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16 صفحة 60 ريااًل

واجهنا الطاغوَت بالفعل ال بالقول ولن نفّرَط باستقاللنا ولن نقبَل بالهوان.. نصنُع 
المدفعيَة وقذائَفها وطائرات بدون طيار، وتطوير الدفاع الجوي وتفعيله سيؤتي ثماَره 

قريباً، وأنصُح اإلخوَة في الجنوب بمراَجعِة مواقفهم، وال خياَر أمامنا إال المواجهة 

عدن تحرتق

اإلمارات تستخدم القوة العسكرية لتأكيد سيطرتها على المطار 
والفار هادي يأمر قواته باالنسحاب وسط أنباء عن تورط قطري في 

األحداث ورغبة سعودية في تقليص نفوذ اإلمارات

مقتُل و�إ�سابُة �أكرَث من 60 مرتزقاً 

تقدٌُّم واسٌع للجيش واللجان الشعبية يف 
سلسلة جبال املدفون واملنارة ويام بنهم 
العدوان األمريكي السعودي يدّمر مسجد 

 الشاذلي التأريخي بالمخاء 
ويحتجز 5 سفن مشتقات نفطية متجهة 

لمينائي الحديدة ورأس عيسى

المجلُس السياسي األعلى واألحزاُب الوطنية تطالُب بتغيير ولد الشيخ

ـُد ما  ر�ت »�سدى �مل�سرية« تر�سُ بالأرقام و�ملوؤ�سّ
تكّبده �لقت�ساُد �ل�سعودي خالل عاَمني 

العدو يفقد ثقَله االقتصادي، 
ومرَكَزه املالي ينهاُر عامليًا



انثال 13 اناير 32017  املواال 17  3ا ن اثاىل ث3ل1لا     الدد  )ثل1(2 أخبار

رئيس التحرير:
صني الدرااني

 
 

رئيس قسم التصحيح:
مح3د عيل الباشا

الدالقات الدامة االتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الداوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

�لعدو�ن ُيلقي قنابَل عنقودية على �سرو�ح وي�ستهدُف جامَع �ل�ساذيل �لتاأريخي
استشهاُد 15 مواطناً يف قصٍف لطريان العدوان اأَلمريكي 

السعودي على املخاء وصعدة والجوف 
  - خاص:

استشهد 10 مواطال يف قصف لطريان الدداان اثَمريكي 
السادو ي اساتهدف ماازلهام يف مديرية املخاء السااحلية 

ب3حااظة تدز اسط البال .
اقالت مصا ر محلية باملدياة إن من بل الضحايا نسااء 
اأطفال، مدنًة عن اساتهجانهم الشاديد لت3اا ي الدداان 

اقصفه بال إنَْسانية ملدياة املخاء اماازل املدنيل.
 اأاضح املصا ر أن القصف استهدف مازل املواطن

موىس عيل اليوسافي، َما أَ َّن إىل استشاها  10 مواطال 
اإصابة آخرين من أرسة ااحدة.

ااسات3ر ألاايل املاطقة لسااعات كثرية الم ياتشالون 
 ثاَث الضحاياا مان بل اثنقااض، حياث ُعثر عاى  ثث 

متفح3ة اأخرن مت3زقة.
الم تسالم املخااء من بطاش الداداان خالل اثساابيع 
املاضية، حيث أقد3 طريان الدداان عى شن غارات لستريية 

عى الطرقات االجسور ااثسواق اماازل املواطال.
ايف الساياق حذرت اللجااة الدالية للصلياب اثح3ر من 
رسعاة تدلور أاضااع آنف املدنيل يف الي3ن، مشاريًة إىل أن 

املدنيل عالقل يف مااطل تبا ل إطالق الاار.
ايف سياق متصل ألقى طرياُن الدداان اثَمريكي السدو ي 
السبت، ثالث غارات عى مديرية رصااح ب3أرب، بياها قابلة 

عاقو ية، مستهدااً ماازل امزارع املواطال.
أماا يف محااظاة الجاوف اقد استشاهد طفال اأصيب 
آخر السابت يف انْفَجار قذيفة مان مخلفات مرتزقة الدداان 

السدو ي اثَمريكي يف مديرية املتون ب3حااظة الجوف.
اقالات مصاا ر خاصاة إن الطفال مح3اد نا اي عيل 
الحارس استشاهد اأصيب الطفل حسان عايل ح3ران  راء 

انْفَجار قذيفة من مخلفات املرتزقة ب3ديرية املتون.
ااستشاهد أربدة مواطال ياو3 الج3داة املاضية بغارة 
لطاريان الداداان السادو ي اثَمريكي الغاشام اساتهدات 
سايارة مواطان ب3ديرية حيادان ب3حااظة صدادة، حيث 

استشهد ُكّل من كان عى متاها.
ايف الياو3 ذاته شان طريان الدداان اثَمريكي السادو ي 
أربع غارات عى مااطل ب3ديريتَي شادا االظالر ب3حااظة 

صددة، حيث شان ثالث غارات إحدالا بقابلة عاقو ية عى 
مديرية شدا الحدا ية اخلفت أرضاراً ما ية بالغة.

ايف إطاار اساتهداف الداداان، ملظالر الحيااة يف مدياة 
املخاء من ماازل ا ساور اخزان املياه الرئييس، اساتهدف 
طريان الدداان السدو ي اثمريكي، الجامع الكبري التأريخي 
يف مديااة املخاء،  امع الشااذيل الذي يداو  تأريخ باائه إىل 
القارن الرابع الهجري َاالذي أنشاأه الشايخ الصويف عيل بن 
ع3ار الشااذيل الذي ياساب إليه اكتشااف البُان ثال مرة يف 
الدالام، اتاظيام تجارتاه اإعا ة باااء ميااء املخااء ابااء 
املتا ار ايها، اانشااء أقاد3 بياوت القهوة، اعاى غرارلا 

أنشئت بيوت القهوة يف أارابا.

اكثََّف طرياُن الدداان اثَمريكي السدو ي، يو3 أمس من 
غاراته عى عد  من مديريات محااظات الحديدة، مستهدااً 

املاشآت الدامة االخاصة.
ااستشاهد صيا  مساء السبت يف قصف لطريان الدداان 
اثَمريكاي السادو ي اساتهدف سااحل الدا ال ب3اطقاة 

الصليف ب3حااظة الحديدة.
اشان طاريان الددا ل غاارات عى مباى ليئاة التطوير 
ب3ديرياة زبيد امثلها عى ماطقة قطابا يف مديرية الخوخة، 
ك3ا اساتهدف بغارتل لاا ار الصيا ين يف ماطقة الاخيلة 

ب3ديرية الدريه3ي.
ايو3 الج3دة املاضية شان طريان الداداان ثالث غارات 
اساتهدات مياااء امطاار الحديدة، ك3اا اساتهدف بغارة 

مديرية الدريه3ي.

:  
ُ ه الجيُش االلجان الشدبية، تتلقى  بتوقيت يحدِّ
قاون الداداان املفا اآِت تلو اثخارن، باراً ابحراً 
ا واً، ابدد أكثَر من عامل عى الدداان السادو ي 
اثمريكاي عاى الي3ان، رّصح السايُد َعبُدامللاك بد 
الدين الحوثي عان تطوير القوة الصاراخية يف ظل 
الحصار املفاراض عى الج3هورياة الي3اية، الو 
3ٌ نوعي لصالح الشادب الي3اي، يخلل  انتصاٌر اتقدٌّ
مدا لاة رعب، ك3ا يراه ألاُل انختصاص يف الحرب 
االسياَساة، يف قراءتهام إىل مدا لاة الريااض اما 
بداد ما بدد الريااض، التي أطلقها السايُد َعبُدامللك 
بادر الديان الحوثي، اعان الجديد يف تطويار القوة 

الصاراخية الي3اية. 

الد3يد الركن لشا3  ابر/ رئيس مرَكز الرشق 
أن  رأن  الداماة،  االدالقاات  للدراساات  اثاساط 
التطويار يف الصواريخ م3كن  اداً بخنات ي3اية، 
مشرياً أن الي3ايل عادلم عقوٌل قا رة عى امتالك 
لذه املدارف، اي3كن يف مركز اثبحاث االتطوير أن 
يطّوراا لكذا أسلحة، اأضاف: »أتوقع أن الطائرات 

بال طيار التي ي3كن إنتاُ ها أا استريا  قطع البدل 
اإنتا هاا يف الي3ان م3كان، اأن تساتخد3 لاذه 
الطائرات  ان طيار ثلداف حربية ي3كن أن تظهَر 

يف امليدان قريباً  داً، ك3ا قال السيد«. 
الدكتور ناارص قاديل/ رئياُس تحرير صحيفة 
الباااء اللباانية، من  هتِه أّكاد يف إطار حديثه عن 
خطاب السايد َعبدامللاك الحوثي ب3ااسابة لذكرن 
السااوية ثسبوع الشاهيد بالقول: »إن عظ3َة لذا 
الدقال القيا ي يف إ ارة الاراع أنه ن يرمي أاراَقه 
ايكشافها  ادة ااحادة، ان يخاوُض الحرَب عى 
أسااس أنها حرب كرس عظم ساوف تُحسم يف لذه 
الجولاة، لو يتاّرُف يف كل توقيات ب3قدار، يف كل 
توقيت يقد3 الرساالة الالزمة التي توصُل الددا إىل 

انقتااع بأن ن  دان من مواصلة الحرب.
ايارن مراقبون سياسايون اعساكريون، بأن 

مدا لاة الريااض اما بدد ماا بدد الريااض، التي 
أطلقهاا السايد َعبدامللاك، اضدات الاقااَط عاى 
الحراف يف ساياق ميزان الار ع. ماولل بأنُه عى 
الرغام من َعَد3ِ التكاااؤ يف الدديد االدتا  بل قون 
الدداان االجيش االلجان الشادبية الي3اية، إن أن 
اثخريَ ي3لك الدقيدة القتالية االشاجاعة االت3سك 

باثرض حتى الار ا حر الدداان. 
َاأضاَف الد3يد الركن لشاا3  ابر: بأن السايد 
انتقال إىل الهجو3 حت3ااً، ااصفاً بأن لاذا الهجو3 
لياس لغاياة الهجاو3 أا بهادف احتاالل اثرايض، 
إن3اا يدخل يف نطااق الر ع، موضحااً أن ذلك يداي 
بأن الي3اي لياس قا راً اقط عاى الص3و  ب3وقع 
املداااع، بال إن بإمكانه اننتقاال إىل الهجو3 أيضاً 

لر ع الددا. 
قاديال باداره أاضاح، أن مع لاذه التطورات، 
غدت إرا ة الداداان مرتبكة مرتجفة، اعا زة عن 
أن تحصاد نتائج تُدا ل حجم ما توّظفه من قدرات 
اإمكاناات يف الدداان عى الي3ان، اباملقابل اهااك 
إَ ارة ي3اياة م3ثلة بالسايد َعبدامللك حكي3ة عاقلة 
مدركة امسايطرة عى أمورلا، تدرف كيف توّظف 

يف التوقيت املااسب املقدراِت املااسبة.

بقية من الصفحة األخيرة

عناق الشهادة
قلبه اثشواق, ايز ا  شغفه للدااق.

ايف لحظاٍة قدساية, ابيا3ا لو يطاِرُ  شاّذاذَ 
اآلاااق احْشاَو الافااق اَشَّ النياة, ايف لحظة 
غاا رة.. تحّلاُل الاراُح يف عليائها, اتارتاءن له 
الشاها ُة بج3الها ا اللهاا, ايُحاااسُّ طيبها, 
اتغ3ُاُره أنواُرلا, ايُشااامُّ أريَجها, ايأنُس بها, 
اتتحقال اآلمال, اتبدأ مراسايم الزااف, ايظفر 
بالوصاال, ايدتاقان إىل اثبد, اتتجّساُد اثُمايُة, 
ايفاوز بالسادا ة اثبدياة }يِف َمْقَدِد ِصاْدٍق ِعاَْد 

َمِليٍك ُمْقتَِدر{.
أما لااا.. ايح3ُل الجساُد الطالاُر عى اقع 
التكباري االتهليال, ايوارن الثارن, اترارف عى 
قانه راية الحال االددالاة, اثنها ارتاوت بدمه 
الزكاي اساتظل تخفل لتدلان لأل ياال انتصار 
الاد3, اشا3وخ القيام, االواااء للَدَلام, ات3ثل 
إشداعاً ياري الدرب للثوار, اكدبة يؤمها اثحراُر, 
ارصخة ترت م مداى الشادار, امسارية تبَحُث 

عن أَنَْصااار. 

عمليٌة نوعيٌة يف نجران تضاعف خسائر السعودية 
  - يحيى الشامي:

ع3لياٌة عساكريٌة نا حاة اصفهاا 
مصدٌر ميدانيٌّ لصدن املسرية بالاوعية، 
نّفذلا الجيُش الي3اي االلجان الشدبية 

عى موقع الدش الجبيل.
 الد3لياة ااال املصدر أسافرت عن 
مارع عد  مان الجااو  السادو يل 
تحدياداً، ا ارح  عدُ لام  يُدارف  لام 
أعادا  أخارن ااال املصادر، اتكللات 
الد3ليّاُة بالاجاح رغام تحليل الطريان 
اثباتاي االحرباي املتواصل يف سا3اء 
املاطقة اشاِّه سلسالة غارات لم ت3اع 

املجالدين مان مواَصلة التقّد3 اإحراز 
الار، اصونً إىل تافيذ احدة لادساة 
التفجاري ااثلغا3 ع3َلهاا امُلت3ثّل بزرع 
الدبوات الااسافة يف بُر ي املوقع امن 

ثم تفجريل3ا انسفه3ا ت3اماً.
موقع الدشاة باتجاه شاجع الجبيل 
يُداد أحاُد املواقاع الجبلية التاي اصل 
مااه  الُقارب  إىل  الي3اياون  املقاتلاون 
خاالل ارتة ساابقة املدرااة بالتصديد 
الكباري عاى  باال محيط نجاران من 
انتجااه الجااوب الرشقاي، االجااوب 
الغرباي لل3ديااة، اي3اا بقيات نارياُن 
تادك  االصوارياخ  الي3اياة  املدادياة 

املوقع باست3رار مساتهداًة التدزيزات 
الدساكرية التاي كانات تصاُل تباعااً 
ااقاً لتصاعد الخساائر السدو ية عى 
املوقاع ااملواقع املحيطاة به التي كانت 
تشهد سايااريولات مشاابهة اصونً 
إىل الد3لياة اثخرية التاي أنهت التوا د 
اغتاام  اي3اا  علياه،  كليااً  السادو ي 
املقاتلون الي3ايون ك3يات من اثسلحة 
االذخائر السدو ية التي خلفها الجاو  
السادو يون قبال لرابهم مان املوقع 

باتجاه املدياة.
 ابالتاوازي ااصلت القاواُت الي3ايُة 
ب3ختلاف محاارلا القتالياة ع3لياتها 

الدساكرية تجااه املواقاع الدساكرية 
السادو ية يف  يزان انجران اعساري، 
حيث اساتهدات املدادية الي3اية بددٍ  
مان القذائف تج3ّداً للجيش السادو ي 
يف موقاع الرشحاا يف  يزان امساحية 
بن ن ن االبيت اثبيض شا3ال الخوبة 
اموقاع  الكارس  اموقاع  الشا3الية 
االزقيلاة االغااياة، ايف عساري طاال 
القصُف مافاذ علب اخلف املافذ، حيث 
تتج3اع غالبااً مجامياُع خليطاٌة مان 
الجيش السادو ي امرتزقته املاااقل، 
اكذلك استهدات مج3ع الربوعة اسط 

املدياة اموقَدي آل ح3ا  االاش3ة.

تحالف العدوان يحتجز خمس 
سفن مشتقات نفطية متجهة 

ملينائي الحديدة ورأس عيسى
  - الحديدة - سبأ:

 إحتجزت قوات تحالف الدداان السادو ي اثمريكي خ3س سافن 

مح3لة باملشتقات الافطية متجهة إىل مياائي الحديدة ا رأس عيىس.

اأاضاح مصادر ب3ياائاي الحديادة ارأس عياىس لوكالاة اثنباء 

الي3اياة )سابأ( أن قوات تحالف الدداان احتجزت ثالث سافن« اولك 

بيوتي  يزل ااولك الجات  يزل ابرتال اليدي سارة برتال يف طريقها 

إىل ميااء الحديدة. 

اأشاار املصدر إىل أن قوات تحالف الدداان احتجزت أيضاً سفياتَي 

أ3 أر ناتوليس  يزل اسالاان  يزل متجهتل إىل ميااء رأس عيىس.

َد تحالاف الداداان السادو ي اثمريكي يف  ااساتاكر املصادر تد3ُّ

إحتجاز السافن املح3لة باملشتقات الافطية اماده من  خولها لتلبية 

إحتيا اات الشادب الي3اي اذلاك يف محاالة ماه لرتكيده بدد اشاله 

الكبري يف مختلف  بهات الدزة االبطولة االص3و  .

اأكاد املصادر أن اسات3رار الحصار عى الشادب الي3ااي ااملوانئ 

ااملطاارات الي3اية اماع  خاول الدااء االغذاء ااملشاتقات الافطية، 

يضاعف املداناة اإلنسانية للشدب الي3اي.

اح3ال املصدر اثمام املتحدة نتيجاة موقفها املتفارج اكذا قوات 

تحالف الدداان السادو ي اثمريكي املسئولية القانونية عن تداعيات 

إحتجااز السافن املح3لاة باملشاتقات الافطية اما سايؤ ي ذلك من 

إلحااق الارر الكبري بالشادب الي3اي الاذي يتدرض ثبشاع عداان 

احصار ماذ قرابة الدامل.

خرب�ء وحمللون ع�سكريون يتحدثون عن معادلَة ما بعد �لريا�ض:

تفوٌق يمنيٌّ يف إدارة املعركة وانتقاٌل إىل الهجوم املضاد 
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  - خاص:
أظهرت انشاتباكاُت الدايفُة يف مدياة عدن، 
اثحاد، حجَم الخالاات بال  ال الدداان، اثمر 
الاذي اندكس عى اضع الفصائال االج3اعات 
املسالحة  اخل املدياة التي انشاأتها السدو ي 
ااثخرن التي انشاأتها اإلمارات، حيث شاهدت 
أع3اال عااف ااشاتباكات مسالحة اصفات 
باثعاف اذلك يف رصاع محتد3 حول السايطرة 

عى مطار عدن. 
اي3ا بدأت أاسااط سياساية يف املحااظات 
الجاوبياة تتحادث عان  خاول قطار كالعاب 
أََسااايس يف خريطة الراعات االتااقضات يف 
تلك املحااظات، ماا  دلها مرسحاً للج3اعات، 
ماهاا اإل رامياة كالقاعادة ا اعاش أَْا تلاك 
املرتبطاة بأ اادة خار ياة، غاري أن الفوىض 
االسايطرة ارصاع الافوذ لو الجامع املشارتك 
لج3ياع تلك الفصائل لتتحاوَل أغلب املااطل يف 
املحااظات الجاوبية إىل بؤرة للراع ااملشاكل 
ااملواطااون لام املساحوقون حيث يديشاون 
اضدااً أماياً متدلاوراً اغياباً كاماالً للخدمات 

امداناة اْقتَصا ية كبرية. 
ايف تفاصيل انشتباكات الدائرة يف محااظة 
عدن، اقد ُقتل عد  من املسلحل اُ رح آخران 
يف اشتباكات مسالحة  ارت بل اصائل موالية 
لاا لاا ي اأخارن لفصائال تابداة لإلماارات 

تسيطر عى مطار عدن. 
حصااراً  ا3  اإلماارات  ارضات  أن  َابداد 
لسااعات عى مطاار عدن ااساتخدمت يف ماع 
القاوات املوالياة لاهاا ي التابداة للسادو ية 

الطائرات ااملراحيات ملااع الوصول إىل املطار، 
حيث قامت بشن غارات عى القوات املحارصة 
لل3طاار، َماا أَ َّن إىل مقتال ا ارح عاد  مان 
املسالحل اتدماري أطقم، ماها طقام يف  ولة 
الدرياش بخور مكرس، اأعقاب تدخل الطريان 
الحربي أاامر أصدرلا لا ي للقوات املوالية له 

باننْسَحاب. 
اعن أساباب انشاتباكات تتحادث مصا ر 
متداد ة يف محااظاة عدن عان محاالة لا ي 
ارض سايطرته عى املطار بداد اعو  قطدها 
للسادو ية القطر بالد3ل عى تساهيل اصول 
طائرات تقل مسالحل يدتقد أنهم من سوريه، 
اي3ا تتحدث مصاا ر أخرن عن رصاع إماراتي 
السادو ية  إىل  اوار  يقاف لاا ي  سادو ي 
بدد ضغاوط مارساتها عليه لتقلياص الافوذ 
اإلماراتي عى املدياة، الو ما لوحظ يف ان ت3اع 

الذي عقده لا ي عقب اثحداث الدموية، حيث 
غاب عن ان ت3اع محااظ محااظة عدن املوايل 
لإلمارات اعد  من القيا ات أبرزلا مدير اثمن. 
اتحدثت مصا ر أخرن عن قيا3 قوات لا ي 
ب3حارصة املطاار ماذ قبل يومال إن أن الُقوَّة 
املرابطاة يف املطاار ااملوالية لإلماارات راضت 
التساليم حتى انفجر الوضع يف الساعات اثاىل 

من اثحد ااست3ر حتى بدد الظهر. 
ابحساب ألايل يف عدن اإن التحليَل املكثَف 
للطريان الحربي اإلماراتي أثار الرعب يف أاساط 
السكان الذين يخشاون من توسع الراع بل 
مختلف الفصائل، اثمر الذي قد يؤ ي إىل كارثة 
حقيقية، ن ساي3ا بدد سا3اع  اي انْفَجارات 

عايفة من املاطقة القريبة من املطار. 
اقاد قامت قاواُت لاا ي باننْساَحاب من 
عاد  من الشاوارع الرئيساية بداد أن أغلقتها 

لساعات يف الوقت الذي قامت ايه عاارص تابدة 
ملا يسا3ى الحازا3 اثماي باننْساَحاب من عد  
مان الجونت يف املدياة، اكانت اساائل إعالمية 
نقلت عن شهو  عيان سا3اع إطالق نار ا اي 
انْفَجاارات يف عد  مان املااطال باملدياة، ماها 

اشتباكات يف  ولة كالتكس. 
احصلت صدن املسارية عاى مدلومات يتم 
تداالهاا يف اثاسااط السياساية بدادن تادار 
حاول تفاصيل زيارة لاا ي إىل الداحة مؤخراً، 
حيث تدرض لتوبيخ شاديد مان القطريل عى 
خلفية اختفاء مبلغ يصل إىل نصف مليار  انر 
خّصصتاه قطر لدعم املشااريع يف عدن، غري أن 
لاا ي لم يقام بتوريد املبلغ أَْا رصاه بحساب 

التفالم بل الطرال. 
ايؤكاد متابداون أن املاحاة القطرية كانت 
تهادُف إىل إيجاا  موطائ قاد3 لها يف عادن إىل 
 انب اإلماارات االسادو ية، اذلاك من خالل 
 عم اصائل مسالحة، اي3ا تشري املدلومات إىل 
صفقة  رت بل لا ي اقطر تتض3ن الس3اَح 
باقال عارشات التكفرييال التابدال لداعاش 
َاالقا مال من ساورية عن طائارات تركية إىل 
عدن اتأمل اصولهام انقلهم إىل أماكَن متفل 

عليها. 
ايشاريُ املصدر أن اساتخدا3 الُقوَّة من قبل 
اإلماارات يف ر ع مسالحي لاا ي امادهم من 
السايطرة عاى مطار عادن يؤكاد أن اإلمارات 
تسادى للسايطرة الكاملة عاى املدياة اراض 
أي نفوذ لقطر أَْا أن تقو3 السادو ية بتوسايع 
نفوذلا عى حساب السايطرة اإلماراتية، الو 
ما يجدل املدياة تحات اطأة الراعات امل3تدة 

بل عواصم الدداان ااثََ َاات املحلية.

  - خاص:
شاهدت املداارُك يف ماطقاة نهام تقدمااً كبارياً للجيش 
االلجان الشادبية إثر ع3ليتل نوعيتل أسفرتا عن سيطرة 
أبطال االجياش عى مواقَع امااطَل عديدٍة الامة، اساط 
مقتال اإصاباة الدرشات مان مرتزقاة الداداان اثَمريكي 

السدو ي.
اأعلان مصادر عساكري أماس اثال أن أبطاال الجيش 
االلجاان الشادبية نفذاا ع3لياة نوعية ت3ّكااوا خاللها من 

تطهري مواقَع كانت تحت سايطرة املرتزقة يف سلسلة  بال 
املداون غرب ماطقة ملح بأطراف مديرية نهم.

ك3ا سايطر أبطال الجيش االلجان الشادبية عى مواقع 
أخارن يف  بال املااارة  ااوب شق  بال القتاب األحقوا 

باملرتزقة خسائر ما ية ابرشية  سي3ة.
اض3ان الد3لية الاوعياة ارض أبطال الجياش االلجان 
الشادبية سايطرتهم عى مواقع مرتزقة الداداان ب3اطقة 

املريحات بل  بال املداون ااملاارة.
ايف  باال يا3 املطلة عى ارضة نهم حّقل أبطال الجيش 
االلجان الشادبية تقدماً كبرياً، السابت املايض، بدد سلسلة 

اننتصارات الهامة التي حققولا خالل اثسابيع املاضية.
اأاا  مصدر عسكري أن أبطال الجيش االلجان الشدبية 
اقتح3اوا مواقاع مرتزقاة الداداان اثَمريكي السادو ي يف 
اث زاء الجاوبية من سلسلة  بال يا3 ات3كاوا من السيطرة 

عليها بدد مقتل اإصابة الدرشات من املرتزقة.
اكشافت اكانت أنبااء  الياة باإلضاااة إىل مدلوماات 
ميدانياة أن ع3لياات الجياش االلجان الشادبية يف ماطقة 
نهم، السابت املايض، أسفرت عن مقتل اإصابة أكثر من 60 

عاراً من مرتزقة الدداان.

ة �لع�سكرية لتاأكيد �سيطرتها على �ملطار و�لفار هادي ياأُمُر قو�ِته بالْن�سَحاب  �لإمار�ت ت�ستخدم �لُقوَّ
و�سط �أنباء عن تورُّط قطري يف �لأحد�ث ورغبة �سعودية يف تقلي�ض نفوذ �لإمار�ت:

تحاُلُف العدوان يحّوُل الجنوَب إىل بؤر للصراع وسحق املواطن!
النظاُم السعودي يعتقُل 

قائَد املرتزقة يف علب ويطُرُد 
نظرَيه من جبهة البقع

  - متابعات:
كشافت مصاا ُر إعالميٌة عان تدارُّض قياا اِت مرتزقة 
الجياش السادو ي يف  بهاات الحادا  لالعتقاال االتدذيب 
االطار ، اي3اا ن يازال أَحد قياا ات املرتزقة مدتقاالً يف أَحد 

السجون السدو ية. 
املصا ر اإلعالمية ذكرت أن الاظا3 السادو ي قا3 بتدذيب 
قائد  بهة البقاع املرتزق »عبيد اثثلة« اطار ه مع مقاتليه 
بإعا تهام إىل املحااظات الجاوبياة، ااعتقل قائد  بهة علب 
املرتازق يحيى بن مقيات اقا3 بإيداعه أَحد ساجون ماطقة 

ظهران الجاوب ب3اطقة عسري. 
انقل موقُع »املراسال نت« اإلخبااري عن مصا َر اصفها 
باملوثوقة أن السدو ية طر ت قائد محور البقع املرتزق عبيد 
انثلاة اكل املرتزقاة التابدل له بدد ما ا ادت ك3يات كبرية 

من املخدرات بحوزتهم. 
ابحساب املوقع ضبطات السالطات السادو ية طااً من 
الحشايش مع شخص يُدعى مح3د طارش الو أَحد مرااقي 

املرتزق عبيد اثثلة االذي اعرتف أن الك3يات تابده لقائده. 
األقاى الجيش السادو ي القبَض عى املرتازق انثلة اتم 
الزج به يف الساجن اتدرض لااك للتدذيب الشديد قبل أن يتم 
اناراج عاه ايُطَلُب ماه مغا رة السادو ية مع الدرشات من 

اتباعه الذين أعيداا إىل عدن.
بالتزاِمن مع ذلك، كشاف »املراسال نت« عن إقدا3 الاظا3 
السادو ي عى ساجن القيا ي املرتزق يحيى بن مقيت الذي 
يقاوُ  مرتزقاة الجيش السادو ي بجبهاة علب بداد اتهامه 
بانستيالء عى مخّصصات املرتزقة املقدمة من السدو يل.

اذكار املوقع نقالً عن مصاا ره أن املدعو بن مقيت يقبع 
حاليااً يف أَحد ساجون الاظا3 السادو ي يف ظهاران الجاوب 
بدساري بدد اعتقاله عى خلفية اتهاماات موّ هة له برسقة 
مبالاغ مالية ضخ3اة مقدمة من السادو ية لل3رتزقة الذين 
ياوبون عن الجيش السدو ي يف قتال الجيش الي3اي االلجان 

الشدبية يف  بهة علب.

  - خاص:
تزايدت املطاَلبُة الرسا3يُة االحزبياة خالل اثيا3 
املاضياة لألمم املتحدة بدد3 الت3دياد لل3بدوث الحايل 
إسا3اعيل الد الشايخ أح3د الذي أظهر اشاالً ذريداً 
اانحيازاً كامالً لتحالف الدداان اثَمريكي السادو ي 

عى بال نا.
اتُج3ِاُع اثحزاُب السياساية املاالضة للدداان يف 
بال نا أن الد الشايخ »ماحاز« بشاكل كامل للدداان 
الم يد3ال »بحيا «، اكان يف كثري من اثحيان يدرقل 

الحلول السياساية.
اأكد عضو املجلس السيايس ثَنَْصااار الله مهدي 
املشاط أن الواد الوطاي لن يتداطى مع إس3اعيل الد 

الشيخ إن ااقاً ملواثيل اثمم املتحدة.
اقال املشااط يف ماشاور له عاى صفحته »ايس 
باوك«: »إذا أرا  الد الشايخ أن يكاون م3ثالً للدداان 
الياأِت بتفوياض مان الدداان لاه اسااتدامل مده 

ك33ثل للدداان اليس م3ثالً لألمم املتحدة«.
اأكد املشاط أن من ن يريد السال3 لو من يت3ّسك 
ب3بدوث الدداان، مشارياً إىل عاد3 ا و  أية خالاات 
شاخصية مع إسا3اعيل الد الشايخ، غاري أن الواد 
الوطااي تأكاد أنه لان يتحقل الساال3 الحقيقي عى 

يديه.
ايف الساياق بدث رئيس املجلس السايايس اثعى 
صالح الص3ا ، يو3 الج3دة املاضية، رسالة إىل اثمل 
الداا3 لألمم املتحادة أنطونيو غوتريياس طالبه ايها 

بداد3ِ الت3دياد لولاد الشايخ اذلك لفشاله يف مه3ته 
اعد3 حيا يته.

اقال الص3ا  يف رساالته املو هاة إىل اثمل الدا3 
لألمم املتحدة إن إَ اَرة الد الشيخ لل3فااضات اتس3ت 
ب3يلاه اتداطفاه ماع الداداان عاى الي3ان بقيا ة 
السدو ية، االرضوخ املست3ر للضغوط السدو ية ما 

أخل ب3ه3ته اطبيدتها.
اأشاار الص3اا  إىل أن ضداَف خنة الد الشايخ 
اتجربته السياساية اضدف قدرتاه اكفاءته املهاية 
ااشاله يف إَ اَرة الاقاشاات ااملفااضات اقيامه اور 
مجيئه بالد3ل عى تغياري مدا لة طاالة املفااضات 
املؤكاد عليها يف قارارات مجلاس اثمان ذات الصلة، 
اتحويال أطرااها مان مكونات سياساية إىل طرال 
اعاد3 البااء عى ماا كان قد توصلت إلياه املباحثات 

بقيا ة املبدوث الذي سبقه إىل الي3ن.
الفات الص3ّا  إىل أن الد الشايخ لام يتدامل مع 
الوضع انْقتَصا ي ااإلنَْساني الكارثي يف البلد ب3هاية 
تجاه م3ارسات اقرارات الدداان احلفائه املتكررة.

اأضااف أن املبداوث اثم3اي إىل الي3ان تجالال 
استخدا3 الدداان بقيا ة السدو ية لألسلحة املحرمة 
 اليةا الم يد3ل ك3بدوث أم3ي ب3سئولية عى اتح 
مطاار صاداء أما3 املارىض االجرحاى امن يتطلب 
عال هام خاارج الي3ان أَْا أما3 عارشات اآلنف من 
املواطاال الدالقال خاارج الوطان، الام يد3ل عى 
الراع الكامال للحصار عن مياااء الحديدة رغم أنها 
املافذ الوحيد للشادب الي3اي، حياث يتحكم الدداان 
يف بقياة املااااذ، اتجالل املبدوث اثم3ي اساتهداف 
طاريان تحالف الداداان بالقصف للجاان التهدئة يف 

الجوف الذي أسافر عن ساقوط الدديد من الشاهداء 
االجرحى، ااساتهداف أعضاء لجاة التهدئة املركزية 
بالقصاف يف صددة اصاداء، متسابباً يف استشاها  

ثالثة أعضاء ماهم ا رح ااحد.
من  انبها بدثت أحزاُب تكتل اللقاء املشرتك، يو3 
الخ3يس املايض، رسالًة إىل اثمل الدا3 لألمم املتحدة 
أنطونياو غوتريياس اطالبتاه بالد3ال عاى إيقاف 
الدداان اراع الحصار الجاوي االني االبحري عى 

الي3ن.
ك3اا طالبت أحازاُب تكتل اللقاء املشارتك بتغيري 
املبدوث اثم3ي إىل الي3ن إسا3اعيل الد الشيخ أح3د 
بشاخصية أم3ياة حيا ياة ذات قادرة اكفااءة عى 

الد3ل يف الجانب السيايس ااثماي مداً.
اأكادت أحازاُب الحال ااتحاا  القون الشادبية 

االبداث الدربي انْشارتَاكي - قطر الي3ن يف الرساالة 
بإعاا ة انعتباار لل3فااضاات السياساية من خالل 
رعاياة حاوار اطااي شاامل بال مختلاف القاون 
ااملكونات السياسية املحلية االبااء عى ما ت3خضت 
عااه الحاوارات التي تلات اساتقالة لاا ي يف يااير 

ااناير امارس 32015 برعاية أم3ية.
اقالات اثحازاُب إن املبدوَث اثم3ي مع اثساف 
الشاديد كان ماحاازاً لصالاح الداداان عاى الي3ن 
اصامتاا إزاء  رائم الدداان املختلفة اإزاء إاشاال 
املفااضاات املتكاررة احاول ُكّل الجهو  السااعية 
لوقاف إطالق الااار إىل ُلَدن مؤقتة ااشالة ساهلت 
للدداان الذن تقوُ ه السادو ية عى الي3ن لتحشايد 
قواتاه يف مختلف الجبهات اتوسايع نطااق عداانه 

عى الي3ن.

