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الجيش واللجان يسيطرون على موقع »اإلغالق« 
بنجران ومصرع عدد من جنود العدو واملرتزقة

 : ما وراء الحدود
يف إنج2اٍز ميدان2يٍّ  دي2ٍد ضم2ن معَرك2ة 
التنكي52 بالع2دو الس2عودي يف  به2ات م2ا 
وراء الح2دود، تمّكنت ق2واُت الجيش واللجان 
الش2عبية، أمس الس2بت، من الس2يطرة عىل 
موق2ع عس2كري س2عودي يف  به2ة نجران، 
خ2ال 9ج2و1ٍ نوع2يٍّ س2َقَط في2ه ع2دٌد من 
القتىل والجرلى من العس2كريني السعوديني 

ومرتزقتهم قتىل و رلى.
ويف تفاصي5 العملية، أفاد مصدٌر عسكري 
لصحيف2ة املس2رة ب2أن ولداٍت م2ن الجيش 
واللج2ان 9ا مت موقع »اإلغاق« يف ش2بكة 
نج2ران، وت2م ذل2ك بش2ك5 مباغ2ت ملجاميِع 
الجن2ود الس2عوديني واملرتزق2ة الذي2ن كانوا 
إرباكه2م  إىل  أَدَّى  م2ا  بداخل2ه،  متمركزي2ن 

وتضييِق الِخناق عليهم.
وأوضح املص2در أن َعَدداً من العس2كريني 
الس2عوديني واملرتزقة س2قطوا قتىل و رلى 
املها م2ة خ2ال عملي2ة  الول2دات  بن2ران 
اقتحا1 املوقع، فيما لجأ بقيتُهم إىل الفرار.

وبع2د االقتح2ا1، قام2ت ول2دات الجيش 
واللجان بتمشيط متارس وتحصينات  يش 
الع2دو واملرتزقة داخ5 املوق2ع، ولصلت عىل 

غنائَم متنوعة من العتاد العسكري الذي كان 
يف تلك املتارس والتحصينات.

واللج2ان  الجي2ش  ول2داُت  وبس2طت 
عق92  املوق2ع  ع2ىل  العس2كرية  س2يطرتَها 
العملي2ة، ليُصِبَح قاعدًة  دي2دًة تنطلق منها 
عملي2ات عس2كرية أُْخ22َرى ملها م2ة  يش 
الع2دو ومرتزقه واس2تنزاف قواته2م يف بقية 
املواقع التي يتمركزون فيها داخ5 املنطقة.

وتشّك5 عمليُة السيطرة عىل املوقع رضبًة 
ميدانية 9امة عىل العدو الس2عودي الذي بات 
يعاني م2ن ضغط 9ائ52 يف  بهات م2ا وراء 
الحدود  2راء تصاعد العملي2ات الصاروخية 
واملنش2آت  املعس2كرات  ع2ىل  البالس2تية 

السعودية 9ناك.
م2ن  ان9 آخ2ر، تمّكن2ت ق2وات الجيش 
واللجان الش2عبية، أمس، من ك2ر محاولة 
زل2ف لجنود الع2دو الس2عودي ومرتِزقته يف 
محور آخر من  بهة نجران أيضاً، ليث تكبّد 

العدو ومرتزقته خسائَر فادلة.
الع2دوَّ  أن  ميداني2ة  مص2ادُر  وأوضح2ت 
م2ن  ن2وده  بمجامي2َع  دف2ع  الس2عودي 
ومرتِزقت2ه يف محاول2ة للتقّد1 ص2وب مواقع 
الجيش واللجان يف صحراء البقع والس2ديس، 
مس2نودين بغطاء  2وي مكثف م2ن طران 
واللج2ان  الجي2ش  أنَّ ول2داِت  إال  الع2دوان، 

املرابط2ة 9ن2اك تمّكنت من إفش2ال املحاولة 
تمام2اً، واس2تهدفت تجّمعات وآلي2ات العدو 
واملرتزقة وأوقعت َع2َدداً من القتىل والجرلى 
يف صفوفه2م، وبينه2م قي2ادات، وأ ربت َمن 
تبق2ى منه2م ع2ىل الرتا 2ع والف2رار، بدون 

تحقيق أي تقد1. 
وكانت قوات الجي2ش واللجان قد تمّكنت، 
أم2س اأول، من كر زل2ٍف ملرتِزقة الجيش 
الس2عودي يف صح2راء البق2ع، ويأت2ي ذلك يف 
إطار تصعيٍد فاش5ٍ2 للعدو 9ن2اك، يف محاولة 
لتحقيق أي تقد1؛ للتغطية عىل فش2له الذريع 
ًة يف ظ5 الرضبات  عس2كرياً وسياس2ياً، خاصَّ

الصاروخي2ة اليومي2ة الت2ي يتلقا29ا.
ومن  بهة عس2ر، أفاد للمس2رة مصدٌر 
يف ول2دة القناص2ة التابعة للجي2ش واللجان 
الش2عبية ب2أن اثن2ني م2ن مرتِزق2ة الجي2ش 
الس2عودي لقي2ا مرصعهم2ا، أم2س، أيض2اً 
بعمليتَي قنص استهدفتهما قبالة منفذ عل9.
وتزام2ن ذلك مع رضباٍت مس2ّددة ملدفعية 
عاٍت  الجيش واللجان الشعبية، استهدفت تجمُّ
لجنود العدو الس2عودي خلف موقع املس2يال 
يف عس2ر أيض2اً، ليث لّققت تل2ك الرضباُت 
إصاباٍت دقيقًة وأس2فرت عن وقوع عدد من 
القت2ىل والجرل2ى يف صف2وف  ن2ود العدو، 

وكبّدتهم خسائر مادية متنوعة.

اإلعالم الحربي يعرض محرقة آلليات العدو يف جيزان وانكسار للمرتزقة يف البيضاء
 : متابعات

أم2س  مس2اء  الحرب2ي،  اإلع2ا1ُ  وّزع 
رًة وثّق فيها محرقًة  الس2بت، مش2ا9َد مصوَّ
 دي2دًة آللي2ات الع2دو الس2عودي يف  به2ة 
 يزان، وخس2ائَر تكبّد9ا مرتِزقُة العدوان يف 

محافظة البيضاء.
املش2ا9ُد التي وّزعها اإلع2ا1 الحربي من 
 به2ة  يزان، عرضت عملي2اِت تدمر لعدد 
م2ن اآللي2ات الس2عودية يف ع2دة مواقَع من 

 بهة  يزان.
وأظهرت املشا9د رصَد بعض تلك اآلليات 
وبداخله2ا عدد م2ن  نود العدو الس2عودي، 
قب52 أن يس2تهدَفها أبطال الجي2ش واللجان 
بصواري2َخ مو هٍة أَدَّت إىل تدمر9ا ومرصع 

من كانوا بداخلها.
وتنوع2ت اآللي2ات الت2ي دّمر29ا أبط2اُل 
الجي2ش واللج2ان الش2عبية، لي2ث أظهرت 
املش2ا9د تدمر طقم س2عودي وآلية مدرعة 
رشق مرك2ز  2اح، وك2ذا تدم2ر آليت2ني يف 
منطقة الكن92، باإلضافة إىل تدمر مدرعات 
وأطقم أُْخ22َرى يف عدد م2ن املواقع، ووثقت 
املش2ا9د ال2رتاَق تلك اآلليات بع2د تدمر9ا، 
ومعظمها تم اس2تهداُفها أثناء مرور9ا عىل 
الطرق، ما أَدَّى عىل مرصع أعداد من الجنود 
السعوديني واملرتزقة الذين كانوا عىل متنها.
اس2تهداف  أيض2اً  املش2ا9ُد  وعرض2ت 
تجّمعات وتحصينات  نود العدو السعودي، 

يف مواقع أُْخ2َرى 9ن2اك، بالتزامن مع تدمر 
اآلليات.

وم2ن البيض2اء، ع2رض اإلع2ا1 الحربي 
مشا9َد مصورًة لكر محاولة زلف ملرتزقة 

العدوان يف منطقة الو9بية.
ول2دات  اس2تهداَف  املش2ا9ُد  وأظه2رت 
الجي2ش واللجان الش2عبية ملجاميع املرتِزقة 
9ناك بنران اأس2لحة الخفيفة واملتوس2طة 
وقذائف الهاون، موثّقًة 9روَب العديد منهم، 
كم2ا وثّقت مطاردَة أبط2ال الجيش واللجان 

الشعبية لهم.
كما وثّقت املش2ا9د 9روَب آليات املرتزقة 
بعد انكس2ار املحاولة، ليث صورت الكامرا 

مدرعت2ني ع2ىل متنهما ع2دد م2ن املرتزقة، 
الجي2ش  مواق2ع  باتج2اه   1َ التق2دُّ لاولت2ا 
واللجان لكن تم استهداُف إلدا9ما بقذيفة، 

فلجأتا إىل الفرار برعة.
وعرضت املش2ا9ُد أيض2اً محاولة طران 
العدوان إلس2ناد املرتزقة، بغ2ارات عبثية لم 

تحّقق أي يشء.
قت2ىل  أيض2اً  ث2ث  املش2ا9ُد  وعرض2ت 
املرتزقة الذين سقطوا رصعى بنران الجيش 
واللج2ان خ2ال العملي2ة، وعىل تل2ك الجثث 
املبال2غ املالي2ة التي و 2دت بحوزتهم والتي 
باعوا بها أنفس2هم للعدوان ول2م تغِن عنهم 

شيئاً.

مصرع وإصابة عدد من  كسر محاولة زحف للعدو باتجاه »البقع« و»السديس« وقنص 2 من المرتزقة في عسير 
املرتزقة بهجوم نوعي 

يف الصلو
 : تعز

نّفذت قوات الجيش واللجان الشعبية، أمس السبت، عملية 9جومية نوعية عىل 
مواقع مرتزقة العدوان اأمريكي السعودي يف  بهة مديرية الصلو بمحافظة تعز.
وأف2اد مصدر عس2كري لصحيفة املس2رة ب2أن ول2داٍت من الجي2ش واللجان 
9ا م2ت عدداً م2ن أوكار املرتِزق2ة ومواقعهم، أس2ف5 نقي5 الصلو، وت2م الهجو1 
بصورة مباغتة أَدَّت إىل إرباك املرتزقة بش2ك5 كبر، فعجزوا عن التَص2دِّي للهجو1 
أو البقاء يف تلك املواقع، بينما تستهدفهم نراُن الولدات املها مة بشك5 مكثف.
وأوضح املصدر أن عدداً من املرتزقة س2قطوا بني قتي5 و ريح، وبينهم عنارص 
من منتسبي ما يسمى اللواء »5  مدرع« التابع للعدوان، فيما لجأ بقيتهم للفرار. 

تدمري آلية للمرتزقة يف 
»املهاشمة« واملدفعية تضرب 

تجمعاتهم يف ميدي
 : الجوف، ميدي

نّفذت ولداُت الجيش واللجان الش2عبية، أمس الس2بت، مجموعًة من العمليات 
العس2كرية املتنوعة يف الجوف وميدي، وسقط خال تلك العمليات عدٌد من مرتزقة 

العدوان اأمريكي السعودي رصعى و رلى وتم تدمر آلية لهم.
فف2ي الجوف، تمّكنت ق2واُت الجيش واللج2ان من تدمر آلية عس2كرية تابعة 

ملرتِزقة العدوان يف  بهة مديرية خ9 والشعف.
وأف2اد مص2در عس2كري لصحيفة املس2رة ب2أن اآللي2ة كان تحم52 مجموعًة 
م2ن مرتزقة الع2دوان عندما انفج2رت بها عبوة ناس2فة زرعتها ولدة الهندس2ة 
العس2كرية التابعة للجيش واللجان يف محور املهاشمة باملديرية، وأّدى االنفجار إىل 

تدمر اآللية بالكام5 ومرصع وإصابة  ميع من كانوا عىل متنها.
ويف  به2ة ميدي، اس2تهدفت قوُة اإلس2ناد املدفع2ي للجيش واللجان الش2عبية 
أم2س، تجمعاٍت للمرتزقة وآلياتهم ش2مال صح2راء ميدي، وأف2اد مصدر ميداني 
للصحيفة بأن قذائف املدفعية أصابت تلك التجمعات بدقة عالية وش2و9دت أعمدُة 
الدخان تتصاعد من أماكن القصف الذي أوقع َعَدداً من القتىل والجرلى يف صفوف 

املرتزقة وكبّد9م خسائَر ماديًة متنوعة يف العتاد العسكري.
ويأتي ذلك يف إطار رضبات يومية ملدفعية الجيش واللجان عىل تجّمعات وأوكار 
املرتزقة 9ناك، ليث يتساَقُط العرشاُت منهم قتىل و رلى بصورة مستمرة  راء 
تلك الرضب2ات، فيما يواص5 العدو الدفَع باملزيد منهم وبينهم مرتِزقة س2ودانيون 

أيضاً؛ ليصبحوا فريسًة لنران الجيش واللجان. 
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 الخارجية أّكدت أن الدول التي اعتدت على سوريا هي ذاُتها من يعتدي على اليمن:

 قالت إن القضية الفلسطينية ليست قضية العرب الجوهرية:

أخبار

 : متابعات
بدون أي2َِّة موارب2ٍة، وبالتزامن م2ع تأييد 
اأنظم2ة الخليجي2ِة للع2دوان الثاث2ي ع2ىل 
س2وريا، أعلن2ت صحيفُة الرياض الرس2مية 
السعوديّة، أن القّمَة العربيَة التي تستضيفها 
اململك2ة، اليو1 األد، يف مدينة الظهران قرب 
الدّما1، س2تخُرُج بقرار وصفت2ه بالتأريخي 
ويق2ي بإع2ان »املصالح2ة م2ع إرسائي5 
االنش2غاَل  أن  معت2ربًة  إي2ران«،  وموا ه2ة 
بال2رصاع العربي مع إرسائي5 أَدَّى النش2غال 
2ا وصفت2ه »القضي2ة الجو9رية  الع2رب عمَّ

املتمثلة بالخطر اإليراني«.
إذن، يعق2ُد زعم2اُء العاَل2ِم اآلخ2ر القمَم 
لبحث القضايا ومناقشتها للخروج بقرارات 
أو مواق2ف مش2رتكة، إال القم2َم العربي2ة يف 
ظ52 النظ2ا1 الس2عودي وأنظم2ة الخلي2ج، 
فإن تل2ك القمَم ال تُعَق2ُد إال لتتبن2ّى قراراٍت 
 2رى إعداُد29ا يف واش2نطن، وكم2ا قّدمت 
السعودية مبادرًة انهزاميًة يف القمة العربية 
2002 فإنه2ا الي2و1 تجم2ُع الزعم2اَء العرب 

لتبن2ّي »صفق2ة الق2رن« الت2ي تن2ُصُّ ع2ىل 
إنه2اء القضية الفلس2طينية ومن2ح القدس 

واملستوطنات للكيان الصهيوني.
الصحيف2ُة الس2عودية ن2رشت يف عدد9ا، 
أمس الس2بت، مقاالً كتبه الدكتور السعودي 
محم2د الجميع2ة بعن2وان »قّم2ة الظهران.. 
س2ا1ٌ مع إرسائي5 وموا هُة إيران«، وقالت: 
إن الرصاع العربي مع إرسائي5 الت5َّ الصدارة 
يف القمم العربية خال الفرتات املاضية دون 
، مضيفًة أن »انش2غاَل العرب  التوص5 إىل َل5ٍّ
بالقضية الفلس2طينية أش2غلهم عن قضايا 
ه2ا الخط2ُر اإليراني يف  عربي2ة  و9رية أ9مُّ

املنطقة«.
وتؤّك2د الصحيفة الس2عودية أن2ه »اليو1 
ال خي2ار أم2ا1 الع2رب س2وى املصالحة مع 
إرسائي52، وتوقي2ع اتّفاقية س2ا1 ش2املة، 
يف  اإليران2ي  امل2رشوع  ملوا ه2ة  والتف2رغ 

املنطقة«.
لي2س ذل2ك فحس92، فالصحيف2ة تولت 
اإلعاَن عن البي2ان الختامي للقم2ة العربية 
الظه2ران  »قم2ة  وقال2ت  انطاقه2ا،  قب52 

ل2ن تخ2ُرَج إالّ بق2رار تأريخ2ي.. الس2ا1 
م2ع إرسائي52 وموا هة م2رشوع إيران 
يرف2ض  َم2ن  النتيج2َة  أن  الطائف2ي؛ 
 5َ الس2ا1 يخُد1ُ إيران، وعليه أن يتحمَّ

تبعاِت قراره«، بحس9 قولها.
ينض2مُّ  الفاض2ُح  اإلع2اُن  29ذا 
للمواق2ف الت2ي أطلقه2ا ويلُّ العهد 
السعودي محمد بن سلمان خال 
زيارته اأخرة لواش2نطن والتي 
أعلن فيها أن الس2عوديَة لديها 
مصال2ُح كثرٌة م2ع إرسائي5، 
اليهود  إيَْمان2َه بح2ق  مؤّك2داً 

يف أن تك2وَن له2م دولته2م، متجا9اً أن 
تل2ك الدول2ة أو الكيان قا1 ع2ىل أرٍض عربيٍة 
فلسطينية التلَّها بالقوَّة وقت5 ورّشد املاينَي 

من أ9لها.
كم2ا إن املوقَف الس2عوديَّ الفاض2َح يؤكُِّد 
م2ن  دي2د أن النظ2ا1َ الس2عوديَّ والنظ2ا1َ 
اإلمارات2ي يف عدوانهم عىل اليمن ليس2وا إال 
أدوات للع2دوان اأمريك2ي اإلرسائي2ي عىل 
اليمن وكذلك عىل سوريا والعراق وغر9ما.

اليمن يدين العدوان الثالثي ويؤّكد وقوفه إىل جانب سوريا الشقيقة وشعبها

صحيفة الرياض السعودية: القمة العربية ستخرج بقرار 
تأريخي.. املصالحة مع إسرائيل ومواجهة إيران!

 : صنعاء
الوطن2ي،  اإلنق2اذ  لكوم2ُة  أدان2ت 
الع2دواَن اأمريك2يَّ الربيطاني الفرنيس 
ع2ىل س2وريا، مؤّك2دًة وق2وَف اليمِن إىل 

 ان9 سوريا لكومًة وشعباً.
وأّك2دت الحكوم2ُة، أن الع2دواَن الذي 
ش2نّته دوٌل دائم2ُة العضوي2ة يف مجلس 
اأم2ن يؤّكد لقيق2َة الدور ال2ذي يلعبُه 
املجلُس ضد الشعوب وقيا1 دول املجلس 
نفس2ها بانته2اك القان2ون ال2دويل الذي 

تدعي لمايته.
وقال املص2در »إن دول العدوان تّدعي 
أنها تحم2ي املدنيني، بينما يف الواقع 9ي 
من تقُف وراء قت5 املدنيني يف سوريا ويف 
اليمن منذ سنوات«.. محذراً من تداعيات 
وآث2ار الع2دوان العس2كري عىل س2وريا 
الشقيقة ومن السياسات التي تنتهجها 

أمري2كا وبريطانيا والكي2ان الصهيوني 
لزعزعة أمن واس2تقرار املنطقة العربية 
وم2ا تحمل2ه م2ن مخاطر ع2ىل لارض 
ومس2تقب5 ش2عوبها واأم2ن والس2ا1 

الدوليني.
 5ِ وطال9 املصدُر املجتمَع الدويل بتحمُّ
واأخاقي2ة  القانوني2ة  مس2ؤولياته 
إليق2اف العب2ث اأمريك2ي والربيطان2ي 
املتكرر يف ش2ؤون الدول اأُْخ2َرى والذي 
أّدى إىل زعزع2ة أمن واس2تقرار عدد من 
الدول و عله2ا تعيُش يف رصاع متواص5 
وأوضاع إنَْسانية بالغة التعقيد كسوريا 

واليمن وغر9ما من البلدان.
 كم2ا أدان مص2دٌر مس2ئوٌل ب2وزارة 
ال2ذي  الع2دواَن العس2كري  الخار ي2ة، 
قامت به أمريكا وبريطانيا وفرنسا عىل 

سوريا.
وقال املصدر يف ترصيح لوكالة اأنباء 

اليمنية: إن العدوان الثاثي عىل س2وريا 
انتهاك صارخ للقان2ون الدويل ومقاصد 
ميث2اق اأمم املتح2دة وال يس2تند إىل أي 

أساس قانوني.
وأش2ار إىل واق2ع العدوان الس2عودي 
اإلماراتي املس2تمر عىل بادن2ا واملدعو1 
م2ن قب5 أمري2كا وبريطانيا وال2ذي أَدَّى 
إىل أسوأ كارثة إنَْسانية يف العالم وأصبح 
يش2ّك5 تهدي2داً أمن واس2تقرار منطقة 

 نوب البحر األمر وباب املندب.
أمري2كا   5َ2 تدخُّ املص2دُر  واس2تنكر 
وبريطاني2ا وفرنس2ا يف ش2ؤون ال2دول 
ومحاولَة فرض الوصاي2ة عليها.. داعياً 
املجتم2َع ال2دويل لدع2م  ه2ود الحل2ول 
السياسية الدبلوماسية وعد1 اللجوء إىل 
استخدا1 الوسائ5 العسكرية، بما يُسِهُم 
يف عودة اأمن واالس2تقرار وتأمني لياة 

املدنيني السوريني.

