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السعودي األمريكي يف تعز واحلديدة 20 شهيدًا وجرحيًا سقطوا بغارات العدوان 

ال�������ف�������ت�������ن�������ة ب�������احمل�������وي�������ت امل����������ت����������ورط����������ن يف أح����������������������داث  اإلف��������������������������راج ع�����������ن دف����������ع����������ة ج�����������دي�����������دة م�����������ن 
مؤتمر حجة: التصدي للعدوان واجب ديني ووطني وسنكون يف مقدمة الصفوف ملواجهته

علماء اليمن باإلجماع : مواجهة العدوان جهاد

فضيحة القرن

 كتاب »الغضب والنار«  خيرج أسرار  ترامب من داخل البيت األبيض  
  بن سلمان رجل أمريكا اجلديد.. عرش اململكة مقابل القدس  

 مكاملات املخابرات املصرية وسر اختيار  سيناء  مقرًا جديدًا لداعش

مصداقًا لوعد قائد الثورة

منظومة صواريخ أرض-جو تدخل املعركة
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 ضربات مدفعية وصاروخية تدك تجمعات العدو والمرتزقة في أكثر من منطقة وتكبدهم خسائر فادحة

قنص جنديني سعوديني وإعطاب آلية يف نجران وجيزان
 : ما وراء الحدود

تلّقت قواُت العدا الس2عودي ااملرتزقة، 
أم2ا البالثا ، رضلاٍت عس2كريًة موجعًة 
من قبل احدات الجيش االلجان الشعبية، 
خ2الل عأليات عس2كرية جدي2دة  فذتها 
الوح2داُت يف مناط2َق متفرق2ٍة ع2ى طول 
رقعة املواجهات الدائرة يف جبهات ما ارا  

الحداد. 
أف2اد  القن2ص،  ع2ى صعي2د عألي2ات 

للأسرية، مصدر يف احدة القناصة التالعة 
للجي2ش االلج2ان، أن اثن2ن م2ن جن2ود 
الجيش الس2عودي لقي2ا مرصعهأا، أما 
لرص2اص قن2اص يأن32 اس2تهدفهأا يف 

موقا الشبكة لنجران. 
اتزام2ن ذلك ما إعطاب آلية عس2كرية 
تالعة للجيش الس2عودي يف موقا الدخان 

لجيزان. 
املدفعي2ة  العألي2ات  صعي2د  اع2ى 
االصاراخي2ة، رضل2ت قذائ2ف املدفعية 

اصلي2ات م2ن صواري2خ الكاتيوش2ا، يف 
الي2و1  فس2ه، تجأع2ات لجي2ش العدا 
الس2عودي ااملرتزقة يف ُكلٍّ من معس2كر 
املري2ل اموق2ا الغااي2ة اقري2ة ق2وى 
موقَع32  يف  اك2ذا  جي2زان،  لأنطق2ة 
الس2ديا ااملر2راق لنج2ران، اأّك2دت 
مصادُر ميدا ي2ٌة للصحيفة أن الرضلاِت 
حقق2ت أ3داَفها لدقة عالية اأس2قطت 
ع2دداً م2ن القت2ى االجرح2ى يف صفوف 

الجيش السعودّي ااملرتِزقة.

مقتل وإصابة عدد من املرتزقة يف قصف مدفعي 
بـ »ذباب« وانكسارات جديدة يف لحج والبيضاء

معركة األجاشر: دفاعات الجو اليمنية تكسر معادلة التفوق الجوي للعدوان
 : يحيى الشامي

لالتزاُم2ن م2ا احتدا1 املع2ارك عى 
الجا 2ب الرشق3 من منف2ذ الررضا  
الاتج2اه صح2را  اليتأ2ة َاامج2ارش 
الإسناد كبري اغري مسبوق من طريان 
العداان لأ واعه، لاغتت قّواُت الجيش 
االلجان الش2عبية قواِت العدا لهجو1 
كاس2ح استهدف معسكَر البقا، حيث 
يتأركز يف أطرافه الش2أالية مجاميُا 

من املرتزقة امنافق3 العداان.
العألي2ة اصفه2ا مصدٌر للأس2رية 
لاملباغت2ة، مضيًف2ا أ ه2ا تزامنت ما 
قص2ف مدفع32 اصاراخ32 مكب2ّف 
اس2تهدف تجأع2ات اخط2وط إم2داد 
الع2دا الس2عودي إىل مرتزقت2ه داخ2ل 

املعسكر. 
 اأك2د املص2در أن مح2ااالت العدا 
الدفا لتعزيزات صوب املعس2كر لا ت 
لالفش2ل لع2د أن تصدت له2ا املدفعية 
االصاراخية اليأنية، ا33 ما تس2بب 
لعزل مكان املواجهة عن مراكز الدعم 
معس2كرات  يف  العس2كري  ااإلم2داد 

امراكز الع2دا التأوينية داخل أرايض 
 جران. 

 اافق2اً للأص2در، فق2د اس2تغاث 
املرتِزق2ة لس2الح الطريان إلس2ناد3م 
لع2د عج2ز التعزي2زات ع2ن الوصول 
إليه2م، ااس2تجاب الطرياُن لسلس2لة 
غ2ارات ح2اال يف معظأه2ا تح2ايش 
خط2وط الن2ار امح2اِار املواجه2ات، 
2ة داخل املعس2كر، حي2ث تدار  َخاصَّ
املعرك2ة، مكتفي2اً لاس2تهداف أماكَن 
لعيدٍة  س2بياً عن معسكر البقا، غري 
أن الدفاع2ات اليأنية دخلت عى خط 
املواجهات متكّفلًة لالتصّدي لهسترييا 
الط2ريان ااضع2ت ح2د ل2ه لرضل2ة 
موفقة أس2قطت طائ2رة »التور ادا« 
الربيطا ي2ة داخ2ل امرايض اليأنية يف 
مديرية كتاف؛ اللحيلولة دان اصول 
املقاتل2ن اليأنين إىل حط2ا1 الطائرة 
اأرس الطياَريْن ش2ن الطريان سلسلة 
غ2ارات ع2ى موق2ا س2قوط الطائرة 
اأُْخَرى استهدفت مبارشة حطامها. 

ل2داره  ّفذ اإلع2ال1 الحرل32 جولًة 
ميدا يًة من الطريق الدايل العا1 الرالط 

ل2ن اليتأ2ة امنطق2ة البق2ا التالعة 
ملديري2ة كت2اف، ا323 طري2ٌق ترل2ط 
محافظت32َ الج2وف اصع2دة اتوصل 

فيأا توصل إليه إىل  جران. 
اكا 2ت مدفعي2ة الجي2ش االلجان 
الجي2ش  تجأع2ات  دّك2ت  الش2عبية 
الس2عودي امرتزقته يف موقا الشبكة 
اتبة القيادة اسقوط قتى اجرحى يف 

صفوفهم قبل لد  الهجو1 لدقائق. 
اتأت3 3ذه التط2وراُت لالتزامن ما 

ترسيب2ات إع2ال1 الع2داان الس2عودي 
الس2عودي  الجي2ش  القت2ى  مع2داد 
َن 3ذه  الصورة ش2به يومي2ة، اتتضأَّ
الترسيب2اُت أس2أاَ  عدد م2ن الضباط 
الق2وا  الذي2ن  الس2عودين  االجن2ود 
االلج2ان  الجي2ش  لن2ريان  حتوَفه2م 
الش2عبية يف ُكلٍّ م2ن  ج2ران اعس2ري 

اجيزان. 
اكان طرياُن العداان قد َش2نَّ خالل 
امَي2ّا1 القليلة املاضية عرشاِت الغارات 

عى محافظة صعدة، مستهدًفا أحياً  
سكنيًة اطرقاً اأس2واقاً، ا3و ما لات 
يُع2رف لدى الس2كان لجن2ون الطريان 
الس2عودية  ا تكاس2اِت  يعق2ُب  ال2ذي 
ايعرّب عن تربطها، يف إشارة إىل  جاح 
قوات الدف2اع الجوية اليأنية يف إصالة 
اإس2قاط طائرتن حرليتن خالل أقل 

من 23ساعة. 
ايف عس2ري قتل2ت اح2دُة القناص2ة 
جندي2اً س2عودياً يف الرلوع2ة، اس2ط 
عألي2ات اس2تهداف مدفع32 مكب2ف 
يف  اتحصينات2ه  الع2دا  مواق2ا  ع2ى 
املدين2ة االجبال املحيطة لها، اأطلقت 
يِف جي2زان مدفعي2ُة الجي2ش االلجان 
ع2دداً من قذائ2ف املدفعية مس2تهدفًة 
تجأعات الجنود الس2عودين يف موقا 
فيأ2ا  الق2رن،  امس2تحَدث  الك2رس 
تكف2ل صاراخ  وع زل2زال 2 لالتنكيل 
لالعدا يف معس2كر املع2زاب، اأطلقت 
صواري2خ  م2ن  ع2دداً  الصاراخي2ة 
للجن2ود  تجأع2ات  ع2ى  الكاتيوش2ا 
لوال2ة  يف  امرتزقته2م  الس2عودين 

م.  املوسَّ

مصرع قيادي بارز يف صفوف املرتزقة مع 3 من 
مرافقيه وإصابة آخرين يف طور الباحة

 : لحج

لق32 القي2اديُّ يف صف2وف املرتزقة، 
الشيخ خالد الصأات3، مرصعه، أما 
البالث2ا ، ما ثالثة م2ن مرافقيه، فيأا 
أصيب آخ2ران لجراح، ج2را  ا قالب 
طق2م عس2كري كا 2وا ع2ى متن2ه يف 
مديرية طور الباحة لأحافظة لحج. 

اأف2ادت مصادُر ميدا ي2ٌة لصحيفة 
املس2رية، أن الطقَم كان عى متنه أكبُر 
م2ن 20 مرتزقاً من ألن2ا  »الصبّيحة« 
لرفق2ة الصأات32، اا قل2ب له2م عى 
خ2ط ط2ور الباح2ة لع2د عودتهم من 
سوق القات، َما أَدَّى إىل مرصع الشيخ 
املرت2زق ا3 من مرافقي2ه، فيأا أصيب 

البقية لجراح. 
احصلت املس2رية عى صور للطقم 
املنقل2ب ال2ذي كا وا ع2ى متن2ه، كأا 
أظهرت الصور جب2ة املرتزق الصأات3 
ملق2اًة إىل جا 2ب الطق2م لع2د أن لق3 

مرصعه جرا  اال قالب. 
ايعت2رب »الصأات3« أح2َد القيادات 

البارزة يف صف2وف املرتزقة، حيث كان 
قائداً ملجاميا منهم، اش2ارك معهم يف 
القتال ضد الجيش االلجان الش2عبية؛ 

خدمًة للعداان السعودي اممريك3. 

 : تعز، لحج، البيضاء:

تكبّد مرتِزقُة العداان السعودي اممريك3، أما البالثا ، خسائَر 
مادي2ًة الرشي2ة جديدة، خالل عأليات عس2كرية متنوع2ة  ّفذتها 
اح2داُت الجي2ش االلج2ان الش2عبية، يف ع2دة محااَر م2ن جبهات 
تعز الح2ج االبيضا ، يف مقالل إ ج2ازات ميدا ية متعددة حققتها 

الوحدات خالل تلك العأليات.
يف تعز، كبّفت املدفعية رضلاتها، أما، عى عدد من مواقا املرتزقة 
يف قري2ة الحريقية اخل2ف جبل الش2بكة لأديرية ذلاب الس2احلية، 
اأف2ادت مص2ادر ميدا ية للصحيف2ة، أن عدداً م2ن القتى االجرحى 
س2قطوا يف صفوف املرتزقة جرا  تلك الرضلات، فيأا شو3دت آليات 

املرتزقة تفر من تلك املوقا 3رلاً من االستهداف املدفع3. 
الالت2وازي م2ا ذلك، س2قطت مجأوعة أُْخَرى م2ن املرتزقة لن 
قتيل اجريح، عندما ا فجرت عبوة  اس2فة زرعتها احدة الهندسة 
العس2كرية، لتجأ2ا لهم يف قري2ة املعأوق لأديري2ة الصلو جنوب 

رشق3 املحافظة. 
ايف البيض2ا ، تأكن2ت احدات م2ن الجيش االلجان الش2عبية يف 
اليو1  فس2ه، من إحب2اط محاالة تس2لل ملرتزقة الع2داان لاتجاه 
سبلة لهران لأنطقة الظهرة يف القرشية، اأفادت مصادر عسكرية 
للصحيف2ة، أن اح2دات الجي2ش االلج2ان رص2دت مجأوعات من 
املرتزقة تحاال التسلل لاتجاه تلك املواقا الارشتهم لنريان مركزة، 
أس2فرت عن س2قوط عدد من القتى االجرحى يف صفوفهم، لينأا 

لجأ البقية عى الفرار. 
ايف محافظة لحج، من3 مرتزقة العداان لا كس2ار جديد، ضأن 
سلسلة اال كسارات الت3 تتواىل عليهم يف الفرتة امخرية 3ناك، حيث 
أفادت مصادر ميدا ية للصحيفة، لأن مجاميا من املرتزقة حاالوا، 
أم2ا، الزح2ف لاتج2اه جب2ل الغريب لأنطق2ة حأال2ة يف مديرية 
كرش، لكن اح2دات الجيش االلجان الش2عبية كا ت لهم لاملرصاد 
ااستهدفتهم لنريان مكبفٍة أسقطت العديًد من القتى االجرحى يف 

صفوفهم، اأجربت َمن تبقى منهم عى التفرق االهرب. 
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االدف2اع  الجوي2ُة  الق2واُت  أزاح2ت 
الجوي، الستاَر عن منظومة دفاع جوي 
جديدة، أكدت أ ه تأ2ت تجرلتُها لنجاح 
عى الطائ2رة حرلية املعادي2ة  وع »إف 
″15 االت3 تأت إصالتُها 3ذا امس2بوع 

يف سأا  العاصأة صنعا .
اقالت القوات الجوية االدفاع الجوي، 
أم2ا البالث2ا ، يف لي2ان تلّق2ت صحيفة 
املس2رية  س2رة منه: إن منظومة الدفاع 
الجوي2ة الجدي2دة أصال2ت اله2دف لدقة 
عالي2ة. مش2رية إىل أن الوح2دة تحتف2ظ 
لتفاصي2ل امواصف2ات الس2الح النوع3 

الجديد الذي يدخل الردمة للأرة اماىل.
اأك2د البي2ان أن املنظوم2َة الجدي2دَة 
رة محلياً لرربات اكفا ات اطنية  مطوَّ

لحتة. 
اتعّه2دت الق2وات الجوي2ة االدف2اع 
الجويف32، يف البيان، لأضاعفة الجهود 
ع2ى كاف2ة املس2تويات الكل الوس2ائل 
املتاح2ة، مضيف2ة »س2نواصل التطوير 
حتى يدفا املعتدي ثأن حأاقته اتطاله 

قدراتنا الدفاعية لفاعلية ااقتدار«.
اأكدت الوحدَة أن ما تأتلُكه اتسعى 
المتالك2ه م2ن س2الح ج2وي اق2درات 
دفاعي2ة رادع2ة »3و حقٌّ مكف2وٌل لكل 

الشعوب«.
ايأت3 ذلك لعد أن أيا1 من تأكن احدة 
الدفاع الجوي من إسقاط طائرة حرلية 
تالع2ة للعداان م2ن  2وع »تور ادا« يف 
سأا  صعدة، اإصالة مقاتلة إف 15 يف 
سأا  صنعا ، خالل أقل من 12 ساعة، 
يف إ جاز  وع3 استبنائ3، شّكل ا تصاراً 

كبرياً عى ظراف العداان.
كأا يؤك2د ذلك مصداقية م2ا اعد له 
قائ2ُد البورة خ2الل لع2ض خطالاته يف 
امش2هر الفائتة، االت3 كش2ف فيها عن 
أن 3ن2اك تطوي2راً مس2تأراً يف ق2درات 
الدف2اع الجوي اليأن3، اأن 3ناك تحركاً 
جاداً الس2تهداف س2الح الجو السعودي 

لأرتلف أ واعه.
اتعليق2اً ع2ى لي2ان الق2وات الجوية 
االدف2اع الجوي، قال العأيد ش2ارل أل3 
 ادر الربري العس2كري اللبنا 3: إن »ما 
 شهده يف الس2احة اليأنية  ستطيا أن 

 قول عنه إ ه  قطة تحّول اس2رتاتيجية 
يف مج2ال تقني2ات عأل الجه2از املضاد 

للطائرات«.
اأش2ار يف مداخلة ما قناة املسرية إىل 
مس2ار تطّور العقل العس2كري اليأن3، 
قائالً »كن2ا  تكلَُّم عن تج2اُاِز منظومة 
الباتريوت، ااصل2ت الصواريخ اليأنية 
إىل َمَدي2ات لعي2دة، اآلن لدأ 2ا  تكلم عن 
قدرة علأية مهأة تس2تطيُا أن تتجااَز 
الق2دراِت العس2كرية الغالي2ة البأ2ن«، 

اأض2اف »ال  تكل2م عن إس2قاط طائرة 
ااحدة، لل عن إسقاط عدة طائرات«.

اتط2رق العأيد أل3  ادر إىل إس2قاط 
طائ2رة التور 2ادا يف صع2دة اإصال2ة 
طائرة إف 15 يف صنعا ، معترباً أن »3ذه 
القدرة االتقنية املهأة س2تجعل معركَة 
اليأ2ن يف مكان آخ2ر«. اأض2اف يف 3ذا 
الس2ياق »لم  عد  تكلم عن تفّوق جوي 
ل2دى العدا،  تكلم اآلن ع2ى تروٍُّف لدى 
العدا«، مضيفاً أ 2ه »ال يأكن أن تكون 

3ناك طائرات أكبر تطوراً من الطائرات 
الت32 أُس2قطت البارح2ة، ا323  قطة 

تحول اسرتاتيجية«.
اتالا الربري العسكري عن التحوالت 
الت3 سيُحِدثُها دخوُل منظومة صواريخ 
أرض-ج2و الجديدة، قائ2الً إنَّ »النقطة 
الت3 كا ت تبعُد3م عن االشتباك املبارش 
يف الجبهات، ا23و امتالُكهم للطائرات، 
الكن اآلن أصبح الطيار ينطِلُق لطائرته 
ايس2تهدف 3دف2اً مد ياً أا عس2كرياً يف 

امليدان«.
ااختت2م العأي2د أل32  2ادر حديب2ه 
مؤكداً أن »ما  ش2هُده 3و مسلسٌل من 
القدرات الت3 اعد لها قائد البورة السيد 
عبداملل2ك الحوث32 ا حن اآلن  لأُس2ها، 
ا3ذه النقطة املهأة لم يكن كال1 القائد 
عنها عب2ارًة عن كال1 إعالم32؛ إلعطا  
معنويات لدى الجيش، اإ أا اكتش2فنا 
معنى ماذا كان يقال يف  احية املنظومة 
»اآلن  اأض2اف  س2القاً«.  الصاراخي2ة 
س2أعنا الس2يد الحوث3 يتكّلُم منذ فرتة 
عى التط2ّور الدي يلح2ق الدفاع الجوي 

ا حن اآلن  لأسه«. 

أخبار

 خالل لقائه رئيس مجلس النواب وأمين العاصمة ومحافظ صنعاء ووزيَري اإلدارة المحلية والتعليم العالي 

وحدة الدفاع الجوي تزيح الستار عن منظومة دفاع جوي مطّورة محلياً 

 : صنعاء 

 أَك22ََّد صال2ح الصأ2اد -رئيا 
الس2يايس امع2ى- أ3أيَّة  املجلا 
تح2ّدد  عألي2ة  حل2ول  إيج2اد 
اختصاصات املكات2ب التنفيذية يف 
أما ة العاصأة امحافظة صنعا ، 
يف اإلرشاف عى املشاريا الردمية، 
ال سيأا مش2اريا املياه االكهرلا  
اإعادة تأ3يل الشوارع اترميأها، 
2ة الت32 تعرض2ت للتدم2ري  اَخاصَّ
من قبل طريان الع2داان اممريك3 

السعودي. 
َد الرئي2ُا الصأ2اد خالل  َاَش22دَّ
لقائه، أما، يحي2ى الراع3 -رئيا 
اإلَداَرة  اازي2ر  الن2واب-  مجل2ا 

املحلي2ة عي لن ع2ي القييس، اأمن 
العاصأ2ة حأ2ود عب2اد، امحاف2ظ 
لحض2ور  قطين2ة،  حن2ن  صنع2ا  
امع2ى  الس2يايس  املجل2ا  عض2و 
 ارص النصريي اازير التعليم العايل 
العلأ32 حس2ن ح2ازب،  االبح2ث 
ع2ى رضارة التنس2يق الكام2ل لن 
أما 2ة العاصأ2ة امحافظة صنعا  
فيأ2ا يتعل2ق لالنق2اط العس2كرية 
ااممنية، ااملس2اَحة املرصصة لكل 
 قط2ة أمني2ة أَْا مرَك2ز رشطة، لأا 
يس2هل عألية التنس2يق يف الحفاظ 
عى امم2ن ااالس2تقرار االس2كينة 
الرص2وص  اج2ه  اع2ى  العام2ة 
مناطق التداخل فيَأا لينهأا االتقيد 
2ة فيأ2ا  لنص2وص القا 2ون، َخاصَّ

ه2اً لإيجاد  يتعلق لاإلي2رادات.. موجِّ
آلي2ة عألية فّعالة لتحديد أحقية ُكّل 
جهة يف الرس2و1 ااإليرادات، س2وا  
ما يتعل2ق لالرضائ2ب االواجبات أَْا 
رس2و1 النظافة أَْا ما يتعلق لرخص 

البنا  اغري3ا. 
 كأا تط2رق اللقا  إىل التداخالت 
ل2ن أما 2ة العاصأ2ة امحافظ2ة 
معظ2م  يف  ااش2رتاكها  صنع2ا  
الردمية، اكيفية تجااز  املشاريا 
فيأ2ا  2ة  َخاصَّ التداخ2الت،  23ذه 
يتعل2ق لإع2ادة تأ3ي2ل املش2اريا 
املترضرة -س2وا  جزئي2اً أَْا كلياً- 
جرا  العداان، الأا يكفل استأرار 
يف  للأواطن2ن  الردم2ات  تقدي2م 

امما ة ااملحافظة. 