املشاط: َمن ال يريد سالماً هم من يتمّسك بمبعوث العدوان
�ملجل�ُض �ل�سيا�سي �لأعلى و�لأحز�ُب �لوطنية تطاِلُب بتغيري ولد �ل�سيخ

مقتُل و�إ�سابُة �أكرَث من 60 مرتزقاً 

تقدٌُّم واسٌع للجيش واللجان الشعبية يف سلسلة جبال املدفون واملنارة ويام بنهم 
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�لرئي�ُض �ل�سّماد ي�سُع �إكلياًل من �لزهور على �أ�سرحة �ل�سهد�ء مبنطقة �جلر�ف باأمانة �لعا�سمة

احتفاالٌت شعبيٌة ورسمية عامة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد 
يف أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية

  - متابعات:
يباذُُل الشاهداُء أرااحهام ا ماَءلام يف سابيل 
اللاه ايؤثران التضحياة بأغى ما لديهام يف الدنيا 
عان أللهم اأان لام يف الدااع عان الدين االوطن 
ااننتصاار لقيام الكراماة اإلنَْساانية ااثخالقية، 
الذا احَده يكفي نستحقاقهم الخلو  اعد3 موت 
ذكرلم يف الدنيا االساري عى  ربهام الفدائي حتى 

تحقيل الدزة االار.
ااي3اا يجاو  الي3اياون بأرااحهام الغالياة يف 
موا هة قاون الظلم اانساتكبار ايف صد الدداان 
اثَمريكي السادو ي الغاشام تفارض تضحياتهم 
عليااا تخليد ذكر الشاهداء ماهام ارعاية أرسلم 

اانقتداء بهم.
 ايأتاي انحتفاال بأسابوع الشاهيد كذكارن 
سااوية للتذكري بفضل الشاهداء اأََل3يَّة انحتفال 
بهام يف ُكّل اقت احل؛ ذلاك ثن الديش بالحرية ن 

يكون إن ث3رة من ث3ار  مائهم.
ا شاات مطلاع اثسابوع الجااري الكثري من 
الفدالياات اانحتفانت بهذه الذكارن الغالية عى 

قلوب الي3ايل.
ايِّد عبدامللك الحوثي يو3  ااّ اه قائد الثورة السَّ
الج3داة املاضياة خطابااً  3الرياً شاد  ايه عى 
رضارة انلت3اا3 بأرس الشاهداء امذكراً بفضلهم 
اأََل3يَّة الساري عى  ربهم ملا ت3ثله تضحياتهم من 
قي3ة عالية يف سابيل نيل الكرامة املا لها من اضل 

عاد الله عز ا ل.
ايف الساياق َااضاع رئياس املجلس السايايس 
اثعاى اثخ صالح الص3ا  ياو3 اثحد املايض إكليالً 
مان الزلور عاى أرضحة الشاهداء اقارأ الفاتحة 
عاى أرااحهم يف راضة الشاهداء بالجراف يف أمانة 

الداص3ة.
اأاضح رئيس املجلس السيايس أن إحياء ذكرن 
الشاهيد يأتي عرااناً ااااًء للتضحيات الجساي3ة 
التي قدمها الشاهداء ابذلهم أرااحهم اداًء للوطن 
االشادب اذا اً عن مقدساته اسايا ته يف مدركة 
الدزة االكراماة التي يخوضها شادباا يف موا هة 

الدداان السدو ي اثَمريكي امرتزقته.
اأكد الص3ا  أن القيا ة السياساية االدسكرية 
ساتويل ُ لَّ الرعاية اانلت3ا3 بأرس الشاهداء، اأن 
 ماء الشهداء اثبطال من ماتسبي القوات املسلحة 
ااثمن االلجان الشادبية ساتبقى عهداً يساتحل 
الوااء االتقدير من ُكّل أَبْاَاء الشادب الي3اي الذين 

يجلون لذه التضحيات الجسي3ة. 
اأشاار الص3ا  إىل أن الشدب الي3اي مست3ر يف 
تقديم قواال الشاهداء حتى تحقيل الار، ماولاً 
إىل أن الدداان يتجرع مرارة الهزائم املتتالية عى يد 

مقاتلياا اثبطال.
اض3ان لاذه الفدالياات أَيْضااً ااتتاح رئيس 
اللجااة الثورياة الدلياا مح3د عايل الحوثي امده 
محااظ صاداء حال مح3د قطياة يو3 أمس اثحد 
مدرض الشاهداء ب3ديرية ل3ادان ض3ن اداليات 

الذكرن الساوية للشهيد.
اأكاد رئياس اللجاة الثورياة يف ااتتاح املدرض 
الاذي حره أعياان امحيل املديرياة عى رضارة 
إحيااء اداليات أسابوع الشاهيد تخليداً لشاهداء 
الوطان الذين قدماوا أرااحهام ا ماءلم رخيصة 
يف سابيل الداااع عان انرض االدارض االسايا ة 

الوطاية. 
اأشاا  الحوثي بالبطونت التي يساّطرلا أَبْاَاء 
اأعياان اا هااء مديرياة ل3ادان اص3و لم يف 
موا هة الدداان السدو ي اثَمريكي الغاشم مث3اا 
التضحياات التي يقدمونها مااذ الوللة اثاىل لبدء 

الدداان، حاثاً عى املزيد من الص3و . 
اي3ا أعرب محااظ صاداء عن سدا ته ملشاَركة 
أَبْاَاء ل3دان اارس الشهداء اداليات أسبوع الشهيد 
كوا ب اطاي ا ياي أقل ما ي3كن تقدي3ه لألبطال 
الذيان البوا أرااحهام الطالارة ا ماءلم الزكية 
اداًء للوطن، مشارياً إىل أن إحياء أسابوع الشاهيد 
يؤكاد اإلرصار االدزي3ة عى موا هة الدداان حتى 
 حر الغازاة اتحقيل اننتصار،  اعيااً إىل انلت3ا3 

بأرس الشهداء. 
 مان  انباه أَّكاد الشايخ يحياى عايل عايض، 
التضحياات اكل  املزياد مان  لتقديام  انساتدداَ  
غااٍل انفياس يف سابيل الداااع عن الوطان اأماه 
ااستقراره.. اي3ا أََشار مدير مديرية ل3دان صا ق 
ر مان إىل أن الشهداء سيبقون أحياء يف قلوب كااة 

الي3ايل مثل3ا لم أحياء عاد الله.

املحويت
اكان رئياُس اللجااة الثورية الدلياا مح3د عيل 
الحوثي امده محااظ صاداء حال قطياة ااكيل 
أال محااظاة املحويات الدكتاور َعبداللاه عباس 
الح3زي قد  ّشااوا يو3 السابت املاايض الفداليات 
االدراض انحتفالية لل3هر ان الساوي للشهيد يف 

مديرية شبا3 كوكبان باملحااظة.
اأكََّد املشااركون يف مهر اان ااتتاح الفداليات 
عاى أن إحيااء أسابوع الشاهيد يف ظال اسات3رار 
االاذي  الغاشام  اثَمريكاي  السادو ي  الداداان 
يساتهدُف قتل اثَبْريَاء اتدمري مقدرات امكتسبات 
بال ناا ابُايتها التحتياة يؤكد إرصار أَبْاَاء شادباا 
عاى امُليض قدماً يف املوا هة االتصدي لهذا الدداان 
الجائار اأذناباه مان املرتزقاة االد3االء اراضه 
الخاوع االذل االذا  عن تراب الوطن الغايل اتقديم 
املزيد من قواال الشهداء حتى يتحقل للوطن عزته 
اتفوقاه ااساتقراره مشايدين بدظ3اة الشاهداء 

اأََل3يَّة انحتفال بهم.

تعز..
ايف محااظاة تداز نظ3ت ُمؤّسساة الشاهداء 
السابت املايض بالصالة الرياضياة بالحوبان حفالً 

خطابيااً اإنشاا ياً، أَّكاد املشااركون اياه عى أن 
الشاهيَد لاو مصادُر اإللهاا3 بالُقاوَّة االثباات يف 
موا هة الدداان اغطرساته. اي3ا أََشاار محااُظ 
املحااظاة الاذي حار انحتفاال إىل أن الداداان 
استهدف ُكّل يشء يف الي3ن، ااشل يف الايل من حرية 
اكرامة الشادب الي3ااي قائالً »إناا بهاذه الذكرن 
نبجال شاهدائاا الذين قدموا حياتهام رخيصة من 

أ ل أن يبقى اطااا حرا اسيا ته مصانة«.
اأضاف »إن قون الداداان ألقت عى اطااا من 
القذائاف ماا اااق القذائف التاي ألقيات يف الحرب 
الداملياة الثانية، اعى الرغم من ذلك ما زال الجيش 
االلجاان الشادبية صامدين من ذا بااب إىل املخاء 

اسيسقط الد3الء ك3ا تسقط أاراق الخريف«.

الحديدة
 يف ذات الساياق ااتتح محااظ املحااظة حسن 
أح3د الهيج يو3 السبت املايض يف الصالة الرياضية 
املغلقة بكلية اآل اب املدرض الساوي للشهيد، تحت 

شدار »الشهيد يوّحد اطن«.
اتض3ن املدرض الذي يسات3ر ملدة أسبوع صور 
الشهداء من أَبْاَاء املحااظة الذين قدموا أرااحهم يف 
سبيل الدااع عن الوطن الوحات ااية اثقت  انباً 
مان الدمار الذي لحل باملاشاآت الداماة االخاصة 
 راء الدداان اثَمريكي السادو ي الذي اساتهدف 

الوطن امقومات الباية التحتية.
اأكد القائ3ون عى املدرض أن أسابوَع الشهيد 
يهادُف إلباراز التضحياات التاي قدمها الشاهداء 
مان أ ل الدااع عان عزة اكرامة الشادب الي3اي، 
اكشاف الجرائم التي يرتكبهاا الدداان بحل الي3ن 

امقدراته.

ذمار
ايف محااظاة ذماار ااتتح محاااظ املحااظة 
ح3و  مح3اد عبا  امده اكياال املحااظة مح3و  
الجبال امح3اد عبدالارزاق ياو3 السابت املايض 
مدرض صاور الشاهداء احتفاانً بذكرن أسابوع 

الشهيد الساوية. 
ايتض3ن املدرض الذي يست3ر أسبوعاً عد اً من 
الصور الفوتوغرااية للشاهداء مان أَبْاَاء املحااظة 
الذيان استشاهداا يف موا هاة الداداان امرتزقته 
االداااع عن الوطن اسايا ته ااساتقاللها اكذلك 
صوراً للشاهداء من الاسااء ااثطفال  راء غارات 
طاريان الداداان الذي اساتهدف مااازَل املواطال 

ااثعراس باملحااظة.

إب
كذلك يف محااظة إب  ّشان املحااظ عبدالواحد 
صاالح امداه اكالء املحااظاة عبدالواحد املراعي 
اراكان الاقيب اأشف املتوكل اقاسام املسااان، 
اداليات انحتفال بأسبوع الشهيد، مؤكدين مكانة 
الشاهداء الذين ضحاوا بأرااحهم يف سابيل الدااع 
عان الوطان الذي يوا اه عداانا يساتهدف لويته 
امقوماته. اي3ا أشاارت كل3ة أرس الشاهداء التي 
ألقالاا قاسام علياان إىل عظ3اة التضحياة باملال 

ااثنفس يف سبيل الله االوطن 
اأعقب حفل التدشال ااتتاح مدرض الشاهيد 
بخي3ة الشاهداء بجامدة إب، االذي يتض3ن صوراً 

الوحاٍت عن الشهداء يف موا هة الدداان اثَمريكي 
السادو ي اشاهداء الغاارات اإل رامياة لطريانه 

الغا ر.

صنعاء 
 انظ3ت السالطة املحلياة ب3ديرية  حانة يو3 
السابت املايض ادالية احتفالية ب3ااسابة الذكرن 
السااوية للشاهيد أَّكد من خاللها مشايخ اا هاء 
اأعياان املديرية عى رضارة تضاار الجهو  ارص 
الصفاوف ملوا هاة الداداان اثَمريكي السادو ي 

اإاشال ُمَخّططاته اإل رامية 

البيضاء
ك3ا ُ شاات ب3دياتي البيضاء ار اع امديريتي 
الرياشية ب3حااظة البيضاء االد ربيع يو3 السبت 
املايض بحضاور قيا ة السالطة املحلياة ااملكاتب 
الشاهداء  اأقاارب  اأرس  باملحااظاة  التافيذياة 

اداليات الذكرن الساوية لذكرن الشهيد.
ايف حفال التدشال تام ااتتااح مدارض صور 
الشاهداء الذي ضام صاوراً الوحات امجّسا3ات 
للشاهداء الذين قدموا أرااحهم رخيصة يف  بهات 
الارشف االبطولاة مان أ ل الداااع عان الوطن، 
ابطونتهام التاي ساطرالا يف موا هاة الدداان 

ا حر الغزاة ااملحتلل.
اقد أشاا  الحارضان ااملشااركون يف املدرض 
بتضحيات ابطونت الشاهداء الذين ساطراا أراع 
املالحام البطولية يف موا هة الداداان، مؤكدين أن 
 ماء الشهداء ستكون ااتحة نر للشدب الي3اي 
الذي يوا ه أعتى مؤامارة يقو لا تحالف الدداان 

اثَمريكي السدو ي. 

صعدة  
ايف محااظاة صددة سارّي أَبْاَااء مديرية مجز 
السابت املايض قاالة غذائياة  ع3ا ثبطال الجيش 
االلجاان الشادبية املرابطاون يف  بهاات الدازة 
االكراماة االداااع عان الوطان ض3ان ادالياات 

انحتفال بالذكرن الساوية للشهيد.
ااحتاوت القاالاة عى أغااا3 اأبقاار اك3يات 

من املاوا  الغذائية، أَّكاد من خاللها أَبْاَااء املديرية 
انستددا  لدعم الجيش االلجان الشدبية بالقواال 
اأمااه  الوطان  عان  الداااع  سابيل  يف  االر اال 
ااساتقراره اموا هة الغزاة ااملدتدين مشريين إىل 

أن لذه القاالة ليست اثاىل الن تكون اثخرية.

عمران  
انظ3ات ُمؤّسساة الشاهيد االسالطة املحلية 
ب3ديرياة ثاال ب3حااظاة ع3اران السابت املايض 
ادالية احتفالية ب3ااسابة أسابوع الشاهيد اذلك 
بحضاور ازيار التدليام الفااي االتدرياب املهاي 

محّسن عيل الاقيب.
أََل3يَّاة  عاى  الفدالياة  يف  الحاارضان  اأكاد 
إحياء أسابوع الشاهيد عراانا بتضحيات الشهداء 
امكانتهام مشاريين إىل أََل3يَّة التذكاري ب3ا قدمه 
الشاهداء من تضحياات اما ساطراه من بطونت 
يف سابيل الداااع عان الوطان اأمااه ااساتقراره 
اسايا ته. اي3ا ااتتح ازير التدليم الفاي مدرض 
ب3ااسابة أسبوع الشاهيد، تض3ن عد  من الصور 
الفوتوغرااية للشاهداء من أبطال الجيش االلجان 
الشادبية اكذا الشاهداء بغاارات طاريان الدداان 

السدو ي اثَمريكي الغاشم.
ااشات3ل املدارض عى لوحاات ااية عكسات 
املالحم البطولية التي ساطرلا الشاهداء يف سابيل 

الدااع عن الوطن اح3اية مقدراته. 

حجة 
ايف محااظاة حجاه ااتتاح اكيال املحااظاة 
لشاؤان التخطياط اماظ3اات املجت3اع املدناي 
مح3د القايض يو3 السبت املايض مدرض الشهداء 

ب3ااسبة الذكرن الساوية للشهيد.
اتض3ان املدارض الذي يسات3ر أسابوعاً عد اً 
مان الصاور الفوتوغرااياة للشاهداء مان أبطال 
الجيش االلجان الشادبية اضحايا طريان الدداان 

السدو ي اثَمريكي.

الضالع
ايف إطاار تدشان انحتفاال بفدالياات الذكرن 
السااوية للشاهيد ااتتاح اكيل محااظاة الضالع 
امداه اكياال ازارة اثاقااف ياو3 السابت املايض 
بدمت مدرض صور الشهداء الذين قدموا أرااحهم 
رخيصاة يف سابيل الاذا  عان الوطان يف موا هة 
تحالف الدداان، مؤكدين أن  ماء الشاهداء ستظل 
محفورة يف ا دان اض3ري ُكّل ي3اي حر غيور عى 

اطاه اأمته.
 اي3اا قدمات احادات مان الجياش االلجاان 
الشادبية عرضااً عساكرياً؛ احتفانً  ساد تالحم 
اترابط أبطال الجيش االلجان الشادبية ااقواهم 
صفاً ااحداً يف موا هة الدداان السدو ي اثَمريكي 

عى الوطن.

مأرب
ك3ا ااتتحت ُمؤّسسة الشهداء ب3حااظة مأرب 
يو3 السابت املايض مدرض الشاهداء تحت شدار 

”الشهيد يوحد الوطن«.
االكل3اات  اناتتااح  يف  الحاارضان  اأكاد 
االقصائاد التاي ألقيات يف الفدالية عاى رضارة 
انلت3ا3 بأرس الشهداء اااء اعرااناً بتضحياتهم 
مشيدين ب3ساتون التاظيم االتجهيزات لل3درض 
اماا احتواه من أ احة، مشايدة بص3و  الشادب 
الي3ااي اتضحياته يف موا هة الداداان اثَمريكي 

السدو ي.
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  - خاص:
عى مدن ُعُقو  من الزمن، اماذ تأسيسها 
تقريباً، استخدمت السادو يُة ُكلَّ ما ت3تلكه 
مان املقادرات ااإلمكانيات لرسام سياساة 
محد ة لدال املاطقة كلهاا، تقتيض بتحويل 
 3ياع القون ااثنظ3ة السياساية إىل أ اات 
املارشاع  لخدماة  أ اات  ابالتاايل  بيدلاا، 
التفكيكاي اثمريكي يف املاطقاة االذي ت3ثل 
السادو ية  ار امل3اول الرئيايس اياه، الو 
املارشاع الاذي يض3ان بالارارة ساالمة 
الكيان الدخيل عى املاطقة »إرسائيل«، اكان 
لاذا الهادف لو املحد  اثساايس للسياساة 
الداماة التي تتدامال به السادو ية مع  ال 

املاطقة.
السادو يُّ  الدادااُن  الي3ان، لام ياأِت  يف 
بحقيقاة  ديادة، االسادو ية تتداَماُل مع 
الي3ايال ماذ زمان بديد عى أسااس عدائي 
ُل الدساكري ساون  مبطان، الام يكن التدخُّ
نتيجاٍة لفشال املرشاع الاذي رعتاه امل3لكة 
خطاوة بخطاوة؛ إلنهااك انقتصاا  اتدمري 
املؤسساة الدساكرية، ااثلم مان ذلك: عد3 
ا او  أية أصاوات تهد  الافاوذ اثمريكي يف 
املاطقة، الم يدد خااياً عى أحد أن السدو ية 
اأمريكا اإرسائيل يتشااركون بادقية ااحدة 
لقتال الي3ايل، الكان ذلك الدار السادو ي 
لياس خاّصاً بالي3ان، بل ي3تد عى مساتون 
املاطقة كلهاا، ك3ا لو أنه لو الهدف الرئييس 
لقيا3 الدالة السدو ية االضامن لبقائها اقد 
بدأ ذلك ماذ ارتة طويلة ابأساليب متدد ة.

)حقيقُة العداء إليران(
حرصات السادو يُة ماذ زمن عاى تقديم 
»إيران« كشابح تخويف، اته3ة  الزة ضد 
ُكّل قاوة أَْا تيار ياالاض إرسائيل اأمريكا يف 
املاطقاة، الم يكان اثمر سياساياً بحتاً ك3ا 
لاو علياه، إذ ع3لت السادو ية عاى تغليف 
اثمار بغالف طائفاي يظهر اثزماة عى أنها 

»عقائدية  ياية«.
خلقتاه  الاذي  الاراع  مالماُح  ابتادأت 
السادو ية ماع إياران، عقاب نجااح الثورة 
حياث  ل7ل31،  عاا3  اإليرانياة  اإلساالمية 
تخلصات إياران من نظا3 الشااه الاذي كان 
رأت  اعادلاا  ابريطانياا،  ثمرياكا  حليفااً 
السدو ية -باعتبارلا الحليَف اثكنَ ثمريكا 
الثاورة  نجااَح  أن  املاطقاة-  يف  ابريطانياا 
اإليرانية سيكوُن له تأثريُُه السيايس االفكري 
يف املاطقاة اسيشاّكُل خطاراً خصوصااً مع 
شادار »املاوت ثمرياكا« التي رادتاه الثورة 

اإليرانية آنذاك.
لدبت السادو يُة بالورقة الطائفية يف ذلك 
الراع، اباستخدا3 الافوذ انقتصا ي كانت 
السادو ية تضغاط عى كثاري مان اثنظ3ة 
الدربية للتحرك يف نفاس الخط، الكذا بدأت 
محاد ات الراع الدرباي اإلرسائييل تختفي 
من املشاهد ليحال محلها رصاعااً  ديداً مع 
»إياران« التاي قّدمتها السادو ية عاى أنها 
أخطر مان إرسائيل، حتى أنهاا  ع3ت نظا3 
»صدا3 حسال« يف الدراق ا ادت به للحرب 
ضاد إياران عاا3 0ثل1 اكانت لاذه من أال 
الخطوات الكنن التي تساهم بها السادو ية 
بشاكل رئيايس يف اختاالق رصاعاات  اخال 
املاطقة نساتهداف ُكلِّ َمان ياالض أمريكا، 

اإلبدا  إرسائيل عن املشهد الرئييس.

)لبنان وحزُب اهلل( 
مااذ نشاأة »حازب اللاه« يف لبااان عاا3 
2ثل31، اعتاا ت السادو ية عاى تقدي3اه 
كدادا، اامتادا اً للافوذ اإليراناي يف املاطقة، 
ابصاورة طائفياة؛ اقاط ثن ذلاك الحازب 
أعا  قضية الاراع مع إرسائيل إىل الوا هة، 
ابرغم ان عاءات التي قّدمتها السادو ية عن 
أناه مجر  حازب طائفي يخُد3ُ إياران، إن أن 
اثحداَث اصلت يف عادة مراحَل إىل املوا هات 
املبااشة بال حازب اللاه اإرسائيال، اماذ 
ذلاك الوقت بدأت السادو ية تظهار موقفها 
بوضاوح مان حازب اللاه، ابداد أن أ ر ت 
الونيات املتحدة اثمريكية حزب الله يف قائ3ة 
»اإلرلااب« عى خلفية أع3الاه ضد إرسائيل، 
قا3 مجلاُس التداان الخليجي بافس اإل راء 
عا3 2016 اساارعت السادو ية لتأكيد ذلك 
االرتحيب به، عن مجلس ازرائها، ثم حاالت 

الضغَط عى عادٍ  من الحكوماات ااثنظ3ة 
لتباّي نفاس املوقاف، لتصبَح السادو ية يف 
صف إرسائيل اأمريكا بكل اضوح، التتضَح 
حقيقة صورة عاداء السادو ية لحزب الله، 
التي تغلفت بشادارات ال3ية اطائفية عى 

مدن ساوات.
لياس ذلك احساب، بل ع3لت السادو ية 
عى إيجا  مساحة من الافوذ لها  اخل لباان، 
محاالاة إضدااف حازب اللاه ااساتخدمت 
الضغاط انقتصاا ي االسايايس ث ال ذلك 
احاالت ااتدال مشااكل كثارية  اخل لباان، 
كوسايلة لتشاتيت الحزب أَْا إضدااف لباان 
ككل اإلقاء املسؤالية عى حزب الله اتأليب 
الرأي الدا3 ضده، افاي بداية 32016 قامت 
السادو ية بإلغاء مسااعدات مالياة بقي3ة 
ل ملياارات  انر كانات مخصصاة للجيش 
اللبااناي، ابررت ذلك بأنه »ر  عى سايطرة 
حازب اللاه عاى لبااان اعاد3 إ اناة لباان 
للهجو3 الذي تدرضت له السافارة السدو ية 
يف طهاران«، الو اثمر الذي يكشاف حقيقة 
الاظرة التي تح3لها السدو ية لدال املاطقة، 
حياث تريدلاا مجار  أ اات يف رصاع ال3ي 

طائفي.

)السعودية تحاِرُب يف سوريا( 
ظلت ساوريا بديادًة نوعاً ما عان الافوذ 
السادو ي ااثمريكاي يف الوقت الاذي كانت 
أغلاُب  ال املاطقة »مطيداًة« لكل ما تريُده 
السادو يُة امن ارائها أمريكا، امع نشااط 
أحداث ما ُس3ّي بالربيع الدربي يف 2011 رأت 
أمريكا أنها الفرصُة املااسبُة نخرتاق سوريا 
التاي ت3ثّال خطااً  اع3ااً مه3اً لحازب الله، 
الل3قاامة الفلساطياية، اكانت السادو ية 
–ك3ا لي  ائ3اً- اث اَة اثساسايَة يف التافيذ، 
الم يتطلب اثمُر ساون بضدة احتجا ات يف 
سوريا حتى قامت السدو ية بالداع باملوقف 

نحو »الحرب«.
امثل3ا بدأت السادو ية حربها ضد حزب 
الله تحت عاااين ال3ية، سخرت السدو ية 
إعالمااً ضخ3ااً لتزيياف الواقاع يف ساوريا 
اإبارازه عاى أنه حارٌب مان طارف ااحدة 
يقوُ لاا الاظا3ُ الساوري ضد شادبه، الكن 
اثحداث كانت كثريًة ب3ا يكفي إلخراج الدار 
السادو ي من الظال حيث باتت السادو ية 
مسؤالًة بشكل ااضح عن مدظم الج3اعات 
اإلرلابية املسالحة يف سوريا الي الج3اعات 
التاي  ع3تهاا السادو ية لتبادأ كا »ثاّوار« 

لياتهَي بها اثمُر كا »تاظيم  اعش«.
ااياانشاال  صحيفاة  أكادت   2013 يف 
تاي3از أن السادو يَة أصبحات أكان مازّا  
لل3دارضة الساورية باثسالحة، اليس ذلك 
احساب، اقد حشادت السادو ية أكنَ قدر 
من املرتزقة إل خالهم إىل ساوريا للقتال ضد 
الجياش الساوري، اكان ذلك يتم بالتاسايل 
ماع أنظ3ة عربية أخارن يف املاطقة مدرااة 
بوقوعها تحت الافوذ اثمريكي أَْا السادو ي 
كاثر ن اتركيا امر االساو ان، ايف بداية 
عاا3 2016 كشافت شابكة )يس إن إن( عن 
أكثر من 150 ألف مقاتل  هزتهم السدو ية 
للقتاال يف ساوريا، ايف أكتوبار مان نفاس 
الدا3 رصح ازيار الخار ية السادو ي بأن 
السادو ية تد3ل عى زيا ة تسليح املدارضة 

السورية اتأمل نقل السالح إليها.
الدعاُم الهائاُل الاذي اّ هتاه السادو ية 
إلشادال الحرب يف ساوريا اتدمريلا أكثر من 
ان يتام إثباته أَْا تاااله يف كال3 مختر، الو 
لم يكن ث ال مصالح سادو ية، ابالاظر إىل 
حجام الراع الدائر يف ساوريا ن يارت   أحد 
يف القول بأن السادو ية كان »ترساً« ثمريكا 
باكل ماا تح3لاه الكل3اة مان مدااى، اك3ا 
أظهرت السدو ية نفساها إىل  انب إرسائيل 
من قبل يف شاأن حزب اللاه، أعا ت ظهورلا 
كثارياً ابشاكل أاضاح يف الشاأن الساوري، 

ادادما ياطلال الطريان اإلرسائييل ااثمريكي 
ليُغريَ عى مااطَل سورية أكثر من مرة، يكون 
الاظا3 السادو ي يف نفس املوقف يدَعُم باملال 

ااملقاتلل.

)إنهاُك مصر وليبيا( 
الفْرُق بل مار اليبيا بالاسابة للدالقة 
مع السادو ية لاو أن ليبيا تت3تاع بإيرا ات 
عالياة ن تجدلُها بحا ة إىل  عم السادو ية، 
ابالتايل لام تكن لااك ذريدة ساهلة لتتدخل 
السادو ية يف ليبياا، ك3اا لاو الحاال ماع 
مار، إن أن اثحاداث التي بادأت ماذ 2011 
احتى اآلن ساال3ت بشاكل رئييس يف ت3كل 
السادو ية مان ذلاك، ابداد أن تام التخلص 
مان نظاا3 القاذايف ليبيا الاو الاظاا3 الذي 
لام تكن عالقته  يدة بالسادو ية، ابسابب 
الفوىض التي حلت لااك بسبب الداع الداملي 
االسادو ي باملوقف إىل تلك الاقطة، أصبحت 

اث واء مهيئًة أكثَر للتدخل السدو ي. 
الج3اعاات  بدعام  السادو يُة  قامات 
املتطرااة يف ليبياا بالساالح ااثماوال إلثارة 
الفوىض اعرقلة أي مسار سيايس ي3كاه حل 
اثاضاع، احتاى اآلن تديُش ليبيا حالة كبرية 
مان الفاوىض، ارب3ا ن تساتفيُد السادو يُة 
من ذلك مصالَح كبارية، إن أنها مص33ٌّة عى 
املحااظاة عى بقاء الوضاع الفوضوي لااك 

إلنهاك البلد ت3اماً.
أما يف مر، اللسدو ية أيٍد كبريٌة اقدي3ٌة، 
الدال اصاوَل الساييس إىل الحكام برعاياة 
سدو ية قد أظهر الكثريَ من الاوايا السدو ية 
بخصاوص مار، إذ يد3َاُل الر ال كُجادي 
مافاذ لألاامار السادو ية حرايااً، ارب3ا أن 
ما تشاهُده مار من تار  كباري يف الجانب 
انقتصاا ي لو أحد آثار الوصاية السادو ية 
عاى الاظاا3 املاري، اي3اا تبادا الصورة 
الكاملاة لهذه الوصاية يف ع3لية بيع  زيرتي 
»تريان اصاااري« املريتل للسدو ية، الو 
ما يؤكد ُميضَّ السادو ية يف مرشاع التفكيك 

االتقسيم يف املاطقة.
إىل ذلاك، يز اُ  انتشااُر »اإلرلاب« يف مر 
ماع الوقات، الاو مؤٌش عاى ع3ال التأثري 
السدو ي لااك، الدله يكوُن ارقًة مستقبليًة 
لرب مر برشاسة اإنهاكها إىل حد كبري. 

*****
ليسات الي3ن احساب َمن يهدُ ه الخطُر 
السادو ي.. لقد اضحت اثحاداُث يف ُكّل  ال 
املاطقة حقيقَة الدار التخريبي الذي تقو3 به 
السادو ية بكل الت3ا3 اإخالص، الو الداُر 
الاذي طال أغلاب تلك الدال اأثّار عى مدظم 
أنظ3تها باساتثااء الكياان الصهيوني، الذي 
حاالت السادو ية باكل ُ هدلاا إبدا ه عن 
املشاهد اتواري املحيط املااساب لاه الو عى 

حساب تدمري املاطقة كلها.

تدمري العراق : 
ن يخفى عاى أحد حجم الدار السادو ي 
يف تفكيك الداراق اتدمريه ساواًء عن ت3ويل 
الحاراب اثمريكية عاى الشادب الدراقي أا 
عن طريال الحيلولة  ان قدرة الدراقيل عى 
إعاا ة باااء  التهام اذلك من خالل إرساال 
الدارشات مان اإلرلابيال ا ع3هام إلبقااء 
الدراق يف  ائرة الفوىض اتحت رح3ة اإلرلاب 

السدو ي . 

إستهداف الجزائر : 
عانت الجزائر لدقو  طويلة من اإلستهداف 
السادو ي ساواًء انقتصا ي أا اثماي اذلك 
عى خلفية مواقاف الجزائر القومية الداع3ة 
للقضياة الفلساطياية أا الرااضاة للحراب 
اثمريكية يف املاطقاة اكانت الجزائر مرسحاً 
مرحلاة  خاالل  سادو ياً  امل3اول  لإلرلااب 
التساديايات من القارن املايض الام يتوقف 
نزياف الاد3 الجزائري إن بداد تطبيع الاظا3 
لدالقاته مع ااشااطن امع الاظا3 السدو ي 
بال  تازال مسات3رة  ن  الخالااات  أن  غاري 
الطرال اقبل أشاهر تداالت اسائل إعالمية 
تقاريار عان إنتقال الدرشات مان اإلرلابيل 
اذلك مان ليبيا إىل  اوب الجزائار اثمر الذي 
 اع الوزير اثال الجزائري إىل زيارة الرياض.

لي�ست �ليمن فقط من يو�جه ن�ساَطها �ملدّمر 

السعودية.. عدوٌة للمنطقة بكلها!
ال حق 
تدعُمه 

»إسرائيل«!  
أنس القاضي  

حديُث السايد يف خطاب مااسبة 
»الذكارن السااوية للشاهيد« عن 
الادار اإلرسائيايل يف الداداان عى 
بال ناا، ارسارلاا به اح3اساتها 
لاُه، االاذي اندكسات يف مختلاف 
اتااانتهاا  قا تهاا،  تريحاات 
إرسائيال  يف عالقاة  اا  انعالمياة، 
ماع  ال تحالاف الداداان الغربي 
ااضاع  تو هاتاِه،  يف  ااثطلايس 
لاذا املوقاف اإلرسائيايل، ك3دياار 
لصوابية املواقاف الوطاي، لم يَكن 
داراتيه القومية،  من ُقبيل راع الشِّ
لإلطاحاة بخصم سايايس بإلحاقه 
بدادا يُراع كيااطاة. ا3ه3ا تكن 
الخالااات ااملشااكل الداخلية التي 
اساتغلها الداداان كداااين يّدعي 
اننتصار لهاا -االتي يجب أن تُحل 
عى أساس التواال الوطاي الي3اي 
 ان تدخال الخاارج- ن يصاح أن 
تاساجم مواقُف َمان يطالبون بها 
ايرادونها، يف ا ه »اننقالب« مع 
املوقاف الصهيوناي ااثمريكي من 

الراع. 
القضياة  اىل  الداو َة  إن 
الفلساطياية، كبوصلاة لصوابياة 
مديااٌر  لاي  الوطااي،  املوقاف 
موضوعاّي اااقداّي، لدالقة الحل 
الدربي ع3وماً بالحل الفلسطياي، 
املوقاف،  بال  الدالقاة  ا دلياة 
اموقاف إرسائيال مااه، لتتضاح 
اطاية لذا املوقف مان زيفها، اال 
ي3ُكان ثي حازب امكاون يّدعاي 
الت3اَمُه ب3صالح الشدب يف الخبز 
االُحرياة، ايكون موقُفه الالمبانة 
بالاراع مان أ ال لاذا املواطان 
يف الواقاع الداملاي، الاذي يجاب أن 
يخوضاه انتصااراً لهاذا املواطان، 
اكياف حال يكاون موقفاه مان 
الحارب الدائارة يف الي3ان متااغ3اً 
ماع املوقف الصهيوناي، اإرسائيل 
 الة انحتالل اكيان انساتد3ار يف 
املاطقاة، ضد كل ما لَو حل عا ل، 
ضد كل ما لَو قومي حل ااشرتاكي 
اشادبي  حال،  اإساالمي  حال، 
ا ي3قراطاي حل، اهاذا الكيان يف 
تأريخاه، ُمداٍ  لكل لذه املشااريع 
اإلنساانية، ايتااقاض مدهاا، بال 
إن اننتصااَر لاكل لاذه القضاياا، 
الل3واطن الي3اي، مرتبط برارة 
صون السايا ة الوطاية من  هة، 
انساتد3اري  املدساكر  الزي3اة 
الكياان  مقدمتاه  ايف  املاطقاة  يف 
الصهيوني، الذي ن يُخفي سدا تَُه 
يتقاون  االاذي  الداداان،  بهاذا 
بتخرياب املحيط الدربي، اأكثر من 
الدارب يُادرك كياان انحتاالل لذا 
أل3ية الساطل بالاسبة ملحيطها 

الدربي.. 
 

الدالاة الصهيونية لي  زء من 
املرشاع انمنيايل انساتد3اري يف 
املاطقة، اليست ك3ا يزعم البدض 
امُلرّش ين  اليهاو    الة لل3سااكل 
ا اداا ايهاا مكانااً ليسارتيحوا، 
أا أرض امليداا  لاا »شادب اللاه 
ككياان  أنشائت  اهاي  املختاار«، 
اساتد3اري، مع  خول الرأسا3ال 
النيطاناي ااثمريكاي يف املاطقة، 
اح3ايِتاِه،  لخدمتاه  اا ادت 
ازعزعاة حركاة التحارر الوطاي 
الدربياة، الاذا يدااي موضوعيااً 
أن انتصاار قاون التحارر االتقد3 
الدربية لل3واطان الدربي، يف الي3ن 
اا الداراق اا مار اا ساوريا، اا 
الجزيرة الدربية، مرشاطاً بهزي3ة 
املارشاع الصهيوناي، أي باهوض 
االساطياي  عرباي  حضااري 

متكامل.

ال
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  - رشيد الحداد:
اي3ا بَلَغ الدجز يف املوازنة الدامة للدالة يف 
الي3ن  اراء الدداان االحصاار 3,2 مليارات 
 انر خالل الفرتة يااير 2015 ا يونيو 2016، 
تجااَاَز الدجاز الداا3 يف موازنة  الاة الددا 
السادو ي خاالل ذات الفرتة الاا 150 مليار 
ُل الدا3 لألَْساَدار يف   انر، ااي3اا ارتفع املددَّ
الي3ن نساباً متفااتة، باسبة %ل5.1ل لألرز، 
ا%ثث.3ل للسكر اكان أقلها ارتفاعاً باسبة 
%66.ل2  قيال الق3اح، ارتفدات اثَْساَدار 
يف امل3لكاة ماذ بادأ الدداان عاى الي3ن إىل ما 
يقاارب %00ل، بيا3ا لم يرتفع  خل املواطن 
إن ب3قادار %66، بحساب مصاا َر رسا3ية 
سادو ية، ك3اا ارتفدات أَْساَداُر الخدماات 
اثََساساية يف م3لكة الدداان باساب تفااتت 
خطاة  نتيجاة  ا%100؛  %0ل  الاا  مابال 
التقشف التي أقرتها امل3لكة لتخفيِف الضغط 
عاى امليزانياة الدامة االتي  ادات الحكومة 
السادو ية إىل راع أَْساَدار املياه ااملشاتقات 
الافطياة االكهرباء، اارضت رضائَب  ديدًة 
عاى املبيداات، اعرضات ُمَؤّسساات الدالة 
من مطارات امستشافيات اكهربااء امياه 
 20% عارض  إىل  باإلَضاَااة  للخصخصاة، 
مان أمناطورياة الافاط السادو ي شكاة 
»أرامكو«الداملية للبياع؛ بهَدِف الحصول عى 

موارَ  لتغطية نفقات عداانها. 

