
خسائر_ الجو:
حي��ث وان وح��دات الدفاع��ات اجلوي��ة للجي���ش واللج��ان ال�صعبية له��ا ب�صمة 
�نت�س��ار و��سح��ه وم�ؤث��ره عل��ى جمري��ات �ملعرك��ة حي��ث متكن��ت م��ن �إ�سقاط 3 

مقاتالت من فئة �جليل �لر�بع و�لن�سف من ن�ع �ف15 و16 وهي كاالتي:

السعر )50( الخميس | 2017/7/6م الموافق 12 شوال 1438هـ العدد )221(

الصماد يرأس البالد لدورتني قادمتني ل��ل��م��رح��ل��ة 
رج����ال����ه����ا..

استمــــــــــرار الزيـــــــــــــارات العيديـــــــــــــــــــــة ألبطـــــــــــــال اجلـــــــــــــــــــــــيش واللجـــــــــــــــــــــان الشعبيـــــــــــــة :
الداخلية يتبرعون بالدم  ، والثورية وقيادة  وال��دف��اع في شبوة والبيضاء وتعز ومحور إب  وزي��ر اإلع��ام في الضالع 
جلرحى اجليش واللجان الشعبية في صنعاء، واللواء يوسف املداني يعايد معركة النفس الطويل بتخرج دفعة قتالية 

طائر�ت 
-بدون- 

طيار:

�ملقاتالت - �حلربية:

مقاتالت حربية 

متكنت وحد�ت �لقنا�سة �ليمنية �لتابعة للجي�ش و�للجان �ل�سعبية منذ بد�ية �سهر يناير2017 و�إلى �لي�م

كما متكن أسود اجليش واللجان من 

ل���ل���ع�������������������اں2017ں ..  ل��ل��ن��ص��ف األول   ال���ب���ر وال���ب���ح���ر واجل������و  ال�����ع�����دوان ف����ي   ..  خ���س���ائ���ر حت���ال���ف 
امل������������������س������������������ت������������������ور.. ت�������������ك�������������ش�������������ف  واحل��������������������ق��������������������ائ��������������������ق   .. ي������������ت������������ك������������ل������������ں  امل���������������������������ي���������������������������دان   

خسائر _الرب:

قنص 
 
ً
263ً جنديا

سعوديا

تدمير 
واعطاب 
972 آلية 
عسكرية

و 481 من 
المنافقين 

المرتزقة

تدمير 22 دبابة 

من بينها 6 

دبابات نوع ” 

أبرامز” أمريكية 
الصنع 

باألرقاں

97222

263

13
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2
 ومنه��ا اي�ض��اً ومت تدم��ر م��ا يقارب 
خمزن ا�ضلحة تابع للجي�ش ال�ضعودي 

ومرتزقته....

منها تدمير 113 
مدرعة 

عسكرية 
ثقيلة

و837 آلية 
قتاليه خفيفة 

34ولوجستية .

 خسائر - البحر :
والأ�س���د �لبحري��ة �ليمني��ة منجز�ت �أ�سط�ري��ة .عابقة بالن�س��ر و�لتحدي ففي ع��ام 2017م ��ستطاعت �لق����ت �لبحري��ة �لتابعة للجي�ش 
و�للج��ان �ل�سعبي��ة من ��ستهد�ف �سفينة حربية هج�مية و�سفينة �نز�ل وفرقاطة هج�مية من ن�ع الفاييت �لفرن�سية �ملتط�رة و�أربعة زو�رق 

حربية ثقيلة وم�سرع �لع�سر�ت من م�ساة �لبحرية و�لق��ت �خلا�سة �لبحرية �لغازية بني جن�د و�سباط كان�� على متنها وهي كاالآتي:

3

خ������س������ائ������ر حت�������ال�������ف ال�����������ع�����������دوان ال������س������ع������ودي 
ال���ع���اں  م����ن  ال���ن���ص���ف األول  2017األم����ري����ك����ي خ�����ال 

5
3

طائرة 
بدون طيار 

"��ستطالعية 
وهج�مية" :

ط�������ائ�������رة ج�����م����ي����ة 
م����ن ن������ع ب�����الك ه����ك

طائرتان هج�ميتان 
من ن�ع �أب����������ات�سي

��سق����������اط

زو�رق 
حربية

ب��رج 
حربية

جرافيك/ الحقيقة c

�ملروحيات-  �لهج�مية:

صحيفة هآرتس اإلسرائيلي: 

وجود حاكں سعودي مثل “بن سلمان” حلں ل�)إسرائيل(

دولة اخلرافة”.. سقوط مدوي على أيد أبطال العراق

أبــــــــــــــطــــــــــــــال اجلــــــــــــيــــــــــــش والـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــان يـــــــــــــواصـــــــــــــلـــــــــــــون الــــــــتــــــــنــــــــكــــــــيــــــــل بـــــــــــــالـــــــــــــغـــــــــــــزاة واملـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــقـــــــــــن فــــــــــــــي مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف اجلــــــــبــــــــهــــــــات
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احلقيقة / متابعات
يف اإط��ار الزي��ارات العيدية توا�ضل قي��ادة وزارة الدفاع 
وع��دد من ال��وزراء وامل�ضوؤولني الآخري��ن زياراتها امليدانية 
لأبط��ال اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية يف خمتلف اجلبهات حيث 
زار وزي��ر الدف��اع وقائد املنطق��ة الع�ضكرية الرابع��ة اللواء 
عبداللطي��ف امله��دي  اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة يف 
جبه��ات حيفان وهيج��ة العبد وكر���ش وال�ضريج��ة وال�ضلو 
وجبهتي ال�ضباب وحمر واللواء  22 مدرع حر�ش جمهوري 
مبح��ور تعز واللواء30 مدرع وجبه��ة نقيل اخل�ضبة مبحور 
اإب .وعقب��ة ث��رة واملقاتل��ني الأبط��ال يف الل��واء 2٦ حر���ش 
جمهوري ووحداته الفرعية املرابطة مبحور البي�ضاء وكذلك 
اأبطال اجلي�ش واللجان يف جبهتي بيحان وع�ضيالن مبحافظة 
�ضبوة .. وقال وزير الدفاع خالل لقاءاته املتعددة للمراطبني 

يف جبهات العزة وال�ضرف 
اإن" انت�ضاراتن��ا يف عملي��ات �ضواحل ذب��اب وباب املندب 
واملخ��ا واخلوخة والتحيتا وتعز وميدي، وِه�ضاب �ضرواح 
وِجب��ال ِنه��م وجبه��ات م��ا وراء احل��دود، وغره��ا تعد من 
العملي��ات الع�ضكرية التكتيكية الن��ادرة على م�ضتوى تاريخ 

احلروب املعا�ضرة".
واأ�ض��اف " قب��ل اأن يتح��دث عن ه��ذه النت�ض��ارات ثبات 
ومتو�ض��ع قواتنا وعتادنا هناك على الأر�ش، فاإن اآثار هزائم 
الغ��زاة واملحتلون اجل��دد �ضتظل �ضاهدًا جدي��دًا ملن مل يعلم 

بعد اأن اليمن مقربة الغزاة ".
واأ�ض��ار اإلى اأن قوى العدوان مل تكن تفتقر لزمام املبادرة 
وع��دم الق��درة عل��ى الهجوم فق��ط، بل جه��ٍل وا�ض��ح وعدم 
الت��زام مبب��ادئ القتال واأخ��الق احلروب، من خ��الل قيامها 

بتدمر املنازل على �ضاكنيها وفق �ضيا�ضة الأر�ش املحروقة، 
وت�ضمية تلك اجلرائم اأنها انت�ضارات نوعية.

وخاط��ب وزي��ر الدف��اع املقاتل��ني م��ن منت�ضب��ي اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبية املرابطني يف مواقع العزة والكرامة دفاعاً 
عن �ضيادة اليمن قائاًل " اأنتم اأيها الأ�ضود حماة عرين الوطن 
وعن��وان ع��زه وجم��ده وكربيائه حتطم��ت عل��ى اأيديكم كل 

اأوهام واأطماع العدوان "
واأو�ض��ح الل��واء الرك��ن حمم��د العاطف��ي " اإن حتال��ف 
الع��دوان الإجرام��ي ق��د �ضاع��ف م��ن م�ضوؤولياتن��ا الدينية 
والوطني��ة يف الت�ضدي له ومواجهته بقوة وباأ�ش �ضديد حتى 
حتقي��ق الن�ضر ال�ضرتاتيجي وال��ذي اأ�ضبح قاب قو�ضني اأو 
اأدن��ى".. وخاطب الل��واء العاطفي  ابط��ال اجلي�ش واللجان 

قائ��ال" لق��د ج�ض��دمت واأنتم تواجه��ون قوى ال�ض��ر والعدوان 
اأنبل واأ�ض��رف املواقف الوطنية الوحدوية دفاعا عن الأر�ش 
الإرث  ذل��ك  العظيم��ة متثل��ون  وبانت�ضاراتك��م  والعر���ش، 
الن�ض��ايل التحرري �ضد قوى الغزو والحتالل ليبقى �ضعبكم 

حرا كرميا موحدا وم�ضتقال بني الأمم وال�ضعوب".
ال�ضيا�ضي��ة  واملع��ادلت  الق��وى  موازي��ن  اأن  اأك��د  كم��ا 
والع�ضكري��ة ق��د تغرت لي���ش عل��ى م�ضتوى اليم��ن بل على 
م�ضت��وى املنطق��ة والع��امل ومل يع��د مبق��دور ق��وى الهيمنة 
وال�ضتعم��ار تركي��ع ال�ضع��وب احل��رة وال�ضتح��واذ عل��ى 
مقدراته��ا وثرواتها وم�ضادرة حقوقه��ا امل�ضروعة يف العي�ش 

الكرمي على تراب اأوطانها.
واأ�ض��ار وزي��ر الدفاع اإل��ى اأن عهود الطغي��ان واجلربوت 

وال�ضتب��داد ق��د اأفل جنمه��ا وذهب��ت م�ضاريعه��ا التدمرية 
التمزيقي��ة الإرهابي��ة اإل��ى غ��ر رجع��ه.. موؤك��دا اأن اإرادة 
ال�ضع��وب ه��ي املنت�ضرة دوما طاملا وهن��اك رجال ي�ضنعون 
املالح��م البطولية واملاآثر اخلالدة يف ميادين العزة والكرامة 

والت�ضحية والفداء.
فيم��ا ع��رب املقاتل��ون ع��ن �ضكره��م لزي��ارة وزي��ر الدفاع 
وم�ضاركته��م احتفالته��م بعي��د الفط��ر.. موؤكدي��ن موا�ضل��ة 
ال�ضم��ود والت�ضحية حتى تطهر كل �ضرب م��ن اأر�ش الوطن 

من الغزاة.
من جانب اأخر التقى وزير الدفاع وقائد املنطقة الع�ضكرية 
الرابع��ة، بوكي��ل حمافظة �ضب��وة ومدي��ري مديريتي بيحان 
وع�ضي��الن وع��ددا م��ن امل�ضائ��خ وال�ضخ�ضي��ات الجتماعية 

باملديريت��ني.. حي��ث اأ�ضاد وزي��ر الدفاع مبواقفه��م الوطنية 
الوحدوي��ة ال�ضجاع��ة الت��ي جت�ض��د عظم��ة واإرادة ال�ضع��ب 
اليمن��ي يف احلري��ة وال�ضتق��الل ورف�ش الو�ضاي��ة والهيمنة 
ال�ضيا�ضي��ة  ال�ضخ�ضي��ات  اأك��دت  م��ن جانبه��ا  اخلارجي��ة.. 
والجتماعية وامل�ضائخ مبديرتي بيحان وع�ضيالن، ا�ضتمرار 
�ضموده��م ووقوفه��م اإل��ى جان��ب اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان 
ال�ضعبي��ة وبذل املزيد من الت�ضحي��ات يف مواجهة قوى ال�ضر 

والعدوان والإرهاب باملحافظة وعلى م�ضتوى الوطن.
رافقه خ��الل الزيارة نائب مدير دائ��رة الإمداد والتموين 
الع�ضك��ري العميد حمم��د �ضم�ش الدين والعمي��د مو�ضى علي 
العرمي��ي وقائد حمور تعز العميد احمد ال�ضريف وقائد حمور 

اإب العميد قا�ضم العياين .

متابعات

ي��زور أبطال اجليش واللجان  وزي��ر اإلع��ام أحمد  حامد 
الشعبية في جبهتي مريس ودمت بالضالع 

احلقيقة/متابع�����ات
ق��ام وزي��ر الإعالم الأ�ضت��اذ اأحم��د حامد والل��واء زكريا 
ال�ضام��ي وزي��ر النقل والدكت��ور عبدالرحم��ن املختار وزير 
ال�ضئون القانونية بزيارة لأبطال اجلي�ش واللجان ال�ضعبية 
يف  جبه��ة مري���ش مبديرة قعطب��ة ومنت�ضبي ل��واء العمالقة 

املرابط��ني بجبل املقحزلة وال�ضبكة مبديرية دمت التقوا من 
خالله��ا باملقاتلني يف مواقعهم واأثنوا على جهودهم املبذولة 
والت�ضحي��ات الت��ي يقدمونه��ا فداء لع��زة الوط��ن وكرامة 
اأبنائ��ه.. ناقلني لهم  حتيات وتهاين رئي�ش املجل�ش ال�ضيا�ضي 
الأعلى ونائبه واأع�ض��اء املجل�ش وحكومة الإنقاذ مبنا�ضبة 

عيد الفطر املبارك .

اللواء الركن محمد العاطفي واللواء عبداللطيف املهدي يعايدان أبطال اجليش واللجان الشعبية في جبهات إب والبيضاء وتعز وشبوة 

بطوالت اجليش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان أساطير مينية خالصة

رئيس الثورية العليا وقيادات وزارة الداخلية وجمع غفير من املواطنني  يتبرعون بالدم في املستشفى العسكري

احتفلت املنطقة الع�ضكرية اخلام�ضة بتخرج دفعة جديدة من 
القوات اخلا�ض��ة التابعة للمنطقة.. حيث نفذ اخلريجون برنامج 
تدريب��ي ج�ضدوا من خالل��ه املهارة العالي��ة يف ا�ضتهداف الآليات 
املدرعة ومت�ضيط املواق��ع بالأ�ضلحة املختلفة والقنا�ضة وانتهاء 
بال�ضيط��رة عل��ى املواقع الت��ي يتمرك��ز فيها الع��دو.. ويف احلفل 
ق��دم اخلريجون عرو�ش رمزية ل�ضراي��ا من قوات املهام اخلا�ضة 

عك�ضت قدراتها وتاأهيلها العايل.
م��ن جانب��ه اأ�ضاد ع�ض��و املجل���ش ال�ضيا�ض��ي الأعل��ى �ضلطان 
ال�ضامعي، بقدرات اخلريج��ني التي اأظهروها خالل تنفيذ برنامج 

التخرج.
وع��رب ع��ن ثقت��ه باأنهم جديري��ن برتجمة م��ا تلقوه م��ن علوم 
ومه��ارات ع�ضكري��ة يف �ضاح��ات املواجه��ة م��ع الأع��داء.. ح�ضر 
احلفل وزراء الإدارة املحلي��ة علي بن علي القي�ضي والت�ضالت 
وتقني��ة املعلومات جلي��دان حممود جلي��دان وال��روة ال�ضمكية 
حمم��د الزبري وحماف��ظ احلديدة ح�ض��ن الهيج وقائ��د املنطقة 

الع�ضكرية اخلام�ضة اللواء يو�ضف املداين .

املنطقة العسكرية اخلامسة 
حتتفل بتخرج دفعة جديدة من 
القوات اخلاصة بحضور قائدها 

اللواء يوسف املداني ومحافظ 
احلديدة وعدد من الوزراء 

وتقدي��رًا  ال�ضعبي��ة  واللج��ان  اجلي���ش  اأبط��ال   ل�ضم��ود  دعم��اً 
لت�ضحياته��م يف �ضبي��ل الدفاع ع��ن الوطن قام عدد م��ن قيادات وزارة 
الداخلي��ة ورئي���ش الثورية العليا وجمع غفر م��ن املواطنني بالتربع 
بالدم ا�ضتجابة للنداء الذي اأطلقه امل�ضت�ضفى الع�ضكري وم�ضت�ضفيات 

اأمانة العا�ضمة يف حملة تربع بالدم .
واأع��رب امل�ضارك��ون يف احلمل��ة عن دعمه��م وتقديره��م لت�ضحيات 
اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبية موؤكدي��ن اأن الت��ربع بالدم واجب 

وطني واإن�ضاين يف ظل الظروف التي متر فيها اليمن واأن دماء ال�ضهداء 
الطاه��رة الت��ي روت تراب الوط��ن تر�ضم طريق الن�ض��ر على  الغزاة 
املنافق��ني.. موؤكدي��ن اإن الت��ربع ه��و عرب��ون وفاء جتاه م��ن ي�ضحي 

بج�ضده ودمه يف �ضبيل الوطن.
مو�ضح��ني اأن��ه ل��ول ت�ضحي��ات اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان  مل��ا كنا 

م�ضتمرين يف احلياة والتربع بالدم هو اأقل ما ميكن اأن نقدمه لهم .

ع�������ط�������اء ال�������������دم م����س����ت����م����ر ل����ي����ب����ق����ى ال��������وط��������ن ع���������زي���������زًا :ت�����ش�����ي�����ي�����ع ع������دد 
م���������ن ش���������ه���������داء ال�����������واج�����������ب امل���������ق���������دس ف���������ي ع������������دد م���������ن احمل������اف������ظ������ات
�ضي��ع اليمني��ون يف عدد من املحافظات الذين نالوا �ضرف ال�ضهادة وه��م يوؤدون واجبهم الديني والوطني املقد�ش يف جبهات 
احل��دود مدافع��ني ع��ن �ضرف وع��زة وكرامة الوطن.. واك��د امل�ضيعون عل��ى ثباتهم على العه��د هلل والوطن ولدم��اء ال�ضهداء 
الطاه��رة وانطالقه��م يف درب ال�ضهادة والفداء ورفد جبه��ات الكرامة بالرجال واملال حتى يكت��ب اهلل لليمن الن�ضر والتمكني.. 
كم��ا اأب��دى امل�ضيعون مب��ا فيهم اأ�ضر ال�ضهداء  افتخاره��م واعتزازهم باأدوار ال�ضهداء  موؤكدين عل��ى اأن �ضمود ال�ضعب اليمني 
وانت�ض��ارات اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية، لن تتوقف مهما بلغت اخل�ضائر والت�ضحيات. معلنني العزم على ا�ضتمرار وموا�ضلة 

العطاء والت�ضحية يف �ضبيل اهلل ومن اأجل حماية الوطن ودحر املعتدين.

يوا�ضل ت�ضير العديد من القوافل العيدية لأبطال 
اجلي�ش واللجان ال�ضعبية املرابطني يف جبهات العزة 

وال�ضرف .. 
وحتت��وي القواف��ل  عل��ى خمتل��ف اأن��واع الكي��ك 
والكعك وجعاله العيد وكذلك مواد غذائية.. واأكد عدد 
من اأحرار وحرائر اليم��ن ال�ضتمرار يف رفد اجلبهات 
باملال والرج��ال وقوافل العطاء واجلود والبذل حتى 

تطهر الوطن من دن�ش الغزاة واملنافقني .. 
موؤكدي��ن اأثن��اء ت�ضير القوافل عل��ى  تقدمي املزيد 
من قوافل الرجال وقواف��ل العطاء واجلود وال�ضخاء 
لرج��ال الرجال وحتى حتقيق الن�ض��ر والنت�ضارات 
وتطه��ر الوط��ن م��ن الع��داء والغ��زاة واملرتزق��ة. 
داعني كل اأحرار ال�ضعب للوقوف �ضفا واحدا يف وجه 

قوى العدوان وال�ضر والطغيان.

قوافل عيدية للمرابطني في جبهات القتال
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ل ي�ضتطي��ع احد ت�ضور معجزات ربنا يف ميدي 
ال حني تطاأ قدماه ار�ش تلك املعجزة ..

قطع��ة جغرافي��ة حت��د �ضحراءه��ا و �ضاحلها 
زحوف��ات عدواني��ة بجيو���ش والي��ات نظامي��ة ل 
تغ��ر م��ن خريطتها �ض��يء ..�ض��وى ا�ضافة جثث 
املرتزق��ة لعوام��ل خ�ضوب��ة الرتب��ة .. وتكد���ش 
الياته��م املدم��رة وحتولها اإل��ى م�ضاكن حل�ضرات 
اهلل  م��ن  عظي��م  ن�ض��ر   .. ال�ضح��راء  كائن��ات  و 
لرجال��ه هن��اك .. ثالثة ع�ض��ر فرد م��ن املجاهدين 
فق��ط ..كان��وا كفيل��ني بتحوي��ل اليات الع��دو اإلى 
رم��اد ودفن جن��وده باملئات يف �ضح��راء ل ت�ضبع 
م��ن ابتالعه��م يف كل حلظ��ة .. رغ��م ان كل عوامل 
الر���ش والطبيع��ة و اجلغرافي��ا ا�ضه��ل ما ميكن 
للع��دو ا�ضتغالله واح��راز اجناز فيه عن��د النظر 
للح�ضاب��ات املادية والتف��اوت الع�ضكري واملادي 
ب��ني الع��دو و رجالنا البطال .. ميكن��ك حينها ان 
تتخي��ل ان ابات�ضي واحدة كفيل��ة بح�ضم املعركة 
ل�ضال��ح الع��دو دون احلاجة ل جلن��ود ول اليات 
.. ناهي��ك عن الواك���ش وامليج وغرها من احدث 

تقنيات احلرب المريكية ..
لكن ما فات عدونا ح�ضابات اخرى ل ميلكها ول 
ت�ضرتى ... وكانت حلي��ف جماهدينا يف كل حلظة 
.. بدءا بتاأييد اهلل وعونه وانتهاءا برجولة رجالنا 

و باأ�ضهم .. 
  هلل احلمد والف�ضل على نعمه ..