أنصار اهلل: العدوان على سوريا عدواٌن على األمة ودعٌم للكيان الصهيوني 
 :  صنعاء 

 أدان املكت9ُ2 الس2يايسُّ أنص2ار الل2ه، الع2دواَن 
ع2ىل  الفرن2يس  الربيطان2ي  اأمريك2ي  الثاث2يَّ 

الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وأّك2د املكت9ُ2 الس2يايسُّ أنص2ار الل2ه، يف بيان 

تلقت صحيفة املس2رة نسخًة منه، أنَّ 9ذا العدواَن 
يأت2ي يف إط2ار اس2تهداِف ُك5ّ املنا9ض2ني مل2رشوع 
الهيمنة، ودعماً رصيحاً للكيان الصهيوني الغاص9 
ومس2اندًة واضح2ة للتنظيم2ات اإلْ 2َرامي2ة م2ن 
داع2ش والقاع2دة وما يتف2رع عنها م2ن تنظيمات 

ترعا9ا مخابرات غربية وعربية.

وأش2ار البيان إىل أن الهجو1َ عىل س2وريا يعِكُس 
َف لس2وريا الرافض للهيمنة  بوض2وٍح املوقَف املرشِّ
اأمريكية الصهيونية، يف وقت يتسابق بعُض زعماء 

املنطقة للخنوع وبيع القضية الفلسطينية.
وق2ال البي2ان: »وإذ يخ2وض الش2ع9 اليمن2ي 
فًة ض2د املرشوع اأمريك2ي وأدواته  موا ه2ًة مرشِّ

للعا1 الرابع م2ن التَص2دِّي للع2دوان اأمريكي 
الس2عودي فإنَّا نؤّكُد مس2اندتَنا الكاملة لس2وريا، 
ونعت2رب العدوان عليها عدواناً ع2ىل ُك5ّ اأمة يو 9ُ 
ع2ىل قوا9ا الحية مزيداً من رّص الصفوف؛ لضمان 
تحقي2ق التطّلعات من العزة والكرامة واالس2تقال 

واالستقرار«.

سوريا: موقف السعودية من العدوان يأتي ضمن الدور التأريخي للنظام الوهابي الذي يظل دوماً أداًة ألعداء األمة
 : خاص

شجبت س2وريا املوقَف السعوديَّ املؤيََّد 
علناً للعدوان اأمريكي الربيطاني الفرنيس 
عليها، معتربًة إياه غرَ مس2تغرب ويندِرُج 
ضمن الدور املعهود من النظا1 الس2عودي 
الذي يظ52 دوماً يف خدمة الق2وى املعادية 

لألمة العربية واإلسامية.

وق2ال مصدٌر رس2ميٌّ يف وزارة الخار ية 
واملغرتبني يف ترصيح نرشته وكالة »س2انا« 
الس2ورية: إن موقَف لكا1 آل س2عود يأتي 
يف إط2ار ال2دور التأريخ2ي للنظ2ا1 الو9ابي 
يف أن يك2ون أداة أعداء اأمة يف ش2ق الصف 
وبث روح الهزيمة وتسويق نهج االستسا1 
والتطبي2ع املجان2ى م2ع الع2دو الصهيوني 
وتس2خر مق2درات اأم2ة لخدم2ِة أعدائه2ا 

وتش2ويه ص2ورة الدي2ن اإلس2امي الحنيف 
ع2رب الفك2ر الو9اب2ي العف2ن ال2ذي ال يُمتُّ 
لإلسا1 وتعاليمه السمحاء بأية صلة، اأمر 
ال2ذي يجع5 29ذا النظا1 يتحم5 املس2ؤولية 
اأساسية عن الوضع العربي املزري الرا9ن.
وكان ويل العهد الس2عودي ق2د أبدى يو1 
أمس اأول –أي قب5 االعتداء عىل سوريا بيو1 
والد-، يف ترصيحات صحفية من إس2بانيا، 

اس2تعداَد مملكته ملش2اركة َمن وصفهم ب2 
»الحلفاء يف الرضبة عىل سوريا«.

ويف س2ياق متص5، أعلَن الجيش السوري 
الرشقي2ة  الغوط2ة  تحري2ر  أم2س  مس2اء 

بالكام5. 
وقالت القي2ادة العامة للجي2ش: “بالتزامن 
م2ع تصدي منظومات الدفاع الجوي يف الجيش 
العربي الس2وري للع2دوان الثاثي الذي ش2نته 

الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا عىل العديد 
من اأ9داف يف س2ورية وبعد سلس2لة عمليات 
عس2كرية مركزة وقوية عىل مدى عدة أسابيع 
أتم2ت ول2دات م2ن قواتن2ا املس2لحة والقوات 
الرديف2ة والحليف2ة تطه2ر الغوط2ة الرشقية 
بكام5 بلداتها وقرا9ا من التنظيمات اإلر9ابية 
املسلحة وذلك بعد إخراج  ميع اإلر9ابيني من 
مدينة دوما آخر معاقلهم يف الغوطة الرشقية”.
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بحضور محافظ المحافظة وقيادات السلطتين المحلية والتنفيذية:

 بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد:

قبائل بني حشيش يؤكدون 
أهمية االقتداء بالشهيد القائد 
يف مقارعة الطغاة واملستكربين

مديريات الجوف تخرج يف مسرية 
حاشدة إحياًء لذكرى الشهيد القائد 

وتأكيدًا ملواصلة الصمود

 : صنعاء
أق2ا1 و هاُء وأبناُء منطق2ة ر ا1 وعيال مال2ك بمديرية بني 
لش2يش بمحافظة صنعاء، أمس السبت، فعاليًة ثقافيًة؛ إللياء 
الذكرى الس2نوية للشهيد القائد الس2يد لسني بدر الدين الحوثي 

رضوان الله عليه.
ويف الفعالية، أش2ار أبن2اء املنطقة إىل أن الش2هيَد القائَد لم5 
مرشوع2اً ديني2اً وطني2اً ك2ّرس ليات2ه من أ ل2ه، وس2ّطر أروَع 

التضحيات و9و يدافع عنه.
ولفتت فق2راُت الندوة إىل أن الش2هيد القائد من الش2خصيات 
الب2ارزة، أخذ ع2ىل عاتقه املرشوَع القرآني للنه2وض بواقع اأُّمة 
من لالة الضعف والهوان, مشرًة إىل أ9ميّة االقتداء بالنهج الذي 

سار عليه يف مقارعة قوى الظلم واالستكبار.
كم2ا أّك2دت الكلم2اُت ع2ىل أ9مي2ّة اس2تلها1 ال2دروس م2ن 
ليات2ه يف الصرب والكف2اح والصمود والتح2ّدي ملوا هة املرشوع 
الصهيوأمريك2ي اله2ادف إىل تمزي2ق اأُّمة العربية واإلس2امية, 
موضحًة أن الشهيَد القائد أدرك لقيَقَة املشاريع التدمرية لقوى 
االس2تكبار العاملي الس2اعية لف2رض الوصاية ع2ىل اأُّمة ونه9 

خراتها, وإبعاد9ِا عن دينها.

 : الجوف
خرج أبناُء وو هاُء مديريات الزا9ر واملطّمة واملتون واملصلوب 
بمحافظة الجوف، صباح أمس السبت، يف مسرة لاشدة؛ إلياًء 

للذكرى السنوية للشهيد القائد رضوان الله عليه.
وأّكد أبن2اُء مديريات الجوف اس2تمراَر9م يف املي عىل ُخَطى 
الش2هيد القائد, الفت2ني إىل تقدير9م الكبر أرس الش2هداء الذين 

قّدموا أبناء9م فداًء للدين والوطن.
كم2ا أش2ادوا باملواق2ف البطولي2ة ملجا9دي الجي2ش واللجان 
الش2عبية يف مختلف الجبه2ات, موّ هني رس2الَة تحذيٍر لتحالف 
الع2دوان بأن اليَد الطوىل للش2ع9 س2تطالُهم يف لال اس2تمروا يف 

ارتكاب املجازر والجرائم بحق شعبنا.
َر9ا املس2تمر,  وب2ارك أبن2اُء الجوف للق2وة الصاروخي2ة تطوُّ

مشيدين بدور9ا الكبر يف تحقيِق معادلة الردع.
ويف ختا1 املسرة، أّكد الحارضون استمراَر9م يف رفد الجبهات 

باملال والر ال لتى تطهر الباد.

أبناء ووجهاء ذمار يشددون على ضرورة التحرك باملشروع 
القرآني ومواصلة ثورة الشهيد القائد لتحقيق عزة اأُلّمة

 : ذمار
ذم2ار  محافظ2ة  أبن2اُء  نّظ22م 
فعالي2ًة  الس2بت،  أم2س  صب2اح، 
 ما9ري2ًة بجامع2ة ذم2ار؛ إلياًء 
للذكرى السنوية الستشهاد الشهيد 
القائد لسني بدر الدين الحوثي.

لرض29ا  الت2ي  الفعالي2ة  ويف 
محاف2ُظ املحافظ2ة الش2يخ محمد 
لس2ني املقديش والقياديُّ يف أنصار 
الل2ه فاض52 الرشق2ي وع2دٌد م2ن 
قيادات السلطة املحلية والتنفيذية، 
تطّرق املشاركون إىل مناق9 الشهيد 
القائد رضوان الله عليه وإىل الواقع 
الذي عاشه يف موا هة الطغيان.

وأش2ار عض2و املكت9 الس2يايس 
أنصار الل2ه، محمد نارصالبخيتي، 
يف ُك5ّ م2ة ل2ه إىل عظم2ة امل2رشوع 
القرآني الذي أطلقه الش2هيد القائد 
وضّح2ى من أ ل2ه بحيات2ه لتغير 

الواقع اليسء الذي وصلت اليه اأُّمة 
اإلس2امية من خضوع واس2تكانة 
مؤك2داً  واملس2تكربين,  للطواغي2ت 
رضورَة امُل2ي عىل ُخّطى الش2هيد 
القائد وتدش2ني مرشوعه ملنا9ضة 
والخط2ر  واأُّم2ة  الدي2ن  أع2داء 

اأمريكي الصهيوني.

وتخّلل2ت الفعالي2ة العدي2ُد م2ن 
الفق2رات املتنوعة عرّبت يف مجملها 
ع2ن عظمة الش2هيد القائد وعظمة 
ما قّدمه لألمة يف سبي5 استنهاضها 
من براثِن الظلم والطغيان، وتقديم 
التضحيات من أ 5 إعاء راية الحق 
ون2ُرصة املس2تضعفني والوقوف يف 

و ه املستكربين.
باس2تمرار  الفعالي2ُة  ون2ّددت 
الس2عودي  اأمريك2ي  الع2دوان 
و رائم2ه بح2ق الش2ع9 اليمن2ي، 
أل2د  اغتص2اب  وآخر29ا  ريم2ة 
مرتزق2ة العدوان الم2رأة يف مديرية 

الخوخة بمحافظة الحديدة.
كما أّكدت املشاَركاُت التي قدمها 
بعُض الحارضين عىل أ9ميّة الس2ر 
عىل منهجية الهدي القرآني والوقوف 
الباط52  مواَ ه2ة  يف  وال2داً  صف2اً 
والدف2اع ع2ن الدي2ن والوط2ن وعد1 
الس2كوت والخضوع واالستسا1 ملن 

رُضبت عليهم الذلة واملس2كنة.
وعق92 الفعالية تم تكري2ُم أرَُسِ 
الشهداء بشهادات الشكر واالمتناِن 
والهداي2ا الرمزي2ة مل2ا قّدمت2ه 9ذه 
اأرس م2ن تضحي2ات يف س2بي5 الله 
والدف2اع ع2ن 29ذا الوط2ن وترابه 

الطا9ر.

إب: باحثون يناقشون أبعاد مشروع 
الشهيد وأهميته يف مواجهة العدوان

وجهاء وأبناء إب: اأُلّمة بحاجة إىل التحرك بسالح 
املشروع القرآني الذي أحياه الشهيد القائد

 : إب
نّظ2مت  امعُة إب، أمس السبت، ندوًة 
ثقافيًة؛ بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد 
القائد لس2ني ب2در الدين الحوث2ي بعنوان 
»ي2ا قائَدنا.. صموُدنا الي2و1َ ثمرٌة من ثمار 

 هودك وتضحياتك«.
الت2ي نّظ2مته2ا ملتقي2ات  الن2دوة  ويف 
الجامع2ة اأكاديم2ي واإلداري والطاب2ي، 
ُقدمت ثاث أوراق عم5، تناولت اأوىل منها 
ش2خصية الس2يد القائد ومش2وار  هاده 
ونضاله لت2ى استش2هاده، قّدمها صادق 

و يه الدين.
ويف ورق2ة العم5 الثانية، أش2ار الدكتور 
محم2د الحبييش اأس2تاذ بكلي2ة القانون 

يف  امع2ة إب، إىل أن الصم2ود والتَص22دِّي 
للعدوان والتصنيع املحي لألسلحة املتنوعة 
والبط2والت الت2ي يجّس2د9ا املجا9دون يف 
الجبهات كان2ت ألد ثمار الش2هيد القائد, 
مش2دداً خال الورقة ع2ىل أ9ميّة مواَ هة 
واس2تمرار  التدم2ري  الع2دوان  م2رشوع 

التحشيد والتجنيد نحو الجبهات. 
أم2ا ورق2ُة العم52 الثالث2ة فق2ارن من 
خاله2ا محمد ألمد مرش2د بني مظلومية 
اإلما1 الحس2ني بن عي ومظلومية لسني 
العرص الس2يد لس2ني بدر الدي2ن الحوثي, 
مش2راً إىل ان لك5 عرص لسيناً يمث5ّ الحق 

والكرامة ضد قوى الظلم والطغيان.
وأّك2د الحارضون يف الندوة، أن الش2هيَد 
القائ2َد س2يظ5ُّ قائداً للش2ع9 اليمني و9و 

يوا ه أعتى عدوان يف العرص الحديث.

 : إب
نّظ22م أبن2اُء وو ه2اُء مديرية املش2نَّة 
بمحافظة إب، أمس الس2بت، وقفًة قبلية؛ 
إللياء ذكرى استش2هاد القائد لسني بدر 

الدين الحوثي.
ويف الوقف2ة، أّكد املش2اركون أن الش2هيد 
القائد أس2س منهجاً قرآنياً أل2وج ما تكون 
اأُّمة إليه؛ للعودة إىل كرامتها وتحقيق عزتها 
والتح2رر من قي2ود الذل واالس2تضعاف التي 
ُفرضت عليها نتيجة ابتعاد9ا عن منهج الله.
وتط2رق املش2اركون يف ُك5ّ م2ات الوقفة إىل 

الش2جاعة الت2ي أبدا9ا الش2هيد القائ2د عندما 
رصخ ولي2داً ض2د أمري2كا وإرسائي52 يف وقٍت 
أخرس زعماء الشعوب العربية أفوا9َهم، سيما 
بع2د أل2داث الحادي ع2رش من س2بتمرب التي 
 علت منها أمري2كا ذريعًة للدخول والتدخ5 يف 

أي بلد؛ بحجة مكافحة ما أسمته اإلر9اب.
وش2ّددت الكلمات عىل رضورة الصمود 
أسس2ه  ال2ذي  امل2رشوع  به2ذا  والتمس2ك 
الش2هيد القائد وضّحى بنفس2ه يف سبيله, 
واس2تخدامه يف التَص22دِّي ملؤام2رات أعداء 
اأُّم2ة الذي2ن ش2نوا لرباً ش2عواَء عىل 9ذا 

املرشوع منذ نهوضه.

قبائل األهنوم تقدم قافلة غذائية 
وماليًة دعماً للجبهات وتدعو الجميع 
إىل التحرك املسؤول ملواصلة الصمود

 : صعدة
بمناس2بة الذكرى الس2نوية للشهيد القائد لس2ني بدر الدين 
1َ مش2ايُخ وعقاُء وأبن2اُء قبائ5 اأ9ن2و1 املقيمون  الحوثي، ق2دَّ
يف محافظ2ة صعدة، أمس الس2بت، قافلًة غذائي2ًة وماليًة؛ دعماً 
وإس2ناداً أبطال الجي2ش واللجان الش2عبية املرابطني يف  بهات 

القتال.
الت2وت القافلة عىل مبالغ مالية وع2رشات اأغنا1، باإلضافة 

إىل كميات من املواد الغذائية املتنوعة.
وخ2ال تقديم القافل2ة، نّظ2م الحارضون وقف2ًة التجا يًة؛ 
تنديداً باس2تمرار العدوان والحصار الغاش2م واستنكاراً للصمت 
اأمم2ي إزاء الجرائ2م التي يرتكبها الطران الس2عودي اأمريكي 
بحق الش2ع9 اليمن2ي، وخاّصة الجريم2ة التي ارتكبه2ا املرتزق 

السوداني باغتصاب امرأة يف الخوخة.
وأعلن الحارضون استمراَر9م يف العطاء وبذل الغايل والنفيس 
يف س2بي5 العزة والكرام2ة, مؤّكدين ع2ىل رضورة الرفد املتواص5 
للجيش واللجان باملال والر ال ملواصلة الصمود يف و ه العدوان. 
ودع2ا أبن2اُء وو ه2اُء قبائ52 اأ9ن2و1، الجمي2َع إىل القي2ا1 

بمسؤولياتهم ووا بهم ُك5ّ من موقعه وبقدر استطاعته.
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عبده الجندي: الشهيد القائد سيظل حياً يف وجدان 
وضمري الشعب اليمني الصامد يف وجه العدوان 

حرائر الحديدة يحيني الذكرى السنوية للشهيد القائد ويشّددن 
على أهمّية إحياء هذه املناسبة الستلهام الدروس الُقـْرآنية

خالل وقفة احتجاجية مسلحة:
أبناء ووجهاء مديرية باجل يقدمون قافلة غذائية مالية دعماً 

للجبهات ويؤكدون بذل املزيد يف سبيل الدفاع عن األرض والعرض

 : تعز:
أقام2ت محافظ2ُة تع2ز، أمس 
الس2بت، فعاليًة رسمية وشعبية 
الذك2رى  بمناس2بة  لاش2دة 
الس2نوية الستشهاد السيد القائد 

لسني بدر الدين الحوثي.
ويف الفعالي2ة الت2ي لرض29ا 
عض2ُو املكت92 الس2يايس أنصار 
ووكاء  مغل2س،  س2ليم  الل2ه، 
ومش2ايخ  وعلم2اء  املحافظ2ة 
وو ه2اء وأعي2ان تع2ز، وم2دراء 
عمو1 املديريات أّكد عبُده الجندي 
– محافظ تعز، أن الش2هيد القائد 
س2يظ5ُّ لي2اً يف و 2دان وضمر 
الش2ع9 اليمني الصام2د والثابت 
يف و 2ه الع2دوان من2ذ أكث2ر من 
ث2اث أعوا1، مجس2داً بذل2ك نهَج 
السيد القائد الش2هيد لسني بدر 
الدي2ن الحوث2ي يف موا ه2ة قوى 
والظل2م،  والطغي2ان  االس2تكبار 
مشيداً بمناق9 الشهيد وشجاعته 

ولكمته.

وأش2ار الجندي إىل أن الش2هيد 
القائ2د تح2ّول إىل رصخ2ة مدوية 
ي2رتدد صدا29ا يف  مي2ع أر 2اء 
الوط2ن, مبيناً أن األ2داَث أثبتت 
صموَد وثبات الشع9 اليمني بك5 
صابة وقوة ال تنكر بفض5 9ذا 

املرشوع الُق2ْرآني.
وأّك2د محافظ تعز أن اليمنيني 
الي2و1 عىل قل9 ر 52 والد تحت 
راي2ة الش2هيد القائد لس2ني بدر 
الدي2ن الحوث2ي, مضيف2اً بالقول 
إن مرتزق2ة الع2دوان ل2ن يعودوا 
من أرضن2ا ألي2اًء، وأننا س2نثأر 

يف  املنته2ك  ورشفن2ا  لكرامتن2ا 
الع2دوان  ق2وى  م2ن  الخوخ2ة 
ومرتزقته وما نش2ا9ده من ُ ثٍَث 
للس2ودانيني املنت2رشة ع2ىل طول 
الس2ال5 الغرب2ي دلي5ٌ2 ع2ىل أننا 
نقات5 من أ 5 كرامتنا وعزتنا.