حرُب استنزاف 
حارب  إىل  الي3ان  عاى  الدادااُن  َل  تحاوَّ
إساتازاف نقتصاا   الاة الدادا السادو ي 
الذي يوا ة شابَح اناالس، عى الرغم من أن 
املدا لة انقتصا ية بل إقتصا   الة املدتدي 
عليها ا الة الدادا غري متكاائة، إن أن  الة 
الدادا باد ت مئات امللياارات من الادانرات 
لارشاء انءات محلياة ا الياة اشاء ذمام 
ماظ3اات  الية إقلي3ياة اعاملياة، بل بلغت 
مددل انفاقها عى ُكّل  ادي ساغايل 2 مليون 
 انر اقرابة الا 500 الف  انر عى ُكّل  ادي 
ساو اني ا ادت قراباة الا6 ملياارات  انر 
مقابل مشااركة احدات من الجيش املري 
االبحرياة املرياة يف الداداان عى الشادب 
الي3اي، اباملثل اشرتت الخدمات اللو يستية 
اثَمريكية بدارشات املليارات مان الدانرات، 
بيا3اا الشادُب الي3اي قاا3 الداداان انّكس 
شوكة الددا احلفائه يف كااة  بهات القتال 
مدت3داً عى الله امساتديااً عليه يف املوا هة، 
اماذ قراباة الدامال كتب الجياُش االلجان 
الشدبية تأريخاً  ديداً برصاص الكالشاكوف 
اقاط موا هاً  بابة انبراماز اثَمريكية التي 
تصل قي3تهاا الا 100 ملياون  انر ببادقية 

ااّنعة يف حد أمراء الافط الجاوبي. 

معادلٌة املذهلة 
الدادا بخزائااه لارشاء  اساتدان  بيا3اا 
الدرشات من شاحاات الساالح مان مختلف 
 ال الدالم لتحتل السدو ية املرَكز الثاني بدد 
الهاد من حركة انستريا  عاملياً اباسبة 7%، 
ك3ا احتلت املرتبة اثاىل عى الرشق اثَْاَسط يف 
استريا  السالح نسبة %27، اماذ بدأ الدداان 
أبرمات الريااض أَْكثَاار مان 100 ترخياص 
للتصدير، ااااَل تقرير مدهد SIPRI ثبحاث 
اساتور ت  ساتوكهولم،  يف  الادايل  الساال3 
%6ل مان أسالحتها مان  السادو ية نحاو 
الونيات املتحدة احّلت يف مقّدمة املستور ين 
مان أَمرياكا ابلغت نسابة صفقاتهاا حوايل 
%7.ل من إ 3ايل مبيدات ااشاطن، متقّدمًة 
بذلك عى اإلَماَرات باسبة %1.ل، ك3ا اأبرمت 
ا%30 مان صفقاات اساتريا  اثسالحة مع 
بريطانياا، ا%ل.5 ماها مع إسابانيا، اتُقّدر 
مببيداات الارشكات النيطانياة للسادو ية 
باحو ل.7 ملياار  انر ماذ عا3 2010، اك3ا 
ت3ّات املوااقة عاى أَْكثَار مان 100 ترخيص 
للتصديار مااذ أن بادأ الدداان عاى الي3ن يف 

مارس 2015.
اساتدان الشادُب الي3اي بجيشاه الجانه 
الشدبية ابخناته الوطاية ليصاع املستحيل 

يف الزمان املساتحيل، اأَْصبَااح الي3ان الذي 
ن ياَزال يساتور  املكانس ااملالخياخ ااإلبرة 
من الخاارج، أَْصبَاح اليو3 مطاوراً امصاّداً 
للصوارياخ الباليسايتية بديدة املادن، بل إن 
الجيش املدجزة اساتطاع أن يصااع الطائرة 
بادان طياار، اأن يصااع املدادياة اقذائف 
املدادياة، لام يتوقاف مكتاوَف انيادي، بال 
تحاول صااع املساتحيل يف ظارف صداب، 
بيا3اا انفل الددا عارشاٍت من املياارات من 
الدانرات لرشاء القاابل الذكية اشاء القاابل 
الداقو ياة ااننشاطارية االفراغياة، صاع 
الي3اي صاراخاً يصال مداه إىل الرياض الاا 
تك3ن أََل3يَّاة املدا لة انقتصا ية بل املدتدي 
ااملدتدي علية بال الُقااوَّة الذاتية االص3و  
انساطوري يف ا ه عداان كوني ابل عداان 
تكبد أادح خساارة يف تأريخه الذي لم يتجااز 
الا 100 عا3 اأالس أخالقياً اانكرس عسكرياً 

عى مدن قرابة الدامل. 

مؤشرات 
الدكايس  الداد  بادأ  تؤكاد  املاؤشات  ُكّل 
ننهياار أمناطورية أماراء الافاط، ادامان 
مان الدداان عاى أاقر شادوب املاطقة كانا 
كفيَلال بفقادان اقتصاا  آل ُساُداو  بريقه 
عاملياً، ا3ؤشاُت الا3و يف السدو ية ترا دت، 
امشااريع التا3ية توقفت، االبطالة ارتفدت 
امؤشات الفقر تصاعدت إىل %15 االتضخم 
يتجه إىل تحقيل رقام قيايس بدد أن بلغ ثال 
مرة أاائل ياايار املايض إىل %5، ك3ا ترا دت 
ثقة امل3لكة انئت3انية يف اثساواق الدالية من 
انيجاباي إىل السالبي، الذات السابب اقدت 

الرياض لي3اتَها عى ماظ3ة مصّدري الافط 
أابك اتحولت من  الة مؤثرة يف سوق الافط 
إىل  الة متأثرة ااقدة للسيطرة االتحكم عى 

سوق الافط الداملي.
 التدلاور املتساارع لالقتصا  السادو ي 
 اع أمراء الافاط اللجؤ إىل انقرتاض الداخيل 
االخار ي االسحب من انحتياطات اث ابية 
أَْكثَاار مان 70 ملياار  انر، ك3اا أن تصاُعَد 
مدادل اننفاق الدساكري أ ان الرياض عى 
انتجااه نحاو اقارار املزياد مان انصالحات 
الداداان  ااتاورة  لساد  التاي  انقتصا ياة 
االحصاار عاى حسااب انساتقرار املديي 

لل3واطن السدو ي.

إنكماٌش وتآُكل 
تراُ اُع متاناة انقتصا  السادو ي خالل 
ظال  يف  اثساوأ  إىل  اانتقال  املاتهاي  الداا3 
ارتفااع الافقاات الدامة االدساكرية مقابل 
اننخفاض الحاا  يف انيارا ات الافطية التي 
ت3ثال %0ل من عائدات امل3لكاة املالية، ابدد 
أن ا عت الرياض الداا3 2015 بدجز تجااز 
الاا 100 ملياار  انر، ا عات الداا3 2016 
بدجز مايل بلغ 3لمليار  انر، ك3ا اقد سوق 
انسهم السادو ي » تداال » ماذ مطلع الدا3 
260 مليار ريال )حاواىل 71 مليار  انر( من 

القي3ة السوقية.
 حالاُة اننك3ااش التي اصابات انقتصا  
املساتث3رين  ثقاة  االتازاز  السادو ي 
إىل  أ ت  للريااض  انقتصا ياة  بالسياَساات 
ترا ع الريال السدو ي أما3 الدانر إىل ما قبل 
12 عاما، اكالة التصاييف انئت3اني »ايتش« 

خفضت تصايف امل3لكة عى املدن البديد من 
AA مو اب إىل AA- ساالب، ك3اا ترا دات 
مؤشات ن3و انقتصا  السادو ي من 2,7 % 

إىل 1,5 %.

اللجوء إىل الدَّين
اثَْزَماُة املالية التي تداني ماها  الة الددا 
السدو ي تتفاقم باست3رار، اما ضاعف ذلك 
اشل ُكّل محاانت أمراء الحرب الجد  إلَعاَ ة 
اساتقرار أَْساَدار الافط التي ت3ثال عائداتها 
%0ل مان انيرا ات، اسابب الداداان لجأت 
 الة الددا السدو ي لالقرتاض ثال مرة ماذ 
عا3 ث3200 من الباوك ااملصارف السادو ية 
يف اغساطس 2015، ابيا3اا كانات تسادى 
للحصول عى قراض محلية بقي3ة 50 مليار 
 انر، تسابب بفقد أَْسَدار انسهم السدو ية 
%17 مان قي3ته الرشائية حتاى نهاية الدا3 
2015، ايف ظال تصاعاد تداعياات انقرتاض 
الداخايل عاى مدظم الارشكات السادو ية، 
لجأت الرياض إىل البحاث عن مصا ر ت3ويل 
خار ية من خالل القاراض الخار ية الو 
ماا اعلاتة ُمَؤّسساة الاقد الدربي السادو ي 
ثال مارة يف تأرياخ امل3لكة اللجاوء إىل الدين 
الداا3 الخار ي نقارتاض 10 مليارات  انر 
مان مج3وعة مان البااوك الداملياة كقرض 
أايل بداد ارتفااع تكالياف اننفااق اترا اع 
ايارا ات الافط الذي حاّد  يف موازنة الرياض 
بأَْكثَار 35  انراً للنميل، ااال اكالة اكالة 
بلومانغ اثَمريكية اإن السادو ية خاطبت 
مصارَف صياية اأارابية ايابانية اأَمريكية 
خ3اس  ملادة  ملياارات  انر   10 لقرضهاا 

ساوات، اتوّقدت الوكالة أن يتّم التوقيع عليه 
قبل نهاية أبريال الجاري، ايؤكد مراقبون أن 
لاااك خيارين ن ثالاث له3ا لتوقاف الازيف 
الحاا  الذي يدانياه انقتصا  السادو ي، إما 
السحب من انحتياطات الخار ية للسدو ية 
التي سابل أن سَحبت ماها 60 مليار  انر أَْا 
انقرتاض الخار ي االبحث عن بدائل محلية 
لساد  زء من الدجاز املايل، ايف ذات الساياق 
توقدات شكة “ دان لالساتث3ار” امقرلا 
الريااض ارتفاع حجم الدين الدا3 السادو ي 
إىل ث33 مليار رياال )0ل مليار  انر( باهاية 
عا3 2016 أي باسابة 3.ل1 من الااتج املحيل 

ان 3ايل.

محاوالٌت ال تجدي 
انقتصاا   اننقااذ  محااانت  ُكلَّ  إن  إن 
حربهاا  يف  اسات3رارلا  ظال  يف  السادو ي 
الدداانية ضد الشادب الي3اي لم توقف حالة 
اننهيار املتساارع التاي يوا ههاا انقتصا  
السادو ي، امااذ بدأ الداداان احتاى اليو3 
ترا دات ماؤشات ن3و انقتصا  السادو ي 
مان 2,7 % إىل 1,5 % اتحولات امل3لكاة إىل 
طاار ة لالساتث3ارات بداد توقفات املئاات 
من املشااريع انساتث3ارية التابداة للقطاع 
الحكومي أَْا القطااع الخاص، اانهيار قطاع 
املقااانت الاذات السابب أالسات كنياات 
شكات املقااانت يف امل3لكاة م3ثلاة برشكة 
بان ن ن اشكة رايل الحريري اصونً إىل أن 
امل3لكاة رسحت عارشات اآلنف مان الد3الة 
اآلسايوية االهادية  ان أن تفاَي بالتزاماتها 
تجالهام، اأَْصبَاحت طاار ة للد3الة بدد أن 
كانات ااحدًة من أَْكثَاار  ال  ذباً الد3الة يف 

الدالم.

تقشف 
يف ظال إسات3رار الداداان السادو ي عى 
الشادب الي3ااي، تواصال مسلسال التدلور 
انقتصا ي لدالة الددا التي اساتافدت كااة 
خياراتهاا للحفاظ عاى كيانهاا انقتصا ي، 
االتدلور املتسارع يف انقتصا  السدو ي أ ن 
 الة الددا إىل اتخاذ ثاني ا راءات تقشافية 
خالل الدا3 املايض للتخفيف من حدة التدلور 
انقتصا ي الااتج عن ارتفاع مستون اننفاق 
عاى الداداان، اماْن تلاك اإل اراءات صدار 
أاامار ملكية قضات بتخفيض راتاب الوزير 
اتخفياض   20% باسابة  مرتبتاه  يف  امان 
مكااأة عضو مجلس الشاورن باسبة 15% 
اتخفض اإلعانة السااوية التاي ترف لكل 
عضو مان أعضاء مجلس الشاورن ثغراض 
الساكن االتأثيث باسابة %15، اش3ل انمر 
امللكي إيقاف رصف سايارات اانتفاق عليها 
ابارت بدنت السافر لكباار مساؤايل الدالة، 
اايقااف  اع اواتري الهواتف الثابتة ااملتاقلة 

املخصصة من الدالة. 

َأْسَعاُر النفط 
الحكوماة  أقارت  املاايض  الداا3  خاالل 
السادو ية سادَر النميل الافط يف ميزانيتها 
بأَْكثَار من 36  انراً، إن أن سدر برميل الافط 
انخفاض إىل ما  ان الا30 خاالل الربع اثال 
مان نفس الدا3 اعاا  انرتفاع إىل ما اوق الا 
30  انراً خاالل نصاف الدا3، ايف ظل اشال 
كااة محاانت الدال املصدرة للافط يف تثبيت 
أَْساَدار الافاط يف 70  انراً للنميل، سايظل 
الدجاز الداا3 يف ميزانية السادو ية يف تفاقم 
مسات3ر  ان توقف، خصوصاً اأن أابك التي 
كانت تقو لا السدو ية اقدت السيطرَة عى 
التحكم يف أَْساَدار الافط، اباتات أَمريكا لي 
املتحكم بالدارض االطلب الداملي من الافط، 
اذلك من خالل مستويات انحتياطي الافطي 
اثَمريكاي، افي حاال انخفااض انحتياطي 
اثَمريكي ترتفع أَْسَدار الافط ايف حال ارتفاع 
انحتياطي ياخفض سادر الافط يف الساوق 
الداملي اما ضاعف ذلك إعالن ااشاطن مطلع 
الداا3 املايض راع الحظر عاى تصدير الافط 

اثَمريكي الخا3 للدالم ثال مرة 50 عاماً.

ـــُد ما تكّبده �لقت�ساد �ل�سعودي خالل عاَمني  ر�ت »�سدى �مل�سرية« تر�سُ بالأرقام و�ملوؤ�سّ

العدو يفقد ثقَله االقتصادي، ومرَكَزه املالي ينهاُر عامليًا

  - خاص:
تتخاذ اثَْزَمُة انقتصا ية يف امل3لكة السادو ية أشاكانً متدد ة، 
اثمر الذي اندكس عى أَْساَدار السالع الغذائية، اعى رأساها املوا  
الغذائياة، يف ظال توار  أنباء عان اعتزا3 الحكومة إتخااذ إ راءات 

تقشفية أخرن اتو ه لراع الدعم عن املوا  اثََساسية. 
اتااالت اسائل إعالمية سدو ية اتجاَه التجار امالك املخابز إىل 
تخفيض ازن الرغيف باسابة %50 اذلك لإلبقاء عى عد  ل أرغفة 

للريال الواحد. 
ابحسب تلك الوسائل اإن السادو يَة توا ُه عجزاً غري مسبوٍق 
يف املوازناة الدامة، اي3اا يؤكد متابدون أن من ألم أساباب الدجز 
لو إنفاق عرشات املليارات من الدانرات عى الدداان عى بال نا. 

اسابل للحكوماة السادو ية أن أتخذت إ راءات تقشافية من 
بياهاا إلغاء امتيازات اسافريات اعالاات كانات ت3ُاح لآلنف من 

املوظفال اتخفياض أ اور الكثري ماهام يف مختلاف القطاعات، 
اكذلك قامت بإلغاء الدعم عى الكثري من السالع ماها اراع أَْسَدار 

الكهرباء ااملياه اقبل ذلك الوقو . 
ر  اقاد أ ت اإل اراءاُت الحكومية السادو ية إىل حالة مان التذمُّ
الشادبي يف ظل محاانت الاظا3 السادو ي إستخدا3 اإلعال3 يف بَّث 
الدعايات ملشااريده الط3وحة ماها امل3لكة 32030، اذلك للتغطية 
عى حالة الفشل الذريع االخسائر الكبرية التي ماي بها انقتصا ي 

 راء الدداان عى الي3ن. 
ابثت قااة الدربية خاالل اليومل املاضيل برنامجاً يتحدث عن 
شكاة أرامكو ماع مقاطَع مان أحا يث لويل ايل الدهاد مح3د بن 
سل3ان يبرّش ايها املواطال ب3ستقبل زالر، اي3ا يتحدث الننامج 
عن اكتشاااات نفطية  ديدة اكذلك يف مجاال الغاز، اي3ا يتحدث 
الواقاع عن خساائر باملليارات تكبدلاا انقتصا  السادو ي  راء 
إنخفاض أَْسَداِر الافط االذي تسببت ايه امل3لكة خدمًة لل3شاريع 

اثمريكية اذلك نستهداف كلٍّ من راسيا االجزائر اإيران.

�لنظاُم �ل�سعوديُّ ي�ستخدُم �لإعالَم يف �لتغطية على خ�سائِره �لقت�سادية �لكبرية جر�ء �لعدو�ن على بالدنا : 

إتجاٌه سعوديٌّ لرفع الدعم عن السلع اأَلَساسية 

 150 *
مليار دوالر العجز 
العام في موازنة 

السعودية 

* تضاعف اإلنفاق على الجانب العسكري 
وعقدت 100صفقة لشراء أسلحة من الواليات 

المتحدة وعشرات الصفقات من بريطانيا

 % 400 *
ارتفاع اأَلْسَعاُر في 

المملكة منذ بداية 
العدوان  

 % 400 *
ارتفاع اأَلْسَعاُر في 

المملكة منذ بداية 
العدوان  

* 15 % نسبة 
تصاعد مؤشراُت الفقر 

والتضخم يتجه إلى 
تحقيق رقم قياسي بعد 

أن بلغ ألول مرة أوائل 
يناير الماضي إلى 5 %

* ما بين %40 و %100  ارتفاع َأْسَعاُر الخدمات 
اأَلَساسية وفرضت ضرائب إضافية على المبيعات وعرضت ُمؤّسسات 

حكومية للخصخصة منها أرامكو بنسبة 20 % 

* 70 مليار دوالر 
االقتراض الداخلي 

والخارجي والسحب 
من االحتياطات 

األجنبية

* 71 مليار دوالر 
انخفاض سوق 

األسهم السعودي 
»تداول« من القيمة 

السوقية وتراجع 
الرياُل أمام الدوالر 

إلى ما قبل 12 عامًا
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قائُد �لثورة �ل�سعبية �ل�سّيُد َعبد�مللك �حلوثي يف خطاٍب مبنا�سبة �لذكرى �ل�سنوية لل�سهيد:

الجيُش اليمنيُّ يبني قدراِته العسكريَة على نحٍو مذهٍل َوالُقـوَُّة الصاروخيُة 
وصلت من الصرخة إىل بركان 2 وإن شاء اهلل إىل ما بعد بعد الرياض

إىل نص الخطاب:

أعوذُ باللِه من الشيطاِن الر يِم
بسم الله الرح3ن الرحيم

 الح3ُد لله َربِّ الداملَل، اأشهُد أْن ن إلَه إن اللهُ امللُك 
الحُل املبُل، اأشاهُد أن سايَدنا مح3داً عبُده ارسولُه 
خاتاُم الابيل، اللهام َصلِّ عى مح3ٍد اعاى آل مح3ٍد 
اباِرْك عى مح3ٍد اعاى آل مح3د ك3ا صليت اباركت 
عاى إبراليَم اعى آِل إبراليَم إنك ح3يٌد مجيد، اارَض 
اللهام بِرضاك عان أصحاِباه اثخياار املاتجبل اعن 

سائر عبا ك الصالحل.
 شدبَاا الي3اي املسلم الدزيز أيها اإلخوُة ااثخواُت، 
الساال3ُ عليكام ارح3اة اللاه ابركاتاه، يف الذكارن 
الساوية للشهيد نساتذكُر شهداَءنا اثبرار يف مسريتاا 
القرآنية ماذ يومها اثال اعى طول املشاوار مشاوار 
التضحية امشاوار الدطاء امشاوار التحرر امشوار 
الجها  انساتذكر شاهداء شادباا ُكّل شادباا من ُكّل 
مكوناتاه الذيان ارتقاوا إىل الُداال شاهداَء يف ميا يان 
الكرامة يف ميا ين انستبساال الم يتصدان للدداان 
السادو ي  الداداان  املتوحاش  اإل راماي  الظالام 

الذي يقو ه  الدداان  اثَمريكي 
قرُن الشيطان بإشاٍف اإ ارٍة 
ا عاٍم  امباركاٍة  أَمريكياة 
الج3ياَع  نساتذكُر  إرسائيايل 
اإلهامااً  لص3و ناا  عاوانااً 
ملظلوميتااا  اُعاوانااً  لثباتااا 
السااوية  الذكارن  يف  أيضااً، 
للشاهيد تحية إكباار اإعظا3 
اإ االل لكل الشاهداء اتحية 
إكبار اإعظا3 اإ الل اتقدير 
الشاهداء  أرس  لاكل  اإعازاز 
آلبائهام اأمهاتهام إلخوتهام 
اأباائهام الاكل ذايهام، ايف 
الدزيازة عاى  الذكارن  لاذه 
بداض  عان  نتحادُث  قلوبااا 
املواضياع اعن بداض الاقاط 

امله3ة.
 لذه الذكرن تأتي اشادبُاا 
3ُ ُكلَّ يو3  املسالم الدزياز يقادِّ
ِخارية  الشاهداء مان  قواااَل 
أباائاه امان أعاز ر اله الو 
اص3او   بفاعلياة  يواِ اُه 
أساطوري أكن عداان تدرض 
لاه يف تأريخاه، يواِ اُه أيضااً 
بفاعلياة اص3او  ن نظريَ له 
أيضاً يف تأريخه، طيبٌة أنفُساا 
ب3اا قدَّماا انقاد3 الو بلغ ما 
بلاغ ثنَّاا عاى يقال ابصريٍة 
امان  قضيتااا  عدالاة  مان 

صوابياة موقفااا امن حت3ياة خيارنا، لاذا الددااُن 
عليااا لو يف حقيقاة الحال عداان أ اباي الذه أال 
َخها  الحقائل التي يجب أن نساتذكَرلا  يداً اأن نرسِّ
يف اعيااا اا دانااا اأن نبااي عليهاا يف موقفاا، لذا 
الداداان لاو عاداان أ اباي مان  ال أ ابياة، عى 
رأساها ايف طليدتهاا مدباراً امقارراً اآماراً امو هاً 
امرشااً امحد اً لل3ساارات االخيارات، أَمريكا، امن 
خلفها إرسائيل باركت شاّجدت أيّدت  ع3ت شااركت 
بأنواع متدد ة من املشااركة، ايف ُصلاب لذا الدداان 
ايف مقدمته االاذي توىل ِكَنَُه قرُن الشايطان الاظا3 
السادو ي الد3يال الذي ياؤ ي  اره يف لاذه املاطقة 
مان ماطلال الد3الاة اتافياذاً لأل اادة اثَمريكياة 
ااإلرسائيلياة، امداه َمن مده من قاون الدداان التي 
حركهاا إماا بداااع اثط3ااع املا ية ابغية املكاساب 
السياساية، أَْا بداااَع ااعتباراٍت أُْخااَرن كلها  اااع 
شايطانية اآث3ة اسايئة، اهو عاداان أ ابي بكل ما 
تدايه الكل3ة، عى بلد مساتقل اشادب مسلٍم مظلو3ٍ 
لم يسابل من  انباه إىل لذه القاون املدتدية ما ينر 
لهاا الدداان عليه، اشادباا الو يوا ه لاذا الدداان 
لاو ي3اارُس حقاه الطبيداي ااملارشاع، بال يؤ ي 
مساؤالية عليه اليس اقط 
حقاً له، مسؤالية عليه بأن 
إ راماي  لدادااٍن  يتصادن 
احي مساتكن آثم ن منر 
له ان مرشاعية لاه نهائياً، 
عاداان لام يارَع اساتقالَل 
لذا البلد أنه بلٌد مساتقلٌّ له 
حرمته حتى اال الدسااتري 
ااثعراف  الادايل  االقاناون 
اإلنَْسااانية، احرمتاه أيضاً 
ُظلام  كشادب  اإلنَْسااانية 
بغاري ا ه حل، ااساتُهدف 
ارغباات  أط3ااع  ملجار  
األواء شايطانية؛ اباعتبار 
اثخاالق  اباعتباار  القيام 
اباعتباار املباا ئ اباعتبار 
إذن الاو  الديان، اشادبُاا 
يوا ه لاذا الدداان اث ابي 
إنَْسااانياً  حقااً  ي3اارُس 
احقااً  اشعيااً  ااطريااً 
مقدسااً امساؤاليًة نزماة 
مساؤالية  علياه  احت3ياة 
تفرُضهاا علياه إنَْسااانيتُه 
اتفرُضهاا علياه اطايتُاه، 
ايفرُضه علياه  ياُه اقي3ُه 
اأخالقه اُلويتاه الكذا لم 
يكن لشادباا من خيار إن أن 
يوا َه لذا الدداان اث ابي، 
لاذا الدادااُن اث اباي اإن 

حااال اي3اا بدد مان بدد أن بادأ، حااال أن يد3َل له 
غطااًء محليااً ليانَّر  رائ3َاه ايُلِبَس عاى التائهل 
االَح3ْقى ااثغبياء، الكن املسألة ااضحٌة كالش3س، 
مساألٌة ن ي3كن أن يغطَي عليها بأية عاااين، لم يكن 
لذا الددااُن عبارًة عن مشكلة  اخلية أبداً، لو عدااٌن 
أ ابايٌّ َاظََّف مشااكَل  اخلياًة ااساتغل البدض من 
التائهل ااثغبياء االطامدل ااننتهازيل ااملاااقل، 
ااساتغل بداَض الدااايان الداخلية ليوّظَفهاا خدمًة 
لدداانه، لذا الدداان لو، ك3ا قلاا، َعى رأسه أَمريكا، 
امدلاو3ٌ من عاداان تارشف علياه أَمرياكا اتدع3ُه 
إرسائيال اترتاح له إرسائيُل اتشاّجع علياه إرسائيل 
مدلاو3ٌ عاه أنه لن يكاون إن عدااناً ظاملاً، مدلو3ٌ عاه 
أناه لن يكوَن إن باطالً لن ي3تلَك حقاً لن تكوَن أَمريكا 
أباداً راعية لحال ان  اع3ة لحل الن تكاوَن إرسائيُل 

نهائيااً يف موقف حال أبداً لذا 
كاٍف ملن يريُد أن يساتبَر اأن 
يداَي، ثم لذا الداداان ليس إن 
ااحداً مان اث اادة اثَمريكية 
ااإلرسائيلياة يف املاطقاة اّلتي 
تافذُلا قاوًن إقلي3يٌة ن ت3تلُك 
أيَّ مرشاع، لي قوًن مفلساٌة 
ان تارن لافساها حظااً يف أن 
يكوَن لهاا  اٌر إقلي3ي اااعٌل 
ان ترن لافساها أن تكوَن قوًة 
إقلي3يًة اكباريًة انااذة إن بأن 
تكاوَن بهاذا املساتون مافذة 
ث اادة أَمريكياة اإرسائيلياة 
امح3يًة بأَمرياكا؛ ثنها أ بن 
من أن يكوَن له  اٌر مساتقل، 
ثم لي مفلسة ن ااقدها الثقايف 
ان ااقدهاا الفكري ان ااقدها 
الاذي  الاحاو  عاى  السايايس 
يؤللُهاا ايخّولُهاا ثن يكاوَن 
لها مشااريُع  ذابة امشاريُع 
مث3ارة  امشااريع  مقبولاة 
امشااريع بااءة امشااريع يف 
املاطقاة تحظاى مان خاللها 
بالادار اانعتبار، اهاي لم تَر 
لافساها إن أن تلدَب لذا الدار 

اليسء االدار الفظيع.

مرتِزقُة العدوان مجرد ُدَمـى
 أَمريكا اإرسائيل محظوظٌة 

بأن يكون لها مثل لذه القون يف املاطقة تتَحاّرُك عى 
لاذا الاحو، االدداان عى لاذا الاحو بإ ارة أَمريكية، 
اإرسائيايل،  أَمريكاي  بدعام  إرسائيلياة،  ب3باركاة 
امشااَركة ااعلة، اكبرية اأساسية، ابدار محوري، 
للغارب أيضااً، بالتأكياد أَْلاَداُااه ليسات إن أَْلاَداااً 
سايئة، تكشاف لاا عن حقيقته، قون الدداان، اعى 
رأساها اثَمريكي اغريه، من الاظا3 السدو ي اغريه، 
الذي يريدانه بهذا الدداان لو أن يسالبوا ماا كشدب 
ي3اي مسالم، ُحريتاا ااساتقاللاا، اكرامتاا اأرضاا، 
اثاراة بلدناا، ا غراايتاا، اأن يسالبوا ماّاا إرا تَاا، 
اكرامتااا، أن يحّولوناا يف لاذه الحيااة إىل عبياد، ن 
ن3تلُك إرا ًة يف أي شاأن من شاؤاناا، ان ن3تلك قراراً، 
اا، ن يريدان ماا أن  ن سياساياً، ان يف أي شاأن يُخصُّ
نكوَن يف لذه الحياة إن ُ َمى، نسا3ُع لهم انطيُع اي3ا 
ايرغبون،  ايريدان  يشاؤان 
ك3ا نجحوا يف ذلك مع البدض 
مان ع3الئهم يف لذا البلد، لم 
يريدانااا أن نكاوَن ك3ا كان 
البدض  أالئاك، نجحاوا ماع 
مان ع3الئهام يف لاذا البلاد 
الذيان اقفاوا يف َصاّف لاذا 
الداداان ضد بلدلام، يف َصّف 
الداداان عى شادبهم،  لاذا 
عاى ألال بلدلام، عاى ألل 
مااطقهام، عى قبائلهم، عى 
الساكان الذيان تربُطهم بهم 
القراباة،  ُكلُّ اثاارص، أاارص 
اوقفاوا  الرح3اة،  أاارص 
ضدلام،  اث اباي  صاف  يف 
بادان مراعااة ثياة ُحاْرَمة، 
ثي  ان  أاارص،  ثياة  ان 
انت3ااء، ان ثية ُلويّة، اقفوا 
موقاَف الخياناة، يشااركون 
ايساال3ون يف الداداان بكل 
يقفون  ااثسااليب،  الوسائل 
قتال  يف  اث اباي،  لاذا  ماع 
أبااء شادبهم اأباااء بلدلم، 
يقفون مع لذا اث ابي، الذي 
يدّمار بلدلم، يدّمر الجساور 
التاي لاي ملاك لاكل ي3اي، 
التاي  املستشافيات،  يدمار 
لي لصالاح الي3ايل َ 3يداً، 
يدّمر ُكلَّ املاشآت انقتصا ية 

وّجه قائُد الثورة الشعبية السيُد َعبُدالملك بدر الدين الحوثي 
يوَم الجمعة الماضية خطابًا تأريخيًا بمناسبة الذكرى السنوية 

للشهيد.
وتناول السيُد القائُد في خطاٍب يعد أهم خطاب خالل فترة 
العدوان اأَلمريكي السعودي على بالدنا الكثيَر من القضايا، 
وكشف عن قدراٍت عسكريٍة مذهلٍة ألبطال الجيش واللجان 
الشعبية ومفاجآت ستربُك العدوَّ في األيام القادمة إذا لم 

يتوّقف العدوان.
وأّكد السيُد َعبُدالملك أن األياَم القادمَة ستكوُن مؤلمًة 

وقاسيًة للعدو وفيها ستكوُن معركَة التنكيل أقسى.

خطاب السيد

 في انجاز مهم 
ونوعي بدأنا في 

تصنيع طائرات بدون 
طيار وستأُخُذ مساراٍت 

متطورًة ومدياٍت 
أبعَد وأرفَع وأكثَر 

فاعلية

 نصّنُع المدفعيَة 
وقذائَف المدفعية 

وهناك مساراٌت 
ٌة جدًا في  مهمَّ

تفعيل وبناء وتطوير 
الدفاع الجوي

 دبابات اإلبرامز في 
الحدود تحّولت إلى 
َصيد جّذاب للمقاتل 

اليمني وكأنها أرنب 
َأْو ظبٌي وديٌع يالحُقه 

أسٌد والوالعاُت لهم 
بالمرصاد

 أسقطنا عددًا 
مهمًا من الطائرات 

الحربية وعلى رأسها 
األباتشي، وضربنا 

البارجات والمدّمرات 
وأحرقناها في البحر
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االحيوياة، يقتُُل اثطفال االاسااء، الذين لم من لذا 
الشدب امن لذا البلد، اقفوا إىل  انبه، مّلكوه أمرلم، 
املكاوه قرارلم، اأصبحوا يف يده، ن أمَر لهم إن أمره، 
ان قاراَر لهام إن قاراره، ان إرا ة لهام إن إرا ته، لو 
الاذي يوّ ُههام، لو الذي يرُساُم لهم الخياارات، لو 
الذي يحد  لهم املواقف، لو الذي ي3يل عليهم ما يشاء 
ايرياد، الام أصبحوا يف كفه، مجر  ُ ماى، يلدب بها 
ايَحاّركهاا، اببغااات تاطل ب3ا يرياد اي3ا يريد لو 
أن تاطل، اتتَحااّرك كُدمى اي3ا يريد لو أن تتَحارََّك، 
لكاذا يريد للي3ايل ُكّل الي3ايال أن يكونوا، أن يكون 
حالهام اأن يكاون ااقدهام عاى ماا عليه حاال ُكّل 
الد3الء، الذين اشرتالم باملال، اأصبح ياظر إليهم من 
لاذا املاظار، ن ياظر إليهم باأي احرتا3، ن يرن ايهم 
كائااات محرتماة يُِجلُّهام ايدتنلام شكاَء مده يف 
املوقف، ن، لاو ياظر إليهم ك3جر  مرتزقة ب3ا تدايه 
الكل3اة، اُ ماى اعبيد اشارتالم باملال، ااساتغفلهم 

بالخداع، اَماَّالم ب3كاسَب سياسيٍة اال3ية.