أثناء تسليم مبنى فرع المؤتمر للقائم بأعمال الفرع بحجة
محافظ المحافظة يؤكد على أهمية تظافر الجهود 
والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز آثار فتنة ديسمبر

أعضاء املؤتمر الشعبي باملحافظة: التصدي للعدوان واجب 
ديني ووطني وسنكون يف مقدمة الصفوف ملواجهته

 : خاص

 َس2لََّم 23الل عب2ده الص2ويف -محاف2ظ 
محافظ2ة حجة، أما، مبن2ى فرع املؤتأر 
الش2عب3 العا1 لاملحافظة للقائ2م لأعأال 
رئي2ا الف2رع يحي2ى ع2ي م2وىس، اقال 
املحاف2ظ الصويف أثن2ا  تس2ليم املبنى لأن 
تطبي2َا اماض2اع داخَل املحافظ2ة يتطلب 
َط32َّ صفحة املايض افت2ح صفحة جديدة 
للعالق2ة الفاعلة ااملبأرة ل2ن كافة القوى 
السياسية.. مؤّكداً أن املحافظة تنعم حالياً 
لاممن ااالس2تقرار لفض2ل جهود الرشفا  
ايف مقدمتهم رجال امم2ن االجيش األنا  
املحافظة، الذين كاَن ملواقفهم امثُر الفاعُل 

يف تجاُاِز فتنة ديسأرب املايض. 
َد ع2ى أ3أي2ّة تظاف2ر الجه2ود  َاَش22دَّ
اتكاتفه2ا االعأل ل2راح الفري2ق الواحد؛ 

لتجااز آثار اتداعيات فتنة ديسأرب املايض 
الت3 را23ن الع2دااُن الس2عودي اممريك3 
الغاش2م عليه2ا؛ لرلرل2ة اح2دة الص2ف 
الوطن32 اإضعاف الجبهة الداخلية.. داعياً 
كافة القوى السياسية إىل اإلسها1 يف عألية 
البن2ا  االتنأية داخ2ل املحافظة االحفاظ 

عى عزة اكرامة الوطن ااستقالله. 
 من جا ب2ه أَك2ََّد القائ2ُم لأعأال رئيا 
ف2رع املؤتأ2ر الش2عب3 الع2ا1 لاملحافظة، 
يحيى عي م2وىس، َاأعضا  ف2رع املؤتأر، 
أن التص2ّدي للع2داان الس2عودي اممريك3 
الس2افر امواجهته ااجٌب دين32 ااطن3، 
اأن كافة املؤتأرين الرشفا  س2يكو ون يف 
مقدمة الصفوف الت3 س2تواجه العداان يف 
نن  مرتلف جبه2ات العزة اال2رشف.. مبأِّ
الجهوَد الت3 لُِذَلت يف سبيل تطبيا اماضاع 
لاملحافظة اتجاُاِز تداعيات فتنة ديس2أرب 

املايض. 

 : تعز

اس2تأراراً لحال2ة اال فالت اممن32 الت3 
تش2هُد3ا ع2دٌد م2ن مديري2ات محافظات 
تعز الواقعة تحت س2يطرة املرتزقة، اغتال 
مس2لحون مجهولون، أم2ا البالثا ، أحد 
أف2راد كتائب أل3 العباس املدعومة من قبل 

االحتالل اإلمارات3 اسط مدينة تعز.

اقالت مصادر مطلعة إن مسلحن يستقّلون 
دراجًة  اريًة لاغتوا الجندي محأد قائد لقنبلتن 
يدايت2ن أثنا  خراجه م2ن منزله صباح أما، 

اممر الذي أسفر عن مقتله عى الفور.
اتكشف 3ذه العألية عن حالة الفوىض 
الت3 يعيش2ها املرتِزقُة اعأ2ال  العداان يف 
تعز ال سيأا لعد ا تشار حوادث االغتياالت 

خالل الفرتة املاضية.

الرئيس الصماد يؤكد أهمية إيجاد حلول عملية تحدد 
اختصاصات املكاتب التنفيذية يف األمانة ومحافظة صنعاء

20 شهيدًا وجريحاً سقطوا بغارات العدوان 
السعودي األمريكي يف تعز والحديدة 

 : خاص: 

أف2اد مص2دٌر مح2يٌّ لأحافظة تع2ز لصحيفة 
املس2رية، أم2ا، ل2أن ط2رياَن العداان الس2عودي 
اممريك32 ارتكب مج2زرًة جديدًة لح2ق مواطنن 
مس2افرين عى الطريق العا1، حيث استش2هد 12 
ش2رصاً اأصيب آخر من العامل2ن يف ليا الفحم، 
ج2را  اس2تهداف س2ياراتهم لغ2ارات جوي2ة عى 
الطري2ق العا1 الرالط لن حي2ا االنجيبة التالعة 
ملديرية املرا  لأحافظة  عز، مضيفاً أن السيارات 
كا ت محألًة لالفحم، الم تتأكن فِرُق اإل قاذ من 

الوصول إىل موقا الحادثة؛ لسبب التحليق املكبف 
لطريان العداان. 

اأض2اف املص2در، أن طفل2ن أصيب2ا يف مديري2ة 
م2وزع ج2را  ا فج2ار لقاي2ا لقنال2َل عنقودية من 
مرلفات لغارات طريان العداان السعودي اممريك3 
عى املنطقة، اتم  قلهم إىل املستشفى العا1 لأدينة 

الربح لتلق3 العالج، اال تزال حالتُهم حرجًة. 
اأما امال استش2هد 3 من الصيادين اأصيب 
أرلع2ة آخ2ران ج2را  اس2تهداف ط2ريان العداان 
الس2عودي اممريك3 ملينا  الصيد لأنطقة الرولة 

التالعة ملديرية اللحية لأحافظة الحديدة. 

إصابة طفلين جراء انفجار مخلفات قنابل عنقودية

إغتيال أحد مرتزقة كتائب أبي العباس 
على أيدي مجهولني بتعز 
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أخبار

محافظ املحويت يدعو إىل التحشيد وتجنيد الشباب لاللتحاق بصفوف الجيش واللجان
 : المحويت:

أحأ2د حي2در -محاف2ظ  فيص2ل  دع2ا 
املحويت- إىل املزيد من االس2تنفار االببات 
يف مواَجه2ة الع2داان من خالل التحش2يد 
الواسا للشباب االرجال امشدا  لاللتحاق 
لصفوف الجيش االلجان الشعبية ملواجهة 
الع2داان اأذ ال2ه م2ن العأ2ال  ااملرتزقة 

االرو ة. 
اأش2اد حي2در خ2الل حض2وِره، أم2ا 
البالث2ا ، املهرج2اَن الجأا23رييَّ لأديرية 
ملح2ان املحويت يف ذكرى مرار 1000 يو1 
م2ن الع2داان، لالصأود امس2طوري الذي 
أثبته اليأنيون منذ 1000 يو1 من العداان 
الظال2م، اأذ23ل العالم لع2د أن عجزت ُكّل 
اأس2لحتهم  الظامل2ة  التدمريي2ة  آلياته2م 
الفتاكة النيل من شعبنا، مؤّكداً أن اليأنين 
ق2ادران عى الذاد عن كرامته االدفاع عن 
سيادته، الن تركا املطال آلياتهم املدمرة 

اأسلحتهم الفتاكة اجرائأهم البشعة. 
اثّأن محاف2ظ املحويت، مواق2َف ألنا  
ملحان املنا3ضة للعداان اصأود اثباتهم 
ااستبس2الهم يف تصدر صف2وف املواجهة 
مس2طرين  القت2ال،  جبه2ات  مرتل2ف  يف 
أراع مالح2م العزة االكرام2ة يف الذاد عن 
ع2زة اكرام2ة اطنه2م، اإرصار23م ع2ى 
االستبس2ال يف الدف2اع ع2ن ع2زة الوط2ن 
اسيادته ااس2تنفار3م الكامل يف مواجهة 

ل2كل ش2هدا   ااال تق2ا1  اأذ ال2ه  الع2دا 
اضحايا 3ذه الحرب الظاملة االناقأة. 

م2ن جا ب2ه، ق2ال ع2ي الزيك2م – أمن 
عا1 املجل2ا املحي لاملحافظ2ة: إن مرار 
ألف ي2و1 من الصأود االبب2ات يف مواجهة 
الع2داان عّزز من ق2درات ش2عبنا يف الذاد 
عن عزت2ه اكرامته، موضحاً أن اس2تأرار 
الع2داان االحص2ار يضا الش2عب اليأن3 
أما1 منعط2ف جديد من مع2ارك املواجهة 
الحاس2أة ما 3ذا العداان، الفتاً إىل توجه 
املديري2ات  مرتل2ف  م2ن  املقاتل2ن  آالف 

ااملحافظات إىل جبهات القتال. 
اأشار الزيكم، إىل أن ألنا  مديرية ملحان 
م2ن خ2الل 23ذا املهرج2ان إ أ2ا يجددان 

اس2تنفار3م يف مواجهة العداان السعودي 
ااس2تعداد3م للتحش2يد اتجهيز املقاتلن 
االكرام2ة  الع2زة  ميادي2ن  إىل  للتَح22ّرك 
االرشف للذاد ع2ن اليأن االيأنين، مبيناً 
أن جرائم اإللَاَدة الت32 يرتكبها العداان لن 
تس2قط لالتقاد1 اس2يتم الب2أر ااال تقا1 

للضحايا. 
اعتزاز23م  ع2ن  ملح2ان  أ23ايل  اع2رّب 
لاال تصارات الكبرية الت3 يس2طر3ا ألطال 
يف  البواس2ل  الش2عبية  االلج2ان  الجي2ش 
مرتل2ف جبهات العزة االرشف يف مواجهة 
العداان الغاش2م اكرس ش2وكته الناقأة، 
معلن2ن النف2ريَ العا1 يف مواجه2ة العداان 

لكل مناطق اقرى محافظة املحويت. 

أسرة العالمة سهل بن عقيل تقدم قافلة 
غذائية وعتادًا عسكرياً ألبطال الجيش 

واللجان املرابطني يف الجبهات

 : تعز:

 قّدمت أرُسُة العاّلمة سهل لن عقيل -مفت3 محافظة تعز اعضو 
رالطة علأ2ا  اليأن-، أما البالثا ، لأحافظة تع2ز، قافلًة غذائية 
متنوعة؛ دعأاً ملطال الجيش االلجان الشعبية املرالطن يف جبهات 
الع2زة االكرامة.  ايأت3 تس2يريُ القافلة الغذائية االعتاد العس2كري 
تزاُمناً ما إحيا  للذكرى الس2نوية الستشهاد حفيده الشهيد ›سهل 
كام2ل عبدالرري عو3ج )ألو علوان(، حيث احتوت القافلُة عى مواد 
غذائية متنوعة، لاإلضافة إىل عدٍد من امسلحة اآللية الكالشنكوف. 

 في الذكرى األولى الستشهاد حفيده:

أهالي الرجم باملحويت يجّددون وقوفهم الكامل إىل جانب 
الجيش واللجان يف معركة الدفاع عن الوطن 

 : المحويت:

تواص2ل القبائُل اليأني2ة َعْق22َد اللقا ات 
ااالجتأاعات املوس2عة لرفد ادعم الجبهات 
لامل2ال االرج2ال االعت2اد، حيث  ّظ2م ألنا  
امش2ايخ ااجها  مديرية الرجم لأحافظة 
املحويت، أما البالثا ، اقفة قبلية مسلحة 
لتدشن حألة التجنيد التطوع3 تحت شعار 
»ا ف2راا خفاف2اً اثق2االً«، لحض2ور محأد 
البصل - مدير عا1 املديرية، اعدد من قيادات 

امسؤايل السلطة املحلية لاملحافظة.
اجّدد املشاركون تأكيَد3م عى االستأرار 
يف مواجه2ة الع2داان ادعم ارف2د الجبهات 
لاملال االسالح ااستعداد3م الكامل للوقوف 
يف  الش2عبية  االلج2ان  الجي2ش  جا 2ب  إىل 

مواجهته االتصّدي لقوى الغزا ااالحتالل.
اأدان ليان صادر عن الوقفة، الجرائم الت3 
يرتكبه2ا تحالف الع2داان لحق ألنا  الش2عب 
اليأن3، مطالب2اً اممم املتحدة ااملجتأا الدايل 
ااملنظأات الدالية املعنية لالدفاع عن الحقوق 
اإل َْس2ا ية القيا1 لواجبه2ا إزا  ما يتعرض له 
اليأنيون من مجازر احشية، اإيقاف العداان 
افك الحصار. اأش2اد البيان لاملواقف الوطنية 
املرّشفة ملن2ا  املحويت يف الدف2اع عن امرض 
االع2رض ام2ا قدمته من تضحيات يف س2بيل 
التصّدي للعداان اإفش2ال ُمَرّططاته الهادفة 
إىل تقس2يم البلد ا هب مقدراته، مش2دداً عى 
رضارة رص الصفوف اتكاتف الجهود؛ كون 
املعرك2ة اليو1 لات2ت معركًة مصريي2ًة يتحدد 

عليها مستقبُل ُكّل اليأنين.

مدير تربية عمران: التعليم جبهة وعي ال تقل أهمية عن جبهات الشرف والبطولة

مدير أمن عمران: العدوان استهدف إدارات األمن يف بعض 
املديريات ما أدى إلتالف محتوياتها

 : عمران:

أّك2د محس2ن الش2هاري - مدير 
االتعلي2م  الرتلي2ة  مكت2ب  ع2ا1 
لأحافظة عأ2ران-،  جاَح العألية 
التعليأ2ة االرتلوي2ة خ2الل الع2ا1 
املحافظ2ة  يف  الج2اري  ال2درايس 
امستوى ا ضباط الكادر التعليأ3 
رغم اس2تأرار الع2داان االحصار، 
مؤكداً أن التعلي2م جبهة الوع3 اال 
يق2ل أ3أي2ة ع2ن جبه2ات الرشف 

االبطولة. 
اع2رّب الش2هاري خ2الل تفقده، 
العألي2ة  س2ري  البالث2ا ،  أم2ا 
التعليأة يف عدد من مدارس مديرية 

ا ضب2اط  امس2توى  يزي2د  جب2ل 
ال2كادر الرتل2وي، ع2ن ثق2ة ل2أن 
مدرا  املدارس ع2ى قدر من تحأل 
املس2ؤالية العظيأ2ة امللق2اة ع2ى 
عواتقه2م اتحأل امما 2ة العلأية 
تجاه فلذات أكباد ا يف 3ذه الظراف 
العصيب2ة الت32 يأ2ر له2ا الوط2ن 
 تيج2ة الوض2ا االقتص2ادي جرى 
اس2تأرار دال الع2داان االحص2ار 
الجائر عى الشعب اليأن3، الفتاً إىل 
أن مكتب الرتلية لصدد رصف سلة 

غذائية للأعلأن ااملعلأات. 
من جا به قال منصور الضااي 
- مدير ع2ا1 الرتلي2ة لاملديرية: إن 
إيق2اف العألي2ة التعليأي2ة يعت2رب 

أح2د ُمَرّطط2ات الع2داان الق2ذرة 
الت32 را3ن الكل الوس2ائل املأكنة 
يف إيقافه2ا، مش2يداً لببات اصأود 
اتح2ّدي القطاع الرتل2وي لأديرية 
جب2ل يزيد يف اج2ه الع2داان اعى 
م2دى )ر101( يوم2اً م2ن العداان 
الس2افر االذي لم يشهد له التأريخ 

مبيالً. 
2َة املعلأن  ادع2ا الض2ااي، كافَّ
ااملعلأات، إىل استشعار املسؤالية 
امللقاة عى عواتقه2م تجاه الطالب 
ااملجتأا ااإلسها1 يف إ جاح العا1 
الدرايس الجديد اعد1 اال جرار ارا  
الحأالت املغرضة االرامية إفش2ال 

العا1 الدرايس. 

 : عمران:

أش2ار العأيد محأ2د املتوكل – مدي2ر أمن محافظة 
عأ2ران-، إىل أن تحال2ف العداان اس2تهدف ع2دداً من 
إدارات امم2ن ااملناط2ق اممني2ة يف عدد م2ن مديريات 
املحافظة، َما أَدَّى إىل إتالف محتويات لعضها، مؤّكداً أن 
العأل اممن3 لاملحافظة يس2ري افق الرطط االربامج 
اممني2ة املرس2ومة الفصيل2ة االس2نوية، لأ2ا يضأن 

استتباب اممن ااالستقرار اتعزيز السكينة العامة. 
جا  ذلك خ2الل اطالع اللجنة الفنية املكلفة من قبل 
املفتش الع2ا1 لوزارة الداخلية عى مجأ2ل املها1 الت3 
تضطل2ا لها امجهزة اممني2ة لأحافظة عأران امدى 
جا3زيته2ا، كأا اطلعت اللجن2ة عى تقرير مدير اممن 
العأي2د محأ2د املت2وكل ح2ول س2ري امدا  يف امجهزة 
اممنية لاملحافظة اما تأتلكه من معدات اآليات أمنية 

امكتبية لاإلضافة إىل ما دّمره العداان. 
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تقارير 

ترامب يعترف بتصعيد بن سلمان مقابل تمرير صفقة القرن

مكالمات المخابرات المصرية المسّربة فضحت مساعَي للتقليل من مكانة وأهمية القدس 
زراعة داعش في سيناء إلخالئها من سكانها تمهيدًا لبناء عاصمة بديلة لفلسطين

فشل انفصال كردستان وإشعال لبنان والمؤامرة على صنعاء فاجأ محور الصفقة

»الغضب والنار« يحرق أوراق »صفقة القرن«
 : إبراهيم السراجي:

أضا ت الكبريُ من املس2تجداِت االحقائِق 
الت3 تم الكش2ُف عنها جوا َب كبريًة من مأا 
يح2ُدُث يف املنطق2ة لأرس23ا، اال2ذي اتضح 
أن كلَّه2ا يداُر ح2ول 3دف ااح2د 3و تأرير 
»صفق2ة الق2رن«، الت3 لاختص2ار تتلرص 
يف إ ه2ا  القضية الفلس2طينية اليا حلها، 
اتش2رتُك يف 23ذه الصفق2ة لش2كل رئي2يس 
االس2عودية  اإرسائي2ل  املتح2دة  الوالي2ات 

امرص اامردن ااإلمارات. 
اكش2فت الترسيب2اُت الصوتي2ة ملكاملات 
أجرا23ا ضال2ط مرال2رات م2رصي رفي2ا 
املس2توى ما عدد من اإلعالمي2ن االفنا ن 
املرصين إىل جا 2ب املعلومات الت3 تضأنها 
كت2اب »الن2ار االغض2ب« ال2ذي أث2ار ضجة 
أي2ا1  لع2د  العال2م  أرج2ا   ُكّل  يف  ااس2عة 
قليل2ة من ص2داره، الكب2ري م2ن التفاصيل 
املتعلق2ة لصفقة القرن اكي2ف تأت إدارتها 
ااالس2تفادة من امحداث يف املنطقة لتوريط 
أ ظأ2ة عرلي2ة اخليجية فيها، عى رأس2ها 

النظا1 السعودي. 

• ما هي الصفقة؟
لش2كل رئييس اض2ا اللول32 اإلرسائيي 
املس2يِطُر ع2ى الق2رار اممريك32 الرطوَط 
العريضَة للصفقة الت3 أُطلق عليها »صفقة 
الق2رن« ااس2تردمها اللول32 الصهيو 3ُّ يف 
مقايضة، لأعن2ى القبول لالصفقة ادعأها 
مقالل الحصول عى دعم اللول3 الصهيو 3، 
الدأ اممُر لالرئي2ا اممريك3 دا الد ترامب 
قبَل فوزه لاال ترالات عندما اافق أما1 قادة 
اللول3 الصهيو 3 عى تأرير الصفقة مقالل 
الحص2ول عى دعم اللول32 لرتجيح كفته يف 

اال ترالات الرئاسية، ا3ذا ما حدث. 
اتتلر2ص الصفقة لعنااينه2ا العريضة 
يف إقام2ة دالة فلس2طينية تكون حداد3ا يف 
قطاع غزة اأجزا  فق2ط من الضفة الغرلية 
اأجزا  من منطقة س2ينا  املرصية، الالتايل 
التن2ازل عن معظ2م امرايض العرلية املحتلة 
لأ2ا فيها الت32 احتله2ا الكي2ان الصهيو 3 
عقب 67، اامخطر من ذل2ك 3و التنازل عن 
الق2دس املحتلة لكامله2ا، أَْا ضم قطاع غزة 
مل2رص االضف2ة الغرلي2ة ل2أردن، الالتايل ال 

يكون 3ناك دالة اسأها فلسطن. 