إىل ذلك، أش2ار س2ليم مغلس - 
عض2و املكت92 املكت9 الس2يايس 
أنص2ار الل2ه، إىل أن2ه كان 9نالك 
فه2م مغل2وط ل2دى الكث2ر م2ن 
والفكري2ة  السياس2ية  الق2وى 
ال2ذي م2ورس  وكذل2ك املجتم2ع 
علي2ه عملي2ات التد 2ني وأصبح 

واقعه مترشذم2اً متعدد الوالءات 
ب2ني الق2وى السياس2ية والدينية 
22ة من الذل  وما وصل2ت إليه اأُمَّ
واله2وان، مضيف2اً ب2أن الش2هيد 
القائد ش2ّخص 29ذا الواقع وقّد1 
له2ا الح52 بالع2ودة إىل الُق22ْرآن 
الكريم، مؤّكداً أن مرشوع املسرة 
الُق2ْرآني2ة ال2ذي قدم2ه الش2هيد 
القائ2د 29و منهاج عم2ي تجاوز 
في2ه القي2ود املذ9بي2ة والحزبية، 
وأنه2ا مس2رة عاملي2ة نهضوي2ة 
شاملة لك5  وان9 الحياة لتخد1 

2ة اإلسامية. اأُمَّ

 : الحديدة:
أّكدت لرائُر محافظة الحديدة أن عظمة 
الش2هيد القائد تجّلت يف امل2رشوع الُق2ْرآني 
موا ه2ة  يف  أساس2ه  تَح22ّرك ع2ىل  ال2ذي 
امل2رشوع اأمريك2ي اإلرسائيي املس2تهِدف 
للش2عوب والبلدان اإلس2امية الستعمار9ا 

ونه9 مقدراتها.
 2اء ذلك خ2ال الفعالي2ة الثقافية التي 
نّظمتها الهيئة النس2ائية باملحافظة، أمس 
الس2بت؛ إلي2اًء للذكرى الس2نوية للش2هيد 
القائد لسني بدر الدين الحوثي رضوان الله 

عليه.
وتناول2ت الفعالي2ة ع2دداً م2ن الفقرات 
ع2رّبت يف مجمله2ا ع2ن أ9ميّة إلي2اء مث5 
9ذه املناس2بة الس2تلها1 الدروس الُق2ْرآني 
الت2ي قدمه2ا الش2هيد القائ2د الس2تنهاض 
22ة وموا هة أخطار املرشوع اأمريكي  اأُمَّ
ال2ذي يس2تهدُفها يف محاول2ة  الصهيون2ي 
للقضاء ع2ىل دينها والت2ال بلدانها ونه9 

مقدرات شعوبها.
ولفت2ت املش2اركاُت إىل املخاط2ر التي 
لذر منه2ا الش2هيد القائ2د يف مرشوعه 
اأمريكي2ون  س2يجلبه  وم2ا  الُق2ْرآن2ي 
واإلرسائيلي2ون وعماؤ29م عىل الش2ع9 
وقت5ٍ2  ومعان2اٍة  م2آيَس  م2ن  اليمن2ي 

وانته2اكات يف لال س2مح اليمنيون لهم 
بالدخول, مش2رات إىل أن من ما يحص5 
الي2و1 يف اليم2ن م2ن انته2اكات و رائم 
القت5 واستبالة لألعراض يؤّكد رضورة 
تَح2ّرك الجميع ملوا هتهم وتحرير كافة 

اأرايض اليمنية املحتلة.

 : الحديدة:
ق2ّد1 أبناُء وو هاء قبائ52 مديرية با 5 
بمحافظ2ة الحدي2دة، أمس الس2بت، قافلًة 
غذائية ومالية؛ دعماً وإس2ناداً للمرابطني يف 

 بهات العزة والكرامة والرشف.
والتوت القافلة عىل مبالغ مالية كبرة، 
باإلضاف2ة إىل املواد الغذائي2ة املتنوعة وعدد 
من امل2وايش واأغنا1 واملحاصي52 الزراعية 
الت2ي تمت2از بها محافظ2ة الحدي2دة عامة 

ومديرية با 5 عىل و ه خاص.
وأك2د أبن2اء وو ه2اء املديري2ة دعَمه2م 
املس2تمر أبطال الجيش واللجان الش2عبية 
الذائدي2ن عن الوط2ن ومقدراته, مش2يدين 
بما يقدم2ه املجا9دون اأبط2ال من مالَم 

بطوليٍة منقطعة النظر.
وأثن2اء تس2ير القافل2ة، أق2ا1 مش2ايُخ 
وو هاُء وأبناُء با 5، وقفًة مس2لحًة أّكدوا 
فيها مواَصلَة الصمود يف و ه العدوان وبذل 

املزيد من التضحيات لتى تطهر الباد من 
َدنَِس الغزاة واملحتلني.

ولّم52 بي2اٌن ص2ادٌر ع2ن الوقف2ة، 
اأم2َم املتح2دَة و9يئاته2ا واملنظم2ات 
الدولي2ة مس2ؤولية اس2تمرار العدوان, 

داعياً  ميَع القبائ52 اليمنية إىل النَكِف 
والتحرك لرفد الجبهات بالر ال والعتاد 
لَص2ْوِن اأرض والِع2رض, الفت2اً إىل أن 
 ريمة اغتصاب فت2اة الخوخة لن تمر 

دون رد.

 : صنعاء:
 نّظم2ت ُعزلة بني إس2ماعي5 يف مديرية 
مناخ2ة محافظ2ة صنعاء، أمس الس2بت، 
فعاليًة بمناس2بة الذكرى السنوية للشهيد 
القائد لس2ني بدر الدين الحوثي، بحضور 
مدير املكت92 التنفيذي أنصار الله عبدالله 

املروني، ومشايخ وو هاء وأعيان املديرية.
ويف الفعالي2ة أش2ار ألم2د الصم2اد - 
وكي52 محافظة صنع2اء للقط2اع الغربي، 
إىل أ9مي2ّة اس2تلها1 الدروس من الش2هيد 
القائ2د وخاصة يف ظ52 الظ2روف الصعبة 
التي تمر به2ا الباد، الفتاً إىل دوِر الش2هيد 
2ة  يف إيجاد مرشوع للحفاظ عىل ولدة اأُمَّ

والتَص2دِّي لقوى الظلم واالستكبار.

 : الجوف:
بمحافظ2ة  النس2ائيُة  الهيئ2ُة  نّظم2ت 
الجوف، أم2س، فعاليًة ثقافيًة؛ بمناس2بة 
الذكرى الس2نوية للش2هيد القائ2د َوتأكيد 
الس2ر ع2ىل نهج الس2يد لس2ني بدرالدين 

الحوثي.
وألقيت يف الفعالي2ة العديد من الكلمات 

الت2ي أّكدت عىل عظمة امل2رشوع الُق2ْرآني 
القائ2د يف موا ه2ة  الش2هيُد  ب2دأه  ال2ذي 
االستكبار العاملي، الفتاٍت إىل سرة الشهيد 
واالقتب2اس منه2ا يف املس2رة الجهادي2ة؛ 
كونها القدوة، مجدداٍت العهَد لله ولرسوله 
وللشهيد القائد وقائد الثورة ولك5 الشهداء 
العظم2اء بأنه2ن ماضي2اٌت ع2ىل دربه2م 
واقتف2ى أثَر29م مهم2ا كان2ت التحّدي2ات 

واملخاطر.

 : حجة:
للش2هيد  الس2نوية  الذك2رى  بمناس2بة 
القائ2د، نّظم2ت الهيئ2ُة النس2ائيُة أنصار 
الل2ه بمدينة لجة، أم2س، فعاليًة خطابية 

وثقافية.
ويف الفعالية، ألقيت العديد من الكلمات 
واأناشيد والقصائد الشعرية التي تحدثت 
أن  بع2د  القائ2د  الش2هيد  ع2ن تضحي2ات 
ب2ذََل رول2ه من أ 52 أن يس2طع املرشوع 
الُق2ْرآني العظي2م الذي يُعي2ُد لألُّمة ِعّزتها 
وكرامته2ا، وأّك2دت لرَص الش2هيد القائد 
22ة واس2تنقاذه له2ا بمرشوع2ه  ع2ىل اأُمَّ

التنويري العظيم.
يف  املش2اركات  الش2هداء  أرَُسُ  وقال2ت 
الفعالية النسوية: إن الشهداء سلكوا نهج 
الش2هيد القائد وألسنوا لوطنهم وشعبهم 
لت2ى قدم2وا أرواله2م رخيصًة يف س2بي5 
الل2ه ويف س2بي5 ن2رصة الحق، مبين2اِت أن 
الش2هيد قائد عظيم أراد لألُّمة الخر إال أن 
الطغاة واملستكربين ملسوا خطورته عليهم 
فحركوا عماء9م ملحاربته، لكنهم صنعوا 
بذلك ق2وًة اس2تمدت من تضحية الش2هيد 
القائد س2ا1 الله عليه، مؤّكدات أنهن عىل 
نهجه س2ائراٍت لتى يرث اللُه اأرَض وَمن 

عليها.

 : صنعاء:
نّظم2ت وزارُة التعليم الفن2ي والتدري9 
أم2س  املجتم2ع صنع2اء،  املهن2ي وكلي2ة 
الس2بت، ندوًة بمناس2بة الذكرى الس2نوية 
ال1422 للش2هيد القائد لس2ني ب2در الدين 

الحوثي.
وألقي2ت يف الن2دوة العديد م2ن الكلمات 
القائ2د  الش2هيد  أن  إىل  أش2ارت  ميعه2ا 
مس2رته  خ2ال  ب2ه  يُحت2ذى  َمث2َاً  كان 
بأخاقه الحميدة وكرمه وس2خائه وصربه 
وعلم2ه وفك2ره الكبر وا9تمام2ه بالناس 
واستش2عاره لخطورة املرللة، ومرشوعه 

الُق2ْرآن2ي ال2ذي لمل2ه لألُّم2ة اإلس2امية 
 معاء وما تميز به من صفاٍت قيادية.

وأوضح املش2اركون أن الش2هيَد القائد 
لم52 9مَّ أُّمة وا9ت2م بقضايا9ا من خال 
املرشوع التنويري الذي 9دف إىل أن تتصدر 
22ة املش2هَد يف البناء واإلعم2ار والدين  اأُمَّ
واالقتصاد ويف ُك5ّ معاني ومظا9ر الحياة، 
إىل تضحياِت2ه يف ن2رش مرشوع2ه  الفت2ني 
الُق22ْرآن وأ9ميت2ه  املس2تمد م2ن ثقاف2ة 
22ة ومقاَرع2ة قوى  للنه2وض بواق2ع اأُمَّ
االستكبار وإفش2ال ُمَخّططاتها، مشّددين 
ك بمرشوع الشهيد القائد  عىل أ9ميّة التمسُّ
يف ظ5 الظ2روف التي تمر به2ا الباد  راء 

العدوان والحصار.

قبائل مناخة صنعاء يؤّكدون على دور الشهيد 
القائد يف إيجاد مشروع للحفاظ على َوحدة اأُلمَّـة

حرائر الجوف يؤّكدن السري على نهج الشهيد 
القائد يف مواجهة التحديات واملخاطر

أسر الشهداء بمحافظة حجة تؤّكد أن أبناءها 
سلكوا نهج الشهيد القائد يف إحياء اأُلمَّـة 

وزارة التعليم الفني وكلية املجتمع بصنعاء 
تحييان الذكرى السنوية للشهيد القائد
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 : إبراهيم السراجي:
عىل الرغِم من خروِج سوريا منترصًة 
بموا هة الع2دوان اأمريكي الربيطاني 
الفرنيس، إال أن ذلك العدواَن، الذي خاب، 
عكس اس2تمراَر انحدار املوقف العربي، 
وخصوصاً من قب52 أنظمة الخليج التي 
س2ارعت لتأيي2ِد العدوان، ب5 والس2ماح 
بانطاق الطائرات والسفن الحربية من 
أراضيه2ا، إال أن اليمَن وإىل  ان9 محور 
املقاوم2ة، ورغ2م م2ا تتع2ّرُض ل2ه من 
عدوان أمريكي بأدواٍت سعودية إماراتية 
وخ2ذالن عرب2ي، تعاىل ع2ىل  راِله ولم 
ينش2غ5 بها، فخر ت اإلداناُت واملواقُف 
ُف الش2ع9َ اليمني  القوية عىل نحو يرشِّ

الذي يحتف5 بعا1ٍ رابٍع من الصمود.
الع2دوان  ب2دء  م2ن  س2اعات  قبي52 
ع2ىل  الفرن2يس  الربيطان2ي  اأمريك2ي 
س2وريا، لي5 الجمع2ة/ الس2بت، كانت 
الوالي2اُت املتحدة ق2د تحّولت أضحوكة 
أم2ا1 العال2م، فرئيُس2ها دونال2د ترام9 
اال تماع2ي،  التواص52  يه2وى مواق2َع 
يطل2ق املواق2َف الكب2رَة ع2رب صفحته 
بموق2ع تويرت ثم ينتظر لج2َم التفاع5 
م2ع تغريدته من قب52 متابعي2ه وليس 
من دول العالم، ووص5 اأمُر ملستوى أن 
روس2يا رفضت التعليَق ع2ىل التهديدات 
الت2ي أطلقه2ا ترام92 ضد29ا، معتربًة 
أن اأخ2رَ ال يمث52 دول2ًة عظم2ى ب52 
مجرد »مغ2ّرد« يكت9 تغري2دًة يف موقع 
للتواص5، فيما كان مستشارو ترام9 يف 
لرة من أمر9م، فقد وّرطهم رئيُس2هم 
بعدة »تغريدات« تهدد بقصف س2وريا، 
فيما ليس لدى واشنطن أية اسرتاتيجية 
للعدوان عىل س2وريا س2وى أن رئيَسها 
قال إنه س2يفع5 ذلك؛ أنه يهوى الثرثرة 

يف صفحته بموقع تويرت.
ووفق2اً لصحيف2ة نيوي2ورك تايم2ز، 
ا تمع وزيُر الدف2اع اأمريكي،  يمس 
وق2ادة  ترام92  بالرئي2س  ماتي2س، 
عس2كريني، وأب2دى اأول قلق2ه من أنه 
ال تو 2د ل2دى أمري2كا رؤي2ة مل2ا يمكن 
تحقيقه من نتائَج يف لال تو يه رضبة 
محدودة لس2وريا، وأيض2اً كان ماتيس 
قلقاً من أن تو يه رضبة كربى لسوريا 
قد تس2تفز للفاء س2وريا عىل رأس2هم 
روسيا وإيران وتجرب9م عىل الرد بنفس 
املستوى فتدخ5 املنطقة يف لرب شاملة 

لم تعد أمريكا قادرًة عىل تحملها.
وبالنظ2ر لنتائج الع2دوان الذي وقع، 
فقد بدا اأمر أن أمريكا اضطرت لتو يه 
رضب2ة بدون اس2رتاتيجية تحف2ظ ماَء 
و هه2ا، أو بمعن2ى آخ2ر تُخِرُ ه2ا من 
ورطة تغريدات ترام92 يف موقع تويرت، 
أما سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب 
فقد خر 2ت من ُعن2ُِق الز ا ة وباتت 
تتحك2َُّم بمجريات املي2دان، ورضبٌة مث5ُ 
تل2ك الت2ي وقعت لن تُح2ِدَث أيَّ تغير يف 
موازين ولن تهزَّ الدولة الس2ورية، و9ذا 

ما لدث بالفع5.
وفيم2ا كان2ت التوقعات خ2ال اأيا1 
ع2ىل  واس2ع  لع2دوان  تش2رُ  املاضي2ة 
س2وريا إال أن اإلدارَة اأمريكي2ة تاف2ت 
اأم2ر، ومس2اء الجمع2ة أطل2ق ترام9 

ومس2ؤولون بوزارة الدف2اع ترصيحاٍت 
لملت ترا عاً كبراً ملس2توى التهديدات 
أرادات  ملراقب2ني  ض2د س2وريا. ووفق2اً 
واش2نطن أن تخفَض س2قَف التوقعات 
وأن تجع5 بعَض اأطراف الدولية تشُعُر 
أنه ت2م إلغاُء فكرة اس2تهداف س2وريا؛ 
به2دف أن يب2دأ الع2دوان ع2ىل س2وريا 
وينته2ي رسيعاً ثم ال تتحّول واش2نطن 
أضحوك2ة، وتظهر أنها لم تلِغ الهجو1َ، 
ب52 نّفذته ب2دالً عن ظهور9ا مس2تعدًة 
لعم5 عسكري واسع ثم ترتاَ ُع بتو يه 

رضبة محدودة.

• عدواٌن ثالثي غربي وتأييد ثالثي 
أعرابي

قب5َ2 دقائَق م2ن الرابع2ة فجر أمس 
لربي2ٌة  س2فٌن  تَح2ّرك2ت  الس2بت، 
أمريكي2ة م2ن قواعد29ا يف قط2ر، فيما 
كان2ت الطائرات اأمريكية والفرنس2ية 
والربيطانية تش2ق طريقها نحو اأ واء 
الس2ورية لتب2دأَ بتنفي2ِذ ع2دة رضب2ات 
بعرشات الصواريخ والقناب5 من السفن 

والطائرات.
وفيما كانت أمريكا دون اسرتاتيجية 
وتائه2ة  العس2كرية  الرضب2ة  لتو ي2ه 
اأ29ََْداف، كانت أنظمة السعودية وقطر 
والبحرين تتس2ابق عىل َمن يعلن التأييَد 
للع2دوان أوالً، فتل2ك اأنظم2ة لن تكون 
أكث2َر معرفًة من أمري2كا بما 9و الهدف 
من العدوان بقدر ما 9ي ملتزمة بتقديم 
الوالء لألمريكان ودع2م اعتداءاتهم عىل 
الدول العربية، نا9يك عن تويّل 9ذا الدور 

نيابًة عنها كما 9و الحال يف اليمن.
ولن2دن  ُك5ٌّ م2ن واش2نطن  وأعلن2ت 

وباري2س أنه2ا وّ هت أوامَر لجيوش2ها 
بتو ي2ه رضبة مح2دودة ضد س2وريا؛ 
به2دف م2ا وصفت2ه »ردع س2وريا م2ن 
اس2تخدا1 الس2اح الكيماوي«، الذريعة 
الفاضح2ة الت2ي تتك2رر ل2رضب الدول 
العربي2ة، لكن الواض2َح أن الدول الثاث 
لرص2ت ع2ىل توضيح طبيع2ة الهجمة 
بأنه2ا مح2دودة ك2ي ال يع2ود س2قُف 

التوقعات باالرتفاع.
ع2ىل م2دى نح2و س2اعتني اس2تمر 
القصُف ليطال مبنى اأبحاث يف دمش2ق 
ومطاراٍت عس2كريًة يف العاصمة ومدن 
بل2غ عدُد29ا وفق2اً  أُْخ22َرى،  س2ورية 
إللصاءات وزارة الدفاع الروس2ية  10 

صواريخ.

• مفاجأٌة من خارج التوقعات
م2ن خ2ال املعطي2ات والنتائ2ج فإنَّ 
كان  س2وريا  ع2ىل  الثاث2ي  الع2دوان 
ورط2ًة لتلك الدول الت2ي كانت تعلُم أنها 
ل2ن تحّق2َق نتائ2َج ول2و بس2يطة، لكن 
املفا 2أَة غر املتوقعة التي صدمت دول 
العدوان 9و أن عدوانَها وا هته س2وريا 
واس2تطاعت إبط2اَل نح2و %70 من2ه، 
نس2بٌة رأى فيها مراقبون أنها أس2همت 
أيضاً يف إ ب2ار دول الع2دوان عىل إنهاء 
عدوانها عىل س2وريا بعد أق5ّ2 من ثاث 

ساعات عىل انطاقه.
ويف 9ذا الس2ياق قال2ت وزارتا الدفاع 
الدفاع2ات  إن  والروس2ية:  الس2ورية 
الجوية الس2ورية اس2تطاعت إس2قاَط 
71 صاروخ2اً م2ن أص52  10 صواريخ 
استهدفت سوريا من قب5 الدول الثاث.
كم2ا اعرتفت الوالي2ات املتح2دة أنها 

نّسقت مع روس2يا؛ ملنع لدوث تصاُد1 
اأ 2واء  يف  الطرف2ني  طائ2رات  ب2ني 
الس2ورية؛ ولتجن92 اس2تهداف الجنود 
موس2كو  لك2ن  اأرض،  ع2ىل  ال2رويس 
كش2فت عّما 9و أعظم م2ن ذلك وقالت 
إن معظم اأ29ََْداف التي اس2تهدفت من 
قب52 الع2دوان الثاث2ي قواع2ُد ومناطُق 
مدم2رٌة أص2اً وش2به خالي2ة، و29و ما 
تؤّكده النتائُج عىل اأرض، فلم يس2قط 
 راء العدوان س2وى    رلى بشظايا 
َ مس2اَره عندما  ص2اروخ أمريكي غ2رَّ
ل2اول مراوغ2ة ص2اروخ دف2اع  2وي 
أطلقه الجيش السوري العرتاض اأول.
الع2دوان  للنتائ2ج، فق2د كان  وفق2اً 
مجرد محاولة لحفظ ماء و ه الواليات 
املتح2دة وال2دول الغربية التي ش2اركت 
يف الع2دوان، ول2م يه2دف إللح2اِق رضر 

بسوريا أو للفائها 9ناك. 
وإىل  ان9 ذلك فقد تمّكنت الدفاعات 
الجوية السورية من لفت اأنظار إليها، 
فالصح2ف الغربية لم تركز عىل القصف 
الغرب2ي بش2ك5 رئي2يس بق2در تركيِز9ا 
ع2ىل مفا أة الدف2اع الجوي الس2وري، 
باإلضاف2ة لتحلي52 أس2باِب محدودي2ة 

الهجو1 الغربي عىل سوريا.