اب��ن الوزي���ر ...   ونحن ن�ضع��د اإلى ال�ضي�ارة 
للخ��روج من �ضح��راء ميدي بعد جولتن��ا هناك ، 
ا�ضتوقفن��ا اأح��د املجاهدي��ن ب�ضعثت��ه و جعبته و 
غربت��ه .. ي�ضاأل م��ا اذا كان ميكنن��ا ان ن�ضطحبه 
معن��ا اإلى �ضنعاء ليعود ك��ون عر�ضه ا�ضبح على 

بعد ايام قليلة ،،، 
فاأخربن��اه ان ل مان��ع يف ذل��ك اأب��دا ان كان ق��د 
اتف��ق مع م�ضرفه ملغادرة موقع��ه .. فقال نعم انه 

قد اتفق معه و�ضمح له باملغادرة ..
رك��ب معن��ا ه��و واب��ن عم��ه .. بع��د ان �ض��ام 

رم�ض��ان وق�ضى عيده يف املرابطة ومواجهة قوى 
الغزو و الع����دوان .. 

  و�ضلن��ا تغدينا جل�ضن��ا تكلمن���ا خزن�ا ، حتى 
قاط��ع حديثن��ا بع��د ان ات�ضل ب��ه اب��اه ، وقال يا 
�ضباب اع��ذروين وامل�ضاحمة انا م�ضطر ملغادرتكم 
الن لن اب��ي منتظر يل يف اح��دى املناطق القريبة 

من هنا و مب�ضي معه اإلى �ضنعاء .. 
ف�ضاأل��ه الخ عبدالرحم��ن الأهنومي: » من هو 

اأبوك؟«
قال اب��ي لطف اجلرم��وزي .. لطف اجلرموزي 
وزي�ر الكهرب�اء يف حكومة النقاذ عن كتلة ان�ضار 
اهلل ،، ل ق��ال اب��ي وزير وميدي عل��ى امل�ضاكني ،، 
ول ح�ضاب��ات الدنيا جمال ملن��ع هوؤلء من اجلهاد 
يف �ضبي��ل اهلل .. فهن��اك نه��ج قراآين عظي��م .. جعل 
التفريق ب��ني ا�ضحابه يف مدى جهادهم و �ضربهم 
و ت�ضحايتهم ، ل بني كبر و �ضغر ، او بني وزير 

وفالح ..
اأب��و زي���د من فتي��ان حمافظة حج��ة الأخي�ار ، 
رافقن��ا من��ذ ا�ضتقبالن��ا يف حر���ش وزيارتنا ملنفذ 
ومدينة حر�ش قب�ل توج�هنا اإلى مقب�رة املعتدين 
يف �ضح���راء مي��دي .. ل يغركم منادات��ه باأبو زيد 
فه��و فت��ى يف زه��رة العم�ر غ��ر مت��زوج و مازال 

ينتظر زيد اأباه .. 
خرج�ن��ا اإل��ى مي��دي مع��ا .. ار�ضدن��ا لبع���ش 
املواق��ع، عرف�ن��ا عل��ى املجاهدي��ن .. ودلن��ا اإل��ى 
املواق��ع التي دفن بها الع��داء و ه�ضمت الياته .. 
احتمين��ا به ح��ني ا�ضتد وق��رب الق�ض��ف املدفعي 
على حميط جولتنا .. تفقد حاجتنا لالإفطار وامل�اء 
.. اكملن��ا جولتن��ا هن��اك ، و جاء م��ن يعيدنا اإلى 

مدينة عب�ش .. 
حم���ل اب��و زي��د عدت��ه وبندق��ه ،، و ودعن���ا 
بابت�سام��ه متجها اإلى اخلط��وط االمامية واعتذر 
ع��ن تق�ضره يف ع��دم توفر املاء الب��ارد لنا!!!!!! 
وان��ه ي�ضع��ب اي�ضال��ه احيان��ا ب�ضب��ب التحليق 
والق�ض��ف .. و غ��ادر واأنا اأتاأم��ل خطاه دون حتى 

الرتكي��ز يف الرد على وداعه ح��ني ان�ضرف ذهني 
للغو�ش يف تفا�ضيل ه��ذا الفتى .. ورفاقه البطال 
.. وهل �ضاأراه جمددا ام يتحني هو لقاء اآخر يرمو 

اليه لي�ضموا به ..
اب��كاين امل�ضه��د و�ضعرت واهلل باخلج��ل  .. وانا 
اراه مي�ض��ي يف �ضبي��ل اهلل .. للدف��اع عنا جميعا .. 
ابتداء بي ومن معي حتى اخر ميني ومينية وراء 

ظهره ..
ل من��ة ل��ه يف م��ا يفعل عل��ى اح��د .. و ل ي�ضاأل 

�ضكرا او اجرا من احد ، ان اجره ال على اهلل ..
ميدي ال�ضحراء .. جنة اجلهاد والن�ضر ..

  و�ضلنا اإلى مدينة حر�ش .. حيث حول العدو 
تل��ك املنطقة اإل��ى �ضظايا ار�ش غ��ر قابلة للحياة 
.. هجر الع��دوان �ضكانها وهدم كل م�ضاكنهم دون 
ا�ضتثن��اء يذك��ر .. اكان اله��دف بي��ت هلل او من��زل 
لعب��اده او م�ضت�ضف��ى ملري���ش ... وق�ض��وا عل��ى 
كل مظاه��ر ميك��ن م��ن خالله��ا البقاء عل��ى حياة 
الب�ض��ر فيها .. يف خطة �ضيطاني��ة حمكمة ل تقدير 
لإجن��از ع�ضكري فيها �ضوى حم��و املنطقة واهلها 
من جغرافي��ا انتماءه��م لأر�ضه��م .. ليحولها اإلى 
جحي��م حيث ي�ضه��ل على ال�ضيط��ان ان يغرز فيها 
قرنه ويرتبع عل��ى خرابها وجماجم اهلها جنوده 

وعباده ..
لك��ن كان هلل ارادة اخ��رى ... حمله��ا رجال��ه 

وذهبوا ملن طغى ..
للق�ضة بقية .. كاملة.

اكر ايامي فخ��را واعظمها �ضرفا .. كان عيدي 
هذا م��ع رج��ال اهلل وابطالنا املجاهدي��ن يف جبهة 

ميدي ..
حي��ث حماري��ب الف��دى و املعج��زات والن�ضر 

الكبر ..
ب��اإذن اهلل احك��ي لكم مف�ضال عن تل��ك اللحظات 
.. الت��ي مرين��ا فيه��ا عل��ى خط��ى اولئ��ك البطال 
.. مقبل��ني �ض��را كل خط��وة لهم وكل مق��ام عز لنا 

�ضيدوا بدمائهم معامله ..

م������ع������ج������زات ال�������ل�������ه ف��������ي م����ي����دي

– امتط��وا �ضه��وة املج��د وارتق��وا �ض��المل الن�ضر، فمنه��م من ق�ضى نحب��ه ومنهم من 
ينتظر، فما وهنوا ول ا�ضتكانوا ول بدلوا تبديال..

و�ضع��وا اأرواحه��م على اأكفهم، وانطلق��وا يف موكب اجلهاد، ل يثنيه��م خذلن املثبطني، 
ول اأراجيف املرتزقة والنتهازيني، فكانوا ول زالوا كما الريح املر�ضلة يف اجلود والعطاء، 
ويف �ضبيل اهلل والوطن بذلوا كل غاٍل ورخي�ش فبادلتهم اجلبال الرا�ضية الثبات وال�ضموخ!
مل ترهبه��م طائ��رات الإف 1٦ عل��ى ك��ر حتليقه��ا وغاراته��ا، ومل ي�ضتوح�ض��وا طري��ق 

ال�ضهادة على هول ما راأوه من جمازر ودماء واأ�ضالء..
اأقدامه��م تدك الرى وهاماتهم تطاول الريا، واإن �ضرخوا فباملوت لأمريكا، ولأعداء اهلل 

والوط��ن، ي�ضطرون مالح��م البطولة والفداء، فال ي��زدادون اإل توا�ضعاً وخ�ضوعاً، ي�ضتوي 
عنده��م الأم��ن واخلطر، ماداموا يرتلون اآي��ات الن�ضر وي�ضتوي عنده��م املوت واحلياة ما 

داموا مع اهلل ويف �ضبيله يذودون عن كرامة وطنهم و�ضعبهم واأمتهم.
ترف��رف اأرواحهم وت�ضمو عالي��اً، وت�ضكن ال�ضكينة جنب��ات قلوبهم..يدبون على الأر�ش 

كعباد الرحمن، واأولياء اهلل الذين ل خوف عليهم ول هم يحزنون.
يف العي��د مل يلب�س��وا اجلدي��د، ومل يربح��وا مواقع الرباط، ف��ا جديد يلي��ق باأج�سادهم 
الرباني��ة، ول م��كان اأقد�ش عندهم من متار�ضه��م التي ينتظرون فيها العي��د الأكرب : الن�ضر 

اأو ال�ضهادة!

يفرت�ض��ون الأر�ش ويلتحفون ال�ضماء، ل فق��رًا ول عوزًا، بل زهدًا وت�ضحية واإيثارًا، فال 
تدري اأنبتوا من الأر�ش اأم هبطوا من ال�ضماء، ول تدري – وقد ارحتلوا – اأكانوا يعي�ضون 

بيننا، ام كانوا جمرد طيف عابر، اأو غيمة �ضحاب ظللت واأمطرت ثم ارحتلت بعيدًا عنا.
مل ي�ضلك��وا �ضوى طريق احلق، ومل تثنهم عنه كل مغريات احلياة و�ضهواتها، وهم حني 
اختاروا هذا الطريق اإمنا لي�ضونوا بلدًا ا�ضتباحه العدو، وترتب�ش به املكائد واملوؤامرات من 
كل جان��ب، ولول هذا العطاء وه��ذه الت�ضحيات، لأ�ضبحت اليمن نهباً للغزاة والإرهابيني، 
الذين ما دخلوا بلدا اإل اأحالوه اإلى مرتع للفو�ضى والف�ضاد وانتهاك احلرمات والأعرا�ش.

وح��ني تداع��ت علينا جحافل ال�ضر لتنتق���ش من �ضيادتنا وت�ضلب قرارن��ا، كان رجال اهلل 
يف مقدم��ة ال�ضف��وف ول�ضان حالهم يقول: ل��ن نرت�ضي على اأر�ضنا و�ضي��ا يعبث بخراتنا، 

وينهب ثرواتنا، ويبث �ضموم التفرقة املذهبية والطائفية يف �ضفوفنا.
هكذا هم رجال اهلل، ف�ضالم عليهم يف كل حني، ول نامت اأعني اجلبناء واملعتدين.

ميدي التي ترسم 
معادلة املعركة

عبدالرحمن األهنومي
مي��دي الت��ي تر�ض��م معادل��ة املعرك��ة لي�ض��ت اإل حمرق��ة 

حقيقية لكل مرتزق وغازي.
الأي��ام اأثبتت هذه احلقيقة ويف زيارتي ل�ضحرائها حلظت 
اأماك��ن دف��ن اعداد كب��رة من القتل��ى املرتزق��ة ال�ضودانيني 

وغرهم الذين قربوا يف رمالها..
اخ��ربين اأح��د املرابط��ني هناك ب��اأن اعداد القتل��ى منهم يف 
املعركة ال�ضهرة مبزارع النخيل يف اطراف ال�ضحراء جتاوز 

الثالثمائة قتيل.
ناهيك��م عن املدرعات والطقم التي تركها اجلنجويد �ضلم 

ب�ضلم كانوا يفرون باأقدامهم.
تقريبا كل يوم ي�ضن العدوان ومرتزقته زحفا بريا باإ�ضناد 
جوي وبح��ري ومدفعي وكل ي��وم تعود جحافله��م اإلى ذات 
املرب��ع يوبخ��ون ويلعنون بع�ضه��م بع�ضا. يج��رون خيبات 
النك�ض��ار والهزائم...وعل��ى اث��ر كل هزمية يع��اود الطران 
تدم��ر ركام من��ازل ومن�ضاآت املدينة املدم��رة ، كهائج اعمى 

يتخبط !
عام��ني واأكر على ه��ذا النحو ل جدي��د اإل م�ضاهد تدمر 
املدين��ة الت��ي ا�سح��ت اثرا بعد ع��ن ، اما خط��وط اال�سفلت 

فتجد يف اأن لكل مرتين غارة جوية وقذيفة مدفعيه ، 
اأن كان من ف�ضيحة للعدوان فهو ف�ضله الفا�ضح يف جبهتي 
حر���ش ومي��دي ، وان كان من عقل لديه ف��اإن انك�ضاراته فيها 

تكفي لأن يقرر فورا اإنهاء احلرب والعرتاف بالهزمية.
لك��ن يب��دو اأن لديه فائ���ش م��ن املرتزقة ل تهم��ه حياتهم 
ول موته��م..ويف كل الحوال لن تعدم مي��دي مقابر واخاديد 

لبتالعهم.
ونح��ن يف مي��دي يف ح�ض��رة كوكبة م��ن الأبط��ال �ضاهدنا 
�ض��ور الرئي���ش ال�ضم��اد وهو يتج��ول يف جي��زان يعايد فيها 
املجاهدي��ن الأبط��ال هن��اك �ضعرت وقته��ا باأننا اأم��ام معركة 
ل ت�ضب��ه اأي مع��ارك ي�ض��ارك فيه��ا الف��رد والقائ��د واملجاهد 

والرئي�ش والكبر وال�ضغر.
الر�ضائ��ل وال��دللت كث��رة لتل��ك الزي��ارة قبل ذل��ك فاإن 
ر�ضائ��ل اأعيادن��ا جبهاتنا ه��ذه املرة كانت اأو�ض��ع اإذ حتولت 

اجلبه��ات اإلى اأ�ضبه باحلدائق العيدية ت�ضتقبل النا�ش من كل 
قرية ومدينة.

يبقى لذلك اجليل جيل ال�ضرف الذي لي�ش من جيلنا جميعا 
ول من جيل من �ضبقوا ول من جيل من حلقوا �ضرف كل �ضيء 
اجلي��ل ال��ذي يدافع عن��ا اأيها ال�ض��ادة لي�ضوا م��ن اأجيالنا 
جميع��ا ، انه��م جي��ل اأجنبته��م الأمه��ات لي�ضنع��وا كرامتنا 

وانت�ضارنا.
كل من ه��م يف اخلطوط االأمامية ي�سغرون��ا باأعوام ال�سن 
وال�ضنني لكنهم يك��ربون بالوعي الذي يحملونه وال�ضتب�ضال 

الذي ي�ضطرونه.
م��ن ثنايا حديثهم عن احلرب تكت�ض��ف وتعرف البطولت 

اما اذا �ضالت فال تزيد الجابة عن اهلل هو مدبر كل �ضيء.
وحني جتال�ضهم تتعرف على وعيهم الذي ل ي�ضبه وعينا ، 

جتاه احلياة واليمن واجلهاد واحلرب.
ح��ني تلم��ح وجوهه��م وت�ضايره��م تتيق��ن اأن الن�ضر اكيد 
وحتم��ي ل بال�ض��الح والعت��اد ال��ذي لديهم بل بق��وة الإميان 
لديه��م بالق�ضية والعتزاز باليمن وتاريخه ، ومبا ت�ضتوجبه 

تلك املقومات من حترك وارادة.
ال�ضرب الذي ميتلكونه يتجاوز ما ميكن ان يقال عنه �ضربا 

فكل م�ضيبة يف تقديرنا يتعاملون معها كاأنها اأمر معتاد!
احل��رب التي يواجهونها ل ت�ضب��ه اي حرب اأخرى الغيت 
فيه��ا كل العوامل املادية ، مقابل تر�ضان��ة ع�ضكرية هائلة من 
الأ�ضلح��ة احلديث��ة والتكنولوجي��ا فبينم��ا هم يط��ورون من 
وعيهم جتاه هذه املعركة وي�ضتزيدون من يوميات �ضمودهم 

، جتمع ال�ضعودية كل �ضالح اأحدث ولديه تقنيات متطورة.
النطب��اع ال��ذي عدت به كان جم��رد ت�ضاوؤل ه��ل نحن من 

هوؤلء وكيف ميكن اأن نكون منهم!
عدت وانا ا�ضتعر�ش �ضرة اأبو زيد حني رافقنا يف زيارتنا 
وم��ا اأن قررنا مغادرة خط التما�ش عودة اإلى مكان يف اجلبهة 
اخللفية اأخذ عدته وم�ضى جهة العدو مودعا انا �ضاأذهب اإلى 

موقعي يف اأمان اهلل.
ع��دت وان��ا ا�ضتحق��ر حياتن��ا نح��ن القاعدون وم��ا ندعيه 
وهمومن��ا احلق��رة بينم��ا ه��م اأب��و زي��د ورفاقه حي��اة تلك 
ال�ضحاري املرتامية الأطراف بكل حرارتها ورمالها املتحركة 

و�ضعوبة التحرك فيها.
وداع��ا ابا زيد فعلى اقل حال نتوقف عن طعناتنا الغادرة 

يف ظهوركم...ونردد هنا

الزائرين جلبهات العزة والشرف
رج��������ال الله ف��������ي اجلب�����ه������ات 

عـبــــــــــــــــدالله علـــــــــــــــي صبــــــــــــــــري

قام عدد من الإعالمني والكتاب بزيارات عيدية اإلى  جبهات العزة وال�شرف ملعايدة املجاهدين الذين يخو�شون ا�شرف 
واقد����س املع���ارك �ش���د الغ���زاة والطامعني باأمان���ة واإخال�س ت�شرف���وا مب�شافحته���م واجللو�س معهم ، 
عا�ش���وا بع����س اللحظ���ات الت���ي يع�شونه���ا يف ظروف بالغ���ة ال�شعوب���ة والتعقي���د جغرافيا 
وطق����س وق�ش���ف ، جماهدي���ن يواجه���ون اح���دث الأ�شلح���ة ل���دول التحال���ف 
ويلقن���ون جيو�شه���ا درو�ش���اً قا�شي���ة وي�شط���رون مع���ارك ا�شطورية ،عاد 
الإعالمي���ون اإل���ى جبهاته���م يف اماك���ن اعماله���م بع���د اأن عرفوا  
اإن �شم���ود وانت�ش���ارات املجاهدين  متن���ح الإن�شانية جمعاء 
الثق���ة والإميان باأن احلياة ت�شتح���ق العي�س مهما كانت 
ال�شع���اب ومهم���ا �شاق���ت الدنيا وان للوط���ن حرا�س 
حقيقيون متج���ذرون بالع�شق والفداء والت�شحية 
والعقي���دة التي توؤمن بان "ال�شهادة قدر " اأبطال 

ال�شعبي���ة  واللج���ان  اجلي����س 

.واأن ابط���ال اجلي����س واللج���ان ال�شعبي���ة  ، "مطه���رون ،اأنقي���اء ، عامل���ون ب�ش���ر باب ال�ش���وء حتى فاحت���ة الكتاب عامل���ون ،�شالكون 
طريق املجد ،غري اأبهني بوعورة الدروب التي توؤدي للفجر الآتي لت�شرق �شم�س النهار ..املدافعني عن الوطن الأر�س والإن�شان 
،ي�شحق���ون حت���ت اأقدامه���م   اله���دارة كل الغ���زاة واملحتل���ني واخلون���ة والعم���الء واملتاآمري���ن واملجرم���ني والقتل���ة والإرهابي���ني 
التكفرييني املت�شهينني وجتار الدم ..  فجيو�س الأوطان زمن احلرب هي من يقدم للتاريخ ملف الإدعاء وهي ذاتها من تقدم له 
مل���ف مرافع���ة الدف���اع .. هي من تدفن يف الوح���ل جربوت الغزاة اأحفاد الغزاة ، وتربطهم بحوافر جياد احلقيقة التي ترمح بهم 
منبطحني اأذلء ، وتعر�شهم على جمهور من هم ب�شٌر بحق ، ب�شٌر يقروؤون �شيفرة ع�شق الأوطان ويرددون اآيات الإنتماء لرتابه 
�شلواٍت يومية . هكذا هي  اليمن اليوم ، هذا هو حال جي�شها اليوم ، فال خوف عليها من غدر من يدن�س وجوده الزمان ، اأو من 

مكي���دة من يزور التاريخ الإعالميون الزائرون ملجاهدين كتبوا انطباعاتهم حول الزيارة للمجاهدين 
�شحيفة احلقيقة ر�شدت عدد من النطباعات فكانت كالتايل:

يتبع

ياسر المهلل
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تعرف على تفاصيل جبهات املواجهات في اجلوف وما قصة نساء املتون !!!
حمافظة اجلوف احدى املحافظات اليمنية ال�ضمالية التي تقع على 
احل��دود مع اململك��ة العربية ال�ضعودية وتبل��غ م�ضاحتها 39.495كم 
وتتن��وع ت�ضاري�ضها ب��ني جبال و�ضهول وا�ضع��ة ومناطق �ضحراوية 
وعدد �ضكانها يتجاوز ن�ضف املليون ن�ضمة متوزعون على اثني ع�ضرة 
مديري��ة تابع��ة للمحافظ��ة ي�ضيط��ر اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبية على 
�ض��ت مديريات �ضيط��رة كاملة كما ي�ضيطر على اج��زاء كبرة يف اربع 
مديري��ات تقع فيها املواجهات وهي الغي��ل وامل�ضلوب واملتون وخب 
ال�ضع��ف بينما العدوان ومنافقوه ي�ضيط��رون على مديريتني فقط هما 