دوُر السعودية املشبوُه يف العدوان 
 لاذا الدادااُن يف أَْلاَداِاه الخطارية، التي ن أخطَر 
ماها، ان أسوأَ ماها، لو لم يكن ماها إن سْلُب الحرية، 
اسالب انساتقالل اسالب الكراماة، ايف م3ارسااته 
اإل رامياة الفظيداة، بكل ماا يفدله، امدلاو3 لدياا 
 3يداً ما يفدله، اموثل امشالد ما يفدله من  رائم 
اظيدة، من قتله لآلنف املؤلفة، من اثطفال االاساء، 
من ُكّل  رائ3ه املتاوعة ضد لذا البلد اضد لذا الشدب، 
الو يستهدُف حتّى مقابَر املوتى، الو يستهدُف حتى 
القالع التأريخية ااآلثار، الو يساتهدُف اثحياَء يف ُكّل 
ماشآت الحياة، ايف ُكّل ما له صلٌة بالحياة، يف اثسواق 
ااملساا د االطُّاُرقاات ااملستشافيات، ايساتهدُف 
حتى الحيوانات، يساتهدُف حتى الثراة الحيوانية من 
اثبقاار ااثغاا3، ما بالك بالبرش، يساتهدُف ُكلَّ يشء 
يف لاذا البلاد، لم يارَع ُحرماًة ثي يشء، ان اساتثااء 
عاَده ثي يشء، أَْلاَداٌف شيطانية، امآرُب شيطانية، 
حاالات  امه3اا  ااظيداة،  إ رامياة،  ام3ارسااٌت 
ماكياتُه اإلعالمية اأبواقه الكذابة ااملاااقة أن تخا ع 
اأن تنر، اأشاالء ا مااء اآلنف املؤلفة مان أطفالاا 
انساائاا تفضحهام، امشاالُد التدماري الفظيع لكل 
ماشآت الحياة تفضحهم، اتكشف زيفهم اخداعهم، 
اتكشف حقيقتهم، لذا الدداان بهذه اثَْلاَداف الذه 
امل3ارساات، الصالح من اث ال من؟ ليس إن لصالح 
أَمريكا، الاظا3 السدو ي الذي توىل كنه، لذا الدداان 
نتسااءل َ ائ3اً ما لو مرشاعه؟ ماا لي أَْلاَدااه؟ ما 
الذي يسادى لتحقيقه يف لذه املاطقة؟ ما لي أسباُب 
عداااته يف شادب كالشدب الي3اي، الشدوب أُْخااَرن 
يف املاطقاة، شادوب مه3ة اشادوب كبرية، شادوب 
لهاا لويتها الدربية، الها انت3اؤلا اإلساالمي، ما لو 
السابُب يف عداااتاه؟ ارصداا ُكّل الاشااط السادو ي 
الددائاي، ساتجدانه يصاب َ ائ3اً يف اتجالال: اثال 
مداا اة ُكّل مان يداا ي إرسائيل اياالض مشااريع 
الهي3اة اثَمريكياة، اامُلَخّطاطات اثَمريكية الخطرية 

عى املاطقة، لذا أاله3ا.
 ثانياً: يسدى بكل ُ هد ايُافل املليارات من اثموال 
ايشاتغل يف الليل االاهار لصالح بدثرة لذه الشادوب 
اتفريقها، اتفكيك بلدان املاطقة، ك3ا يفدله يف ليبيا، 
ايفدلاه يف بلدان أُْخااَرن، لام يكن قلقه ايها أَْا ل3ه 
ايها أَْا الدااع له إىل اساتهدااها أن مشاريَع ماالضًة 
إلرسائيال َاللهي3ااة اثَمريكياة قائ3ة ايهاا، ن ليس 
لهذا انعتبار، حتى لاو كان لااك بلٌد، ن يو ُد ايه أيُّ 
نشااط ااعل ابارز ضاد الهي3اة اثَمريكياة امدا اة 
إرسائيل سايكون لدااً للاظا3 السادو ي، ملؤامراته، 
اسايتَحاّرك ايه ب3ثل ماا تَحاّرك يف ليبياا، اب3ثل ما 
يتَحااّرك يف بلدان أُْخااَرن، اكل نشااطه الددائي لو 
يف لذيان انتجالال، إماا أن يصاب ُكّل غضباه اكل 
حقده اأن يتَحاّرك باكل مؤامراته ضد أية قون،  الة 
أَْا شادب أَْا مكاون يف أي بلاد له لاذا املوقف، املوقف 
الاذي لاو موقاف حال، اموقاف مارشاع، اموقف 
تفرضه املسؤالية االهوية ااننت3اء، احتى القومية، 
الاو شعي بكل انعتباارات، املداا اة إلرسائيل بكل 
ماا تفدله إرسائيل، باحتاللها لفلساطل، باغتصابها 
لل3قدساات، بخطورتهاا يف املاطقاة، عاى املاطقاة 
بكلهاا، اعاى شادوب ابلادان املاطقاة بكلهاا، من 
يداا ي إرسائيل يارن ايه الاظا3 السادو ي عداا له، 
مان ياالض الهي3اة اثَمريكياة َااملؤامرات اثَمريكية 
عى املاطقة، اعى شادوب املاطقة يارن ايه الاظا3 
السادو ي عداا له، ايسدى نساتهدااه بكل ما أاتي 
من قوة، ثم لو يشاتغل شاغله املداراف يف ُكّل بلدان 
املاطقاة، الادار السالبي االادار التخريباي الواضح 

ااملكشوف.

اليمُن يواِجُه قوى الطاغوت
 ااحن يف لاذا البلد انحن نواِ اُه لاذا الددااَن لم 
يكن أباداً أماماا من خيار إن أن نباذَل ُكّل ُ هدنا اأن 
نتصادن بكل ما أاتِياا من قوة، لهذا الدداان الغاشام 
الظالم الخطر، ثَْلاَدااه الخطرة، مل3ارساته الفظيدة 
ااإل رامية، لكل ما يريده يف بلدنا، انحن كشدب ي3اي 
مسلم انطالقا من لويتاا، انطالقاً من إرثاا الحضاري 
االتأريخاي، انطالقااً مان مبا ئاا اِقي3َِااا الدظي3ة، 
تَحاّركااا باعت3ا ناا عاى اللاه ُسابَْحانَااُه اتدااىل، 
بتوكلااا علياه، بُرلاناا لاه، انحن نداي طبيدَة لذه 
املدركة، ندي أَْلاَداَاها الشايطانية، نرن م3ارساتها 
الشايطانية االفظيدة، ندرك مخاطرلاا علياا يف لذا 
البلاد، امغبة التهااان أَْا التغاايض أَْا التجالل ملدن 
امساتون خطورتهاا، انادرك أيضااً مساتون لاذه 
املدركاة، أن الاذي يوا هااا، اأن الذي يدتادي علياا، 
اأن الذي يُشانُّ لذه الحرَب علياا، ُكّل قون الطاغوت 
املقتادرة بكل ما ت3لاُك يف لذا الداَلام، يف لذه اثرض، 
 3ُ يف لاذه املرحلة، يف لاذا الزمن، اثَمريكاي الذي يقدِّ
نفَساه أكنَ  الة يف الدالم، أقون  الة يف الدالم، اأكن 
نااذ امتسالط من الدال يف لاذا الدالم، أيضاً يقُف إىل 
 انِباه اإلرسائيايل بإمكاناته اثقله، يقاف إىل  انبه 
أغااى  ال املاطقاة، اأكثرلا ثراًء اامتاالكاً للقدرات 
الدساكرية ض3ن الادار اثَمريكي، ااحن نادرُك أناا 
نوا ُه قون الطاغوت، اأكن قون الطاغوت، اأشس 
قون الطاغوت، اأكثرلا إمكانياٍت اخناٍت عسكريًة، 
اأكثرلا قدرات انفوذاً اتسالُّطاً عاى املرسح الداملي 
يف لاذا الزمان، ندي لاذه املدركة، مساتون الدداان 
مساتون إمكانياته امستون نفوذه مستون تسلطه، 
ن يؤثّار ايااا ان يكرس مان إرا تااا، ان يضدف من 
تو هااا، ان يدادااا يف يو3 مان اثياا3 ان يف لحظة 
مان اللحظات، ان حتاى أن يخطر يف بالااا كخاطرة 
أن نفكاَر يف الرتا اع، أَْا أن نفكر بانستساال3، أَْا أن 
نقبل بالهوان، أَْا أن نستسلم أَْا نذل، أبداً، ملاذا؟ بحكم 
ُلويتاا، بحكام  يااا اأخالقاا امبا ئااا، بحكم إرثاا 
التأريخاي احضارتااا الضاربة  ذارلاا يف اثع3اق، 
قاو3 ثابتاون، قو3 لااا لوية لااا مبا ئ لااا قيم لاا 
اأخالق، ابالتايل نحن تَحاّركاا بفضل الله ُسبَْحانَااُه 
َاتََدااىَل ملوا هة لذه الداداان، بجداائياة ابفاعلية، 

ابث3رة ااضحة لص3و نا اتضحياتاا، اثباتاا.

نتائُج إيجابيٌة من الصمود
 اي3كاااا أن نارُسَ  بدضاً من لاذه الحقائل، أانً، 
نحن اليو3 كشدب ي3اي بص3و نا اثباتاا أكثر شدوراً 
بحريتااا اعزتااا اكرامتااا أكثر مان أي اقت مىض، 

اتجاّى يف ااقع شادباا مصداقياة الُهوياة ااننت3اء، 
اأصالتااا اانمتدا  لهذه اثصالة، بح3د الله من نتائج 
ص3و ناا يف موا هاة لاذا الداداان نحن نادرك نحن 
نديُش حالَة الحرية، نحن نرت م حالة الكرامة، نرت م 
حالة اإلباء االدزة، ع3الً اموقفاً، اتَحارُّكاً مل3وسااً، 
نحن لسااا مجر  أصحاب ا عاءات أَْا نسّوُق ثنفساا 
عاااياَن مديااًة، أَْا اقط نفتخر ب3اضياا، نساتطيع 
الياو3 أن نقوَل لأل يال اآلتياة من بددنا، اأن تقرأَ عاَّا 
اث ياُل اآلتيُة من بددنا، انستطيُع أن نقوَل لكل قون 
الدالم: انظراا إىل شادباا كيف لاو - بالفدل باملوقف 
الياس اقط بالكال3 - كيف لو شادب أثبت يف الواقع 
ُحريتاه، كيف لاو ي3اِرُس لاذه الحرية، إبااًء اعزًة، 
اامتااعاً من القبول بالذل، اامتااعاً اإباء من القبول 
بانستساال3 ابالهاوان ابانساتدبا ، لصالاح قاون 
الطاغوت، انظراا اليو3 كيف شادباا أثبت بتضحياته 
لاذه، ب3واقفاه لاذه، بص3و ه لاذا، أنه شادب ُحرٌّ 
ب3اا تداياه الكل3ة، لاذه يشٌء عظيم نحان نحسُّ يف 
مشااعرنا ايف ا داناا أنااا أحراٌر، لو لام نكن أحراراً 
ّل3اا كان ُكّل لاؤنء يقاتلوناا اليو3، ماا كانت أَمريكا 
تساتددي باا لذا انساتدداء، املا كان قرُن الشيطان 
يدا يااا لاذا الدداء، املاا كانت إرسائيال تكرُلاا لذا 
الُكره، ما لي مشكلتُهم مداا؟ ما لو  ولُر رصاعهم 
مداا، ليس إن أنا أبياا إن أن نكون أحراراً، ليس إن أناا 
كاا عصيل ام3تادل عن انستدبا  االقبول بالهوان 
احياها كانوا يف لذا الاراع مداا اكان بيااا ابياهم 
لذا املستون من الدداء، اليو3 نستطيُع أن نقوَل حتى 
لرساول الله مح3د صى اللُه اسالم عليه اعى آله، يا 
رساوَل الله لام يخب ظاُّك يف لذا الشادب، الن يخيَب 
إن شااء الله ابتوايال من الله يو3َ قلاَت عاه اإلي3اُن 
ي3ااٍن االحك3ُة ي3انية، يا رساوَل الله، اإلي3ان ي3ان، 
إي3ااُن لذا الشادب تجاّى يف ص3و ه امان أعظم ما 
ي3كان أن يتجّى ايه اإلي3ان، لاو الص3وُ  يف موا هة 
الطاغوت امقارعة انساتكبار، انظراا إىل الشدب كم 
لو عزيز بدزة لذه اإلي3انية الااشائة عن إي3انه، عن 
قي3ه عن أخالقه عن قي3ة ا دانه اإلنَْسااني ااطرته 
اإلنَْسااانية، انظاراا كيف أنه لم يركَع أباداً لكل قون 
الطاغاوت بالرغم من ُكّل ما تفدلُاه بالرغم من حجم 
لاذا انساتهداف امساتون لذا الداداان، اهاذا أاُل 
مكَسٍب اأاُل ث3رة من ث3رات الص3و ، مكَسٌب مبدئي 
مكسب مداوي مكسب أخالقي مكسب  ياي، ما بيااا 
ابل الله ُسابَْحانَااُه اتداىل، مكسٌب عظيٌم نفاخُر به 
بل ُكّل أمم اثرض، لو كان خياُرنا الذلَّ اانستساال3َ، 
احيا3اا بدأ الداداان بجناتاه ااحشايته اطغيانه 
يقصاُف القرن اامُلاُدن اق3ااا براع أيديااا إىل اثعى 
استساالما اقبلاا بالهوان كيف كاا سااقوُل انتحدُث 
مع أ يالااا اآلتية، ثارثاا الذل ث يالاا القا مة الكاا 

مسابَّة الدلر الكااا أيضاً بل اثمم عااراً عاملياً اعاراً 
أبديَّااً اثلصقاا بأنفسااا الداَر َمَدن الدلار ابل ُكّل 
اثمام الكن بح3د اللاه، بتوايل اللاه بهداية من الله، 
ب3دوناة اللاه ُسابَْحانَااُه َاتََداىَل ااقااا الله للص3و  
االص3و  املارّشف االص3و  الفاعال ااملؤثر، لذا أاُل 
مكَساب الو مكَسٌب ن يساايه أيُّ مكسب آخر، أكنُ 
مكسب اأعظم مكساب أناا مارساا ُحّريتَاا امارساا 
اتر 3اا الدزة التي نات3ي إليها من ااقع نديشاه اإىل 
مواقاف نقفهاا، إىل أع3ال ميدانياة إىل ص3و  تر 3ه 

الواقع.

بالصمود كان للعدو خسائُر كبرية
 ثم كذلك اثمُر اآلخُر الذي يثبت  داائية لذا الص3و  
االاذي لو ث3ارٌة من ث3رات لاذا الص3و  أن شادبَاا 
الدظياَم يف ص3او ه اثباتاه اتصّديه لقاون الدداان 
ألحل بها اب3رتزقتها خسائَر  سي3ة ااا حة، اآلنف 
املؤلفاة من القتى اعرشات اآلنف من الجرحى، يداي 
لم يكن عدااُن لؤنء اثعداء بالرغم من ُكّل َما امتلكوه 
من قدرة عسكرية اآنت عسكرية لائلة ن نظريَ لها يف 
الدالم، لكن بالرغم مان إمكانياتهم الهائلة اُقدراتهم 
الدساكرية الكبرية ابالرغم م3ا يقابلُها من إمكاناِت 
شادباا يف ظراااه الصدباة اإمكاناتاه املتواضداة، 
امداناته انقتصا ية امشااكله الداخلية ااا... إلخ، 
اإن شدباا كان لص3و ه اثباته لذه الخسائُر الكبرية 
يف صفاوف املدتديان يف قوتهم البرشياة، اآلنُف ُقتلوا 
بياهم الكثاري االكثري من قيا اِتهم من شاخصياتهم 
الفاعلاة التي يدت3ادان عليها ايرالااون عليها الها 
أل3يتهاا بالاسابة لهم اكذلاك من عديدلام، اآلنف 
املؤلفاة ُقتلوا اعارشات اآلنف من الجرحاى، يضاُف 
إىل ذلك أيضاً أن اآلنَف من مدداتهم الدساكرية  ّمرت 
ار اماها ما أعطب من مختلِف  اأعطبت، ماها ماا  مَّ
اآللياات الدساكرية من الدبّاباات حتى مان الدربات 
املتاوعاة االحديثة بكل أشاكالها، اآلنف ماها  ّمرت 
اأعطبات، م3ا اضطر قاون الداداان إىل شاء البديل 
االبديال االبديال يف صفقااٍت متتالياة يف كثارٍي مان 
الحانت ياكا ان أن يوشاكوا أن يفقداا ماا بأيديهم 
مان مدرعات امددات عساكرية ايضطران إىل شاء 
املزيد يف صفقاٍت مرلقاٍة لهم اقتصا ياً، الذا ااضٌح 
حتاى  باباة اثبراماز اخار الصااعاات اثَمريكياة، 
 بابة اثبراماز لذه يف الحدا  تحولات إىل َصيٍْد  ّذاٍب 
لل3قاتال الي3اي اكأنهاا أرنٌب أَْا ظباٌي ا يٌع يالحقه 
أسد االونعات، الونعات لهم باملرصا ، املقاتل الي3اي 
سايُحرق املزياد ااملزيد إن شااء الله بالونعاات، ك3ا 
ت3كن شادباا الدزيز بص3و ه يف ميدان القتال بفضل 
الله تدااىل امدونته من إساقاط عد  مان الطائرات، 
إساقاط عد  مهم من الطائرات الحربية اعى رأساها 
اثباتاي املدراااة ب3ادتهاا الدساكرية امقوماات 
ح3ايتها ابأل3يتها عى املساتون القتايل، ك3ا ت3كن 
أيضااً يف البحر من رضب البار ات ااملدمرات املدتدية 
اإحراقها، اصدق الله ُسابَْحانَااُه َاتََداىَل الو القائل 
}َان تَِهاُاوا يِف ابِْتَغااِء اْلَقْو3ِ إِْن تَُكونُاوا تَأَْل3ُوَن َاِإنَُّهْم 
يَأَْل3ُوَن َك3َا تَأَْل3ُوَن( إذا كاا نألم بشهدائاا اما  ّمراه 
يف بلدنا اما ندانيه مان عداانهم لم بفضل الله تداىل 
اب3دونته انره اتأييده لهذا الشادب املسلم املظلو3 
يأملون اأشاد اثلم ألم كبري األم شديد، الو ع يطالهم 
يف ُكّل مكامان ا دهام }َان تَِهاُوا يِف ابِْتَغااِء اْلَقْو3ِ إِْن 
تَُكونُوا تَأَْل3ُاوَن َاِإنَُّهْم يَأَْل3ُوَن َك3َاا تَأَْل3ُوَن َاتَْرُ وَن 
ِماَن اللَّاِه َماا ن يَْرُ اوَن{، أنتام َ ائ3ااً متطلدون إىل 
اللاه؛ ثنكم يف موقاف الحل امظلومال، ابالتايل أنتم 
ماتظاران من الله ارا ون ماه نَره اعونَه اأ َره 
إىل آخاره، االقاا 3 إن شااء الله أعظُم عى مساتون 

التاكيل بالددا )َااللَُّه أََشدُّ بَأًْسا َاأََشدُّ تَاِكياًل(.
 ثالثاً عى املستون انقتصا ي ابفضل لذا الص3و  
عى مادن ما يقرب مان عامل باتت تكلفاُة الدداان 
مرلقًة لقون الدداان عى املستون انقتصا ي بشكل 
كباري إىل حد  دل الاظا3 السادو ي امداه اإلَماَراتي 
يخر اان من زمان الاد3اة االرخاء االفائاض املايل 
اامليزانيات انحتياطية، يخر ان من ذلك ايدخالن إىل 
نفال مظلم من اثزمات انقتصا ياة االجرع املتاوعة 
التي كاا نداناي ماها يف بلدنا لي اليو3 عادلم  رعة 
إثر  رعة ابأشاكال متاوعة اتحات عااايَن متدد ة 
االقاراض أيضاً لم يداد بلدنا احده الاذي يداني من 
القاراض  خلوا لم يف لاذا الافل القاراض االبحث 
عان املال من لاا امن لاا، اانساتجداء من لاا امن 
لاا، ا خلوا يف سياساات اقتصا ية تخلل لهم أزماٍت 
امشاكَل اقتصا يًة مساتقبلية كبرية اخطرية اخيََّم 
الفقُر بَشابَحه عاى بلدانهم، لاذا لو الواقاُع ي3كُن 
اساتقراؤه ببسااطة بدان مشاّقة من خالل اساائل 

خطاب السيد

 النظاُم السعودي يتَحـرَُّك في اتجاهين.. األول: معاداُة ُكلِّ َمن ُيعادي 
إسرائيل وَأمريكا والثاني في إنفاق المليارات لصالح بعثرة وتفكيك بلدان 

المنطقة العربية.

 العدواُن ال يحتِرُم عمالَءه وينُظُر إليهم كمجرد مرتِزقة وُدمى اشتراهم 
بالمال واستغفلهم بالخداع.

 لم يخطر في بالنا كخاطرة أن نفكَر في التراُجع، َأْو أن نفكَر باالستسالم، َأْو 
أن نقَبَل بالهوان، َأْو أن نستسلَم َأْو َنذلَّ أبدًا
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اإلعال3 عن ااقدهم الداخيل.

قدراٌت عسكريٌة مذهلة
 رابدااً: شادبُاا الياو3 بالرغم من الحصاِر الشاديِد 
ااملداناة انقتصا ية الشديدة اظراف الحرب الصدبة 
يبااي قدراته الدساكرية عى نحو مذلال ايحل لكل 
الاااس يف ُكّل الدنيا أن يادلشاوا ات3ّكان بفضل الله 
تدااىل من قطع شاوط مهام اكبري، اعاى رأس لذه 
القادرات القادرة الصاراخياة التاي اصلت بادءاً من 
صااراخ الرخة إىل بركان2 الذي مداه اليو3 يصل إىل 
الريااض، ااي3ا بدد إن شااء الله إىل ماا بدد الرياض 
ااي3اا بدد إن شااء الله إىل ما بدد بداد الرياض اليو3 
يدتن لذا إنجازاً كبرياً بكل انعتبارات ابكل املقاييس، 
اإذا لوحظ ااقع لذا الشادب اظرااه عى املساتون 
انقتصا ي بفدل الحصاار ابفدل ظراف الحرب اإن 
صااعاة إنجاز بهذا املساتون يف مثل لاذه الظراف يف 
لاذا الواقع يدتان ادالً مان صااعة املساتحيل الذي 
تحاول م3كاااً بانعت3ا  عى اللاه ُسابَْحانَااُه َاتََداىَل 
االتطوير مسات3ر اليو3 يف القدرة الصاراخية ملديات 
أبدد الفاعلية أكثر إن شاء الله تداىل اكذلك ايف إنجاز 
مهام انوعاي بادأ يف تصايع طائارات بال طياار لي 
كذلك إن شااء الله ستأُخذُ مسااراٍت متطورًة امدياٍت 
أبداَد اأراَع اأكثَر ااعليًة إن شااء اللاه، بقية املددات 
الدساكرية بات اليو3 يصاع املدادياة ايصاع قذائف 
املدادياة الااك مساارات مه3ة  اداً يف تفديل ابااء 
اتطويار الدااع الجوي ساتؤتي ث3اَرلا إن شااء الله 
قريباً امجانت أُْخااَرن ساارتُك الحديَث لحل الفدل، 
نحن اخرتنا ثنفسااا أن يكوَن الفداُل قبل القول اأن 
تدن الحقائل عن نفسها اأن تدنَ اإلنجازات أيضاً عن 
نفساها ادالً قبل أن نحكَي عاها قاونً الذا ما حدث 

حتى يف لذه اإلنجازات.
 ااإذن لاذه ااحادة مان مكاساب لاذا الص3او  
امكَساٌب كبريٌ امكساٌب عظياٌم يف مراحاَل مدياٍة يف 
ااقاع بلدناا، لم تكن أبساط اثمور تاتج يف لاذا البلد 
لم تكان الصلصلة تُاتَُج يف لذا البلد يساتور انها من 
إيطاليا، الخليُج نفُساه بدُض بلادان الخليج املدتدية، 
الاظا3ُ السدو ي نفُسه من أين له اليو3 أن يكوَن بهذا 
املستون بهذه القدرة اإلنتا ية لو ُمشرٍت يداع الوساً 
بالدائام إىل أَمرياكا اإىل خزانتهاا اإىل  ياوب الغرب، 
الاذا َقَدُره الذي يقدرانه له أن يبقى َ ائ3اً يداُع لهم 
الفلوس عى طول عى طول، اأن تتحول بالتايل الحرب 

لذه إىل مغام لهم بذلك.

اكتساُب الِخربات القتالية العالية
 خامسااً: من مكاساب لاذا الص3و  اثساطوري 
يكتسب مقاتُل لذا الشدب اأبطالُُه يف امليدان الخناِت 
القتالياَة الدالياة يف موا هة امُلَخّطاطاات ااملؤامرات 
االد3ليات الدساكرية التي يديرلا الياو3 أمهُر اأقدُر 
الخناء الدساكريل لادن اثعداء، الم عى مساتون 
الدالم يداي الددااَن عليااا اليو3 تُديُره أَمريكا، غرف 
الد3ليات التاي تدير الد3ليات الدساكرية االربات 
الدساكرية عى بلدناا ايها الخاناء اثَمريكيون أمهر 
اأقادر الخاناء اثَمريكيال، اكذلاك ايهاا الخاناء 
القارن  السادو ي  للاظاا3  اإلرسائيلياون، ا اا اا 
الشايطان يف لاذا الداداان بأََل3يَّاة املساألة عادلم 
الددائهم للشادب الي3ااي بأمهرلم خانًة اأكثرلم 
قدرًة عساكريًة، اكذلك مان بلدان متداد ة بريطانيا 
كذلاك ماها خناء ُكثْااٌر، اتلدب  اراً أساساياً يف لذا 
الدداان انَِشاطاً، اكذلك ما أصبح لدن القون املدتدية 
اثُْخاااَرن ُكلٌّ ماهم يداُع مان أبرز خنائه امن أمهِر 
قا تاه إل ارة لذا الداداان، يف املقابل يتَحارَُّك شادبُاا 
الي3ااي ملوا هة حتى ظراف مساتجدة حتى اثبطال 
االرشاااء ااثحرار الذين تَحاّركوا من الجيش الي3اي 
نفِساه اا هوا يف لذه الحرب ظراااً مختلفة لألسف 
لام يكوناوا يف املرحلة املاضياة يحظون باإلعادا  لها 
الطبيدتها الطبيدة موا هة من لذا الاوع اخصومة 
مداه يف لذه اثطاراف بالذات بحكام الوضع املدراف 
الكان اليو3 أبطاُل الجياش اأبطال اللجان الشادبية 
يكتسابون من امليدان من أعظم مدرساة يكتسابون 
خاناٍت عاليًة ايحققاون نجاحاٍت كباريًة، لون لذه 
الاجاحاات ابداون اللاه ااضل اللاه لاكان الدداان 
حسام أمَره مااذ البداية يف مدركته يف لاذا البلد، إذن 
الياو3 لذا الداداان الذي يدياره أمهُر الخاناء اأقدر 
الخناء لدن اثعداء اياّفذ بأحدث الوساائل االتقايات 
الحربياة االدساكرية يف الدداان عى بلدنا، يساتخد3 
إمكاناات عساكرية لم يسابل لهاا أن اساتخدمت يف 
أيّاة حرب عاى أي بلد، آخر ماا لديهم مان إمكانات، 
أحادث ما لديهم مان إمكانات اقدرات عساكرية لم 

يساتخدمونها يف لذا الدداان، اإذن ااملوا هة لطرف 
قوي لدياه أمهر الخنات الدساكرية اأكان القدرات 
الدساكرية لاذا يصااع ماك قوياا، لذا الاذي يجدل 
ماك قوياً ليسات الُقاوَّة أن تقاس ب3قاييس أن تكون 
قوياً عادما توا ه ضديفاً مساتفيداً من ضدفه، أنت 
قاويٌّ يف ص3او ك يف موا هة القوي، أنات قويٌّ اأنت 
تسدى عى الداا3 لبااء ااقدك اقدراتك لتكوَن قوياً يف 
املواَ هة مع من ترن ايهم بإمكاناتهم اخناتهم عى 
أنهم أقوياء، لذا ادالً يسااعُد بشاكل كبري اإيجابي، 
يداي كثري من اثمور لها سلبيات الها إيجابيات الها 
حَساات، امن حسااات لذا الدداان يساعُد عى بااء 
القادرات االخنات الالزماة، انز اُ  به قاوًة ااقتداراً 
يف موا هاة التحديات الكثرية، الذه مساألة يف غاية 

اثََل3يَّاة.

حساباٌت خاطئُة للعدوان
 مساألٌة مه3ٌة  داً، يداي، نحن نلحظ مثالً يف لذا 
الداداان أن اثعداَء بحسااباتهم بقيااس إمكاناتهم، 
بقيااس ُقدراتهام بقياس خناتهم بقيااس ااقداا يف 
لذا البلاد بوضداا انقتصا ي ب3شااكلاا الداخلية ما 
قبال الداداان، الذا البلد يداني أشاد املدانااة يداني 
اقتصا ياً، يداني من مشااكل اأزمات كبرية  داً عى 
مساتون الواقع السايايس، يداني عى ُكّل املستويات 
مشااكل كبرية، لم أالئاك املدتادان صادولا يف لذا 
البلد االبدض ماها لام طوراه، ع3لوا عى تضخي3ه 
اع3لوا عى تسايريِه بشكل أسوأ ليهيئوا لهذا الدداان 
الهذه املرحلة، كانوا يحسابون ض3ن لذه الحسابات 
أنهم سايت3كاون من َحْسام لذه املدركاة لصالحهم 
خالل أسابوَعل، لاذا رّصح به البداُض ماهم، الذا 
تداالوه رسا3ياً يف اقائَع ا لسااٍت امحا ثاٍت اغري 
ذلاك، كانوا حريصال اكانوا مدّولال امرالال عى 
ذلاك ليحسا3وا لاذه املدركة ماع مان يصافونه أنه 
أاقاُر بلد يف لاذه املاطقة الدربية، كاناوا يدولون ب3ا 
اياه مان مشااكل  اخلية امدانااة  اخلياة اقدرات 
مفّككاة أنهام سيحسا3ون املدركة خالل أسابوعل 
ابأقىص اقت اعى املساتون البدياد كانوا يفرتضون 
إىل شاهر، لذا اتاوعت املسا3يات لديهم من عاصفة 
الحاز3 إىل إعا ة اثمل، تاوعت املسا3يات لديهم بفدل 
لذه الرلانات االحساابات التي ثبتت أنها حسااباٌت 
خاطئة، لاا ندرك مدن ا داائية اث3رة لذا الص3و  
الذي خيَّب آمالهم اصدب عليهم املدركة، يران اليو3 
يف لاذه املدركة مدركة صدبة بكل ماا تدايه الكل3ة، 
الم يران ايها مدركة مكلفاة بكل ما تداية الكل3ة 
اأ خلتهم يف حرج كبري اأزمات كبرية امشاكَل كبريٍة، 
امع اسات3رار الدداان اساديه املشؤا3 االخاطئ إىل 
تحقيال أَْلاَداااه الباطلة االظاملاة اراضه يف نفس 
الوقت لكل مسااعي الحلول املاصفاة االتااُزنت التي 
قدمتها القون السياسية ملسااعدته للخراج من لذا 

الداداان، اك3ا يقولون ب3ا يحفظ لاه بدضاً من ماء 
الو ه، انساتغرب؛ ثناه بجرائ3ه الفظيداة اعداانه 
الغا ر عى لذا الشدب لم يبَل له يف اثساس ماُء ا ه، 
قاد ألدر ماء ا هاه، الكن مراعاة لهاذه انعتبارات، 
الم يفد مده ذلك، يداي أماَمه ص3وٌ  أسطوري، الو 
يارن أن املدركَة مدركٌة صدبة امكلفة  داً بالاسابة 
لاه، ايف نفاس الوقات كان لاااك ماا يسااعُده عى 
الخراج من لاذه الورطة التي أاقع نفساه ايها من 
غاري رضارة، كان لاااك من املسااعي االحلول، اما 
عولج من مخاارَج كثريٍة اما قد3 مان مخارَج كثريٍة 
يف الحوارات يف الكويت ايف مسقط يف ع3ان، ايف بدض 
اثحيان اثُْخااَرن كان لااك ما يسااعده عى الخراج 
من لذا الدداان، اأن يتدقل اأن يكتفي ب3ا اصل إليه 
الحال، الكن مع إرصاره، لم يافع ايه، لم يستفد الم 
يدتن أباداً بكلفة املدركة بصدوباة املوقف، الم يافع 

ايه املخارج السياسية.

املرحلُة تستدعي تعزيزَ عوامل الصمود
 لياس أمامااا كشادٍب ي3اي باكل أطياااه ابكل 
الثباات، اأنااا مداياون  إن الص3او  اإن  مكوناتاه 
باملسؤالية أما3 الله ُسابَْحانَااُه َاتََداىَل اأما3 أنفساا 
اأما3 شادباا بكله، باكل ما يدزز لاذا الص3و  الذا 
الثباات ايحقل الار مان عوامَل مداوياة اع3لية، 

انتحدث عن بدٍض ماها:
أانً: انعت3ااُ  عى الله ُسابَْحانَااُه َاتََداىَل االتوكُّل 
علياه االثقة به، لذا لو يف الحقيقة ِسااارُّ ص3و نا، 
ُلويتاا اإلي3انية كشدب مسلم التي  دلتاا نرالُن عى 
الله انتوكَُّل عى اللاه انأنُس انط3نُئ إىل مدونته اإىل 
نره اإىل تأييده، كانت عامالً أساسياً يف الثبات ااثثر 
املداوي الكبري االطاقاة املداوية الكبرية، التي أث3رت 
ت3اُساكاً اصناً اأث3رت ثباتاً اقاوًة يف املوقف، الذه 
مساألٌة يجب أن ندززلا عى الداا3 اأن نحرَص عليها 
يف ُكّل اثحوال االظراف، الي التي تؤللاا بأن نحظى 
برعاية من الله امدونة من الله ارح3ة من الله اتأييد 

من الله ُسبَْحانَااُه اتداىل.
ثانياً:  عام الجبهات، امليدان املهام، الجبهات التي 
عليهاا الرلاان بداَد اللاه ُسابَْحانَااُه َاتََداىَل بشاكل 
مسات3رٍّ امواكاٍب؛ ثناه يف ُكّل مرحلاة مان املراحال 
تستجُد مستجدات، مؤامرات  ديدة، تركيز عى نطاق 
 غارايف  ديد أَْا ماطقة مدياة مثل ما يحدث اليو3 يف 
املخاء ايف السااحل، يف سااحل تدز، لااك تركيز كبري 
الياو3 من اثعداء عى السااحل، لااك تركيز كبري عى 
بدض املحاار مثل محور نهم، محاار أُْخااَرن، لااك 
تركياز كبري عليهاا، ايجاب أن نكون يف لذا الشادب 
يف ُكّل املكوناات عاى يقظاة عالية، اعيونااا ماتبهة 
امفتوحة عاى الواقع بكله اعى ميداناا بكله، حيا3ا 
تساتجد أيَّة مساتجدات لااا أَْا لااك نحان مدايون 
بتدزيز املوقف ا عم الجبهات بشكل مست3ر بالر ال 

اأيضاً باإلمكانات االقدرات التي نحتاج إليها من مال 
اغريه، لذه مساؤالية مه3ة ايشء ن ي3كن التهاان 
باه أَْا الغفلاة عاه، يشاكل التهاان باه االغفلة عاه 

خطورة كبرية.
ثالثاً: اساتك3اُل تفديل ُمَؤّسسات الدالة، بدأ اليو3 
اماذ تشكيل املجلس السيايس اثعى ابدد ذلك تشكيل 
الحكومة، بادأت خطاواِت تفديل ُمَؤّسساات الدالة، 
نحن مدايون اكل املّكونات التي  خلاا مدها يف شاكة 
بُحكام املساؤالية، ابحكام أيضاً ماا تفرُضاه علياا 
املوا هاة ااثحاداث االوقائع ابحكام الوطاية، نحن 
ساات الدالة  مدايون  3يداً باساتك3ال تفديل ُمَؤسَّ
يف اتجالال، أاله3اا يف خدماة املواطن الاذي يداني، 
اثانيه3اا يف  عام املوقاف امليداناي كأالوياة مطلقة 
اوق ُكلِّ الحساابات االرغبات الفئوياة أَْا الحزبية أَْا 
الشاخصية، اعليااا  3يدااً أن نتحى باملساؤالية يف 
ذلك، اأيضاً الدااية بانقتصا ، الجانب الرس3ي اليو3، 
ُمَؤّسساات الدالة اليو3 مداياة بانلت3ا3 بانقتصا ، 
ُخُصاْوصااً أن لاااك الياو3 مدركًة كباريًة يف الجانب 
انقتصا ي ااستهداف كبري  داً يف الجانب انقتصا ي 
امدانااة املواطان كبارية، إن أن لاااك ثباتااً عجيبااً 
اأساطورياً رغام ُكّل املداناة التي تصال أحيانا إىل حد 
املجاعاة اإىل حد انتشاار اثابئة ااثماراض الفتاكة، 
الكان ماع ُكّل ذلاك لاااك ثباات عظيام، مدايون يف 
ُمَؤّسسات الدالة بالدااية الكبرية بانقتصا ، ابالشأن 
اإلنَْسااني أيضاً امدايون يف تفديل ُمَؤّسسات الدالة، 
ب3واكباة تفديلهاا يف خدماِة املواطان ا عام الجبهة 
اامليادان، مداياون ب3حاربة الفساا ، ابآلياة ع3لية 
ادالاة بَديداً عان املااكفاات السياساية االكال3 غري 
اثخالقاي اغاري املساؤال ااملزايادات، بَديداً عان ُكّل 
ذلك، بَدياداً عن اثكاذيب اان عااءات التي لي بهدِف 
الَكيد السيايس االتشاويه اإلعالمي، آلية ع3لية، نحن 
نسا3ُع انارن يف بداض اثحيان الكثري مان الضجيج 
املصطاع االكثري من الضجيج غري املسؤال، لو اقط 
بَغَرض املزايدة بهدف التشويه، بهدف اإلساءة، بهدف 
التجريح، بهدف الضغط نعتبارات أَْا قضايا أُْخااَرن.
 عان مساألة الفساا  أن لاااك اساا اً، أناا أقوُل 
لكم اي3اا يُخصُّ أنصار الله، نحان ندعو الج3يَع من 
املكوناات، أن يكون لاااك آليٌة ع3لياٌة اّدالٌة لتفديل 
امُلَؤّسساات ااث هزة الرقابية بشاكل صحيح ابدان 
اساتثااء، ليس لااك أحٌد ي3كان أن يكون مح3ياً بأي 
انت3ااء لااا أَْا لااك، أنه مان لذا املكاون أَْا من ذاك 
املكون، ن، انحن مساتددان ابحْرٍص امصداقية أن 
نباذَل ُكلَّ  هد يف لذا الساياق، انحان يف نفس الوقت 
لان نح3َي أيَّ أحاد أبداً، انحن ليساوا قلقل من ذلك، 
نحن ااثقون من أنفسااا امط3ئااون، إذا كان لااك 
حانت ار ية، ااحن سااكوُن أاَل َمان يداقبها اأال 
من يتصادن لها، التكن لذه املساألة مساألة ع3لية 
ف أي مكون  اب3ساؤالية، ن يجاوز ان يليل ان يُارشِّ
من لاؤنء الذين لهم شاكة مداا أن يأتَي لألخذ االر  
يف لذه املساألة بطريقة إعالمية بحتاة ن يهدُف ماها 
إن إىل انبتزاز السايايس أَْا انساتغالل أَْا التشاويه أَْا 
السادي لتل3يع نفساه، ما أحد بحا ة يل3ع نفساه، 
الاكل مدراٌف يف لاذا البلد، االاكل تأريُخه مدراٌف يف 
لاذا البلد، إذا شائاا أن نتحدََّث عن الفساا ، ااملايض 
مداراٌف االحارُض مداراٌف، الكن لاتداطاى  3يداً 
ب3ساؤالية، ن اائادة مان اثكاذياب، ن اائادة مان 
املهاتارات اإلعالمية، الواقع الد3ايل، ااآلليات الد3لية 
الفدلياة التي تشاتغل بشاكل صحيح لاي الض3انة 
الصحيحاة للحاد مان الفساا ، التصحياح مساار 
ُمَؤّسساات الدالة الالساتفا ة من أبساط اإلمكانات 
املو او ة يف ظاراف كهاذه امداناة كبارية كهذه ثن 
تُقاد3َ ادليااً إىل امليادان؛ لدعم املقاتلال يف امليدان من 
الجياش االلجاان، الل3واطال املترريان ااملدانل، 
املاكوبل يف لذا البلد، الذين لم يدانون أقىس املداناة، 

ان اائدة من الكال3 الفايض ااملهاترات اإلعالمية.
رابداً: الدااياُة بَوحدة الصّف الداخيل، لااك شاغل 
كباري مان  اناب اثعاداء مااذ بداياة عداانهام عى 
شال الصاف الداخيل اعاى إثاارة املشااكل الداخلية، 
ُخُصاْوصاً ما بل حزب املؤت3ر الشدبي الدا3، امكّون 
أنصار الله، سدٌي  ؤاب امكثف، يشتغلون عليه بكل 
الوسائل، إعالمياً، الذا ااضح، سياسياً الذا مدراٌف، 
امن خالل مادسال، البداُض مثالً قد يكون مادسااً 
مثالً يف حزب املؤت3ر الشادبي الداا3، البدُض أيضاً قد 
يتَحاّرك اباسم أنصار الله، الااك شغٌل مكثٌَّف يف لذا 
انتجاه لشال الصف الوطاي، اإثارة املشاكل الداخلية 
اإغاراق الج3ياع ايها اسادي عاى الج3يع، سادي 
مكثف يف املؤت3ر الشادبي أن يديَر ظهاَره إىل الدداان 
ايديار ظهَره إىل الخارج اأن يتحول بجهازه اإلعالمي 

خطاب السيد

 نحس في مشاعرنا وفي وجداننا أننا أحرار، لو لم نكن أحرارًا لما كان ُكّل 
هؤالء يقاتلوننا اليوم ولما كانت َأمريكا تستعدينا هذا االستعداء، ولما كان 

قرن الشيطان يعادينا هذا العداء، ولما كانت إسرائيل تكرهنا هذا الكره.