• احتفــاالٌت شــعبية: هكــذا تحّول 
العدواُن إىل انتصاٍر سوري

م2ع رشوق ش2مس أم2س الس2بت، 
العاصم2ة  يف  الس2وريني  آالُف  خ2رج 
دمش2ق وامُل2ُدن اأُْخ2َرى رافع2ني أعا1َ 
و9تاف2اٍت  أ9ازي2َج  مرددي2ن  بلد29م، 
من2ددًة بالع2دوان، ويف ذات الوق2ت تعرّب 
عن فرلتهم بنجاح الجيش الس2وري يف 

إبطال مفاعي5 العدوان.
السوريون عرّبوا عن إدانتهم للعدوان 
وكذلك س2عادتهم بما اعت2ربوه انتصاراً 
لسوريا، مشرين إىل أن الواليات املتحدة 
ل2م تفش52 يف عدوانه2ا اأخ2ر فقط ب5 
فش52 مرشوعها يف س2وريا ال2ذي بدأته 
قب52 ثمان2ي س2نوات وأن عدوانها ليس 
إال تعب2راً ع2ن إلباطه2ا م2ن انهي2ار 
الجماع2ات اإلْ 2َرامي2ة الت2ي ش2ّكلتها 
ومّولتها لتدمر سوريا وخدمة إرسائي5.
والدف2اع  الخار ي2ة  وزارت2ا  2ا  أمَّ
دعم2اً  الع2دواَن  فاعتربت2ا  الس2وريتان 
للجماعات اإلْ 2َرامية ودلياً عىل فش52 
دول  واس2تهتار  اأمريك2ي  امل2رشوع 

العدوان بالقانون الدويل.
وقالت الخار ية السورية إن العدواَن 
الثاثي يش2ك5 انتهاكاً س2افراً للقانون 
الدويل، وأنه يظهر مجدداً اس2تهتاَر دول 

العدوان بالرشعية الدولية.
والع2ار  والفش52  الهزيم2ة  وأّك2دت 
بانتظ2ار دول الع2دوان، معتربًة أنه  اء 
نتيجة الشعور باإللباط لفش5 املرشوع 
التآم2ري عىل س2وريا، ورّداً عىل اندلار 

أدواتهم.
الدف2اع  وزارُة  أّك2دت  م2ن  انبه2ا 
الجوي2ة  دفاعاته2ا  نج2اَح  الس2ورية 
يف إس2قاط معظ2م صواري2خ الع2دوان 
الثاث2ي، مضيفًة أن »الع2دوان لن يثنَي 
القوات املس2لحة والرديفة عن سحِق ما 

تبقى من الجماعات اإلر9ابية«.

• إيران: لن نتوّقَف عن دعم سوريا
دع2م  يف  اس2تمراَر9ا  إي2راُن  أّك2دت 
اإلْ 2َرامية  الجماعات  سوريا بموا هة 

اليمن ومحور المقاومة يدينون العدوان وأنظمة الخليج تسارع في إعالن التأييد
نجحت دمشق في إسقاط صواريخ العدوان وقلبت الطاولة على رأس أعدائها:

عدوان أمريكي بريطاني فرنسي: سوريا تنتصر
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وامل2رشوع اأمريك2ي، ُمدين2ًة يف الوقت 
ذات2ه الع2دواَن الثاثي، ودع2ت ملواصلة 

القضاء عىل أدواتهم يف سوريا.
وب2ادر الرئي2س اإليران2ي إىل االتصال 
بنظ2ره الس2وري بش2ار اأس2د، وأّك2د 
اأوُل أن الع2دواَن الثاث2ي الذي تعرضت 
له س2وريا لن يزيَد طهران سوى إرصاٍر 
عىل دعم لليفتها س2وريا يف لربها ضد 

الجماعات اإلْ 2َرامية.
2ا املرش2ُد اأع2ىل للث2ورة اإليرانية  أمَّ
ع2ي خامنئي فاعت2رب أن الع2دواَن عىل 
س2وريا  ريمٌة وأن رؤساء الدول الثاث 
أن مح2وَر  مجرم2ون. وأّك2د خامنئ2ي 
املقاومة انترص عىل املرشوع اأمريكي، 
َق أي2ََّة نتائَج  وأن دول الع2دوان ل2ن تحقِّ

مهما فعلت إلنقاذ أدواتها.

• روسيا: العدواُن لن يمر
مع بدء العدوان الثاثي سارع السفرُ 
الرويس يف واش2نطن، أناتويل أنطونوف، 
إىل اإلعان أن العدواَن الثاثي عىل سوريا 
ل2ن يمر دون عواق9. وق2ال يف بيان “إن 
أس2وأ املخ2اوف أصبحت لقيق2ًة، لقت 
ظل2ت تحذيراتُنا غرَ مس2موعة، يجري 
تنفيذ سيناريو أُِعدَّ مسبقاً، مرة أُْخ2َرى، 

نحن مهددون”.
واعت2رب أنطون2وف أن الهج2و1 ع2ىل 
س2وريا إ9انٌة لرئيس روس2يا فاديمر 
بوت2ني، وأن ذلك غر مقبول، مش2راً إىل 
أن “الوالي2ات املتحدة، الت2ي تمتلُك أكربَ 
ترس2انة م2ن اأس2لحة الكيميائي2ة، ال 
تملك أيَّ ل2ق أخاقي يف إلقاء اللو1 عىل 

البلدان اأُْخ2َرى”.
ا الرئيُس بوتني -وفقاً ملوقع روسيا  أمَّ
اليو1- فاعترب الرضبَة الغربيَة لس2وريا 
عدوان2اً ع2ىل بل2د مس2تق5، وأعل2ن عن 
دعوة روس2يا مجلَس اأمن الدويل لعقد 
 لس2ة طارئة لبحِث عدوان واش2نطن 

وللفائها.
ول2ّذر بوت2ني م2ن أن 29ذا التصعيد 
املحي2ط بس2وريا يؤث2ر تأث2راً مدمراً يف 

منظوم2ة العاق2ات الدولي2ة بأرس29ا، 
مشراً إىل أن التأريخ سيضع النقاط عىل 
الحروف، كما سبق له وسّج5 لواشنطن 
لمَلها الثقي5َ إثر ارتكابها املجازَر بحق 

يوغوسافيا والعراق وليبيا«.

غــرُي  العــدواُن  املقاومــة:  • محــور 
مقبول ويستكمُل االعتداَء اإلسرائيلي
أدان الرئيُس اللبناني، ميش2ي5 عون، 
العدواَن عىل سوريا، مؤّكداً رفَض لبنان 
أن تُس2تهَدَف أية دولة عربية باعتداءات 

خار ية بمعزل عن اأسباب.
ا لزُب الله فأّكد أن العدواَن الثاثي  أمَّ
ع2ىل س2وريا انته2اك ص2ارخ للس2يادة 
الس2وري  الش2ع9  وكرام2ة  الس2ورية 
وش2عوب املنطق2ة، معت2رباً أن2ه يمث52 
»تأيي2داً رصيح2اً ومب2ارشاً لعصاب2ات 
اإلْ 22َرا1 والقت52 واإلر29اب التي طاملا 
واضح2اً  واس2تكماالً  ومّوله2ا  رعا29ا 
لاعتداء الصهيوني اأخر عىل سوريا«.
لركة لم2اس أيضاً أدان2ت العدواَن 
ع2ىل لس2ان ناطقه2ا الرس2مي ف2وزي 
»االّدع2اءات  اس2تهجن  ال2ذي  بر29و1 
اأمريكي2ة بحماية املدني2ني، بينما 9ي 
تؤي2ّد وتدع2م بق2وة  رائ2َم االلت2ال 
اإلرسائي2ي وانتهاكات2ه وقت52 املدني2ني 

الفلسطينيني الُعزَّل«.
»تولي2ِد ص2ّف  إىل  ودع2ت لم2اس 
الدول العربية وتعزيز عوام5 ومقّومات 
صمود شعوبها ولقن دمائهم والرتا1 
إرادتهم كركيزة أساسية يف موا هة أي 

عدوان«.

• موقف مصــري قريٌب من الرفض 
وبعيٌد عن اإلدانة

يف الع2دوان الثاث2ي ع2ىل م2رص عا1 
الربيطاني2ة  الغ2اراُت  أّدت  56ر11 
الفرنس2ية اإلرسائيلي2ة لتوّق2ف إذاع2ة 
»صوت العرب« املرصية عن البث، بعَدما 
كانت تمث5 وسيلة إعامية نادرة يف ذلك 
الح2ني، فبدت م2رص وكأنها ق2د فقدت 

صوتَها الذي يص5 لش2عبها والش2عوب 
العربي2ة، فانربت س2وريا لتع2وَِّض ذلك 
الغياب عرب إذاعة دمش2ق التي افتتحت 
»م2ن  بالق2ول  الع2دوان  ي2و1  يف  بثه2ا 
دمش2ق: 9ن2ا القا29رة«.. عب2ارة ظلت 
ت2رتدد بفخٍر يف اأوس2اط العربية خال 
الف2رتة املاضية، لكن الع2رب يتذّكرونها 
الي2و1 لتذكر أنفس2هم باالنح2دار الذي 
وص52 إليه املوقف العرب2ي. إال أن اليمَن 
وكم2ا س2يظهر يف املواقف م2ن العدوان 
خ2ال 9ذه التغطية أظه2رت أن صنعاَء 
وبع2َض العواصم العربي2ة توّلت مهمة 
اإلبق2اء عىل اأمن فكان2ت »من صنعاء: 

9نا دمشق«.
أما الي2و1، فانعك2س الوض2ع، الذي 
تعيُشه مرص اقتصادياً وأمنياً وابتعاد9ا 
عن دور29ا العرب2ي، ع2ىل موقفها من 
الع2دوان الثاثي عىل س2وريا الذي  اء 
عائم2اً، لكن يمك2ن وصفه بأن2ه أقرُب 
لرفض العدوان الثاث2ي ويف الوقت ذاته 

بعيد عن إدانة العدوان.
بي2اُن الخار ي2ة املرصي2ة ع2رّب عن 
»تضاُم2ِن مرص مع الش2ع9 الس2وري 
تطلعات2ه  تحقي2ق  س2بي5  يف  الش2قيق 
للعي2ش يف أمان واس2تقرار«، كما عرّبت 
ع2ن »قلقه2ا البال2غ نتيج2ة التصعي2د 
العسكري الرا9ن عىل السالة السورية؛ 
مل2ا ينط2وي عليه م2ن آثار عىل س2امة 
الشع9 السوري الش2قيق، ويهّدد ما تم 
التوص5 إلي2ه من تفا9مات لول تحديد 

مناطق خفض التوتر«.
وأب2دت الخار ي2ة املرصي2ة تحّفظاً 
ملحوظاً عن املزاعم الغربية باس2تخدا1 
الس2اح الكيم2اوي يف س2وريا م2ن قب5 
الجي2ش الس2وري، لكنه2ا لاول2ت أن 
تمِسَك العصا من الوسط، ليث أّكدت يف 
البيان »رفض مرص القاطع الس2تخدا1 
أية أس2لحة محرمة دولي2اً عىل اأرايض 
الس2ورية«، مطالب2ة بإ 2راء »تحقيق 
دويل ش2فاف يف 9ذا الشأن وفقاً لآلليات 

واملر عيات الدولية«. 

 : صنعاء:
أم2س  اليم2ن،  رابط2ُة علم2اء  أعلن2ت 
الس2بت، تضاُمنَه2ا م2ع س2وريا لكوم2ًة 
وش2عباً بعد تعرضها لعدوان ثاثي تُش2نُّه 
ق2وى ال2رش والض2ال أمري2كا وبريطانيا 

وفرنسا.
وأّك2دت الرابطة يف بي2ان تلقت صحيفة 
املسرة نسخة منه رفَضها القاطَع للتدخ5 
يف الشؤون العربية واإلسامية من قب5 دول 

االستكبار العاملي, مشددًة عىل لق الشع9 
والجيش الس2وري يف الردع والتَص2دِّي لهذا 
العدوان كحق رشعي وإنَْساني وقانوني.

وقالت إن مواق2ف أمريكا وللفائها 
من قضية فلس2طني ومظلومية اليمن 
يَُع2دُّ أق2وى بر29ان ع2ىل اس2تكبار9ا 

وإْ 2َرامها.
ودعت الرابطُة الشعوَب الحرََّة؛ للخروج 
للميادي2ن والس2الات العام2ة للتعبر عن 
موقفها الحر والرافض للتآمر عىل اأمة.

رابطة علماء اليمن تستنكر العدوان وتدعو 
الشعوب الحرة إىل اتخاذ موقف حازم

 : خاص:
أدان تكت5ُ2 األزاب السياس2ية اليمنية 
املنا9ضة للعدوان، االعتداَء الثاثي الغاشم 
عىل س2وريا والذي تش2رتك فيه قوى الرش 

والضال أمريكا وبريطانيا فرنسا.
وأص2در التكت52، أم2س الس2بت، بيان2اً 
لصل2ت املس2رة عىل نس2خة من2ه، أكدت 
فيه األ2زاب أن 9ذا العدوان يعترب انتهاكاً 

صارخاً لسيادة وأمن  مهورية سوريا.
و اء يف البيان »تؤك2د الهيئُة التنفيذيُة 
املنا9ض2ة  السياس2ية  األ2زاب  لتكت52 
للع2دوان، للرفاق يف الجمهورية الس2ورية 
ع2ن دعمها الامح2دود ووقوفها إىل  ان9 
الصل2ف  مواَ ه2ة  يف  الس2وري  الش2ع9 
الفرنيس اإلرسائيي،  الربيطان2ي  اأمريكي 
وتحّذر يف الوقت نفسه من غض9 الشعوب 
الذي سيوا ههم إىل ما ال نهاية أو النرص«. 

تكتل األحزاب السياسية اليمنية املناهضة للعدوان 
تدين العدوان على سوريا وتؤكد التضامَن املطلق معها

 : خاص:
الوطن2ي  التحال2ف  أل2زاُب  أعلن2ت 
الثاث2ي  للع2دوان  إدانتَه2ا  الديمقراط2ي، 
ضد س2وريا والذى ش2نته الواليات املتحدة 
اأمريكي2ة وبريطاني2ا وفرنس2ا, يف انتهاك 
واضح للرشعية الدولية وممارسة سياسة 

البلطجة الدولية ضد دولة عربية.
الوطن2ي  التحال2ف  أل2زاب  وأعلن2ت 
الديمقراطي تضامنها الكام5 مع س2وريا 
التص2دي  يف  امل2رشوع  ولقه2ا  وش2عبها 

له2ذا العدوان دفاعا عن س2يادتها ولماية 
ش2عبها، مش2يدة بموق2ف الدول2ة اليمنية 

الداعم للشع9 السوري العظيم.
كم2ا دع2ت أل2زاب التحال2ف الوطن2ي 
اليمني2ة  األ2زاب  الديمقراط2ي  مي2َع 
والعربي2ة وأل2زاب العال2م، إىل إدان2ة 29ذا 
الع2دوان والتضامن مع الش2ع9 الس2وري 
وبذل الجهود إليقاف 9ذا العدوان الهمجي 
ق2ادة  ومحاكم2ة  العس2كرية  والبلطج2ة 
أمريكا وبريطانيا وفرنس2ا أم2ا1 املحكمة 

الجنائية الدولية«.

أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تستنكر العدوان 
على سوريا وتدعو إىل محاكمة املعتدين

 : صنعاء:
 اعتربت ألزاُب اللقاء املش2رتك العدواَن 
الثاثي انتهاكاً صارخاً للس2يادة السورية, 
مؤّكدًة لقَّ سوريا املرشوَع يف التَص2دِّي له 

بك5 الوسائ5 املمكنة.
وأش2ارت يف بي2ان له2ا تلق2ت صحيفة 
املس2رة نس2خة منه، إىل أن 29ذه الهجمة 
العدوانية تأت2ي خدمًة للمرشوع اأمريكي 

واإلرسائيي يف املنطقة، ويف س2ياق اأطماع 
الغربي2ة وف2رض 9يمنته2ا ع2ىل املنطق2ة 

العربية واإلسامية.
وأش2ار البي2ان أن الع2دوان يُع2رّب ع2ن 
مؤام2رة مطبوخة س2َلفاً ونزعة تس2لطية 
تح2ت مس2ّمى ذريع2ة الكيم2اوي, داعي2اً 
ش2عوَب العالم وقواه الحية إلبراز مواقفها 
املنّددة بالعدوان الذي س2يزيُد التعقيدات يف 

املنطقة.

 اللقاء املشرتك: الهجمة العدوانية تأتي خدمة 
للمشروع األمريكي واإلسرائيلي يف املنطقة

 : صنعاء:
أدان مجل2ُس التالم الش2عبي والقبي 
انته2اكاً  الع2دواَن ع2ىل س2وريا واعت2ربه 

صارخاً ملا يسمونه بالقوانني الدولية. 
وأعل2ن دع2َم وتضاُم2َن قبائ52 اليم2ن 
األرار للجيش الس2وري املق2او1 ومحور 

املمانع2ة.. مش2راً يف ترصي2ح لصحيف2ة 
إط2ار  يف  يأت2ي  الع2دوان  أن  إىل  املس2رة 
ُمَخّططات دول االستكباِر للقضاء عىل ُك5ّ 

اأصوات الحّرة يف املنطقة. 
ون2ّوه إىل أن تس2ابق بع2ض اأنظم2ة 
العربي2ة عىل التطبيع م2ع إرسائي5 والوالء 
أمري2كا نتيج2ُة طبيعي2ٌة له2ذه الع2دوان 

املساند للكيان الصهيوني الغاص9.

التالحم القبلي: العدوان نتيجة طبيعية لتسابق بعض 
األنظمة العربية للتطبيع مع إسرائيل والوالء ألمريكا 

 : صنعاء:

اعت2رب مجلُس النواب العدواَن الثاثيَّ عىل 
س2وريا انته2اكاً صارخ2اً للس2يادة الوطنية 

لدولة مستقلة ذات سيادة.
إن  أم2س:  املنعق2دة،  يف  لس2ته  وق2ال 

الهدف من 9ذا العدوان 9و إعاقة عم5 بعثة 
التحقي2ق الدولي2ة ملنظم2ة لظر اأس2لحة 
الكيميائية، واستباٌق إلعان نتائج تحقيقها 
الت2ي ال ش2ك أنها س2توضح وتب2نّي َمن قا1 
بالعم5 املش2ني وال2ذي راح ضحيته عدٌد من 

اأبرياء.
وأش2ار املجل2س يف بي2ان ل2ه إىل أن 29ذا 

الع2دوان يأت2ي يف ُمَخّط2ط ممنه2ج لتربي2ر 
العدوان اإلرسائيي الذي تعرضت له س2وريا 
قب5 أيا1, مس2تنكراً الصمَت املري9َ واملخزي 
املتح2دة  واأم2م  العربي2ة  ال2دول  لجامع2ة 
واملنظم2ات الدولية والحقوقية واإلنَْس2انية 
 2راء ما تتع2رض ل2ه الجمهوري2ة العربية 

السورية الشقيقة.

مجلس النواب: العدوان يهدف إلعاقة عمل بعثة التحقيق 
الدولية ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

منهج حسني الحوثي.. عودة لألصل القرآني وربٌط بني ُقـرآن وُهنا وآن

العدوان األمريكي على سوريا نذير حرب كربى

النظام السعودي.. مخرج مسلسل »تصفية القضية الفلسطينية« 

معركتنا األخيرة مع األجندات 
طالب الحسني

أسوأ ما صنعته السعوديّة والغرب 
29م  ق2رن  نص2ف  ط2وال  اليم2ن  يف 
الذي2ن يقاتلون اليو1 ع2ن 9ذه الدول 
ومعه2ا يف مختل2ف الجبه2ات إن كان 
العسكرية أَْو السياس2ية أَْو اإلعامية 

أَْو »العسس«.
29ذه املعرك2ة الرشيف2ة 29ي مع 
املونت2اج اأمريكي طوال 9ذه العقود، 
مع ترك2ة كبرة من التعبئة املس2خة 
والُهوي2ة املغرب2ة، وترك2ة كبرة من 
مخلفات وخزانات الثقافة املد نة. 