اخللق واحلزم عا�ضمة املحافظة 
تتمتع اجلوف باأر�ش زراعية خ�ضبة ومياه جوفية كثرة ووجدت 
من��اذج رائعة وجميلة مل��زارع بع�ش املواطنني هناك ولو مت الهتمام 
به��ذه املحافظ��ة زراعي��ا لكانت جنة حقيقي��ة ول�ضتطاع��ت ان تغطي 
اليم��ن بالرب والذرة واحلبح��ب التي تنتجها بج��ودة ل ت�ضاهيها اي 

حمافظة اخرى 
كم��ا يوجد يف اجلوف خمزون كبر من النفط والغاز ويقال ان فيها 
اك��رب خم��زون نفطي يف املنطقة وف��ق درا�ضات امريكي��ة اجريت حول 
ه��ذه املحافظ��ة وحمافظة ماأرب الغنية بالغاز وق��د اأ�ضار قائد الثورة 
ال�ضي��د عبدامللك بدر الدي��ن احلوثي اإلى وجود درا�ض��ات لدى امريكا 

ودول العدوان عن ثروات اليمن يف بع�ش املحافظات 
وبالرغ��م من ما متتلكه املحافظ��ة من ثروات مائية ونفطية وغازية 
ال ان �ضكانها يعي�ضون حالة الفقر بن�ضبة كبرة كما انها تفتقر لأب�ضط 
امل�ضاري��ع اخلدمية مبا يف ذلك الطرق حتى الطريق الدويل الرابط بني 
ال�ضعودي��ة واجلوف و�ضول اإل��ى حرف �ضفيان ل ي��زال اغلبه ترابي 
بالإ�ضاف��ة اإلى عدم �ضفلت��ة الطرق بني املديري��ات او داخل املديريات 
ولك��م ان تتخيلوا هذه املحافظة الكبرة يوج��د فيها طرق ا�ضفلتيه ل 
تتجاوز ع�ضرين كيلوا بل وجدنا بع�ش القرى عندما تدخلها وكاأنها ل 
تزال تعي�ش ع�ضورا قدمية وهذا يعود اإلى �ضيا�ضات النظمة ال�ضابقة 
الت��ي اهملت املحافظة ب�ض��كل متعمد وممنهج ان�ضياق��ا وراء رغبة ال 
�ضع��ود بعدم تطوير ه��ذه املحافظة واإبقاء م�ضائخه��ا حتت �ضلطة ال 
�ضعود عرب املرتبات التي ت�ضرف لهم من اللجنة اخلا�ضة بينما تنهب 
ال�ضعودي��ة نفط املحافظة و�ضط تواط��وؤ ال�ضلطات ال�ضابقة ومل تكتف 
بذلك بل جعلت املحافظة مرتعا لقطاع الطرق وناهبي ال�ضيارات فكان 
مع��روف ان اي �ضيارة ت�ضرق من �ضنعاء او عمران يتم العثور عليها 
يف اجل��وف وكانت هناك ع�ضابة كبرة مدعومة لذلك بقيادة راوية مت 
الق�ض��اء عليها عندما دخل ان�ض��ار اهلل املحافظة التي ا�ضبحت تعي�ش 
يف اأمن وا�ضتقرار حتى جاء العدوان واحتل جزء من مديرياتها واأعاد 

فيها الفو�ضى المنية والنهب والقتل .
لت��زال الع��راف القبلية حتكم ابناء اجل��وف فتجدهم يت�ضامنون 
بينه��م الب��ني بداع��ي القبيلة مهم��ا كان خالفاتهم املذهبي��ة واحلزبية 
ولزال اهله��ا حمافظ��ون على القي��م والخالق وال�ض��رف ب�ضكل كبر 
وم��ن تخل��ى عنها وارته��ن للعدوان فال ميث��ل ال�ضواد العظ��م لأبناء 

املحافظة

مالئكة الله على األرض
عن��د زيارتن��ا للمجاهدي��ن الح��رار يف جبه��ات اجل��وف وجدن��ا 
ا�ضخا�ض��ا يتفجر الميان باهلل من جوانبهم وميتلكون ثقة يف اهلل تزول 
اجلب��ال الروا�ض��ي ول تزول ‘ ل تنقطع عالقتهم ب��اهلل فهم على الدوام 
م�ضبح��ني وم�ضتغفرين تالني للقران م�ضتمعني لهدى اهلل �ضاجدين مللك 
ال�ضم��اوات والر�ش راكعني للحي القيوم ‘ تراهم خا�ضعني منك�ضرين 
اذلء وهم ي�ضلون لكنهم ا�ضداء كالأ�ضود الكا�ضرة يف مواجهة العداء 
ميتلكون من الميان باهلل ما ل ميتلكه احد على وجه الر�ش ، وعزائم 
ما يقهرون بها كل جموع الباطل واإمكانياته الهائلة ، وجوههم تنبعث 
نور ، وجباههم توحي بالعزة والكرامة والإباء ، �ضجاعتهم ل تو�ضف 
، وباأ�ضه��م وقوتهم ي�ضتمدونها م��ن باأ�ش اهلل وقوته ل ترعبهم طائرات 

العدوان وغاراتها ول تقلقهم كمية ال�ضلحة امللقاة عليهم .
ي�ضلب��ون العقل وه��م يتحدثون ع��ن تاأيي��د اهلل ومعجزاته ومعيته 
معهم وعندما ت�ضمعهم كاأنك ت�ضاهد ذلك امامك ، ل يخلوا حديثهم من 
ذك��ر اهلل وال�ضت�ضهاد باآيات القران ، كل النت�ضارات والف�ضل فيها هلل 
عزوجل ويرف�ضون ن�ضبتها اليهم ويقولون عباراتهم امل�ضهورة » نحن 

جنود هلل وما احنا ال �ضبب فقط وبدون اهلل ل�ضنا �ضيء » .
يحمل��ون احلب العظيم لقائد امل�ضرة القراآنية ال�ضيد عبدامللك بدر 
الدي��ن احلوث��ي وقلوبهم م�ضغوفة بحبه وجتد عظم��ة القيادة عندهم 

يف ثنايا تعابرهم وم�ضطلحاتهم عندما يتحدثون عن ال�ضيد القائد .
جت��د الرتاح��م والخ��اء والح�ضان فيم��ا بينهم ، كٌل يف��دي الخر 
بروح��ه ، ويوؤث��ر الخرين على نف�ضه يف الكل وال�ض��رب ، هذا ي�ضاعد 
ذاك ، واخ��ر يح�ض��ن اإل��ى زميل��ه ، ت�ضم��ع اجهزته��م الال�ضلكي��ة وهم 
ي�ضاأل��ون ويطمئن��ون عن بع�ضهم البع�ش ويتاب��ع كل زميل زميله عن 
اخ��ر تطورات املواجهات والعملي��ات البطولية ، اإن ا�ضيب احدهم او 
اأ�ضت�ضه��د فكاأنه اقُتط��ع جزء من ج�ضد كل واحد منهم لكن ذلك يزيدهم 
اإ�ض��رارا على ال�ضرب واجلهاد حتى الن�ض��ر او اللحاق بهم اإلى جنات 
اخلل��د .. حياته��م اجلماعي��ة مليئ��ة بال�ضع��ادة والطماأنين��ة وامل��رح 
، يخلق��ون ج��وا من المي��ان ال�ض��ادق وي�ضنع��ون روحاني��ة تغطي 

جبهاتهم فتن�ضر راحة نف�ضية عجيبة بينهم يلم�ضها كل زائر لهم .
خ��ربوا جغرافيا اجلبه��ات وحدوده��ا ومناطق ال�ض��راع وبيئتها 
واأ�ضماءه��ا وطرقه��ا ال�ضحراوي��ة الوع��رة ، متر�ض��وا عل��ى �ضعوبة 
ت�ضاري�ضه��ا وطوعوا جبالها لإرادتهم ف�ضق��وا طرقات عر�ش �ضخور 
اجلب��ال لع�ض��رات الكيل��و م��رتات باأيديه��م لي�ضهل��وا ط��رق الم��داد 
لزمالئه��م ، ت��رى تلك اجلبال خا�ضع��ة م�ضت�ضلمة لإرادته��م ال�ضلبة ، 
مل يق��ف جب��ل او �ضه��ل او وادي او �ضحراء اأمام عزائمه��م ، يَع�ِضَقهم 

الرتاب الذي يرقدون فيه ويئن لفقدانهم .
ل يري��دون �ضك��را ول ي�ضع��ون مل�ضلح��ة ول يطمع��ون ملن�ضب ول 
�ضهرة او دنيا فكل همهم هو اهلل وكل جهادهم ان ينالوا ر�ضى اهلل وكل 
املهم وغايتهم ان يختارهم اهلل �ضهداء اإلى جوار النبياء وال�ضديقني 

ومن �ضبقهم من ال�ضهداء البرار

حقيق��ة م��ا ج��رى يف �ض��وق الثن��ني ودور الن�ض��اء يف الت�ض��دي 
للتكفريني

�ض��وق الثن��ني يف مديرية املتون ومير من و�ضط��ه اخلط الدويل من 
ال�ضعودية اإلى اجلوف وعربه مت�ضي قاطرات النفط والغاز اإلى حرف 
�ضفي��ان ثم �ضنع��اء وبقية املحافظ��ات وكان هناك اتف��اق بتحييد هذا 
اخلط م��ن املواجهات من قبل الطرف��ني ال ان مرتزقة العدوان اخلوا 
بالتف��اق ودخلوا مبجاميع اإلى �ض��وق الثنني واحتلوا املنطقة لكنهم 
مل يلبث��وا حتى مت تطويقهم من كل اجله��ات من قبل اجلي�ش واللجان 

ال�ضعبية وقتل كل جماميعهم ومن تبقى منهم مت اأ�ضره .
وخ��الل دخوله��م ال�ض��وق ح��اول التكفري��ون ان يحتل��وا البيوت 
فخرج��ت ن�ضاء املتون كل واحدة حتمل البندق اإلى باب بيتها راف�ضة 
دخ��ول اي مرتزق اإلى بيتها وكن يهددن من يتجراأ على الدخول بقتله 
. يف موق��ف م�ض��رف لن�ض��اء املت��ون الالت��ي وقف��ن اإلى ج��وار اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبية كما ان رجال املتون يفزع��ون مع اجلي�ش واللجان 
ال�ضعبي��ة يف اي زحف يقوم به املرتزقة اإلى جوار ال�ضوق ما اأدى اإلى 
الياأ���ش الكام��ل ملرتزقة الع��دوان باحتالل تلك املنطق��ة ويف هذا در�ش 
كبر للمجتمع عندما يكون �ضندا للجي�ش واللجان ال�ضعبية فاإنه يكفي 

نف�ضه �ضر العدوان وادواته ويعي�ش باأمن واأمان .

بعض املواقف التي حصلت أثناء الزيارة :-
- يف اح��دى اللي��ايل ج��اء وق��ت الع�ض��اء ومل يك��ن هن��اك ال القليل 
من��ه الذي ل يكف��ي املجاهدين والفري��ق الزائر فقدم��ه املجاهدون لنا 
وا�ضتغربن��ا من عدم اجتماعه��م معنا ف�ضاأل احدنا اين فالن واين فالن 
فقي��ل اتع�ضوا ه��م عيت�ضعوا ، ادركنا حينها انه��م اآثرونا على انف�ضهم 

لقلة الع�ضاء فرف�ضنا الع�ضاء ال بهم وكانت هناك بركة عجيبة 
- اثن��اء الزيارة يف ث��اين ايام العيد وجدنا اثن��ني من املجاهدين يف 
اح��د املواقع ال�ضحراوي��ة وهم بدون احذية وعن��د مغادرتنا للموقع 
قل��ت اجرب ام�ض��ي بدون حذاء يف ال�ضحراء فل��م امتالك امل�ضي لثواٍن 
معدودة من �ضدة حرارة رمال ال�ضحراء وحينها قال يل احد املجاهدين 
املراف��ق لنا يف تل��ك املواقع » بع���ش الحيان اخل�ش حذائ��ي واأم�ضي 
ح��ايف على ال�ضحراء واتذكر قول اهلل تعالى) قل نار جهنم اأ�ضد حرا ( 
ث��م اقارن كيف اين ل ا�ضرب على حر ال�ضحراء يف الدنيا فكيف �ضاأ�ضرب 
على حرارة نار جهنم يف الخرة وهذا يعطيني معنويات عالية ودافع 
اك��رب على ال�ضرب والتحمل وال�ضمود يف اجلبه��ة ومواجهة اعدائنا » 
م��ع العلم ان اغلب املواجهات ه��ي يف اجلبهات ال�ضحراوية املعروفة 

بارتفاع درجة احلرارة فيها ب�ضكل كبر 
- يف نف���ش املو�ض��وع وبع��د انتهائنا من زيارة ع��دة مواقع ونحن 
عل��ى ال�ضيارة قال لنا احد املجاهدين املرافق��ني لنا تخيلوا وانتم هنا 
يف ه��ذه اجلبهات وبيعطوكم الف ريال يوميا ماذا �ضتعملون بها ؟ قلنا 
ي��اهلل ن�ض��رتي ماء ، فقال م��ا بالكم باملجاه��د هنا تاأتيه دب��ة ماء لليوم 
كام��ل وياهلل احيانا ت�ضل وهي باردة واحيان��ا ل ، وعاد بع�ش النا�ش 
بيتحاك��ى ع��ن املجهود احلرب��ي . هذول الذي بيتحاك��وا عن املجهود 

احلرب��ي وي�ضي��وؤوا لت�ضحيات املجاهدي��ن قلوا لهم ينزل��وا ي�ضاهدوا 
اين��وه املجه��ود احلرب��ي وما م��ع املجاهدين ، ه��وذا انت��وا اب�ضرتوا 
املعان��اة وال�ضرب والتحم��ل للمجاهدين باأنف�ضكم انقل��وه للنا�ش حتى 
يع��رف ال�ضع��ب ت�ضحي��ات و�ض��رب وحتم��ل املجاهدي��ن يف اجلبهات 
بينم��ا البع���ش يتفل�ض��ف عليه��م وهو يف بيت��ه ومتكي وج��وار اولده 
وكل م��ا يري��ده يح�ضل��ه .. - �ضمعتها كثرا م��ن املجاهدين لكني هذه 
امل��رة �ضاهدتها حيث �ضاهدت يف مقاط��ع فيديو لالإعالم احلربي عملية 
هجومي��ة للمجاهدين على احد مواقع الع��دو والعالم احلربي معهم 
من��ذ بداية العملية خط��وة بخطوة حتى و�ضل املجاه��دون اإلى قرب 
املوق��ع امل�ضته��دف و�ض��رخ احده��م بال�ضرخة فف��ر بع���ش املرتزقة 

مذعورين دون ان يواجهوا فيما مت قتل الثالثة املتبقني منهم .
- اح��د املجاهدين �ض��رح لنا اح��دى العمليات التي قام��وا بها �ضد 
مواق��ع املرتزق��ة وقال عن��د و�ضولهم اإل��ى جوار املوق��ع وجدوا احد 
املرتزقة وه��و ي�ضرب بال�ضيكي اإلى ال�ضماء من �ضدة خوفه وذعره مل 
يرك��ز اإلى اي��ن يوجه ال�ضيكي وهك��ذا هو حالهم اثن��اء املواجهات مع 

املجاهدين .
- يف بع���ش اجلبه��ات توج��د بجواره��ا قب��ور للم�ضري��ني وعليها 
عام��ات ب��ارزة تو�سح قبوره��م يف تلك اجلبال وهو م��ا يوؤكد ارتباط 

احلا�ضر باملا�ضي فاليمن مقربة الغزاة .
- ما وجدته خالل الزيارة حجم الت�ضحيات الكبرة والغالية التي 
يقدمه��ا املجاهدون وحج��م ال�ضرب والتحمل الكبري��ن للمجاهدين يف 
مواجهات ال�ضعاب والظروف القا�ضية اجلغرافية منها واملادية والتي 
ت�ض��ل احيان��ا اإلى تقلي�ش ع��دد الوجبات اليومي��ة يف بع�ش اجلبهات 
يف ح��ني ل يدركه��ا الكثر من ابن��اء ال�ضعب اليمني ال��ذي يعي�ش امنا 
مطمئن��ا مرتاحا بني اولده واهل بيته بينما البع�ش ي�ضئ ملن يحمون 
الوط��ن ويتحملون كل تلك املعاناة للدفاع عن �ضيادته لكي يلمع نف�ضه 

او يطعن يف ظهر اجلي�ش واللجان ال�ضعبية خدمة للعدوان .
- عندم��ا يدخ��ل الن�ضان اجلبه��ات ي�ضع��ر بال�ضكين��ة والطماأنينة 
والراحة ب�ضكل كبر ل يتوفر ذلك عند خروجه منها م�ضداقا لقول اهلل 
َع  ِكيَنَة يِف ُقُلوِب امْلُوؤِْمِننَي ِلَيْزَداُدوا اإِمَياًنا مَّ تعاإل��ى » ُهَو الَِّذي اأَنَزَل ال�ضَّ

ُ َعِليًما َحِكيًما » َماَواِت َواْلأَْر�ِش ۚ َوَكاَن اهللَّ ِ ُجُنوُد ال�ضَّ اإِمَياِنِهْم ۚ َوهلِلَّ
- التطور الكبر يف اجلبهات على امل�ضتوى الع�ضكري من التكتيكات 
الع�ضكرية واكت�ضاب اخلربات الكبرة والتنظيم يف املواقع الع�ضكرية 
او عل��ى امل�ضت��وى المن��ي من خ��الل تطه��ر مناط��ق املواجهات من 
العم��الء م��ن ابن��اء تل��ك املناط��ق او املند�ض��ني يف �ضف��وف اجلي���ش 
واللج��ان ال�ضعبية او عل��ى امل�ضتوى التقني من خ��الل حتييد طران 
العدوان ب�ضكل كبر فلم يعد لغاراته تاأثرا كبرا يف املواجهات او يف 

ا�ضتهداف جتمعات املجاهدين 
- ه��ذا جزء ب�ضيط مما مل�ضت��ه يف جبهات العزة والكرامة مبحافظة 
اجل��وف اثن��اء زي��ارة وفد م��ن اجلبه��ة العالمية ملواجه��ة العدوان 
ملواق��ع املجاهدي��ن من ابط��ال اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبي��ة خالل عيد 

الفطر املبارك .
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يف رحلت��ي الأول��ى واليتيم��ة اإل��ى معاري��ج ال�ضم��و ومرافئ 
الإب��اء و �ضب��ل النجاة ، اإل��ى منابع ال�ضم��ود وم�ضانع الرجال 
ومواق��ع الأ�ض��ود وم��زارع الن�ضر املب��ذورة بالف��داء واملروية 
بالدم��اء واملثم��رة باأجم��اد ا�ضله��ا ثاب��ت وفرعه��ا يف ال�ضماء ، 
اإل��ى قبلة الب��ذل والت�ضحي��ات واأقد�ش واطه��ر ال�ضاحات ، اإلى 
جبهات العزة والكرامة حيث ينطق ال�ضموخ من اأفواه البنادق 
بل�ض��ان الهاون��ات و بن��ربة املداف��ع املزجمرة ، وحي��ث لقيمة 
لف��ارق ال�ضنوات والعمار بل القيمة ملا حتمله القلوب والعقول 
م��ن الميان والف��كار ، ول مكان للخ��وف والرجاف ، واحلق 

وا�ضح ل لب�ش فيه ول خالف .
و�ضلن��ا م�ض��اءا .. فا�ضتقبلن��ا �ضب��اب كاملالئك��ة يف �ضوره��م 
ووقاره��م و�ضكينته��م واحتفائه��م بن��ا واحت��واء قلوبه��م لنا ، 
بالغ��وا يف اكرامن��ا بالق��در ال��ذي بلغوه م��ن م��كارم الأخالق ، 
اأتيناهم معايدين فا�ضتبقونا بالتهاين وجئناهم موؤن�ضني فبتنا يف 
�ضيافتهم م�ضتاأن�ض��ني ، بعفوية �ضادقة ل ت�ضنع فيها ول تكلف 

جعلوا الحراج فرا�ضنا واخلجل منهم غطاءنا .
حتركن��ا يف اليوم الت��ايل اإلى عرائن اللي��وث ومكامن الأبطال 

املرابط��ني ومواق��ع واأرتاب املجاهدي��ن املوؤمن��ني ، كلنا �ضوق 
ولهف��ة لتق��ر اأعيننا بروؤي��ة اأولي��اء اهلل الذين طامل��ا قراأنا عنهم 
الآي��ات املحكم��ات و�ضمعنا فيهم املواع��ظ البالغات من العالم 
اله��داة وت�ضعبت اأخيلتن��ا يف ت�ضويرهم وح��ارت وقد اجتهدت 

كلماتنا يف و�ضفهم .
التقين��ا به��م وان قلت ت�ضرفنا بلقائهم فق��د جانبت الن�ضاف 
فال�ضرف ال �ضرفهم و�ضرف جهادهم ، وحني �ضافحناهم �ضعرنا 
بجينات الكرامة التي جتري يف دمائهم ، وحني عانقناهم تعرفنا 
عل��ى هرمون��ات ال�ضموخ الت��ي تنبعث و تتدف��ق يف اأج�ضادهم ، 
وح��ني تكلموا توق��ف بنا الزم��ن وخر�ضت الل�ض��ن قبل القالم 

ون�ضب الكالم.
ا�ضتمعن��ا اإلى ر�ضائلهم ال�ضادقة التي حملتها كلماتهم القوية 
الب�ضيط��ة ولهجاته��م اخلالي��ة من التنمي��ق والتلفي��ق ، ر�ضائل 
بال�ضتي��ة لو عقلها العدو مل��ا غامر ولو فهمها العميل ملا تاآمر ولو 
ا�ضتوعبه��ا املرتب�ش ملا خاطر ، فاإميانه��م ال�ضادق باهلل ليزول 
و اإن زال��ت الكواك��ب والفالك ، ثقتهم املطلقة ب��اهلل لتهتز ولو 
اهتزت الر�ضني ، ويقينهم احلق بن�ضر اهلل وتاأييده ليتزحزح 
وان تزحزح��ت اجلب��ال الت��ي انحن��ت اج��الل واكرام��ا لطه��ر 

اقدامهم .
مل ن�ضم��ع منهم حرفا واحدا متذم��را او �ضاكيا ، كل حروفهم 

ر�ض��ا وكل كلماته��م طماأنين��ة وكل كلماته��م حم��د و�ضكر وثناء 
وت�ضبي��ح ، وكلما حاولن��ا ان ن�ضمعهم كلم��ات ت�ضعرهم باأهمية 
دورهم وعظم��ة عطائهم جعلونا ن�ضت�ضع��ر م�ضوؤوليتنا واأهمية 
الدور املن��اط بنا ، وكلما اجتهدنا يف احلدي��ث لرفع معنوياتهم 
اوقفتنا معنوياتهم البالغة من العلو ما ل يو�ضف ، وكلما نوينا 
ان نق��ول لهم ماي�ضد من عزائمهم اأجلمتنا عزائمهم املتقدة وبدل 

احلوار الدوار فما ذهبنا من اجله ها نحن عائدون به .
ق��ال يل اأحده��م عن��د مغادرتن��ا : » اتق��وا اهلل ول تفرطوا .. 
دورك��م كب��ر .. وع��وا النا���ش ول ترتك��وا فر�ض��ة للمنافق��ني 
واملرجف��ني .. حثو النا�ش عل��ى التكاتف والتكافل » ف�ضعرت كم 
ه��و ورفاق��ه عظماء وكم نحن �ضغ��ار اأمامهم فربغ��م ان�ضغالهم 
بجهاده��م ومرابطتهم يف موقع��ه مل ين�ش الن�ضغ��ال والهتمام 
باأو�ضاع واحوال النا�ش وواجب التوعية والت�ضدي للمرجفني 
واملنافق��ني ، فيااهلل ما اأعز واكرم واعظ��م واأ�ضمى رجالك ، وما 
اأبلغ��ه اأثر كتابك وثقافته يف قلوب عبادك املوؤمنني ، وما اأ�ضدق 

اأولياءك وما اأو�ضح �ضبيلهم الداعي اليك وال�ضاعي بهديك .