• الغضُب والناُر: بن سلماُن رجُل 
الصفقة

دَرَس اللول3 الصهيو 3 لشكل دقيق منذ 
اقت مبكر أن صفق2ة القرن تحتاج لالعبن 
أساس2ين يف املنطقة لتأرير3ا، الالتايل كان 
إغراقها لالحراب يف اليأن اس2وريا االعراق 
جزً  من أ3دافها، اأحد الالعبن كان النظا1 

السعودي. 
اس2تغل اممريكي2ون االصهاين2ة -كأ2ا 
اتض2ح مؤخراً- الوض2ا يف الس2عودية الذي 
تأب2ل لوج2ود تناف2ا محأو1 ل2ن محأد 
ل2ن س2لأان امحأ2د ل2ن  ايف ع2ى عرش 
املألك2ة اتورط النظا1 الس2عودي يف اليأن، 
فتم تقدي2م عراض للرجل2ن تأبلت يف دعم 
أحد3أ2ا للوصول إىل العرش امس2اعدته يف 
الح2رب ع2ى اليأ2ن؛ مقالل تأري2ر صفقة 

القرن. 
اجا  ص2داُر كتاب »الغضب االنار داخل 
لي2ت ترام2ب املي2ض« ليكش2ف الكبري من 
امرسار ايُحِدُث ضجًة غريَ مسبوقة منذ أال 
يو1 لصداره، االكت2اب من تأليف الصحف3 

اممريك32 »مايكل االف« ال2ذي كان مقرلاً 
م2ن ترامب ااس2تفاد من إجرائ2ه أَْكب2َر من 
200 مقاللة ما كبار موظف3 البيت امليض 
اكب2ار املقرلن من ترامب اعائلته، اتضأن 
حقائ2ق دعأته2ا الوقائ2ا اامح2داث الت32 
ش2هدتها املنطقة، مبرياً لذل2ك أَْكب2َر ضجة 
عى مس2توى العالم، ا َِف2َدت الطبعة اماىل 
من2ه يف أال ي2و1 لص2داره، فتم إ 2زال عدة 
طبعات جديدة اما يزال ينفُد من امسواق. 

يكش2ف الكتاُب أ 2ه يف إْح22َدى املقالالت 
م2ا كب2ري مستش2اري ترام2ب قب2ل إقالته 
»س2تيف لا ون« أ 2ه لرص صفق2ة القرن 
لقوله »دع امردن تأخذ الضفة الغرلية، ادع 
مرص تأخذ غزة، لنرتْكهم يتعاملوا ما اممر، 

أَْا يغرقوا ا3م يحاالون«. 
كأ2ا يكِش2ُف الكت2اُب عن الزي2ارة اماىل 
ملحأد لن سلأان للبيت امليض، ا3ناك تّوىل 
صهُر ترامب امستش2اُره اليهودي »جاريد 
كوش2نر« تطوي2ا امال امعرفة م2ا يأكن 
أن يقدم2ه للواليات املتحدة اإرسائيل مقالل 
دعأ2ه لتأرير صفقة الق2رن، ا قل الكتاب 
عن لن س2لأان قوله لكوش2نر »أ ا سأكون 
يدكم اليأنى ارجلكم امال يف السعودية«. 

كأا ينُقُل الكتاُب عن مستش2اري ترامب 
أن امخ2ري ق2ال عق2ب تنصي2ب محأ2د لن 
سلأان الياً للعهد »لقد ُقد ا ا قاللاً  اعأاً يف 

السعودية ااضعنا رجلنا يف القأة«. 
لالعودة لكبري مستش2اري ترامب سالقاً 
»س2تيف لا ون«، حيث ينُق2ُل مؤلُِّف الكتاب 
توضيَح2ه للطريق2ة الت3 يأكن له2ا إجبار 
السعودية امرص عى دعم امساعدة تأرير 
»صفقة القرن«، لقوله: »مرص االس2عودية 
الهااي2ة، كال3أ2ا  غارقت2ان اع2ى حاف2ة 
خائفتان حت2ى أخأِص قدميه2م يف الروف 
م2ن إي2ران االتهدي2دات يف س2ينا  االيأ2ن 

اسوريا اليبيا«. 
كأ2ا يف2رّس الكت2اب رِسَّ زي2ارة الرئيا 
الفلس2طين3 املفاِجئ2ة للس2عودية ام2رص 
مؤخراً، مؤكداً أن ترامب طلب من النظامن 
السعودي ااملرصي استدعا  محأود عباس 
أل2و مازن ا23و ما حدث لالفع2ل، االغرض 

إقناعه لقب2ول الصفقة االتنازل عن القدس 
ااعتبار را1 الله عاصأة لديلة لفلس2طن أَْا 
لن2ا  عاصأة جدي2دة عى  فقة الس2عودية 

ادال خليجية يف منطقة سينا  املرصية. 
املرال2رات االجي2وش  كأ2ا يظه2ر دار 
اإللكرتا ي2ة يف تهيئة الرأي الع2ا1 للصفقة، 
كأا س2يتضح الحقاً لشكل أَْكب2َر، من خالل 
ك2رس الرطوط الحأرا  لدى الش2عوب تجاه 
الق2دس، الذلك اقبيل إع2الن ترامب اعرتافه 
لالقدس عاصأ2ة للكي2ان الصهيو 3 كا ت 
حألة كبرية ا طلقت يف السعودية عرب مواقا 
التواص2ل االجتأاع3 لعن2وان »الرياض أ3ّم 
من القدس« تهدف لكرس الحواجز التأريرية 
اإزال2ة القدس2ية ااملكا ة الت32 تحظى لها 

القدس لالنسبة للعرب ااملسلأن. 
الس2عودي  النظ2ا1  س2أح  اكذل2ك 
للسياس2ين املقرَّلن منه أمب2ال عبدالحأيد 
حكيم لالظهور العلن3 عرب امقأار الصناعية 
ما القنوات اإلرسائيلية اامخري اس2تضافته 
القناة اإلرسائيلي2ة البا ية عقب قرار ترامب 
لش2أن القدس ادع2ا من داخ2ل مدينة جدة 
»العرب ااملسلأن لاإلقرار لأن القدس تأبل 

لليهود ما تأبله مكة للأسلأن«. 

• مصر قطب ثاٍن للصفقة
اس2تغالُل التناُفا عى العرش السعودي 
االت2ورط يف اليأ2ن قالل2ه اس2تغالل الوضا 
ال2يسِ  للنظ2ا1 امل2رصي؛ لاعتب2اره  ظاماً 
قادماً من ا قالب عس2كري اكذلك املش2اكل 
االقتصادية الكبرية الت3 يعا 3 منها اقتصاد 
مرص، لاإلَضاَفة لزراعة الجأاعات اإلْر3َالية 
يف س2ينا  امناطق مرصي2ة أُْخ2َرى لزعزعة 

اممن املرصي ااستنزاف الجيش. 
الالنظ2ر إىل موقا مرص املهم يف »صفقة 
الق2رن« ل2م يك2ن غريب2اً أن يك2وَن الرئيُا 
عبدالفتاح الس2يايس م2ن أاائ2ل الزعأا  يف 
العال2م اأال زعيم عرل3 يس2تقبله ترامب يف 
البيت املي2ض ايكيل امخري له املديَح املباَلَغ 

فيه. 
عقب إع2الن ترامب يف 5 ديس2أرب املايض 
ق2رار االع2رتاف لالق2دس عاصأ2ة للكي2ان 

الصهيو 32 ل2م يك2ن مطلولاً م2ن ام ظأة 
العرلية املتورطة لالصفقة اإلعالن عن تأييد 
القرار؛ من ذلك سيكوُن  هايًة لتلك ام ظأة، 
اكان املطلوب أن تعأل ام ظأة عى ترفيف 
آث2ار رد الفع2ل العرل3 االفلس2طين3 تجاه 
القرار؛ لهدف فرضه كأمر ااقا اعرب تهيئة 
ال2رأي العا1 لطريقة غري مب2ارشة، ا3و َما 
كشفت عن جا ٍب منه التسجيالت الصوتية 
الت32  رشته2ا صحيف2ة » يوي2ورك تايأز« 
اممريكي2ة، أم2ا امال، ملكامل2ات أجرا23ا 
ضالط مرصي رفيا من جهاز املرالرات ما 
مجأوعة من اإلعالمين املرصين االفنا ن 

أيضاً. 
اافق2اً لتل2ك التس2جيالت، يتصل ضالط 
املرال2رات امل2رصي »أرشف الر2ويل« لع2دد 
من اإلعالمي2ن االفا ين ألرز23م اإلعالم3 
املررض1 »مفيد ف2وزي« ااإلعالم3 »عزم3 
مجا3د« اآخرين مأ2ن لهم تأثري عى الرأي 
العا1 املرصي لش2كل كبري، يررب3م لتوجه 
الدال2ة املرصي2ة للتعامل ما إع2الن ترامب 
للق2دس عاصأ2ة إلرسائيل اكي2ف يجب أن 
يتعامل2وا ما 23ذا التوجه خ2الل ظهور3م 
ع2ى الشاش2ات يف الربامج الت32 يقدمو ها 
الت32 يطلقو ه2ا، اااف2ق  الترصيح2ات  أَْا 

جأيعهم عى التوجيهات. 
ايف البداي2ة يررب23م الضال2ط امل2رصي 
» ح2ن اأ ت2م سنس2تنكر ا ش2جب القرار 
اممريك3 مب2ل اآلخرين يف ال2دال العرلية«، 
ايضي2ف أن ام3م 3و تبن3 ع2دد من الرؤى 
أن  منه2ا  املرصي2ة  الدال2ة  تريد23ا  الت32 
يقول2وا إ 2ه »ال فرَق لن را1 الل2ه االقدس« 
ايضي2ف أن عليه2م الق2ول إن »ام23م 3و 
إ ها  معا اة الفلس2طينين اليا القدس«، 
اكذلك يوجههم لتوعية الش2عب املرصي أن 
»أي ا تفاضة فلس2طينية ستؤثر عى اممن 

القوم3 الفلسطين3«. 
الكبريُ من التوجيهات الت3  قلها الضالط 
امل2رصي لإلعالمي2ن لكنها تلرص2ت يف أ ه 
يجُب التأكيُد أن مرص غريُ قادرة عى الدخول 
يف ح2رب جديدة، اال تريد ذل2ك االتقليل من 
أ3أيّة القدس، اأن الح2ل الذي يؤدي إل ها  

معا اة الفلسطينين كش2عب أ3ّم من الحل 
الذي يتعلق لالقدس اامرض. 

يف جا 2ب آخ2ر  ق2ل الضال2ط امل2رصي 
لإلعالمي2ن أن عليه2م التأكيد ع2ى رضارة 
إجال  سكان سينا ، اأن ذلك من مصلحتهم 
لتتأك2ن الدال2ة املرصي2ة من القض2ا  عى 

الجأاعات »اإلْر3َالية« الت3 تنشط 3ناك. 

• ملاذا نقل داعش يف سيناء؟
مؤخ2راً اعرتف النظ2ا1 الرتك3 لأ ه جرى 
 ق2ُل عن2ارص تنظي2م داع2ش م2ن س2وريا 
االع2راق إىل س2ينا  املرصية، اق2ال الرئيا 
امل2رصي أيض2اً أ ه يتم  ق2ل داعش إىل مرص 
فيأ2ا كش2فت تقاري2ر كيف تول2ت إرسائيل 
 ق2ل تلك العنارص من س2وريا إىل الجوالن إىل 

امرايض املحتلة امنها إىل مرص. 
التفاصيل الت3 كش2ف عنها الحقاً تفرّس 
لوض2وح رس اختيار س2ينا  لتكون منطقة 
جدي2دة لداع2ش رغ2م أن معظأه2ا صحرا  
اتكش2ف أيضاً 3وية الدال الت3 تَح2ّرك 3ذا 

التنظيم اأ3دافها. 
يف 10  وفأ2رب أطلق2ت ازي2رة املس2اااة 
جألئي2ل،  جي2ال  اإلرسائيلي2ة،  االجتأاعي2ة 
ترصيحات غريبة لم تتض2ح ألعاد3ا إال ما 
ا كشاف تفاصيل صفقة القرن، حيث قالت 
إن »أفضل مكان للفلس2طينين ليقيأوا فيه 
دالتهم 3و سينا «، ا قلت 3ذه الترصيحات 
القن2اة اإلرسائيلية البا ية العد ذلك تناقلتها 

اكاالت ام با  الدالية. 
اإلرسائيلي2ة  الوزي2ر  ترصيح2ات  عق2ب 
ل1522 يوماً فقط اقا التفج2ري الدام3 الذي 
استهدف مس2جد الراضة يف سينا  املرصية 
اأّدى الستش2هاد 305 م2ن املصلن اإصالة 
أَْكب22َر م2ن 120 آخرين، امعها ل2دأ اإلعال1 
امل2رصي املرتبط لالنظا1 ط2رح فكرة إيجاد 
مس2اكَن لديلة لسكان س2ينا  ا قلهم إليها 
ك3 تتأكن الدالة املرصي2ة من القضا  عى 

ما يسأى »اإلْر3َاب«. 
املرال2رات  م2ن  التوجيه2ات  اج2ا ت 
الترسيب2ات  يف  امل2رصي  لإلع2ال1  املرصي2ة 
امخرية اتضأنها التأكيد عى رضارة إخال  
سكان س2ينا ؛ لتكشف العالقة لن الواليات 
املتحدة اإرسائيل اام ظأة العرلية يف تحريك 
تنظيم داعش ااختيار أماكن تواجده لتوفري 
امج2وا  املناس2بة املتعلق2ة لتأري2ر صفقة 
القرن لإقامة دالة فلسطينية يف سينا  الت3 
يفرتض أن يتم إخالؤ3ا من سكا ها لذريعة 

»محارلة اإلْر3َاب«. 

• مفاجآت غري متوقعة
كان إش2عاُل املنطق2ة من جدي2د من أ3ّم 
ركائ2ز تأري2ر »صفق2ة الق2رن«، غ2ري أن 
ذل2ك التَح2ّرك آل2ت اممور في2ه إىل مفاجآت 
ل2م يتوقعه2ا أض2الع الصفق2ة، فق2د كان 
يفرتض أن يعلن ترامب قراره لش2أن القدس 
ليصب2ح ذا قيأ2ه لعدما يتم تنفي2ذ ُمَرّطط 
ا فصال كردس2تان عن الع2راق الالتايل فتح 
جبهة مب2ارشة ما إيران، اإ ج2اح ُمَرّطط 
إش2عال الوض2ا يف لبن2ان االذي يب2دأ لفراغ 
س2يايس  ات2ج عن إجب2ار رئي2ا الحكومة 
س2عد الحريري عى االس2تقالة ااحتجازه يف 
الرياض تزامناً ما إ جاح ُمَرّطط أَْا مؤامرة 
الفتن2ة يف صنعا ، لكن الفش2ل الذريا الذي 
ُمِن3َ له امل2رشاع اممريك3 يف امللفات البالثة 
كان 3و املفاجأة الت3 قصأت ظهر »صفقة 

القرن«. 
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اتعليقاً عى تلك اإل جازات قال املواطن 
منري محأد حس2ن الحرازي »إّن إس2قاط 
دفاعاتنا الجوية لطائرة اإصالة أُْخ22رى 
خ2الل لض2ا س2اعات يُش2ِعُر ا لامم2ل 
االس2عادة تج2اه م2ا حققت2ه الدفاعات 
الجوية من إ جاز كبري، كأا أن 3ذا يشعر 
الش2عب لتح2ول كب2ري يف مي2دان املعركة 
لصالح الجيش االلجان الش2عبية كبوالة 
م2ن لوال2ات اال تَص2ار«، مهنئ2اً ألط2اَل 
الجي2ش االلج2ان الش2عبية الصامدين يف 
جبهات العزة االكرام2ة، اكذا ألطال قوة 
الدفاع الجوي، ُمضيفاً أن اال تَصاَر يحتاُج 
لب2ذل املزيد من الدعم ااإلس2ناد للجبهات 

من قبل ُكلِّ املرلصن من ألنا  الشعب. 
امعا 2اة  »معا ات32  قائ2الً  اأض2اف 
الشعب اليأن3 كبرية جداً؛ لسبب املجازر 
الت32 يرتكبها طريان العداان الس2عودي 
اممريك32، فَأن يس2أا الغ2ارات ايرى 
املجازر كأ2ن ال يرا3ا، فأنزيل يقُا لُقرب 
الرشطة العسكرية الت3 قصفها العداان 
عرشات املرات، اكان آخر3ا املجزرة الت3 
راح ضحيتها اكبر من 120 من امرسى«. 
من جهت2ه قال  ادر مراد د3رة، االذي 
دّم2ر منزله ط2ريان الع2داان الس2عودي 
اممريك3: » حن  شعر لالفرح االسعادة 
إلس2قاط الطائ2رة اإصال2ة امُْخ222رى، 
ا ق2ول للدفاع2ات الجوي2ة مزي2داً م2ن 

التطوي2ر مزي2داً م2ن التحديث إلس2قاط 
الس2عودي اتجني2ب  الع2داان  طائ2رات 
الوحش2ية  املد ين مجازر3م اجرائأهم 
امخالق32  ع2ن س2قوطهم  تع2رب  الت32 

ااإل َْسا 3 افشلهم يف الجبهات«. 
من جا ب2ه حيّا املواط2ن حأيد  ارص 
حطرا1، جهوَد ألط2ال الدفاعات الجوي 
ال2ارك لهم اإل ج2از الكب2ري، ُمضيفاً أ ه 
»يجب مضاَعف2ة الجه2ود فالعدا اصل 
إىل مرحل2ة التفكك ااال هيار اكل ما لديه 
3و الس2الح الجوي ال2ذي يرتكب املجازر 
الوحشية لحق املريا  اامطفال االنسا  

يف البيوت اامسواق ااملزارع. 
ال2ّن حط2را1، أ 2ه كبقي2ة الش2عب 
اليأن32 يف2رح كلأا يس2أا أَْا يش2ا3د 
طائ2رة م2ن طائ2رات العداان تس2قط، 
مؤك2داً أن ذل2ك »يبعث ال2رساَر، ا تأنى 
أن تستأر حتى  تأكن من تحييد طريان 
الع2داان ع2ن املعرك2ة، العد3ا الش2عب 
اليأن32 مقت2در ع2ى أن يط2ُرَد الغ2زاة 
ااملحتل2ن م2ن ُكّل ش2رب يف 23ذا الوطن 
لسالحه البسيط، ا3ذا ما يرافه العدا 

امرتزقتهم يف الداخل«. 
ام2ن جهت2ه ع2رّب ط2ه املؤي2د عن 
فرحته لهذا اإل جاز مستش2هداً لقوله 
ُكْم َايُبَبِّْت  اا اللََّه يَنرُْصْ تعاىل )إِْن تَنرُْصُ
أَْقَداَمُكْم( اكذلك )َاَما َرَميَْت إِذْ َرَميَْت 

َاَلِٰكنَّ الل2ََّه َرَمى(, مضيفاً أن إ جازاً كهذا 
يس2تحق م2ن الجأي2ا الحأ2د االش2كر 
لله ع2ى 3ذا التوفي2ق الذي يعت2رب  رصاً 
م2ن  رص الل2ه، داعياً الق2وات الجوية إىل 
مزيد م2ن مضاعفة الجه2ود يف التحديث 
االتطوير، كأ2ا طورت احدث2ت الوحدة 
الصاراخية الت3 أرعبت أمريكا اإرسائيل 
اأعوا ه2م من املنافق2ن العرب يف الداخل 

االرارج. 
يف ح2ن ق2ال الش2يخ محأ2د محأ2د 
اإصال2ة  طائ2رة  إس2قاط  إن  ش2ندق: 
أُْخ222رى يف س2اعات مح2دادة تعرّب عن 
العأ2ل احجم املس2اع3 املبذالة من قبل 
الدف2اع الجوي لتحييد الط2ريان العداا 3 
ع2ن املعرك2ة، اتجنيب أطفالنا ا س2ائنا 
امنشآتنا  اأسواقنا 

ُجْر1َ ااحش2ية الع2داان، داعياً الش2عَب 
إىل مزي2د م2ن  املناس2بة  له2ذه  اليأن32 
الصأود االببات اإسناد الجيش االلجان 
الش2عبية لامل2ال االرج2ال إىل الجبه2ات، 
اماىل  اللبن2ة  يُعت2رَبُ  الجبه2ات  فصأ2وُد 
الج2وي  الدف2اع  يف  التطوي2ر  الس2تأرار 
اتفعيل منظوماته الت3 س2تكرس شوكة 

املعتدين لفضل الله. 
أم2ا الطال2ُب مصطف2ى حف2ظ الل2ه 
الضبيب3 فقال، » حن سعدا  امرساران 
له2ذا اإل ج2از، امن حق الش2عب اليأن3 
أن يس2تبرش لأرحلة اال تَصار الت3 تبدا 
عالماته2ا قد لا ت ااتضح2ت، فلقد كان 
اال2دي طي2اراً متقاع2داً ات2ويف قبل عا1 
من اليو1، اكا ت أمنيت2ه أن يعوَد الدفاع 
الجوي إىل ص2دارة املعركة اتحييد طريان 
الع2داان لتحقي2ق الت2واُزن 
يف  االعس2كري  الحرل32 
يف  يص2ب  ال2ذي  املي2دان 
»امن  صالحن2ا«، ُمضيفاً 
ُكّل  املنطل2ق  دع2و  23ذا 
املرلص2ن يف الدفاع الجوي 
إىل ل2ذل مزي2د م2ن الجهود 
االتطوي2رات  االتحديب2ات 
الجوي2ة  املنظوم2ة  إلع2ادة 
إىل س2الق عهد23ا اأفض2ل، 
ا تأنى لهم التوفيق االسداد 

الشعبنا اليأن3 النرص االتأكن«. 
يف حن قال املواطن غالب أمن الشعب3 
الذي يعا 3 من إعاقة: » حن  فرح ُكّل ما 
تس2قط طائرة من طائ2رات العداان اكل 
م2ا  طل2ق ص2اراخ إىل أراضيه2م اكل ما 
يصد جيش2نا الجا نا الش2عبية زحفاً من 
الزحوفات اكل ما يستعيد جيشنا الجا نا 
الش2عبية جبالً أَْا تبًّة أَْا موقعاً، فالفرحة 
مس2تأرة، ا أم2ل م2ن الدف2اع الجوي أن 

يصل إىل مرحلة تحييد سالح الجو«. 
امن جهته عرّب املواطُن عبدالله محأد 
العرش2ا 3، ع2ن س2عادته الكب2رية لهذا 
اإل جاز العظيم الذي تحّقق عى يد ألطال 
ق2وة الدفاع الجوي، ُمضيفاً »إن إس2قاط 
طائرة اإصالة امُْخ22رى يدل عى صاللة 
الش2عب اليأن32 يف مواجه2ة الع2داان«، 
اأض2اف: » ق2ول لدفاعاتن2ا الجوي2ة إن 
الله إىل جا بكم معيناً ا ارصاً، ارس2الت3 
لق2وى الع2داان لأ ه2م س2وف يهزمون 

ايندحران ايتأزقون«. 
من جا به يق2وُل املواط2ُن عي محأد 
الويل »ش2عوري كشعور أي مواطن يأن3 
ينتأ3 لهذا الوطن الهذه املسرية العظيأة 
ااإل َْسان يَُعبُِّد  فَسه لله، ا حأد الله عى 
23ذا اإل جاز، ا ق2ول للدفاع2ات الجوية 
2ة س2يدي عبداملل2ك لدر الدين  الَعَلم امُمَّ

الحوث3: اّفقكم اللُه اسّدَد ُخَطاكم«. 