 اليوَم نستطيُع أن نقوَل حتى لرسول اهلل: يا رسول اهلل لم يخب ظنك في 
هذا الشعب، ولن يخيب إن شاء اهلل وبتوفيق من اهلل يوم قلَت عنه اإليمان يمان 

والحكمة يمانية.



انثال 13 اناير 32017  املواال 17  3ا ن اثاىل ث3ل1لا     الدد  )ثل1(10

انشااطه ان ت3اعي يف اساتهداف أنصاار الله، لااك 
سادي أيضاً لزعزعة الثقة ما بل املكونل الكبريين يف 
لذا البلاد، الااك ُ هد أيضاً يُباذَُل عى إثارة املخااف 
لدن أنصار الله بغية تدزيز القلل اشل الصف الداخيل، 
اهااك سادٌي ااضح من اثعداء ن غ3وض ايه، ظالر 
عى املستون اإلعالمي اباشاط كبري بوسائل مختلفة 
امتدد ة، اانساتفا ة من البدض، بدض اثشاخاص 
الذيان يشاتغلون يف لاذا انتجااه، االبداض ماهام 
مشابولون ب3ا تداياه الكل3ة، نحن لدياا شابهاٌت يف 
البداض ايها قرائُن، اعليها أيضااً أ لة، عى أن لديهم 
ارتباطاٍت غريَ سلي3ة، اأن الدار الذي ي3ارسونه لشل 
الصاف الداخيل احاَده يكشاُف عن حقيقتهام؛ ثنه 
ن أحاد ي3كن أن يكاون مخلصاً لهذا البلاد، امخلصاً 
اصا قاً مع لذا الشدب يد3ُد يف مرحلة كهذه ايسدى 
يف ظاراف كهذه إىل شال صف أبااء لذا الشادب؛ ثن 
لذا ع3ل يخُد3ُ بشاكل مباش قاون الدداان، ايهيء 
لهاا الظراَف عى نحو أاضل للوصاول إىل أَْلاَدااها يف 
السايطرة عى لذا البلد بشكل كامل اسحل مكّوناته 
االقاون الحرة ايه، ااحن مدايون بحكم املساؤالية 
اعلياا أن نتحى باملساؤالية أما3 الله أانً الذي يو ب 
علياا يف شعه ا ياه أن نتداان عى الن االتقون، لذا 
من ألم الن امن ألم التقون، أن نتقَي اللَه يف أنفسااا 
يف مرحلة حريتاا مهد ة، ااساتقاللاا مهد  اكرامتاا 
مهد ة، ااحن مدايون أن نتداان  3يداً اأن تتكاتف 
ُكّل  هو ناا اكل إمكاناتاا اأن ناشاط بكل نشااطاا 
كأالوياة ااوق ُكّل اثالوياات، ااوق ُكّل الحساابات 
ااوق ُكّل انعتبارات للتصّدي لهذا الدداان ب3ساتون 
ما لاو عليه من الخطاورة الكبرية  اداً عى الج3يع 
بال اساتثااء، ايابغاي لاا  3يدااً اُخُصاْوصاً املؤت3ر 
الشادبي اأنصاار الله عد3 إتاحة املجال لل3شابولل 
االسافهاء لشل الصف الداخيل من الذين يلدبون َ اراً 
تخريبياً ااضحاً امكشاوااً يف إثاارة الفرقة الداخلية، 
عاى املساتون الداخايل اشاتغال عى َطول بالساباب 
االشاتائم اتأ يج أية مشاكلة مه3ا كانت، مشاكلة 
صغارية أَْا كبارية، ن مشاكلة ان قضياة لهاا أالوية 
ي3كان أن يوّ اَه إليها الدداء كِدداء تساااي الدداان، 
لاذا الداداان الجائار الكبري بحل لاذا الشادب، أيَّة 
مشكلة أُْخااَرن تبقى مشكلة  اخلية ي3كُن أن تدالُج 
بالحاوار بالتفالم باملاطل، اباملر دياات التي نتفل 
عليها يف ااقداا الداخيل، لكن أن تتحول أية مساألة إىل 
مساألة عدائية اإىل قضية يرتتب عليها عداء انشااط 
عدائي إعالمي اميداني ابأسااليَب متدد ٍة امتاوعة، 
لاذا ع3اٌل يخاُد3ُ الدداان بشاكل مباش، لذا شاغل 
لصالح الدداان بشاكل ااضح، ايحاالون أن يأ جوا 
املشااكل الداخلية ابالتشاويه اباإلر اف ابالتثبيط 
حتى عن موا هة الدداان، يجي يقلك ن، مداا عداان 
 اخيل، إيش عاداان  اخيل، لذا الدداان الخار ي لو 
يدمر ُكّل البلد بكل ما ايه، يقتل الج3يع أطفان انساء 
عاى نحو غري مسابوق، مجازر  3اعية، لل نسايتم 
الصالة الكنن؟ القاعاة لذه يف صاداء يف أيا3 الدزاء، 
لل نسايتم ُكّل تلاك الجرائم الفظيداة االج3اعية يف 
اثااراح ااثحازان ايف التج3داات ايف اثساواق، لل 
نسايتم ما قاد قتل مااا  3يداً ماا ادل بااا  3يداً، 
البداض إما إنَْساااٌن تائٌه اغبيٌّ ا الاٌل ان أخالقية 
ايه ان ض3ريَ له ان إحساَس باملسؤالية لديه إطالقاً، 
االبداُض يشاتغُل بشاكل مؤ ر من  اناب الدداان، 
مداه شاوية الاوس، ابالتايل لاو يد3اُل لصالحهم، 
الذلاك يجاب أن يكوَن للج3ياع ماهم موقاٌف حاز3، 
ُكّل الذين يشاتغلون لذا الشغل، ُكّل الذين يلدبون لذا 
الدار التخريبي يف الداخل من مثريين مشاكَل اساعل 
لارف اثالوية عان مواَ هة الداداان الذي اصل إىل 
مرحلاة خطرية  اداً، ايحاالاون أن ياشائوا قضايا 
لامشايًة اقضايا أُْخااَرن لاا أَْا لاااك ليجدلوا لها 
أالويًة ايقادوا اآلخريان أن يديراا ظهوَرلم للدداان 
ليرَب رضبتَه القاضية االاهائية، لؤنء إما َح3َْقى 
امغفلون، ن مساؤالية ايهم عى اإلطالق امافلتون 
اغاري ماضبطال، ن أخالقياون ان إنَْسااانيون، أَْا 
ع3االء بكل ما تداياه الكل3ة، ُكّل الذيان يلدبون  اراً 
تخريبياً بهذا اثسلوب أَْا باإلر اف االتهويل ااإلخااة 
االتثبياط، ُكّل الذين يرادون الياو3 الداوان الحيا ي، 
أي حياا ، لذا بلد يُساتهدف، أَمريكا تساتهدف بلدك، 
طائراتها تقصف بلادك، تقتل الي3ايل، اث ابي اليو3 
لاو الذي يديُر لذه املدركة، حتاى يف امليدان، من الذي 
يدير مدركة املخااء، أليس لو اإلَماَراتي االسادو ي، 
اَمان اوقهم من؟ يتلقاون اثاامر من من؟ يَحاّركهم 
َمن؟ أليس لو اثَمريكي؟، أليس لم أالئك الخناء من 

اثَمريكيل ااإلرسائيليل االنيطانيل اغريلم؟.
 لذه مدركة ايها عداان أ ابي عى البلد، من يراع 

شاداَر الحيا  اهو إما  بان، االله إما أن يكون  باناً 
ُ باُاه  اده إىل ذلك، خائف مساكل مرعاوٌب، الكن 
ليص3ت، يف الحد اث ناى ليص3ت، أَْا أنه ع3يل، يجدُل 
من لذا الداوان اسيلًة لتثبيط البدض اتخذيل البدض 
عن القيا3 ب3سؤاليتهم اإلنَْساانية االوطاية االدياية 
يف التصّدي لهذا الدداان اث ابي، لل املسألة غامضة؟ 
لال الادار السادو ي غامض، لال الادار اإلَماَراتي 
غاماض؟ لل الاداُر اثَمريكاي غامض، ملااذا يحااُل 
البداُض أن يغّطاَي عى عيوناه اأن يتقاَع باأي قااٍع 
ايراع عااايَن مديّااة اكال3ٌ يف الهواء، ن ااقَع له ان 
مصداقية له، كال3ٌ اارغ، كال3 ااٍض، الج3يُع مدايون 
ب3واَ هة ُكّل أشاكال التخريب الداخيل بكل أسااليبها 
اباكل اساائلها، اأالئك الذين يلدبون لاذا الداَر لم 
مصاّفون يف القرآن الكريم ايف ُعرف الشدوب يف صّف 
املدتادي، موساومون بالخياناة، اادلهام اصايدهم 
ُمَجر3َّ، قال اللُه تدااىل: »إلن لم ياته املاااقون االذين 
يف قلوبهم مرٌض ااملر فون يف املدياة لاغرياَّك بهم ثم 
ن يجاارانك ايها إن قليال، ملدونل أيا3ا ثُقفوا أخذاا 
اُقتّلوا تقتيال، ُساة الله يف الذين خلوا من قبُل الن تجَد 
لُسااة الله تبديال«؛ الذلاك اإن عى اث هازة اثماية 
اعى القضاء يف الدالة القيا3 ب3سؤاليتهم يف التصدي 
لهام ااتخاذ اإل راءات املرشاعاة ضدلم بتداان من 
املكونات السياساية، ن أحٌد يحت3ي ب3كّونه، املااال، 
املر ف، املثبط، الد3يل، الخائن، الذي يشاتغل لصالح 
اثعداء بشاكل أَْا بآخر، انت3ى إىل مكون املؤت3ر أَْا إىل 
أنصاار الله أَْا إىل أي مكون، ن يابغي أن يكون مح3ياً 
ب3كوناه، اإن االشادُب الي3اي سايدرُف كيف يفدُل 

مدهم.

تقديُر الدور العظيم للشهداء
للشاهيد،  السااوية  الذكارن  يف  خامسااً: انحان 
لذه الذكرن املقّدساة بقداساة الشاهداء اإناا نذّكُر 
الجهات الرسا3ية املداية يف الدالة بحل الشاهداء، يف 
إعطائهام انعتباَر عى عظيم تضحيتهم امساؤالية 
الدالاة يف تقدير عطائهم امواقفهام باعت3ا  الرتقيم 
االتضحياات االرتقياات ارعاياة أرسلام اأيتامهم 
باملساتطاع، ك3اا أتوّ اُه إىل املجت3اع بالتذكاري بأن 
لذه مساؤاليُة الج3يع، يداي ليست اقط مسؤالية 
الجهاات الرسا3ية، لاي مساؤالية الج3ياع يف لذا 
البلاد،  الاًة ب3َُؤّسسااتها اشادباً، الي مساؤالية 
إنَْسااانية، إنَْسااانيتاا تفرُض عليااا أن نقَف مدهم 
اي3اا يدانونه اأن نقدر تضحياتهم، الي مساؤاليٌة 
إنَْسااانية اأخالقية يجاب أن يتداان ايهاا الج3يع، 
امن املهم يف لذه املااسابة التفاعل مع لذا املوضوع 
بشاكل بارز امت3ياز، انذكر أيضاً بأن لذه املااسابة 
ارصاة مه3اة لتدزياز الاراح املداوية اانساتددا  
الداايل للتضحية كدامٍل أساايس يف الص3او  االثبات، 
الاا تقُع املساؤالية بالدر ة اثاىل عى الدل3اء اعى 

الخطباء ااملثقفل االو هات الشدبية، االشدب الذي 
يقدس الشاها ة يف سابيل الله تدااىل ايف الحفاظ عى 
حريته ااساتقالله اكرامته اموا هاة املدتدين عليه 
لو الشادب الجدير بالار يف نهاية املطاف ابحسان 
الداقباة التي اعد اللاه بها عبا ه املساتضدفل الو 
الشادب الاذي ن ياحاي للطغااة ان يركاُع للجبابرة، 
ان تاكرُس إرا ته مه3اا كانت التحديات امه3ا بلغت 
التضحياات، ابالصن االتضحية يصااع له اث ياله 
مستقبالً كري3اً اعزيزا امز لرا بإذن الله، كذلك نؤكد 
عاى أن يكوَن املوقُف مان الدداان كأالوياة اوق ُكّل 
اثالوياات ااملديار يف ااقداا الداخايل يف لذا البلد عى 
املستون اإلنَْسااني االوطاي االدياي مبدئياً اأخالقياً.
 انقول للقون املدتدية ابالذات الاظا3 السادو ي، 
مه3ا كان حجُم التضحيات ااملداناة يف بلدنا اشدباا، 
مه3اا كان مساتون التحديات ااثخطاار، مه3ا كان 
لااك من تطورات ميدانية، موقفاا يف ص3و نا اثباتاا 
اإبائاا للذل االهوان اانستساال3، موقُفاا يف إرصارنا 
يف الحفاظ عى حريتاا ااساتقاللاا اكرامتاا لو مبدأ، 
موقاٌف مبدئي إنَْساااني أخالقاي ن محيد عااه أبداً، 
ان ي3كاُن أن نتخاى عاه بأي حال مان اثحوال، الن 
يزحزَحااا عااه يشٌء.. ايئيساوا، مه3ا ادلتام، مه3ا 
صادتام، مه3اا تكنتم، مه3ا كان ايكاون لن نفرط 
أبدا بحريتاا ااساتقاللاا اكرامتاا، الن نقبل باإلذنل 
ان الهاوان، أي يشء غري ذلك ي3كان أن تصلوا ايه إىل 
حلِّ مداا، ُحسن  وار،  الزان، أن تكوَن عالقتاا بل 
البلديان قائ3ًة عاى مبا ئ املصالح املشارتكة الادية، 
اكذلاك أن يكاون انحارتا3ُ املتبا ُل لاو القاعدة التي 
تحُكُم عالقتاا كبلدين متجاارين، لذا أمٌر كان متاحاً 
ا ما تريدانه اتسادون له يف  مان  ان لذا الدداان، أمَّ
لاذا البلد، عى لذا الشادب بكله من إذنل ااساتدبا  
الي3اة مطلقة اسايطرة مستحك3ة اهذا ما لم الن 
تصلوا إليه بإذن الله تداىل، ملاذا؟؛ ثن املساألة مساألة 
مبا ئَ، مساألة قيم، مسألة أخالق، نستددًّ أن نضحَي 
بأنفساا بكرامة، ليسات عادنا يف لذا مشكلة نهائياً، 
ابالتاايل ن ترالاوا عاى أي يشء تفدلونه، ان عى أيَّة 
تطاورات ميدانياة تدّولون عليهاا، مساألة الكرامة، 
مساألُة الحرية، مساألة الدزة مساألة ن تخضُع ثيَّة 

اعتباارات مان لاذه التاي ترالااون عليهاا.

نصائُح أخريٌة قبَل فواِت األوان
أيضااً أاّ اُه نُصحاي كاُصاٍح لبدض القاون التي 
ساقطت يف حبائاِل اإلغاراء السادو ي ااإلَماَراتي ايف 
حساابات خاطئاة، البداض مان اإلخاوة يف الجاوب، 
االبداُض مان املكوناات التاي تالت اال حساابات 
اإغاراءات ااعتباارات خاطئاة، االله خاطئاة، أا ه 
اَل يف لذا  نُصحاي إليهاا ثن تراِ اَع موقَفها اأن تتأمَّ
الواقاع مان حولها، ما علياه الوضع الياو3 يكفي أن 
تتضَح لكم الحقيقة، لذا الددااُن اعى رأسه اثَمريكي 

ااياه السادو ي ااإلَماَراتاي، كلهام، ن اثَمريكي ان 
النيطاني ان السدو ي ان اإلَماَراتي، كلهم ن يريدان 
لكام أيَّ خري، ن يه3هام أنتم عى اإلطاالق، ن يه3هم 
اعتباراتُكم، عاااياُكم التي تتذّرعون بها يف الوقوف يف 
َصاّف لذا الدداان، ايف املشااركة يف صف لذا الدداان 
عاى ألال بلدكم اضاد شادبكم، ن يه3هام أنتم عى 
اإلطاالق، ما الذي ادلاوه اليو3 يف الجااوب، لل لااك 
 الاة؟ لال لاااك أمن مساتتب؟ لل لاااك خدمات 
مت3يازة؟ لال حّولوا عادن مثل  باي اأبو ظباي، أَْا 
الريااض أَْا  ّدة؟ أ3 أنهم يجدلاون ماها بؤرًة للقون 
التي تتصاارع ايها عى الداا3 اتقتتال ايها ُكّل يو3، 
أ3 أنهام حّولولاا إىل باؤرة مليئة باملشااكل، املواطن 
ايهاا مساحوٌق امظلاو3 امداناي، ن لاو تحقل له 
أمن ان اساتقرار، ان راالية يف الديش، ان أي يشء، 
مبهاذل مثال بقياة الي3ايل اأقاىس، ما لاو الوضع 
علياه اليو3 يف أبل؟ اضع غرياب يف الجاوب بكله ايف 
املااطل الرشقية بكلها، اضاع حّولوا ايه لذه القون 
التاي نارصتهم من الداخل الي3ااي ااقفت يف صفهم 
اارتزقت مدهم إىل عصابات أشابه ما تكون بدصابات 
املااياا، ايدخلونهاا يف صفقاات، تاارة يقاوان لاذا 
الفصيال عى لذا، اي3كااون لذا من لاذا، يطر ان 
لاذا مان لاذه املاطقاة، يدطوناه يف يو3 مان اثيا3 
ماطقاة أُْخاااَرن مقابل صفقاة أن يقاتل مدهم لاا 
أَْا لاااك، الم تبل القضيُة بالاسابة لهم اال الاغ3ة 
التي كانات تدجبكم يف الجاوب لبداض الوقت لبدض 
الجاوبيال أقاول، اقط لبدضهم، نغ3اة الجاوب اما 
 ااوب، ن، ن يه3هم، لو يريدك أنت ساواٌء أكات من 
الجااوب أَْا كات من الشا3ال، كات من شق البال  أَْا 
من غربها، يريدك أن تكوَن ُ مية يَحارُِّكك أيا3ا يشااء 
ايريد، ن يه3ه قضاياك اعاااياك امشاكلك ااثشياء 
السياساية التاي كاات تتحدث بهاا اتتصاور أنك قد 
اساتغفلت الدالام اضحكت عى الدالم كلاه، اقد أتوا 
كلهم يداانوك ايتنعوا مدك ايهت3وا بك اغاراا عليك 
غاارة من ُكّل أطراف اثرض، ليسات املساألة عى لذا 
الاحو أبداً، الهذا ماا الذي يفدلونه اليو3، لم يقولون 
ياا أيهاا الجاوبي تدال مان الجاوب، أنت كاات ترَاُع 
شادار الجاوب، تداىل من الجااوب إىل لااك، إىل أقىص 
الشا3ال لتقاتل يف حدا  نجران، اتكون كجاوبي اداء 
للدساكري السادو ي، تجدل من نفسك أنت ترسا له، 
تح3ياه اتفديه براحك، اتقتل اداء لاه، اداء للاظا3 
السادو ي، لم تبل القضية قضية  ااوب، ايذلبون 
باك إىل املخااء، ايذلبون بك إىل تداز، ايذلبون بك إىل 
مااطل أُْخااَرن، لتقتل اداء لهم، ليست املسألة اليو3 

مسألة حسابات لكم أنتم.
 ياا أيها الذين  خلوا يف حالة الد3الة اانرتزاق، أنتم 
باظار أالئك االله لساتم باظرلم إن ُ َماًى، يدتنان 
أنهم ت3لكوا لاذه الدُّمى باملال، يدتنان أنكم لهم، أن 
اثمار ايكم لهم، ليس اثمر لكام أن تقرراا أَْا تأمراا، 
اكاراا يف أنفساكم، تأملوا يف ااقدكم، لال لكم أمر؟! 
أ3 أنكام املأموران الم اآلمران، لام الذين يحد ان 
املسااراِت ااثالويات ااملدركة لااا أَْا لاا، ايذلبون 
بكم إىل لاا أَْا لاا، ايدادون بكم، اأحيانا يساجاون 
البدض ماكم، يف الساجون السدو ية، اليو3 مدتقلون 
ُساجاوا؛ ثنهم لم يقاتلاوا ك3ا يرتيض ماهام الاظا3 
السادو ي، أَْا أنهام ترا دوا يف مدركة ما، يُساَجُن يف 
السادو ية ايُأ ب الو ي3اي، لم يدد يشُدُر ن بُهويته 
ان بانت3ائاه، اكأنه َعبٌد ثالئاك، إن أطاع لهم ابالتي 

لي أحسن اإن لم يطع عاقبوه اأخذاه عى ذلك.
 تأملاوا  يداً اليو3، لم يدتنانكام ُ َمى ت3ّلكولا، 
ات3لكاوا قراَرلاا اأمَرلاا، ن أماَر لهاا ان إرا َة ان 
اساتقالَل ان حرياة، يَحاّركونكام لارب بلدكام، 
امدا اة أبااء شادبكم، خري لكم أن تر دوا إىل حضن 
الشادب، االلاِه أشُف لكام، االلاه أشُف لكم من أن 
تبقوا عبيداً بأيدي أالئك، عبيداً ن قرار لكم ان أمر لكم، 
كونوا شكاَء يف شادبكم ان عبيداً ا مى ُمساتَغلل يف 
أيدي أعاداء بلدكم اأعداء شادبكم، أعتقاُد أن الواقَع 
الحايلَ ايف الظاراف القائ3ة ما يكفاي لكم، اأذكركم 
أن تتأّملوا كيف يتداملون مدكم، لل يتداملون مدكم 
بأكثر مان لاذا، كال، يأمرانكم ايضغطاون عليكم، 
يوقاف املرتبات أحياناً، ياا الله، يذلُب باك إىل امليدان، 
لم تصلوا إىل يشء من مآربكم السياساية، الن يكونوا 
مدكم بأكثر من أن يشاغلوكم يف مساتون حساباتهم 

اأَْلاَدااهم االله املستدان.
أساأُل اللَه ُسابَْحانَااُه َاتََدااىَل أن يرَحَم شاهداَءنا 
اثبراَر برح3ته اأساألُُه ُسابَْحانَااُه َاتََدااىَل أن ياُرَ 
شدبَاا املظلو3َ، اأن يشفَي  رحانا اأن يُفااكَّ أرسانا، 

إنه س3يُع الدعاء.
االسال3ُ عليكم ارح3ُة الله ابركاتُه.

خطاب السيد

 لو كان خياُرنا الذل واالستسالم لنرفعنا أيدينا إلى األعلى استسالمًا وقبلنا 
بالهوان من أول يوم للعدوان وأللصقنا بأنفسنا العاَر مدى الدهر وبين ُكّل األمم.

 النظاُم السعودي ومعه اإلَماَراتي يخرجان ِمن زمن النعمة والرخاء والفائض 
المالي إلى نفق ُمظلم من األزمات االقتصادية والُجَرع المتنوعة.

 العملياُت العسكريُة التي يديُرها العدواُن اليوم فيها أمهُر وأقدُر الخبراء اأَلمريكيين 
واإلسرائيليين ومن بلدان متعددة كبريطانيا التي تلَعُب دورًا أساسيًا في هذا العدوان.
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لو تأتي إىل مسألة: أن تقتل يف سبيل الله تجدها يف األخري تعترب من 
الحكمة بالنس�بة لك ومن الخري الكبري بالنسبة لك ألنه عندما ترى أنه 
يف األخري أنت س�تموت، أليس ُكّل إنسان سيموت، أليس من األفضل يل 
أليس من الحكمة أن اس�تثمر موتي. ]سورة البقرة الدرس الثامن 

ص: ل[

كلُّ َم�ن يخاف من املوت هو الخ�ارس، هو الذي يريد أن يموت، هو 
م�ن س�يكون موته ال قيمة له، إذا كنت تكره امل�وت فحاول أن تجاهد 
يف سبيل الله، وأن تقتل شهيداً يف سبيله.]مدراة الله اعده ااعيده 

الدرس الخامس عرش ص: 16[
اإلنس�ان يف األرض هنا يكون قلقاً يعني م�ا يعرف كيف قد تكون 

نهايت�ه، م�ا عنده ضمان�ة مؤكدة تمام�اً، بأنه إىل الجن�ة وإن كان يف 
طريقه�ا، ال يعرف كيف تكون النهاية بالنس�بة له، أما الش�هيد فهو 
ح�ّي وقد عرف أنه من أهل الجن�ة ويف نفس الوقت هو يف جنة، الجنة 
الحقيقية، أَْو جنة أخرى.]سورة آل ع3ران الدرس السا س عرش 

ص: 7[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

�لوعي من خالل �لقر�آن �لكرمي

جـعـل شهداَءنـا األبراَر ثابتني ثبوَت الـجـبال الرواسي
  - خاص:

الداَلاااُم بأ 3ِده، تابَاَع اخالل عامل من 
الداداان عى بلدنا الحبيب ثبااَت اص3وَ  أبااء 
الي3ان يف ا اه الغازا اث اباي الظالام، ذلك 
الثبات اانستبساال الذي أذلل الدالم أ 3ع اا 
بادان مبالغة اا ا3ا الذي حصال؟ ما الداااع 
االدوامال ااثساباب التاي  دلات مجالدياا 
ن  االكراماة،  الدازة  سااحات  إىل  ياطلقاون 
يخااون من أي يشء عى اإلطالق، ااملوت الذي 
يخاااه الج3يع لم ن يخااونه أبداً، مثلُهم مثُل 
اإلما3 عيل بن ابي طالب عليه السال3 الذي قال: 
))االلِه َنبن أباي طالب آنَُس باملوت من الطفل 
بثدي أماه((.. إن ذلك الثبات االص3و  يدوُ  إىل 

عاملل رئيسيل ل3ا:اا
أانً: الوعاي كان عالياا لادن الشاهداء من 

خالل القرآن الكريم.
ثانيااً: الوعاي كان عالياً لدن الشاهداء من 
خاالل محارضات الشاهيد القائد الحسال بن 

بدر الدين سال3 الله عليه..
لاا يف لاذا التقرير سااتااال الجازء اثال 

الو:اا

الوعي لدى الشهداء من خالل القرآن الكريم:ـــ 
املدلاو3 قطدا  مان 
الكريام  القارآن  أن 
الوحياد  الكتااب  لاو 
الصحيح مئاة يف املئة؛ 
تكفال  البااري  ثن 
بحفظاه، قاال تدااىل: 
]إِنَّاا نَْحُن نَزَّْلاَاا الذِّْكَر 
َلَحاِاُظاوَن[  َلاُه  َاإِنَّاا 
اقاال تدااىل: ]نَ يَأِْتيِه 
اْلبَاِطاُل ِمْن بَاْلِ يََديِْه 
َانَ ِماْن َخْلِفاِه تَاِزياٌل 
َح3ِياٍد[،  َحِكياٍم  ِماْن 
]ِكتَااٌب  أيضاا:  اقاال 
ثُامَّ  آيَاتُاُه  أُْحِك3َاْت 
َلْت ِماْن َلُدْن َحِكيٍم  ُاصِّ
َخِبرٍي[ اقال تداىل عاه: 

]ذَِلَك اْلِكتَاُب نَ َريَْب ِايِه ُلًدن ِلْل3ُتَِّقَل[..
د املسال3ل؛ ثن ُكّل  لذا اهو ند3ة كبرية توحِّ
املسال3ل متفقال عى صحاة ُكّل آياته، حيث 
قاال الشاهيد القائد ساال3 الله علياه عن ذلك: 
]لاذا القرآن ند3ة كبرية  اداً ثنه ما يزال بل 
أيدياا اما نزال كلاا متفقل عليه، ُكّل املسل3ل 
متفقاون عليه، لاي ند3ة كبرية ن يسااايها 
ند3ة، ن يسااايها ند3ة من ُكّل الاديم.]سورة 

البقرة الدرس الثامن ص: ث[.
اقاال أيضااً ساال3ُ اللاه علياه عان القرآن 
الكريم: ]قراءة كتاب الله بتأمل، اقراءة أحداث 
الحيااة بتأمال، اقاراءة الافوس، اسالوكيات 
الاااس بتأمل لي ما يسااعد اإلنساان عى أن 
يهتدي، عى أن يسرتشاد، عى أن يساتفيد من 
خالل القرآن الكريم.]مدراة الله اعده ااعيده 
الادرس الثالاث عارش ص: 1[. اقاال أيضااً: 
]عادماا تكاون ثقااتاك ثقااة القارآن, لديك 
لادي القرآن, يصباح ُكّل يشء يف الدنيا يدطيك 
مدلومات, ايط3ئاك عى ما أنت عليه, ايشاهد 
ملا أنت عليه؛ اإذا أصباح القرآن  اخلك, أصبح 
ماذا؟ ُكّل يشء يشاهد للحل الاذي أنت تح3له, 
ُكّل يشء.]مدياح القرآن الدرس الساا س ص: 
5[. اقاال أيضااً: ]لان يح3ياا مان أعدائاا إن 
الداو ة إىل القارآن الكريام، لن يبقاي الدالقة 
قائ3اة بياااا ابل  ياااا إن القارآن الكريم، ن 
ي3كان أن يداع عاا أيضاً إن القارآن الكريم إذا 

ما عدنا إليه.]اإلساال3 اثقااة اإلتباع ص: 7[.. 
امن خالل لذا الوعي القرآني تجى اآلتي:اا 

أوالً:ـ خوُف الشهداء من التهديدات اإللهية يف 
القرآن:ــ

از ا  اعي شهدائاا من خالل القرآن الكريم، 
اصدقاوا باه، اامتثلاوا ثاامار اللاه، ادادما 
قارأ شاهداؤنا اثبارار التهديادات اإللهية التي 
توعد بها الله سابحانه املقريان، املتخاذلل، 
املتقاعسال عن الجها  يف سابيله، من مثل:اا 
قولاه تداىل:اا]إِنَّ تَاِفاُراا يَُدذِّبُْكاْم َعذَابًا أَِلي3ًا 
اُه َشايْئًا َااللَُّه  َايَْساتَبِْدْل َقْوًما َغرْيَُكْم َانَ تَُرُّ
ٍء َقِدياٌر[.. امان مثال قوله تداىل:  َعاَى ُكلِّ يَشْ
َاإِْخَوانُُكاْم  َاأَبْاَاُؤُكاْم  آبَاُؤُكاْم  َكاَن  إِْن  ]ُقاْل 
اْقرَتَْات3ُُوَلاا  َاأَْماَواٌل  َاَعِشاريَتُُكْم  َاأَْزَااُ ُكاْم 
َاِتَجاَرٌة تَْخَشْوَن َكَسااَ َلا َاَمَساِكُن تَْرَضْونََها 
أََحبَّ إَِليُْكْم ِمَن اللَِّه َاَرُساولِِه َاِ َهاٍ  يِف َساِبيلِِه 
َارَتَبَُّصاوا َحتَّى يَأِْتَي اللَُّه ِبأَْماِرِه َااللَُّه نَ يَْهِدي 
اْلَقْو3َ اْلَفاِساِقَل[.. انطلقاوا إىل ميا ين الدزة 

االكرامة غري آبهل بيء.

ثانياً:ــ امتثال الشهداء ألوامر اهلل.. بـ)لجهاد( يف 
سبيله:ــ

اكذلاك قارأ شاهداؤنا اثبارار اآلياات التي 
يف  بالجهاا   تأمرناا 
سبيل الله، االتي ت3أل 
القرآن، حيث أنه ليس 
لاااك أي اريضة من 
ايها  نزلت  الفرائاض 
آيات كثرية كالجها  يف 
سابيل الله، مثل قوله 
تداىل: ]إِنَّ الَِّذيَن آَماُوا 
َاَ اَلاُداا  َاَلاَ اُراا 
َاأَنُفِساِهْم  ِبأَْمَواِلِهاْم 
يِف َساِبيِل اللَّاِه َاالَِّذيَن 
أُْاَلِئاَك  اا  َانَاَرُ آَااا 
بَْدُضُهْم أَْاِليَاُء بَْدٍض[
تدااىل:  اقولاه  ااا 
]الَِّذيَن آَماُوا َاَلاَ ُراا 
َاَ اَلُداا يِف َسِبيِل اللَِّه 
َاأَنُفِساِهْم  ِبأَْمَواِلِهاْم 
أَْعَظُم َ َرَ اًة ِعاَْد اللَِّه َاأُْاَلِئَك ُلاُم اْلَفاِئُزاَن[..
اامتثلاوا لتلك اثاامر، اانطلقاوا ن يلوان عى 
يشء، بفاعلية قوية  دا، اراح  ها ية عالية، 
يساتهداون أعداء الله عى طوااال، مرة بدد 
مرة، بدان الن، أَْا ضدف، امتثان لقوله تداىل: 
]َانَ تَِهاُاوا يِف ابِْتَغااِء اْلَقْو3ِ إِْن تَُكونُاوا تَأَْل3ُوَن 
َاِإنَُّهْم يَأَْل3ُوَن َك3َا تَأَْل3ُوَن َاتَْرُ وَن ِمَن اللَِّه َما 

نَ يَْرُ وَن َاَكاَن اللَُّه َعِلي3ًا َحِكي3ًا[.