العيد بنكهة اجلبهات
) 2 ( حقائق مغيبة

كث��رة ه��ي الأق��الم الت��ي ت�ض��درت الكتاب��ة ع��ن اجلبه��ات 

ال������������������ع������������������ي������������������د
ب������������ن������������ك������������ه������������ة
اجل������������ب������������ه������������ات

كتبها   حمير العزكي

زيد أحمد الغرسي
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كنا ق��د انتظرنا يوما كام��ال حتى يوؤذن لنا 
بالدخ��ول، ق�ضين��اه يف مكان م��ا قريب، وكان 
ه��و الي��وم ال��ذي جل�ضن��ا وحتدثن��ا في��ه مع 
الق��ادة - قادة اجلبهة - وقد ب��ان عليهم من 
الوهلة الولى بانه��م راغبون باحلديث معنا 
ع��ن اأم��ور كث��رة يعرف��ون ب��اأن ل اأح��د منا 

يعرفها اأو ي�ضعر بها اأكر منهم . 
حم��ور  قائ��د  يقوله��ا  كلم��ة  اأول  كان��ت 
مي��دي وه��و ينظ��ر ايل مبا�ض��رة ه��ي : ولكن 
هن��اك تق�ضر، ولي���ش هناك تقدي��ر كاف من 
اجله��ات الر�ضمية والجتماعي��ة للمجاهدين 
يف اجلبه��ات، وم��ا يبذلونه ح��ق التقدير، ول 
�ضيم��ا يف نقل ون�ض��ر بطولته��م وت�ضحياتهم 
ث��م يف تق��دمي الدع��م ال��الزم - كان يتكلم ويف 
عينيه م��ا يوح��ي بالثقة والتح��دي للظروف 
وكان��ت   - باملت��اح  والر�ض��ى  واملعوق��ات 
ح�ضرت��ه الوحيدة هي يف اأن ل يقوم اأحد بنقل 
تل��ك الحداث التي مروا بها لالأجيال، حتى ل 

تنقطع ثقافة اجلهاد والثبات والتفاين عنهم.
قل��ت ل��ه حدثن��ا ي��ا اأب��و ..... نح��ن خلقنا 
لنك��ون ُكتاب��ا �ضنكت��ب م��ا حتدثنا عن��ه، قال 
خماطب��ا اأحد مرافقيه عن م��اذا نحدثهم وهل 
�ضن�ضتطي��ع التعبر ع��ن الواق��ع بت�ضعباته، 
رد علينا ذلك املرافق املجاهد، لن ت�ضتطيعوا 
كتاب��ة �ضيء مامل ترابطوا باأنف�ضكم وتعي�ضوا 
الح��داث باأنف�ضك��م، حتم�ضن��ا جميعا لكالمه 
وقلنا فليكن لنا اأن نرافقكم للجبهات ون�ضارك 
يف املعارك ويكون لن��ا كرا�ضة وقلم، ووجهنا 
ال��كالم للم�ض��رف عل��ى زيارتن��ا ب��ان يعج��ل 
يف مناق�ض��ة الم��ر والتن�ضي��ق لنا ب��ان نرافق 
املجاهدي��ن ون�ضارك معه��م يف القتال على اأن 

ي�ضمح لنا باإتاحة الفر�ضة اأي�ضا للكتابة .
يف الي��وم الت��ايل دخلن��ا مي��دي عل��ى وق��ع 
وكان  الطائ��رات،  وازي��ز  املداف��ع  ا�ض��وات 
الفريق الذي تكف��ل باإي�ضالنا للجبهة قد طور 
م��ن و�ضائل التخف��ي والت�ضليل عل��ى العدو، 
ف�ضو���ش بذل��ك عل��ى كل الجه��زة الرا�ضدة 
والرادارات املتطورة الت��ي تر�ضد كل حركة 

وكل ج�ضم حي. 
مل تتوق��ف الزوام��ل للحظ��ة م��ن م�ضجلة 
ال�ضي��ارة، وكان��ت الر�ش منب�ضط��ة على مد 
الب�ض��ر وكنا ل نك��ف عن التاأم��ل يف كل �ضيء 

اأمامن��ا، الطبيع��ة، ن��وع ال�ضج��ار، الرمال، 
اث��ار  احل��رارة،  ب�ض��دة  الطبيع��ة  ق�ض��اوة 
اخل��راب ال�ضام��ل عل��ى املدن الت��ي مرينا بها 
) حر���ش – مي��دي (، تاأملن��ا اأي�ض��ا ا�ضم��اء 
املح��الت وا�ضم��اء الفن��ادق تخيلن��ا طبيع��ة 
احلياة التي كانت قائمة وكنا ن�ضاأل ويجيبنا 
املراف��ق لن��ا ب��كل دق��ة وتف�ضيل عن م��ا نريد 

معرفته.
ع��دة  نظ��ري �ضخ�ضي��ا  لفت��ت  ق��د  كان��ت 
اأم��ور، اأوله��ا م��ا يخ���ش طب��ع املجاهدي��ن 
انف�ضه��م و�ضم��ات �ضخ�ضياته��م، حي��ث بدت 
عليه��م اجلدي��ة والنظ��رة الثاقب��ة واملالم��ح 
ال�ضارم��ة، ولكن �ضرع��ة التب�ضم ردا للتحية، 
و�ضرعة ال�ضتيع��اب ملا هو مفيد اأو مبا�ضر يف 
طرح��ه، ا�ضتنتج��ت من ذلك اأنه��م قد و�ضلوا 
اإل��ى حالة من ال�ضفاء ونق��اء القلب والذهن، 
بحيث زال عنهم الت�ضوي�ش اأو ال�ضطراب اأو 
التي��ه وتكر�ش فيهم اله��دف املحدد والق�ضية 
الوا�ضح��ة يف معامله��ا وابعاده��ا، وال�ض��دق 
والخال���ش والتف��اين لن�ضرتها، ول��و مل يكن 
ذل��ك مل��ا كان التاأقل��م ال�ضري��ع م��ع الطبيع��ة 
ادوات  م��ع  ال�ضري��ع  والتاأقل��م  وق�ضاوته��ا 
احل��رب الب�ضيطة التي ميتلكونها ويف تكييفها 
لتك��ون اأك��ر جدوى واأك��ر فعالي��ة لتحقيق 

النت�ضارات.
ال�ضئل��ة  لتوجي��ه  قا�ض��دا  ا�ضع��ى  كن��ت 
اجلدلي��ة، منه��ا احلدي��ث ع��ن )ال�ضه��ادة(، 
فح��ني كان يحدثنا قائ��د اجلبهة باأن��ه وبقية 
رفاق��ه ينتظ��رون ال�ضه��ادة عل��ى اأح��ر م��ن 
اجلم��ر، كان �ضوؤايل امل�ضاد ه��و الي�ش العي�ش 
)احلي��اة( اأف�ض��ل من امل��وت والي���ش البقاء 
يف اجلبه��ات للقت��ال اأف�ض��ل من نق�ض��ان عدد 
املقاتل��ني بامل��وت، ف��رد عل��ي ب��ل العك�ش هو 
ال�ضحي��ح ال�ضهادة فيها حكم��ة الهية خا�ضة 
ج��دا وفيه��ا ال�ضكين��ة البدية وفيه��ا ن�ضرة 
اجلبه��ات وزيادة ع��دد املقاتل��ني املجاهدين 
لأن ل��كل �ضهي��د اأه��ل وع�ض��رة وبا�ضت�ضه��اد 
ابنهم ي��زداد الفخر لدى ال�ض��رة التي قدمت 
�ضهي��دا فيبلغ احلياء مبلغ��ه لدى بقية ال�ضر 
اأن تق��دم ابناءه��ا ليلتحق��وا بذل��ك ال�ضهي��د، 

للقتال ثم ال�ضت�ضهاد اإن كتب اهلل لهم ذلك.
حني و�ضلنا اإلى �ضحراء ميدي وبالأخ�ش 

اإل��ى امل��كان ال��ذي ح��دث فيه الكم��ني الخر 
�ضد القوات الغازية م��ن ال�ضودانيني، تاأملنا 
الر�ش هناك واذا بها مليئة بالعديد والعديد 
ال�ضظاي��ا م��ن بقاي��ا املدرع��ات وبقاي��ا  م��ن 
القذائ��ف وكذل��ك الطلق��ات بكاف��ة احجامه��ا 
وانواعها، م��ا ينم عن �ض��راوة املعارك التي 
حت��دث هناك، و�ضلنا اآخر املط��اف اإلى مكان 
املدرعات املحرتقة، التي احرقها املجاهدون، 
وكن��ا من�ضي بحذر �ضديد لأن��ه قيل لنا بانه ل 
تزال هناك الغام حت��ت اقدامنا، وقد لحظنا 
فع��ال قوة انفجار تلك اللغ��ام بعد م�ضاهدتنا 
لالأث��ر الذي تركت��ه على تلك الدباب��ة التي مت 
تفجره��ا وتدمرها تدم��را كامال وحتويلها 
اإل��ى ركام، اأما بقية املدرعات فقد مت احراقها 
بع��د ان ف��ر الغ��زاة م��ن ال�ضوداني��ني وه��م 
ي�ضرخون )قتلونا قتلون��ا( كما روى لنا اأحد 
املجاهدين امل�ضاركني يف تلك املعركة، وكانوا 
ي�ضرخ��ون لهم ع��رب الال�ضلك��ي )ل تن�ضحبوا 
ل تن�ضحب��وا(، فالتجهي��ز لتل��ك املعركة كان 
بكام��ل التنظيم ومبرافق��ة كاف��ة التجهيزات 
ال�ضخمة من طائ��رات ا�ضتطالع اإلى طائرات 
قتالية ومدرعات متنوعة توحي لناظريها بان 

املعركة �ضتكون حم�ضومة بدون ادنى �ضك.
قل��ت للمجاه��د ال��ذي يحدثنا: ولك��ن ملاذا 
ين�ضحب��ون �ضريعا ول ي�ضم��دون يف املعارك 
رغ��م كل هذه التجهيزات، ق��ال لن نف�ضياتهم 
�ضعيف��ة وه��م ل يدخل��ون املعرك��ة ال وق��د 
فكروا يف كيفية الن�ضحاب ل�ضعف يف نفو�ضهم 
ويف ق�ضيته��م لن وازع القتال لدى اجلبهتني 
متفاوت ج��دا، فنحن رغم عددن��ا القليل جدا 
وعتادنا الب�ضيط جدا منلك الثقة املطلقة باهلل 
وبانه نا�ضرنا وهم رغ��م كرتهم ورغم تنوع 
معداته��م وتطوره��ا و�ضخامته��ا يع�ضع���ش 

داخلهم الرعب والقلق والريبة. 
قال لن��ا مازحا املرافق املجاه��د، يف �ضياق 
احلدي��ث ع��ن ال�ضوداني��ني وع��ن كي��ف ان��ه 
�ضع��ب �ضح��ب جثثه��م ل�ضخامته��ا ا�ضاف��ة 
لنتفاخه��ا ب�ضبب ع��دم مطالبة اح��د لها، قال 
لن��ا غ��ر �ضحيح تل��ك النكت الت��ي تروج عن 
ال�ضودانيني بانهم ك�ضولون وخاملون قال لنا 
ب��ل كان عندم��ا ي�ضمع الطلقات مت��ر من قرب 
اذنيه يه��رب ب�ضرعة الريح حتى يكاد يختفي 

ع��ن النظر بلمح الب�ضر، ا�ضافة اإلى ذلك انهم 
قدم��وا م�ضي��ا عل��ى الق��دام خل��ف الدبابات 
واملدرع��ات من م�ضافات طويلة حتت حرارة 

ال�ضم�ش الالهبة .
مل تتوق��ف ا�ض��وات املداف��ع للحظ��ة وقد 
�ضقط��ت بع�ضه��ا بالق��رب من��ا، قي��ل لن��ا اأن 
حم��اولت الزحف ل تزال م�ضتم��رة قلت لهم 
ي��ا عجباه ال يتعلم هوؤلء القوم ال يعتربون 
مم��ا حل��ق به��م يف الزحوف��ات ال�ضابق��ة انهم 

يقادون كالكبا�ش اإلى املحرقة !

قت��ال البط��ال ولهف��ة البق��اء يف جبه��ات 
الوغى.

متى تعودون اإلى اهاليكم!؟
اآخ��ر  القاعدي��ن  الف��راد  اأح��د  علين��ا  رد 
ال�ضف، نبقى هنا قرابة ال�ضتة اأ�ضهر ثم نزور 

الأهل اأ�ضبوع اأو اأقل.
هل تكلمونهم بالتفلون... نقلل من ذلك قدر 

امل�ضتطاع حتى ل يغلبنا ال�ضوق.
مل نع��د نطي��ق البق��اء خ��ارج اجلبه��ات، 
كل م��ن يدخ��ل اجلبه��ات ي�ضبح متعلق��ا بها 

وباملرابطة بها على الدوام.
اذن فانت��م متار�ض��ون عليه��م ال�ضح��ر كما 

تروج لذلك ابواق العدوان؟ 
هو �ضحر الميان والقناعة بالنهج القومي.

ما هذا الذي يعلقه البع�ش على رقابهم؟
اأنف�ضه��م  وي�ضم��ون  م�ضبح��ة،  ه��ي 
بامل�ضبح��ون، يداومون على ذكر اهلل فينقذهم 

وينجيهم من اأحلك الظروف. 
م��ن اأي��ن اأنت��م ه��ل جميعكم م��ن حمافظة 

حجة اأم اأن املقاتلني من مناطق خمتلفة؟
املقاتل��ون م��ن مناط��ق خمتلف��ة ففيهم من 
ه��و م��ن حجة ومنه��م من �ضع��دة ومنهم من 
�ضنع��اء ومنه��م م��ن ه��و م��ن حمافظ��ة اإب 

وغرهم من مناطق اخرى.
اذن هي ق�ضية وطن؟

ل ه��ي ق�ضية ا�ضمل، يف هذه املعارك متييز 
لأه��ل احل��ق يف مواجه��ة اأهل الباط��ل، ومبا 
انه��م يحاربون��ا من بل��دان خمتلف��ة وبعيدة 
فنح��ن اأي�ضا ل��ن نتوقف عن حمارب��ة الباطل 

اينما كان وق�ضيتنا الم هي فل�ضطني .

مما رأيت في جبهات البطوالتقيل لنا احزموا أمركں ستدخلون اليوں ميدي
عبدالباسط الكبسي
ت�ضرفن��ا بزيارة عيدي��ة للمجاهدي��ن يف اجلبهة اجلنوبي��ة واأثناء ال�ضفر 
وعل��ى امتداد مئ��ات الكيلوم��رتات يف الطريق م��ن �ضنعاء اإل��ى ذمار واإب 
وتع��ز ومنه��ا اإلى جب��ل ال�ضلو و�ض��ول اإلى جبه��ة كر�ش مررن��ا بع�ضرات 
النق��اط االأمني��ة واملواق��ع الع�سكري��ة للمجاهدين  وو�س��وال اإلى اجلبهات 
ال�ضاخنة اأ�ضبت بحالة من الذهول وال�ضتغراب و اكت�ضفت القليل من حجم 
امل�ضوؤولي��ة الكبرة امللقاة على ان�ضار اهلل واحلمل الثقيل الذي تعجز دول 
وحكومات عن حتمله لول رعاية اهلل ووعي واإخال�ش هذه القيادة و�ضمود 
هذا ال�ضعب العظيم اأمام املوؤامرات وتقدمي الكثر من الت�ضحيات وعن طيب 
خاط��ر؟! وجدنا همة عالية و�ضعورا كب��را بامل�ضوؤولية لدى هوؤلء الرجال 
وب��ال كل��ل اأو ملل رغ��م جحود ونكران و طع��ن البع���ش و تقاع�ش وتن�ضل 
البع�ش الخر ع��ن حتمل امل�ضوؤولية ؟! فوجدنا يف اجلبهات رجال كاجلبال 
ل يهمهم مراتب ول حديث عن رواتب �ضاخمني رغم الع�ضف و الق�ضف ويف 
خط��وط النار حتت ال�سم�ض والري��ح واملطر يفرت�س��ون االأر�ض ويلتحفون 
ال�ضم��اء تاركني بيوتهم بعيدين عن اهلهم وعيالهم تبدلت الوانهم وت�ضققت 
جلوده��م وتغرت مالمح وجوهه��م ومل يتغر اميانه��م اأو يتزعزع يقينهم 
وثباته��م ؟! م��ن يبحث عن العظم��ة �ضيجدها فيهم ومن يبح��ث عن الرجلة 

�ضي�ضتلهمها منهم ومن يبحث عن العزة والكرامة هم اهلها و�ضناعها ؟! 
كم انتم عظماء بعظمة قيادتكم و�ضمود �ضعبكم وعدالة ق�ضيتكم ؟! 

الي��وم عرف��ت م��اذا يعن��ي ا�ضته��داف ال�ضغ��ار واملنحط��ني لن�ضار اهلل 
والغر�ش من حمالت الت�ضويه وال�ضيطنة والتحري�ش �ضدهم ؟؛ 

لنه��م يف طليعة ال�ضعب وراأ�ش احلربة يف مواجهة العدوان وا�ضتهدافهم 
والني��ل منه��م هو مبثاب��ة �ضرب الأم��ه يف قلبه��ا الناب���ش و�ضمرها احلي 
وخيانة لدماء ال�ضهداء ؟! يف وقت تقدم فيه الأمة قوافل ال�ضهداء من خرة 
ابنائه��ا و�ضف��وة رجاله��ا يف �ضبي��ل اهلل ودفاع��ا ع��ن امل�ضت�ضعف��ني من مكر 

املاكرين وعبث العابثني؟!
يف وقت جنب وتخاذل وتراجع الكثر ؟!