الغلب2ة يف النهاي2ة 29ي أصح2اب القضية و9ذا 
ما نامس2ه؛ أنَّه لي2س 9ناك مقارن2ة يف اإلمكانية 

املادية، لكن ُك5ّ 9ذه اإلمكانات لم تكن مقتدرة عىل 
تطويع اإلَراَدة الشعبية 

الغ2رب صن2ع ُك5ّ يشء وتمك2ن 
يف معرك2ة طويل2ة رم2ى ُك5ّ ثقل2ه 
دراس2اته  ومراك2ز  واس2تخباراته 
فيها انت2زاع  زء كبر من اأ ندات 
و ند9ا لتك2ون ممثلة عنه يف كثر 
م2ن البلدان ث2م اوصله2ا أن تكون 
29ي الحاكمة ث2م عم5 املس2تحي5 
لكي يحافظ عليها يف 9ذه املراكز 

دور  يفه2م  كان  9ن2ا  وم2ن 
بالحاك2م  وعاقته2ا  الس2فارات 
وبالقرار وب2إَداَرة الدولة وباملواقف 

من مختلف القضايا يف املنطقة والعالم
م2ن يعمل2ون أَْو عمل2وا يف الس2لك الدبلوم2ايس 

نش2اط  أي م2دى وك2م 29و لج2م  إىل  يدرك2ون 
االستخبارات يف 9ذه الس2فارات، عدا عن التقنيات 

وأ هزة التجسس و... إلخ.
ما لص52 يف اليمن خال الثورة وم2ا بعد9ا 9و 
تحطي2م 9ذه الش2بكة، فص5 اليم2ن وإبعاد9ا عن 

9ذه املنظومة 
9ذا 9و ما ألدث صدمة..

أن2ت تجابه العال2م دفعة وال2دة وفصلت اليمن 
ع2ن 29ذه املدينة غ2ر العادل2ة والت2ي يتحكم بها 
اأمريكي واإلرسائيي ويدير29ا كما لو كانت قرية 
صغ2رة، ال أل2د اليو1 يف 9ذا العال2م من يجرؤ عىل 
فع52 9ذا؛ أنَّه فورا تتحّرك أ هزة كربى منها اأمم 
املتح2دة، تظهر العقوبات وتتكت52 قوى تحت كثر 

من العناوين التي تأتي منها العقوبات.
اليمن يتحّدى 9ذه املنظومة مكتملة وأس2قطها 

يف زمن قيايس 9و زمن الثورة ثم زمن الصمود أما1 
الهجمة العسكرية وتأتي اأ ندات يف 9ذا السياق.
ل2م يتبَق للع2دوان الدويل من معركت2ه مع اليمن 
ب2ك5  اأ ن2دات وتمويله2ا  س2وى تحري2ك 29ذه 
اإلمكاني2ات، وم2ن املفارق2ة الكبرة أن االش2تباك 
الدويل ل2م يظهر يف اليمن كما 9و الحال يف س2وريا 

ليث الحرب العاملية بنسخة مصغرة.
ولهذا 9ناك لرص س2عودّي أمريك2ي عىل إبداء 
ص2ورة مغايرة يف عدوانهم ع2ىل اليمن وتصوير ما 
يح2دث عىل أن2ه رصاع مع إيران والنف2وذ اإليراني، 

لتى 9ذا يتضُح بشك5 أَْو بآخَر أنه كذب.
وم2ن 9نا معركتن2ا اأخرة م2ع اأ ندات و9ي 
م2ا تبق2ى م2ن أوراق العدو بع2د أن ك2ر الهيك5 
وبدا اليمن عصياً عىل الع2ودة إىل املنظومة واملدينة 

اأمريكية. 

مّثلُث ردٍع سُيغّيُر موازيَن المعركة
علي الدرواني

 
)قادمون يف العا1 الراب2ع، بمنظوماتنا 
الت2ي  واملتنوع2ة  املتط2ورة  الصاروخي2ة 

تخرتق ُك5ّ وسائ5 الحماية 
اأمريكية وغر اأمريكية، 
قادم2ون يف الع2ا1 الراب2ع 
بطائراتنا املسّرة التي 9ي 

عىل مدى بعيد(..
 9كذا خت2م قائد الثورة 
الس2يد عبداملل2ك الحوث2ي 
الذك2رى  خطاب2َه عش2يَة 
الثالثة للعدوان الس2عودي 
اأمريك2ي، مدش2ناً عام2اً 
ال  الصم2ود،  م2ن  رابع2اً 
تلك  يتذّك2ُر  الجمي2ُع  يزال 

العبارات وبسمة القائد التي ارتسمت عىل 
و هه كعامة للثقة واالطمئنان. 

وبعد أق5 من ثاث ساعات، كانت القوة 
الصاروخية قد أوفت بالش2ّق الخاص بها 
م2ن 9ذا الوعد، وأرس2لت دفع2َة صواريخ 
م2ن ط2راز ب2ركان H2 ع2ىل أ2229ََْداف يف 
العاصم2ة الرياض، باإلَضاَفة إىل دفعة من 
صواريخ بدر1 إىل أ229ََْداٍف اسرتاتيجيٍة يف 
 يزان ونجران؛ لتتواص5 بعد9ا الرضبات 
الباليس2تية بش2ك5 ش2به يوم2ي، وتتوج 
أول  تُقص2ف  أ2229ََْداف  بقص2ف  الي2و1 
م2رة، ليث تو ه2ت دفعٌة م2ن صواريخ 
بركان H2 عىل وزارة الدفاع الس2عودية يف 
الرياض وأ2229ََْداٍف أُْخ2َرى، فيما اتجهت 
مجموع2ة م2ن صواري2خ ب2در1 لترضب 
أ229ََْدافاً اقتصادية كمبنى توزيع أرامكو 
يف نجران ومدينة امللك عبدالله االقتصادية 
يف  يزان، وغر9ا من اأ229ََْداف، ليصبَح 
29ذا الع2ا1 عاماً باليس2تياً بامتي2از، كما 

وصفه الرئيس صالح الصماد. 
الق2وات الجوي2ة وس2اح الجو املس2ّر 
م2ن  هته2ا وخال أق52 من ش2هر أوفت 
بوعد القائد وأعلنت ع2ن تفعي5 الطائرات 
املس2ّرة، ويف تطور نوعي مهم بإطار الرد 
عىل العدوان الس2عودي املس2تمر منذ أربع 
س2نوات، يعل2ن س2اح الج2و املس2ر عن 
عمليتني نوعيت2ني منفصلتني ومتزامنتني 
بواسطة طائرات مسرة من طراز قاصف 
1 التي صنعت وطورت محلياً وأزيح عنها 
الستار أواخر فرباير من العا1 املايض. 

ولس92 تأكيدات مصدر عسكري فإن 
9اتني العمليت2ني لّققتا إصاباٍت مبارشًة 
يف أ2229ََْداٍف اس2رتاتيجية للع2دو يف عمق 
أراضيه، اأوىل رضبت مطار أبها اإلقليمي 
يف عس2ر والثانية رضبت رشكة أرامكو يف 

 يزان. 

لت2ى  2اءت  س2اعات  تم2ِض  ول2م 
االعرتاف2ات نقاً عن مط2ار أبها اإلقليمي 
ال2ذي أّكد توّق2ف املطار ع2ن الحركة دون 
االشارة إىل اأسباب، فيما تداول املواطنون 
تغري2داٍت تؤكد س2ماَع دوي 
انفج2ار كب2ر يف مط2ار أبها 
وزيارة تفقدية أمر عس2ر 

أكدت وقوَع الرضبة. 
وباإلَضاَفة إىل اإلنجاز الذي 
لّققته قاص2ف والد يف مدة 
املس2افة من  التحليق وقطع 
للوص2ول  اليمني2ة  اأرايض 
الس2عودي، ف2إن  العم2ق  إىل 
تكُم2ُن  العمليت2ني  أ9مي2ةَّ 
أَي2ْض2اً يف تج2اوز تحصينات 
أ ه2زة الرصد واالستش2عار 
والتجهي2زات الدفاعي2ة الجوي2ة املتطورة 

التي تتبا9ى بها قيادات العدوان. 
عملي2اُت الطائ2رات املس2ّرة يف العم2ق 
الس2عودي -لس92 الخرباء العسكريني- 
املعادل2ة  يف  خطوط2اً  دي2دة  س2تضع 
العس2كرية القائمة وترفع لال2ة التهديد 
للعدو وتوس2ع بنك اأ229ََْداف يف مسالة 
واس2عة، م2ا يفرض ع2ىل قي2ادة العدوان 
العس2كرية  الخط2ط  يف  النظ2ر  إَع2اَدة 
الهجومي2ة والدفاعي2ة ع2ىل ل2دٍّ س2واء؛ 
بس2ب9 ما تتميُز به الطائراُت بدون طيار 
من مرونة يف الحركة والُقدرة عىل املناورة 
واخرتاق املنظومات الدفاعية واالستطاع 
لكشف مواقع العدو وأ229ََْدافه الحيوية. 
طائرة القاصف والد بمدا9ا الذي يص5 
إىل 150 كيلوم2رتاً، وتحليقه2ا لزمن يمتدُّ 
إىل س2اعتني كاملتني تع2د إَضاَفًة مهمًة يف 
امليداني العس2كري، ليث س2تكوُن قادرًة 
ليس فقط عىل استهداف خطوط التماس 
عات  م2ع قوات العدو، ب52 تتعدا9ا إىل تجمُّ
الع2دو يف الخطوط الخلفية وُطُرق اإلمداد، 
وُك5ُّ تح2رُّكات العدو س2تكوُن تحَت العني 

اليمنية. 
يض2اُف 29ذا اإلنج2اُز النوع2ي لس2اح 
الج2و املس2ّر إىل  ان92 إنج2ازات الق2ّوة 
الصاروخية التي وصلت بيد9ا الضاربة إىل 
عاصمة قرن الشيطان الرياض، إىل  ان9 
قوات الدفاع الجوي املس2تمرة يف التطوير 
االس2رتاتيجية  م2ع  س2يما  ال  واإلب2داع، 
الجديدة التي تحدث عنها الرئيُس الصّماد 
بجع5 العا1 الرابع عاماً بالس2تياً بامتياز، 
د بأن تستقب5َ املواقُع االسرتاتيجية  والتوعُّ
السعودية الصواريَخ اليمنية ُك5َّ يو1 مهما 
لش2دت من املنظومات الدفاعية؛ لتشك5 
 ُ 29ذه الول2دات مع2اً مثل2َث ردٍع س2يُغرِّ

موازيَن املعركة. 

عىل استحضاِر زمنيِة إْس2َامية بك5ِّ 
ما رّسخت من أفكار وخاٍف وَ َدٍل. 

9و يقِفُز عىل ما كان ويربط بني 
ُق2ْرآن و9نا وآن. 

رؤي2ٌة،  املنه2ج  29ذا  خلفي2ة  يف 
2ُس عىل البسيط  والرؤية التي تتأسَّ
أكث2ُر وضول2اً وأق2دُر ع2ىل الفع5 
ُس عىل املعّقد  واإلنجاز.. بينما تتأسَّ
ومن2ه رؤي2ٌة مشّوش2ٌة، وإن كانت 
رؤي2ُة  الرتكي92،  و اذب2ة  بديع2ة 
التعقي2د تجعلُك تغ2َرُق فيها وتُنِفُق 
ُك5َّ طاقتك يف تفكيك وإَعاَدِة تركي9ِ 

ما يز9ّد يف الحركة والفع5. 
املشك5ُ أّن املرَء ال يملُك أن يكوَن 
بس2يطاً لتى وإن اقتن2ع بفضائ5 
البس2يط. 9و إذا ترّشب املعّقَد بيئًة 
وعق2اً وذ9ن2اً وذَوق2اً يعي2د إنتاج 

التعقيد. 

اليم2ُن بس2يٌط وال ي2زاُل يحتفُظ 
بكث2ر من العذرية.. نلَمُس 9ذا عىل 
الو 2وه ويف الن2رْبَة واملحاَفظة عىل 

قيم وتقاليَد تأتي من بعيد. 
وعليه فليس2ت صدف2ًة أن يكوَن 
لس2ني بدر الدين الحوثي بسيطاً.. 
البس2اطة  تك2وُن  التعقي2د  زم2َن 
عبقري2ًة معج2زًة، ث2ّم إّن الحكم2ة 
يمني2ة. وم2ا الحكمة؟ أعتق2د أنّها 
اال9تداُء إىل الحقيق2ة بلُغة الِفطرة، 
والفط2رة بس2يطة؛ أنه2ا  امع2ة 
إنَْس2انية. وليس2ت العربة بما نبلُغه 
بالفطرة البس2يطة وإنم2ا العربُة يف 
اعتمادنا الِفطرة البسيطة منهجاً. 
بّلغتن2ا 29ذه  إذا كان من2ّا 29ذا 
الفطرة ُك5َّ لقيقة وزادت، ففتحت 

لنا أبواَب الفع5. 
نق2ول ع2ن الُق22ْرآن إن2ه كتاٌب 

عظي2ٌم، ونن2ى أّن ُ 52َّ لديثه عن 
شمس وقمر ونجو1 وزرع ولصاد: 
صور الو ود اأوىل ووقائعه العابرة 

للجغرافيا والتأريخ. 
عندم2ا  مس2كيناً  اليم2ُن  يب2دو 
ننُظ2ُر إليه من أبراج الخليج العالية 
املتطاِولة، ولكن َمن يعلو يغف5 عن 
الُعم2ق.. عن عمقه ال2ذي ز9د فيه 
أوالً وع2ن ُعمق اليمني2ني ثانياً. من 
ُعمق 9ؤالِء يك2وُن بركان ويخص9 
29ذا  ت2رك  م2ا  يف  تع2ود  التأري2خ. 
العبق2ري امَلجه2ول مف2ردة النفس 
الها 2س  تحوي52  يف  وك5ّ  ه2ده 
التأريخي مبحثاً نفس2ياً.. ولس2ناً 

فع5 عندما أدرك أولويَة النفس.
م2ن  رب2ي  ي2اً  أن2ه  النتيج2ُة 
النوعي2ني يُدك2ُّون َقريب2اً ع2رَش آل 

سعود.

النفط واملمرات البحرية الهامة، 
إال خر شا9د.

وبع2َد الع2دوان اأمريك2ي ع2ىل 
س2وريا الي2و1 واس2تمرار عدوانها 
ع2ىل ش2عبنا اليمني للع2ا1 الرابع، 

تؤّك2ُد األداُث اأخ2رُة أن إرسائي5 
ومعها أمريكا تُِع2ّدان لحرب كربى 
قادمة تب2دو مامُحه2ا واضحًة يف 
اأف2ق، و9و ما يحتمُّ عىل ش2عوِب 
اأم2ة العربية واإلْس2َامية، العودَة 

الصاِدقَة إىل القرآن الكريم ومعرفَة 
عدو29ِّا م2ن خال2ه، واستش2عاَر 
لإلع2داد  والس2عَي  مس2ؤوليِتها 
والبناء عس2كرياً وثقافي2اً ملواَ هِة 

أيِّ عدواٍن أكربَ وشام5ٍ عليها.

النظ2ا1  كان  الفلس2طينية، 
إنجاله2ا  الس2عودي يعم52 ع2ىل 
وإزالة أية مصاع9 من أمامها.

ومع تش2ابك األ2داث واختاط 
العق2ود  طيل2ة  بالناب52  الحاب52 
الس2عودي  النظ2ا1  كان  املاضي2ة 
9و الس2فر للكي2ان الصهيوني يف 

مرشوع بناء الدولة اليهودية.
ويف ظ5 تلك املساعي كان النظا1 
الس2عودي يحاول أن يقد1 نفس2ه 
كأم2ني ع2ىل اأم2ة ومقدس2اتها؛ 
وذلك لذر الرماد ع2ىل العيون لتى 
يتحق2ق امل2رشوع الصهيون2ي، إال 
أن إ 2راءات تحقيق 29ذا املرشوع 
تتطل92  رأة لقيقي2ة من النظا1 
الس2عودي، فعم52 يف الع2ا1 ٢٠٠٣ 
ع2ىل تقدي2م مب2ادرة تق2ي بح5 
يضمن إنش2اء دول2ة إلرسائي5 مع 

إلال دولة فلسطني.
الكي2ان  يكت2ِف  ل2م  ولك2ن 
»آل  خدام2ه  ب2دور  الصهيون2ي 
سعود«؛ أن اأطماع الصهيونية لم 

تقف عند ذلك الحد.
ومع مرور اأيا1 9ا 9ي اأوراق 
واالتفاقات الس2عودية الصهيونية 
املربم2ة تطل2ع ع2ىل الطاول2ة عىل 
مرأى من العالم دون أي تحفظ.

ومع طبيعة 29ذا املرشوع الذي 
يتطل9  2رأة وش2فافية أكرب، 9ا 
29و ب2ن س2لمان يق2د1 خدماته 
للكي2ان الصهيون2ي بش2ك5 غ2ر 
مسبوق يف زمن قيايس لم يقدمها 
أس2افه يف لك2م اململك2ة خ2ال 

العقود املاضية.
وم2ا ورد يف مقابات2ه الس2ابقة 
م2ن تواطؤ مفضوح ض2د القضية 

الفلسطينية ليس إال نموذٌج بسيٌط 
ملا لدث خلف الكواليس يف مسلس5 
صفقة القرن, وكذلك تمهيداً لها.

الحدي2ث  يف  الوق2ت  يس2عنا  ال 
عن التأري2خ الس2عودي يف تصفية 
الفلسطينية؛ أن مسلس5  القضية 
إعان 9ذه الصفق2ة قدمه وأنتجه 
ك5 مل2وك وأم2راء آل س2عود الذين 
وضعته2م الصهيوني2ة يف مناص9 
عليا كان2ت مؤثرة يف صن2ع القرار 
ال2دويل الذي يضم2ن تريع عجلة 

تحقيق املرشوع الصهيوني.
وم2ن 9نا يتض2ح للعالم ولألمة 
العربي2ة واإلس2امية أن مل2وك آل 
س2عود خدا1ٌ لقيقي2ون للعدوين 
وإرسائي52«  »أمري2كا  اللدودي2ن 
ولي2س كما يزعم2ون أنه2م خدا1ٌ 

للحرمني الرشيفني.
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المشروع الُقـْرآني.. وعٌي وَتَصـدٍّ واستنهاض

عن الحرب الشيطانية وُهويتنا اإلْيَمانية

محمد ناجي أحمد

يف كلمت2ه الت2ي ألقا9ا عرص 
الذك2رى  بمناس2بة  الجمع2ة؛ 
الس2يد  الستش2هاد  الس2نوية 
لس2ني بدر الدين الحوث2ي، أّكد 
قائ2د لرك2ة أنصار الله الس2يد 
عب2د امللك بدر الدي2ن الحوثي أن 
امل2رشوع الُق2ْرآن2ي ال2ذي قاده 
الش2هيد لس2ني 29و م2رشوع 
واس2تنهاض  وتص2د  موا ه2ة 
لألم2ة، مرتك2ُزه الوع2ُي بالدور 
اأمريك2ي واإلرسائيي، وما يراد 
العربية  22ة واملنطق2ة  اأُمَّ لهذه 

بش2ك5 خ2اص من خن2وع واس2تاب واس2تعباد 
واستغال لألرض، وانتهاك للعرض، واستحمار. 
ليس2ت املس2ألة نظرية مؤامرة فحس9 لكنها 
ُمَخّط2ط واس2رتاتيجية غربي2ة تس2تهدف وعينا 

وأرَضنا وثرواتنا. 
و29و ُمَخّطط ل2ه وس2ائله وأدوات2ه، وذرائعه 
متع2ددة منه2ا صناعت2ه للقاع2دة َوأل2داث 11 
الع2راق،  وغ2زو  أفغانس2تان  غ2زو  إىل  س2بتمرب 
إىل تنظي2م الدول2ة اإلْس22َامية، وإش2عال الفت2ن 
والحرائ2ق والثورة العاملية املضادة بغرض تفتيت 
املجتمعات العربية، واستخدا1 أسالي9 شيطانية 
2ة  لتحقيق 9ذه اأ29داف، ومن ذلك اخ2رتاق اأُمَّ

عرب عنوان »مكافحة اإلر9اب« وغره. 
ولكاي2ة القاعدة، مماثل2ة لصناعة 9وليودية 
يف لديثها عن مط2اردة عنارص للقاعدة، وتحديد 
عدد29م 9ن2ا و9ن2اك، والتمالي2ة و ود9م 9نا 