ثالثاً:ــ عرفوا أن )األمواَل واألوالد( لن تغني عنهم 
من عذاب اهلل شيئاً:ــ

إضاااة إىل ما سابل، ادادما قرأ شاهداؤنا 
اثبارار اآلياات التي تدل عى أنه مان الح3ل أن 
تدارض عان أاامره، مان أ ل اثماوال ااثلل 
االولد، مان مثل قوله تدااىل: ]يَْو3َ يَِفارُّ اْل3َْرُء 
ِه َاأَِبياِه* َاَصاِحبَِتاِه َابَِايِه*  ِماْن أَِخياِه* َاأُمِّ
ِلُكلِّ اْماِرٍئ ِماُْهاْم يَْوَمِئٍذ َشاأٌْن يُْغِايِه[، اقوله 
تدااىل: ]َلْن تُْغِااَي َعاُْهاْم أَْمَوالُُهاْم َانَ أَْانَ ُُلْم 
ِماَن اللَِّه َشايْئًا أُْاَلِئاَك أَْصَحاُب الاَّاِر ُلاْم ِايَها 
َخاِلُداَن[، اقوله تداىل: ]يََو ُّ اْل3ُْجِر3ُ َلْو يَْفتَِدي 
ِمْن َعذَاِب يَْوِمِئٍذ ِببَِاياِه )11( َاَصاِحبَِتِه َاأَِخيِه 
)12( َاَاِصيَلِتِه الَِّتي تُْؤايِه)13(َاَمْن يِف اثَْرِض 
َ 3ِيًداا ثُامَّ يُاِجياِه)ل1( َكالَّ إِنََّهاا َلَظى )15( 

..] َون )16( تَْدُعوا َمْن أَْ بََر َاتََوىلَّ نَزَّاَعًة ِللشَّ
 ادرااوا ااعاوا أن يشء يافدهام، ن حاان 

اث3، ان حاب اثب، ان الزا اة ان الولاد، ان 
اثخ، ان الدشارية، ان اثماوال الكثرية، م3كن 
أن ياجيهام أَْا يشافع لهام بال يادي الله، إن 
ع3لهم الصالاح، ارىض الرح3ن الاذي ياالون 
مان خاللاه الفوز بالجااة االاجاة مان الاار..
اانطلقاوا للجها  يف سابيل اللاه ن يخااون يف 

الله لومة نئم..

رابعاً:ــ آمنوا إيماناً مطلقاً بأن: ]ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب[
اتجى أيضاً الوعي لدن شاهدائاا اثبرار من 
خاالل القارآن الكريم عادما قارأاا قوله تداىل: 
]ُقْل َلْو ُكاْتُْم يِف بُيُوتُِكاْم َلَنََز الَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم 
اْلَقتُْل إىَِل َمَضاِ ِدِهْم[اا اقوله تداىل: ]ِلُكلِّ أََ ٍل 
ِكتَااٌب[، اا اقوله تدااىل: ]َاِإذَا َ ااَء أََ لُُهْم نَ 
يَْساتَأِْخُراَن َساَعًة َانَ يَْساتَْقِدُموَن[اا اقوله 
تداىل: ]أَيْا3ََا تَُكونُاوا يُْدِركُُّم اْل3َْوُت َاَلْو ُكاتُْم يِف 

بُُراٍج ُمَشيََّدٍة[.
 ادراوا ااعوا بأن املوت لو بيد الله، اليس 
مان ذلاب إىل الجبهات مقتاول، ان من ظل يف 
بيتاه ُمدااىف، اأن املوت آت ن محالاة، لكل من 
يف اثرض، ن أحاد مخلد، اكاناوا أذكياء، عادما 
اساتث3راا موتهام، بدو تهم بداده أحياء عاد 

ربهم يرزقون..
اقد قال الشاهيد القائد سال3 الله عليه: ]لو 
أن اإلنساان يتأمل يتذكر بشكل  يد لرأن بأنه 
ليس القتال بالشكل الذي تكرله. عادما تاظر 
إىل قضية ااحدة لو أنه: أن ُكّل إنسان سي3وت، 
إنساان  ُكّل  لاذه قضياة مدراااة؟  أليسات 
ساي3وت، اكل إنساان يالقاي يف لاذه الحياة 
أشياء تتدبه، ايداني ماها. أليست لذه قضية 
مدراااة؟ إذاً االقتاال ما لو؟ غاياة ما لااك 
أن تقتل، ألسات سات3وت اإن لم تقتل؟ أليس 
اثاضال لك أن تساتث3ر موتك اتقتل يف سابيل 
الله؟ أاضل من أن ت3وت اال يحساب لك موتك 

يشء؟. ]سورة البقرة الدرس الداش ص: 5[
اقال أيضا: ]من يهربون من املوت يف الدنيا، 
لم مان ي3وتون حقيقة، لم مان يضيدون يف 
الرتبة حقيقة، أما الشاهداء اإنهم ن ي3وتون.
]مدرااة الله اعاده ااعيده الادرس الخامس 

عرش ص: 16[

خامساً:ــ قاموا بـ)العداء والحذر( من اليهود 
والنصارى كما أمر اهلل:ــ

ايف ذات السياق، اإن شهداءنا اثبرار عادما 
قارأاا آيات الداداء لليهو  االاصاارن، اا مثل 
قول الله تداىل: ]َلتَِجَدنَّ أََشدَّ الاَّاِس َعَداَاًة ِللَِّذيَن 
ُكوا[، اا اقوله تداىل:  آَماُاوا اْليَُهوَ  َاالَِّذياَن أَْشَ
]إِْن ت3ََْسْساُكْم َحَسااٌَة تَُساْؤُلْم َاإِْن تُِصبُْكاْم 
َسايِّئاَاٌة يَْفَرُحاوا ِبَها[، اا اقوله تدااىل: ]َاَلْن 
تَاْرىَض َعاْاَك اْليَُهاوُ  َانَ الاََّصاَرن َحتَّاى تَتَِّبَع 
ِملَّتَُهاْم[، اا اقاول الله تدااىل: ]َلا أَنْتُاْم أُْانَِء 
تُِحبُّونَُهاْم َانَ يُِحبُّونَُكاْم [، اا اقوله تداىل: ]َما 
ِكَل  يَاَو ُّ الَِّذيَن َكَفُراا ِمْن أَْلِل اْلِكتَاِب َانَ اْل3ُرْشِ
َل َعَليُْكْم ِمْن َخرْيٍ ِماْن َربُِّكْم[، اا اقوله  أَْن يُاَازَّ
تداىل: ]يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَماُوا إِْن تُِطيُدوا َاِريًقا ِمَن 
الَِّذيَن أُاتُوا اْلِكتَاَب يَُر ُّاُكْم بَْدَد إِي3َاِنُكْم َكاِاِريَن 
[، اغريلاا مان اآليات التاي يؤكد لااا الله عز 
ا ل ايها باأن اليهو  االاصارن أعداء، ايجب 
التدامال مدهام عاى لاذا انسااس، اانطلل 
شاهداؤنا يف عدائهام ثعاداء اللاه، غاري آبهل 
بايء، ن يخاااون صواريخهام ان طائراتهم 
مخططاتهام  ُكّل  كاشافل  ان  باباتهام.. 

امؤامراتهم عى اثمة..
اقد قال الشهيد القائد سال3 الله عليه حول 
لذا: ]املصلحة للشادوب اإلسالمية لو التو ه 
القرآني يف الاظرة نحو لؤنء اليهو  االاصارن, 
نظرة الداداء, نظرة إعدا  القوة, نظرة الجها , 

نظرة الشادور بأنهم يسدون يف اثرض اسا اً, 
اأنهام ن يريادان لااا أي خري, اأنهام يو ان 
أن نكاون كفااراً, يو ان لاو يضلوناا, يو ان 
لاو يساحقونا اياهونا من عاى اثرض بكلها.

]املوانة ااملدا اة ص: 7[
اقال أيضاً ساال3 اللاه علياه: ]إذا كاا نرن 
 ال الغارب كلها حكومات اشادوباً ياطلقون 
ملحارباة اإلساال3 ااملسال3ل كاااة ااإن ُكّل 
مسالم يجب أن يكون  ادياً يداملهم ب3ثل ما 
يداملون به املسال3ل، ايقاف يف ا ههم ك3ا 
يقفاون باكل إمكانياتهام يف ا ه املسال3ل..

]لتحذن حذا باي إرسائيل ص: ل[

سادساً:ـ طمعوا يف )وْعّد( اهلل، وخافوا من 
)وعيده(:ــ
الوعيد:ــ

اكذلاك مان خاالل القارآن الكريم، قارأاا 
آيات كثارية  داً، يتوعد ايها  بار السا3ااات 
ااثرض الدصااة مان عبا ه، اخاف شاهداؤنا 
اثبرار، ااقشادرت أبدانهم، عادما قرأاا أحوال 
ألال الااار، اكياف اصفهاا الله سابحانه لاا 
يف القارآن اكأنااا نرالاا، طدامهاا، شابهاا، 
أبوابهاا، خزنتها، من مثال قوله تدااىل: ]أَذَِلَك 
و3ِ* إِنَّاا َ َدْلاَاَلا ِاتْاًَة  َخرْيٌ نُُزنً أ3َْ َشاَجَرُة الزَّقُّ
ِللظَّاِل3َِل* إِنََّها َشَجَرٌة تَْخُرُج يِف أَْصِل اْلَجِحيِم* 

َكأَنَّاُه رُُءاُس  َطْلُدَهاا 
َاِإنَُّهاْم  ايَاِطِل*  الشَّ
َا3َاِلئُوَن  ِماَْها  نَِكلُوَن 
ِماَْهاا اْلبُُطوَن* ثُمَّ إِنَّ 
َلُهْم َعَليَْها َلَشاْوبًا ِمْن 

َح3ِيٍم[.
القائد  الشهيد  قال 
علياه:  اللاه  ساال3 
]الوعاد االوعياد: لو 
م3ا ملئت به صفحات 
القارآن الكريم اتكرر 
اللاه  آياات  يف  كثارياً 
الكريام  القارآن  يف 
الجاة،  عان  الحدياث 
الااار  عان  الحدياث 
الكامال  بالتفصيال 
الوعد  للجااة االااار. 
الدنياا،  يف  لل3ؤماال 

الوعاد لل3تقال، الوعد ملن يساريان عى لدي 
اللاه يف لذه الدنيا، اعدلم بأشاياء كثرية  داً، 
االوعياد ملن يخالفون لدي اللاه يف لذه الدنيا، 
امن يت3ار ان عليه، امان يدصونه، توعدلم 
بدقوبات كثرية  داً.]مدراة الله اعده ااعيده 

الدرس التاسع ص: 1[
اتأمل أيضاً شاهداؤنا اثبرار قول الله تداىل 
عى لساان ألل الااار: ]َربَّاَا أَِرنَا الَّذَيْاِن أََضالَّنَا 
ِمَن اْلِجنِّ َااإِلنِْس نَْجَدْلُه3َا تَْحَت أَْقَداِماَا ِليَُكونَا 
ِمَن اثَْسَفِلَل[ ادراوا ااعوا أن يجدلوا املضلل 
لهام تحت أقدامهم لاا يف الدنيا، ثنه لاا يافع 
لاذا، أما يف الاار الن يافدك أن تضع من أضلك 
تحات قدمك، ثنك3ا ساواء يف الااار، اانطلقوا 
ضد ُكّل طاغية امتكن، يحاربونه، اياكساون 
رايتاه، ايدلون راياة الحل، ن يخاااون يف الله 

لومة نئم..
قاال الشاهيد القائد ساال3 اللاه عليه حول 
لاذه الاقطاة: ]لااا يف الدنيا، يف الدنياا، إلدن 
أالئاك الذيان أضلونا، إلدن أالئاك الذين أضلوا 
اثماة من ساابقل أَْا من نحقال، إن لداتهم 
لااا يف الدنيا لي التي ساتجدي، أن تفضحهم 
لااا يف الدنياا، اأن تطلب من اللاه أن يخزيهم 
اأن يخزي من يساري عى نهجهم، لاا يف الدنيا 
سايافع.]مدراة اللاه اعاده ااعياده الدرس 

التاسع ص: 6[

الوعد:ــ
أماا آيات الوعد، التي امتاأل بها القرآن، اقد 
 دلتهم يشاتاقون إىل الشها ة، بشغف شديد، 
من مثل قوله تداىل: ]َانَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا يِف 
َساِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعاَْد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن* 
اَن  َاِرِحَل ِب3َا آتَاُلُم اللَُّه ِمْن َاْضِلِه َايَْساتَبرِْشُ
ِبالَِّذياَن َلاْم يَْلَحُقوا ِبِهاْم ِمْن َخْلِفِهاْم أَنَّ َخْوٌف 
اَن ِبِاْد3ٍَة ِمَن  َعَليِْهْم َانَ ُلْم يَْحَزنُوَن* يَْستَبرِْشُ
اللَّاِه َاَاْضٍل َاأَنَّ اللََّه نَ يُِضيُع أَْ َر اْل3ُْؤِمِاَل[اا 
امن مثل قوله تداىل: ]إِنَّ الَِّذيَن َسبََقْت َلُهْم ِماَّا 
اْلُحْسااَى أُْاَلِئَك َعاَْهاا ُمبَْدُداَن* نَ يَْسا3َُدوَن 
َحِسيَسَها َاُلْم يِف َما اْشتََهْت أَنُفُسُهْم َخاِلُداَن* 
اُلُم اْل3َالَِئَكُة َلذَا  نَ يَْحُزنُُهُم اْلَفَزُع اثَْكَنُ َاتَتََلقَّ
يَْوُمُكُم الَّاِذي ُكاتُْم تُوَعُداَن[ اا امن مثل قوله 
تداىل: ]َاُهَو يِف ِعيَشاٍة َراِضيٍَة* يِف َ اٍَّة َعاِليٍَة* 
بُوا َلِايئًا ِب3َا أَْسَلْفتُْم  ُقُطوُاَها َ اِنيٌَة* ُكلُوا َااْشَ
يِف اثَيَّاا3ِ اْلَخاِليَاِة[، اغريلاا مان اآلياات التي 
تحكي نديم الجاة التي ايها ما ن عل رأت، ان 

أذن س3دت ان خطر عى قلب برش.

سابعاً:ــ إيمانهم املطلق بأن اهلل سينصر عباده 
املستضعفني )الواعني(:ــ

مان  هاة أخارن، 
ادادماا قرأ شاهداؤنا 
اثبرار قاول الله تداىل: 
نَّ اللَّاُه َماْن  ]َاَليَااُرَ
ُه إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ  يَااُرُ
َعِزيٌز[، اا اقوله تداىل: 
أَذًن  إِنَّ  اُكاْم  يَُرُّ ]َلْن 
يَُولُّوُكُم  يَُقاِتلُوُكْم  َاإِْن 
اَن[ اثَْ بَاَر ثُمَّ نَ يُاَْرُ
تدااىل:  اقولاه  اااا 
ِباْلَحالِّ  نَْقاِذُف  ]بَاْل 
َايَْدَمُغُه  اْلبَاِطاِل  َعاَى 
َاِإذَا ُلاَو َزاِلاٌل َاَلُكُم 
تَِصُفوَن[ اا  ِم3َّ اْلَويْاُل 
]إِْن  اا اقولاه تدااىل: 
ُكْم  اللَّاَه يَاُرْ اا  تَاُرُ
[اا  أَْقَداَمُكاْم  َايُثَبِّاْت 
]َاَكاَن  تدااىل:  اقولاه 

ا َعَليْاَا نَْرُ اْل3ُْؤِمِاَل [. َحقًّ
افه3وا ااعوا اآماوا بتلاك الوعو  اإللهية، 
اأنا ساوف تتحقال؛ ثنهاا صا رة عان  بار 
السا3ااات ااثرض، من بياده القلوب، املهي3ن 
عى القلوب، ان أحد غريه مهي3ن عليها، اي3أل 
قلوب اثعداء رعباا اازعا اخواا، اي3أل قلوب 
أالياء الله أماا ااط3ئااناا اثباتا، اانطلقوا إىل 
الجبهات ن يخشاون أحداً، ك3ا قال الله عاهم: 
]الَِّذيَن َقاَل َلُهُم الاَّاُس إِنَّ الاَّاَس َقْد َ 3َُدوا َلُكْم 
َااْخَشاْوُلْم َاَزاَ ُلْم إِي3َانًا َاَقالُوا َحْسابُاَا اللَُّه 

َاِنْدَم اْلَوِكيُل[..
قال الشهيد القائد سال3 الله عليه حول لذه 
الاقطة: ]ليس ُكّل مساتضدف لو من سيكون 
اللاه مده، امن سايحظى بتأيياد الله انره، 
امان سايد3ل اللاه عاى إنقااذه، إنهام اقط 
املساتضدفون الواعاون.]اإذ رصااا إليك نفراً 

من الجن ص: 13[
اقال أيضا: ]ساة إلهية ن يكون إعزاز عبا ه 
انار  ياه إن عاى أيدي املساتضدفل الذين 
يغريان ما بأنفساهم ايصبحوا مساتضدفل 
ايثقاون  مسائوليتهم  يستشادران  ااعال، 
بوقاوف الله مدهم، يثقون باللاه، ايثقون ب3ا 
اعدلم به.]اإذ رصااا إليك نفراً من الجن ص: 

ل1[

الحلقة 
األولى

عندما قرأ شهداؤنا األبرار 
التهديدات اإللهية التي 
توعد بها اهلل سبحانه 
المقصرين، المتخاذلين، 

المتقاعسين عن الجهاد في 
سبيله.. انطلقوا إلى ميادين 
العزة والكرامة غير آبهين 

بشيء

فهموا ووعوا وآمنوا بتلك 
الوعود اإللهية، وأنها ستتحقق؛ 
ألنها صادرة عن جبار السماوات 

واألرض، من بيده القلوب، 
المهيمن على القلوب، وال أحد 

غيره مهيمن عليها، فيمأل قلوب 
األعداء رعبًا وفزعًا وخوفاً، ويمأل 
قلوب أولياء اهلل أمنًا واطمئنانًا 
وثباتًا، فانطلقوا إلى الجبهات ال 

يخشون أحدًا
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هنيئًا
ُقرَب طه

معاذ الجنيد

ع���ن ال���س���ي���ِف احُل���س���ي���ن���يِّ ال��ي��م��ان��ي
وع�������ن ط�����ه أب�������و ح����س����ن امل�����دان�����ي

وع���������ن ِس�����������������رٍّ إل�������ه�������يٍّ ع���ظ���ي���ٍم
َع����ِص����يِّ ال��ف��ه��م ف���ي ع��ق��ل ال���زم���اِن

ع���ن اإلخ������اص، ع���ن ُك�����ّل ال��س��ج��اي��ا
ال��ت��ف��ان��ي روح  ع����ن  اإلي�����ث�����ار،  ع����ن 

ه������َو اإلح�����س�����ان ف����ي رج�������ٍل جت��لّ��ى
�����َع ف�����ي ك���ي���اِن ه������َو اإلمي���������ان ُج�����مِّ

وُرك��������ٌن ف����ي اجل����ه����اد ع���ل���ي���ِه ق���اَم���ت
ألن����ص����ار ال�����ُه�����دى أع����ت����ى امل���ب���ان���ي

ن���س���ي���ُر ع���ل���ى س����ن����اهُ ول���ي���س ن����دري
وُك�����������لٌّ م������ن ث�����م�����ار ي�����دي�����ه ج���ان���ي

ي�����واج�����ُه ُك�������ّل ع����اص����ف����ٍة ل��ن��م��ض��ي
نُ���ع���ان���ي ال  ك�����ي  وح����������دهُ  يُ����ع����ان����ي 

 وق�����ب�����ل ال�����ك�����ل ي������ب������ُرُز ل��ل��م��ن��اي��ا
ل���ك���ي ي���ح���ي���ا ال���ب���ق���ي���ُة ف�����ي أم������اِن

وك�������ان )ع���ل���ّي���ن���ا( ف����ي ُك�������ّل ح����رٍب
مت���������وُج ب��������ِه ب������ح������اُر ال����ع����ن����ف����واِن

ج��������ذور ال�����ب�����أس واإلق�������������دام ف��ي��ه
وف������ي أح����ش����ائ����ِه ف����ي����ُض احل����ن����اِن

يُ����ح����ّم����ُل ن���ف���َس���ُه س���ب���ع���اً ِع���ج���اف���اً
ل���ن���ن���ع���َم ن���ح���ُن ب���ال���س���ب���ِع ال���ِس���م���اِن

ف���ل���و ج���ئ���ن���ا ال���������ورى ب���ب���ي���ان ن���ع���ٍي
خل�����رَّ ال�����ده�����ُر م����ن ه�������وِل ال���ب���ي���اِن

ول����و ت�����دري اجل����ب����اُل م���ن اف��ت��ق��دن��ا
ل����ه����ا احل�����ن�����ُن إل�������ى ُدخ��������اِن حل����وَّ

أش��������ّد، أع��������ّز، أص�������دق م����ن ت���وّل���ى
وأش����ج����ع م����ن يُ���ج���ي���ُب ب����ا ه�����واِن

ج��ي��ش��اً ج���ب���ري���ل(  )أب������و  ن������ادى  إذا 
أت��������اهُ وص�������ار ج���ي���ش���اً ف����ي ث���وان���ي

يُ������ق������ّدم روَح������������ُه وي�����ق�����ول ع����ف����واً
أب������ا ج���ب���ري���ل ف���ال���ت���ق���ص���ي���ُر ش��أن��ي

ف���ل���و ك�����ان اجل����ه����اُد ف���ت���ًى ألض��ح��ى
يُ����ق����ال ل�����ُه )أب������و ح���س���ن امل����دان����ي(

ت��س��اب��ق��ن��ي إل����ي����ه ح��������روُف ش��ع��ري
وت���س���ب���ُق أح����رف����ي ال���س���ب���ُع امل��ث��ان��ي

ت�����������ذوُب ب������ِذك������ره لُ����غ����ت����ي ح����ي����اًء
وت�����ص�����ُغ�����ُر ع�����ن�����دهُ ُك��������ّل امل���ع���ان���ي

ت����اٍج خ����ي����َر  ال����ش����ه����ادةُ  ف���ي���ه  رأت 
األم����ان����ي ُك��������ّل  ن���ي���ل���ه���ا  ف�����ي  رأى 

ت���ب���اه���ى ف����ي ج����ن����ان اخل����ل����د ف��ي��ه��ا
ت���ب���اه���ت ف���ي���ه ف����ي خ���ل���د اجِل����ن����اِن

ت���ش���دوا األرواُح  ب�����َك  ح���س���ٍن  أب�����ا 
آِن ب����ك����لِّ  ال�����ق�����ل�����وُب  وت������ع������ِزُف������َك 

َدْرٍس أل�����َف  ح���ي���ات���ِك  م���ن  س��ن��ج��ع��ُل 
ومن���ض���ي ف���ي ُخ���ط���اك ب���ا ارِت����ه����اِن

ع���ل���ي���ِك ع���ل���ى ِس�����ن�����اَك ب���ك���ل ح���ٍن
س��������اُم ال����ل����ه ي�����ا ق����م����ر ال�����زم�����اِن

ف����ي����ا ط������ه ه����ن����ي����ئ����اً ُق������������رَب ط��ه
وِم�����ّن�����ا ي�����ا س����م����اء ل������ِك ال���ت���ه���ان���ي

القائُد أبو حسن املداني: 
نباهٌة وإقداٌم، إيماٌن وأمان!

علي شرف الـَمَحْطوري
 

اشدبُاا الي3اي الدزيز يديُش الشها َة ُكلَّ يو3 مقدِّماً يف سبيل الحرية االكرامة االسيا ة 
قوااَل من الشاهداء )أارا اً اقا ة(، اقد حلت مااسبة الذِّْكااَرن الساوية للشهيد لهذا الدا3 
ث3ل1لا2017-3 بإشاهار شاها ة قائد من أعظم مان أنجبتهم الرتباة الي3انية، االثقااة 
الُقاْرآنية، القائد انساتثاائي يف املجال اثماي طه حسن إس3اعيل املداني، االذي قىض نحبه 

يف ساحات الدااع الوطاي، بدد رحلة  ها ية نضالية ت3تد لا ل1عاماً.
ا3اذ بدايات تشاكل الوعي الثوري؛ كان أبو حسن من الفتية القالئل الذين اعوا خطورة 
ااة عقب الهج3اة اثمريكياة عى املاطقاة 2001، ايف لحظاة »الوعي  ماا علياه البلد ااثُمَّ
بالخطر، اما يرتتب عى ذلك من مسؤالية للحيلولة  ان اقوعه أَْا الحد من تداعياته« اننن 
أبو حسان لتح3ل املسؤالية، رااداً كل3ة الحل يف ا ه انساتكبار اثمريكي، اتدرض ملحاة 

انعتقال ب3دية الدرشات م3ن عراوا يف ذلك الحل »باملكنين«.
اثن السجن ليس كله محاة، بل قد يكون ماحة، الدل ذلك ما سالم يف تبلور الشخصية 
اثماية لا »أبو حسان«، املجبولة من أساسها عى طبع لا ئ، اأعصاب بار ة، الي خصال 
ذاتياة ن بد ماها لكل ر ال أمن ي3ر بظراف عا ية، اكيف حل تكون الظراف اساتثاائية: 
)حرابا اثورة اكفاحا مسلحا يف موا هة غزا(.

مان  الخاراُج  كان   2006 عاا3  أااخار 
الساجن، لياطلل أبو حسان مبااشة إىل 
امليدان، حامالً مشدل الحرية لكل البال ، 
املاا علياه الثاوار اثحارار مان حا ة 
ماساة إىل » هاز أماي« )يستطلع لهم 
ايح3يهام ايكاون لهام ظهاريا( عى 
خلفية أن )الوعاي بالخطر يرتتب عليه 
مساؤالية للحيلولة  ان اقوعه أَْا الحد 
من تأثرياته(، اقد  اء الر ل املااسب يف 
الوقت املااساب، ليكون »أبو حسن« خريَ 
من تُلقى عى عاتقه مسؤالية بااء » هاز 

أماي« للثوار اثحرار.
ماا بل الحربال الثالثاة االرابداة كانت 
الفرتة قصريًة ن تسااعُد عاى أن يتفرغ الثوار 
كلٌّ يف مجالاه، اظهر أبو حسان عا3 2007 إبان 
الحارب الرابدة اارساا ن يشال له غباار، اايها 
 ارح ثالث مرات كانت له ب3ثابة أاىل الاياشال 
يتقلدلاا ميدانياا، لاكون أماا3 قائد يج3ع 
بل »اثمن االدساكر«، اعاا3 ث200 إبان 
الحرب الخامساة؛ تأكدت عساكريتُه إىل 
 اناب موقده اثماي حل أ ار املوا هة 
باقتادار يف ماطقة آل ح3يدان ب3ديرية 

سحار بصددة، لتقع عى يديه ارااقه ما عرف ب3جزرة الدبابات.
ارغم اقائده الدساكرية، إن أن »اثخطاَر اثماية« كانت تستدعي ر الً ذا نبالة مقداما، 
ااة به،  الكاذا ا3اا إن تاتهي مدركة عساكرية كبرية أَْا صغارية، إن اتبدأ مداركاه الَخاصَّ
بتأمال كامال املااطل التي تساتلز3 انتشاارا أمايا لدد  كباري من الر اال املخلصل، الو 
إىل  انبهام يتفقدلام، موصياً لهام بأن يكونوا عى أخاالق عالية مع املجت3اع، اأن يكونوا 

سالرين لتأمل حركة الااس بكل تفاٍن ا ان ِماٍَّة عى أحد، أَْا انتظار شكر من أحد.
من موقده اثماي ساهر القائد الشاهيد أبو حسان عاى تحديث اتطويار الجهاز اثماي 
ثنصار الله، حتى استحل بجدارة أن يقد3 خنته الطويلة إىل ثورة 21 سبت3ن ل201، ليابثل 
عاها اللجان الشادبية مدبأة بالقيم الوطاية ااثخالق اإلسالمية الُقاْرآنية ما  دلها االقائد 
أبو حسان املرشف عليها خري قوة إسااا  ث هازة الدالة، ابحاكة ا راياة اصن اتضحية 
أاصل القائد أبو حسن الجهاز اثماي ثنصار الله انحقاً اللجان الشدبية إىل مستون متقد3 
يف اث اء ااإلنجاز، ليكون أبو حسان أال قائد أماي ي3اي ي3سك اثرُض من أطرااها ايزرعها 
كل3ة طيبة تؤتي أكلها ُكّل حل، ااقا لدقيدة أماية قرآنية ت3كات بامتياز من موا هة أعتى 
أ هازة انساتخبارات اث ابية، ملحقاا بأخطبوطها لزائم كنن، حتاى إن الفضل بدد الله 
تدااىل يدو  إىل  هو  »أبو حسان« ارااقه –اي3ا تادم باه الدديد من محااظات الج3هورية 
خصوصا الش3الية ماها من أمن اسال3 ا ت3اعي، احل اضطره الوا ب أن يتصدن للدداان 
اثمريكي السادو ي، با ر إىل إسااا  اتدزيز رااقه اثبطال حتى ااقهم ص3و ا، اسبقهم إىل 

الشها ة، محققاً بذلك ماتهى ما يت3ااه اثحرار عى الصديد الشخيص.
اأن يدلم الددا من كان يف موا هته اتلك إحدن إبداعات القائد أبو حسن.

 اعى الصديد الدا3 ا3ا رحل القائد أبو حسن إن بدد أن ا رتح بجهو  ذاتية  هازا أمايا 
ااعال امرنا، يت3يز بالقادرة عى مواكبة اثحداث االتطورات االتقلبات،  ان الحا ة إىل أيّة 
تبدية من أي نوع كان، اسريُة لذا القائد الفذ ت3ثل شها ة ع3لية عى أن الشدوب ب3قدارلا 
تحقيل أماها الذاتي االوطاي االقومي  ان حا ة للخارج، اتلك لي »انساتقاللية اثماية« 

املتوخاة ثيَّة نهضة شاملة يبتغيها أي شدب.
االاكل يتذكر كيف كانت الطرقات من صاداء إىل صددة مراراً بد3ران اباقي املحااظات 
املجاارة محفواًة باملخاطر اقطاع الطرق، اتحولت إىل أكثر خطوط السري أماا اأمانا، يتاقل 
ايها املسااران ن يخااون رسقة ان خطفا ان يدانون قطع طريل، ايدو  ذلك الاجاح إىل أن 
»أبو حسان« لم يفصل مساألة اثخالق عن مها3 ر ل اثمن، اكان بذلك أن أعا  لر ل اثمن 

إنسانيتَه ليكون نا حاً يف ع3له، افاض أمانا عى مجت3ده.
 ايقول امللتصقون به كيف كان مدهم بسيطاً خلوقاً يفيُض عى من حوله إي3اناً اأماناً، 
تدكسه تلك الاقاط اثماية املاترشة يف ربوع البال  اعليها ناتة: اثمايات لكم، اليست عليكم، 
ناسفا ما بااه الطغاة من أن »ر ل اثمن« يجب أن يكون اظا غليظ القلب، مقدماً بديَل ذلك 
أن3وذ اً حياً امل3وسااً عى أن »ر ل اثمن« يف اإلسال3 ن بد إىل  انب »اليقظة االابالة« أن 
يكون »متحلياً باثخالق االقيم اإلنسانية« ليكون »أبو حسن« ب3ا تركه للشدب الي3اي رائداً 
يف تطبيل املثل اإلسالمية الُقاْرآنية يف مجالها اثماي ان ت3اعي، اأن تقا3َ باس3ه )أكا ي3ية 

شطة( اذلك ما تحتا ه الدالة الي3اية لتحقيل اثمن املستدا3.

09 فبراير 2017م

أسامة الموشكي
ااااااااااااااااااااا

أتت الذكرن الساوية للشهيد، اَه33ُت 
بتقلياِب صفحات أيا3ٍ كان ِمان َقَدر الله 

ااضلِه أن ت3ّر بي ثاخر بها.
إىل  ار داُت  اثماكان..  يل  اارتاَءت 
تلاك اللحظاات، املفرحة ماهاا ااملبكية، 
سا3دُت قونً يرت   من أ3ٍُّ يف الخلوات من 
مارة يف الطرقات امن أبطال يف الثكاات: 

»شهداؤنا عظ3اؤنا«
اأثااء تقليبي لصوِر أالئك الدظ3اء.. 
اقد أاشاَكت أ مدي الرحيال عن مقلتيَّ 
املتحارسة لتوايس اتطبطاب عى أحزان 
خاديَّ املتدلياة، ااإذا بأ مداي برموش 
 فاايَّ تتشابث اتداناد الرحيال، احل 

سألتها:...؟!
أ ابات، أمامهام لان أكاوَن للحازن 
القرين، ابهم ساأَْصبَاح  موع نر.. ن 

 موع يصحبها اثنل. 
***

ابيا3ا أنا أقلب.. 

اقفاُت عاد صاورة شاهيد كان ثورة 
اح33اً من بُركان يف زمن كان يسو  عى 
اثساو  ثُلٌة ااران، ُ رح ثالثااً يف مران 
)الحرب الرابدة( اقبلهاا احتفى بطداة 
يف عاقاه بدد صالة اآذان )الجامع الكبري 
_ صادااء(؛ ثناه أطلال رصخاة يف ا ه 

انستكبار.. 
كان ذاك زماان  باان، مان يارخ 
اياه يساجن ايهاان، ابرغام الساجن 

االسجان.. 
مقدامااً  اارسااً  يصباح  أن  إّن  أباى 

ليشدل ثورة اطفالها صاراا ارسان.. 
***

الصانه  اثخالقاه  مرتال،  ساجن 
الصدق إي3انه بقضيته، أحبته القضبان، 
ابدت له كأع3دة نور تضيئ له عت3ة 

سجن ا نات سجان، 
عانقتاه الجادران اا ركات أن ثباتها 

أما3 ثباته لش كدخان، 
***

عارس الشاهيد )1/2007/ل(، بداد 

خرا ه اثخري من سجن اثمن السيايس 
قاال: »أنا قاد خطبات اباتازاج«، كان 
رايقه يف السجن قد خطب له أخته. اقبل 

الدرس بأسبوع.. سألوه:
 ماذا تريد لغراتك من أثاث؟

اأ اب: »ن أريد شايئاً.. اشارتاا بهذا 
املال باا ق اذخرية.. لن ألم«.

ساؤال ثان:  عاا نشارتي لاك مالبس 
ث ل الدرس؟

»اشارتاا  يجياب:  أُْخاااَرن  مارة 
بالفلاوس بجايم ابطانيات لل3رابطل يف 

الجبال االو يان.. لم أحل«.
استدراك ملرة أخرية:

»إن كان رضاريااً تشارتاا يل شايئاً.. 
اشارتاا يل »بوتي« من شاأن يساهل عيلَّ 
الطلاوع للجباال االتاقل بال الجبهات 
ايجلاس مداي خاريات«. ااكان لاه ما 

طلب.. 
***

زاا اه  بداد  أي   )27  /1/2007( يف 
بثالثاة اعرشين يومااً، اندلدات الحرب 

)الحرب الرابدة( اكان من شهر عسله.. 
شهر نر ثمته، 

اصاارت الدزة مساكااً اأثاثااً يفخر 
به.. االار ملبساً يتبالى به.

***
ياا  موعي، أر وك الطيل الدئي من 
حرقاة اضلداي اهذا شاهيد بكات عليه 

الس3اء.. ا3ن أنت لتتكني؟!
اأ ابات: أك3ل أك3ل حديثك.. امزيداً 
ك ايرسني. عاه أشجاي لديل أ ُد ما يرُسُّ

***

سرية مختصرة: 
من الشهيد؟

املجالاد اللواء طه حسان إْسا3َاعيْل 
املداني )أبو حسن(

آخاُر مها3 الشاهيد، مارشُف اللجان 
اثماية، مستشاار ازير الداخلية، عضو 

اللجاة اثماية الدليا. 
شاهائد حاز عليها الشهيد، انبتدائية: 

أال اثاني يف مدرسة الثورة ب3يدي.. 

إذا تمجيُد األبطال من طبيعة البشرية، فمن قيم اإلسالم االقتداُء باملتقني املخلصني منهم!
سريُة القائد أبو حسن شهادٌة عمليٌة على أن الشعوَب بمقدورها تحقيُق أمنها الذاتي دون حاجة للخارج!

 هو القائُد الذي أعاد لرجل األمن إنسانيَته ليكوَن ناجحاً يف عمله.
هو أوُل قائد أمني يمني يمسك األرَض من أطرافها ويزرُعها كلمًة طيبًة تؤتي ُأُكَلها ُكّل حني!

أال يعلم العدوُّ َمن كان يف مواجهته فتلك إحدى إبداعات القائد أبو حسن.
أن تقاَم باسمه )أكاديمية شرطة( فذلك ما تحتاُجه الدولة اليمنية لتحقيق األمن املستدام.

أبو حسن املداني.. ُبركاُن ثورة
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ُوَساُم الُخُلْوْد
إىل راح الشهيد املجالد/ طه املداني.. 

ضيف اهلل سلمان 

ال���َك���اُم؟! َع���زَّ  ِإْن  ��ْم��ُت  ال��صَّ أيُ���ْج���ِدْي 
َوَق���بْ���َل ال���ِب���ْدِء َه���ْل يُ���ْج���ِدي اخِل���تَ���اُم؟! 

ُع������ْذَراً ����رُت  َق����صَّ إذا  َح���َس���ن(  )أبَ�����ا 
َف��ِم��ثْ��ِل��ي ِح����َن ي���ْش���ُع���ُر ال يُ�������اُم..!!