اإل اأنه��م حتملوا امل�ضوؤولية ورف�ضوا اخل�ض��وع وال�ضت�ضالم اأو التنازل 
ع��ن �ضيادة وا�ضتقالل اليم��ن وكرامة اليمنيني مقابل ال�ضلط��ة اأو حتى ملك 

اجلزيرة واموالهم الكثرة كما فعل من قبلهم ؟!
عل��ى العمي��ان واملتعام��ني اأن يعرتفوا ان اأه��م اأهداف الع��دوان لي�ضت 
اي��ران ولكن م�ضخ الهوي��ة اليمني��ة وواأد امل�ضروع القراآين ال��ذي ا�ضتنه�ش 
النا���ش واخرجه��م من واقع ال��ذل واملهانة ومن عبادة العج��ول اإلى تفعيل 
العق��ول ؟!  �ضه��ادة هلل وللتاري��خ املحافظة على ان�ض��ار اهلل هو حفاظ على 
اليم��ن وحف��اظ على امل��ال والأه��ل والأر���ش والعر���ش؟! وواج��ب ديني 
وان�ض��اين و�ضمانة اأكيدة ليكون اليمن يف قلوبن��ا ولي�ش يف جيوب ل�ضو�ضنا 

وحتت اأقدام مرتزقة العربان وعبيد ال�ضهاينة والمريكان؟!
التحية والجالل لرجال الرجال والذل والهوان للخونة والأنذال ؟؛

انطباعات زائر لرجال الرجال ،،،
بقلم / حزام األسد 
واهلل ث��م واهلل ث��م واهلل ،،، اين وج��دت يف اجلبه��ة ال�ضمالي��ة الغربي��ة 
وبالتحدي��د يف منفذ الطوال احلدودي رجال يحملون من امل�ضوؤولية والهمة 
والعزمية واال�س��رار والثبات واالميان والتق��وى واالرتباط باهلل ما يكفي 
لتحري��ك الأمة ال�ضالمية لإف�ضال خمططات اأعدائها وانت�ضال عامل الب�ضرية 

من واقع ال�ضيم والظلم وال�ضتعباد .
يعل��م اهلل اأن الزائر لعرين هوؤلء الرجال يج��د كتاب اهلل الكرمي متج�ضدا 
امام��ه واقعا يف ابهى �ضوره واروع تفا�ضيله ، وانت ترى وت�ضمع وت�ضاهد 
م��ا تعج��ز الكلمات ع��ن و�ضفه وتق��ف الحرف حي��ارى اأم��ام م�ضاهد حية 
ومتك��ررة يومي��ا من خاللها �ضتلق��ى هنا عظماء التاريخ مم��ن ذكرهم اهلل يف 
الق��ران الكرمي ونقل��ت اخبارهم يف ال�ضر النبوية ويف كت��ب التاريخ ماثلني 
اأمام��ك بحجم م��ا يحملونه من ق�ضي��ة وم�ضوؤولية وبعظيم م��ا يقدمونه من 
ت�ضحي��ات وبرق��ي ما ي�ضم��ون به من اخ��الق وب�ضدق ونب��ل فعائلهم ، هنا 
انبي��اء اهلل وحواريه��م وان�ض��ار اهلل وكل رموز الم��ة احلقيقيني ، هنا جتد 
منه��ج النبي حممد �ضلوات اهلل عليه وعل��ى اله ماثال امامك ، هنا تلقى علي 
واحل�ض��ني وهن��اك يف املرت���ش الخ��ر �ضتجد عم��ار وابوذر الغف��اري وابن 
م�ضعود وهناك يف املوقع القريب جتد مالك ال�ضرت وهنا �ضتلتقي بزيد وهنا 
احلم��زة وبالقرب منك �ضتجد جعفر وب��ن حارثة وبن رواحة وكل العظماء 
�ضتجدهم هنا يف اطهر وا�ضرف بقاع الر�ش على وجه املعمورة اليوم ، هنا 

يغ�ضل عار المة وهنا �ضتجد ما تقر به اعني اأمة حممد .
ي��ا اأيها الكت��اب واملوؤرخ��ون واملثقف��ون واملتابعون واملهتم��ون بق�ضايا 
التح��ولت ال�ضيا�ضية ومدياتها الآنية وال�ضرتاتيجية ان الحداث يف اليمن 
ل تتدح��رج لكن��ا تنحت وتبنى وت�ضي��د وت�ضنع واقع خمتلف��ا جدا عما هو 
الن ، فالع��امل الي��وم مير مبنعطف مف�ضلي وم�ضري ه��ام مركزه التحويل 
هنا يف اليمن فالتاريخ هنا يكتب نف�ضه وي�ضرد ف�ضوله وينق�ش واقع احداثه 
هنا العقول وال�ضواعد والقلوب ت�ضنع م�ضتقبل الن�ضانية وفق منهجية اهلل 

على خلقه املتما�ضية وفق ال�ضنن الكونية .

ورجالها ، وتفننت يف نقل احداثها ووقائعها واأهوالها واأحوالها 
، روى البع���ش م��ا �ضاهده بعيني��ه وحدث البع���ش مبا �ضمعه 
باأذني��ه وع��رب البع�ش ع��ن اإح�ضا�ض��ه الكامن ما ب��ني خافقيه ، 
ولي�ش من يح�ش كمن ي�ضمع ول من ي�ضمع كمن يرى ، والغرب 
ب��ني كل الذي��ن كتبوا من زار اجلبهات ليعم��ى عن كل حما�ضنها 
متتبعا الهفوات التي ل ت��كاد تذكر كاتبا باإ�ضهاب مقزز واإ�ضهال 

مقرف عنها ؟؟!!! .
يف خ�ض��م زيارت��ي الك��ر زخم��ا يف ذاكرتي والأب��رز اأثرا يف 
ذات��ي جتل��ت يل العديد م��ن احلقائق الت��ي ح�ضرت عيان��ا اأمام 
ناظ��ري ، مل اأ�ض��األ لأكتفي باإجاب��ة تطمئنن��ي ومل ي�ضكو رجال 
الرجال لأنقل �ضكواهم اإلى املعنيني ولكن ل حتتاج ال�ضم�ش اإلى 
اأدلة على �ضطوعها يف كبد ال�ضماء ، فاملواقع املتباعدة والأرتاب 
املتزاي��دة والطق��وم الت��ي ل ت��كاد تتوقف واملواجه��ات التي ل 
تفت��ئ تهداأ حتى ت�ضتعل وت�ضط��رم ، وجنود اجلي�ش املرابطني 
يف مواقعهم ، وت�ضكي��الت اللجان ال�ضعبية ومكوناتها ، وغرها 
من الأمور الت��ي حتمل حقائقا تعمد الع��الم املاأجور واملوتور 
وامل�ضك��ون باحلق��د والغ��رور وح��ب الظه��ور تغييبه��ا واإثارة 

الإ�ضاعات حولها .
تنقلن��ا خالل زيارتنا بني م��ا يزيد على خم�ضني موقعا و رتبا 
موزع��ة ب��ني ت�ضاري���ش خمتلفة تربطه��ا �ضبكة طرق��ات ترابية 

، ظنن��ا للوهل��ة الأولى ان��ه مت �ضقها وتعبيده��ا بوحدات ال�ضق 
التابع��ة لدائرة ال�ضغ��ال الع�ضكرية او من اعتم��ادات ال�ضلطة 
املحلي��ة ، وقدرن��ا تكلف��ة �ضقه��ا بع�ض��رات بل مبئ��ات املاليني ، 
ليفاجوؤنا املجاهدون باأنهم قاموا ب�ضقها باأنف�ضهم بوا�ضطة حركة 
الطق��وم الدائم��ة فيها وباأعم��ال املجاهدين اليدوي��ة يف املناطق 
الوعرة ، فكم احتاجت تلك الطقوم من الطارات ؟؟ومن الوقود 
؟؟ ومن جهود ال�ضائق��ني ؟؟ وكم تكاليفها ؟؟ ومن يقوم بتغطية 
تلك التكاليف ؟؟ دون تاأخر وبال روتني معقد وبدون مبالغة يف 

التكلفة او حتايل يف اجلودة؟؟!!
وجدن��ا اأن الأم��داد ي�ض��ل اإلى كل موق��ع يوميا ث��الث مرات 
واحيان��ا اكر مبرات ومرات وذلك لإي�ض��ال الوجبات الغذائية 
اليومي��ة وتوابعها عرب تلك الطرقات الرتابية ، وجبات متكاملة 
مل نكتف��ي ب�ضهادة املرابطني املتوج��ة بعبارة )مكيفني مع اهلل ( 
بل �ضاهدناها واكلن��ا منها فكانت األذ واأ�ضهى ماذقناه منذ ن�ضاأنا 
، فم��ن اأين يتم توف��ر تكلفة تلك الوجب��ات ؟؟ وب�ضورة يومية 

وبعناية واهتمام وب�ضخاء ودون تق�ضر؟؟ .
وعندم��ا علمن��ا مبرابط��ة اأف��راد م��ن اح��د الوي��ة اجلي���ش 
اأ�ضرين��ا على زيارته��م و ت�ضوقنا للقاء به��م ، و�ضمعنا منهم ما 
يثل��ج ال�ضدور من معنويات عظيم��ة يفتقدها من زينت اأكتافهم 
النج��وم وال�ضي��وف والطيور ، م��ن ع�ضاق اخل��دور واملتباكني 

عل��ى املرتبات والجور ، قالوا لن��ا : ل �ضيئ ينق�ضنا وما يوفر 
للج��ان ال�ضعبي��ة يتم توفره لن��ا على ال�ضواء ب��دون تفريق او 
متييز ، فماذا تبقى ملن يعتذر من افراد اجلي�ش عن التوجه اإلى 
اجلبهات من م��ربرات لتقاع�ضهم عن واجبهم املقد�ضة ؟؟ وماذا 
تبق��ى ملن يت�ضدق��ون بتهمي�ش وا�ضتبعاد اجلي���ش عن اجلبهات 
�ضوى اأن يبلعوا ال�ضنتهم ويغمروا بالوحل روؤو�ضهم التي تاأبى 

اأن ترتفع لرتى اأبعد مما بني اأقدامهم ؟؟
وعن��د تعري��ف املجاهدي��ن باأنف�ضه��م تركت الكن��ى وانتبهت 
لالألق��اب وال�ضف��ات م��ن الفرد وحت��ى امل�ضرف ، فوج��دت كافة 
�ضرائ��ح وطبق��ات وفئات املجتم��ع اليمني الأ�ضي��ل والعظيم ، 
ل معي��ار هن��اك للن�ض��ب ول للمكانة الجتماعي��ة ول للم�ضتوى 
التعليم��ي ول الو�ض��ع امل��ادي ، املعيار الوحيد ه��و الإخال�ش 
والثقاف��ة القراآني��ة والتح��رك اجل��اد واملب��ادرة وامل�ضارعة يف 

العمل يف �ضبيل اهلل.
ختام��ا ك��م اأمتن��ى ان يج��د ه��ا هن��ا املت�ضائل��ون ب�ض��وء نية 
ع��ن م�ض��ر املجه��ود احلرب��ي الجاب��ات الكافي��ة ! واأن يج��د 
املهوو�ض��ون باملناطقي��ة والعرقي��ة يف �ضهادتي ه��ذه امل�ضادات 
احليوي��ة ال�ضافية ! وم��ن كذب جرب ومن احت��ار زار وال فقد 

ظلم وجار ومكر مع املاكرين و ) َوَمْكُر اأُوَلِئَك ُهَو َيُبوُر (

كتــــــب / بالل الحكــــــــــــيم
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مل يعت��ل غب��ار مع��ارك مكرا���ش الت��ي ح�ضدت له��ا المارات 
قوتها الربية واجلوية ال بعد خ�ضائر ب�ضرية وت�ضليحية تكبدتها 
المارات املعنية بدعم جبهة مكرا�ش .حيث متكن ا�ضود الوطن 
م��ن ا�سقاط طائرتن ابات�سي اإماراتية وعدة طائرات بدون طيار 
اإماراتي��ة وتدم��ر ع�ضرات املدرع��ات احلديثة التابع��ة للجي�ش 
المارات��ي وم�ضرع الف القتلى واجلرح��ى من �ضفوف مرتزقة 
الم��ارات ا�ضاف��ة اإلى ع�ض��رات اجلن��ود القتل��ى واجلرحى من 
اجلي���ش الماراتي الغ��ازي وكانت الطامة الك��ربى التي ق�ضمت 

ظهر ال�ضيخ العقور ال�ضكر حممد بن زايد….
الطامة يف ث��وب الهزمية التي اجربت حممد بن زايد ان ينتقل 
اإلى جبهة ال�ضاحل الغربي.. وبعد هذا النتقال العملياتي للغزاة 
الماراتي��ني املدعوم��ني امريكي��ا ب�ض��كل كام��ل وخ�ضو�ض��ا من 
ال�ضط��ول اخلام�ش المريكي املتمركز يف البحر العربي والحمر 
مل يتج��راأ حممد ب��ن زايد ان يفتح جبهة مكرا���ش من جديد بعد 
اخل�ضائر الع�ضكرية الكربى التي و�ضفت بانها �ضّلت حركة القوة 
الإماراتي��ة الرئي�ضي��ة املتواج��دة يف اجلن��وب اليمن��ي وك�ضفت 
م�ضادر ع�ضكرية ارتزاقية جنوبية ان معركة مكرا�ش هي ال�ضبب 
الرئي�ض��ي يف اتخاذ الم��ارات قرارا �ضريع��ا يف جتنيد اللف من 

مرتزق��ة اجلنوب لكي يكونوا وقود املعركة يف اخلطوط االأمامية 
بديال عن الق��وات الإماراتية التي اخت�ضرت تواجدها العملياتي 
يف اخلطوط اخللفية فقط ورغم متركزها يف خطوط النار اخللفية 
يف جبه��ة ال�ضاح��ل الغرب��ي ال انها نال��ت خ�ضائر كب��رة نتيجة 
ال�ضربات ال�ضاروخية البالي�ضتية وامل�ضاحية واملدفعية الثقيلة 
متو�ضط��ة املدى والت��ي �ضددتها القوة ال�ضاروخي��ة اليمنية �ضد 
معاقل الغزاة يف مناطق جغرافية على طول ال�ضاحل الغربي…
بطبيع��ة احل��ال.. ان النف�ضي��ة واملعنوي��ة الع�ضكري��ة ل��دى 
الغ��زاة الماراتي��ني ل تق��ل �ضاأنا ع��ن نف�ضية ومعنوي��ة الغزاة 
ال�سعودين ابدا من حيث االنهي��ار واالحباط والياأ�ض واملعاناة 
والغ��رق العملياتي املمي��ت يف �ضاحات املعرك��ة. واذا نظرنا اإلى 
ق��وام اجلي�ش الماراتي من حي��ث القوة الب�ضري��ة والت�ضليحية 
وقمن��ا مبقارن��ة ه��ذا الق��وام الع�ضك��ري باخل�ضائ��ر الع�ضكري��ة 
الب�ضري��ة والت�ضليحي��ة لكانت النتيجة كارثي��ة و�ضعبة وقا�ضية 
بالن�ضب��ة جلي���ش م�ضيخة نف��ط مل تتج��راأ ان ت�ض��ن عدوانا على 
اليم��ن مب�ضارك��ة ال�ضعودي��ة لول الدع��م المريك��ي وال�ضهيوين 
الكام��ل وال�ضام��ل لأنه��ا م�ضيخة عج��زت عن حماي��ة نف�ضه وهي 
حمتل��ة يف ال�ضل واليوم تري��د ان تظهر مبظهر الدولة التي تعرب 

بجي�ضه��ا خارج حدوده��ا لكي تخو�ش احل��روب وهي مل تخ�ش 
حربا هذه امل�ضيخة منذ تاأ�ضي�ضها بال�ضبعينيات من القرن املا�ضي 
واي��ن تخو���ش املعرك��ة يف اليم��ن ..نكت��ة.. يف اليمن ال��ذي دفن 
امرباطوريات عاملية باأكملها على ار�ضه بوا�ضطة رجاله البطال 

املو�ضوفني برجال الباأ�ش ال�ضديد…
ل�ض��ك ان جبه��ة مكرا���ش اليوم ه��ي �ضبه هادئ��ة ول جتري 
فيه��ا معارك مبعن��ى الكلمة ولك��ن ال�ضبب الرئي�ض��ي هو احل�ضم 
الع�ضك��ري ال��ذي �ضنع��ه ا�ض��ود اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبية يف 
جبه��ة مكرا���ش مم��ا جعله��ا جبه��ة م�ضلخي��ة بالن�ضب��ة للغزاة 
واملرتزق��ة وكان��ت ولزالت اجلبه��ة التي مرغت ان��ف حممد بن 
زايد وحتالفه ومرتزقت��ه وجعلتهم عربة ملن يعترب ..فعال كانت 
كابو�ض��ا ع�ضكري��ا ول زال��ت.. لذلك ل��ن ين�ضى حممد ب��ن زايد ما 
ح��دث جلي�ضه ومرتزقت��ه يف جبهة مكرا�ش م��ن هزائم وخ�ضائر 
كبرة ..ولزالت ارتال املدرعات والدبابات الإماراتية احلديثة 
واملدم��رة عل��ى جوان��ب ط��رق عقب��ة ث��رة وحميطه��ا وجباله��ا 
ووديانه��ا وا�ضبح��ت متحف��ا حربيا مفتوح��ا لالنت�ض��ار اليمني 
و�ضال��ة جغرافية مفتوح��ه تك�ضف قدر الهزمي��ة الع�ضكرية التي 

نالتها المارات يف جبهة مكرا�ش مبحافظة البي�ضاء…

املتاأّم��ل للخارط��ة الع�ضكري��ة الدفاعي��ة اليمني��ة الت��ي 
حا�ض��رت الغ��زاة من كل جان��ب يف العام��ني والن�ضف منذ 
بدء العدوان علي اليمن اإلى اليوم ، يالحظ بو�ضوح تام اأن 
ال�ضرتاتيجي��ة الدفاعية اليمنية خلّقت تاأثرا ا�ضرتاتيجيا 
عميق��ا يف اجلزي��رة العربي��ة ومنطق��ة ال�ض��رق الو�ض��ط 
وا�ضتطاع ال�ضيد القائد واجلي�ش واللجان ال�ضعبية تو�ضيع 
م�ض��رح احلرب من جغرافيا اليم��ن الطبيعية اإلى جغرافيا 
اجلزي��رة العربية مما جع��ل القطاب العاملي��ة والإقليمية 
تدخ��ل ه��ذا امل�ض��رح بالإك��راه .. فاليمن يحي��ط باجلزيرة 
العربي��ة كاإحاط��ة ال�ض��وار باملع�ض��م م��ن حي��ث التاأث��ر 
والتغير ..هذا هو الثقل ال�ضرتاتيجي اليمني وهذه حدود 
اليمن ال�ضرتاتيجية.. فما يح��دث يف اليمن ي�ضتطيع اليمن 
ان يج��ّر كل حميط��ه القليمي اإل��ى ملعبه بالق��وة القاهرة 
..واقع��ا ولي���ش خي��ال مفرت�ض��ا ..وامليدان يتح��دث بهذه 

اللغة اليمنية الواثقة من واقع عملي ملمو�ش ….
اإل��ى هزمي��ة..  غ��رق.. وم��ن هزمي��ة  اإل��ى  غ��رق  م��ن 
تف��رح يوم��ا يف الع��الم وحت��زن وتت��اأمل وتخ�ض��ر دائما يف 
املي��دان… هك��ذا ال�ضعودي��ة تعي���ش وهكذا ته��رب بذعر 
م��ن الهزمي��ة فت�ضتقبله��ا هزمي��ة اخرى…بع��د الهزمي��ة 
ال�ضاحق��ة والقا�ضي��ة الت��ي نالته��ا ال�ضعودي��ة وحتالفها يف 
اليمن وامل�ضتم��رة على ايدي رجال الوع��د ال�ضادق ..رغم 
انه��ا فرحت ثالثة ا�ضهر من الع��دوان على اليمن يف العالم 
فق��ط – ال ان الو�ض��ع الع�ضك��ري انقل��ب �ض��د ال�ضعودية 
وحتالفه��ا و�ضار الع��دوان عل��ى اليمن ينه���ش ال�ضعودية 
وحتالفه��ا القليم��ي ال��دويل بق�ضوة وا�ضب��ح اليمن يتحكم 
مب�ض��رح احلرب ويخطو بخط��وات ثابتة وواثقة و�ضاخمة 
يف خ��ط الن�ضر الدائم واملت�ضاعد ام��ا ال�ضعودية وحتالفها 
يف خ��ط اخل�ض��ران والرتاجع والهزمي��ة املفتوحة. فذهبت 
ال�ضعودي��ة لفتح ازم��ة مع قطر هروبا م��ن الهزمية الثقيلة 
باليم��ن.. فحظي احل�ضار ال�ضع��ودي الماراتي البحريني 
امل�ضري �ضد قطر بروباغندا اعالمية لعدة ايام ل�ضالح هذا 
التحالف وفرحة �ضعودية ل تو�ضف وفجاأة انقلب ال�ضراع 
راأ�ض��ا على عقب ل�ضالح دويلة قطر نتيجة ال�ضناد اليراين 

الرتك��ي الرو�ض��ي الباك�ضتاين وانت��ج هذا ال�ض��راع حتالفا 
تركي��ا ايرانيا رو�ضي��ا باك�ضتانيا مع قط��ر و�ضل اإلى درجة 

التدخل الع�ضكر املبا�ضر…
حت��دث الدبلوما�ضي الأمريكي الكب��ر، ونائب م�ضت�ضار 
الأم��ن القوم��ي الأمريك��ي الأ�ضب��ق، جيم�ش جيف��ري “ان 
اإل��ى  ل��و حرك��وا دباب��ة واح��دة  ال�ضعودي��ني وحلفائه��م 
احلدود، ف�ضيكون هناك خالل اأيام طائرات اإيرانية وتركية 