و9ن2اك، تحديد اأدوار واأش2خاص، واأنظمة يف 
مش2هد تديره املخابرات اأمريكية، وباس2تحمار 
للعق52، واس2تاب للوعي م2ن أ 5 
تهيئ2ة الظ2روف إلنش2اء تنظيمات 
الدول2ة  تنظي2م  مث52  دول  بحج2م 
اإلْس22َامية، كذريع2ة أرادوا له2ا أن 
تكرب، وأن تكون 29ول كبر يف واقع 
22ة؛ ليك2ون تدخ52 اأمري2كان  اأُمَّ
املبارش  وس2يطرتهم واس2تعمار9م 
22ة ق2د أنهك2ت  بع2د أن تك2ون اأُمَّ
فيم2ا بينها، ب2أدوات وأنظمة تعم5 
وإرسائي52،  الغ2رب  ع2ن  بالوكال2ة 
فتعفى أمريكا من كلفة التضحيات 

الجسدية واملادية. 
من 9ن2ا كان امل2رشوع الُق2ْرآني 
للش2هيد الس2يد لس2ني بدر الدي2ن الحوثي وعي 
2ة م2ن ُمَخّططات  اس2تباقي بما يح2اك لهذه اأُمَّ
س2لمياً  يوا هه2م  أن  أراد  ول2ني  ومش2اريع، 
بتصحي2ح املفا9يم، وإلي2اء الثقاف2ة الُق2ْرآنية 
وا ه2وه باس2تنفار ماكينة القت52 بَجميع أنواع 
اأس2لحة براً وبحراً و واً، واس2تخدموا مش2ايخ 
اإلْس22َا1 اأمريكي واأفاع2ي الخادعة والتحجر 
يف  بالقداس2ة  املتظا9ري2ن  والحمق2ى  الدين2ي 
موا هة اإلْس22َا1 املحمدي اأصي5 بحس9 تعبر 

اإلما1 الخميني. 
يوظ2ُِّف اأمريكي2ون واإلرسائيلي2ون أدواِته2م 
عس2كرياً وسياس2ياً وثقافي2اً وإعامي2اً، أف2راداً 
وألزاب2اً وكياناٍت ومنظماٍت، بحس92 كلمة قائد 
لرك2ة أنص2ار الل2ه الس2يد عبداملل2ك ب2در الدين 
الحوث2ي، ويختلقون التناقضات ويس2تثمرونها، 

دوَن كلف2ة، طامل2ا أن وكاَء29م باملنطق2ة 29م 
2ة  م2ن يدفعون الفات2ورة من ثروات ودم2اء اأُمَّ

العربية. 
م2ن 9نا ف2إن امل2رشوَع الُق2ْرآن2ي يف موا هة 
امُلَخّطط الغربي بشك5 عا1 واأمريكي اإلرسائيي 
بش2ك5 خ2اص –م2رشوع رضورة وانعت2اق من 

ربقة الغفلة واالستحمار واالستعباد. 
مرشوع صناع2ة أمة تعي تحدياته2ا، ونقاط 

القوة والضعف لدى العدو ولديها يف آٍن. 
تَح2ّرك امل2رشوُع الُق2ْرآني الذي قاده الش2هيد 
22ة بأكملها، بأفق  الس2يد لس2ني لاما 9م اأُمَّ
يدل2ض الطائفي2ة واملذ9بي2ة واملناطقي2ة، أفق 
22ة وس2عة طمولها وتع2دد قدراتها  بحج2م اأُمَّ
وإمكانياتها، لتكوَن أمة ش2هود وو ود لضاري 

ال أمة تمزقها اأ9واء والُهويات القاتلة. 
فالُق2ْرآن بحس92 كلمة الس2يد عب2د امللك بدر 
2ة، وش2عار  الدي2ن الحوث2ي 9و لصن 29ذه اأُمَّ
لرك2ة أنصار الل2ه يف موا هة أمري2كا وإرسائي5 
تحذير وتنبيه وتحديد لطبيعة العدو، وإعادة بناء 

للمفا9يم واملصطلحات. 
لق2د اختار العدو أن يوا َه امل2رشوع الُق2ْرآني 
بالح2رب طيلة 14 عاماً، لكن امل2رشوع الُق2ْرآني 
ازداد قوًة وسعة؛ أنه يلبي رضورًة و ودية لهذه 

2ة.  اأُمَّ
العدو يس2ر نحو التصعيد أكثر وقدراتنا تزداد 

تطوراً ويتسع مدا9ا. 
م2ع االلت2ال ال تبق2ى لري2ة وال أرض وال 
ع2رض وال كرام2ة؛ ولهذا فإن املوا هة الش2املة 
وبك5 الوس2ائ5 واإلمكانات وا 9ٌ ب2ك5 الرشائع 

واأعراف. 

هاشم أحمد شرف الدين

تب2دو الص2ورُة ضبابي2ًة ل2دى الكث2ر لي2ال 
مفه2و1 الح2رب الناعمة التي لف2ت االنتباه إليها 
- غ2ر مرة مؤخ2راً - قائد الثورة الس2يد عبدامللك 

بدرالدي2ن الحوثي لفظ2ه الله، 
وبالرغ2م مم2ا اش2تملت علي2ه 
كلمته بمناسبة  معة ر 9 من 
مضامني كثرة بهذا الصدد..

وأ9مي2ة اأمر وخطورة 9ذه 
الح2رب أع2وُد للتذك2ر بأ9م ما 

ورد يف تلك الكلمة باختصار:
الناعم2ة  الح2رب  مصطل2ُح 
غرب2ي  أمريك2ي  مصطل2ح 
اس2تخدمه اأمري2كاُن واليهود، 
ويتضمُن مشاريَع عم5 واسعة، 
ويجري اأعداء أبحاثاً ودراساٍت 

ومش2اريع عم52 ك2ربى له2ذا النوع م2ن الحرب 
الخطرة  دا، التي تستهدف اإلنسان بك5 أشكال 
االستهداف، لتدمر إيَْمانه ولنزع روح اإللساس 
باملس2ؤولية لدي2ه؛ وله2ذا فه2ي أخط2ر أش2كال 
االس2تهداف، أخطر بكثر من الحرب الصلبة التي 
29ي الحرب العس2كرية، أنه2ا تفس2د النفوس، 
وتق2ي ع2ىل القي2م، وتدم2ر اأخ2اق، وترضب 
الن2اس يف إيَْمانهم، و9ي كارثة ومس2ألة خطرة 
 2دا، ففيها امته2ان للناس يف كرامته2م، وفيها 

استعباد لهم، والتقار. 
وله2ذا املس2توى من الخط2ورة فقد أس2ما9ا 
السيُد القائُد »الحرَب الشيطانية«، مؤكداً أن 9ذه 
التس2ميَة تنطبق عىل 9ذه الحرب ب2ك5 ما تعنيه 

الكلمة.
كم2ا أن للح2رب الناعم2ة أبع2اداً ا تماعي2ًة 
وثقافية وسياس2ية واقتصادية؛ وأ 5 ذلك فهي 
ته2دُف إىل االس2تحواِذ علينا يف الفك2ر، والتو ه، 
واملفا9يم، والس2لوكيات، والتحكم بش2ك5 كام5 
بنا سياسياً واقتصادياً وثقافياً، بمعنى السيطرة 
املب2ارشة عىل اإلنس2ان والتحكم به، بع2د أن يتم 
تجريُده م2ن 9ُويته وتفريغه من محتواه املبدئي 

اأخاقي القيمي..
وباإلضاف2ة إىل م2ا ينتُج ع2ن ذلك م2ن انقياٍد 
س2يايس يق2ود إىل التاع9 بمصر دول وش2عوب 

وإس2قاط لكوم2ات وأنظمة، ف2إن 9ن2اك بُعداً 
اقتصادي2اً له2ذه الح2رب، ينط2وي ع2ىل أطم2اع 
اس2تعمارية 9ائل2ة  2داً، وأطم2اع املس2تكربين 
والطغ2اة واملتس2لطني الذين يريدون االس2تحواذ 

عىل ُك5ّ يشء. 
ومتى ما س2يطر العدوُّ عىل الفرد 
واملجتمع بش2ك5 تا1 فهو يس2تفيد 
الث2روة،  اأرض،  يشٍء:  ُك5ّ  م2ن 
املق2درات، ب52 يس2تغ5 لت2ى الفرد 

والشع9 يف تحقيق مصالحه.
وع2ن أ29ََّم ما تس2تهدُفه الحرُب 
الشيطانيُة عىل الش2ع9 اليمني أّكد 
الس2يُد القائ2د أن 9ُن2اك اس2تهدافاً 
كب2راً وممنهجاً ل2 »9ُوية« املجتمع 
اليمني، وأن 9ذه الُهويَة املس2تَهدفَة 
9ي »الُهوي2ة اإليَْمانية«، املعربَّ عنها 
بم2ا تح2دث عن2ه الرس2ول صلوات 
الل2ه عليه وعىل آله وروي عنه لني قال: )اإليَْمان 

يمان(.
كما أّكد الس2يُد القائُد قيمَة الُهوية اإليَْمانية 
للمجتمع اليمني بما فيه2ا من أفكار وثقافات 
وس2لوكيات، ليث أنه2ا تمث5ّ أ229ََّم وأعظم ما 
يمكن أن يتماسك به املجتمع، ويحافظ به عىل 
و 2وده، وأنه2ا تمث5 أ29ََمَّ عام5 قوة بالنس2بة 
ل2ه، وأ29م ضمان2ة لفاله ونجال2ه وصاله 
وعزت2ه وكرامت2ه ومنعت2ه، كما أنه2ا أعظُم ما 
يمك2ن أن يعتمد عليه ويس2تند إليه يف موا هة 
ُك5ّ التحدي2ات، وُك5ّ اأخط2ار، مهم2ا كان2ت، 
ومنه2ا الع2دوان اأمريكي الس2عودي وللفائه 

عىل بادنا.
وبنّي السيُد القائُد أن أعداَءنا يف الحرب الناعمة 
29م ُك5ُّ َمن له2م خصومٌة مع 9ُويتن2ا اإليَْمانية، 
إما أس2باب اس2تعمارية أَو فكرية أَْو عقائدية أَْو 
سياس2ية، من يدمرون إيَْمان الناس، من يسعون 
إىل نزع روح املس2ؤولية واإللس2اس باملسؤولية 

لديهم.. 
وأوضح أن ش2ياطنَي اإلنس والجن يش2تغلون 
ع2ىل الح2رب الناعم2ة الش2يطانية تح2ت قيادة 
الش2يطان، وأن اليه2وَد 29م أدواُت 29ذه الحرب، 
ومعه2م عماؤ29م ال2وكاء املحليون أش2خاص 
طبيعيون )منافق2ون(، أَْو أش2خاص اعتباريون 

)منظم2ات(، وكذلك التكفري2ون الذين يعتربون 
أن اإلس2ا1 لم يص5 إىل اليمن إال مع مجيئ الفكر 

التكفري إىل اليمن.
ثم أشار الس2يُد القائُد إىل بعِض العناوين التي 
تتح2ّرك عليه2ا الح2رُب الش2يطانية، كالعناوين 
الديني2ة والثقافي2ة والحرب النفس2ية، وعناوين 
أُخ2رى م2ن قبي52 االنفت2اح والتح2رض، وتربي2ر 
الجمود والتقاعس، مبين2ا مخاطر تحرك اأعداء 

تحت ُك5ّ عنوان..
ويف الجان92 اال تماعي اأخاقي، لفت الس2يد 
القائد إىل بعض الوس2ائ5 التي يستخدمها العدو، 
ومنها: استخدا1 الهواتف بهدف الوصول للفساد 
أَْو م2ا يس2ب9 الفس2اد، واالخت2اط، واالنرتن2ت، 
ومواق2ع التواص52 اال تماع2ي، وت2ربج بع2ض 

النساء، وصناعة الرأي العا1..
يط2وُل الحديُث ل2ول 9ذه الحرب، وال يتس2ُع 
املق2ا1ُ الس2تعراض كاف2ة املضامني املهم2ة التي 
وردت يف كلم2ة الس2يد القائ2د؛ لذا س2أختم بهذه 
النقط2ة اأخ2رة التي أوض2ح فيها لفظ2ه الله 
أن العدوَّ قد اس2تطاع س2ابقاً التأثرَ عىل 9ُويتنا 
اإليَْمانية، وأنه يتجُه الس2تهدافنا يف ما بقي منها، 
وما قاب5 ذلك من تأكيد السيد القائد عىل أنه يمكن 
معالجة اأمر، من خ2ال تحرك  نود 9ذا امليدان 
يف وا به2م ويف مس2ؤوليتهم، العلم2اء، املثقفني، 
املتنوري2ن، الواع2ني، اأكاديمي2ني، يف املدارس يف 
الجماعات، الناش2طني اإلعاميني، و ميع  نود 
29ذا املي2دان، ملوا ه2ة الح2رب الش2يطانية بك5 

 دية. 
أن التقص2رَ يف مواَ ه2ة الح2رب الناعمة 9و 
تفريٌط يف 9ُويتنا اإليَْمانية، بما يعني أننا سنبتعد 
عنها، أَْو س2نبحث عن بدي5 يقدم2ه اآلخرون لنا، 
و29و بدي5 ال ينس2جم بأيِّ لال م2ن األوال مع 
9ذه الُهوية اإليَْمانية بما تشمله من قيم ومبادئ 
وأخ2اق، و29ذا يعن2ي أنن2ا س2نخَرُ ونضع2ُف 
ٍة، ونكون قد َمكَّنّا أعداءنا من  ويتاىش كياننا كأُمَّ
السيطرة التامة علينا واستعبادنا واستغالنا.

ى من  ه2ود موا هة  لذا ف2إن اله2دَف املتوخَّ
الحرب الناعمة يج9ُ أن يكوَن مس2اعدَة املجتمع 
ع2ىل اكتس2اب الحصان2ة اإليَْماني2ة يف موا ه2ة 

الحرب الشيطانية..
وللحديث بقية إن شاء الله تعاىل.

سقوط نظرية 
األمن الداخلي 

السعودي
إسماعيل المحاقري

نض2اِل  مقاب5َ2 
اليمن2ي  الش2ارِع 
يف س2بي5 تحقي2ق 
عىل  يُاَلُظ  اأمن، 
الجه2ة املقابل2ة يف 
تهاُف2ُت  اململك2ة 
اأم2ن  نظري2ة 
الداخي الس2عودي 
س2نوات  ثاث  بعد 
عدوانية  لرٍب  من 
ع2ىل  ارت2دت 
عواصَف  أصحابها 

صاروخية.. 
فدع2وى لماي2ة الح2دود الس2عودية وأمنه2ا 
الداخي ذريعة أطلقها تحالف العدوان عىل اليمن 
بمنفذي2ه ومموليه اإلقليمي2ني وداعميه الدوليني 
م2ن الع2د1 وتحجج2وا به2ا لرشعن2ة عدوانه2م 
وتوف2ر الغطاء الدويل لجرائمه2م وأ نداتهم قب5 
أن يصحَو ع2ىل واقع كان و9م2اً فأَْصب2َح بعون 

الله لقيقًة صادمًة ومرعبة. 
االتّس2اع  يف  اآلخ2ذة  الن2ران  لج2م  وم2ع 
والشمولية يف الُعمق السعودي برضبات صواريخ 
يمانية باليس2تية ضمَن معادلٍة يوَمها أعلن عنها 
الرئي2س صالح الصم2اد مع دخول الع2ا1 الرابع 
من الصم2ود يف و ه الع2دوان وعمليات طائرات 
مسّرة.. سقطت نظريُة اأمن الداخي السعودي، 
و29و ما انعك2س مبارشًة ع2ىل اأداء والحركة يف 
بيئة س2عودية أدرك قاطنو9ا أنها غرُ آمنة وغرُ 

مستقرة. 
س2عود  آل  مملك2ة  داخ52  املعنوي2ُة  اأزم2ُة 
والت2ي بدأت عندما داس2ت أقدا1ُ املقات52 اليمني 
مواقَع الجيش الس2عودي وألرق2ت نرانُه آلياِته 
ومدرعاِته تفاقمت، والثقة يف القيادات السعودية 
ت2كاد تنع2د1 م2ع تنامي لالة س2خط واس2تياء 
عارم2ة و ارف2ة يعرب عنها مغردون س2عوديون 
َع2ىل مواق2ع التواص52 اال تماعي بش2ك5 الفٍت 

ومتزايد. 
الرضب2ات  ل2ّدة  تصاُع2ِد  وم2ع  ومؤّخ2راً 
الصاروخية عىل الرياض، لم يجد اإلعا1 السعودي 
والذب2اب اإلليكرتون2ي البن س2لمان مؤّخ2راً، أية 
وسيلة أَْو تربيراً مقنعاً الخرتاق الطائرات املسّرة 
اليمني2ة اأ واَء وبمدياٍت بعي2دة قب5 أن تقصَف 

مطار أبها ورشكة أرامكو يف  يزان. 
كذل2ك ب2ات م2ن غ2ر املنطق2ي الحدي2ُث عن 
اع2رتاض صواري2خ اليمن يف س2ماء الرياض بعد 
أن تج2اوزت منظوم2ات الدف2اع اأمريكي2ة عىل 
ط2ول الحدود ولّلقت بعيداً وملئ2ات الكيلومرتات 
يف الوقت الذي ش2هد الناس بأ1ُِّ أعينهم وبالصوت 
والصورة فَش5َ2 الباك ث2ري اأمريكية التي عادت 

لتسُقَط عىل األياء السكنية. 
وترتاكم انتكاس2ات وخيبة النظا1 الس2عودي 
يف امليدان وفش5 الساح والتكنولو يا العسكرية 
اأمريكي2ة الحديث2ة يف تأم2ني امل2دن الس2عودية 
وقواعد9ا ومنش2آته االقتصادية رغ2م ما يرُصُد 
له2ا من أم2وال طائلة أنهكت اقتصاَد الس2عودية 

وأثقلت كا59 مواطنيها. 
29ذه الحقائ2ُق ال تُقِل2ُق اأمريكي2ني وت2رُضُّ 
بُس2معة س2الهم وقيمته االقتصادي2ة واملالية 
ولس92، ب52 وترع9ُ الس2عوديني أنفس2هم بعد 
أن و دوا أنفس2هم مكش2وفني أما1 ن2اٍر أوقد9ا 
نظاُمه2م وأقنعهم با تثاثها وإذا بها تكربُ ي2َْوماً 
بع2د آخ2ر لتص5َ بع2د ث2اث س2نوات إىل لجٍم ال 

يستطيعون التواءه واستيعابَه. 
والسؤاُل الذي يفرض نفَس2ه: أيُّ مصر ِسيَْق 
إليه الس2عوديون وق2د وعد9م نظاُمه2م املرتهن 

أمريكا بأمٍن بات بعيَد املنال؟ 
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 : عبُدالرحمن حميد الدين:
إّن 29ذا الك2وَن الواس2َع ب2ُك5ِّ م2ا يحتوي2ه من 
مظا9َر ونَِعٍم ومس2خراٍت واس2عٍة، والتي ال يسعنا 
لرص29ا، 9ي  دي2رة بالتأم5 والتدب2ر لتى يعلم 
اإلنسان لجم الرلمة اإللهية املهداة لهذا اإلنسان، 
لتك2ون عون2ًا له يف مهمت2ه املناطة ب2ه، والتي عىل 
رأس2ها العبودي2ة لل2ه، ونب2ذ عبودي2ة الش2يطان، 

والتو ه لتقديم الشهادة عىل عظمة الله..
ونج2ُد أن الق2رآَن م2يٌء بتل2ك اآلي2ات العظيمة 
والكريم2ة الت2ي تتح2دث ع2ن نع2م الل2ه الظا9رة 
والباطنة، بش2ك5ٍ كبر وبتفصي5ٍ عجي9، يستدعي 
التأم5َ2 والتدب2ر يف 29ذه اآلي2ات الكث2رة، ومعرفة 
الحكمة م2ن عرض 9ذه النع2م العظيمة يف القرآن 

الكريم بذلك التفصي5 الواسع. 