تَ����َح����اُر أَم�������اَم َه���يْ���َب���ِت���َك ال���َق���َواِف���ي
��ْع��ِر َانْ����ِت����َظ����اُم..!! َويَ���ْع���َي���ا ِف���يْ���َك ِل��ل��شِّ

َواٍد((؟! ُك����لِّ  ِف���ي  ���ُه���ْم  أنَّ تَ����َر  ))أَلَ�������ْم 
��َع��َراءُ ي��ا َم����ْوالَي َه���اُم���وا..!!  ِب���َك ال��شُّ

َوبَ�����يْ�����َن يَ�����َديْ�����َك يَ���ْغ���ُم���ُرِن���ي َح���َي���اءٌ
واْح�������ِت�������َراُم..!!  َواَلءٌ  َويُ����وِق����ُف����ِن����ي 

ْت   َف���ُط���وبَ���ى ِل���لْ���ِج���نَ���اِن َوَق������ْد أُِع������دَّ
ِل���ِم���ثْ���ِل���َك أيُّ���ه���ا ال�����َب�����ْدُر ال����تَّ����َم����اُم.. 

���ْرِف تَ���ْش���ُدْو وِف��يْ��َه��ا َق����اِص����َراُت ال���طَّ
���اُم..  (( ال���سَّ َع���لَ���ى ))َط�����َه املَ�����َداِن�����يِّ

ُد ي����ا ول�������يَّ ال�����لَّ�����ِه أبْ����ِش����ْر   تُ������������َردِّ
َم���ق���اُم���َك ف���ي ال��ُع��لَ��ى ِن���ع���َم املَ���ق���اُم.. 

ش���ه���ي���ٌد أن��������َت ع����ن����َد ال�����ل�����ِه َح�����يٌّ
ِب���َج���نَّ���اِت اخُل����لُ����وِد لَ�����َك ال�����ُوَس�����اُم.. 

���َم���اء ِب���ُك���لِّ َش����ْوٍق َس����َم����ْوَت إل���ى ال���سَّ
�����َك َوال����َغ���������َم����اُم..  َك����َواِك����بُ����َه����ا تَ�����ُزفُّ

نَ��ْج��َم��اً  األرِض  َف�����ْوَق  ت��ع��ي��ُش  وك���ن���َت 
ِب���نُ���وِر َس���نَ���اَك يَ��ْس��تَ��ْه��ِدي ال����ِك����َراُم.. 

ف��ج��ٌر  الَح  َوْج����ِه����َك  َق���َس���َم���اِت  ع��ل��ى 
���اَك ال�����ِوئَ�����اُم..  واْش��������َرَق ِم����ن ُم���َح���يَّ

ك���يِّ َص��نَ��ْع��َت َم���ْج���َداً وم���ن َدِم�����َك ال���زَّ
ِل نَ���اُم���وا  وغ���ي���ُرك ف���ي ُس����َب����اِت ال������ذُّ

َوِم����ن بَ����أِس احُل���َس���يْ���ِن وَص���بْ���ِر َزيْ����ٍد 
أت���ي���َت ف���أن���َت بَ��يْ��نَ��ُه��م��ا انْ���ِس���ج���اُم.. 

لَ����نَ����ا ِب����ُخ����َط����اَك ِع������ٌز َوان����ِت����َص����اٌر
ول�������أْع�������َداِء ِخ��������ْزٌي وانْ�������ِه�������َزاُم.. 

وك����������اَن س������اُح������َك اإلمي������������اُن ملَّ����ا 
مت����ادى ال���ُك���ْف���ُر واْح���تَ���َش���َد ال���لِّ���ئَ���اُم.. 

ت����خ����وُض ال���ن���ائ���ب���اِت ب���ك���لِّ َج�����أٍش
����ِر ان���ت���ق���اُم..  ك����أنَّ����َك م���ن ُق������َوى ال����شَّ

����اً ����يْ����َم لَ����يْ����ثَ����اً َح����يْ����َدريَّ أب����ي����َت ال����ضَّ
ُم���ه���اب���اً ف���ي ُش���م���وِخ���ك ال تُ����َض����اُم.. 

��ج��َن ِب��ْض��َع ِس��ن��َن َص��بْ��راً  ق��ه��رَت ال��سِّ
وب��امل��س��ت��ض��ع��ف��َن ل�����َك اْه����ِت����َم����اُم!! 

���اً ي����ُق َح���قَّ ����دِّ  ك����أنَّ����َك يُ����وُس����ُف ال����صِّ
اْس��تَ��َق��اُم��وا..!! الطواغيُت  يَ���ِدَك  على 

ِب������َك األْج������َي������اُل تَ����ْس����تَ����ْه����ِدي إبَ������اًء
ف����أن����َت جمل����ِده����ا ال���ع���ال���ي َس�����نَ�����اُم.. 

َح����يَ����اتُ����َك ُك���لُّ���َه���ا َص����َف����َح����اُت نُ�����وٍر
ِب���َه���ا ُج����ِم����َع ال����ُه����َدى واالل������ِت������َزاُم.. 

2017/1/9*

يف رحاِب الشهداء

ثالث يف كهالن بصددة.. رابع اخامس 
اسا س يف السال3 بصددة.. 

انعدا ية: ساابع إىل تاسع يف الزبريي 
بصددة.

الثانوية: أال اثاني ثانوي يف الواسدي 
بصددة 

اكواحد مان نوابغ الي3ان اقد  رس 
َعبدالااارص  الثاناوي يف  3اال  الثالاث 

)اثمانة(
شيداة  بكالورياوس  الجامدياة: 

اقانون  امدة صاداء 
الدليا: شاهيد يف مقدمة  بهات الذا  

عن الوطن ضد الدداان اانحتالل.. 
***

بقليال من التأنّاي اكثري مان التدبّر، 
ا ركات أناي  ازاات كثريًا يف ماا كتبت 
أعااله، اهاي ن ي3كان أن تليال أَْا تفي 
ب3كانة اعظ3ة اقدر الشاهيد، اتدجبت 
لجرأة أحريف ابجاحة أساطري، اتذكرت 
أخالقاه،  اطياب  ابسااطته  تواضداه 

اساتقرت رعشاة أناميل، اخجلت أَْكثَار 
لضدفاي اتوسايل أماا3 إي3اان اصالبة 
أ مدي اقلت لها: لم اساتطع قول يشء.. 

اقط اعتذرت.
اقالات: ن تحزن االحازن ن يالحقاا 
حيث3اا كااا أَْا أنااا املدذبون ااوق لذه 
اثرض ايجب أن ترتساخ يف ذااتاا اكرة 
احيادة، تكاون باااءة.. أن الاي: »أنَّ 
السدا ة مو و ة يف املكان الذي نحن ايه 
انحن من ن3احها ثنفساا، ان نظن أنها 

مو و ة يف كوكب آخر غري كوكباا«
السادا ة مصدرلاا الدازة، الكرامة، 

التضحية، اإلباء، الثقة بالله، 
لن أطيل عليكم، الكن.. كل3ة أخرية: 
إن أر تام السادا ة امضاوا بطريال 
الشاهداء افيها ُكلُّ سبل السدا ة تدبراا 
ساريَ حياتهام ت3داوا  ياداً اي3اا أااوا 
حياتهم ايه ما الطريل الذي سلكوه كيف 
اساتث3راا موتهم، اكيف عاشاوا سدداء 

ارحلوا سدداء.. 
)ابشهدائاا ساسدد انشتد(

 اللواء الركن/ 
عبدالحكيم هاشم الخيواني*

يف الذِّْكااَرن السااوية للشاهيد.. عن 
الشاهيد القائد حسل بدر الدين الحوثي 
اعن الشاهداء  3يداً اعن الشاهيد طه 
حسان إْسا3َاعيْل املداناي باناي الد3ل 

اثماي أقول اكل  وارحي ااعضائي: 
اة أن تفقَد  إن مان أعظم نكباات اثُمَّ

عظ3اَءلا ادالً. 
ابرحيل َرُ ٍل بحجم اللواء طه حسن 
تُااا قاد اقادت ر الً  املداناي تكاوُن أُمَّ

عظي3اً امجالداً اذاً.. 
امان املدلاو3 أن نيَل الشاها ة يدتن 
اوزاً برضاوان الله الي اضٌل ماه تداىل 
اااة  اماحاة إلهياة أعدلاا اللاُه لَخاصَّ

أالياءه.
 بالرغام مان لاذا كلاه، أعتقاد أن 
استشاهاَ  املجالاد اللاواء طاه حسان 
ُ عن الونء  املداني يدتن حَدثاً عظي3اً يدنِّ
االدطاء الكبري لهذا الر ل اأيضاً محر اً 
 داً لكل املتخاذلال اكل َمن لم يزل من 

القاعدين يف بيوتهم من الي3ايل بشاكل 
عا3 امحر اً لل3تأّخريان االقاعدين يف 
بيوتهم من القيا ات الدسكرية ااثماية 

ااٍة، اهل  بصاورة َخاصَّ
ساياتظران إىل أن يصَل 
الدادا املحتالُّ اأََ َااتاه 

ليدال3وا ماازَلهم؟!! 
نُحياي  الياو3  إنااا 
السااوية  الذِّْكاااَرن 
نُحياَي  لكاي  للشاهيد 
الوعاَي  قلوبااا  يف 
ن  الكاي  االبصارية، 
الشاهداء  عان  نبتداَد 
مرشاعهام  َاعان 
ااثخالقاي  الُقاْرآناي 
ااإلنَْساااني،  ااملبدئاي 

لاؤكد امُليضَّ يف نفس الدرب الذي سالكه 
الشهداُء الكرماء.

 إنهم كرماُء بكل ما تدايه الكل3ة من 
مداى؛ ثنهم راضاوا الضيم االخضوع 

الم يقبلوا ِبديش الذلة االهوان. 
لام ياتظراا اثَْعاااَداء املحتلل حتى 

يصلاوا إىل بقياة املحااظاات لياصباوا 
املسالخ ااملذابح الج3اعية يف الشوارع. 
إن الشاهداَء كرماُء اعظ3ااُء؛ ثنهم 
راضاوا أن يدطوا الدداَّ 
إلخراج  الوصول  ارصَة 
الي3اي  الشادب  نسااء 
ساوق  يف  تبااَع  كاي 
الاخاساة.!!، ك3ا ادلوا 

يف بلدان أُْخااَرن!!
نُحياي  الياو3  إنااا 
لذه الذِّْكاااَرن لادالد 
الدظ3ااء  الشاهداء 
رأساهم  عاى   3يدااً 
الشاهيد القائاد السايد 
حسل بدرالدين الحوثي 
ُمَؤّساس مرشاع الدزة 
يف لاذا الدار، الاذي اتاح بااَب الدزة 
االكرامة لشادباا اأمتاا ا عاا الج3يَع 
ملواَ هاة الباطل االطواغيت  3يداً عى 
رأساهم قون انساتكبار الداملي أَمريكا 

اإرسائيل.
الشاهداء  اندالاُد  3ياَع  ندالاده 

اندالاُدك أيها الشاهيد املجالد الحبيب 
الدزياز أباو حسان املداناي.. أن نظلَّ يف 
طريقكم ا ربكام الذي ارضه الله علياا 
أَْعااَداء  للظاملل ااملجرمال  للتَصاادِّي 
الحل اأَْعااَداء الددالة اأن نح3َي شدباا 
الدظيم انثبت  عائم اثمن اانساتقرار 

بإذن الله تداىل.
 لان نحياَد باإذن اللاه عان طريقهم 
حتى يتحقل الار ايقا3 الددل ايزلل 

الباطل اأََ َااته.
امقدسااتاا  أّمتُااا  تتحارر  احتاى 
ااة مان الظلام  اتتخلاص شادوب اثُمَّ

االتدمري االطغيان اانمتهان. 
اليدلام الدداُّ أن الشاهيَد طه املداني 
قد تارك خلفاه ر اانً أشاداء يف امليدان 
سايواصلون ايحّققون لداه الساامي 

الذي ع3ّده بدمه الطالر. 
الخلوُ  للشاهداء، االشفاُء للجرحى، 
االخاالُص لاألرسن، االااُر لشادباا 

الدظيم. 

*نائب وزير الداخلية- عضو اللجنة األمنية العليا 

أبو حسن املداني.. ُبركاُن ثورة

بقية من الصفحة األخيرة 

السيد: خلقنا وسنخُلُق من ضعفنا ما 
يبِطُل بطَش قوتكم وِسْحَر مالكم 

الد3الاة اث ابياة يف اإلَ اَرة اساوق الد3ل، أماا التصايع اال 
يدخال يف حساابهم، عادماا تتخيل امل3الاك ااإلماارات الخليجية 
عان  ارلاا يف الرعاية االرااه سايجُد املواطن الخليجي نفساه 
مضطراً لدخول ساوق الد3ل اانساتغااء عان الد3الة اث ابية، 
االكفااح لتواري احتيا ات الحيااة الن يقبل أن يكاَدَح ايف اآلن 
نفساه يستأثر أمراء اأمريات الدائالت الحاك3ة -االذين أَْصبَحوا 

باآلنف– بالُحكم االحياة الباذخة.
ثانيااً: لتكن الحا ة ااظاعة الداداان مله3اً لإلبداع اتطوير 

قدراتاا الذاتية، ان مكان لالستسال3.
يقاال إن الحا اة ا3ُ انخرتاع، لذا املبادأ أَْا القانون كان أَحد 
املبا ئ التي قامات عليها نهضة الغرب، أذكر مقولة لفيلساوف 
غرباي يقول ايهاا إن الحرَب خدمت اإلنَْساانية أكثَر م3ا خدمها 
الساال3، قد يكوُن مان الصدب أَخالقيااً تقبُّل الفكارة، لكن لذا 
ن يافاي ااقديتهاا، االقفازات الحضارية االدل3ياة االصااعية 
 اءت يف ساياِق رصاعي عاياف، نهضة أارابا  اءت يف ساياق 
رصاعي اكري َاعساكري، شاهدت حرب الثالثال عاماً اتو ت 
نهضتهاا بحربَل عامليتل، امدظم الجهاو  الدل3ية كانت لتلبية 
انحتيا ات الدساكرية باثََساااس ثم لألغاراض املدنية بالتبع، 
نابلياون صاحاب  ائزة نوبل للساال3 اخارتع الباارا ، صااعة 
الفضااء االذرة كانت يف ساياق الحارب البار ة بل املدساكرين 

الرشقي االغربي.
بالتأكيد ن يداي أن ذلك لو الساياُق الطبيدي الوحيد للاهضة 
االتطاور، ما أرماى إلياه أن إذا كان مبدأ الحا اة أ3 انخرتاع يف 
الثاورات الغربياة الد3لياة االصااعياة اقد اندكسات اآلية مع 
الدارب، حيث الحا ة مقدَّمة لالستساال3 ااندادا3 القدرة منر 

للخضوع ايد ما تقدر تكرسلا بوسها.
الغارُب بحكم خنته بسايكولو ية التخلف الدربي ع3ل عى 

تدزياز لذه املبدأ باملقلوب يف اعياا الظالر االباطن، انت تاقصك 
القادرة إذا كان مطااعااً أنت محتااج إذا عليك أن تذلاَب للغرب 
الدياه ماا تحتاج، ن تشاكل حااازاً للتفكري ااإلباداع مه3ا كان 

متواضداً يف بدابته.
السايد عبدامللاك يف خطاباه أََشاار إىل نجااح املقاتال الي3اي 
يف إساقاط مبادأ »ياد ما تقادر تكرسلا بوساها«، اأكاد أن قوة 
اغطرساة يد الدداان لن تداداا لالستسال3، بل شكلت ايجب أن 
تشاكل حاازاً يله3ااا تطوير قدراتاا الذاتياة، َاا رتاح املدجزات 
يف انعت3اا  عى ذاته يف تطوير مدداتاه الحربية االدااعية ااعد 
باملزياد مان املفا اآت يف لاذا املجاال، االادرس الاذي يجب أن 

نستله3ه من الحصار الجائر لو يتحول إىل ارصة لبااء الذات.
لذا الحديُث سايثري اساتهجان اننقل  داً لكاهم سيدركون 
الو بدد حل أن بساالة املقاتل الي3ااي، اأن إَراَ ة لؤنء لي من 
صادات الحياة اأنقاذت الضحايا، اأن ربطات الداال اننيقة لم 
تكن أكثر من عقال ن يختلف َكثرياً عن الدقال الذي كان يدقل به 

الدربي بدض خيله ابغاله اح3ريه.
ثالثاً: - مكااحة الفسا  رضارة امسؤالية مشرتكة ابآليات 

ادالة اليست ما ة لل3ااكفة، االفاسد مراوع عاه الغطاء.
املدركاة مع  بهاة الدداان التي ت3تد مان املحيط للخليج لم 
ايِّد الحوثي املدركة مع الفساا  ذلك الطاحون الذي اتك  تاس السَّ
بالي3ن االي3ايل اغونً أاساد عليهم حياتهم انغص مديشتهم، 

يِّد عى  3لة من الضوابط ماها: ابهذا الصد  أَّكد السَّ
- قضية محاربة الفسا  كانت استظل أالوية ثَنَْصااار الله.
- قضية محاربة الفسا  لي اا ب  ياي ااطاي امسؤالية 
مشارتكة اليسات قضية لل3ااكفة اإلعالمية، املح إىل انستغالل 

اننتهازي من قبل البدض اقال ن نريد الابش يف التأريخ.
ل مسؤاليتها يف لذا املجال  -  عوة ُكّل القون السياسية لتح3ُّ

َاتطوير آليات رقابية ادالية ملكااحة لذا الطاعون الفتاك.
- رااع الغطاء عن أي شاخص من أَنَْصااار اللاه تثبت عليه 
 ري3اة الفساا ، الو نفاي اتحذير رصيح يف نفاس الوقت مَلن 

تسّول له نفُسه من املحسوبل عى أَنَْصااار الله أن انتبهوا.
نقااٌط أعتقد يف غاياة اثََل3يَّة ن تبقى عاذراً للتهاان يف لذه 
القضياة َاتضع القضية يف ِنصاِبها الصحياح َاعى ُكّل القون أن 

تتح3ل مسؤاليتها بصدق اليس من أ ل انبتزاز.
نحان يف مركز الدراساات كاا قد ناقشااا يف إْحاَدن  لساات 
ماتدن مقاربات قضية الفساا ، حيث أَّكد الحارضان أن تحويَل 
قضية الفساا  ملا ة إعالمية لتصفية حسابات سياسية لي نوٌع 
مان الح3اية املغلفة للفساا  برف املدركة مان مدركة اطاية 
مع الفساا  االفاسادين إىل  عاية سياساية رخيصة. ك3ا لفتوا 
إىل قضية لامة لي أن الفساا  يف الي3ن اساا  مقونن أَْا مقان، 
ا3اايا الفساا  طورت ُحزمة من الترشيدات االقوانل لتحصل 
الفساا  اح3اية الفاسادين من أية مساالة اأا د بيئاة إ ارية 
اترشيدية تشاجع عى الفساا ، الفت بداض الحارضين إىل أن 
تحالُاَف املال االسالطة يف مجلس الاواب أنتاج ماظومًة قانونية 
تحصن الفاسدين، اأَْ هَزة رقابية لزيَلة اغري ادالة يف مكااحة 
لوامري الفساا  ااداليتهاا لي يف مكااحة اساا  املوظفل من 

الدر ة املتوسطة االفسا  الذي يأتي عى شكل رشاان.. 
َاأََشار أَحد الباحثل إىل أن أسباب الفسا  تتوّزع بل اثسباب 

البايوية َاالترشيدية االد3لية ماها:
1 - تشاتت لذه اثَْ هاَزة ما بل تبديتها لل3ُؤّسساات اعد3 

تبدية أيٍّ ماها للهيئة الترشيدية االرقابية.
2 - تداخل ااز ااج يف اختصاصات اثَْ هَزة املكااحة للفسا .
3 - غياب التاسايل االتكامل بياها، اكل  هاز يضع تقريَره 
بطريقة ن يستفيد ماها الجهة اثخرن، اال يو د تحديد أين تبدأ 
ع3لية املكااحة اما لي الخطوة التالية، َان تو د آلية لتحديد ما 
يجب أن يحال من القضايا إىل الايابة الدامة اما ن يجب أن يحال 
بال تخضع لال تها ات الشاخصية اي3ا يدتان تاظي3ا م3اهجاً 

للفسا .
ل - تفااات كبري يف مساتحقات املاتسابل إىل لاذه اثَْ هَزة 
بحيث ن تتااساُب املساتحقات مع الدبء امللقى عاى ُكّل ار  يف 

أي  هاز.
5 - عاد3 ا و  نظاا3 ع3ل »الحوك3ة« الاي تقييم أ اء أية 
ُمؤّسسة من ُمؤّسسات الدالة الي قياس  ر ة املالئ3ة بل أ اء 

امُلؤّسسة الدامة ابل اثلداف التي رس3تها لافسها.
6 - عاد3 مواكبة آلية لذه اثَْ هاَزة للتطور الحاصل يف آليات 

َاأََ َاات مكااحة الفسا  ااستيدابها.
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 متابعات فلسطينية

الرياض يف مرمى صواريخ اليمن االسرتاتيجية 
بيا3ا الدالم ماشاغٌل بحرب القرارات االتهديدات التي 
يُوزعها الرئيس انمريكاي  انالد ترامب  اخلياً اخار ياً، 
بازرت اخرتاقاات ااسادة عاى سااحة الرشق اناساط 
اتحدياداً انخباار التاي تتاواىل مان الي3ن ماع الربات 

املو دة ضد قون الدداان السدو ي – انمريكي.
ااي3اا تتواصال الاجاحاات الدساكرية الي3اياة عاد 
الحدا  مع السادو ية اعى  بهات نهم امأرب اميدي… 
إلخ، يُساطر الجيش االلجان الشادبية ص3او اً عى طول 
 بهاات تدز، حياث تسات3يت قاون الدداان للسايطرة 
عاى مواقاع اموانئَ اسارتاتيجية عاد الساواحل الغربية 
اتحقيل اخرتاقات ااسادة بهدف تأمل سفن الدداان يف 
بااب املادب، لكاها لم تحصد إن انتصارات ال3ية إعالمية 

رسعان ما ثبت زيفها بالدليل القاطع.
اإذا كانت انتصارات الي3ايل عى امتدا  لذه الجبهات 
تأتي اساتك3انً إلنجازاتهم ضد الدداان السادو ي طيلة 

أكثر من 22 شاهراً إّن أن اثيا3 االساعات القليلة املاضية 
ح3لت تطورات ميدانية اساتحوذت عى املشهد الدسكري 

االسيايس.
التطاور اثال ت3ثل يف نجاح القاوة الصاراخية الي3اية 
يف اساتهداف ارقاطاة سادو ية متطورة كانت تُشاارك يف 
الحصاار قبالة الساواحل الغربية للي3ان، أ3 التطور اثلم 
ااكان إعالن الجيش الي3اي عن “إطالق صاراخ باليساتي 

كتجربة نا حة عى لدف عسكري يف الرياض”.
ايُشاكل لذا اإلعالن تطاوراً اسارتاتيجياً يتجااز حدا  
املوا هاة بال الجياش الي3اي اقاون الدداان السادو ي 
ايُصياب الداع3ال للريااض احلفاءلاا يف باال  الدارب 
االغرب، الذين ز وا ب3دركتهم احدث ماظومات انسالحة 
االتجساس املتطورة براً ابحراً ا واً ااستجلبوا اآلنف من 
املرتزقاة اصاونً إىل ارتكاب ابشاع املجازر بحال الي3ايل 

اارض الحصار الشامل عليهم.

الص3ات عاى  السادو ي، خيّام  الحكام  إىل  بالاسابة 
 اائار القرار الرسا3ية الدساكرية االسياساية اضااة إىل 
املؤسسات انعالمية يف الساعات اثاىل لإلعالن الي3اي، كيف 
ن ااساتهداف الرياض يشكل رضباً لقلب م3لكة ال سدو ، 
اانً بسابب ت3ركز ا ارات لذه امل3لكة سياساياً اعسكرياً 
اغريلااً اضالً عن بددلاا نحو 1500 كلام )تقريبي( عن 

الي3ن حيث أطلل الصاراخ الباليستي من مكان ما.
الرباُة الصاراخياُة اقبلهاا اساتهداف الفرقاطاة 
رسالٌة ااضحٌة للُحكم السدو ي، االكل3ة لل3يدان ا ائرة 
املوا هة ستتوسع بحراً ابراً ع3الً ب3بدأ ر  املدتدين الذين 
يواصلاون الغارق يف املساتاقع الي3اي بدد إاشاالهم ُكّل 
املحاانت السياساية لوقف الحرب، اي3اا تُؤكد املدطيات 
امليدانياة امتاالك صاداء أاراقااً لامة تساتخدمها اقت 
ما تشااء ض3ن سياساات “الصن انسارتاتيجي” بو ه 

الدداان السدو ي – اثمريكي.

اتُشاري الرباة الصاراخياة الي3اياة أيضااً أن كااة 
انلداف الدساكرية  اخل اثََرايض السدو ية تحت مرمى 
صواريخ الجيش االلجان الشادبية التاي أثبتت نجاعتها 
رغم زعم الرياض امن يقف خلفها بتدمريلا من اثشاهر 

اثاىل لبدء الدداان عى الي3ن.
تصاُعاُد اترية الار  الي3اي لو أيضاً رساالة مو ه إىل 
إ ارة الرئيس اإلمريكي  انالد ترامب التي يُقال إنها تسدى 
لبدء خطاوات تصديدية يف اطار موا هاة الجيش الي3اي 
االلجان الشدبية “كجزء من خطة أاسع ملوا هة طهران 
عن اساتهداف حلفائها” ك3ا  اء يف مقالة قبل أيا3 قليلة 

لصحيفة اورين بولييس.
يبادا أن املشاهَد الي3ايَّ مقباٌل عى تطاورات بارزة يف 
الفارتة املقبلة، اتؤكاد املدطيات امتاالك الجيش االلجان 

الشدبية اليد الطوىل بو ه عداان الرياض – ااشاطن.

* موقع المنار

»الجهاد اإلسالمي«: العملياُت الفدائيُة هي الردُّ األمثُل على سياسات االحتالل 

األمم املتحدة تتعّمد ارجاَء نْشـر »القائمة السوداء« العاملة يف املستوطنات

قراٌر صهيوني بحظر النشر يف تفاصيل عملية »بيتاح تكف«

أّكاد مساؤاُل املكتاب اإلعالماي لاا »حركاة الجهاا  
»اسات3راَر  أن  الساطل،  ااا  شاهاب،  يف  اإلساالمي« 
انحتاالل  قاوات  ضاد  الفدائياة  الد3لياات  اتصاعاد 
امستوطايه لي الر  اثمثل عى سياسات التوسع االضم 
االتهويد اانساتيطان التي تاتهجها قوات انحتالل، لطر  

أللاا اتهجريلم االتضييل عليهم«.
اأاضح شاهاب يف ترياح صحفي له، ياو3 الج3دة، 

أن »الد3لياات البطولة ضد قوات انحتالل تُدن عن  3يع 
أبااء شادباا يف ظل تخاذل الدالم عن رااع الظلم، ااتخاذ 
مواقاف تر ع إرلااب الدالاة املاظم الذي ت3ارساه قوات 

انحتالل ضد شدباا اأرضاا«.
اقال إن »محاانِت انحتالل لترشيع انستيطان اتهويد 
القدس ستفشل أما3 إرا ة شدباا الذي يدااع عن حقه ان 

يقبل أبداً املساامة أا التفريط به«.

ا عاا شاهاب إىل »اقف التاسايل اثمااي االتخيل عن 
ُكّل اثالاا3 التاي كانات سابباً يف املاأزق الرالان، االتي 
ااارت لالحتالل الفرصاة لتافياذ مخططاته التوسادية 

االدداانية«.
يُذكر أن ل مستوطال صهاياة أصيبوا، مساء الخ3يس، 
يف ع3لية إطالق نار اطدن بطولية اقدت يف ماطقة »بتاح 

تكفا« شق مدياة »تل أبيب« املحتلة.

محلل صهيوني: لقد 
تحّولنا إىل أمة مؤّسسة 

على الخوف والشعور 
بقلة الحيلة 

انتقاد املحلل ألاون بن  يفيد، السياسايات 
)الصهيونية( املتدلقاة باثمن الداخيل ملجت3ع 
)الكياان(. اطالب القياا ة »اإلرسائيلية« بأن 
تتحاى ب3زيد من املساؤالية، مشاد ا عى أنه 
ن تو اد أياة إشاارة ننادنع موا هاة قريبة 
ماع قطاع غزة احركة ح3ااس، اقال: »كفى 
تخويفااً ااملجت3اع اإلرسائيايل يحتااج قيا ة 

تدطيه أيضاً أمل«.
اأضااف املحلال: اناه “ن يو د أية إشاارة 
ملوا هاة قريبة مع غزة، اإذا ما كانت اإل ابة 
ندام يو د موا هة، ااحن قد اخرتنا أن نكون 

الساعل إليها”.
اتسااءل: “كيف تحولااا إىل مجت3ع خائف 
إىل لذا الحد؟ لقد تحولاا إىل أمة مؤسساة عى 
الخوف االشادور بقلة الحيلة، اكل3ا سا3داا 

تريحاً لسيايس اقط ليخيفاا ذلباا؟”.
الاذي “يبيداه”  الاار  ااصاف املحلال، 
بيايات”  “نفتاايل  التدليام  ازيار  ايساوقه 
اأن  با“اث اوف”،  »اإلرسائيايل«  لل3جت3اع 
اعاو ه تشابه إىل حد كباري ماا كان ياا ي به 
الوزيار أايغادار لينمان قبل تسال3ه حقيبة 

الحرب.
ااعتان املحلل أن املوا هاة مع قطاع غزة، 
ليسات مصلحة »إرسائيلية« أا “ح3سااية”، 
مؤكداً أن كالً ماه3ا لديه حساابات ت3اده من 

القيا3 باملوا هة يف الفرتة الحالية.
انوه إىل أن “ح3اس لي الددا انسرتاتيجي 
إقاااع  يحااال  مان  أن  مبيااا  إلرسائيال، 
اإلرسائيليل بإنهاء أا حسام الحركة يف قطاع 
غزة االم ايبيع لل3جت3ع الرساب، مشد ا عى 

أن ح3اس متجذرة يف الشدب الفلسطياي”.
اأضااف: “ح3ااس حركة غزياة  ذارلا 
ضاربة يف قلب املجت3ع الغزي، يف قلوب اعقول 
الغزيل، كي تقيض عى ح3اس يجب أن تحتل 

القطاع من  ديد ات3كث لااك سال”.
اتاباع: “لاذه الفرصاة من التقاارب بل 
ح3اس امر ابل مر اأمريكا من امل3كن 
أن تستغل لدقد تبا ل أرسن، اتحسل الوضع 

يف غزة”.

إر أت انمم املتحدة نرش »القائ3ة الساو اء« الخاصة بأسا3اء 
الارشكات الداملاة يف املساتوطاات اإلرسائيلية يف الضفاة الغربية، 
ااقااً ملاا أار ه موقاع » NEWS.RU » اإلرسائييل نقاالً عن اكالة 
»رايارتز«. اكان مان املفرتض نرش القائ3ة خالل شاهر شاباط/
انايار الجااري، لكن تم التأ يل حتى شاهر أيلاول القا 3 كأقرب 

موعٍد لارشلا.
مصا ُر  بلوماساية غربية أاا ت بان ع3لية اعدا  القائ3ة بحد 
ذاتها، مسألة مدقدة للغاية، حيث أنها تتطلب ع3لية تصايف  قيقة 

لتحديد أية الرشكات تشكل شيكا لل3ستوطال اإلرسائيليل.
اكان مجلس حقوق اإلنساان التابع لألمم املتحدة أعلن عن نيته 
إعادا  لكذا قائ3اة يف اذار من الدا3 2016. اقاد اصفت الحكومة 

اإلرسائيلية لذا القرار بأنه محاالة لارش »قائ3ة سو اء«.
م3ثال إرسائيل يف انمم املتحدة  اناي  انون قال أن انمم املتحدة 
تتحاول إىل قسام يف »الحركاة املدا ياة إلرسائيال- BDS »، ك3ا أن 
NEWS.« الونياات املتحدة أيضااً أ انت لذا التو ه بحساب موقع

RU« اإلرسائييل.

حظارت شطاة الدادا الصهيوني نرش 
تفاصيل الد3لية التي اقدت مساء الخ3يس 
ل انايار الجااري يف “بيتااح تيكفا” شق 
مدياة تل أبيب، اأسافرت عن إصابة ساتة 

)صهاياة(.
اأااا ت الرشطاة “اإلرسائيلياة” بأنهاا 
تقّدمت بطلب من قايض محك3ة “ريشاون 
ليتسايون” لحظر الارش يف تفاصيل الد3لية 
التي حصلت يف أحد أساواق “بيتاح تيكفا”، 

اذلك ملدة شهر.
اأضااات أنه ت3ات املوااقة عاى طلبها 

بحظار الاارش حتاى الدااش مان شاهر 
آذار/ ماارس املقبال، ب3اا يف ذلاك تفاصيل 
التحقيقات الوية املشتبه بتافيذه للد3لية 

املز ا ة )طدن اإطالق نار(.
اكان الشااب الفلساطياي صا ق نارص 
عويضة )ل1 عاماً( قاد قا3 بتافيذ ع3ليّتي 
طدن اإطالق نار  اخل أحد أساواق “بيتاح 
تيكفاا” شق تل أبيب، أسافرت عن إصابة 

ستة صهاياة.
اقالات مصاا ر محلياة الساطياية أن 
قاوات الدادا اعتقلت اثال من املحساوبل 

عى اصدقاء مافذ الد3لية بدد اقتحا3  او  
انحتالل ملاازلهام يف قرية بيتا الفوقا، حيث 
قامت بأع3ال تفتيش ااسادة  اخل املاازل 
ااملدتقلل ل3ا: ح3زة عبدالرؤاف الجاغوب 

ل1 عاماً اأ لم لطفي غازي ل1 عاًما«.
اأضااات املصاا ر أن قاوات انحتاالل 
اعتقلت الشااب ساامر عدييل ل2 عاماً من 
قرياة اارصيان اصاا رت سايارته بته3ة 
نقل مافذ الد3لية من بيتا إىل ماطقة عزان 
قبل  خوله إىل  اخال الخط اثخر اتافيذ 

الد3لية.

اعتقاُل فلسطينية 
بزعم محاولتها تنفيذ 
عملية طعن بالخليل 

أعلان  ياُش الدادا الصهيوناي 
اعتقالاه  عان  السابت،  عار 
لفلساطياية بزعام محاالتها تافيذ 
ع3لية طدن ُقرب املسجد اإلبرالي3ي 
الغربياة  بالضفاة  الخليال  ب3ديااة 

املحتلة.
»يديداوت  صحيفاة  اذكارت 
أحرانوت« أن »السطيايًة اصلت إىل 
حا ز للجيش قرب الحر3 ااساتلت 
ساكياًا ابدأت بالتقاد3ُّ نحو الجاو  
قبال السايطرة عليهاا ااعتقالهاا، 
حيث  ارن تحويلهاا للتحقيل لدن 

الشاباك«.

إصابة 3 فلسطينيني 
يف مواجهات مع 

قوات االحتالل جنوب 
نابلس 

أصيب ثالثة شابان الساطيايل 
ليلاة اثحد برصاص قاوات انحتالل 
اإلرسائييل خالل موا هات اندلدت يف 

بلدة ما ما  اوب نابلس.
مان ناحياة أخرن أطلقات قوات 
انحتاالل اإلرسائيايل الااار باتجااه 
تج3اع لل3واطاال ارعااة اثغااا3 
شا3ال بيات نليا بقطااع غزة  ان 

اقوع إصابات.