 املواطنون يهنئون قيادة الثورة باإلنجاز العظيم لقوة الدفاع الجوي 
إ جازاٌت جديدٌة تسّطُر3ا قواُت الدفاع الجوي لتعزيز قدرتها اتطوير3ا 
لأيادَي يأنيٍة، فقد حصدت الجهوُد املبذالة لإس2قاط الطائرات املعادية 
االت32 كان آخر23ا طائرة تور ادا لريطا ية الصن2ا يف صعدة اتال3ا يف 

 فا اليو1 إصالة طائرة إف 15 أمريكية الصنا لصواريخ أرض جو. 
اأدَّت اإل ج2ازاُت املتوالي2ُة للدف2اع الجوي فرحًة الهج2ًة عأت أرجا  
الشارع اليأن3، االذي استبرش لاقرتاب مرحلة اال تَصار تحت ظل قيادة 
حكيأ2ة، ش2اكرين احامدين الله ع2ز اجل عى ما تحق2ق من إ جازات 
من ش2أ ها تحييد طريان العداان الذي يرتكب املجازر لحق ألنا  الشعب 

اليأن3.
لدار3ا اس2تطلعت »صحيفُة املس2رية« آراَ  املواطن2ن الذين التهجوا 
لإ ج2از ق2وة الدفاع الج2وي الكبري، االذي2ن لعبوا من خالله2ا فرحتَهم 
اتها يهم للقيادة الحكيأة مأبلة لقائد البورة الس2يد عبدامللك الحوث3، 

اإىل ألطال الجيش االلجان الشعبية اأفراد قوة الدفاع الجوية. 
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موقع قناة الميادين يسّلط الضوء على تطورات الدفاع الجوي

مواجهات نوعية يف أجواء اليمن
 رشت اس2ائُل اإلعال1 التالعُة لجأاعة أ صار 
الل2ه يف اليأ2ن، مش2ا3َِد مهأ2ًة، أم2ا، يظه2ر 
فيه2ا ُحط2ا1ٌ منس2وٌب للأقاتلة متع2ّددة املها1 
»تور ادا« لريطا ية الصنا تالعة لس2الح الجو 
الس2عودي، ت2م إس2قاطها يف أج2وا  محافظ2ة 
صع2دة، لجا 2ب مش2ا3د تظَه2ُر فيه2ا عألي2ُة 
اس2تهداف ملقاتلة س2عودية من  2وع أف15- يف 

أجوا  صنعا . 
23ذه املش2ا3ُد  قل2ت املواجهات ل2ن الدفاع 
الجّوي اليأن3 امقاتالت التحالف الس2عودي إىل 
مس2توًى جدي2ٍد، لعد عا1 مىض تم فيه إس2قاط 
أَْا إعط2اب  ح2و ر2 طائرًة، منه2ا أرلا طائرات 
ذات جناح ثالت، اخأا مراحيات، ا20 طائرة 

استطالع. 
ع2ى الرغم م2ن اس2تهداف املقات2الت التالعة 
للتحالف مغلب مواقا الدفاع الجّوي اليأنية، إال 

أن اح2داِت الجيش اليأن3 اجأاع2ة أ صار الله 
 جح2ت يف إَعاَدة عّدة مواق2َا إىل الردمة، امنها 
موقا لصواريخ س2ا21- الراس2ية الصنا خالل 

عا1 2016. 
الرغ2م 23ذه الجه2ود إال أ 2ه كان ااضحاً أنَّ 
أية إَعاَدة لتأ3يل مواق2ا ثالتة للدفاع الجّوي لن 
يك2ون لها أيُّ تأثري ميدا 3؛  ظراً للتفّوق الجّوي 
لطريان التحالف الذي لالقطا لن يرتك أّي موقا 
للدفاع الج2ّوي قالالً لالس2تردا1 العأليات3 ؛ لذا 
قامت احدات الجيش اليأن32 لأحااالت إليجاد 
منظوم2ات للدفاع الجّوي ذاتي2ّة الحركة، تتأيّز 
لس2هولة النقل ارسع2ة االش2تباك، اكا ت 3ذه 
املحااالت ُمس2توحاة من تجارب سالقة قا1 لها 
الجي2ش الرصل3 يف تس2عينيات الق2رن املايض، 
احاال2ت تطبيقها جي2وش ع2ّدة دال من لينها 
امرجنتن االع2راق اليبيا، اذلك لإجرا  تعديالت 

عى الصواريخ قصرية امتوّسطة املدى الراصة 
لاالشتباك الجّوي، اامُلرّصصة للعأل كصواريخ 

جو – جو يتم إطالقها من عى متن املقاتالت. 
لالفع2ل ت2م تنفي2ذ لع2ض التعدي2الت ع2ى 
الصواري2خ ذات التوجيه الح2راري الت3 امتلكها 
س2الح الج2و اليأن32 اكا 2ت عاملة ع2ى متن 
املقات2الت الرئيس2ية يف ترس2ا ته 323 املقاتل2ة 
الراسية ميج ر2، ا3أا الصاراخان R-73 الذي 
يص2ل مداه يف  س2رته E إىل 30ك2م، االصاراخ 
متوّس2ط املدى R-27 الذي يبلغ مداه يف النسرة 
T إىل  حو 60كم. حصل س2الح الجو اليأن3 عى 
166 صاراخ2اً من الن2وع R-73 م2ا لن عام3 
 R-27 2002 ا2005، امائ2ة صاراخ من النوع
عا1 2001، اقد س2أحت التعدي2الت الت3  ّفذ3ا 
الجي2ش اليأن3 ع2ى 3ذين النوع2ن لإطالقهأا 
من عى منّص2ات ذاتيّة الحرك2ة، لعد تزايد3أا 

لالطاق2ة الالزم2ة لإلطالق من مص2در كهرلائ3 
منفص2ل، ام2ن ث2م االس2تفادة م2ن لواحبهأا 
الحراري2ة الس2تهداف املقات2الت االطائرات من 
دان طيّار لحيث يتم إسقاطها أَْا تحقيق أرضار 
لها عن طريق الرأس الحرل3 امُلتش2ّظ3 املوجود 
يف كال الصاراخ2ن ل2وزن 7 كج2م يف الص2اراخ 
اق2د   .R-27 الص2اراخ  يف  كج2م  ار3   R-73
 جحت تجرلة 3ذه الصواريخ يف عّدة مناس2بات 
من لينه2ا اس2تهداف مقاتل2ة أف 16 يف يو يو/ 
حزي2ران املايض، امقاتلة من  وع أف15 يف مايو 
م2ن  ف2ا الع2ا1، اكان النج2اح امَْكب22َر لهذه 
الصواريخ يف أكتولر املايض، حن أس2قط إحدا3ا 
 MQ-9 طائرة 3جومية م2ن دان طيّار من  وع

REAPER يف أجوا  صنعا . 

نقالً عن موقع امليادين نت 

 صحيفة المسيرة تستطلع الفرحة الشعبية بإسقاط طائرة العدوان وإصابة أخرى في وقت قياسي
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خالل تدشينهم الحملة التعبوية لرفد الجبهات

علماء اليمن يهيبون بأبناء اليمن للنفري العام لرفد 
الجبهات ملواجهة العدوان األمريكي السعودي

 : خاص:
أ3َاَب علأاُ  اليأن لألنا  الش2عب اليأن3 
للنفري العا1 ارفد الجبهات لالرجال املقاتلن 
اامل2ال ال2كل مقوم2ات البب2ات االصأ2ود 
يف مواَجه2ة امع2دا ، داع2ن ش2باَب اليأ2ن 
امُلرلصن؛ لالس2تجالة لدع2وة ازارة الدفاع 
للتجنيد اااللتحاق لاملعسكرات؛ امتباالً ممر 
الل2ه يف الدف2اع ع2ن الدين االنف2ا اامرض 

االِعرض. 
اأكََّد علأاُ  اليأن خالل تدشينهم الحألَة 
التعبوي2َة ملواَجهة تصعي2د العداان ااجوب 
النف2ري الع2ا1 ملواجهت2ه الع2داان اممريك3 
الس2عودي، أما لصنعا ، لأن عى ُكّل عالم 
اخطيب امرش2د عرف الرشيعة اإلْس2اَلمية 
الغ2را  اآمن لكتاب الله اُس2نّة رس2ول الله 
ص2ى الل2ه علي2ه اآل2ه اس2لم أن يتَح22ّرَك 
التَح2ّرَك الجادَّ االفاعَل؛ للصدع لكلأة الحق 
اتحريض املؤمنن عى مواجهة امعدا  اصد 
الرط2ر الدا23م االدف2ا لالرج2ال املقاتلن 

امشدا  إلعا ة إخوا هم يف جبهات القتال. 
اكان العالمة ش2أا الدي2ن رشف الدين 
-رئي2ا رالطة علأا  اليأ2ن، امفت3 الديار 
العلأ2اَ   أن  أَك22ََّد يف كلأت2ه  اليأني2ة- ق2د 
االشعَب اليأن3 متفقون عى اجوب الجهاد 
ًة ما  االدف2اع ع2ن امرض االع2رض، َخاصَّ
ا كش2اف الوج2ه القبيح للنظا1 الس2عودي 
امواالته لليهود، َااقوفه معهم ضد القضية 
الفلس2طينية، مراطباً علأاَ  مرص اعلأا  
امز23ر الرشي2ف مذك2راً إيا23م لق2ول الله 
تع2اىل ﴿َاإِن َطاِئَفتَاِن ِم2َن اْلُأْؤِمِنَن اْقتَتَلُوا 
َفأَْصِلُح2وا لَيْنَُهَأ2ا َف2ِإن لََغ2ْت إِْحَدا3َُأا َعَى 
امُْخ2َرى َفَقاِتلُوا الَِّت32 تَبِْغ3 َحت2َّى تَِف3َ  إىَِل 
أَْمِر اللِه َفِإن َف2ا ْت َفأَْصِلُحوا لَيْنَُهَأا ِلاْلَعْدِل 
اْلُأْقِس2ِطن﴾،  يُِح2بُّ  الل2َه  إِنَّ  َاأَْقِس2ُطوا 
متس2ائالً 3ل تَح22ّرك علأا  املس2لأن كأا 

يأليه عليهم ااجبُهم الدين3؟. 
كأ2ا ألقيت يف الفعالية ع2دٌد من الكلأات 
أكَّدت يف مجألها عى فضيلة الجهاد اأ3أيته 
يف الوق2ت الحارض ل2ردع الع2داان اممريك3 
الس2عودي االذي ارتكب مئ2اِت املجازر لحق 
أطف2ال ا س2ا  اليأ2ن يف ظل صأ2ت عرل3 

اإْساَلم3 اعامل3 مرٍز اغري مربَّر.. 
املس2رية لدار3ا حرضت حفَل التدش2ن 
اأج2رت ع2دداً م2ن اللق2ا ات ما ع2دد من 

فضيلة العلأا  خالل امسطر القادمة.. 

نحث الجميَع على تحمل املسؤولية
العالمة/ أكر1 محأ2د الرقيح3 -خطيب 

الجام2ا الكبري لصنعا - ق2ال إن 3ذا اللقا  
مهم ج2داً الجتأ2اع فضيلة العلأ2ا  ملتالعة 
2ة م2ا اس2تأرار  ات2دارس امح2داث، َخاصَّ
الع2داان اممريك32 الس2عودي ع2ى لالد ا؛ 
امن الجأي2َا يعل2ُم لحج2م الع2داان ال2ذي 
يتعرض له ش2عبنا منذ أكبر من ألف يو1 من 
الحرب االحص2ار االجوع ااملج2ازر االقتل 
االترشيد، جرائم ال تشهد البرشية مبيالً لها؛ 
لهذا م2ن ااجب علأا  اليأ2ن اال3تأا1 لهذا 
الجا ب ااملش2اركة يف التص2ّدي لهذا العداان 
اإلجرام32، اح2ث مرتل2ف فئ2ات الش2عب 
اليأن32 لأ3أي2ّة الدفاع عن الدي2ن االوطن، 
اأ3أي2ّة النف2ري يف س2بيل الل2ه؛ له2ذا اجب 
عى الش2عب اليأن32 التوجه إىل معس2كرات 
التجنيد االتدريب لاللتحاق لالجبهات، ا3ذا 
ااج2ٌب دين3ّ االعداان لن يرتدْع إال من خالل 

التصّدي له لكل قوة.. 
»الرطب2اَ   الرقيح32  العالم2ة  ادع2ا 
اس2ائل  امرتل2ف  ااملبقف2ن  ااملرش2دين 
اإلع2ال1 ااإلذاع2ات ااملش2ايخ اامعي2ان إىل 
تحأل املس2ئولية الوطنية االنزال إىل الناس 
اتوعيته2م لأ3أي2ّة النف2ري يف س2بيل الل2ه 

االجهاد لاملال االنفا«. 

سعي العدوان للفتنة الطائفية
2ا العالم2ة ع2ي محأ2د الك2ردي، من  أمَّ
محافظ2ة عدن، فقال م2ن جا به إ ه »يجب 
عى الن2اس التعامل ما آي2ة النفري االجهاد 
لأس2ئولية عالي2ة اإيَْأان كامل االرس2الة 
ااضح2ة، فالل2ُه ع2ز اج2ل يق2ول )ا ِْف2ُراا 
ِخَفاًفا َاِثَقااًل َاَجا3ُِداا ِلأَْمَواِلُكْم َاأَ ُْفِس2ُكْم 
يِف َس2ِبيِل الل2َِّه(، ايق2ول يف آية أُْخ22َرى )إاِلَّ 
تَنِفُرااْ يَُعذِّلُْك2ْم َعذَالًا أَِليًأا َايَْس2تَبِْدْل َقْوًما 
َغرْيَُك2ْم(، فاملعن2ى إم2ا أن تنف2ر للدفاع عن 
دينك امالك اعرض2ك اإما أن تنتظر العذاب 
من الله س2بحا ه اتعاىل ا3و العذاب امليم، 

ايسترلف غريك«. 
»الجه2اد  أن  الك2ردي  العالم2ة  اأض2اف 
أَْصب22َح الي2و1 ف2رَض ع2ن، فنح2ن ألن2ا  
اليأن جا3د 2ا اقاتلنا ما رس2ولنا الكريم، 
ام2ا الرلف2ا  الراش2دين، اش2اركنا لقوة 
اإلْس2اَلمية، االي2و1 لأس2ف  الفتوح2ات  يف 
مببّط2ون ايقات2ل لعضنا يف ص2ف العداان 

اممريك3 السعودي الغاصب«. 
 اأك2د العالم2ة الك2ردي أ 2ه »كأ2ا يعلم 
الجأي2ا فالع2داان ع2ى لالد ا 3و ع2دااٌن 
أمريك32 لريطا 32 إرسائيي ل2أداات عرلية 
اأفريقية اغرلية؛ لهدف السيطرة عى البلد 
2ة يف جنولنا  اع2ى ثراات2ه امقدراته، َخاصَّ

املحتل«. 
 ااّج2ه العالم2ة الك2ردي كلأ2ًة ملن2ا  
2ة الذين  الجنوب »لأن ال يصدقوا أع2داَ  امُمَّ
يس2َعون للفتنة الطائفية لن أفراد املجتأا 
اليأن32 الواح2د، فال اج2وَد لذل2ك ااملعركة 
الي2و1 323 معركة ل2ن الح2ق االباطل لن 
حلف اليهود ااملرشكن ااملنافقن، فالعدااُن 
ع2ى اليأن يقوده اليهود االنصارى الأيادي 
املنافقن الحكا1 الرليجين امرتزقة الداخل 
لأس2ف الذين  دعو لهم لالهداية.. كأا  ؤكد 
عى ألنائنا اإخوا نا يف الجنوب أْن ال ينردعوا 
لاملال، فهو قيأة لكرامتهم اعزتهم ادينهم 

اخريات للد3م«. 

 ُحّجٌة على العلماء 
العاّلمة خالد موىس -عضو رالطة علأا  
اليأن- ي2رى من جا به أن »3ذا اللقا  حجة 
أقامه2ا العلأا  عى أ فس2هم اعى غري3م، 
323 دعوٌة من العلأ2ا  االرطبا ، إىل الناس 
كافة؛ لتلبية داع3 النفري االجهاد اااللتحاق 
لأعس2كرات التجنيد التالعة ل2وزارة الدفاع، 
ازيارة املجندين اتوعيتهم ارفا معنوياتهم 
اتوعيته2م لرط2ورة املؤام2رة ع2ى اليأ2ن 

الرط2ورة 3ذا التصعيد الذي يجب أن يكون 
لنا تصعيد يف املقالل«. 

ل2دأاا  الي2و1  »العلأ2ا   أن  اأض2اف   
لالتَح22ّرك األزموا أ فس2هم لالدعوة الناس 
اتحريضه2م، ازي2ارة معس2كرات التدريب 
االجبه2ات اامليادين؛ للقيا1 لأس2ئولياتهم 
الديني2ة ااإل َْس2ا ية أم2ا1 الل2ه اأم2ا1 3ذا 

الشعب للتصدي للعداان ااملرتزقة«. 
اأش2ار العالم2ة م2وىس إىل أن »الس2احل 
الغرل32 ااملي2اه اليأني2ة االعرلي2ة مطأ2ٌا 
ملش2اريا تُصبُّ يف صالح أمري2كا اإرسائيل، 
فه2م يحاال2ون احتالَله2ا ع2رب أدااتهم من 
الداخ2ل االر2ارج،  املنافق2ن ااملرتزق2ة يف 
التأوي2ل أمريك3 إرسائيي«، داعياً الش2عب 
اليأن32 كاف2ة إىل التَح22ّرك الف2وري صوب 
املعس2كرات االجبه2ات االقي2ا1 لواجبه2م 

الدين3 املقدس. 

البرتول العربي يف خدمة إسرائيل
م2ن جا ب2ه أَك22ََّد العالمة الش2يخ جربي 
إلرا3ي2م أن عى »الش2عب اليأن32 أن يعرَف 
أ3أيّة النفري امقاتلة املعتدين ااالس2تجالة 
لدع2وة ازارة الدفاع«، مبيناً »حقيقة الحرب 

اإلرسائيلية اممريكية علينا«. 
 اق2ال إنَّ »م2ن يدعم إرسائي2ل اليو1 3م 
زعأ2ا  العرب، َاأن الب2رتال العرل3 اليو1 يف 
خدمة إرسائي2ل، االعداان الذي ش2نه علينا 
السعوديُة احلفائها تقوده إرسائيل أمريكا، 
مش2يداً ل2دار الش2عب اليأن32 يف مواجه2ة 
الع2داان ال2دار امل2رأة اليأنية الت32 رفعت 
الرؤاس لبقافتها الُق2ْرآ ية ااعيها املستنري 

ا33 تودّع ألنائها الشهدا «. 
ايف خت2ا1 حديبه لصحيفة املس2رية، دعا 
الع2ال1 إلرا3يم »الش2عب اليأن32 إىل النفري 
االتوح2د يف اج2ه املس2تعأرين َاأن الجهاد 
فرض عن لدان اس2تبنا ، مس2تنهضاً دار 

القبائ2ل يف مواجه2ة الع2داان مس2تدل لأن 
الع2دا الي2و1 يس2تبيح ُكّل يش  االواج2ب 
اااللتح2اق  الدف2اع  ازارة  تلبي2ة  يتطل2ب 
لاملعس2كرات، منو23اً ق2ال ل2أن م2ن ينرش 
القاع2دة اداع2ش يف املناط2ق الجنولية 3م 
اإلماراتيون االس2عوديون، فهذه التنظيأات 
تعأ2ل تح2ت رعاية احأاي2ة املحت2ل لتنفذ 

ة«.  أجندته الَراصَّ

الحث لرفد الجبهات
إىل ذلك دعا امس2تاذ خالد املدا 3، العلأاَ  
فهن2اك  التدري2ب،  معس2كرات  زي2ارة  إىل 
م2ن ينتظر23م ايحت2اج لصوته2م ااعيهم 
الدين32، مبأناً دار3م يف الن2زال إىل مرتلف 
جبه2ات الع2زة االكرام2ة لرف2ا معنوي2ات 
العلأ2ا   ع2ى  أن  كأ2ا  اق2ال  املجا3دي2ن، 
االرطبا  ااملرش2دين داراً كبرياً ا3اماً عى 
منال2ر الجواما ي2و1 الجأعة؛ لح2ث الناس 
للنف2ري الع2ا1 االتوج2ه للجبه2ات ارفد3ا 
ل2كل غاٍل ا فيا، مؤك2داً أن املرحلة تحتاج 
إىل مضاعف2ة الجهود االنف2ري يف ُكّل مديرية 
امرل2ا احارة، ا23ذا 3و ما س2يكون لردع 

العداان اممريك3 السعودي. 