تعاطــي اأُلمَّــــة مــع اآليــات القرآنيــة التــي 
تتحدث عن نعم اهلل:

لألس2ف أن الكث2رَ م2ن العلم2اء واملفّري2ن يف 
كاف2ة املذا99 اإلس2امية ل2م يتعاطوا م2ع اآليات 
التي تتحدث ع2ن نعم الله، تعاطي2ًا إيجابيًّا، ب5 إّن 
تعاطيَه2م مع الق2رآن الكريم نفِس2ه، كان تعاطيًا 
ناقًص2ا ومغلوًطا، وق2د اقترص 29ذا التعاطي عىل 
]ستمائة آية[ من القرآن الكريم فقط، والتي تتمث5 
يف آيات األكا1 فحس92، أما بقية اآليات والس2ور 
والت2ي تتناول  وان9 أخرى ومهمة  ًدا من الدين، 
كالجهاد يف س2بي5 الله، واإلنف2اق، وموا هة أعداء 
الل2ه، وإعاء كلمة الل2ه، ونعم الل2ه، و9ديه، وغر 
ذلك من قصص اأنبياء، واأقوا1 الس2ابقة، أصبح 
التعاطي مع 29ذه اآليات الكثرة 9و تعاٍط يقترص 

عىل التاوة فحس9..!.
لذلك نجد أن الش2هيَد القائَد الس2يد لس2ني بدر 
الدين الحوث2ي والذي تصادف 9ذا الش2هر العظيم 
ذك2رى استش2هاده، كان ل2ه )رضوان الل2ه عليه( 
رؤيٌة منبثقٌة من روح القرآن الكريم،  علته يعترب 
أن 29ذه اآلي2ات والتي تتح2دث عن نع2م الله، 9ي 
مهمة  ًدا يف ترسيخ معرفة الله، وتعزيز الثقة به، 
وأنّه يج9 استش2عار أّن 9ذه النعم، وك5 ما يتقل9 

في2ه الن2اُس من س2وابغها، 
أنها من الله ولده، وليس2ت 
نتاً 2ا لجه2د اإلنس2ان، أو 
لقدرت2ه عىل اس2تخرا ها 
أنَّ  واعت2ربَ  واس2تغالها، 
النع2م  29ذه  اس2تحضار 
وتقييمه2ا،  الواس2عة، 
تعزي2ز  يف  مه2م  2ًدا 

العاقة بالله..
ومما قاله )رضوان 
29ذه  يف  علي2ه(  الل2ه 
))فنح2ن  املس2ألة: 
نتح2دَُّث عن  عندم2ا 
معرفة الله سبحانه 
نتن2اول  وتع2اىل 
أش2ياَء كث2رًة من 
الق2رآن  خ2ال 
ق2د  مم2ا  الكري2م، 

ي2رى البع2ض بأنها تدل ع2ىل  ه5ٍ أن 
نتناوله2ا ونح2ن يف إطار الحديث ع2ن معرفة الله, 
م2ن أ 5 أن نعرف كيف نتواله فنك2ون من أوليائه 

بتوفيقه.
الحديُث عن ِنَعِم الله س2بحانه وتعاىل مهم  داً، 
يف الق2رآن الكري2م آي2ات كث2رة تناولت ك2ر1 الله 
سبحانه وتعاىل، وإلس2انه العظيم إىل عباده يف ما 
أس2بغ عليهم من النعم الظا9رة والباطنة.. وتأتي 
أكث2ر م2ن 29دف أو أكثر م2ن غاي2ة، فدالئ5 عىل 
قدرته س2بحانه وتعاىل، ع2ىل لكمته، عىل رعايته، 
ع2ىل لس2ن تدبره, عىل عظ2م إلس2انه إىل عباده 
ليحب2وه ليعظموه ليجّلوه، ليخلق يف نفوس2هم ذلك 
اأثر الذي تجد يف نفس2ك أما1 أي نعمة تسدى إليك 

من اآلخرين. 
9ذه املش2اعر مهمة  داً، عندما نستشعر عظم 
إلس2ان الله إلينا، عظم إنعام2ه علينا بنعم كثرة 
 2داً.. نعم2ة الهداي2ة، نع2م مادي2ة كث2رة، نعمة 
كب2رة فيم2ا أعطانا م2ن 29ذه الكيفي2ة التي قال 
بأنها ألس2ن تقويم }َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِنَْساَن يِف أَْلَسِن 

تَْقِويٍم{)التني:4(.
تل2ك املش2اعر التي ترتكه2ا 9ذه، نظرت2ك إليها، 

نظرتك إىل من أس2دا9ا إليك، 
تلك املش2اعر مهمة  داً يف 
ربط2ك بالله، يف ثقتك بالله، 
يف  يف طاعت2ه،  انطاق2ك  يف 
ابتع2ادك ع2ن معصيت2ه، يف 
خوفك من2ه، يف إ الك له، يف 
ليائ2ك من2ه، يف لرص2ك عىل 

رضاه((.

علمــاء الــكالم لــم يعرضوا 
نعم اهلل كأســلوب من أساليب 

معرفة اهلل:
مح2ارضات  خ2ال  وم2ن 
ودروس الس2يد لس2ني بدر الدين 
الحوثي ن2درك أن انتقاده )رضوان 
واس2تدالالت  لقواع2د  علي2ه(  الل2ه 
عل2م ال2كا1، لم ي2أِت من ف2راغ، أو 
انتقاد ملجرد النق2د؛ ب5 أّن 9ذا العلم 
بقواعده واس2تدالالته ل2م يعتمد عىل 
آي2ات الق2رآن الكري2م يف أس2لوبه وعرض2ه ملعرفة 
الل2ه، ب5 اعتمد عىل قواعد بعض فاس2فة اليونان، 
واملعتزلة، وغر9م من الذين س2لكوا نفس املس2لك 
يف االس2تدالل عىل معرفة الله، ولو عن لس2ن نية. 
و9ذه القواعد أو تلك االس2تدالالت ال تصنع معرفة 
بالل2ه متكاملة، ب5 يف كثٍر منه2ا ما يصنع معرفة 
مغلوطة بالله س2بحانه وتعاىل، وعىل سبي5 املثال: 
ل2و اس2تعرضنا  ميع كت92 علم الكا1 مل2ا و دنا 
فيها م2ا يق2د1 ]ِنَعم الل2ه، أو رلمت2ه، أو كماله، 
أو وع2ده ووعي2ده[ كأس2لوب من أس2الي9 معرفة 
الل2ه، و9ذه طاّمة كربى بالفع5، وتش2ك5 خطورة 
عىل نفس2ية اإلنس2ان. ومما قاله الشهيُد القائد يف 
9ذا الس2ياق: ))لم يعرض املتكلمون مسألة النعم 
الكث2رة الت2ي أس2بغها الله ع2ىل عباده كأس2لوب 
من أس2الي9 معرفته س2بحانه وتع2اىل. لم يقدموا 
الحديث عن شدة بطش2ه، وعن سعة رلمته فيما 
يِع2ُد ب2ه أولي2اءه، لم تقد1 كأس2لوب من أس2الي9 
املعرف2ة, نوقش2ت 9ن2اك لولد29ا وبمفرد9ا عن 

واقع اإلنسان..((.

وقفة مع برنامج رجال اهلل.. 
معرفة اهلل – نعم اهلل الدرس الخامس

رمل الشاطئ حاٌر جدًا  
زياد السالمي 

رملك أم بحرين..؟ 
سهاُدك أم ملح العني 

ونافلة أيضاً في غسق احلزن تضوع 
لغيوم لم ترفع عن مدرارك تنساب 

غرابة رؤيا توشك أن تقرأ 
فاصدع وطناً ال لن يتصدع 

في الضفة ال تنكسر اآلفاق برائحة البارود 
وال حتتمل الكونيالية مهما هندمت التبرير 
وقابلها عوز األقدام ألحذيٍة بحفاوة قناص 

وعزمية صياد.. 
في البحر تناُم أساطيُل بأعراٍق مختلفة 

يتسللها ريُب هدوٍء 
كصفيٍر ليلي في قلب يفترش الريح 

وفيك بالٌد ال تُلِقي باالً 
للصمت البشري أماَم كوارِثه العظمى 

وتنتظُر األحذية اجللدية 
رمل الشاطئ حار جداً 

بلٌد خاتله احلظ وقيده بحصار البرماجوية 
إشعاٌع يحبس أنفاس املتروح 

واملتأهب لألحذية األسطولية 
يفرغ صبراً ويزومل بعض زوامل لطف 

ال يسمع فيها إاله 
وتأوه مرتقٍب حلذاٍء بشريٍّ 

قد يرميه البحر إليه 
ويظل البحر بدوِن عباب حتى اللحظة 

ما زال البحُر بال غضب 
هل يعني ذلك أن إرادةَ هذا البحر 
تقرر دفتَه رغبتُه لتفاهم أم ماذا؟ 

���ا روع���ُة هذا املش���هد تكمن فع���اًل بغموض  أمَّ
وداعته 

وبعج���ز املتكلس ع���ن إدراك الس���ر وراء عدم 
اإلعصار

5-1

موقُف الظلوم الكفار 
اللظ مسالة اأسئلة كثرة داخ5 9ذه اآلية:}أََفَرأَيْتُْم َما تَْحُرثُوَن 
أَأَنْتُْم تَْزَرُعونَُه أ1َْ نَْحُن الزَّاِرُعوَن{ داخلها أس2ئلة كثرة  داً، بدءاً من 

اأرض وانتهاء بالثمرة التي تجنيها، داخلها أسئلة كثرة.
فإذا كنت معرتفاً بأن اللَه سبحانه وتعاىل 9و الذي زرع، 9و الذي 
أنب2ت }إِنَّ اللََّه َفاِلُق اْلَح92ِّ َوالنََّوى{)اأنعا1: من اآلية5ر( أنت فقط 
تلق2ي الَح9َّ يف باطن الرتبة، من الذي يفل2ق الح9 والنوى؟ 9و الله 

}إِنَّ اللََّه َفاِلُق اْلَح9ِّ َوالنََّوى{ إذاً فهو الزارع، أليس كذلك؟.
ف2إذا كن2ت معرتفاً بأن 29ذه اأرض من2ه والقوة الت2ي أنا عليها 
أتمك2ن بها من الزراعة، من الحراثة 29ي منه، و9ذا الزرع 9و الذي 
فلق لبّه ونواه، 9و الذي أنبت 9ذه اأشجار التي نجني منها اأموال 

الكثرة.
فم2ا 9و املوقف الصحيح بالنس2بة يل منه تعاىل أما1 ما أعطاني، 
م2ا 9و املوق2ف الصحيح؟ 59 أرىض لنفيس أن أك2ون ممن قال الله 

اٌر{)إبرا9يم: من اآلية4 (؟. عنهم:}إِنَّ اإْلِنَْساَن َلَظلُو1ٌ َكفَّ
أخرج من طرف السوق بعد ما بعت من ]قاتي[، أو ]بنِّي[، أو أي 
محص2ول زراعي بكمية كبرة من املال، أخ2رج من طرف ]الِجربة[ 
5 بما  نيته من تلك اأش2جار التي زرعها الله س2بحانه  وأن2ا محمَّ
وتع2اىل، وأن2ا مدب2ر عن الل2ه، ظل2و1 كفار، 529 9ذه م2ن النالية 
اإلنس2انية تليق باإلنس2ان؟ 59 يليق ب2ك أن تويل بو ه2ك عن الله, 
وتص2م آذانك ع2ن الله، وتعرض عن الله، فتك2ون ظلوماً كفاراً، 59 

ترىض؟ 59 9ذا 9و ما يمليه عليك ضمرك؟.
ألي2س 9ذا م2ن الجفاء؟ ألي2س 9ذا من الس2وء؟ ألي2س 9ذا من 
الحماق2ة؟ أليس 9ذا من الكف2ر؟ أ1 أن الذي ينبغي لك بعد أن تكون 
ق2د أ بت اإل ابة الصحيحة عىل قوله تعاىل: }أَأَنْتُْم تَْزَرُعونَُه أ1َْ نَْحُن 
الزَّاِرُع2وَن{ فقل2ت: ب5 أنت يا الله أنت ال2زارع، فانطلقت أنت لتقدِّر 

نعمت2ه العظيم2ة عليك، وتع2رتف بإلس2انه الكبر إليك، فيخش2ع 
قلب2ك، ويمتأل قلبك لباً له س2بحانه وتعاىل، وتش2عر كم أنت مدين 
له بإلس2انه العظيم إليك، فتكون نفس2ك منكرة أمامه سبحانه 
وتعاىل، منش2دة نحوه إنش2داداً عاطفياً، وانش2داد من يشعر بعظم 

وقع اإللسان عليه؟.
أيُّ املوقف2ني 29و األيق باإلنس2ان من 9ذين؟ ألي2س 9و املوقف 
الثان2ي؟ أنن2ا إذا وقفنا املوق2ف اأول، موقف الظل2و1 الكفار، بعد 
أن كنا قد ش2هدنا عىل أنفس2نا وأقّريّنا يف إ ابتنا عىل 9ذا التس2اؤل 
اإللهي، فقلنا: ب5 أنت يا الله، أنت الزارع، أليست 9ذه  ريمة كبرة؟ 
أعرتف وأشهد وأقر بأنك أنت الزارع، ثم أتعام5 معك معاملة الظلو1 

الكفار؟. أليست 9ذه  ريمة كبرة؟  ريمة كبرة فعاً.

جحود بنعم اهلل
}أَأَنْتُْم تَْزَرُعونَُه أ1َْ نَْحُن الزَّاِرُعوَن َلْو نََشاُء{)الواقعة: من اآلية65( 
لتى تتأكدوا بأنه نحن الزارعون،}َلْو نََش2اُء َ َعْلنَاُه ُلَطاماً{ رضبة 
تأت2ي ل2ه أو عاص2ف أو تنع2د1 اأمط2ار، فتس2قط اأوراق، وتذب5 

الغصون، وتجف السيقان فيتحول إىل لطا1.
}َفَظْلت2ُْم تََفكَُّهوَن{)الواقع2ة: م2ن اآلية65( تتعجبون من س2وء 
لال2ه، كيف أصبح2ت مزرعت2ي بع2د أن كانت خ2رضاء ومنظر9ا 

 مياً، أصبحت 9كذا منظراً مولشاً، أصبحت لطاماً!.
59 ك5 والد منا يعرتف بأن الله يستطيع فع5 9ذا؟ إذاً 9ذا إقرار 
آخ2ر، إذاً فه2و الذي رعى 9ذه الش2جرة لتى اس2تطعت أن تحص5 
منه2ا عىل 9ذا املحص2ول الكبر، 9و الذي رعى 9ذه اأش2جار لتى 
 ني2ت أنت ثمار9ا. أ1 تظ2ن أنه الغاز والبودرة و29ذه الكيماويات 
9ي نفسها التي أعطته الرعاية؟. 9ي أيضاً مما خلقه الله سبحانه 

وتعاىل، ويف نفس الوقت تذكَّر أنه }َلْو نََشاُء َلَجَعْلنَاُه ُلَطاماً{.

والل2ظ.. عندما يكون الوقت مجدباً ال يو 2د أمطار، واملاء قلي5 
لت2ى وص5 الن2اس إىل در ة أن ك5 والد التفظ بم2ا لديه من ماء 
لبيته ولا ته، والقات أو البّن أو أي أنواع اأش2جار التي لها أ9مية 
كب2رة يف لي2اة الن2اس قد أصبح2ت ظامئ2ة، أصبح2ت  افة، 59 
29و وقت البودرة والغاز؟ 59 س2ينفع؟ ال تعد تنفع. إذاً }َلْو نََش2اُء 
َلَجَعْلنَاُه ُلَطاماً{ تذ99 تغّز باملكينة وتضخ بالكيماويات، فا يطلِّع 

شيئاً، أعواد  افة.
لكن من أين ترس2خ يف أنفس2نا 2 ونحن نتقل9 يف أموالنا 2 أن 9ذه 
29ي لنا ونحن م2ن نقو1 بالعم5 فيها، نحن من غرس2نا أش2جار9ا، 
ونح2ن م2ن نجني ثمار29ا، ونحن.. ونح2ن.. إىل آخره.. مع نس2ياننا 
لله س2بحانه وتعاىل. من أين ترس2خ؟؛ أننا لم نروض أنفسنا عىل أن 
نتذك2ر دائماَ نع2م الله العظيمة علين2ا، وأن نتذكر قول2ه تعاىل: }َوَما 
ِبُك2ْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن اللَِّه{)النح5: م2ن اآلية 5( }َوإِْن تَُعدُّوا ِنْعَمَة اللَِّه 
ال تُْحُصو9َا{)النح5: من اآليةا1( ترس2خت 29ذه الحالة أو املفا9يم 
املغلوطة الس2يئة فنتج عنه لاالت س2يئة لدينا يف أنفس2نا  علت ك5 
وال2د منا يتحول إىل أن يصبح ظلوماً كف2اراً، فما الذي يبعدك عن أن 
تكون من الظاملني الكافرين بنعم الله سبحانه وتعاىل؟. 9و أن تتذكر.
إذا كنت أنت ال تتذكر تلقائياً فأ 9 عىل 9ذه اأس2ئلة التي ذكرك 
الل2ه فيها؟.}أََفَرأَيْتُْم َم2ا تَْحُرثُوَن أَأَنْتُْم تَْزَرُعون2َُه أ1َْ نَْحُن الزَّاِرُعوَن{ 
والذي أنت بالطبع ال تستطيع أن تقول: نحن. من الذي يستطيع أن 
يقول: نحن؟ ال يستطيع ألد، ما من ألد 2 ربما 2 يستطيع أن يقول 
نح2ن إال و9و يتوق2ع عقوبة من الله أش2جاره، لزراعته، لو يقول: 

نحن. فك5 والد مقر يف نفسه أن الله 9و الزارع.
إذاً فتذكر سواء باأسلوب اأول، أسلوب تعداد النعم، أو عن طريق 
اإل ابة عىل 9ذه اأسئلة التي و هت إليك وإىل أمثالك من بني آد1.

دروٌس من معرفة الله نعم الله – الدرس الخامس

مقتطفاٌت نورانية
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استشهاد 4 فلسطينيني بقصف صهيوني على غزة 
 هيئة مسيرة العودة تدعو الفلسطينيين للخروج الجمعة القادمة تحت شعار »جمعة الشهداء واألسرى«

 :  فلسطين المحتلة
فلس2طينيني،  أربع2ُة  استش2هد 
أم2س الس2بت، عندما  2راء قصف 
ش2نته ق2وات االلت2ال الصهيوني 
ع2ىل مجموعة من الش2باب بالقرب 
من مخيم العودة رشق رفح،  نوب 

قطاع غزة.
فلس2طينية،  مص2ادر  وأف2ادت 
بأن س2اح املدفعي2ة التاب2ع لقوات 
اس2تهدف  الصهيون2ي،  االلت2ال 
تجمع2اً للفلس2طينيني مقاِب5 بوابة 
املطب2ق بالق2رب من مخي2م العودة 
يف رفح، ما أدى إىل استش2هاد أربعة 
شبان ترتاوح أعمار9م بني ا1 –  2 

سنة.
أ س2اَد  أن  املص2ادر  وأوضح2ت 
الش2هداء تحول2ت إىل أش2اء بفع52 

القصف.
الصهيون2ي  الكي2اُن  ويواِص5ُ2 
الفلس2طينيني،  بح2ق   رائَم2ه 
بالتزامن مع تواص5 مسرات العودة 
يف قط2اع غ2زة والتي تس2عى قوات 
االلتال إليقافها بك5 الوسائ5، ومن 

ضمنها اس2تخدا1 القوة العس2كرية 
واس2تهداف  املظا29رات  قم2ع  يف 
التجمع2ات الفلس2طينية، إىل  ان9 
استخدا1 ضغوطات إقليمية ودولية 
إل بار الفلس2طينيني ع2ىل التوقف، 
لكن ب2ا  دوى، ليث تؤكد لركات 
املقاومة استمرار فعاليات مسرات 

العودة لتى تحقيق أ9دافها.

ويف 29ذا الس2ياق، دع2ت الهيئ2ُة 
الوطنية العليا ملس2رة العودة وكر 
الحص2ار، كاف2ة  ما29ر الش2ع9 
إللي2اء  لاس2تعداد  الفلس2طيني 
الجمعة القادمة بمزيد من الحشود 
الش2هداء  » مع2ة  عن2وان  تح2ت 
واأرسى«، مؤك2دة اس2تمراريَة 9ذا 
أ9داف2ه يف  الح2راك لت2ى تحقي2ق 

العودة وكر الحصار.
وأوضح2ت الهيئ2ة يف بي2ان لها، 
تس2مية  أن  اأول،  أم2س  مس2اء 
الجمعة القادمة يأتي تخليداً لذكرى 
الق2ادة  واستش2هاد  اأس2ر  ي2و1 
املقاومني خلي5 الوزي2ر وعبدالعزيز 
الرنتي2يس وأب2و العب2اس ومحم2ود 
طوالبة وأبو  ندل وإبرا9يم الراعي 

وغر9م.
ع2ىل صعيد آخ2ر، اعت2دت قوات 
االلت2ال الصهيون2ي، أم2س، ع2ىل 
الفلس2طينيني  الصيادي2ن  مراك92 
ش2مال ووس2ط قط2اع غ2زة، ليث 
أف2ادت مصادر إعامية ب2أن زوارق 
االلتال أطلقت النراَن من أسلحتها 
الرشاش2ة ص2وب عدد م2ن مراك9 
منطقت2َي  س2وال5  قبال2ة  الصي2د 
الس2ودانية والوال2ة ش2مال قطاع 

غزة، والنصرات وسط القطاع.
وتواص5 زوارق االلتال، بش2ك5 
يومي، اس2تفزاز الصيادي2ن وتنفيذ 
اعتق2االت بحقه2م وإط2اق الن2ار 
عليه2م، واس2تهداف مراكبهم، مما 

يضطر9م ملغادرة البحر.