االحتالُل يفتُح نرياَن 
أسلحته صوَب منازل 

الفلسطينيني شرقي غزة
 اتحت قاوات انحتالل اإلرسائييل 
املت3ركزة عى طول الرشيط الفاصل 
شقي قطااع غازة، السابت، نريان 
أسالحتها الرشاشاة صاوب مااازل 
الزراعياة  ااثََرايض  الفلساطيايل 

باملاطقة.
اذكارت مصا ُر محلياٌة أن قواٍت 
إرسائيلياًة ع3ادت إىل إطاالق الااار 
صْوَب ماازل عد  من الفلساطيايل 
حالاَة  مساتغلًة  القطااع  شقاي 
شاهدتها  التاي  الشاديدة  الضبااب 
املاطقة ماذ سااعات الفجر،  ان أن 

يبلغ عن إصابات.
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فيما ق�سى على جمموعتني »د�ع�سيتني« يف حميط مدينة دير �لزور 
الجيش السوري يطّوق داعش ويغلق »الباَب« أمام جيش تركيا  و »درعها«

  - وكاالت:
يُواصال الجياش الساوري تقدماه الكباري 
باتجااه مدياة البااب، مدقل » اعاش« بريف 
حلب الرشقي، موّساداً سيطرته باتجاه املدياة 
مان الجهاات الجاوبياة الرشقية االشا3الية 
الرشقية االجاوبية الغربية، اساط اسات3رار 
املداارك الدايفاة، اانكفاء قاوات  رع الفرات 
املدعوماة مان الجياش الرتكاي مقابال تقد3 

الجيش السوري الكبري.
احساب ما ذكره موقع »الدهد« عن مصدر 
ميداناي من ريف حلب »اإّن الجيش الساوري 
ت3ّكان من تحرير قرن الشا3ااية ا ير قاق يف 
الجهاة الغربية ملدياة البااب«، مؤكداً أّن »قرن 
عاران االدويشاة اتّلتها انسارتاتيجية ابرية 
البااب ااملدزالة باتات تحت سايطرة الجيش 
السوري احلفائه ااحدات الهادسة تد3ُل عى 
تفكيِك الدبوات الااسافة التاي خّلفها إرلابيو 

» اعش« يف املاطقة«. 
الساوري  »الجياش  أّن  املصادر  اأاضاح 
يتقد3 بالتوازي مع الجهاة الغربية من الجهة 
حياث  كبارية،  برسعاة  الرشقياة  الجاوبياة 
سايطر عى قرية أباو طلطل املحاذياة لقرية 
تا ف انسارتاتيجية التي تبدد مسااة أقل من 

كيلومرتين عن مدياة الباب«.
اأكد املصدر أّن »الجيش السوري يتقد3 من 
كااة املحااار امل3كاة ت3هياداً نقتحا3 املدياة 
بداد أن تّم قطاع  3يع طرق إمادا  التاظيم، 

ابالتايل محارصته بالكامل اماع مسلحيه من 
أية محاالة لالنسحاب بدد سيطرته عى التالل 
املحيطة باملدياة من الجهة الش3الية الرشقية، 
اتحديداً تّلة الحوارة املرشاة عى قرية الشامي 

التي يتوا د ايها مسلحو  رع الفرات«. 
ابذلاك، يكون الجيش الساوري قاد أحكم 

الطاوق حاول املدياة مادااً ثية خطاة يُدّدلا 
املسالحون املدعومون تركياً نقتحاا3 املدياة، 
حساب تأكيد املصادر الدساكري، الذي أضاف 
أنّاه »ن صّحة بتاتاً ملا رّا ته مصا ر مدارضة 
عان تقد3 قوات » رع الفرات« أا أية سايطرة 
اشايكة لهاا عاى املدياة، تقاد3 تلاك القوات 

املدعوماة مان الجياش الرتكي الغازي يساري 
ببطء شاديد نتيجاة إحكا3 الجيش الساوري 
ملحيط املدياة من ثالث  هات رغم كّل الحشو  
التي َزّ ات بها يف املداارك اتقدمهام البطيء 
يقتاُر عاى املدخال الغربي لل3ديااة اقط«، 

حسب تأكيد املصدر الدسكري.

من  بهاة ثانياة، تكبّاد تاظيام » اعش« 
اإل راماي خساائَر باثاارا  ااآللياات خاالل 
ع3ليات للجيش الساوري بتغطية من الطريان 
الحرباي عاى تج3داتاه اتحركاتاه يف محيط 

مدياة  ير الزار.
اأاا ت اكالة »سانا« »أّن احدًة من الجيش 
الساوري بالتدااان ماع مج3وعاات الداااع 
الشادبية قضت عى مج3وعتل إرلابيتل من 
تاظيام » اعش« قارب مفرق ماطقاة الثر ة 

 اوب املدياة باحو ل كم«. 
اأشاارت الوكالاة إىل »أّن ساالح الجاو نفذ 
سلسالة غارات عى تج3دات لتاظيم » اعش« 
اإلرلاباي يف ماطقاة املكبات عاى طريل  بل 
الثر ة، ما أسافر عن مقتل ستة إ راميل من 
بياهام املدعو »أباو مح3د املرتاىض« اإصابة 

سبدة آخرين اتدمري  را ة نارية«.
الطاريان  غاارات  أّن  إىل  »ساانا«  الفتات 
الحربي عى تحركات امقرات تاظيم » اعش« 
يف محياط املقابار ايف حيي الح3يدياة ااملطار 
القديام أسافرت عن ساقوط قتاى امصابل 
يف صفاوف اإلرلابيال، اتدمري آلياات مزاَّ ة 

برشاشاٍت ثقيلة.
اأشاارت الوكالاة إىل »أّن احدة من الجيش 
بالتدااان مع القوات الر يفاة ا هت رمايات 
مكثفة عاى تحركات مج3وعتل من » اعش« 
إحدال3اا حاالت التسالل من مدان الحويقة 
ااثخارن يف محيط كلية الزراعة بالحساياية، 
ماا أ ن إىل اقاوع مدظام أارا ل3ا بال قتيل 

امصاب«. 

نتنياهو: لسنا بحاجة لتحالف مع السعودية »فهو موجود بالفعل«*
اإلرسائيايل  انحتاالل  ازراء  رئياُس  قاال 
لدالتاه  حا اه  ن  إناه  نتايالاو«  »بايامال 
املزعومة يف إنشااء تحالف مع السادو ية ضد 

إيران؛ ثن لذا التحالف »مو و  بالفدل«. 
ترياح »نتايالاو« أغضب ناشاطل عى 
مواقاع التواصال ان ت3اعاي، االذيان طالبوا 
امل3لكاة بار  يؤكاده أا يافياه ااال موقاع 

“الخليج الجديد”.
ار اً عاى ساؤال بشاأن تقاريار صحفياة 
تحدثت عن أن »إرسائيل« ا انً عربية تتشارك 
املدلوماات انساتخبارية، قاال »نتايالاو« يف 
مقابلة مع برنامج »60  قيقة« عى قااة »يس 
بي إس« اإلخبارية اثمريكية: »كل ما أستطيع 
أن أقوله لو أن اضع إرسائيل يف الدالم الدربي 
قاد تغري؛ ثنهام )أي الدرب( لم يداو اا يران 
يف إرسائيال عادااً، بل حليٌف لهام يف مدركتهم 
ضد قاون »اإلساال3 القتايل« )حساب تدبريه( 
ساواء ذلاك الذي تقاو ه إياران أا » اعش« أا 

الج3اعات الساية املقاتلة«.
اأكاد رئياُس الاوزراء »اإلرسائيايل«، خالل 
املقابلاة، أن حكومتاه »طاورت بشاكل كباري 

عالقاتها« مع مر ااثر ن.
اعن تطوير الدالقات مع السدو ية، أ اب: 

»ن تدليل«.
لكان املحااارة أرصت عاى أخاذ ر  مان 
»نتايالو«؛ حيث عا ت اساألته قائلة: »يجب 
أن أساالك ثناه أكثار يشء مثاري.. إرسائيال 
االسادو ية لل أنت3ا تاشائان تحالفاً مضا اً 

إليران يف الرشق اثاسط؟«.

ليجيب عليها »نتايالو« بالقول: »ن حا ة 
لاا إلنشاء لذا التحالف اهو مو و  بالفدل«.

غضاب  أثاارت  »نتايالاو«  تريحاات 
ناشاطل عى موقاع »تويرت«، االذيان طالبوا 
املسؤالل السدو يل بالر  عليها سواء بالافي 

أا اإليجاب.
ايف لاذا الصد ، قاال الباحث الفلساطياي 
يف  املساؤالل  »إىل  ح3اماي«:  »إبراليام 
السادو ية… عا ل، نتايالو يتحدث بوضوح 
عان تحالف مع السادو ية… لل مان نفي أا 

تأكيد؟«.
ار ت »حاال املرابطة« عليه قائلة: »اساأل 
)أناور( عشاقي )مستشاار مجلاس الاوزراء 
السادو ي اثسابل( مان سا3ح لاه، اتركاي 
السادو ية  انساتخبارات  )رئياس  الفيصال 
اثسبل( اصورته مع )تسيبي( ليفاي )ازيرة 

خار ية الكيان اإلرسائييل السابقة(«.
بيا3اا قاال حسااب مح3اد عوا  سااخراً: 
»مصري الادال الدربية تلتقاي يف قلب تل أبيب 

حيث املكان الجديد للجامدة الدربية«.

تحّركاُت »عشقي« و»الفيصل«
ارغام املوقف السادو ي الرسا3ي الذي ن 
يدلن عان أي تواصل مع الجانب »اإلرسائييل«، 
لكن عى الصديد غري الرس3ي شهدت الساوات 
لقااءات بال مساؤالل سادو يل  اثخارية 
ا»إرسائيليل« ساابقل، اصلات إىل حد زيارة 
»إرسائيال«، الي أمور كانات من املحرمات يف 

املايض.
اتداد تحاركات اتريحات اثماري »تركي 
الفيصال«، ا»أناور عشاقي« اثبارز يف لاذا 

انتجاه.
ايف ياايار املايض، نرشت »تسايبي ليفاي«، 
عن حساابها الرسا3ي عاى موقاع »تويرت«، 
صاورة تج3دها ماع »تركي الفيصال«، خالل 
توا دل3اا مداا يف املاتدي انقتصاا ي الداملي 
املادقد يف مدياة  ااوس بسويرسا، الذي اندقد 

خالل الشهر ذاته.
اقالات »ليفااي« مدلقة عى الصاورة: »يف 
 ااوس ماع اثمري السادو ي تركاي الفيصل 
بدد مااقشاة ع3لية الساال3 اقضاياا املاطقة 
ماع ازير الخار ية اثر ناي، ارئيس صاداق 

انستث3ار الفلسطياي«.
ايف يونيو/حزياران املايض، أ ارن »تركي 
الفيصال« مااظاره ماع الجاارال اإلرسائيايل 
)احتياط( »يدقوب أميدرار«، مستشاار اثمن 
القومي الساابل لحكومة »بايامل نتايالو«، 
نظ3هاا مدهاد ااشااطن للسياساات الرشق 
اث ناى، حساب شابكة »يس إن إن« اإلخبارية 

اثمريكية.
اآناذاك، قاال اثماري السادو ي: »إرسائيل 
لديهاا ساال3 ماع الدالام الدرباي، ااعتقد أن 
بإمكانااا مجابهة أي تحدي، امبا رة الساال3 
الدربياة املقدمة من السادو ية يف الدا3 2002 
من ا هة نظري تقد3 أاضل مدا لة لتأسيس 

السال3 بل إرسائيل االدالم الدربي«.
الدربياة  الادال  بال  »التدااان  اأضااف: 

كان  مه3اا  التحدياات  ملوا هاة  اإرسائيال 
مصدرلا ساواء كانت إياران أا أي مصدر آخر 
ساتكون مدع3ة بصورة أقاون يف ظرف يكون 
ايه ساال3 بال الادال الدربياة اإرسائيل، ان 

أستطيع أن أرن أي صدوبات باثخذ بذلك«.
املرا اة  »الفيصال«  اتحاركات   عاوات 
نتفاقياة التطبيع الدربياة، االداعية للتطبيع 
بال »إرسائيل« االدرب، يشااركه ايها، أيضا، 

بقوة »أنور عشقي«.
لكن املدطيات تقول إن »عشقي« تفوق عى 
سابقه؛ إذ أ رن، يف يوليو/ت3وز املايض، زيارة 
إىل »إرسائيال« بصحبة ااد مان ر ال اثع3ال 
ااثكا ي3يال السادو يل، حساب ماا أعلات 
ازارة الخار ياة »اإلرسائيلياة«، الي الزيارة 
التاي اصفات بأنها »غاري مسابوقة«، ارب3ا 
تساجل باسام الر ل يف موساوعة »غيايس« 

لألرقا3 القياسية.
الخار ياة  باسام  املتحادث  اقاال 
التقاى  إن »عشاقي«  آناذاك،  »اإلرسائيلياة«، 
» اري غولد«، املساؤال يف ازارة الخار ية يف 
اادق امللك  ااا  بالقدس، ا»يوآف مور خاي« 
القائاد الدساكري املساؤال عان الد3ليات يف 
الضفة الغربية اغزة، اأعضاء يف الكايست عن 

احزاب املدارضة.
اقالات صحيفاة »لآريتاس« الدنياة، يف 
حياهاا، إن زياارة »عشاقي« إىل »إرسائيال«، 
رغام كونهاا غري رسا3ية، ما كانات لتتم عى 
اثر ح لو لم تكن لااك موااقة عليها من قبل 

الحكومة السدو ية.

اكانت تقارير اترسيبات سابقة قد تحدثت 
عان محا ثات رسية بال »إرسائيل« اعد  من 
الادال الدربياة التي ترن يف »إرسائيال« حليفاً 
محت3الً يف موا هة الخطر املولو3 الذي ت3ثله 

إيران ااثطراف املتحالفة مدها يف املاطقة.
اكان »عشاقي« ا» ولد« شااركا يف الدا3 
2015 يف  لساة ملجلاس الدالقاات الخار ية 
انمريكاي يف الداص3اة انمريكياة ااشااطن، 
االتقيا عى لامش  لساات املجلس، اناقشاا 
»الفارص االتحدياات التاي توا اه ماطقاة 
الرشق اناساط” ك3ا  اء عاى موقع املجلس 

عى شبكة اإلنرتنت.
اتااالت كل3تا »عشاقي« ا» ولد« الخطر 
الاذي ت3ثله إيران عى أمن بلديه3ا، اأشاارا إىل 
أنه3ا عقدا  لسات حوار رسية عى مدار أكثر 

من عا3، اأنه3ا قررا اآلن الخراج إىل الدلن.
ايف مقابلة مع قااة »آي ل2« »اإلرسائيلية«، 
يف سابت3ن 2015، اصاف »عشاقي« رئياس 
الاوزراء »اإلرسائيايل«، »بايامال نتايالاو«، 
بأنه »ر ل قاوي اااقدي«،  اعيا إياه إىل قبول 
مبا رة الساال3 الدربية، اطلب مااقشاتها مع 

مصدرلا، امل3لكة الدربية السدو ية.
ايارأس عشاقي حاليااً »مركاز اثبحااث 
انسرتاتيجية االقانونية«، امقره يف  دة، الو 
ضابط ساابل يف القوات املسالحة السادو ية 
اع3ل مساؤانً يف الخار ية السدو ية لبدض 

الوقت.

* موقع وطن

روحاني: ال نقبل لغة التهديد األمريكية وسنجعُلهم يندمون عليها 
  - متابعات:

قال الرئيس اإليراني، حسان راحاني: إن »بال ه 
ن تقبل لغة التهديد اثمريكية، اساجدلهم يادمون 

عليها«.
 ااء ذلاك ياو3 الج3داة يف خطااب لراحاناي 
بطهاران ب3ااسابة الذكارن ث3 للثورة اإلساالمية 
يف إياران، االتاي أطاحات باظاا3 الشااه، اأقامت 

الج3هورية اإلسالمية.
ااعتن راحاني أن »املشااركة الكبرية لإليرانيل 
يف إحياء املااسابة، أاصلات رساالة إىل الدالم بأنه 
يابغي الحديث مع الشادب اإليراناي بلغة انحرتا3 

اانبتدا  عن لغة التهديد االغطرسة«.
ااصف راحاني الثورة اإليرانية بأنها »مادطف 

تأريخي لا3«.
انساتبدا   شاهد  بال ناا  »تأرياخ  اأضااف: 
اانساتد3ار، الكان ثورة عا3 ل7ل1 حاررت إيران 
من انعت3ا  عى اث انب اأمريكا، ااضدت مصري 

الشدب بل يديه«.
لاو  الاواياة  الطاقاة  امتاالك  أن  إىل  اأشاار 

»حال طبيداي اقد اعرتف باه ُكّل الدالام«، مؤكداً 
»انست3رار يف تطوير الننامج الاواي اإليراني«.

الفات الرئياس اإليراناي إىل أن »باال ه تقدمت 

بشاكون لدن املحك3اة الجاائية الدالياة يف نلاي 
ضد الونيات املتحدة؛ بسبب قرار الرئيس انمريكي 
 انالد ترامب حظر  خول الال ئل امواطاي سبع 

 ال ذات غالبية مسل3ة من بياها إيران«.
اشارك يف انحتفالية بالداص3ة اإليرانية طهران، 
أغلب القيا ات السياساية االدسكرية يف البال ، برز 

من بياهم قائد ايلل القدس، قاسم سلي3اني.
اقامت الثورة اإليرانية عا3 ل7ل1 بقيا ة »راح 
الله الخ3ياي«، اأطاحت باظا3 الشاه »مح3د رضا 

بهلوي«، الذي كان مقّرباً من الغرب.
امااذ الثورة، ارضت الونياات املتحدة عقوباٍت 
عاى طهاران، اقامت بتوسايدها عاا3 5لل1 عى 
خلفية الننامج الااواي اإليراني، ثم تباى املجت3ع 

الدايل تلك الدقوبات عا3 2006.
اتوصلات إياران يف ل1 يوليو/ت3اوز 2015، إىل 
اتفاق نواي شاامل ماع مج3وعة القاون الدالية 
»5+1« )الصل اراسيا اأمريكا اارنسا ابريطانيا 
إضااة إىل أملانيا(، إن أن التوتر بل طهران اااشاطن 
تصاعد من  ديد عقب اوز  انالد ترامب برئاساة 

الونيات املتحدة، يف نوا3ن/ترشين ثاني املايض.

التايمز: السعودية تطُرُد 39 ألف باكستاني
  - متابعات:

قال الكاتب ريتش�ارد سبس�نر، محرر شؤون الرشق األوس�ط يف صحيفة التايمز 
الربيطاني�ة إن اململكة الس�عودية »تهرع لطرد 39 ألَف باكس�تاني؛ بس�بب مخاوف 

إرهابية«، وذلك تبعاً لصحيفة سعودية ناطقة باإلنجليزية«.
وأضاف س�بنرس أن »أغلبية أسباب الرتحيل كانت بسبب خروقات برشوط تأشرية 
الدخول«، مش�رياً إىل أن املسؤولني السعوديني كانوا يتحركون كذلك يف ضوء مخاوَف 

بشأن عدد من الهجمات اإلرهابية.
ويف مقابل�ة أجراه�ا الكاتب، قال عبدالله الس�عدون رئيس ش�ؤون األمن بمجلس 
الشورى السعودي »يجب التأكد من التوجه الديني والسيايس للمواطنني الباكستانيني 

قبل دخولهم السعودية«.
وأضاف الس�عدون أن »باكستان تعاني من اإلرهاب نظراً لقربها من أفغانستان«، 

مشرياً إىل أن »حركة طالبان املتشددة أُسست يف باكستان«.
وأوضح س�بنرس أن »باكس�تان والس�عودية لديهم�ا عالقة غامض�ة وطويلة مع 
امليلشيات اإلسالمية، إذ موال حركات إسالمية خالل الحرب ضد االتحاد السوفياتي، إال 

أنهما تعانيان من هجمات إرهابية اآلن«.
وأش�ار إىل أن س�ائق أج�رة باكس�تاني - وهو واحد م�ن 1.5 مليون باكس�تاني 

يعيشون يف السعودية - فّجر نفَسه مؤخراً بالُقرب من القنصلية األمريكية يف جدة.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال اخ3يس

نذّكُر اجلهاِت الرسمية املعنية في الدولة بحق الشهداء، في إعطائهم االعتباَر 
على عظيم تضحيتهم ومس���ؤولية الدولة ف���ي تقدير عطائهم ومواقفهم باعتماد 

الترقيم والتضحيات والترقيات ورعاية أسرهم وأيتامهم باملستطاع.
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		

الدد  )ثل1( انثال 13 اناير 32017  املواال 17  3ا ن اثاىل ث3ل1لا

عبدالملك العجري
ايِّد  اقالُّ ما يوصاُف به خطاُب السَّ
الج3داة  مسااَء  الحوثاي  عبدامللاك 
ب3ااسابة الذكرن السااوية للشاهيد 
أناه بداد أن اضاع الاراَع يف إطاره 
الوطااي ااثَخالقاي، رسام برناماَج 
ع3ال لل3رحلاة سياساياً ااْقتَصا يا 
اَعساكرياً اا ت3اعياً إذا لم يُكن لكل 
القون السياساية الحكوماة اننقاذ، 
اداى اثقال أَنَْصاااار الله يجاُب أن 
يتداملوا مده لكذا اب3ساؤالية تليُل 
بأََل3يَّاة ما  ااء يف الِخطاب، امكانة 

صاحب الخطاب يف أنفسهم.
محااار  ألام  تحدياد  اي3كان 

الخطاب كالتايل:
-ص3و  ابساالة املقاتل الي3اي أسقط نظريَة الُقوَّة 

يف الدالقات الدالية.
- لتكان الحا اة ااظاعة الداداان مله3ااً لإلبداع 

اتطوير قدراتاا الذاتية، ان مكاَن لالستال3.
- تفديال ُمؤّسساات الدالياة ب3اا يحقال الرعاية 

ان ت3اعية لل3واطال اتلبية احتيا ات الجبهات.
- مكااحاة الفساا  رضارة امساؤالية مشارتكة 
اباليات ادالة اليسات ما ًة لل3ااكفة، االفاساد ليس 

ماا.
- إَ اَرة الخالااات السياساية بَدياداً عان الناغادا 

اإلعالمية. 
- الي3اياون املقاتلاون يف صفاوف الداداان عاو اا 
شكاَء خرياً من أََ َاات لالستد3ال السيايس االدسكري. 

الاا نتاااُل ُكّل محور بيء من التفصيل:
أانً: ص3او  ابساالة املقاتل الي3اي أساقط نظرية 

الُقوَّة يف الدالقات الدالية.
الاظريُة التي ظلت سائدًة يف الدالقات الدالية يف ظل 
الاظاا3 الدايل أحا ي القطبية لي أن الُقوَّة انْقتَصا ية 
االدساكرية قا رة عى حسام الخالاات اضبط الدالة 
االج3اعات املارقة، اتجااز الرشعية الدالية الهشة أن 

حاالات اعرتاَضها اظلت لاذه الاظرية لي التي توّ ه 
الدالقات الدالية، سي3ا يف ماطقة الرشق اثَاسط.

حارُب الخلياج اثاىل كانات بدايًة 
أَمرياكا  نتائجهاا  دة  ارات  مشاجًّ
ابريطانياا االدائريان يف الكه3ا عى 
اعت3ااِ  ااارق الُقاوَّة، اسايطر عى 
سالوك أَمريكا -قائدة الاظا3 الداملي 
أُحاا ي القطبية - نزعة إمناطورية، 
اشادور بالت3يّاز َ ّرألاا عى خوض 
مغامرات عسكرية احراب خار ية، 
ل يف الشاؤان الدالية اتجااز  االتدخُّ
السايا ة الوطاياة، ااعت3اا  الحلول 
الدساكرية ك3ا حصل يف ااغانساتان 
احرب الخليج الثانية ااحتالل الدراق 

اك3ا حصل يف  ال شق أارابا.
قبَل انطالِق عاصفة الدداان كانت 
تقديارات الخاناء السادو يل َاحلفائهام اثَمريكيل 
االنيطانيال أن ااارَق الُقوَّة الدساكرية اانْقتَصا ية 
الهائل كفيٌل بحسام املدركة يف ظارف زماى ن يتجااز 
الثالثة اشاهر كأعى ساقف ايف اذلانهام تجربة حرب 
الخليج اثاىل الخاطفة االرسيدة االتفوق الجوي لدال 
التحالف حول ارض الكويت مقنة آلليات ا او  صدا3 

اا نته عى اننْسَحاب من غري شط ان قيد.
اتحات تأثري الام نظرية الُقاوَّة االتفاوق الجوي 
ابوحي من بتجربة حرب الخليج اثاىل شاكلت تحالف 
ااختارت اسا3ها )عاصفة الحز3( تي3اااً با )عاصفة 
الصحراء( شاات أطاراف التحالف عداانهاا عى الي3ن 
مازا ة بأحدث ماا انتجته مصانع اثسالحة اثَمريكية 
االنيطانياة يزياد مان اغرائهم اننقساا3 السايايس 
ااننهاك انْقتَصا ي اتفكك ُمؤّسساات الدالة االجيش 

يِّد عبدامللك. الي3اي ك3ا قال السَّ
مرت الثالثة انشاهر اكانات الاتيجاة صا مة، مر 
عاا3 االدالم مذلول، مر عامان كانت كفيلة بإساقاط 
نظرياة الُقاوَّة ساقوطا مداياا أماا3 بساالة اصالبة 
املقاتال الي3ااي، صحياح أن نظرياة الُقاوَّة توعكت يف 

الداراق اساوريا لكاهاا ماتات يف الي3ان، إذا ن ي3كان 
مقارناة ما حصل ايحصل يف ساوريا االداراق ب3ا لو 
حصال ان زال يحصل يف الي3ن ن مان حيث اارق الُقوَّة 
ان مان حيث حجام ااظاعة الداداان االحصار الني 
االبحري االجوي الفراض عى الي3ن ااستخدا3 الورقة 

انْقتَصا ية كتيتيك حربي.
آخر تقريار لل3خابرات اثَمريكية حاذر من مخاطر 
اإلااراط يف الثقاة باأن الُقاوَّة املا ية قاا رٌة عى ضبط 
التصدياد انفس التحذيرات بل أكثر من مجر  تحذيرات 
االحقيقاة التاي لم يداد أَحد يجاا ل ايها أن الحسام 
الدسكري مستحيل يف الي3ن، ليس لذا احسب، بل ك3ا 
ايِّد اك3ا تحدث التقارير ارغام التدمري الذي  أََشاار السَّ
ألحقاه الداداان بالي3ان إّن أن أطراَف الداداان أنهكت 
اْقتَصا ياً َايف سقطة لساان اعرتف ازيُر املالية السابل 
أن السدو ية لن تكوَن قا رًة عى  اع املرتبات بدد ثالث 
سااوات إذا لم تتخذ سياساات اْقتَصا ية حازمة، الي 
الزلة التي أطاحت به اثال مرة تتخذ سياساات تقشف 
اصلات لراع  زئيااً عن املشاتقات الافطية يف  ايالت 
تقف عاى بحارية نفطية اارض سياَساات تقشافية 
اإسقاط الدالاات عى املوظفل اارض رضائب ب3داى 
آخار سياساة الراااه أَْصبَحات يف خان كان، مثل لذه 
السياساة مقبولاة يف  ال تقو3 عاى مدا لة الرائب 
اثنظ3اة  يف  ااملواطان  السياساية  الرشاكاة  مقابال 
الج3هورياة التاي تقو3 عاى التدد ية يدااع الرائب 
ايف املقابل يشاارك سياساياً بأكثَر مان طريقة، لكن يف 
 ال تقو3 عاى مدا لة الرااه مقابال الحكم كاثنظ3ة 
الخليجياة يختلاف اثمار، ااثنظ3اة تتدهاد لل3واطن 
بالرااه مقابل تاازله عن حقوقه يف الرشاكة السياسية، 
الاذا يدااي أن شعيتَهم باقية ما بقاي الرااه اتتآكل 

شعيتها بتآُكل متطلبات حياة الرااه.
املواطُن الخليجي مواطٌن مساتهلٌك من الدر ة اثاىل 
تدوََّ  عاى حياة باذخاة يف امللبس ااملاأكل اامللبس غري 
السافريات االسياحة الجاسية، احياة اللهو، ايف نفس 

الوقت غري ماتج، يدت3د بدر ة أََسااسية عى 

يف الوقت الذي تحتفي ايه السلطاُت السدو ية 
بجائازة املخابارات انمريكية CIA التاي ماحتها 
ااشاطن لويل الدهد السدو ي مح3د بن نايف اإن 
الشدب الي3اي يُحيي الذكرن الساوية للشهيد ب3ا 
يكشف الُهوية الحقيقة ثبااء الشدب الي3اي ك3ا 
يكشف باملقابل القبلة التي يتو ه اليها ال سدو ، 
الو ما يجدلااا كي3ايل عى ثقاة عالية ااي3ان 
مطلل ان مسارية الجها  االتضحية التي نديشها 
يومياا يف مختلاف الجبهات ان3ا لاي يف الحقيقة 
مع أعداء الله ارساوله، أعداء اإلساال3 ااملسل3ل 
ااعداء اإلنساانية أ اات أمرياكا اإرسائيل الذين 
اساتحلوا كل الحرماات َاارتكباوا كل الفظاعات، 
امع ذلك االتاريخ يديد نفسه اك3ا كان املجت3ع 
ة ان انه  املسلم يف بدايته ضديفا اقليل الدد  االُددَّ
ايف نهاياة املطااف ت3كن من  اان امناطوريات 
ذلاك الدار الجاللياة املساتكنة تحات اقادا3 

املستضدفل الواعل..
 اال الحسابات املا ية لم يكن من الطبيدي اا 
املتوقع ان تاهز3َ قبائل قريش الكبرية ااملت3رساة 
عاى القتال اماا3 مج3وعة من املؤماال الفقراء 
البساطاء يف صادر اإلساال3 اثال، الام يكن احد 
يتوقع ان الرساالة الخات3ة ستطوي من طريقها 
امناطورياات كانن مثل الفرس االارا3، الكن 
كل ذلك تحقل بفدال اني3ان االثقة بالله، االيو3 
التارياخ يكارر ذاتاه، اذ لياس مان الطبيدي عى 
انطاالق ان يدجز كل لذا انصطفااف االتحالف 
الداملي يف لزي3ِة الشادب الي3اي اكرس شاوكته، 
بال إن الدكاس لو الذي يحادث االهزي3ة تقرتب 
اكثار ااكثار من صفاوف اثعاداء، االسادو ية 
تداع ث3ان الدداان ضدفااً يف بايتها اإاالسااً يف 
اقتصا لا الزي3ة لجيوشها، باملقابل يز ا  أبااء 

الشدب الي3اي عشاقاً للجها  اشغفاً بالتضحية 
االشها ة االبذل االدطاء،  بهات املؤمال تز ا  
ت3اساكا اقلوبهم عامارة بالثباات االط3أنياة، 
برغام الداداان الكباري االواساع اباملقابل أيضا 
صفوف الدداان م3زقاة اان ظهرت بدكِس ذلك، 
اماا حدث يف عدن يو3 امس ن3وذج لحالة الراع 
االتفاكك الاذي تديشاه اصائال انرتازاق التاي 

يستخدمها الددا للحرب عى الشدب الي3اي. 
ايف الذكرن السااوية للشهيد تبقى مسؤاليتاا 
كبارية اماا3 الشاهداء االقضية التاي ضحوا من 
ا لها، االوا ب عى الج3يع اكل قدر استطاعته 
انلت3اا3 بدوائل الشاهداء االد3ل عاى ان تُكوَن 
خدمتهام اتل3اس احتيا اتهم أالوياًة مطلقًة، 
االشاهداء لم قا تاا اأبااؤلام لم أمراؤنا يجب 
ان ياالاوا اعاى اناسا3ة املا ياة ااملداوية حتى 
يت3اى كل ار  يف املجت3ع ان ث3ة شاهيدا من الله 
اارستاه ملا يرن مان التكريم اان االل اانحرتا3 
لهذه الرشيحة الساباقة بدطاء الد3 االراح الذي 

ن عطاء اقدس اا اغى ماه عى انطالق. 
انلت3اا3  يجاب  أيضاا  املااسابة  لاذه  ايف 
بالجرحاى اتااليف أية سالبيات اا تقصاري يف لذا 
املجاال، ان أساوأ مان مارارة  رياح استبسال 
اقّد3  زء من  ساده ااداء للج3ياع ايف لحظة 
يجد نفساه عرضة لإلل3اال اا التجالل.. ابرغم 
الظراف الصدبة اتداعياات الدداان االحصار ان 
ان الشدَب الي3اي بدظ3ته ااي3انه ااعيه ياهض 
باملسؤالية يف مختلف املجانت، ااملؤمل بالجهات 
الرسا3ية ااملؤسسات املداية بالشهداء االجرحى 
ااثرسن ان تكثاَف مان  هو لاا اان تكون عاد 
مستون عطاء لؤنء الدظ3اء، اهم عاوان الار 

القريب بإذن الله تداىل.

حميد رزق

وفاء 
للشهداء 

السيد: خلقنا وسنخُلُق من ضعفنا ما ُيْبِطُل بطَش قوتكم وِسْحَر مالكم 
ِعناُق الشهادة
كلمــــــة أخـــــيرة 

 األستاذ/ محمد بدرالدين الحوثي 
  حيا3ا نتحدَُّث عن الشاهيد السديد 
)طاه املداناي( - رح3ُة اللاه ارضوانُه 
عليه- ااحن يف الواقع، إن3ا نتحدَُّث عن 
قيٍم امباا ئَ اأخالٍق ت3ي عى اثرض 

متجسدًة يف تلك الشخصية اإلي3انية.
شاابٌّ أاااى حياتَاه يف سابيل الله, 
اسّطر بدمائه أبلَغ الدراس يف الشهامة 
االدازة االكراماة ااإلبااء االتضحياة 
االفاداء. الذه مفار اٌت ن تساّطُر إن 
بالد3, ان ترُتَ ُم إن من خالل املواقف.

خاً بدماء  َل الفارُس مض3َّ ندم.. تر َّ
الشها ة, انال لذا الوسا3َ الرايع, الا 
نحن نقيُم مااسابَة ذكاراه بكل تدظيم 
اإ االل.. الكان ليسات لذه لاي ُكلُّ 
القضية, االشهيد ن ياتظُر ماّا مجر  تدليل صوره أَْا تسطري القوايف الرنّانة 
االكل3ات املسجوعة لرتثيته, كال.. االشهيُد ليس ميتاً يبَحُث عن مأتم لقراءة 

الفاتحة إىل راحه..
بال املطلاوُب مااا أن نتدرََّف عى تلاك الثقااة اتلاك املباا ئ االقيِم التي 
ُ  عى  تح3لها إىل ُكّل قلب اإىل ُكّل أرض اكل عر ليصبَح أنشاو ًة حلوًة ترت َّ

شفاه الثائرين عى َمرِّ اثيا3.
إن ألمَّ  رٍس تاله الشاهيد- بدد أن ساّطره بدمائه- يتلخص يف أن نفهم: 

كيف ن3وت؟ ثن َمن ن يدرف كيف ي3وت ن يدرف كيف يحيا.
ك3ا عل3ََّاا أن من يبحث عن الشها ة –بصدق- ن بد أن يدانَقها يوماً ما.. 

اأنها لي الخط الرسيع للوصول إىل الجاة. 
الشاهيُد الساديُد خاض الدديَد مان املدارك قائاداً رائداً اادائيااً مجالداً 
ضد أَْعااَداء الله ايف سابيل الله, بدياداً عن اثضواء متاكراً للذات, عصياً عى 
املغرياات, عازااً عن امللذات, اساّطر أراَع البطونت بتواضاع َ اامٍّ, اخلل 
رايع, اسا3احة عالية, اارع اعفة, اشاهامة اشاجاعة ااستبسال.. ايف 

الدديد من صونته ا ونته كانت الشها ة تغازله عن ُقرب, اتضطر3 يف 

الوطنيون 
يحيى المحطوري 

الوطاياون.. لام َح3َلُة املارشاع الدياي 
الصحيح الذي يدااُع عان اثرض االِدْرض.. 
تحت عاوان سابيل الله الواسع الذي يض3ن 
تحرياَر الوطان ااإلنساان مداً.. قاال تداىل 
)َقالُاوا َاَماا َلاَا أَنَّ نَُقاِتاَل يِف َساِبيِل اللَِّه َاَقْد 

أُْخِرْ اَا ِمْن ِ يَاِرنَا َاأَبْاَاِئاَا(..
االتحارُك الدياي شاامٌل الياس  زئياً.. 
الاو إي3اٌن مقاراٌن بد3ال االا3ااذج التي 

تجسده ت3أل الجبهات..
إذا لام يكن أنصاُر الله لام ح3ََلة الُهوية 
الوطاياة.. ا3َن لام الوطاياون؟.. اما لي 

الوطاية؟!.
لال لام َمان تخلاوا عان مساؤاليتهم 
احّولاوا  الداداان  موا هاة  يف  ااا بهام 
بدنتهم الدساكرية إىل بجائام للاو3، اُرزمة 
الرتب االاياشال إىل ُرموز محاّطة نكتساب 

الجاه االثراة.. لل لذه لي الوطاية؟.
مثال  اطايتُااا  تكاوَن  أن  تريادان  أ3 
اشارتاكية ياسال ساديد ند3اان الزائفة.. 
أا كرمانياة  الدياياة..  الُهوياة  زندانياة  أا 

السلوك..!
مااذا ترياد الاخباة املرتاة مااا بالضبط 
كي تقتادوا بوطايتااا..! ألم تكفهم أرااُحاا 
الصاعادُة إىل الخلو   ااعاً عان تراب الوطن 

اكرامة ألله.
أما رأيتم أشاالَء أنصار اللاه امل3زقة عى 
تاالل  بهاات الدازة االارشف ايف بطاوِن 

أا يتها ارؤاس  بالها.
ياا لؤنء.. قليٌل من الحياء اقط يجدلكم 
مبريان لتضحيات املساتضدفل الذين ما 

اشرتطوا عليكم  زاء ان شكوراً..
إراداوا عان أعياكام غشاااَة الدصبياة 

االحقد.. كي تبراا.. من أ لكم أنتم..
أما نحان اال حا اَة لاا إىل شاها تكم.. 
ارتاُب لاذه اثرض يحكاي ثبااَت اثبطال.. 
اعاز3 الر اال.. االشادُب شاالٌد عاى تلك 
املواقفاة الدظي3اة التاي ساتَُخلَُّد يف ذاكارة 

اث يال.
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