بيان العلماء: الحرب اليوم بني 
الحق والباطل

ايف خت2ا1 اللق2ا  أص2در علأ2ا  اليأ2ن 
ليا 2اً أ23اب »لألن2ا  الش2عب للنف2ري العا1 
ارف2د الجبه2ات لالرج2ال املقاتل2ن اامل2ال 
اكل مقوم2ات الببات االصأ2ود يف مواجهة 
امع2دا «، داعي2اً »ش2باب اليأ2ن املرلصن 
لالس2تجالة لدع2وة ازارة الدف2اع للتجني2د 
اااللتحاق لاملعس2كرات؛ قيام2اً لأا أمر الله 
تع2اىل من ااج2ب الدفاع عن الدي2ن االنفا 

االعرض ااملال«. 
اأشار البيان إىل أن »تحالف العداان أَك2ََّد 
م2ن خ2الل مواقف2ه الواضح2ة التطبيا ما 
الكيان الصهيو 3 الغاصب االسع3 لتصفية 
القضية الفلس2طينية« مضيفاً أن »العداان 
يببت تأا3يه املطلق ما املرشاع الصهيو 3 
يف املنطقة اتقديأه أعدا  اإلْساَل1 ااملسلأن 

يف صورة الدال الصديقة راعية السال1«. 
كأ2ا أَك2ََّد ليان علأا  اليأ2ن أ ه »لم يبَق 
حجة محد اال عذر ملعت2ذر يف مواجهة أعدا  
الله الظاملن أياً كا وا الأي لسان تكلأوا«. 

ااعترب علأا  اليأ2ن يف البيان أن »الحرب 
يف الحقيقة اليو1 حرٌب لن الحق امن ينتأ3 

إليه الن الباطل امن ينتأ3 إليه«. 

بيان العلماء: لم تبَق ُحّجة ألحد وال عذَر لمعتذر 
في مواجهة أعداء اهلل الظالمين أيًا كانوا 

مفتي الديار اليمنية: علماء اليمن متفقون على 
وجوب الجهاد والدفاع عن األرض والعرض
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إنه اليمن صانع المعجزات 
صالح مقبل فارع 

طائرت2ان يف أق2ل من 23 س2اعة.. 
يعتربُ 3ذا إ جازاً كب2رياً حققه الدفاُع 
الق2وة  فلرج2ال  اليأن32،  الج2وي 
الصاراخية خالُص شكر ا اتقدير ا. 
لعد ألف يو1 من الصأود اس2تطاع 
امل2ارد اليأن32 أن يُغ2ري املعادل2ة عى 
امرض ايُعي2د الحس2الاِت للدال الت3 
ا عترب23ُا  ُعظأ2ى  تعت2رب  فس2ها 
َقّش2ًة أما1 قوة الله س2بحا ه اتعاىل، 
ايلرب2ط اماراق الت32 تلعب لها ضد 

الشعب اليأن3. 
ليا إ جازاً لس2يطاً إس2قاط الطائرتن، حتى اإن كا ت ال تؤثر 
يف الع2دا مادياً عى املدى القري2ب، الكنها تؤثر فيه ماديًّا عى املدى 
املتوس2ط االبعي2د الالتدري2ج، اتؤث2ر في2ه معنويًّا اتجعل2ه يعيد 

حسالاته تجاه 3ذا الشعب الصامد. 
كيف ِلش2عٍب يُطَحن منذ ثالث سنوات ايُحارَص لًرا الحًرا اجًوا، 
ايف ذات الوقت فقرياً، اإْمَكا اته لدائية السيطة امحدادة، اَدْخلُه 
فر مقار 2ة لالدال الت3 تحارل2ه، كيف له أن  القوم3 يس2ااي الصِّ

يصأد ايصرب ايقاا1 3ذا العداان طوال 3ذه الفرتة؟!. 
الي2ا الصأ2ود فحس2ب لل اس2تطاع الجه2وده الذاتي2ة تطوير 
صناعاته الحرلية ادفاعه الجوي، ااس2تطاع إس2قاط طائرات العدا 
الواحدة تل2و امُْخ22َرى لتلك اإلْمَكا ات الذاتية البس2يطة، ااس2تطاع 
تغي2ري معادلة املعركة من الدف2اع إىل الهجو1، امقاامة اجهاد العدا 
يف أرلع2ن جبهة مأتدة ع2ى طول الحداد الربي2ة االبحرية دان كلل 
أَْا مل2ل، ااس2تطاع حْص2د اال تص2ارات املتتالية، ا3زيأة الرتس2ا ة 
العسكرية الضرأة لسالح الكالش2نكوف البدائ3 البسيط، ااستطاع 
أن يُصن2ّا الصواريخ ايطور23ا ايغزا دال الع2داان إىل عقر دار3ا، 
ارضلاته تصيب العأق اعأق العأق يف عواصأها امد ها اقواعد3ا. 
ش2عٌب 23ذه صفات2ه يعترب معج2زَة الق2رن الواح2د االعرشين، 
اأس2طورَة الش2عوب يف تحقيق املس2تحيل، ش2عٌب كهذا ل2ن يُهَز1، 
اال تس2تطيا أية دالة مهأ2ا للغت قوتها أن تل2وي ذراعه اتهزمه 
اتجعله يستس2لم، إ ه ش2عب يجعل الجبالرة يَِررُّاا له س2اجدين، 
ش2عب إذا أراد النجو1  الها. ش2عب ترلّى عى اإللا  ايرفض الضيم 
ااملدا3نة، اليا يف قواميس2ه االستسال1 إ ه اليأن اشعب اليأن يا 

أاغاد!!، فأين تذ3بون؟ فال مفر لكم من جحيأه. 
إذا للغ الرضيُا لنا فطاماً * تررُّ له الجبالُر ساجدينا. 

الك2ن.. ما 3و ال2رسِّ الرف3 االق2وة الت3 يأتلكها 3ذا الش2عب 
االت3 جعلته يُس2ّطر اال تص2ارات ايصنا املعج2زات اجعلته قوياً 

اصامًدا حتى اللحظة؟
ة، فاليأن املؤم2ن يقاتل من  3ُن2ا الرس: أ 2ه الله االقضي2ة الَحقَّ
أجل الله ادينه ايف س2بيل الله س2بحا ه اتعاىل، 3ُنا الرس، يف أن 3ذا 
الش2عب يعتق2د ايتيّقن ايؤمن لأ 2ه عى حق اغريه ع2ى الباطل، 
يقات2ل م2ن أجل قضيت2ه امظلوميت2ه، َفبقت2ُه لالل2ه اتوكُّله عليه 
2ِكه لأعال1 الهدى جعلته الغالَب  ا رُصت2ه لله الدينه الوطنه اتأسُّ
، »إن تنرصاا الله ينرصكم ايببت أقدامكم«، ا«إن  االقويَّ ااملنترِصَ
ينرصكم الله فال غالب لكم«، ا«ما رميت إذ رميت الكن الله رمى« 
ا«كم من فئة قليلة غلبت فئة كبرية لإذن الله االله ما الصالرين«.

الطيور على أشكالها
حميد دلهام

ش2هادة  م2ن  إ طالق2اً 
الس2ديا يأكُن الحكُم عى 
املزعومة يف  امم2ان  مراف2ئ 
ش2هادته الت32 اص2ل إليها 
)املعت2وه(  لقي2ادة  العال2م 
خ2الل  م2ن  ا)املهف2وف(، 
االرق2م  املري2ر  الواق2ا 
القيايس يف امزم2ات العاملية 
ااإلقليأي2ة, الت3 323  تاٌج 
حتأ32ٌّ لتل2ك القي2ادة غ2ري 

املوفقة. 
ما م2ن ش2ك أن امس2لوب ل2م يرتلْف، 
اأن ترام2ب امحأ2د لن س2لأان ينتأيان 
إىل  ف2ا املدرس2ة املتعطش2ة ااملتفننة يف 
خلق اتفجري امزمات، االفش2ل الذريا يف 

إدارتها. 
ترام2ب -كأا يبدا- 3و امس2وأ حظًّا يف 
23ذا املضأار؛  ظ2راً لحجم اع2دد ا تائج 
امزم2ات الت32 أش2علها, مح2ااالً اإلرضار 
االَكيَد لشعوب لعينها، إال أ ها كا ت الاالً 
عليه اعى إدارته، اعادت لنتائَج عكسية. 
يأت32 يف مقدم2ة ذلك محاالت2ه تفجري 
امزمة ما إيران من خالل التهديد املتواصل 
لالتنصل ع2ن االتفاق الن2واي, اإْمَكا ية 

قيا1 إدارته لنسفه اإلغائه يف أية لحظة. 
لق2د أراد ترامب َعْزَل إيران، فإذا له يقا 
يف رش م2ا خطط له، فهناك 
إجأ2اع أارال32 ادايل عى 
رضارة التأس2ك لاالتفاق، 
أَْكب22َر من ذلك 3ن2اك دال 
أق2رب  م2ن  كا 2ت  كب2رية 
الحلفا  ممريكا لاتت تغرد 
خارج الرسب اممريك3 كأا 
23و ح2ال فر س2ا اتركيا، 
اع2ى الطري2ق أملا ي2ا الت3 
ذ3بت إىل إَع2اَدة التفكري يف 
لن2ا  قدراته2ا العس2كرية، 
لع2د خيب2ة أم2ل كب2رية يف االعتأ2اد ع2ى 
الحأاي2ة اممريكي2ة ج2را  اص2ول اأدا  

ترامب. 
مجري2اُت  تس2ريُ  النس2ق  ع2ى  ف2ا 
اتطورات امزمة الكورية، إخفاق أمريك3 
اتراج2ا ُمِذّل أَْكب2َر م2ن مرة أما1 رصامة 
اال2ذي  الش2أايل،  الك2وري  الزعي2م  اأدا  
كا 2ت آخ2ر صفع2ة اّجهه2ا لرتامب 33 
إَعاَدة الرط الس2اخن ما الجارة الجنولية 
َاالتأهي2د لش2كل جاد إلَع2اَدة املفااضات 

لن الكوريتن. 
3ذه املحاال2ُة الجريئُة اغري املس2بوقة 
من القيادة الكورية الش2أالية، من شأ ها 

أن  جح2ت لي2ا فق2ط الح2اق الهزيأ2ة 
لأمري2كا, لل س2حب البس2اط م2ن تحت 
أقدامه2ا يف منطقة 33 م2ن أَْكب2َر مناطق 

التواجد االنفوذ اممريك3 يف العالم. 
م2ن جا بها أزمة الق2دس اقرار ترامب 
املبري حولها، 33 امُْخ2َرى شا3داً حياً عى 
اإلخفاق اممريك3 تحت إدارة ترامب, حتى 
أن 3زيأته2ا يف تصوي2ت الجأعية العامة 
لأمم املتحدة، تعد أَْكب2َر من تأريرية اغري 

مسبوقة يف تأريخ السياَسة اممريكية. 
أزم2اٌت ال تنته32 له2ا أال الي2ا له2ا 
آخ2ر.. اما يس2تجد منه2ا يب2ري أَْكب2َر من 
سؤال.. فبعد امزمة ما لاكستان، ترى أين 
س2يحط ترامب رحاَله؟! ام2ا 33 املحطة 
القادمة؟!، امتى سيأت3 الدار عى البقرة 

الحلوب؟!
لن س2لأان يس2ري عى  ف2ا الُرَطى 
صفع2ات  الصفع2ات،  ايتلق2ى  ف2ا 
الذري2ا يف  متتالي2ة كان آخر23ا فش2له 
إش2عال اماض2اع يف لبن2ان، لع2د أن أت2ى 
لأا لم يأِت2ه أحد من الصل2ف االعنجهية 
ااحتج2از رئيا ازرا  لل2د زائر اإجباره 

عى تقديم االستقالة. 
3ك2ذا يس2ري العال2م إىل مراف2ئ اممان 
املزعومة، ايُحثُّ الُرَطى  حَو3ا، لشهادة 
أحد ألرز علأا  السلطة يف التأريخ الحديث.

 خـلـل فـنــي
محمد صالح حاتم

عى الرغم أن تحالَُف قوى العداان يأتلك أحدث أ واع امس2لحة 
امنها أسطول الطريان، املكون من أحدث أ واع الطائرات أمريكية 
الصن2ا مب2ل F16 اF15 امراحي2ات املات2ي ا23ذه 33 فرر 
الصناع2ة اممريكية اكذَلك الطائرات لدان طيار الدرا ز أمريكية 
الصن2ا اأ 2واع م2ن الطائ2رات أارالي2ة الصن2ا مب2ل التايفون 
االتور ادا االت3 لم يسقط منها غري طائرة ااحد يف حرب العراق 

اأسقطتها الدفاعات اممريكية لالرطا . 
الكن اس2تطاعت دفاعاتنا الجوية من إسقاط العديد من 3ذه 
الطائرات، الكن العدا دائأاً يرجا سبب سقوطها إىل خلل فن3. 
ف2إذا ما صدقنا 3ذه امس2طوا ة املرشاخة ا23و الرلل الفن3، 
فه2ذا يعن3 أن الح2رب عى اليأن كش2فت م2دى ردا ة الصناعة 
العس2كرية اممريكية اامارلية االت3 فش2لت يف حرلها يف اليأن، 
اكذَلك الحرب عى اليأن كش2فت مدى تفوق الصناعة العسكرية 

الراسية عى  ظرياتها اممريكية اامارالية. 

فالس2الح الرايس 3و سالح الجيش اليأن3، ا3و يعترب سالحا 
تقليديا مقار ة لأا يأتلكه تحالف قوى العداان. 

فالحرُب عى اليأن غ2رّيت  ظريات الحراب امقاييا التطور 
االحداثة يف السالح اأظهرت مدى تفوق اإل َْسان عى التكنولوجيا 
الحديب2ة اقدرته عى التعامل ما الس2الح حتى َاإن كان س2الحاً 
قديأ2ا اتقليدي2ا ا3و ما ظه2ر جلياً م2ا الجيش اليأن32، الذي 
اس2تطاع أن يق2اا1 ايصأد أما1 أقوى تحالف عس2كري امجهز 
لأحدث امسلحة اأعتى آلة حرلية تأتلكها البرشية، رغم تسليحه 
التقليدي ا3و أَيْضاً الذي أحرق لالوالعة مدرعات الرباديل ادلالات 
اإللرامز اعرلات كإيَْأان اأس2قط طائرات F16اF15 االتايفون 

االتور ادا ادمر البوارج االسفن املعتدية يف ميا3نا اإلقليأية. 
فليا معياُر كس2ب املعركة 3و حداثة اتطور الس2الح لل 3و 
القدرة عى التعامل ما الس2الح اإْمَكا ية اإل َْسان الذي يستطيا 
تطوي2ا الس2الح اتطويره ا3و م2ا صنعه الجن2دي اليأن3 خالل 

معركة الدفاع عن امرض االِعرض االرشف. 
فأعركتنا معركة كرامة اعزة معركة حياة أَْا موت. 

أفالك السماوات تنحني احترامًا إلرادة المستضعفين
 جميل أنعم العبسي

عى ترو1  جراَن، العد أَْكب2َر من 1000 يو1 من 
الع2داان عى اليأن يرُقُص مجا3دا 
ع2ى  الش2عبية  االلج2ان  الجي2ش 
أ قاض طائ2رة »تور 2ادا« معادية 
اليأنية  الجوية  الدفاعات  أسقطتها 
لصاراخ أرض - ج2و مطور محلياً 
لعد أن فعلت أيادي الريا ة االعأالة 
فعَله2ا لتدم2ري منظوم2ات الدف2اع 

الجوي اتفكيكها.. 
اقب2ل لحظات من 3ذه املش2ا3د 
3رعت أرلا طائرات ألاتي معادية 
إىل مكان س2قوط طائرة التور يدا، 

قال2وا إلج2ال  الطيارين، لكنها كا ت تش2ن غارات 
ع2ى الطائ2رة الس2اقطة إلخف2ا  معامله2ا اطأر 

الفضيحة. 

عدسُة اإلعال1 الحرل3 اثّقت ارصدت الفضيحة، 
ا3ناك م2ا ال يقبل الن2رش يردش حي2ا  الكربيا ، 
العق2ول م2ن مط2اردة  الص2دار ايبه2ر  ايبل2ج 
الصاراخ اليأن3 للطائرة السعودية 
يف أج2وا  صع2دة امحاالة املرااغة 
الفاش2لة تنته3 لهتك عذرية سالح 

الجو الناتوي لرصاخ مداي. 
ا3ن2ا يف صنع2ا  كا ت مش2ا3د 
 F15 أُْخ2َرى للحظ2ة إصالة طائرة
معادية يف س2أا  العاصأة لكامريا 
الظ2ال1  جن2ح  كش2فت  حراري2ة 
األجأ2ت ُكّل املش2ككن اأصح2اب 
 ظري2ات »ع2وداا إىل الكه2وف ي2ا 
مترلفن«.. ا3ا  حن  رى الترلف 

لأ1 عينه يف أعينهم.. 
ا3ن2ا كا ت زاامل يأا ية خال2دة أصيلة اأقدا1 
مجا3دي2ن اثن2ن ترتاق2ص ع2ى أ ق2اض ُحط2ا1 

الطائرة، دّققوا جيداً، فرلف الزامل اعدسة اإلعال1 
الحرل32 القاي2ا الحطا1 اش2أوخ الكالش2نكوف 
ع2ى أكت2اف الِعظ2ا1 فرح2اً لالتنكي2ل لجحاف2ل 
اللئا1.. ألف حكاية األف رااية مس2طورة الصأود 
اإلله3، اأيقو 2ة النرص التأرير32، حصار ادمار 
امؤام2رات، اإرادة يأني2ة يكرسا ه2ا تقو1 أقوى 

اأر3ْف، يقتلو ها تأت3 من آخر القتل أعصْف. 
أَْكب22َر م2ن 200 ملي2ار داالر تكالي2ف تحال2ف 
الع2داان إلخضاع اليأن يف أش2هر3ا اماىل، اامكيد 
أَْكب22َر الي2و1، يف مواجهة ش2عث ُغ2رْبٍ صنعوا من 
الصفر أرقاماً ترلَّعت السأاااِت اامفالك لأنظومة 
دفاعية تم تطوريها محلياً يف زمن الش2ح االقليل، 
امن مس2تضعف3 الوديان االق2رى احتى املدن إىل 
مرعب32 طائرات التايف2ون االتور ت2دا ااإلف 15 

ا16 يف أفالك السأا . 
للح2دث أل2ف عن2وان اكت2اب، الإل ج2از فصٌل 
كامٌل يفرض  فسه عى صفحات التأريخ االعلو1 

العس2كرية، كّأ2اً ا وعاً اقدرات، إ3ا 2ة للطائرات 
الحديبة اإ3ا ة أَْكب2َر للرشكات، إطاحة لأس2اطري 
اا تصار أصحاب الح2ق االصرب االببات، اااقا ال 
مناص منه أن النرَص قاب قوس2ن أَْا أد ى، الرش 

الصالرين. 
م2رباٌك للأس2تضعفن 23ذا اإل ج2از العظي2م، 
ا قبّل البرى من تحت أق2دا1 املجا3دين الصالرين 
الواثق2ن لوع2د الله.. صل2واُت رل3 عليك2م يا ُجنَد 
الل2ه اأالياَ ه..  ت2رشف أن  نتأ3َ لهذه املدرس2ة 
أحذي2ة  قلولن2ا  تك2وَن  أن  ا ت2رشَف  العظيأ2ة، 
مقدامك2م.. فيا مصطف2ى.. أيُّ رِس تحت القأيص 
املنتْف.. كفجأة الغيب تهأ3.. اكالرباكن تزحْف.. 
ِل2م أ ت لالكل أحفى.. م2ن ُكّل أذكى اأثقْف؟.. من 
ُكّل  بض تغن3.. يبكون من س2ب أ3يْف.. إىل املدى 
أ ت أ23دى.. الالرسادي2ب أعرْف... ي2ا مصطفى، 
ي2ا كتالًا... من ُكّل قلب تألْف.. ايا زما ًا َس2يأت3.. 