و رو�ضية على الأرا�ضي القطرية”
وم��ن منطل��ق ما �ضّرح ب��ه اخطر م�ض��وؤول امريكي تقّلد 
اه��م املنا�ض��ب ال�ضتخباري��ة ذات الطاب��ع الع�ضك��ري يف 
امريك��ا ..البع�ش �ضي�ض��كك يف قدرات �ض��الح اجلو اليراين 
ولك��ن قبل ال�ض��رد الهام �ضن�ضتعر���ش معركة جوية حدثت 
قب��ل ايام بني احدث م��ا متتلكه القوات اجلوي��ة الأمريكية 
وه��ي مقاتل��ة “اإف-18” �ض��د مقاتل��ة رو�ضي��ة م��ن ن��وع 
�ضوخوي22 قدمية جدا.. هذه املعركة بني مقاتلة اأمريكية 
متط��ورة ومقاتل��ة �ضوري��ة يف �ضماء �ض��رق �ضوري��ا والتي 
ا�ضتط��اع قائدها تف��ادي �ضاروخ “جو-ج��و” من طراز ” 

9X-AIM”.يعت��رب �ضاروخ��ا حديث��ا ج��دا، ولكنه ل 
يتوافق مع الدعاية الأمريكية التي تروج له، حيث مل يثبت 
قدرات��ه اأثناء القتال. ، ع��ن طريق اإطالق املقاتلة ال�ضورية 
مل�ضاع��ل حراري��ة دفاعية ا�ضطدم بها ال�ض��اروخ المريكي 
املتط��ور ..عندها قرر الطيار المريك��ي ا�ضتخدام �ضاروخ 
 ”AMRAAM  120-AIM“ وه��و  تط��ورا  اأك��ر 
وال��ذي بدوره اأث��ار بع�ش ال�ضكوك بقدرات��ه القتالية اأثناء 
املعرك��ة، حيث من اأول جتربة له��ذا ال�ضاروخ حتى اليوم 
مت ا�ضتخدام��ه 13 م��رة، ومل ي�ضتط��ع اأن ي�ضي��ب اله��دف 
�ض��وى ٦ م��رات. هذه املعرك��ة حدثت بني مقاتل��ة اأمريكية 
متط��ورة ومقاتل��ة �ضورية قدمي��ة جدا. ونع��ود اإلى �ضالح 
اجل��و الي��راين: عندما حت��دث معرك��ة جوية ب��ني مقاتلة 
اإيراني��ة من نوع مي��ج-29 اإ�ش.اإم.تي م��ن الفئة املتطورة 
واملحدث��ة �ضد الف15 او الف1٦ حتم��ا �ضتكون النتيجة 
ل�ضالح امليج 29 الرو�ضية التي ميتلكها �ضالح اجلو اليراين 

حيث وان امليج29 املحدثة هي اقوى
م��ن اي مقاتل��ة غربية من اجلي��ل الراب��ع لن امليج 29 

املحدثة �ضواء ا�ش ام تي او
ي��و بي تي ه��ي من اجلي��ل الرابع والن�ض��ف… ا�ضافة 
اإل��ى ان ايران متتل��ك مقات��الت اف14 الأمريكية املتطورة 
�ضحي��ح انه��ا م��ن مقات��الت اجلي��ل الراب��ع لكنه��ا مقاتل��ة 
اعرتا�ضية �ضر�ض��ة لتزال حم�ضوبة م��ن املقاتالت املعتمد 
عليها يف اي معركة جوية و مل تخرج من خدمة �ضالح اجلو 
المريك��ي ال بع��ام 2010 بع��د ا�ضتبداله��ا مبقاتلة اف18 
هورن��ت- رغ��م ان اجلي���ش المريك��ي روج خلروجه��ا من 
اخلدم��ة ع��ام 200٦م ..ول نن�ضى ان �ض��الح اجلو الرتكي 
ميتلك احدث املقات��الت الأمريكية اف15 و1٦ ذات الن�ضخ 
الكر تطورا م��ن املقاتالت ال�ضعودية والإماراتية ول�ضك 
ان ال�ضط��دام اجل��وي ل��ن ميي��ز ب��ني املقات��الت �ضتحل��ق 
يف الج��واء القطري��ة هل ه��ي اإيرانية ام تركي��ة ام رو�ضية 
.الب�ضم��ة العملياتية �ضتكون �ضّري��ة وموزعة ادوارها بني 

ال�ضركاء يف امل�ضرح…
بطبيع��ة احل��ال… ان ما حتدث ب��ه ال�ضي��د القائد عبد 
املل��ك احلوثي حفظ��ه اهلل ون�ضره قبل عام��ني ان العدوان 

عل��ى اليم��ن �ضيدف��ع اليمني��ني بق��ّوة اإل��ى تغي��ر املنطقة 
والتح��ول  والنت�ض��ار  والجن��از  ال�ضم��ود  بواب��ة  م��ن 
ال�ضرتاتيج��ي و�ضيجع��ل الع��امل يع��ي جي��دا ان اليمن ل 
ميكن جتازوه اب��دا او ال�ضتهانة به كونه يخو�ش املعركة 
الدفاعي��ة منفردا …لذلك اتى حدي��ث قائد الثورة كنتائج 
واقعية متوقع��ة �ضنعها رجال المي��ان واحلكمة والباأ�ش 
ال�ضدي��د ب��داأت بالكثر واخرها النفج��ار الكبر باجلزيرة 
العربي��ة ” الزم��ة القطري��ة .. لذل��ك ان الزم��ة القطري��ة 
�ضببه��ا اليم��ن نتيجة متكن��ه ال�ضطوري م��ن هزمية اقوى 
واعت��ى واغن��ى حتال��ف ع�ضك��ري اقليم��ي دويل.. هزمي��ة 
ع�ضكري��ة و�ضيا�ضية واعالمية واأخالقي��ة و�ضعبية مالية ل 
تن�ض��ى و�ضتدر�ش يف اع��رق اجلامعات والكلي��ات واملعاهد 
الإقليمية والعاملية وهذا النت�ضار اليمني ال�ضامل هو نابع 
م��ن هند�ضة ع�ضكري��ة عك�ضية قلب��ت كل املوازين و ل�ضالح 
اليم��ن .نابع م��ن عقول وايدي مينية ل  تعم��ل ال يف م�ضار 

النت�ضار فقط…
اليمن ينت�ضر…

اليمن يرسم حدود دولته العظمى.. من بوابته االستراتيجية الدفاعية

اجلبهة الخط��ر جغرافيا واله��م ا�ضرتاتيجيا 
وال�ض��د تهدي��دا و تاأث��رًا عل��ى معق��ل املرتزق��ة 
االول »مدين��ة ماأرب« و التي وثّقت اأعمدة خطوط 
نارية تت�ساب��ك فيها خطوط االحتماالت الع�سكرية 
امليدانية كما تت�ساب��ك خطوط اجلهد والعمل يف يد 
مقات��ل ل تعرف عائلته حتت اأي نخلة او �ضدرة يف 
اجلوف ي�ضرتي��ح - او يراقب . عدوه ثم ي�ضطاده 
، فالذه��اب نح��و ال�ضرق باجت��اه م��اأرب قائم وان 
تاأخ��ر بع��د اأن تت��م عملي��ات ع�ضكري��ة نوعي��ة هي 
اللغة املطبقة يف امليدان من ا�ضود اجلي�ش واللجان 
ح��ول  الآم��ن  ال�ضرتاتيج��ي  النط��اق  لتو�ضي��ع 
حمافظة اجلوف من جهتيها اجلنوبية و ال�ضرقية، 
، وم��ن املعلوم ان املتون والغي��ل وخب وال�ضعف 
حم��اور عملياتية متقدم��ة اأول��ى ل�ضتكمال تطهر 
املحافظ��ة... يف اجلوف وقفت عقارب ال�ضاعة عدة 
م��رات، انت�ضر الرج��ال الن�ضامى امليامني لكنهم مل 
يبق��وا فيها ليحتفل��وا بالن�ضر، ثمة م��ا هو اأهم من 

الوق��وف اأمام عد�ض��ات كامرات الع��الم احلربي 
للتح��دث عن م��ا يجري وم��ا يحدث م��ن اجنازات 
وانت�ض��ارات ، فهن��اك معرك��ة اأخرى يج��ب اإمتام 
مهامه��ا، والر�ضا�ض��ات الالت��ي بق��ي م��ن فعله��ن 
ال�ضدى، يعرفن جي��دًا اأن الرجال الذين ما اأفردوا 
متاعهم منذ زمن ي�ضقون وح�ضة ال�ضحراء اجلوف 
بخط��ى امياني��ة واثق��ة قب��ل اأن تق�ض��و بحرارتها 
عليه��م. ملعرك��ة اجل��وف منعك�ضاتها عل��ى توازن 
القوى ميدانياً و�ضيا�ضياً، ال�ضرق قا�ٍش بت�ضاري�ضه 
ال�ضحراوي��ة املك�ضوفة، �ضهل عل��ى العازمني، 
وال�ض��رق اليمن��ي اأي�ضاً م�ض��رح لفو�ض��ى ميدانية 
يج��ب تو�ضيبه��ا ع�ضكري��ا وا�ضتخباري��ا بي��د م��ن 
حديد ، ففي ع��رف �ضنعاء الع�ضكري و ال�ضيا�ضي، 
م��ن غر امل�ضم��وح اأن ت�ضتمر الفو�ض��ى الع�ضكرية 
الت��ي يخلقه��ا الع��دو ميداني��اً يف قواع��د ا�ضتب��اك 
معين��ة وخطوط ن��ار متداخلة لي�س��رف م�ساريعه 
الع�ضكري��ة مبناط��ق اخرى ، اإل اأن ه��ذه الفو�ضى 

املف�ضوح��ة يف ع��رف املقاتل��ني اليمني��ني ممنوعة 
والتعام��ل معه��ا بح��زم ج��اري عل��ى ق��دم و�ضاق 
لذلك كان��ت العمليات الهجومية التي ينفذها ا�ضود 
اجلي�ض واللجان بعدة نقاط مواجهه كان لها فعلها 
وتاأثرها على جبهة اجل��وف ب�ضكل كامل. ول�ضك 
ان اإدراك وقب��ول نقاط الق��وة وال�سعف يف عدوك 
ه��و اخلطوة الأولى نحو هزميت��ه. وهذا ما يدركه 
ا�س��ود الوطن ع��ن مكامن ونقاط الق��وة وال�سعف 
اجلبه��ة  يف  واملرتزق��ة  الغ��زاة  ميتلكه��ا  الت��ي 

ال�ضرقية.... جديد جبهة اجلوف:
اأبن��اُء اجل��وف البوا�س��ل. يجّدلون م��ن خيوط 
اأ�ضع��ة امليادين اأكاليل انت�ض��ار تلوح تبا�ضره مع 
كل فج��ر جديد اإلى جانب ا�ض��ود اجلي�ش واللجان 
ال�ضعبي��ة.. ن��دى الأر���شِ و�ضتنديانه��ا ال�ضام��خ، 
تت�ضام��ى الكائنات كّلها لتط��اول قاماتهم العالية.. 
وتب�ضُط ال�ضماُء جنومه��ا واأقمارها دروباً م�ضيئًة 
ليع��ربوا اإلى �ض��درة اخلل��ود.. بزنودهم اجلوفية 

ال�ضم��راء تعت�ضم الكرام��ة، ويف جباههم ال�ضاخمة 
اآي��ات الع��زة والكرام��ة والكربي��اء.. اإنه��م ا�ضود 
ال�ضح��راء الداعم��ني لبوا�ضل اجلي���ش واللجان - 
رج��ال اهلل وحرا�ش الأمة الأوفياء.. ح�ضُن الوطن 
الأبدي وحماة الديار لهم ال�ضالة وعليهم ال�ضالم.

»قن��اة امل�ض��رة « الت��ي واكبته��م يف معركتهم 
الأخ��رة والت��ي ه��ي عبارة ع��ن عملي��ة ع�ضكرية 
ليلي��ة نوعية متك��ن فيها ا�ض��ود اجلي���ش واللجان 
ال�ضعبي��ة م��ن اقتح��ام التب��ة احلم��راء يف منطق��ة 
اخلنج��ر مبحافظ��ة اجلوف وقت��ل الع�ض��رات من 
املرتزق��ة وتدم��ر العديد م��ن اللي��ات الع�ضكرية 
املتطورة واغتنام ا�ضلح��ه وذخائر بكميات كبرة 
..ه��ذه العملية الع�ضكري��ة اخلاطفة �ضكلت �ضدمة 
للمرتزق��ة و ركي��زة نارية متقدم��ة لعمليات قادمة 
ورفع��ت على اكفه��ا اجن��ازا ع�ضكريا كب��را وهو 
ال�ضرتاتيجي��ة  التب��ة احلم��راء  عل��ى  ال�ضيط��رة 

والقادم من اجلوف ومن كل ميدان ا�ضد و اعظم

هل تتذكرون مكيراس.. إنها األخدود الذي احترق فيه محمد بن زايد وجيشه ولم تقم له قائمة بعدها.. 

ال������������ت������������ّب������������ة احل�����������������م�����������������راء ب��������خ��������ن��������ج��������ر اجل������������������������وف ب���������������أي���������������دي ح������������م������������اة ال������������دي������������ار

مــــــــــن مياديــــــن اجلــــــهاد/ 

أحمد عايض أحمد
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جرمي��ة يختل باملخا. وق�ض��ف منطقة �ضكنية 
يف تع��ز جرائم مملكة مالأت العامل �ضرورا وخرابا 
مملك��ًة  يوم��ا  تك��ون  اأن  وم�ضُره��ا  ودم��ارا..، 
منب��وذة، فجرمية واحدة م��ن جرائمها ت�ضتحق 
به��ا لعنًة اإل��ى يوم الدين، فكي��ف وهي يف كل يوم 
و�ضاع��ة ترتكب جرميًة تل��و اجلرمية. مل تك�ضب 

منها �ضوى تفاقم الأزمات...وتعاظم اللعنات.
فف��ي حمافظ��ة �ضعدة كان��ت جرائ��م حتالف 

العدوان كالآتي :
•ا�ضت�ضه��اد 3 مواطن��ني واإ�ضاب��ة 8 اآخرين 
وتدم��ر منزل يف الغ��ارة الت��ي ا�ضتهدفت منطقة 

ال�ضوارق مبديرية رازح
ال�ضعودي  الأمريكي  العدوان  •غارة لطران 

على منطقة بركان مبديرية رازح
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   4•

ال�ضعودي على مديرية �ضدا

•اإ�ضاب��ة طفل جراء الغ��ارة التي ا�ضتهدفت 
منطقة بركان مبديرية رازح

اآخرين  اثن��ني  واإ�ضابة  مواط��ن  •ا�ضت�ضه��اد 
يف غارت��ني ا�ضتهدفت��ا �ضيارة يف منطق��ة اخلر�ضة 

مبديرية منبه
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  •3غ��ارات 

ال�ضعودي على مديرية الظاهر
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  •غارت��ان 

ال�ضعودي على مديرية �ضدا
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   5•

ال�ضعودي على مديرية الظاهر
•ا�ضت�ضه��اد مواط��ن بنران حر���ش احلدود 

ال�ضعودي يف �ضوق الرقو مبديرية منبه
العدوان على منطقة مذاب  •غارتان لطران 

يف مديرية ال�ضفراء
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  •غارت��ان 

ال�ضع��ودي على الطريق الع��ام مبنطقة بركان يف 
مديرية رازح

يف  �ضيارت��ه  وتدم��ر  مواط��ن  •ا�ضت�ضه��اد 
الغارت��ني التي ا�ضتهدفت منطق��ة بركان مبديرية 

رازح
عل��ى  غ��ارات   3 ي�ض��ن  الع��دوان  •ط��ران 

مديرية �ضدا 
•ط��ران العدوان الأمريكي ال�ضعودي ي�ضن 

4 غارات على مديرية الظاهر
•حر���ش احلدود ال�ضع��ودي ي�ضتهدف �ضوق 
الثقيل��ة  بالر�ضا�ض��ات  منب��ه  مبديري��ة  الرق��و 

واأ�ضرار يف ممتلكات املواطنني
ال�ضعودي  الأمريكي  العدوان  •غارة لطران 
عل��ى اخلط العام يف منطقة بن��ي �ضياح مبديرية 

رازح
اآل  �ضعودي علي منطقتي  •ق�ضف �ضاروخي 

ال�ضيخ واآل عمر مبديرية منبه
�ضدا مديرية  على  العدوان  لطران  •غارتان 

ال�ضعودي  الأمريكي  العدوان  •غارة لطران 
على مديرية الظاهر

•الع��دوان ي�ضته��دف �ض��وق الرق��و مبديرية 
منبه بالأ�ضلحة الثقيلة

مديري��ة  عل��ى  الع��دوان  لط��ران  •غارت��ان 
الظاهر

•الع��دوان ي�ضته��دف �ض��وق الرق��و مبديرية 
منبه بالأ�ضلحة الر�ضا�ش

الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  •4غ��ارات 
ال�ضع��ودي عل��ى منطق��ة بن��ي غرب��ان مبديري��ة 

�ضاقني

وت�صتمر جرائم العدوان، وي�صتمر �صمت العامل، وي�صتمر �صمود �صعبنا املنا�صل الأبي، ورهان العدوان على ك�صر اإرادة اليمنيني باحلديد والنار رهان خا�صر، ويف ال�صحيفة 
نعر�ض جانبا من �صور ب�صعة جلرائم ا�صتهل بها عيد الفطر املبارك، واأمام وح�صية كهذه ما للعدو اإل وثبة الرجال وعزم عند النزال وتنكيل يف الرب والبحر واإن �صاء اهلل يف 

اجلو، ولين�صرن اهلل من ين�صره اإن اهلل لقوى عزيز. جرائمالعدوان

ش�����ه�����ي�����دًا م�������ن ال�����ن�����س�����اء واألط���������ف���������ال ح���ص���ي���ل���ة 
ج����رمي����ة ال������ع������دوان ف����ي م��ن��ط��ق��ة ي���خ���ت���ل ب��امل��خ��ا

مجازر متواصلة يرتكبها حتالف العدوان على مدار الساعة ضد الشعب اليمني

الأمريكي  الع��دوان  لط��ران  •غ��ارة 
ال�ضع��ودي على منطق��ه غيلمة يف مديرية 

نهم
الأمريكي  الع��دوان  لط��ران  •غ��ارة 
ال�ضعودي عل��ى منطقه ال�ضرة يف مديرية 

نهم
الأمريكي  الع��دوان  لط��ران  •غ��ارة 

ال�ضعودي غرب بني بارق مبديرية نهم
•4 غارات لطران العدوان الأمريكي 

ال�ضعودي على مديرية نهم
الأمريكي  الع��دوان  لطران  •غارتان 
ال�ضع��ودي عل��ى مزارع اجل��ر يف مديرية 

عب�ش
عل��ى  الع��دوان  لط��ران  •غارت��ان 

ال�ضافح وبني بارق
•طران العدوان الأمريكي ال�ضعودي 

ي�ضن غارة على مديرية نهم
الأمريكي  الع��دوان  لط��ران  •غ��ارة 

ال�ضعودي على مديرية نهم
على  غارتني  ي�ضن  الع��دوان  •طران 

منطقة بني بارق 

فشل ذريع بنهم وهستيريا من الغارات با حدود

10 شهداء وجريحني إثر غارتني لطيران العدوان على منزل مواطن بتعز

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

جــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــزاناجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفاحلـــــــــــــــــديـــــــــــــــــدةمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرب

العدوان األميركي السعودي على اليمن في أعلى درجات جنونهصــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــدة 

2017م  /  7  /  3 املــــــــوافــــــــق  هــــــــ   1438 شـــــــــــوال   9 االثـــــــنـــــــن  يـــــــــوم  إلـــــــــى   .. 2017م   /  6  /  26 املــــــــوافــــــــق  هــــــــ   1438 شـــــــــــــوال    2 االثـــــــنـــــــن  يـــــــــوم  مـــــــن  الـــــــــعـــــــــدوان  حتــــــالــــــف  جـــــــرائـــــــم  رصـــــــــد 

•10غ��ارات لط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�ضع��ودي عل��ى مديريتي حر�ش 
وميدي

وميدي حر�ش  مديريتي  على  العدوان  لطران  غارات   3•
•ط��ران الع��دوان الأمريكي ال�ضعودي ي�ضن 4 غارات على مديريتي حر�ش 

وميدي
•5 غارات لطران العدوان الأمريكي ال�ضعودي على مديريتي حر�ش وميدي 

•11 غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�ضع��ودي عل��ى مديريت��ي حر�ش 
وميدي 

ميدي مديرية  على  ال�ضعودي  الأمريكي  العدوان  لطران  •غارة 
•9 غارات لطران العدوان الأمريكي ال�ضعودي على مديريتي حر�ش وميدي
•ط��ران الع��دوان الأمريكي ال�ضعودي ي�ضن ٦ غارات على مديريتي حر�ش 

وميدي

15

حلج : •ط��ران العدوان الأمريكي ال�ضعودي ي�ضن 
غارة على كهبوب.

العدوان  لقوى  تابع��ة  بدون طيار  لطائرة  •غ��ارة 
على منطقة كهبوب.

�ضب��وة: •غارت��ان لطران العدوان عل��ى بيت دبوه 
اإحداها على جتمعات مرتزقته و�سقوط عدد من القتلى 

واجلرحى يف �ضفوفهم .
�ضنع��اء: •ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�ضعودي 
ي�ض��ن 12 غ��ارة ا�ضتهداف جب��ل ظف��ار يف مديرية بني 

مطر.
عمران:  •7 غارات لطران العدوان على مع�ضكر لواء 

العمالقة ووادي العبلة يف مديرية حرف �ضفيان.