تواصل إجالء التكفرييني من 
مدينة دوما بالغوطة الشرقية

 : وكاالت
تواَصَلت عملياتُ إخراج تكفريي ما يس2مى » يش اإلسا1« 
وعائاته2م م2ن مدينة دوما يف الغوطة الرشقي2ة عرب ممر مخيم 
الوافدي2ن اىل مدينة  رابل2س؛ وذلك تمهيداً إلخ2اء املدينة منهم 
وعودة مؤسس2ات الدولة إليها، بعد أن خضعوا التّفاق مع قوات 
الجي2ش الس2وري. وأفادت وكالة اأنباء الس2ورية »س2انا« بأنه 
ت2م تجهي2ُز ر2 لافلة تق5 املئات من تكفريي » يش اإلس2ا1« 
وعائاته2م وإخرا ه2ا م2ن مدينة دوم2ا إىل نقط2ة التجمع عىل 

اأوتوسرتاد لنقلهم بشك5  ماعي إىل  رابلس.
وأوضحت الوكالة أن عملية إخراج إر9ابيي » يش اإلس2ا1« 
م2ن مدين2ة دوم2ا مس2تمرة لت2ى إخائه2ا بش2ك5 كام52 من 
اإلر9ابيني، ليث يتم العم5 لالياً عىل تجهيز املزيد من الحافات 
داخ5 مدينة دوما ومن ثم إخرا ها عرب ممر مخيم الوافدين.

وبالتوازي مع عملية اخراج التكفريني تتم عملية تسليم الساح 
املتوس2ط والثقي52 وخرائط األغ2ا1 واأنفاق من قب52 التكفريني 
بع2د أن تم خال اأيا1 املاضية تس2ليم كميات كبرة من اأس2لحة 
الخفيفة واملتوسطة من قناصات وقواذف )آر بي  ي( ورّشاشات.
وكان التكفريون يف مدينة دوما قد خضعوا التّفاق مع الجيش 
الس2وري يق2ي بإخرا هم م2ن املدين2ة بعد أن تلق2وا رضباٍت 
قاس2يًة وخسائَر كبرة يف العملية العسكرية الدقيقة التي نفذ9ا 
الجيش عىل مواقعهم ومقرات قيادتهم مطلع الشهر الجاري.

فيما أعلن الجيش المصري عن مقتل 27 تكفيريًا في سيناء

السيسي يعلن حالة الطوارئ ملدة 3 أشهر يف جميع أنحاء مصر
 : وكاالت

أعلن2ت الرئاس2ُة املرصي2ة، أمس الس2بت، لالَة 
الطوارئ يف  ميع أنحاء مرص ملدة ثاثة أشهر.

ووّ 2ه الق2راُر الذي أصدره الس2ييس، ب2أن تتوىل 
القوات املس2لحة و9يئة الرشط2ة املرصية اتخاذ ما 
يل2ز1 ملوا هة خطر ما يس2مى »اإلر29اب«، ولفظ 
اأم2ن يف  مي2ع أنح2اء الب2اد، ولماي2ة املمتلكات 

العامة والخاّصة، ولفظ أرواح املواطنني.
وش2ّدد القراُر عىل أنه س2يعاَق9ُ بالسجن ُك5ّ من 

يخالف اأوامر الصادرة عن الرئيس املرصي.
و 2اء ذل2ك بالتزام2ن مع إع2ان ق2وات الجيش 
العن2ارص  م2ن   27 مقت52  ع2ن  أم2س،  امل2رصي، 
التكفري2ة، خال العملي2ات العس2كرية الجارية يف 

شمال ووسط سيناء.
الق2وات  أن »مقات2ي  بي2ان،  الجي2ش يف  وذك2ر 
املسلحة والرشطة اس2تمروا يف تدمر اأوكار والبؤر 
اإل رامية وإلكا1 الس2يطرة عىل مناطق العمليات 
بش2مال ووس2ط س2يناء وع2ىل كاف2ة االتجا29ات 

االسرتاتيجية«.
وأض2اف أن »العملي2ات أس2فرت خ2ال اأي2ا1 
املاضية عن مقت5 6 أفراد تكفريني أثناء اس2تهداف 
الق2وات الجوية أل2د اأوكار التي تتحصن بها 9ذه 
العن2ارص«، مضيف2اً أنه ت2م أيضاً »القض2اء عىل ر 
تكفريني والقبض عىل 114 فرداً آخرين من املشتبه 
بهم، منهم 21 من املطلوبني  نائياً بش2مال ووسط 

سيناء«.
وأش2ار البيان إىل »مقت5 12 عنرصاً تكفرياً أثناء 
تبادل إلطاق النران مع قوات الرشطة، ليث ضبط 
بحوزتهم   بنادق آلية و2 مس2دس وعبوة ناس2فة 
مع2دة للتفج2ر وذلك بع2د تواف2ر معلوم2ات تفيد 
باالختباء بألد املنازل املهجورة يف العريش« بشمال 

سيناء.

وبه2ذه الحصيلة يرتف2ع عدُد القت2ىل يف صفوف 
الجماعات التكفرية إىل 4ر1 عنرصاً يف إطار العملية 
الش2املة التي أطلقها الجيش املرصي يف التاسع من 
فرباي2ر املايض تحت اس2م »س2يناء ا201« للقضاء 
عىل التنظيمات اإل رامية بش2مال ووس2ط س2يناء 
ومناط2ق أخ2رى بدلتا م2رص والظه2ر الصحراوي 

غرب وادي الني5. 

القوات األمنية العراقية تعثر على 
أوكار سرية لـ »داعش« يف األنبار

 : متابعات
أعَلنَت القواُت اأمنيُة العراقية، أمس السبت، عن عثور9ا عىل 

كهف ومعسكر كام5 لتنظيم »داعش« التكفري يف اأنبار.
وقال املتحدُث باسم مركز اإلعا1 اأمني العراقي العميد يحيى 
رس2ول يف بيان: إن »قيادة عمليات الجزيرة تمكنت وخال عملية 
تفتيش ملناطق )وادي لوران - غابة لوران - كشيتي - املخازن( 
من العثور عىل معس2كر كام5 لعصابات داع2ش وكهف وبرادين 
صغرين معبئني بالعبوات الناسفة وعبوات أخرى يف املكان ذاته«.
وأوضح رس2ول أنه تم تدمر تلك العبوات واأوكار بالتنس2يق 

مع الطران الحربي دون وقوع أية خسائر.
وتق2و1 القواُت العراقية بني فرتة وأخ2رى بعمليات تفتيش يف 
الصحراء الغربية يف محافظة اأنبار، ليث تتمّكُن من العثور عىل 
مضافات وأنفاق ل2 »داعش«، إضافًة إىل أس2لحة ومتفجرات يتم 

تدمر9ُا عىل الفور.

السلطات الروسية تحجب تطبيق »تلغرام« 
 : وكاالت

س2محت محكمُة موس2كو، لهيئة 
الروس2ية  االتص2االت  ع2ىل  الرقاب2ة 
بحج92 تطبيق التواص52 اال تماعي 
»تلغ2را1« يف روس2يا لرفض2ه تزوي2د 
ال2رويس  الفي2درايل  اأم2ن   ه2از 
بالش2يفرة الت2ي تتي2ح االّط2اع عىل 
رسائ5 املس2تخدمني، من دون انتظار 

القرار يف االستئناف.
الجلس2ة التي لم يحرض9ا محامو 
التطبي2ق، اس2تغرقت أق52 من نصف 
س2اعة، تقرر خاله2ا لج9 التطبيق 
إىل ل2ني تقدي2م »مفاتيح التش2فر« 

إىل الس2لطات، وف2ق ما ذك2رت وكالة 
»سبوتنيك« الروسية.

م2ن  أس2بوع  بع2د  ذل2ك  و 2اء 
إع2ان 9يئ2ة الرقاب2ة الروس2ية عىل 
االتص2االت وتقني2ة املعلومات »روس 
ك2و1 ن2ادزور« ع2ن تقدي2م ش2كوى 
أم2ا1 املحكم2ة، للمطالب2ة ب22 »الحّد 
من اس2تخدا1 تلغرا1«، و29و تطبيق 
الرتاس52 املجاني الذي أّسسه الرويس 
باف52 دوروف، واملع2روف بمس2توى 

الرية العايل الذي يتيُحه.
ويف العرشي2ن من م2ارس املايض، 
أرسلت 9يئة الرقابة الروسية إشعاراً 
ل2 »تلغ2را1«، مب2ارشًة بعَدما رفضت 

املحكمة العليا يف روسيا تلبيَة مطالبة 
محام2ي التطبيق بإلغاء ق2رار  هاز 
اأم2ن الفدرايل الرويس م2ن ر1 يوليو 
2016، ال2ذي يح2دد إ 2راءات توفر 
»منّظمي ن2رش البيان2ات« املعلومات 

الازمة لفك التشفر. 
الروس2ية،  الس2لطاُت  وأمهل2ت 
وقتَها، إدارَة التطبيق 15 يوماً لتقديِم 
رموز تش2فر9ا، وبانتهاء املهلة دون 
تسليم تشفر مراسات املستخدمني، 
قض2ت املحكمة، أم2س اأول، بحج9 
»تلغرا1«، فيما اعتربت إدارة التطبيق 
أن 9ذا اإل راء »يتعاَرُض مع الدستور 

الرويس«.
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معاذ الجنيد
ع��ل��ي��ه��ا   .. ُع���ظ���م���ى  وص������اروخ������يَّ������ٌة 

ت����ج����نَّ����َح ك�������لُّ )ُب��������رك��������اٌن( وط�������ارا 
أرٌض  وه�������َي  )ال��������������زالِزُل(  وح���لَّ���ق���ت 

وذوَّب������ن������ا ال����م����س����اف����اِت اخ���ت���ص���ارا 

العناوي���ن واملصطلح���ات الت���ي حتركوا به���ا داخل األمة منصة الحرفمنصة الحرف
كثي���رة ومتع���ددة ومتنوع���ة, أبرزه���ا ه���و عن���وان مكافحة 
اإلرهاب، إضافة إلى أس���لوب استغالل املشاكل بني األمة, 
أي مشاكل سياس���ية أي نزاعات أي خالفات أي صراعات 

حتت أي عنوان.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  

البقية ص 8 

البقية ص 8 

البقية ص 8

كلمة أخيرة

منهج حسني الحوثي.. عودة لألصل 
القرآني وربٌط بني ُقـرآن وُهنا وآن

منصر هذيلي - كاتب تونسي
أنصلُح باالطلاع على ما ترك 
حسلن بلدر الديلن الحوثي من 

نصوص ومحارضات. 
ا  يبلدو ما تركله بسليطاً ِجلدًّ
مقارنًة بما قد تقُع عليه اليُد من 
ُكتٍُب، ولكّن البسيَط زمن التّعقيد 
املعّملم قيمة عظيملة. ال أعتقد 
أنّله كتب ملا كتب وقلال ما قال 
لينافس جهابذَة الفكر والنظرية 
لينّفذَ  واأليديولوجيلا. هو سللك 
ويفّعَل ويغّيَ، وأرى أنّه ينَجُح يف 

ذلك بعد موته نجاحاً بعيداً. 
لو كان اتقلان الكتب وتخّي املصطلحلات وابتكار املفردات 
مّما يضمن الفعل ويحّرك ألنجزنا ثوراٍت ُكّل َّ دقيقة، ولكننا بن 
عطالة وعجز. هو تَقريباً يعوُد إىل األصل الُقلْرآني ليسلتنطَقه 

لزمِنه املاثِل وجغرافيته املحاِيثَِة وال يحرص كثيَ حرٍص 

النظام السعودي.. 
مخرج مسلسل 

»تصفية القضية 
الفلسطينية« 

نوح جالس
 

يواصل ملوك وأمراء آل سعود 
تقديلم الخدمات واملزايلا ألعداء 
يف  وإرسائيلل،  أمريلكا  األملة 
مسلسلٍل يتلوارث أدواره كل من 
توصله إرسائيل وأمريكا إىل سدة 

الحكم عى عرش اململكة.
بروز النظام السعودي يف تبني 
تصفيلة القضيلة الفلسلطينية 

يتكشف مع مرور األيام.
وللو راجعنا التأريلخ قلياً إىل 
أول إجراء قدمه النظام السعودي 
قبيل وعد بلفور املشؤوم وبعدها 
بسلنوات يف العلام ١٩٤٥ عندما 
خاطلب مؤسلس مملكلة الرش 
منلدوب  سلعود  آل  عبدالعزيلز 
بريطانيا بريس كوكس يف رسالة 
للم ينكرها النظام السلعودي أو 
يضلع حولها أية شلكوك، والتي 
كان مفادها أن املؤسلس للكيان 
السعودي أبدى موافقتَه املطلقة 
بإعطاء فلسلطن مللن وصفهم 
باملسلاكن ملن اليهلود، والتلي 
أضلاف فيهلا علدَم خروجه عن 
أواملر وآراء بريطانيا حتى قيام 

الساعة.
االتفاقلات  كل  وخلال 
واملعاهدات التي حصلت منذ قبل 
ذلك التأريخ إىل اليوم والتي كانت 
تصفيلة  إىل  باسلتمرار  تهلدف 

القضية 

يحيى المحطوري
إنَْساناً عظيماً، ومسلماً  كان 
ناطقاً.. ورجاً  حكيماً، وُقلْرآناً 

صادقاً.. 
حَمَل َهللمَّ أُّمته التي أنهكها 

اإلرص.. 
الثقافية  املوروثاُت  وأقعدتها 
الخاطئُة املرتاكملة عى كاهلها 

عى مدى قرون.. 
دخل إىل الُقللْرآن متجرداً من 
لْب ملذهبه أَْو  أهوائه..  لم يتعصَّ

ُسالته أَْو طائفته.. 
وأنزل الرؤيَة الُقلْرآنية عى الواقع املؤسف، 

تشخيصاً وتقييماً وحاً.. 
فشلّخص أسلباَب الهوان الذي تعاني منه 

لة..  األُمَّ
ومن ُهلَدى الُقلْرآن قّدم الحللوَل الناجحة 
التي رسلمت املخلرَج الحقيقليَّ للهروب من 
ُكّل تللك النتائلج املأسلاوية الناتجلة عن تلك 

األسباب.. 
عالج األسلباَب فانتفت النتائج.. فانعكس 
فكُره عى الحياة أّملٍة جهادية ُقلْرآنية، تأبى 
الخنوَع للظاملن، وتعشلق التضحية يف سبيل 

الله.. 

علرف الللَه، فلم يخَش سلواه، وللم يَْحلِن 
جبينَه إال لعظمته.. 

قلال وصدق، وثبلت عى قيم 
اإلْسلَام ومبادئه، وأفنى عمَره 

مجاهداً إلعاء كلمة الله.. 
وقّدم ديلَن الله كاملاً، بكل 
علزم وقلّوة، وحكملة بالغلة، 

وصدٍق ويقن، وباغ مبن.. 
مبلغاً لرسلاالت الله، بكل ما 

يملك.. املال واألهل واألوالد.. 
وعّمد صدَقله بدمائه الزكية 

الطاهرة.. 
****

واملثقفلن  املفكريلن  ُكّل  إىل 
والباحثن.. 

أال يسلتحقُّ فكُر الشلهيد القائد املزيَد من 
ل والدراسة واالهتمام؟؟!.  التأمُّ

لقلد ُظِلم حسلن بلدر الدين رضلوان الله 
عليه، طوَل حياته.. 

ألم يأن األواُن لرفع الظلم املسلتمرِّ عن ذلك 
الرجل العظيم وفكِره املستقيم.. 

الصحيحلة  بالصلورة  للنلاس  بتقديمله 
الواضحة البينلة.. التي عمل الطغاُة وأذنابُهم 
– وملا يزاللون – على تشلويِهها على مدى 

األعوام املاضية؟؟!. 

صبري الدرواني
 

العربليُّ  العاَللُم  اسلتيقظ 
واإلْسلَامي فجَر أملس عى َوْقلِع 
برشاكلة  األمريكلي  العلدوان 
فرنسلا وبريطانيلا عى سلوريا، 
واسلتهداف العديد ملن املواقع يف 
محيط دمشق وحمص؛ ليستيقن 
اللذي آمنوا بلأن دوَل االسلتكبار 
العاملي وعى رأسها أمريكا ليست 
سلوى رشطلي لحمايلة املصالح 

اإلرسائيلية يف املنطقة.
العلدواُن األمريكيُّ عى سلوريا 

للم يكن وليَد اللحظة، فما يحُدُث داخل سلوريا 
منذ 7 سلنوات وما يجلري يف اليمن منذ 3 أعوام 
وما يلدوُر يف العراق ولبنان وغيهلا من البلدان 
العربية التي تحتضُن محلاور املقاومة، ُكلُّ تلك 
األحداث ترتبط ارتباطلاً وثيقاً ببعضها البعض 
َوتُصلبُّ يف نهايلة املطلاف إىل مجرًى شليطانيٍّ 
متواِصلٍل يسلتهدُف إنهلاء وجلود أي مرشوع 
إْسلَامي أَْو ُقرآنلي يناِهُض امللرشوَع األمريكي 
ملقاَوملة  ويدعلو  االسلتعماري  واإلرسائيلي 

االحتال الصهيوني يف فلسطن.
العلدواُن األمريكليُّ على سلوريا هلو نفُس 
العلدوان األمريكلي على اليملن، فلُكلٌّ منهما 
دولتان عربيتان مستقلتان ذاتا ِسيادٍة واالعتداء 
عليهملا وعى شلعبَيهما يندِرُج ضملن مربّرات 
واهيلة وعناويلَن مزيّفة ومفضوحلة وبتمويل 
وتواطؤ وتأييد سلعودي إماراتي خليجي وتحت 
ذرائلَع مختلقلة، بعلد أن أتضلح للعاللم جليلاً 
أن واشلنطن هلي ملن صنعت تنظيلم القاعدة 
وداعش؛ لتدمي األمة اإلْسَامية، والدليُل أن تلك 
الجماعات ُكّلفت بمهملة القضاء عى الجيوش 
العربية كالعراق وسوريا، فيما بدأت باستهداف 
الجيلش امللري من قبلل داعلش والقاعدة يف 
سيناء التي صنعتها ومّولتها أمريكا وإرسائيل، 

كمقدمة إلثارة الفوىض يف مر الكنانة.
يأتلي العدوان األمريكي عى سلوريا متزامناً 
التلي حّققهلا  االنتصلارات  ملع 
الجيُش العربي السلوري بتطهِي 
الغوطة الرشقية وَعَدٍد من املناطق 
من سيطرة داعش وأخواتها، األمر 
الذي أزعج أمريكا وأزعج إرسائيل 
املبلارش  التدخلل  إىل  ودفعهملا 
لحماية تلك الجماعلات ومنع أي 
تقلدم للجيش السلوري وحلفائه 
من اسلتئصالها، وبقلاء وجودها 
األمريكلي  للملرشوع  خدملًة 
الصهيوني، وهو ما أّكده مسؤوٌل 
صهيوني بأنه قللٌق من تواجد بعض األفراد من 
الحلرس الثوري اإليرانلي يف سلوريا، بما يعني 
أن وجلوَد تللك الجماعلات اإلجراميلة كداعش 

وأخواتها باآلالف لم يزعْجه!.
العلدواُن األمريكلي عى سلوريا بلدون أدنى 
ملربر، بلل اّدعلى األمريكلي أن عدوانله جلاء 
لتدملي األسللحة الكيماويلة وهو نفلس املربر 
الكاذب واملفضوح لدى شلعوب املنطقة العربية 
واإلْسلَامية، وسلبق أن جعله األمريكي ذريعًة 
لغزو العلراق يف 2003 واحتلال أرضه وعرضه 
مسلؤولون  ليؤكلد  وخيتله،  ثرواتله  ونهلب 
أمريكيلون الحقلاً علدَم وجلود أسللحة دملار 
شلامل، وهلو ما يعلّزز للدى الشلعوب العربية 
واإلْسلَامية حقيقَة أمريكا العدوانية اإلجرامية 
بحقِّ البرشية، وسلعيها املستمر لفرض إرادتها 
السياسية والثقافية عى شعوب املنطقة بالقوة، 
وأن جيَشلها ليلس أكثر ملن عصابة مسللحة 
تعَمُل عى نهب ثروات الشلعوب واحتالها، وما 
احتالُها للعراق وسليطرتُها عى حقول النفط، 
وتوزيُع جنود عصابتها عى الخليج مقابل نهب 
ثرواته وخياته، وأخياً عدوانها الغاشم الظالم 

عى اليمن وسعيها للسيطرة عى حقول 

الفكر املظلوم للشهيد املظلوم 

العدوان األمريكي على سوريا نذير حرب كربى