يأحو الزمان املزيْف. 
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اليمن مقبرة الغزاة وطائراتهم
جمال عوض الزامكي

لق2د كان لرضل2ات صواري2خ الدفاع 
الج2وي اليأنية، امث2ُر اإليجال32 البالغ 
عى الشعب اليأن3، فقد استقبل شعبنا 
أ با  إس2قاط طائرة التور ادا يف سأا  
اليأ2ن اكذَلك إصالة طائرات F 15 فوق 
صنع2ا  لارتي2اح؛ من 23ذه الطائ2رات 
الوط2ن اتقت2ل  كا 2ت تج2وُب س2أا  
لالقنالل االصواريخ الت3 تسقطها فوق 
منازل املواطن2ن يف املدن االقرى اتهد1 
املن2ازل ع2ى رؤاس س2اكنيها اتقتلهم 
ا23م  ائأ2ون اتأ2زق جب2ث امطفال 
االنسا  االشيوخ إىل أشال ، كان شعبنا 
املؤم2ن املجا23د الصال2ر يعا 32 الويل 
م2ن تل2ك الطائ2رات لكنه ص2رب اتحأل 
املم ارفض أن يرك2ا لحلف الصهاينة 
ااممري2كان املتأب2ل يف ع2داان مألك2ة 
لن32 س2عود ادايل2ة عي2ال زاي2د الذين 
ش2نوا اما زالوا يش2نون عداا 2ا لرلريا 
احش2يا اظامل2ا اغ2ري مربَّر من2ذ أعوا1 
اقتل2وا اآلالف م2ن ألن2ا  3ذا الش2عب؛ 
من طائراته2م كا ت ترسح اتأرح دان 
أن تواج2ه أي خط2ورة؛ من مطاراتن2ا 
اطائراتنا اراداراتن2ا ادفاعاتنا الجوية 
ت2م رضلها االرتكيز عليها من أال غارة 
للعداان من أجل أن يسهل عليهم اخرتاق 
مجالن2ا الجوي اقتل ش2عبنا دان أن تر 
صد3م موجات رادار ا اصواريخ الدفاع 

الجوي، ا3ذا ما حصل اس2تأر العداان 
يف التحلي2ق فوق املدن االقرى افوق ُكّل 
شرب من تراب اليأن ااستأر يف القصف 
االقتل االدمار اارتكاب ألش2ا الجرائم 
الع2رص  23ذا  يف  املأنهج2ة  الجأاعي2ة 
االعالم لأرسه يتفرج اصامت الم يحرك 
ساكنا، االشعب اليأن3 يتم ذلحه اقتله 
عى م2دار الس2اعة يف املن2ازل االحقول 
االطرقات امواكب امعراس اامس2واق 
اص2االت الع2زا  اكان ُكّل يأن3 اطن3 
حر يعرُصه امل2م؛  تيجة للأجازر الت3 
يرتكبها الع2داان لطائرات2ه، لكن اليو1 
 قول للطيارين السعودين ااإلماراتين 
ااممري2كان اغري3م  ق2ول لهم: ا تهت 
حرب النز3ة لم تعد س2أا  اليأن تحت 
س2يطرتكم اامل2دن اس2اكنيها ليس2ت 
تحت رحأة اسيطرة س2الحكم الجوي 
اليو1 أَْصب2َح2ت دفاعاتنا الجوية فاعلة 
اأَْصب22َح لأقدار23ا رضُب ااع2رتاض 
اإس2قاط أي2ة طائ2رة أَْا 23دف ج2وي 
يدخ2ل مجالنا الج2وي، اأَْصب2َح الرعب 
االروف يس2يطر عى الطياري2ن القتلة 
َاأَْصب2َحوا يحسبون ألف حساب لسالح 
الدفاع الجوي اليأن3 الباِسل البطل الذي 
صأد اصرب اتحأل ااس2تطاع اليو1 أن 
يوجه رضل2ة موجعة لطائرات التحالف 
الصناع2ة اممريكي2ة  املع2ادي الفر2ر 

َاالربيطا ية.
لقد أثبت رجال الدفاع الجوي قدرتهم 

اق2درة الصواريخ الت32 طورا3ا محلياً 
لأ هم جا3زان ليلقنوا امعدا  دراساً يف 

فن الحرب الحديبة.
الي2و1 لحأ2د الل2ه الع2ون اتوفي2ق 
من الله  س2تطيا حأاية أج2وا  اليأن 
اأَْصب2َح الدفاع الجوي قادراً عى حأاية 

امجوا  اليأنية.
االي2و1 ل2م يع2د تحليقه2م ادخ2ول 
املج2ال الجوي اليأن3  ز23ة أَْا لاملهأة 
الس2هلة اأَْصب2َح امل2وت يرتلص لهم يف 

سأائنا اأرضنا.
االي2و1  ح2ن من يتس2يد ايتحكم يف 

الجو اامرض.
اقصور23م  اقواعد23م  مطاراته2م 

اأي 23دف س2عودي أَْا إمارات3 يف عأق 
أرضهم  س2تطيا رضلة لالربكان الذي 
امنظوم2ة  الج2وي  دفاعه2م  اخ2رتق 

الباتريوت عجزت عن أن تعرتضه.
الس2عودية  امج2وا   ع2ى  الس2يادة 
اليأني2ة  الصاراخي2ة  للق2وة  ص2ارت 

اأَْصب2َحوا غري قادرين عى حأايتها. 
امرض اليأني2ة االس2كان الكل صار 
محأي2اً لالله ثم لالدف2اع الجوي اليأن3 
الحرب البحرية االربية يف الجبهات  حن 
من يأس2ك لزم2ا1 املب2ادرة العد  جاح 
قوة الدفاع الجوي يف استهداف طائرتن 
معادي2ة لن ليل2ة اضحا23ا يف صنعا  
اصع2دة ايف لض2ا س2اعات فه2ذا يعد 

تقدم2اً اإ ج2ازاً كبرياً اأن ل2دى ألطالنا 
القدرة يف حأاية سأا  اشعب الوطن يف 
أية محافظ2ة، َاأن املعركة يف الجو االرب 

االبحر أَْصب2َحت لنا.
فهل فهم الع2دا االعأال  ااملرجفون 
رسالة الش2عب اليأن3 اجيشه الجا ه 
اقيادته، اأدركوا أن تركيا 3ذا الش2عب 
أن  ل2ه  ُكّل مغ2رر  َاأن ع2ى  مس2تحيل 
يعوَد للصواب ايصّح2ح موقفه االعدا 
أن يذع2ن للس2ال1 اتدرك امم2م املتحدة 
االعالم امن تس2ول له  فس2ه املساس 
ااس2تقالل  اس2يادة  ااح2دة  لهوي2ة 
اكرامة اأمن اليأن اشعبه لأن مصريه 

الفشل امزللة التأريخ.
ا ق2ول للش2عب مزيداً م2ن الصأود 
االحف2اظ  الص2ف  اتوحي2د  االتالح2م 
عى الن2رص ارف2د الجبه2ات اااللتحا1 
االوق2وف يف خن2دق الدفاع ع2ن الوطن 
ما الجيش االج2ان اامحرار يف جبهات 
العزة االكرامة الأن النرص قاب قوسن 

أَْا أد ى.
تحي2ٌة لرج2ال الدفاع الج2وي اقوتنا 
الجوي2ة االبحري2ة الرج2ال الرج2ال يف 
جبه2ات الع2زة يف رشق اغرب اش2أال 
اجنوب الوطن، ا هنئ الشعب االقيادة 
ااملطال له2ذا اإل جاز االن2رص الكبري، 
ا ق2ول لص2وت ااح2د للع2دا االعأيل 
للغ2زاة  مق2ربة  اليأ2ن  ل2أن  ااملرج2ف 

اطائراتهم. 

واالنتصارات مستمرة
زينب الشهاري

يقُف العاَل2ُم اليو1َ مند3ش2اً، فكل 
 ظريات العلم الحديث َاكل ما توصل 
إليه من لحوثات َادراسات مرتلفة ال 
تج2ري قوا ينُها 3نا، 3نا يحدث يشٌ  
مرتلٌف، 3ن2ا ترتلُّ امش2ياُ  َاتحدث 
املعج2زات،  َاتتحق2ق  امعجول2ات 
معادل2ة الق2وة له2ا معن2ى آخ2ر 3نا 
َامجريات الح2رب َاأحداثها لها طراز 
َة من أَْكب2َر من  مرتلف، جحافُل ُمسريَّ
١٧ دالة لينها الدال العظأى مدججة 
لأعتى امس2لحة َاأَْكب2َر23ا تطوراً لم 
تجد  فعاً َايعود أصحالها يف صناديق 
ما ُكّل ما لحقه2م من خيبة َا3زيأة 
َاخ2زي َاع2ار، تارك2ن ارا 23م ُكّل 
أسلحتهم الت3 أَْصب2َحت إما مدمرة أَْا 
غنيأة يف حرب غري متكافئة ترجحت 
ذاي  امق2دا1  حافي32  كف2ة  فيه2ا 

امسلحة الشرصية البسيطة جداً.
العال2م  أيه2ا  س2أضا ل2ن يدي2ك 
يف  حققه2ا  الت32  اليأن32  إ ج2ازات 
عا1 َاالت32 ال زال يحص2د منها املزيد 
َااملزيد حتى الوق2ت الحايل َاالت3 كان 
آخر23ا إس2قاط طائرت2ن حرليت2ن 
من أحدث الطائ2رات املقاتلة الفتاكة 
طائ2رة التور ي2دا َااإلف 15، ليض2َا 
اليأن32 معادل2ة جديدة 323 معادلة 
الح2ق ال2ذي ينترص مهأ2ا كا ت قوة 
الع2دا َاإْمَكا يات2ه طاملا تس2لح أ3ل 
الح2ق لالبقة َااإليَْأان َااالرتباط لالله 
َاالصأ2ود َاالصرب، َاإلي2ك أيها العالم 

إ جازات اليأن3 ضد حلف الرش:

دّم2ر الجي2ش االلج2ان الش2عبية 
خ2الل الع2ا1 املن2رص1 ثأ2ان دلالات 
دلال2ة  ا31  مدرع2ة  ا6ر1  ألرام2ز 
1337 آلية متنوعة للتحالف السعودي 
اممريك32، اايف العتاد البحري دمرت 
الق2وات البحري2ة االدف2اع الس2احي 
ثأا 3 قطا لحرية عسكرية، توزعت 
عى زارق2ن اأرلا ل2وارج، اغواصة 

تجسسية افرقاطة«. 
للجي2ش  الجوي2ة  الدفاع2ات  أّم2ا 
االلج2ان الش2عبية فقد أس2قطت ر2 
طائرة لتحالف العداان منها طائرتن 
إف 16 اطائرة إف 15 اطائرة تايفون 
اطائرتن ألات2ي اطائرة لالك 3وك 
اطائرة 3يلوكول2رت اطائرة مراحية 
أُْخ2َرى اطائرة إ1 كيو ر لاإلَضاَفة إىل 

ر1 طائرة استطالع«. 
أّم2ا منج2زاُت الق2وة الصاراخي2ة 
فق2د  الش2عبية،  االلج2ان  للجي2ش 
إىل  لاليس2تيًا  صاراًخ2ا   35 أطلق2ت 
العأق الس2عودي ااإلمارات32 امواقا 
جنوده امرتزقت2ه يف مرتلف الجبهات 
منها ثالث2ة صواريخ ل2ركان 1 اثالثة 
صواري2خ ل2ركان 2، اثالث2ة صواريخ 
لركان إت2ش 2 اثالث2ة صواريخ زلزال 
3«، »كأا شألت الصواريخ الباليستية 
الت32 تم إطالقه2ا خالل الع2ا1 املايض 
اص2اراخ  مجن2ح  ك2راز  ص2اراخ 
قا23ر 1، اثالثن ص2اراخ قا3ر إ1 2 
اصاراخ لم يكشف عن  وعيته لعد«، 

لحسب تقرير اإلعال1 الحرل3. 
ااال تصارات مس2تأرة االلُه غالب 

عى أمره. 

حقيقة 1000 يوم وغالف 33 عامًا!!
همام إبراهيم

عنَدما تنُظُر لغالٍف جأيٍل لكتاٍب 
ما قد يبه2رك حقاً، كتل2ك البوالات 
الفار3ة عى امُلَؤّسس2ات االوزارات 
تع2رَف  أن  أردت  اإن  املهرتئ2ة، 
الحقيق2ة لش2رص م2ا أَْا منطقة 
ما أَْا  ظا1 ما، س2تعرفه يف املواقف 
الت32 تظه2ر م2ا يرتزل2ه لداخل2ه 
اتغرلله لتظهره عى الس2طح دان 
أي2ة ش2بهة أَْا التب2اس، ق2د تكون 
3ن2اك صدم2ٌة!! إن ش2عرت لأب2ل 
3ذا الش2عور فاعلم حتأاً أ ك كنت 
مرداع2اً، اليا 3ن2اك معنى آخر 

ملفهو1 صدمة اإل َْسان.
الالت2ايل م2ا كان يت2م عأل2ه يف 
الرخا  يظهر يف الشدائد، النا مبال 
ُق2ْرآ 32 عأل النب3 يوس2ف س2با 
س2نوات ظهر أثره يف ش2دة الس2با 
تعل2م حقيق2ة  امُْخ22َرى، ا3ك2ذا 
الدالة امدى  جاح قائد3ا ا ظامه 
من عدم2ه، امش2اريعه الحقيقية 
الت3 تنهض اتواجه أية تحديات قد 
تظهر ا3نا  عرف الترطيط اجدية 
القيادة يف استش2عار املسؤالية من 
غياله2ا، الامح2رى ع2د1 االكرتاث 
ملش2اريا  القي2ادة  توج2ه   تيج2ة 
أُْخ22َرى ش2رصية فئوي2ة حزلي2ة 
خارجية يف  هاية املطاف ليس2ت يف 

املصب املطلوب االصحيح
منها أن تنصد1َ لأن دالتك كا ت 
مج2رد خوا  ف2ارغ مغل2ف لغطا  
لراق صوري خ2داع، فف3 ااضعك 
االن 23و حقيق2ة دالتك آ 2ذاك اما 
امضأو 2ه،  الغ2الف  تح2ت  كان 

ايق2ال احتف2ظ لقرش2ك االلي2ض 
ليومك االس2ود، الم  َر قرش2اً ال يف 

يو1 أليض اال أسود!!
أس2أْل احتياجات2ك الي2و1 تدلْلك 
عى احتياجاتك لامما، لتكتش2َف 
323 ذاتها لم تتغري ل2ل تزداد حجم 
الفه2وة توس2عاً، ا323 تراكأ2ات 
اأعراض، الديك لعٌض من امحجار 
ق2د ت2م اإلجه2از عليها، فه2ل 3ذه 
مج2رد  املطلول2ة!!   323 النهض2ة 

حجارة!!
دالة مستأجرة!! دالة ال تصنا!! 
لأجا 2ب!!  ثرااته2ا  تؤج2ر  دال2ة 
دال2ة مجرد سأس2ار ل2ن املواطن 
ااالجنب3 إليصال احتياجاته مقالل 
اتااات ليست رضائب، التنأية 33 
تلك القصور يف ش2ارع حدة العض 
قي2ادات  لكب2ار  املألوك2ة  امل2زارع 

الدالة ايف دال أُْخ2َرى!!
حقائ2ُق مرعبٌة كا 2ت مترفيًة 
للباس  س2ائ3 أس2ود يظهر عليها 
الحشأة حتى تنصد1 لحقيقة تلك 
لامسلحة  الحشأة، قصور مأتلئة 
اامموال االب2ذخ االرفا3ية االرتف 
القارا 32 الفرعو 3، الراديو تضج 
لنا ليالً ا هاراً لاس2أه االتلفزيون 
صاخب لصورته ااس2أه آ ا  الليل 
االنهار، االحتفاالت الوطنية تنسب 
ل2ه كقائ2د ث2ورة اال ي2زال يف لطن 

أمه!!
23ذا اس2تبداٌد ااحتي2اٌل فظي2ا 
اأفظ2ا من2ه َم2ن دفعوا ل2ه ا3م 
اترك2وه،  لالف2رار  االذاا  ذ ول2ه 
23ذه  تيج2ة منهج قائ2د كان دأله 
23ذا النه2ج امل2رااغ، الن ي2رتدداا 

أن يتحالف2وا ما الش2يطان ذاته لو 
أت2اح لهم إلليا ذلك، لكنه س2يتربأ 
م2ن فعله2م يوما ما ا23و عى الله 

قريب.. 
اما ع2داان الي2و1 لبعي2د، فكم 
م2ن م2آيَس اجرائَم احص2اٍر اقتل 
اترشي2د ا زاح طيل2ة 1000 يو1، 
البعض تجرد من مبادئه اإل َْسا ية 
ي2راِع  فل2م  اامخالقي2ة،  االديني2ة 
أية حرم2ة لتلك الدما  املس2فوحة 
لع2رشات اآلالف م2ن  س2ا  لل2ده 
اأطفالها اأش2الئهم تتناثر ُكّل يو1 
اكأن للدي اليو1 يف القطب الشأايل 
يتناث2ر البلج 3ناك، فيأا تتناثر 3نا 
لقية أجساد اإل َْسان اليأن3 املسلم، 
أل2اً ش2يراً كب2رياً اطف2الً صغ2رياً 
اام2رأة ال  دف2ن إاّل خص2الت م2ن 
لقية ش2عر3ا يعري أش2باه الرجال 
ايس2تغيث لنروة الرجال اغريتهم 
اما تبقى من رشف احأية اال يجد 

حتى حأية الجا3لية اماىل!!
اتظهر الحقائق كعادتها؛ كو ها 
تتب2دل  تتغ2ري اال  إلهي2ة ال  س2نناً 
اال تتأخ2ر، الذا لنا  اإل َْس2ان 33 
التنأية الت3 ستعأر امرض اتكون 
يوس2َف آخَر اتجس2د االس2ترالف 
اإلله3 العظيم، ال2ن أرى 3ذا إاّل يف 
3ذه املسرية الُق2ْرآ ية؛ كو ها  العًة 
م2ن قلب الُق22ْرآن اقي2ادة ُق2ْرآ ية 
الأ2الز1 الزم2ت الُق2ْرآن اللس2ان 
قومها كأ2ا الُق2ْرآن للس2ان قومه 
ا3ك2ذا 3و الُق22ْرآن عظيم لعظأة 
الل2ه العزي2ز العظأ2ة البالت2ن يف 
جبهات الجهاد يف س2بيل الله اعى 

أيديهم يكتُُب اللُه النرص. 
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ثقافية 

الل�ُه ال يأُم���ُر الناَس ب�يء إال وه�و يف متناولهم أن 
يعمل�وه إم�ا مب�ارشة أو يف متناولهم أن يهيئوا أنفس�هم 
ألن يصل�وا إىل العمل به وإال ل�كان من تكليف ما ال يطاق 
والرحي�م ال يكلف الن�اس بما ال يطيق�ون أبدا.]محياي 

امأات3 ص: ي[ 
الله سبحانه وتعاىل هو الذي له ملك السماوات واألرض 

هو الذي له ما يف السماوات وما يف األرض، هو الذي يرشع 
لعب�اده، هو الذي يهدي فيجب عليهم أن يكونوا مس�لمني 
له، ومس�لِّمني ألمره، ويقبل�ون ُكّل ما جاء من عنده.]آخر 
س2ورة البقرة اأال س2ورة آل عأران ال2درس البا 3 

عرش ص: 27[ 
}َوَه�ذَا ِكتَ�اٌب أَنَْزْلنَاُه ُمبَ�اَرٌك َفاتَِّبُع�وُه َواتَُّق�وا َلَعلَُّكْم 

تُْرَحُموَن{)األنعام: 155( اآلية هذه بالنس�بة لنا، بالنسبة 
للمس�لمني يقول: }َفاتَِّبُع�وُه{، }َواتَُّقوا{ قد تش�مل عبارة 
واتقوا: اتقوا أن تسلكوا الطريقة األخرى، طريقة ما حصل 
عن�د بني إرسائي�ل، عندما أصبحوا ه�م يرشعون من عند 
أنفس�هم، ويقدمون توجيهات أخ�رى مخالفة لهدي الله.
]سورة ام عا1 الدرس السادس االعرشان ص: 26[

مقتطفاٌت نورانية

جبهة )الـوعـي( من أخطر الجبهات.. والعدوان يركز عليها 
بشدة.. فيجب التحرك فيها بشكل كبري

 : بشرى المحطوري
1ُ اللِه َعَل2ي2ِْه-  ِهيُْد الَقاِئُد -َس2الَّ ألقى الشَّ
من ي5/2 إىل 12003/6/3 سبَْا محارضات 
22 مالز1 22 رائعاٍت ج2داً -ُحقَّ لها أن تُكتَب 
لأ2ا  الذ23ب- ي2رشح فيه2ا كت2اَب )مديح 
الق2رآن( لإلم2ا1 القاس2م لن إلرا3ي2م عليه 
الس2ال1، 3ذه املح2ارضات كله2ا تحك3 عن 
القرآن، اكيفي2ة اال3تدا  لالق2رآن، اكيفية 
طرح الق2رآن للقضايا، امنهجي2ة القرآن يف 
ِهيُْد الَقاِئُد: ]كتاب 3و  ُكّل يش ، قال عنه الشَّ
من إم2ا1 كبري من أئأة أ23ل البيت، الزيدية 
متفق2ن عليه، 3و مش2هوٌر عند3م جأيعاً، 
اكتالت2ه لالطريقة الت3 تكش2ف كيف رؤية 
أ3ل البي2ت، اتوجه أ3ل البي2ت امصي، قبل 
1ُ اللِه  تج3 أش2يا  أخ2رى[، ايقص2د -َس2الَّ
َعَل2ي22ِْه- ل2)أش2يا  أخ2رى(، أي البقاف2ات 
املغلوطة الت32 33 تعتربُ معاِرض2ًة للقرآن، 
امعاِكس2ًة ملنهجية القرآن الت3 عليها امئأة 
1ُ الل2ِه َعَل2ي2ِْه-1  اماائ2ل من آل البيت -َس2الَّ

أجأعن.. 
1ُ اللِه َعَل2ي2ِْه- لإخراج 3ذا  ا صح -َس2الَّ
الكتاب لطريق2ة مأتازٍة االقيا1 لتدريس2ه 
لطلب2ة العلم اللبقافي2ن، االعأل عى  رشه 
لن أاساط الناس، حيث قال: ]ا3ذا الكتاب 
مناس2ب أ 2ه يص2ّور، ايررج لأحس2ن مأا 
؛ مج2ل ي2درَُّس يف املراكز،  23و علي2ه، يك2ربَّ
اينت2رَش للناس. فهو مناس2ٌب جداً  رُشه يف 
الفرتة 3ذه لالذات. يعن32 الناس اآلن أحوج 
ما يكو ون إىل الق2رآن، يف الزمن 3ذا لالذات. 
 ح2ن لحاج2ة إلي2ه يف املس2اجد, يف املراكز, 

ينترش يف أاساط الناس[.
ايف تقري2ِر 3ذا الع2دد ايف امعداد القادمة 
لإذن الله س2نتنااُل 3ذه املحارضات السبا، 
املعرافة ل22)مديح القرآن(، لالستفادة مأا 
فيه2ا من عل2ٍم غزي2ر، ااع3 كب2ري، اطرح 
2ِهيُْد الَقاِئُد خري  َقلَّ  ظ2ريه.. فجزى الله الشَّ
الج2زا ، اجعل2ه م2ا النبي2ن االصديّق2ن 

االشهدا .