طيران العدوان السعودي األمريكي يواصل
 جرائمه البشعة بحق املواطنني مبختلف احملافظات

منطقة  على  طي��ار  بدون  لطائرة  •غارت��ان 
عزان مبديرية الوازعية

•غارة لطران العدوان ا�ضتهدفت منزل يف 
منطق��ة احلني�ضية يف مديرية ذب��اب واأنباء عن 

�سقوط �سحايا
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  •غ��ارة 

ال�ضعودي على منطقة الربح
منطق��ة  عل��ى  الع��دوان  لط��ران  •غ��ارة 

الأحيوق يف مديرية الوازعية
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   4•

ال�ضعودي على منطقة الكمب يف مديرية مقبنة
لط��ران  غ��ارة  يف  مواط��ن  •ا�ضت�ضه��اد 
الع��دوان الأمريك��ي ال�ضع��ودي عل��ى منطق��ة 

الكدحة يف مديرية املعافر
•غ��اره لطائ��رة ب��دون طيار عل��ى مع�ضكر 

العمري يف مديرية ذباب
•3 غ��ارات لط��ران الع��دوان عل��ى مدينة 

الربح يف مديرية مقبنة

•ا�ضت�ضه��اد ام��راأة واإ�ضاب��ة طفلة بجروح 
خط��رة وت�ض��رر ع��دد من املن��ازل اإث��ر ق�ضف 
مدفعي ملرتزق��ة العدوان الأمريك��ي ال�ضعودي 

على قرية النوبة يف املخا
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  •غ��ارة 
ال�ضعودي على �ضوق الربح يف مديرية مقبنة   

العدوان ي�ضته��دف منزل مواطن  •ط��ران 
�ضمال �ضرق يختل يف مديرية املخا

الأمريك��ي  الع��دوان  غ��ارات  •ح�ضيل��ة 
ال�ضعودي على من��زل يف منطقة يختل مبديرية 
املخ��ا  و�ضل��ت اإل��ى 10 �ضه��داء م��ن الن�ض��اء 

والأطفال و 2 جرحى 

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظة حجة

ال������ع������دوان ع���ل���ى ال��ي��م��ن 
رأس���������������������ه »أم����������ري����������ك����������ا« 
وق������ل������ب������ه »إس�������رائ�������ي�������ل«

ات
ـــــــــــــــ

ظــــــــــ
ـــــــــــــــ

فــــــــــ
ـــــــــــا

حــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

مــــــــــ

للعام الثالث على التوالي .. جرائم العدوان في ازدياد 
�ضرواح مديرية  على  العدوان  لطران  غارة   14•

•18 غ��ارة لط��ران الع��دوان على مناط��ق متفرقة م��ن مديرية �ضرواح 
خالل ال�ضاعات املا�ضية

•اأك��ر م��ن 11 غارة لطران العدوان بينها قناب��ل عنقودية على مناطق 
متفرقة من مديرية �ضرواح

�ضرواح مديرية  على  ال�ضعودي  الأمريكي  العدوان  لطران  •4غارات  
•طران العدوان الأمريكي ال�ضعودي ي�ضن ٦ غارات على مناطق متفرقة 

يف مديرية �ضرواح
•7 غ��ارات لطران العدوان الأمريكي ال�ضعودي على مناطق متفرقة من 

مديرية �ضرواح 

طيران العدوان يدمر خزانات التحلية بجزيرة 
كمران ويقطع مياه الشرب على سكانها

على  ال�ضعودي  الأمريكي  العدوان  لطران  •غارة 
قرية الكدح يف مديرية اخلوخة

•3 غ��ارات لط��ران الع��دوان ت�ضته��دف خزانات 
التحلية يف جزيرة كمران

•ط��ران العدوان ي�ضن غ��ارة على منطقة الكدح 
يف مديرية اخلوخة

ي�ض��ن  ال�ضع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان  •ط��ران 
غارتني على مديرية اللحية

جرائم العدوان لن ثني رجال القبائل 
م الصفوف ملواجهته عن تقُدّ

الع��دوان الأمريكي  •غ��ارة لطران 
ال�ضعودي على  تبة طحنون

الأمريكي  العدوان  •غارتان لطران 
ال�ضعودي على مديرية املتون

الأمريك��ي  الع��دوان  •ط��ران 
ال�ضع��ودي ي�ض��ن غارتني عل��ى مديرية 

املتون

العدوان السعودي في اليمن .. 
استنساخ للجرائم األمريكية 

الدود جبل  على  العدوان  لطران  •غارتان 
•غ��ارة لطران الع��دوان الأمريكي ال�ضعودي 

على جبل الدود
•غ��ارة لطران الع��دوان الأمريكي ال�ضعودي 

على وادي جارة
العمود موقع  على  العدوان  لطران  •غارة 

مناط��ق  عل��ى  الع��دوان  لط��ران  •7غ��ارات 
متفرقة

جنــــــــــــــــــــــــــــــــران
األمم املتحدة شريك العدوان 

السعودي في جرائمه على اليمن
ي�ض��ن غارتني  الع��دوان  •ط��ران 

على موقعي ال�ضرفة واملخروق
الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   4•
موق��ع  عل��ى  ال�ضع��ودي  الأمريك��ي 

ال�ضرفة
عل��ى  الع��دوان  لط��ران  •غ��ارة 

موقع الطلعة
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طائر�ت -بدون- طيار:
��ستط��اع ��س���د �لدف��اع �جل���ي �ليمني 
طي��ار  ب��دون  طائ��رة   13 ��سق��اط  م��ن 
كاالتي: وهج�ميه" وهي  "��ستطالعيه 

�ملقاتالت - �حلربية:

يف 26 فرب�ير 2017م  متكنت �لدفاعات �جل�ية للجي�ش و�للجان �ل�سعبية من ��ستهد�ف طائرة ن�ع "F16" ب�سماء 
�سعده و�سقطت يف منطقة جنر�ن

 ويف 8 ي�ني��� 2017م متكن��ت وح��دة �لدف��اع �جل�ي للجي���ش و�للجان �ل�سعبية م��ن �إ�سقاط طائ��رة �إف 16 تابعة 
للعدو�ن �ل�سع�دي �الأمريكي ب�ساروخ �أر�ش ج� يف �سماء �لعا�سمة �سنعاء.

ويف20/ماي�/2017 �أ�سقطت �لدفاعات �جل�ية للجي�ش و�للجان �ل�سعبية طائرة �ف 15 تابعة للعدو�ن �ل�سع�دي 
�الأمريكي يف جنر�ن.

متكنت وحد�ت �لقنا�سة �ليمنية �لتابعة للجي�ش و�للجان �ل�سعبية منذ بد�ية �سهر يناير2017 و�لى �لي�م

كما متكن اسود اجليش واللجان من 

الحصاد الجهادي

 ..  خسائر حتالف العدوان في البر والبحر واجلو للنصف األول  للع����اں2017ں .. 
امل�����������س�����������ت�����������ور.. ت��������ك��������ش��������ف  واحل�������������ق�������������ائ�������������ق   .. ي��������ت��������ك��������ل��������ں  امل�����������������ي�����������������دان   

خ��س��ائ��ر حت���ال���ف ال����ع����دوان ال���س���ع���ودي األم���ري���ك���ي خ����ال ال��ن��ص��ف األول م���ن ال��ع��اں 

2017خسائر _الرب:

تقرير- عسكري نصف سنوي:

�أنها معركة �لعقل و�ل�س��عد و �الإر�دة �ل�سلبة و�لكر�مة �ل�طنية و�الإن�سانية 
�ل���سح��ة و�العتب��ار �لع�سك��ري �ليمن��ي �ل�سام��خ خ�س��س��ًا و�أن �مل�ستحي��ل يف 
�ل��رب�ري و�ل�سح��اري و �لبح��ار قهروه وجت��اوزوه رج��ال �هلل �ملر�بطني يف كل 
ميد�ن باإذن �هلل وتاأييده ثم باإميانهم وعزمهم وب�سالتهم وثباتهم و�حرت�فيتهم 
وحنكته��م �لع�سكرية ينت�سرون د�ئمًا و�ل�سبب باأن �مل�ستحيل مقه�ر على �أيدي 

حماة �ل�طن �لذين �تخذو� من �هلل �سندً� وع�نا و�إلى �لتفا�سيل:

قنص 
 
ً
263ً جنديا

سعوديا

تدمير 
واعطاب 
972 آلية 
عسكرية

و 481 من 
المنافقين 

المرتزقة

تدمير 22 دبابة 

من بينها 6 

دبابات نوع ” 

أبرامز” أمريكية 
الصنع 

باألرقاں

ثقيل��ة وخفيف��ة يف �جلبه��ات �لد�خلية وم��ا ور�ء �حلدود 

�أثناء �لت�س��دي للهجمات �لع�سكري��ة �ملتتالية �لتي تنفذها 

ق����ت �لغز�ة ومرتزقته��م ��سافة �إلى �لعملي��ات �لهج�مية 

�لت��ي ي�سنه��ا �أ�س���د �جلي���ش و�للجان ، ك��ذ� ع��ن ��ستهد�فها 

بال�س��ريخ �حلر�رية �مل�جهة و�لعب��ت �الأر�سية �لنا�سفة

972

22

263

13

 ومنه��ا اأي�ض��اً ومت تدم��ر م��ا يقارب 
خمزن اأ�ضلحة تابع للجي�ش ال�ضعودي 

ومرتزقته....

منها تدمير 113 
مدرعة 

عسكرية 
ثقيلة

و837 آلية 
قتاليه خفيفة 

ولوجستية .

خسائر_ الجو:
وح��د�ت �لدفاع��ات �جل�ي��ة للجي���ش و�للج��ان �ل�سعبي��ة له��ا ب�سم��ة �نت�س��ار 
و��سحة وم�ؤثرة على جمريات �ملعركة ، حيث متكنت من �إ�سقاط 3 مقاتالت من 

فئة �جليل �لر�بع و�لن�سف من ن�ع �ف15 و16 وهي كاالآتي:

34

 خسائر - البحر :
والأ�س�د �لبحرية �ليمنية منجز�ت �أ�سط�رية .عابقه بالن�سر و�لتحدي ففي عام 2017م ��ستطاعت �لق��ت �لبحرية �لتابعة للجي�ش و�للجان 
�ل�سعبي��ة م��ن ��ستهد�ف �سفينه حربية هج�مية و�سفينة �نز�ل وفرقاطة هج�مية من ن���ع الفاييت �لفرن�سية �ملتط�رة و�أربعة زو�رق حربية 

ثقيلة وم�سرع �لع�سر�ت من م�ساة �لبحرية و�لق��ت �خلا�سة �لبحرية �لغازية بني جن�د و�سباط كان�� على متنها وهي كاالتي:

�ملروحيات-  �لهج�مية:

- �إ�سق��اط طائ��رة عم�دي��ة بنري�ن �سديقة يف ماأرب ن���ع " بالك ه�ك " تابعة لتحالف �لغز�ة مبنطق��ة �لتد�وين �سمال �سرق 
مدين��ة م��اأرب وم�س��رع 12 �سابطا �سع�دي كان�� على متنها و�عرتف��ت �المار�ت عن م�س�ؤولية ��سقاطه��ا مما �ثار خالف كبري بني 

�ل�سع�دية و�المار�ت.. 

*-�إ�سقاط طائرة مروحيه هج�ميه " �أبات�سي " لتحالف �لغز�ة ي�م 26 يناير2017م

يف �ملخا 
*-��سقاط مروحيه هج�ميه من ن�ع �بات�سي يف 16 مار�ش 2017م، يف منطقة �جلاح �العالء يف مديرية بيت �لفقيه مبحافظة 

�حلديدة.

- متكنت �لق�ة �ل�ساروخية للجي�ش و�للجان �ل�سعبية من

-  ��ستهد�ف زورق حربي تابع للعدو�ن �الأمريكي �ل�سع�دي قبالة �س��حل �ملخا مبحافظة تعز  ب�ساروخ م�جه يف 3 يناير2017م.

- دم��ر �أ�س���د �جلي�ش و�للج��ان �ل�سعبية زورقا حربيًا لتحالف �لعدو�ن �الأمريكي �ل�سع���دي حيث  ��ستهدفت �لق�ة �لبحرية 
�لتابعة للجي�ش و�للجان �ل�سعبية �لزورق �حلربي �لغازي على بعد 14 كم من �ل�ساحل �ليمني بتاريخ 30 يناير 2017م.

-  �أ�س���د �لبحري��ة ��ستهدف��ت فرقاطة حربية هج�مية تابع��ة لق�ى �لعدو�ن �ل�سع�دي �المريك��ي قبالة �س��حل �حلديدة 
و�مل�سم��اة “�ملدين��ة” فرن�سي��ة �ل�سن��ع م��ن ن���ع : الفايي��ت La Fayette F-2000 ، وتعترب م��ن �أهم قطع �الأ�سط���ل �لغربي 

للبحرية �ل�سع�دية. وهي مزودة ب�س��ريخ م�جهة وجمهزة لقتال �لغ���سات وت�فري �لدفاع �جل�ي وتاأمني جمم�عات �لقتال 
�لبحري��ة وتاأم��ني �لق��ف��ل �لبحري وي�سل عدد طاق��م هذه �لفرقاطة �إل��ى �لطاقم: 197 فردً�. حي��ث مت ��ستهد�فها ي�م 

�الثنني 30 يناير2017م....

- �أعلنت �لبحرية �ليمنية �لتابعة للجي�ش و�للجان عن �إغر�ق زورق حربي ثقيل هج�مي لتحالف �لعدو�ن يف �ساحل 
�ملخا �لغربي بتعز ب�ساروخ حر�ري ق�سري �ملدى . ي�م �جلمعة 10 مار�ش 2017.

- متكنت �لق�ة �لبحرية �لتابعة للجي�ش و�للجان �ل�سعبية من �إ�ستهد�ف زورق حربي قبالة �ل�ساحل �لغربي -�سمال 
�ملخا ي�م 18 �بريل 2017م

- متكن��ت �لق����ت �لبحرية من ��سته��د�ف �سفينة حربية عملياتية ثقيلة تابعة لتحال��ف �لغز�ة كانت تق�م باأعمال 
عد�ئية قبالة �س��حل #�ملخا ي�م �لثالثاء13 ي�ني�2017م.

�إ�سقاط طائرتي ��ستطالع  يف �سحر�ء ميدي يف 30 �أبريل2017م 

��سقاط طائرة ��ستطالع يف �سحر�ء ميدي يف 7 ماي�2017م ،

�إ�سقاط طائرة ��ستطالع يف �سماء �سرو�ح ي�م 16 فرب�ير2017م ،

 ��سقاط طائرة ��ستطالع يف مديرية باقم ي�م 8 فرب�ير2017م ، 

�إ�سقاط طائرة ��ستطالع  يف منطقة �جلديد باملخا يف 12 يناير 2017م.

 ��سقاط طائرة ��ستطالع يف منطقة �لعمري يف ذوباب بتاريخ 3 ي�ني�2017م 

3

يتبع

ويف الختام:
اإن اله��روب الغ��ازي واملرتزق من العرتاف بواقع الهزائم ال�ضاحقة بات غائباً واإخفاء اخل�ضائر الثقيلة اأ�ضبح من امل�ضتحيل اخفاوؤه ، وتخدير وت�ضليل ال�ضعب ال�ضعودي 
واخلليج��ي واملغ��رر به��م هو احلل الفا�ضل الذي ليزال �ضارياً رغم الف�ضائح املخزية والكبرة فال خيار غ��ره لديهم من اأجل تاأهيل املعنويات الع�ضكرية املنهارة والنف�ضيات 
املحطم��ة وال�ضتن��زاف ال��ذي يخلقه اأ�ضود اجلي�ش واللجان للفتك بهم اأ�ضبح ي�ضتهدف العمود الفقري للغزاة واملرتزقة �ض��واء ال�ضالح او املال .. وما اأعظم اأيام اهلل وا�ضماها 
عندما تاأتي باأخبار رجال اهلل باحلقائق تلو احلقائق من امليدان لتك�ضف امل�ضتور عن الغزاة واملرتزقة.. اأ�ضبح حتالف الغزاة واملرتزقة يف حالة �ضتات ع�ضكري يف اجلبهات، 
يف�ضح��ون انف�ضه��م، يك�ضفون هزائمهم، ين�ضرون ترهاتهم وهرطقاته��م باأيديهم .. ماذا نريد اأكر مما تطبخه مطابخ اإعالمية مفل�ضة تقتل تهني وتذل مموليها ومالكيها ، مل نعد 
نحت��اج اأن نداف��ع عن حقائق امليدان ول اأرقامه ومعطياته ول عن اإجنازات اجلي���ش واللجان  فُعمي الأب�ضار واأغبياء العقول واأ�ضحاب القلوب املهزومة والروحية القتالية 

امله�ضمة واملحطمة باتت هي من تخدمنا بال �ضقف وبطرق غر متعمدة ول مق�ضودة….والقادم اعظم... اليمن ينت�ضر......

تقرير / أحمد عائض أحمد          - جرافيك / الحقيقة

-  متك��ن ��س�د �لبحرية �ليمنية من ��ستهد�ف �سفينة �إنز�ل ع�سكرية 
للغ��ز�ة قبال��ة �س��حل �ملخا مبحافظة تعز ب�س��اروخ �ر�ش -بحر متط�ر 

بتاريخ 25 ي�ني�2017م
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واملتع��ددة والتي نالت ثناء قائد الث��ورة ال�ضيد القائد عبد 
املل��ك احلوث��ي حفظ��ه اهلل ون�ض��ره واعجاب��ه الكب��ر بالقوة 
حقق��ت  امليام��ني،  البط��ال  ورجاله��ا  اليمني��ة  ال�ضاروخي��ة 
جهوده��م العملياتي��ه نتائ��ج ميداني��ه و ا�ضرتاتيجي��ة عل��ى 
امل�ضت��وى الداخلي واخلارج��ي واثبتت انها الق��در والقوى 
وال�ض��د تاأث��را يف �ضاح��ة املعركة وهي التي غ��رت املوازين 
ون�ضفت خمططات وعمليات كربى للغزاة وكانت تعيد الغزاة 
واملنافق��ني ال��ى خان��ة ال�ضف��ر يف كل جول��ه ج��راء ال�ضربات 
الردعية القاتلة واملدمرة، ا�ضافة الى ذلك انها و�ضعت نف�ضها 
يف حت��دي كبر وغر م�ضبوق وه��ي م�ضوؤولية كربى ال وهي 
ان ت�ض��د ف��راغ التوفق اجلوي والبحري للغ��زاة وان تتجاوز 
هذا التفوق الت�ضليحي وفعال ا�ضتطاعت القوة ال�ضاروخية ان 
تكون البديل ملواجه��ة التفوق اجلوي والبحري بل واخرجته 
م��ن م�ضرح احلرب كقوة تف��وق تغر موازين القوة وحافظت 
الق��وة ال�ضاروخي��ة عل��ى عام��ل ال��ردع والتغي��ر يف امليدان 
من��ذ بداي��ة العدوان، وه��ذا نتيجة المي��ان الرا�ض��خ والعزم 
الق��وي وامل�ضوؤولي��ة التي حمله��ا رجال ال�ضواري��خ باإخال�ش 
ووف��اء وارادة واميان ول نن�ض��ى اننا كلما حتدثنا عن اجناز 
فالعقي��دة الع�ضكري��ة هي املفت��اح وال�ضر لذلك كلم��ا يديل قائد 
الث��ورة خطاباً تكون العقيدة الع�ضكري��ة ال�ضالمية اجلهادية 
القراآني��ة الوطنية برتكيبتها العجيب��ة والنقية هي احلا�ضرة 
واملوّجهة يف ادارة ال�ضعب واجلي�ش واللجان وتنظيم املعركة 
تنظي��م قيا�ض��ي وعمليات��ي دقي��ق وحم��رتف ب��اأدوات وافكار 
ب�ضيط��ة ولكن فتاكة يف العمل والنتيجة والتاأثر، لن العقيدة 
الع�ضكرية ُتخ��رج كامل القوة اجل�ضدي��ة والروحية والعقلية 
الكامن��ة باملجاه��د املقات��ل وتتحرك ه��ذه القوة ب��روح قتاليه 
وبج�ضد ا�ضت�ضهادي وبعقلية ثابتة وحذرة وخبرة وحمرتفة 
وبقل��ب مطمئ��ن مل��يء بالع��زم والمي��ان والرادة والب�ضالة 

والب�ضرة. والى التفا�ضيل:

�أعد�د -�ل�س��ريخ:
اطلق��ت القوة ال�ضاروخية اليمني��ة 93 �ضاروخا بالي�ضتيا 

وتكتيكيا �ضواء ق�ضر املدى او متو�ضط املدى وهي كالتي:
39 �ضاروخ زلزال3 و2 و1 ....

7 �ضواريخ �ضمود..
28 �ضاروخ اورغان....

2 �ضاروخ بركان...
19 �ضاروخ قاهرام2.....