جبهُة )الوعي( والحرُب الثقافية مؤثرة جدًا: 
1ُ اللِه  امأا أاَضَحه الش2هيُد القائُد -َس2الَّ
َعَل2ي2ِْه- ا3و يرَشُح قوله تعاىل: }َاِلتَْستَِبَن 
أنَّ م2ن س2بل امع2دا   اْلُأْجِرِم2َن{  َس2ِبيُل 
اُطُرقه2م الح2رب )البقافي2ة، االنفس2ية(، 
الإمكا نا أن  فعَل مبَلهم، ا حاِرلَهم ثقافياً 
ا فسياً، لتوعية اممة حول خطر3م، اأ هم 
أع2دا ، ايف 23ذا رد ع2ى َمن يظ2نُّ أ ه ليا 
لأقداره محاَرلُة أمري2كا؛ م ها دالٌة قوية، 
حي2ث قال: ]عندم2ا تعود إىل الق2رآن الكريم 
يف تش2ريصه له2ؤال  امعدا ، تج2د أ ه فعالً 
3ذا ش2ا3د ح3 ملا يحك3 ع2ن 3ذه النوعية. 
تج2د لالنس2بة لآلخرين الذي2ن يقولون ماذا 
 عأل؟ عن2د ما  قول له:  جا3د 3ؤال ، قال: 
]م2ا جهد ا  حن عاجزان[ ي2ا أخ3 3و 3ذا 
العدا يقول لك، يكش2ف لك 3و أن 3ناك من 
س2بلهم، التس2تبن س2بيلهم. يقول: 3ناك 
ط2رق تس2تطيا أن تقاامه2ا. الحظه يعأل 
ك2رايس، اماس2ات م2ن أج2ل يعأ2ل طبعة 
عليها، من أجل يصلح  فس2ية 3ذا الطالب، 

ا3ذا الطالب.. إذاً ألس2ت يف مواجهة ثقافية 
م2ا 23ذا؟ إذاً تح2رك ثقافياً. 23ل يأكن لك 
أن تتح2رك ثقافياً؟ 3ذا العدا يش2هد لك أ ه 
يأكن2ك أن تتح2رك ثقافي2اً يف مواجهت2ه، ال 
تقول: م2ا معك صاراخ، ما مع2ك دلالة، ما 
مع2ك مدري م2اذا، 3و 23ذا أل2و الصاراخ، 
االدلالة، االغواصة، يسترد1 3ذه الطريقة 
الت3 لاس2تطاعتك أ 2ك أ ت تكش2ف  واياه، 
اتكش2ف ااقعه من خاللها، تستطيا تحول 
املاسة الت3 جا  لها، االكريس شا3د، شا3د 
يعب2ئ  فوس الطالب الذين يجلس2ون عليها 
عدااة لهذا.. تقول ل2ه: الحظ 3ذا الذي عأل 
لك ماس2ة، اعأل لك ك2ريس، الله يقول عنه: 
أ ه2م ال ي2ودان لنا الر2ري، اما أعط2اك أ ه 
يحب2ك، ما أعطاك أ 2ه يرحأك، 23و أعطاك 
من أجل يأسح مش2اعر العدااة من  فسك، 
من أجل أن ال يك2ون لك موقف يف مواجهته، 
من أج2ل أن تقبل2ه، إذاً فالكريس، ااملاس2ة، 
3و ثأنك، اثأن دين2ك، اثأن اطنك، ما 3و 
يس2تطيا أن يفه2م؟ تجع2ل الطالب يجلا 

عى الكريس ااملاسة، ا3و يلعن أمريكا[.

مثال توضيحي: أن املساعداِت التي تمدُّنا بها 
أمريكا هي كـ)ُطعم السمك(:

ِهي2ُْد الَقاِئُد مباالً رائعاً يوّضُح  ارضب الشَّ
له الهدَف االغايَة من أيَّة مس2اعدٍة أمريكيٍة 
لبالد 2ا، حي2ُث ق2ال: ]م 2ه فع2الً أمريكا ال 
تقد1 ش2يئاً من ااقا عأل إ س2ا 3، رحأة، 
حب ألداً، كلها اس2ائل م2ن 3ذا النوع، يعن3 
كلها ُطعم، مبلأا الس2أك، عندما تكون أ ت 
متصيد للس2أكة، عندما تعأ2ل لها لحأة يف 
رأس السنارة حقتها، 3ل أ ت عندك مشاعر 
رحأة، تش2فق عليه2ا؛ م ك تحبها، اتس2ري 
تبحث لها عن أي فت2ات تأكله؟ ال، أ ت تريد 
تتصيد لها، اتأكلها 33. إذاً 3ذا ُطعم، كريس 
اماسة يؤثر عليه من أجل يأكله 3و ااطنه 

لكله[.

أهُل الضالل.. يستخدمون أسلوَب )النُّصح( 
كإبليس بالضبط:

1ُ الل2ِه َعَل2ي22ِْه- إىل أن من  الف2ت -َس2الَّ
أس2اليِب اليهود ا النصارى 3و أن يتلبّس2وا 
للباس الناصحن لن2ا، كإلليا عليه اللعنة، 
ِهي2ُْد الَقاِئُد قائالً:  ح الشَّ ايف 3ذا السياق َاضَّ
]3ذه 33 أال ما كش2فها الله من طرق أ3ل 
الض2الل، يقدمون أ فس2هم أحيا 2اً لأنطق 
الناصحن، اأس2لوب الناصح2ن. إلليا ألم 
يعأل 3ذه؟ }3َْل أَُدلَُّك َعَى َشَجَرِة اْلُرْلِد َاُمْلٍك 
الَّ يَبَْى{)طه120( ا3و يرتدد عى آد1، يرتدد 
ع2ى آد1 له2ذا املنطق الناصح، م2ا 3و كأ ه 
مهتم ج2داً لآد1، ايحب له الرري؟ إ أا فقط 
أري2د أن تك2ون ملكاً، اتكون م2ن الرالدين، 
ايف امخ2ري يُْقِس2ُم لهأ2ا }َاَقاَس2َأُهَأا إِ 3ِّ 
َلُكَأا َلِأَن النَّاِصِحَن{)امعراف21( }َفَدال3ََُّأا 
ِلُغُراٍر{)امعراف22( م2ا قال: أريد أن تكون 
ع2دا الله، أ ا أريد أ3ينك، أ 2ا أريد أضلك، أ ا 
أري2د ألهذل2ك، أ ا أريد أش2قيك. 23ل قال له 
3كذا؟ م2ا أن ااقع2ه 3ك2ذا.. إذاً 33 3ذه: 
كريس اماس2ة، ايعأل ل2ك مرشاع، ايعأل 
ل2ك حاج2ة م2ن 23ذه، يعأ2ل، يعأ2ل، يريد 

تتقبل2ه، من أجل2ه يهيأن عليك، فيش2قيك، 
ايهن كرامتك، ايعأل عى أن تكون الجنا 
الغري2ب يف البل2د، مبلأ2ا عأل2وا يف أمري2كا 
 فس2ها، 3م محتل2ن، توافداا ع2ى أمريكا 

 فسها من أارالا، من مناطق كبرية[. 

ما عمله )األمريكيون( بالهنود، ُسكَّان أمريكا 
األصليني.. ممكن أن يعملوه معنا:

1ُ اللِه َعَل2ي22ِْه- عى ما ذ3ب  ادّلل -َس2الَّ
إليه من أن اممريك3 إ ساٌن ال يعرُف الرحأَة، 
يحت2لُّ الب2الد االعباد ايس2و1 الناَس س2وَ  
الع2ذاب لو تأكن من ذل2ك، لأا حدث للهنود 
الحأر، س2كان أمري2كا امصلين، حيث قال: 
]مبلأا عألوا يف أمريكا  فسها، 3م محتلن، 
توافداا عى أمريكا  فس2ها م2ن أارالا، من 
مناطق كبرية.. االس2كان امصلين لشكلية 
ترتلف عن 3ؤال ، ما زال منهم لقايا، 3ؤال  
مس2اكن كا وا مالين، قتلو23م، اعذلو3م 
احاال2وا يقلص2وا اجود3م حت2ى أصبحوا 
غرلا ، اأصبحوا جنس2اً غريباً يس2رر منه، 
يعتربا 2ه يأب2ل قرا اً مظلأ2ة.. ألم يصبح 
الهن2ود اممريكيون قلي2الً؟ حتى عندما ترى 
مهرجا 2ات أمريكية، ترى حض2وراً أمريكياً 
3ل تجد منهم أحد؟ أين املالين من الس2كان 
امصلي2ن له2ذا البل2د؟ قض2وا عليه2م. .3نا 
يعأل لك  فا الطريق2ة يف امخري ترى البلد 
3ذا 3م مزحومن، 3ناك مزحومن، اما 3م 
مرتبطن لرتلة معين2ة، مرتبطن لأصالح، 
يغ2ادر  23ذا  23و  لنفوس2هم،  مرتبط2ن 
م2ن راس2يا يأت32 فلس2طن، يألئ2وا الد يا 
مهاجري2ن من عند23م، افود م2ن عند3م، 
آالف، ع2رشات اآلالف، مالي2ن، فيقلص2ون 
اج2ود الناس ل2أي طريق2ة، عند23م طرق 
كبرية حتى الو لوس2ائل أخرى، حتى ماذا؟ 
ق2د اليأن32 مبلأا الهن2دي اممريك32  ادر، 
 وعي2ة يعلأ2ك  وعية م2ن اليأني2ن ااحد.. 
الحظ املهرجا ات، عندما ترى االحتفاالت يف 
أمري2كا، 3ل تحصل لينه2م 3نود حأر؟ من 
الس2كان امصلي2ن؟ ال يوجد أح2د، أ هو3م! 
قضوا عليهم! سيقدمون كوحوش، ال يصلح 
أن يجلسوا يف امرض، ايتكاثراا! سيعتربا نا 
رشيري2ن، ما  صلح  ك2ون موجودين، ا3م 
يفهأو نا أ نا ما  صل2ح فعالً، 3م يحاالون 
يفهأو نا أ ن2ا ما  صلح؛ حت2ى يقول ااحد 
يف امخري: ]يستحقوا، االبا 3 قال يستحقوا 
ياخ2ه، م2ا منه2م يش ، يراح2وا أحس2ن، 

يراحوا من 3ناك[ 3م 3كذا يعألون[.

اإلنساُن يف الدنيا أماَم )خياَرين( ال ثالَث لهما: 
الهدى، أو الضالل:

1ُ اللِه َعَل2ي2ِْه- أن اللَه جل اعال  اأكد -َسالَّ
قد لّن ااّض2ح ُكلَّ يش  من الُهَدى االبينات 
يف القرآن الكريم، ما عى اإل س2ان إال االتباُع 
ملا 3و ااض2ٌح لن كوضوح الش2أا، حيُث 
قال: ]عندما قال: }َاإِذَا َجا َك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن 
ِلآيَاِتن2َا َفُقْل َس2ال1ٌَ َعَليُْكْم{)ام عا531 ( 3نا 
عندم2ا يقول: س2ال1 عليكم. تالح2ظ  وعية 
م2ن النوعي2ة الذي2ن يهتأ2ون، جديرين لأن 
يهت2م له2م، جديرين ل2أن يعلأه2م الحكأة 
فيس2تقبلهم حتى لالرتح2اب.. ا3نا يتحدث 

الل2ه عن 3ؤال ، احتى تك2ون رحأته قريبة 
منه2م ج2داً، يغفر له2م. لينأا الن2وع اآلخر 
يجع2ل قلوله2م قاس2ية، يضله2م، ال يوجد 
مغف2رة، ال يوج2د رحأة لالنس2بة لهم. 3و 
يقول لك 3نا: }َكتََب َرلُُّكْم َعَى  َْفِسِه الرَّْحَأَة 
أَ 2َُّه َمن َعِأ2َل ِمنُكْم ُس2و اً ِلَجَهاَل2ٍة ثُمَّ تَاَب 
ِم2ن لَْعِدِه َاأَْصَلَح َفأَ َُّه َغُف2وٌر رَِّحيٌم{ مبلأا 
َن  قال يف آية أخ2رى: }إِنَّ َرْحَأَت الّلِه َقِريٌب مِّ
اْلُأْحِس2ِنَن{)امعراف56(.. ف2إذا أ 2ت ع2ى 
3ذا النحو، تح2اال أن تكون مأن 3و جدير 
لهداي2ة الل2ه، معنى 23ذا أ ك تجع2ل الباري 
قريب2اً من2ك، إن حص2ل منك غلط2ة، افقك 
من تتوَب منها، ثم يت2وب عليك، إذا أعرضت 
يكون له معك أسلوب آخر، يكون لعيداً عنك، 
يكون قاس2ياً عليك، يجعل قلبك قاسياً، يزغ 

قلبك، يضلك، يبعدك تأاماً عن طريقه[.

 تعاُمُل البارئ سبحاَنه مع َمن )يعملون السوَء بجهالة(:
1ُ اللِه َعَل2ي2ِْه- ا3و يرشح  ااضح -َس2الَّ
قول2ه تع2اىل: }أَ 2َُّه َم2ْن َعِأ2َل ِمنُْكْم ُس2وً ا 
ِلَجَهاَل2ٍة ث2ُمَّ تَاَب ِم2ْن لَْع2ِدِه َاأَْصَل2َح َفأَ َُّه 
َغُفوٌر َرِحيٌم{ أن الل2ه رب العاملن رحيم جداً 
لعب2اده، حي2ث ق2ال: ]امن 23ذه النوعية ال 
يكو ون مأن يعألون س2و اً تعأ2داً، 3كذا، 
اتك2رباً عى الل2ه، ااس2تهتاراً اتج2رُّؤاً }أَ َُّه 
َمن َعِأَل ِمنُكْم ُس2و اً ِلَجَهاَلٍة{ )ام عا531( 
23و يعلم أ ك2م لس2تم مالئكة، ق2د يحصل 
منك2م عأل س2و  لجهالة، يف حالة  س2يان، 
يف حالة غفل2ة }ثُمَّ تَاَب ِمن لَْع2ِدِه َاأَْصَلَح{.
يتحدث يف آيات أخرى أ ه حتى التولة تحتاج 
إىل أن يك2ون 3ناك توفيق إله3 ل2ك }ثُمَّ تَاَب 
َعَليِْه2ْم ِليَتُولُواْ{)التول2ةي11( يعن3: ما 33 
3نا تش2جيا، أ ه يقول لك: تعال، ااعأل ما 
تريد س2أتوب عليك، ليس2ت لالطريقة 3ذه، 
23و يعرب ع2ن ااقعك كإ س2ان، ق2د يحصل 
منك يف حالة غفل2ة، جهالة، عأل يس ، لكن 
3و رحأته قريبة منك س2يوفقك إىل أن تتوب 

اتصلح فيتوب عليك، فيأحو عنك أثر3ا[.

ِهْيـد الَقاِئد لـ)العلماء، والثقافيني( خاصة: نصائُح الشَّ
الع2د ا تها  مح2ارضة 2 ال2درس البا 3 
1ُ الل2ِه  م2ن مدي2ح الق2رآن 222 اج2ه -َس2الَّ
َعَل2ي22ِْه- ع2دة  صائ2ح تكتب لأ2ا  الذ3ب 
للحارضين من الطلبة اامس2تاذة االعلأا ، 
حيث قال: ]كل ااحد 3و لحاجة إىل أن يكون 
لديه معرف2ة ثقافية ااس2عة، اكبرية، اأ ت 
س2تحتاج إىل ُكّل يش ، ستحتاج إىل ُكّل يش ، 
قد ترى  فس2ك يف موقف من املواقف 2 مبلأا 
قلن2ا لامم2ا 2 ت2رى  فس2ك يف موقف من 
املواقف ضعي2ف، ترى  فس2ك يف موقف من 
املواقف أتح2ت فرصة أن يب2دا الباطل أكبر 
قاللي2ة، أا أقوى حجة، س2وا  يف  داة حتى 
يف خطاب ما الناس، حتى ما مس2افرين يف 

سيارة، حتى يف أي مقا1.
م 2ه يوج2د 3جأ2ٌة ثقافية ااس2عة من 
جا 2ب ا3الين، ام2ن جا ب يه2ود، يعن3: 
لكل أش2كالها، تحتاج، امع2ك مجتأا عنده 
مفا3ي2م ثقافي2ة مغلوطة كب2رية تحتاج إىل 
أن تحرك2ه تحت2اج إىل أن تصححه2ا لدي2ه، 
يعن32 الناس ُكّل ااحد يحت2اج إىل ُكّل حاجة 
يس2أعها مأا 3و من 3دى الل2ه، تحتاج إىل 

ُكّل قضية يرش2د إليها القرآن الكريم. يكون 
أحيا 2اً تفكري عند ااحد يف تفاصيل أش2يا ، 
تفاصيل أش2يا ، يريد يكون مع2ه دليل عى 

3ذه[.

اضرب األصَل الفاسَد.. تتهاوى ُكلُّ الفروع 
الفاسدة املتفّرعة منه:

2ِهي2ْد الَقاِئ2د يف  صائح2ه،  ااس2تأر الشَّ
حي2ُث ق2ال: ]3ن2اك أش2يا  تغنيك ع2ن 3ذا 
كل2ه، مأك2ن ت2رضب امصل لكل2ه، ترضب 
امص2ل كله، فيتهااى ُكّل 3ذا، ما تعد تحتاج 
تغ2رق يف تفاصيل أدلة ع2ى الضم لوحده أ ه 
غ2ري صحي2ح، أا صحي2ح. التأم2ن لوحده 
أ 2ه صحيح م2ا صحيح. أش2يا  م2ن 3ذه، 
تفصي2الت أليس2ت تفصيالت كب2رية؟ يوجد 
أش2يا  أساس2ية عندما ي2رضب امصل 3ذا 
3ن2اك تقول ل2ه إذا ثبت أن 23ذا ال يصح أن 
أعتأ2د علي2ه يف دين32، اال أقبل دين32 منه، 
اال أن اعتربه حج2ة يل، اال أقلده يف يش . إذاً 

طريقته له، ملاذا أشغل  فيس؟.
إىل 23ذه  يه2دي  الكري2م  الق2رآن  يعن32 
الطريق2ة، ا3ك2ذا تك2ون كبري من املس2ائل 
ع2ى 23ذا النح2و، 3ل تتص2ور مبال أش2يا  
كبرية، تفاصيل كبرية، يوجد تفاصيل كبرية، 
م2ن التفاصيل ما تحت2اج تناالها 33، امن 
التفاصي2ل ما 323 مدرج2ة 323، إ أا 33 
فراع إذا م2ا رضب امصل ال تعد تحتاج تلك 
كلها، حتى عند الش2رص الذي 3و متش2بث 
لتفاصي2ل م2ن 23ذه، ت2رضب عن2ده امصل 
حقه يتهااى ُكّل 3ذه امش2يا  عنده، ايعود 
إىل امصل الذي أ ت علي2ه، اعأل لالتفاصيل 
الت32 عندك. 3ذه 33 امدل2ة الجألية، امدلة 

الجألية عى أساسيات.
االحظ 3ذه 33 امصل يف موضوع النبوة، 
 ب2وة رس2ول الله )صل2وات الل2ه عليه اعى 
آل2ه( ألم تق2م أدلة جألية ع2ى صدقه، اأ ه 
رسول من الله؟ فأصبحت تفاصيله مقبولة 
تأاماً، لل أصبحت تفاصيله يتعاملون معها 
كترشيا، أصبحت 33 حجج ألم تصبح 33 
حج2ج؟ أصبح2ت أدلة؟ 23ل عاد أح2د يريد 
يطلب من رس2ول الل2ه دليالً ع2ى التفصيل 
الفال 32 ال2ذي قدمه ع2ى املس2ألة الفال ية، 
الت32 قدمها عى الق2ول الفال 3 ال2ذي قال، 
3ل س2يحتاج يطلب منه دليل عليه؟ ال؛ م ه 
الدليل اإلجأ2ايل الذي أثبت صح2ة أ ه قداة، 
أ ه مصدر 3داية يهتدي له الناس أ ه رسول 
م2ن الله، جعل كلأ2ا يأت3 م2ن لديه مندرج 

ضأن 3ذا امصل مقبول.
3ذه 323 طريقة يف املناظ2رة، طريقة يف 
الح2وار، امبلأا  قول أكبر من مرة: ال يكون 
عن2د اإل س2ان فكرة ج2دل ملجرد الج2دل، أا 
مناظرة ملجرد املناظرة، تكون ُكّل مناظراتك، 
حواراتك عألي2ة، اأن تفهم 3ذه، أن ترضب 
امص2ول الفاس2دة، اس2ترضب معه2ا كلأا 
يقو1 عليها م2ن تفاصيل، اا تهى املوضوع. 
تدخل يف تفاصيل تغرق أ ت ااآلخرين، اأخذ 
ارد طوي2ل عريض، أيا1 طويلة ما تنتهوا إىل 
يش  ]االقرآن الكريم[ يرسم يف 3ذا الجا ب، 
يرس2م منهجية للحوار ما اآلخر للدخول يف 

حوار ما طرف آخر[. 
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى 
لثالثة اعتداءات إسرائيلية على 

القطيفة بريف دمشق

 : متابعات

ُة للجيش الس2وري االقوات املس2لحة، عن  أعلنت القي2ادُة العامَّ
تص2ّدي الدفاع2ات الجوي2ة الس2ورية ثالث2ة اعت2دا ات إرسائيلية 

استهدفت امرايض السورية فجر أما البالثا . 
اأاضح البياُن العس2كري للجيش السوري أن طائرات إرسائيلية 
قامت عند الساعة 2:40 من فجر أما البالثا  لإطالق عدة صواريخ 
من فوق امرايض اللبنا ية لاتجاه منطقة »القطيفة« لريف دمشق، 

اتصّدت لها الدفاعات الجوية مصيبًة إْح22َدى الطائرات. 
اأض2اف البي2ان أن االعت2داَ  اإلرسائيي تكرر عند الس2اعة 3:04 
فج2راً لإطالق صاراخن أرض أرض من منطقة الجوالن الس2ورية 
املحتل2ة اتصّدت لهأ2ا الدفاعات الجوي اأس2قطتهأا, كأا أضاف 
البي2اَن أن الدفاعات الجوية دّمرت صاراخاً من لن أرلعة صواريخ 
أطلقها العدا اإلرسائيي من منطقة طربيا الفلسطينية املحتلة عند 
الس2اعة 4:15 فجراً عى أحد املواقا السورية لريف دمشق، ما أّدى 

إىل اقوع خسائر مادية. 
ايف البي2ان، ج2ددت القي2ادة العام2ة للجيش االقوات املس2لحة 
السورية تحذير3ا من التداعيات الرطرية لهذه االعتدا ات, محألًة 
إرسائيل كامل املس2ؤالية عن تبعاتها, كأا أَك22ََّد الجهوزية الدائأة 
للجيش الس2وري للتصدي له2ذه االعتدا ات امواصل2ة الحرب ضد 
التنظيأ2ات اإلْر3َالية اقطا أذرع إرسائي2ل اإلْر3َالية اإَعاَدة اممن 

ااالستقرار إىل جأيا امرايض السورية. 

قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل 16 
فلسطينياً يف حمالت مداهمة بالضفة

 :  متابعات

اعتقلت ق2وات االحتالل الصهيو 32، أما البالث2ا ، 16 مواطناً 
خالل حألة مدا3أات عى مناطق مرتلفة يف الضفة املحتلة. 

اقالت مصادُر محلية فلس2طينيٌة إن قوات االحتالل اعتقلت أرلعة 
ُش2بّان م2ن مريم الع2راب لأدينة الرلي2ل جنوب الضف2ة, ادا3أت 
ع2دة أحيا   اصب2ًة حواجز3ا العس2كرية عى مداخله2ا, كأا  صبت 
حاجزاً عى مدخل مدينة الرليل الشأايل، اعألت عى إيقاف املركبات 
اتفتيشها االتدقيق يف لطاقات املواطنن، ما تسبب يف إعاقة مرار3م. 
ايف »جن2ن« ش2أال الضف2ة، اعتقل2ت ق2واُت االحت2الل أرلع2ة 
مواطنن من للدة »يعبد« جنوب غرب املدينة، لعد مدا3أة منازلهم 
ااقتحامه2ا, من لينهم االس2ري املح2رر محأد فتح32 عأار ة, كأا 
اعتقلت ثالث2ة مواطنن من محافظة  اللا، ااس2تولت عى جرار 

زراع3 من للدة قرصة جنولا. 
ايف مدينة القدس اعتقلت قوات االحتالل أرلعة شبان من مناطق 
مرتلف2ة، احّولته2م إىل مراك2ز توقي2ف اتحقي2ق تالعة له2ا, كأا 

اعتقلت مواطناً يف مريم »عايدة« شأال ليت لحم. 

الكيان الصهيوني يخطط إلقامة جسر سياحي للمشاة يف سلوان جنوب األقصى
 :  متابعات

أف2ادت مص2ادُر فلس2طينية أن للدي2ة 
االحت2الَل الصهيو 32 يف الق2دس املحتل2ة 
تَُرّط2ط لبنا  جرس س2ياح3 للأش2اة يف 
لل2دة »س2لوان« جن2وب املس2جد امقىص 
املبارك، لإرشاف ما يسأى »سلطة تطوير 

القدس«. 
اأضاف2ت املصادُر أن طواقَم مش2رتكًة 
من للدية االحتالل اما يس2أى ل2 »سلطة 
اآلث2ار االطبيع2ة« اقتحأت لرفق2ة أفراد 
م2ن قوات االحتالل، أما امال، ح3 اادي 
الرلال2ة لالبل2دة، ا ف2ذت أعأ2ال حفر يف 
عدة مناطق لأرايض الح3، تأهيداً إلقامة 

الجرس السياح3. 
ا ّفذت ق2وات االحت2الل عألية حفر 
لآلي2ات ضرأ2ة يف ع2دة  ق2اط لح32 
اادي الرلال2ة لفح2ص الرتل2ة املحاالة 
اضا اتببيت أساسات للجرس امُلَرّطط 
إقامت2ه، إال أن أصح2اب امرايض اأ3ايل 

س2لوان منعو23م م2ن إكأ2ال عأليات 
الحف2ر، اخ2الل ذل2ك ا تقل2ت الطواقم 
معأال حفر داخل البؤرة االس2تيطا ية 

يف الح3. 
اأضافت املصادر أن س2لطاِت االحتالل 
تأن2ا أ23ايل اادي الرلال2ة من اس2تردا1 
أراضيه2م أَْا القيا1 لأية أعأ2ال ترميم أَْا 

زراعة, اتسأح لهم فقط لقطف الزيتون، 
اامُلَرّط2ط الجديد يعن3 مصادرتها لصالح 

مشاريا استيطا ية. 
ايبل2غ ط2ول الج2رس امُلَرّط2ط إقامته 
7ر1 م2رتاً الارتفاع 30 م2رتاً، ايرلط لن 
ح3 الب2وري امنطق2ة النب32 دااد مراراً 

لوادي الرلالة. 

القوات العراقية تواصل مالحقة بقايا »داعش« وتعتقل 16 تكفرييًا
 : وكاالت 

ااصلت القواُت العراقية اممنيُة مالحقَة 
جيوب القايا تنظي2م داعش اإلْج22َرام3، 
يف مناط2َق متفرقٍة داخل الب2الد، اتأكنت 
م2ن إلق2ا  القب2ض ع2ى أَْكب22َر م2ن 16 
تكفريياً من مس2لح3 التنظيم مترفن يف 

عدة أاكار. 
 اأف2ادت مص2ادر إعالمي2ة أن الق2وات 
العراقية شنت حأالت تفتيش تزامنت ما 
عألي2ات التطه2ري الت3 تج2ري يف مناطق 
غرب اجنوب كركوك ارشق صالح الدين، 
ضأ2ن حأل2ة عس2كرية مالحق2ة لقاي2ا 

جيوب »داعش«. 
ا قلت املصادر عن لي2ان أمن3 للقيادة 
العس2كرية العراقية لأن »العأليات تهدف 
إىل تطه2ري مدين2ة كرك2وك لالكام2ل لعد 
تطه2ري أَْكب22َر م2ن 70 يف املائ2ة من اادي 

زغيتون غرب املحافظة«. 
ادع2ا البي2ان »س2كان املناط2ق الت32 
ح2ررت إىل التع2اان م2ا الق2وات اممنية 
االحش2د الشعب3 لبسط اممن ااإللالغ عن 

املطلولن«. 
اكش2ف البيان أن قوات »الل2وا  البا 3 

عبرت عى  ف2ق »لداعش« جن2وب قضا  
الحويجة«.

من جا ب آخ2ر، أعلنت قوات »الحش2د 
الحش2د  البا 32 يف  »الل2وا   أن  الش2عب3« 
االفرق2ة املدرعة التاس2عة للجيش تأكنا 
من تطهري 25 قري2ة ضأن عأليات إَعاَدة 

اممن إىل الحويجة اأطرافها«. 
اأضاف2ت القوات يف لي2ان أن »الوحدات 
العسكرية ألقت القبض عى 16 شرصاً يف 

القرى االبزال املحيطة لقضا  الحويجة«. 
ايح2اال مس2لحو »داع2ش« الع2ودَة 
إىل مناط2َق صحرااي2ة محص2ورة ل2ن 
ث2الث محافظ2ات ا323 دي2اىل اص2الح 
الدي2ن اكركوك، مس2تغالً امزمة القائأة 
ل2ن لغ2داد اأرلي2ل االن2زاع العس2كري 
ل2ن الطرفن لع2د دخول ق2وات الجيش 
َا«الحشد الش2عب3« إىل كركوك يف أكتولر 

املايض. 

أردوغان يؤكد استمرار عملية »درع الفرات« العسكرية داخل سوريا 
 : وكاالت

أعَل2َن الرئي2ُا الرتك32، رجب طيب 
أرداغ2ان، أن الجيش الرتك3 س2يواِصُل 
يف  العس2كرية  الف2رات«  »درع  عألي2ة 

عفرين امنبج السوريتن. 
اقال الرئيا الرتك3، يف كلأة القا3ا، 
أم2ا البالث2ا ، أم2ا1 الكتل2ة الربملا ية 
لحزب »العدالة االتنأية«: »عأليُة درع 
الفرات، الت3 أقدمنا عليها يف أغس2طا 
2016، سنس2تكألُها يف عفرين امنبج 
السوريتن، مضيفاً: س2ننرش عألياتنا 

عى طول الحداد«. 
اكا ت تركيا يف ع2ا1 2016، أطلقت 
عألي2ة »درع الف2رات« ع2ى حداد23ا 
ما س2وريا، لزع2م محارلة ما يس2أى 
اإلْر3َاب، امحارلة مقاتي حزب العأال 

الكردستا 3. 
امح2د  إعالمي2ة،  اكش2فت اس2ائل 
املايض، عن ِلْدِ  الجيش الرتك3 يف إقامة 
مش2ايف ميدا ية عى الحداد الرتكية ما 
س2وريا كجز  من التحض2ريات لعألية 
عس2كرية مرتقب2ة يف مدين2ة عفري2ن 
الس2ورية، يف الوق2ت ال2ذي يواِصُل فيه 
حش2َد قوات2ه يف االية كيلي2ا املحاذية 
للح2داد الس2ورية، حيث أق2ا1 الجيُش 
منطق2ة  يف  ميدا ي2ًة  مش2ايفَ  الرتك32 
3ت2اي  ملحافظ2ة  التالع2ة  »قومل2و« 
الحدادية يف إطار العألية الت3 يس2تعد 
لتنفيذ3ا يف س2وريا، يف إطار اس2تعداده 
لتنفيذ عألية عس2كرية يف منطقة تقا 
ل2ن محافظ2ة إدل2ب امدين2ة عفرين 

السوريتن«. 
اتق2ا منطق2ة »قومل2و« يف س2هل 

العأ2ق لأحافظ2ة »3ات2اي«، كأا أ ها 
منطق2ة قريب2ة م2ن مدين2ة الريحا ية 

املحاذية ملحافظة إدلب السورية. 
ا قل2ت اس2ائل إع2ال1 ع2ن مصادر 
عسكرية أن الجيش الرتك3 حشد أَْكب2َر 
م2ن 15 أل2ف جن2دي يف االي2ة كيلي2ا 
املحاذية لحداد مدينة عفرين السورية، 
اأن الجيش الرتك3 أرس2ل، يو1 3 يناير 
الجاري، تعزيزات عس2كرية إىل املرافر 
الحدادي2ة يف االي2ة كيلي2ا تضأن2ت 
مداف2ا ثقيل2ة ا اق2الت جن2ود مدرعة 

امعدات عسكرية اذخائر. 
يُذك2ر أن الحكوم2ة الس2ورية تدين 
التدخ2ل الرتك32 يف أراضيه2ا اتؤكد أن 
الق2وات الرتكي2ة قوات احت2الل، اعادة 
م2ا يح2ذر املس2ؤالون الس2وريون من 

امطأاع الرتكية يف أراضيهم. 
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بعثنا الروحي

املوقف الوطني للمؤتمر
اللواء/ مجاهد القهالي*

 لعلَّ بياُن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام الصادُر عن اجتماعها مؤخراً برئاسة 
الش�يخ صادق أمني ابو راس رئيس املؤتمر 
الش�عبي العام كان واضحاً ل�دول العدوان 
وملجل�س األم�ن َواألم�م املتح�دة َوللعال�م 
ب�أرسه بأن العدوان التدمريي عىل الش�عب 
اليمني ليس عىل إيران َوال من أجل الرشعية 
املزعومة، َولقد بني البي�اُن املوقَف الوطنيَّ 
للمؤتمر الشعبي العام من العدوان الغاشم 
َوفّوت الفرص�ة عىل َمن كان�وا يرتبَّصون؛ 

لالصطي�اد يف امل�اء العك�ر، َوبنّي أَيْض�اً مدى 
القب�ول بالرأي َوالرأي اآلخر واحرتام وجه�ات النظر وحق االختالف لدى 

ُكّل فصائل الحركة الوطنية ويف طليعتهم فصيل أنصار الله. 
كم�ا أن م�ا قاله رئي�ُس مجلس ال�وزراء يف حديثه مع نائ�ب املبعوث 
الشخيص لألمم املتحدة كان جلياً ويف منتهى الدقة َوالتشخيص الحقيقي 
ألس�باب العدوان عىل اليمن، َوحّمل األمَم املتحدة َودول العدوان مسئوليَة 

وقف العدوان َوالحصار واستئناف املفاوضات السياسية. 
وإننا كش�عب ندافُع عن أنفس�نا َونتقي رشور الغ�زو َواالحتالل، ويف 
نف�س الوقت كان لكالم الش�يخ يحي�ى الراعي -رئي�س مجلس النواب- 

نفَس الَوْق�ع ونفس األثر.
َوالسؤال هنا لألمم املتحدة َومجلس األمن َولدول العدوان أَيْضاً:

هل ال زلتم مرصين عىل أن العدوان عىل اليمن ليس س�وى عدوان عىل 
إي�ران ومليش�ياتها؟!، َوهل بات يف ه�ذا العالم من يصّدق ه�ذا التضليل 
املفضوح، فال مليش�يات إيرانية َوال إيران موجودة يف اليمن، فهي قريبة 

جداً جداً من أبوظبي َوالرياض لو كانوا يريدون ذلك. 
َوالس�ؤال األخري: هل س�تعتربون م�ن ُكّل ذلك، َوتعيدون حس�اباتكم 
َوتوقفون عدوانكم عىل الش�عب اليمني قبل فوات األوان، أم أنكم س�وف 
تس�تمرون يف صن�ع املش�اريع الصغ�رية املرفوض�ة ش�عبياً َودولياً، فال 

تسرتخصوا دماء اليمنيني َوقدراتهم!. 
إنهم َلذوو بأٍس شديد، وهم أبناُء الفاتحني، وهم من قال فيهم رسول 

الله صلوات الله عليه وعىل آله وسلم: اإليَْمان يماٍن َوالحكمة يمانية. 

*رئيس تنظيم التصحيح

د. أحمد عبداهلل الصعدي
 

بدأ العدوان الرببري الس�عودي 

 /26 يف  اليم�ن  ع�ىل  األمريك�ي 

م�ارس ونح�ن يف أوض�اٍع تعاني 

من الضع�ف واإلرب�اك عىل كافة 

األصعدة، أغرت العدوَّ الس�عودي 

بإْمَكانية إشباع ش�هيته وابتالع 

اليمن بسهولة. 

وكانت أخط�ر مكامن ضعفنا 

يف  تكُم�ُن  ومجتم�ع-  -كدول�ة 

املج�ال الروحي، حيث كانت قد تظافرت ُجملٌة من العوامل مع 

جه�ود حثيثة قامت بها قوى خارجيٌة وس�ايرتها نَُخُب الُحكم 

واملعارض�ة، وهدف�ت إىل تكريس الي�أس لدى املواط�ن اليمني 

وتبخي�س ُكّل ما هو وطن�ي وتكريس الدوني�ة واحتقار الذات 

وَزْرع فكرة استحالة العيش إال عىل ما تتفّضل به موائُد اللئام، 

وأصبح من املألوف س�ماُع اّدعاءات تكتيس ثوَب الحقيقة، عىل 

غ�رار القول إن موقع اليمن الجغرايف ال يتمتُع بأيَّة أهميّة، وأْن 

ال أح�د يف العالم يهتمُّ لهذا األمر، وأن اإلنَْس�اَن اليمني كس�وٌل 

ومرت�ٍش بطبيعته واتّكايلٌّ، وأن القبائل اليمنية ليس�ت س�وى 

مجموعات من املرتزقة ال تقيم وزناً لألمانة والصدق واإلخالص، 

وأصبح�ت أوصاَف إدوارد جالزر املتحيزة التي أطلقها يف القرن 

التاس�ع عرش يف كتابه )رحلتي يف بالد أرحب وحاشد( ويف كتبه 

األُْخ�َرى أَْو قول صاحب كتاب )حولي�ات يمانية( إن اليمني ال 

ديَن له وال ملة، وأن دينَه الدينار بمثابة مس�ّلمات مطلقة لدى 

املثقفني واملتعلمني. 

 إال أنَّ ه�ذه الحرَب التي تدُخُل يف مارس القادم عامها الرابع 

بكل وحش�يتها وقساوتها َسَقت الفوالذ اليمني وأظهرت أثمن 

ما فيه من الخصال الحضارية واإلنَْسانية. 

 فالقبائ�ل دحض�ت التصّورات الس�اذجة واملغرض�ة وَهبَّ 

أبناؤها بعتاده�م وأموالهم إىل الجبهات، واملقاتل اليمني أظهر 

ش�جاعًة وحنكًة وإيَْماناً بالله وبعدالة قضيته، وأبدع وس�ائَل 

تقنيًة ومه�اراٍت قتاليًة ل�م يكن أحد يتصوره�ا. وبرزت املرأة 

اليمني�ة يف أروع صور الصمود والبذل والعطاء والكرم، وهل يف 

األرض أكرم من أمهات وزوجات الشهداء؟!. 

والخالصة هي أننا أمام يمن جديد وإنَْس�ان يثق بقدرته عىل 

الدفاع عن وطنه يف وجه أي معتٍد مهما بلغ جربوتُه العس�كري 

واملايل، إنَْسان تحّرر من ُعقدة الضعف املستدام وتبخيس الذات 

واالرتهان إىل اآلخرين. 

إننا أم�ام بعث حقيق�ي لعاملنا الروحي، عال�م قيم الكرامة 

والحرية واالستقالل الوطني املنسجم مع روح االنتماء القومي 

العرب�ي التحرري واإلحس�اس بواجب التضامن مع الش�عوب 

املناِضلة يف سبيل حريتها وكرامتها يف ُكّل أرجاء العالم. 

ُم ألجله من تضحيات   وهذا البعُث الروحي يس�تحقُّ م�ا تَُقدَّ

وم�ا نالقيه م�ن معان�اة يف حرب فرضه�ا طغاٌة متوحش�ون 

ووضعوا الش�عب اليمني أمام خياَري�ن ال ثالث لهما: أن يكون 

أَْو ال يك�ون، وقد قّرر أن يكون بجدارة برغم أن بعَض أبناء هذا 

الشعب اختار أن يكوَن مطيًة للغزاة. 

 يكفين�ا الق�ول إنَّ حربَنا الوطنيَة ضد ع�دوان َضمَّ أكثر من 

ع�رشة جي�وش وجحافل م�ن املرتزقة املحلي�ني، وهي الحرب 

الوحي�دة يف العال�م -تقريب�اً- الت�ي يذه�ب الن�اُس لخوضها 

طواعيًة، بمن فيهم املنتمون إىل املؤسسات العسكرية واألمنية، 

وكلما اشتدت رضاوتُها ازداد عدُد امللتحقني بالجبهات من غري 

أي إلزام أَْو قرس َوإكراه!

أُْاِص322 أل3 اأم32 اإخوت3 اجأي2ا أقارل3 
اأصدق2ا اكل من يعرفن3 اللتحاق لهذه املس2رية 
الرلا 32 الُق2ْرآ ي2ة الت3 أتت يف ع2رٍص طغت فيه 
ُكلُّ ق2وى الظلم االظال1 االت32 جا ت يف زمن لم 
يبَق من اإلْساَل1 إال اسُأه امن الُق2ْرآن إال رسُأه، 
اإ ه2ا جا ت يف اقت قد عم الفس2اد يف ُكّل مكان 

من أرض الله.
اأُْاِص32 ُكّل من سأا اصيت3 3ذه لالتَح2ّرك 
يف س2بيل الله يف س2بيل  جاتكم ل2كل ما تألكون 
لأ فس2كم اأمولكم لتنالوا الفوز الكبري االرشف 
العظي2م؛ لتحظ2وا لالنعيم الدائم امل2دي االرالد 
الذي 3و رضواُن الله اجنته لدَل عذاله اا تقامه، 

فال أحد منكم يس2تطيا أن يتحأَل  ار جهنم، اال 
أح2د منكم يري2د أن يفوتَه 3ذا الرل2ُح العظيم إذا 
ل2م يكن أحٌد من أ3ل الجنة فهو من أ3ل الس2عري 
م2ن أ3ل الجحيم، فأ تم قد عرفتم من الحق أكبر 
م2ن غريكم، فال تنبذاه ارا  ظهوركم اس2ارعوا 
لالتَح22ّرك الج2اد ااملس2تأر، عامل2ن ل2كل جد 
اإخ2الص اصدق، ااصرباا عى ما أصالكم، فهو 
ل2م يصبك2م إال يشٌ  مكت2وٌب لكم من عن2د الله، 
كو 2وا مس2تعدين لهذا البال  الحس2ن، اتجاازاا 
االمتح2اَن يف د ياك2م، فالص2رب يش  أس2ايس يف 
ُكّل جا 2ب يف الجه2اد، 3و كأا قال قائد املس2رية 
رض2وان الل2ه علي2ه الس2يد َعبداملل2ك ل2در الدين 

الحوث32، لأنزل2ة ال2رأس م2ن الجس2د، اال خري 
لجسد ال رأس له اال خري يف ديٍن ال صرب فيه. 

ارسالت3 إىل سيدي َعبدامللك لدر الدين الحوث3 
س2ال1 الل2ه عليه: يا س2يدي  ح2ن س2يُفك البتّار 
ادرع2ك الواق32،  ح2ن أ ص2ار الله تح2َت رايتك 
اجن2ود الله تحت أمرتك، ا حن لإذن الله الربكاُن 
ال2ذي يحرق ُكّل مؤامراته2م االزلزال الذي يحطم 
عراَش2هم، فرضب لنا أينأا ش2ئت، َاُمْر ا حيبأا 
أردت،  ح2ن لالله أق2وى م2ن ُكّل يش  الغريه ال 

يش .
الل2ُه أَْكرَب– املوُت ممري2كا – املوُت إلرسائيل – 

اللعنُة عى اليهود – النرُص لإلْساَل1.
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