782 عملي��ه �ضاروخيه م�ضاحي��ه مت تنفيذها يف 47 جبهه 
"بالعم��ق  م��ا وراء احل��دود  الداخ��ل وبجبه��ات  قتالي��ه يف 
ال�ضع��ودي".. حي��ث تت�ضم��ن ه��ذه العملي��ات ال�ضاروخي��ة 
امل�ضاحي��ة . املئ��ات م��ن ال�ضواري��خ ق�ضرة امل��دى التي مت 
اطالقه��ا من قواعد اطالق فرديه وثنائيه وهي �ضناعه مينيه 

...%100

�لتفا�سيل - �لعملياتية لل�س��ريخ:
نتيج��ة ك��رة العملي��ات ال�ضاروخي��ة التي نفذته��ا القوة 
ال�ضاروخي��ة اليمني��ة �ضد الغ��زاة واملرتزقة طيل��ة ٦ ا�ضهر 
من��ذ بداي��ة 2017م وال��ى اليوم ف��ال ي�ضعن��ا ان نح�ضي هذه 
العملي��ات ال�ضاحق��ة بالن���ش اخلربي الكامل ولك��ن ن�ضتطيع 
ان ن�ض��رد بع�ش ه��ذه العملي��ات ال�ضاروخية بالزم��ان الذي 
مت اط��الق ال�ضواريخ فيه��ا واملكان ال��ذي مت ا�ضتهدافه بهذه 

ال�ضواريخ وبداية حيث ان القوة ال�ضاروخية 
بتاري��خ  ك��ان  الأول  برك��ان2ۚ   ” �ض��اروخ  اطلق��ت 
2017/2/5 م، وا�ضتهدف قاعدة ع�ضكرية �ضعودية يف منطقة 

املزاحمية غرب الريا�ش،
 فيم��ا اطلق ال�ضاروخ الثاين بتاريخ 2017/3/19 م،على 

قاعدة امللك �ضلمان اجلوية يف الريا�ش 
وبتاري��خ 04/يولي��و/2017 اأطلقت الق��وة ال�ضاروخية 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة �ض��اروخ زلزال 2 عل��ى مع�ضكر 
املع��زاب ال�ضع��ودي بجي��زان وبتاري��خ 30/يوني��و/2017 
ال�ضعبي��ة  واللج��ان  للجي���ش  ال�ضاروخي��ة  الق��وة  اأطلق��ت 
�ض��اروخ زل��زال2 عل��ى جتم��ع اجلي���ش ال�ضع��ودي يف قرية 

الراحة بجيزان.
 وبتاري��خ 29/يوني��و/2017 اأطلقت الق��وة ال�ضاروخية 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة، ، �ضاروخني من ن��وع اوراغان 
على جتمعات للق��وات الغازية واملرتزقة مبع�ضكر تداوين يف 

وادي عبيدة حمافظة ماأرب 
وبتاريخ 27/يوني��و/2017 اإ�ضتهدفت القوة ال�ضاروخية 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة ب�ضاروخ��ي زل��زال 2 جتمع��ات 
ملرتزق��ة الع��دوان ال�ضع��ودي الأمريك��ي يف منطق��ة ال�ضل��و 

مبحافظة تعز. 
وبتاري��خ 21/يوني��و/2017 اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخية 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبية �ض��اروخ زل��زال 2 على جتمعات 

ملرتزقة اجلي�ش ال�ضعودي يف بوابة الطوال بجيزان.
وبتاري��خ 12/يوني��و/2017 اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخية 
للجي�ش واللج��ان ال�ضعبية �ضاروخ��اً بالي�ضتياً متو�ضط املدى 
م��ن نوع قاه��ر ام 2 على جتمع��ات لقيادات مرتزق��ة العدوان 

ال�ضعودي الأمريكي مبحافظة اجلوف .
 وبتاري��خ 10/يوني��و/2017 اأطلقت الق��وة ال�ضاروخية 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبية �ضاروخي زل��زال2 على جتمعات 

مرتزقة اجلي�ش ال�ضعودي جنوب املو�ضم بجيزان. 
وبتاري��خ 09/يوني��و/2017 اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخية 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة خم�ض��ة �ضواريخ ن��وع زلزال 2 
وغ��راد و�ضم��ود على جتمع��ات اجلي�ش ال�ضع��ودي ومرتزقة 

العدوان يف جيزان.
 وبتاري��خ 03/يوني��و/2017 دك��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة 
للجي���ش واللجان ال�ضعبية بثالث��ة �ضواريخ زلزال2 جتمعات 
كبرة ملرتزقة العدوان ال�ضعودي الأمريكي اأ�ضفل فر�ضة نهم. 
وبتاريخ 02/يوني��و/2017 اإ�ضتهدفت القوة ال�ضاروخية 
ب�ض��اروخ زل��زال 2 جتمع��ات ملرتزق��ة الع��دوان ال�ضع��ودي 

الأمريكي يف مديرية موزع مبحافظة تعز.
 وبتاري��خ 01/يونيو/2017اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة �ض��اروخ زلزال2 عل��ى جتمعات 
ملرتزق��ة العدوان ال�ضعودي الأمريكي بوادي ملح يف الأطراف 

ال�ضرقية بنهم.
وبتاري��خ 28/ماي��و/2017 اطلق��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة 
�ض��اروخ اأورغ��ان عل��ى جتمعات واآلي��ات وجن��ود يف مع�ضكر 

الدغارير غرب اخلوبة .
وبتاري��خ 2٦/ماي��و/2017 اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة �ض��اروخ زل��زال2 و�ضلي��ات من 
�ضواريخ الكاتيو�ضا على جتمعات ملرتزقة العدوان ال�ضعودي 

الأمريكي بوادي ملح بالأطراف ال�ضرقية ملديرية نهم.
وبتاري��خ 2٦/ماي��و/2017 اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة 

للجي���ش واللجان ال�ضعبية �ضاروخ "زل��زال1" على جتمعات 
املت��ون  مبديري��ة  الأمريك��ي  ال�ضع��ودي  الع��دوان  مرتزق��ة 

مبحافظة اجلوف.
وبتاري��خ 23/ماي��و/2017 اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة �ض��اروخ زلزال2 عل��ى جتمعات 

مرتزقة العدوان يف املخا مبحافظة تعز.
وبتاري��خ 23/ماي��و/2017 اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبية �ض��اروخ زل��زال 2 على جتمعات 

ملرتزقة العدوان ال�ضعودي الأمريكي بوادي ملح بنهم.
وبتاري��خ 19/ماي��و/2017 اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة �ض��اروخ اأورغ��ان عل��ى جتم��ع 
ملرتزقة العدوان ال�ضعودي الأمريكي يف موقع �ضلة بنجران .

ال�ضاروخي��ة  الق��وة  18/مايو/2017اأطلق��ت  وبتاري��خ 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبية �ض��اروخ زل��زال 2 على جتمعات 
ملرتزق��ة اجلي���ش ال�ضع��ودي يف موق��ع عبا�ض��ة قبال��ة علي��ب 

بنجران .
وبتاري��خ 12/ماي��و/2017 اطلق��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة 
للجي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة �ضاروخ��ني زل��زال2 و�ض��اروخ 

�ضمود على مع�ضكرات مرتزقة العدوان بجيزان.
ال�ضاروخي��ة  لق��وة  اطلق��ت  وبتاري��خ 11/ماي��و/2017 
للجي���ش واللج��ان �ض��اروخ زل��زال2 عل��ى جتمع��ات اجلي�ش 
ال�ضع��ودي ومرتزقته يف تبة القطري��ن مبنطقة جنران حمققه 
اإ�ضابات مبا�ضرة، يف حني ا�ضتهدف ق�ضف �ضاروخي ومدفعي 
جتمع��ات املرتزقة خلف ال�ضبك��ة وموقعي الف��واز، املخروق 

باملنطقة.....

ويف �خلتام ...
لق��د كب��دت ال�ضواريخ اليمني��ة قوى الع��دوان ومرتزقتهم 
خ�ضائ��ر الي��ه وب�ضري��ه كبره لذل��ك ان الدور املح��وري الذي 
لعبته ال�ضواريخ اليمني��ة يف املعركة الوطنية العظمى غّرت 
قواعد اللعبة الع�ضكرية عل��ى امل�ضتوى الردعي ل�ضالح اليمن 
و تغ��رت كليا وب�ض��كل جذري وا�ضبحت الكلم��ة العليا واليد 
الط��ويل للقوة ال�ضاروخية اليمني��ة وباعرتاف اقليمي وعاملي 
ولزال��ت ال�ضك��اوى ال�ضعودي��ة والأمريكي��ة م��ن ال�ضواريخ 
اليمني��ة حا�ض��ره يف الأر�ضف��ة الإعالمي��ة بالن���ش والتاري��خ 

..والقادم اعظم
اليمن ينت�ضر....

الحصاد الجهادي

 ..  خسائر حتالف العدوان في البر والبحر واجلو للنصف األول  للع����اں2017ں .. 
امل�����������س�����������ت�����������ور.. ت��������ك��������ش��������ف  واحل�������������ق�������������ائ�������������ق   .. ي��������ت��������ك��������ل��������ں  امل�����������������ي�����������������دان   

.. إحصائية النصف األول لعام 2017... 
صواريخنا ال حترف مسارها وال تخطيء 

هدفها.. حصادها قاسي .. وميزانها ردعي
باألرقاں

 خسائر - البحر :
والأ�س�د �لبحرية �ليمنية منجز�ت �أ�سط�رية .عابقه بالن�سر و�لتحدي ففي عام 2017م ��ستطاعت �لق��ت �لبحرية �لتابعة للجي�ش و�للجان 
�ل�سعبي��ة م��ن ��ستهد�ف �سفينه حربية هج�مية و�سفينة �نز�ل وفرقاطة هج�مية من ن���ع الفاييت �لفرن�سية �ملتط�رة و�أربعة زو�رق حربية 

ثقيلة وم�سرع �لع�سر�ت من م�ساة �لبحرية و�لق��ت �خلا�سة �لبحرية �لغازية بني جن�د و�سباط كان�� على متنها وهي كاالتي:

- متكنت �لق�ة �ل�ساروخية للجي�ش و�للجان �ل�سعبية من

-  ��ستهد�ف زورق حربي تابع للعدو�ن �الأمريكي �ل�سع�دي قبالة �س��حل �ملخا مبحافظة تعز  ب�ساروخ م�جه يف 3 يناير2017م.

- دم��ر �أ�س���د �جلي�ش و�للج��ان �ل�سعبية زورقا حربيًا لتحالف �لعدو�ن �الأمريكي �ل�سع���دي حيث  ��ستهدفت �لق�ة �لبحرية 
�لتابعة للجي�ش و�للجان �ل�سعبية �لزورق �حلربي �لغازي على بعد 14 كم من �ل�ساحل �ليمني بتاريخ 30 يناير 2017م.

-  �أ�س���د �لبحري��ة ��ستهدف��ت فرقاطة حربية هج�مية تابع��ة لق�ى �لعدو�ن �ل�سع�دي �المريك��ي قبالة �س��حل �حلديدة 
و�مل�سم��اة “�ملدين��ة” فرن�سي��ة �ل�سن��ع م��ن ن���ع : الفايي��ت La Fayette F-2000 ، وتعترب م��ن �أهم قطع �الأ�سط���ل �لغربي 

للبحرية �ل�سع�دية. وهي مزودة ب�س��ريخ م�جهة وجمهزة لقتال �لغ���سات وت�فري �لدفاع �جل�ي وتاأمني جمم�عات �لقتال 
�لبحري��ة وتاأم��ني �لق��ف��ل �لبحري وي�سل عدد طاق��م هذه �لفرقاطة �إل��ى �لطاقم: 197 فردً�. حي��ث مت ��ستهد�فها ي�م 

�الثنني 30 يناير2017م....

- �أعلنت �لبحرية �ليمنية �لتابعة للجي�ش و�للجان عن �إغر�ق زورق حربي ثقيل هج�مي لتحالف �لعدو�ن يف �ساحل 
�ملخا �لغربي بتعز ب�ساروخ حر�ري ق�سري �ملدى . ي�م �جلمعة 10 مار�ش 2017.

- متكنت �لق�ة �لبحرية �لتابعة للجي�ش و�للجان �ل�سعبية من �إ�ستهد�ف زورق حربي قبالة �ل�ساحل �لغربي -�سمال 
�ملخا ي�م 18 �بريل 2017م

- متكن��ت �لق����ت �لبحرية من ��سته��د�ف �سفينة حربية عملياتية ثقيلة تابعة لتحال��ف �لغز�ة كانت تق�م باأعمال 
عد�ئية قبالة �س��حل #�ملخا ي�م �لثالثاء13 ي�ني�2017م.

�إ�سقاط طائرتي ��ستطالع  يف �سحر�ء ميدي يف 30 �أبريل2017م 

��سقاط طائرة ��ستطالع يف �سحر�ء ميدي يف 7 ماي�2017م ،

�إ�سقاط طائرة ��ستطالع يف �سماء �سرو�ح ي�م 16 فرب�ير2017م ،

 ��سقاط طائرة ��ستطالع يف مديرية باقم ي�م 8 فرب�ير2017م ، 

�إ�سقاط طائرة ��ستطالع  يف منطقة �جلديد باملخا يف 12 يناير 2017م.

 ��سقاط طائرة ��ستطالع يف منطقة �لعمري يف ذوباب بتاريخ 3 ي�ني�2017م 

��سقاط طائرة ��ستطالع يف ميدي مبحافظة حجة بتاريخ 09/ي�ني�/2017م

 ��سقاط طائرة ��ستطالع مبحافظة تعز بتاريخ 3ي�ني�2017م

.��سقاط طائرة ��ستطالع �سمال �سحر�ء ميدي بيتاريخ 30 ماي� 2017م

��سقاط طائرة ��ستطالع يف ميدي مبحافظة حجة بتاريخ 14ماي� 2017م 

��سقاط طائرة ��ستطالع تابعة للعدو�ن يف ميدي بتاريخ 9ي�ني� 2017م

��سقاط طائرة ��ستطالع يف ميدي بتاريخ 26 ي�ني� 2017م.

اإن اله��روب الغ��ازي واملرتزق من العرتاف بواقع الهزائم ال�ضاحقة بات غائباً واإخفاء اخل�ضائر الثقيلة اأ�ضبح من امل�ضتحيل اخفاوؤه ، وتخدير وت�ضليل ال�ضعب ال�ضعودي 
واخلليج��ي واملغ��رر به��م هو احلل الفا�ضل الذي ليزال �ضارياً رغم الف�ضائح املخزية والكبرة فال خيار غ��ره لديهم من اأجل تاأهيل املعنويات الع�ضكرية املنهارة والنف�ضيات 
املحطم��ة وال�ضتن��زاف ال��ذي يخلقه اأ�ضود اجلي�ش واللجان للفتك بهم اأ�ضبح ي�ضتهدف العمود الفقري للغزاة واملرتزقة �ض��واء ال�ضالح او املال .. وما اأعظم اأيام اهلل وا�ضماها 
عندما تاأتي باأخبار رجال اهلل باحلقائق تلو احلقائق من امليدان لتك�ضف امل�ضتور عن الغزاة واملرتزقة.. اأ�ضبح حتالف الغزاة واملرتزقة يف حالة �ضتات ع�ضكري يف اجلبهات، 
يف�ضح��ون انف�ضه��م، يك�ضفون هزائمهم، ين�ضرون ترهاتهم وهرطقاته��م باأيديهم .. ماذا نريد اأكر مما تطبخه مطابخ اإعالمية مفل�ضة تقتل تهني وتذل مموليها ومالكيها ، مل نعد 
نحت��اج اأن نداف��ع عن حقائق امليدان ول اأرقامه ومعطياته ول عن اإجنازات اجلي���ش واللجان  فُعمي الأب�ضار واأغبياء العقول واأ�ضحاب القلوب املهزومة والروحية القتالية 

امله�ضمة واملحطمة باتت هي من تخدمنا بال �ضقف وبطرق غر متعمدة ول مق�ضودة….والقادم اعظم... اليمن ينت�ضر......

تقرير/ عسكري نصف سنوي لعام2017:

من ميادين �جلهاد.. ميادين مقد�سه ��س�دها رجال �ليمن .�هل �لعزم و�ملهام و�لظفر .حققت �جله�د �لعملياتيه �جلبارة 
للق���ة �ل�ساروخي��ة �ليمنية يف م�سرح �حلرب �لدفاعي �ل�سامل جناح��ات ع�سكريه عملياتية على م�ست�ى �قليمي وعاملي 

من حيث �لتهديف وحجم �خل�سائر �لتي تكبدها حتالف �لعدو�ن جر�ء �ل�سربات �ل�ساروخية �ملتن�عة 

صاروخًا باليستيًا 
وتكتيكيًا سواء قصير 
المدى أو متوسط المدى

93
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ول��و اردن��ا اأن نخت�ض��ر تاري��خ امريك��ا يف حقب 
خمتلف��ة فيمكنن��ا اأن نب��داأ باحلرب عل��ى الهنود 
احلمر واجلوائز التي كانوا ي�ضعونها لعدد جلود 
الراأ���ش الت��ي ي�ضلخها اجلنود بع��د قتلهم للهنود 
احلمر )قمة الهمجي��ة(، وننطلق اإلى العن�ضرية 
والعبودي��ة التي كان��وا ي�ضتخدمونه��ا ومازالت 
اآثاره��ا اإل��ى الي��وم �ض��د ال�ض��ود وم��ا ي�ضمون��ه 
)الزنوج( وم��رورًا باحلرب الداخلية فيما بينهم 
)ق��وات ال�ضمال وقوات اجلن��وب( والدماء التي 
ُاريقت والأنف�ش الت��ي ُازهقت )ل يرحمون حتى 
ابن��اء جلدته��م( وناأت��ي اإل��ى تاريخه��م ال�ضود 
يف ا�ضتعم��ار البل��دان املختلف��ة وت�ضلطه��م عل��ى 
رق��اب امل�ضت�ضعف��ني حت��ى ن�ضل اإل��ى جرائمهم 
يف احلرب��ني العاملييت��ني وما ارتكب��وه يف اليابان 
وقنبلت��ي مدينت��ي هرو�ضيم��ا وناكازاك��ي ويف 
فيتن��ام وحرق النا�ش وهم اأحي��اء واطالق النار 
عل��ى الن�ض��اء والأطفال اأم بتبديله��م الفلبني اإلى 
مرك��ز دع��ارة جلنودهم وحماًل لتج��ارة اجلن�ش 
وانته��اءًا اإل��ى م�ضاعدتهم وحتريكه��م ل�ضدام يف 

حربه على اي��ران ودعمه بال�ضلح��ة الكيمياوية 
والبايلوجي��ة وخمتل��ف ال�ضلح��ة حت��ى ح��رب 
اخللي��ج وا�ضتعم��ار الع��راق وفتنه��م يف �ضوريا 
واليمن والبحرين ويف كل بقعة من بقاع الأر�ش.
حينم��ا دخلت امريكا اإلى افغان�ضتان حولتها اإلى 
جمازر ب�ضرية يندى لها جبني الن�ضانية واثارت 
الطائفي��ة والثني��ة والقومي��ة  النع��رات  فيه��م 
القاع��دة  تنظي��م  فيه��م  وزرع��ت  والع�ضائري��ة 
ليك��ون  المكاني��ات  بجمي��ع  ومدت��ه  الرهاب��ي 
ذارعها �ضد الحتاد ال�ضوفيتي ثم خرج من حتت 
�ضيطرتها ولكنها ا�ضتمرت يف دعمه وامداده حتى 
احك��م براثن��ه يف املنطق��ة وامت��د يوم��اً بعد يوم 

لتت�ضع رقعة نفوذه يف اغلب دول املنطقة.و
ومن بعد القاعدة خلقت داع�ش واذرعه املختلفة 
وت�ضلط��ت عل��ى الع��راق وب��الد ال�ض��ام وتاريخ 
حربه��ا يف العراق ل ميك��ن ن�ضيانه ول حذفه من 
�ضج��ل التاريخ وذل��ك لنه �ضالت في��ه الكثر من 
الدماء وُازهقت فيه الكث��ر من الأرواح و�ُضلبت 
في��ه الكثر من اخل��رات فقد امت���ش المريكان 

جميع خ��رات الع��راق ابتداءًا بالآث��ار ومرورًا 
مبخ��زون الذه��ب واملع��ادن املختلف��ة وانتهاءًا 
بقتلهم للنف�ش الب�ضرية وحلهم للجي�ش واملنظمة 
المني��ة ال��ذي خل��ق فراغ��اً امني��اً مه��د لدخول 
الره��اب ال��ذي جلب��وه م��ن �ضتى بق��اع الأر�ش 
لي�ضتق��ر يف الع��راق وما زال ي�ض��رب يف كل حني 

حتت ا�ضرافهم.
ث��م انتقلت براجمه��م اإلى ليبي��ا و�ضوريا وعاثوا 
يف الأر���ش الف�ض��اد وكل يوم ن�ضم��ع عن جمزرة 
جدي��دة يك��ون للجي���ش المريك��ي ي��د فيه��ا اأو 

ا�ضراف عليها.

وم�ضاركت��ه وحتريكه لل�ضعودي��ة يف حربها على 
اليم��ن وح�ض��ول ه��ذه املاآ�ض��اة الإن�ضاني��ة التي 
مل ي�ضب��ق له��ا نظر حي��ث و�ضل ع��دد امل�ضابني 
بالكول��را ب�ضبب احل�ضار المريك��ي ال�ضعودي 
اجلائر ما يقارب الأربعمائة األف �ضخ�ش اأغلبهم 
م��ن الأطفال، كل ه��ذا وتدعي امريك��ا اأنها تدعو 
اإل��ى رعاية حقوق الإن�ض��ان وحتت�ضن املنظمات 

احلقوقية على اأر�ضها!!!
اأي حق��وق واأي ان�ض��ان ه��ذا ال��ذي تداف��ع عنه 

امريكا؟!

حقوق الظاملني وإنسانية اجلبابرة؟!
أم حقوق احلكام وإنسانية القتلة؟!

ه��ذا هو تاريخ امريك��ا ال�ضود و�ضلطته��ا وجربوتها 
وعظمته��ا الت��ي بنته��ا على جماج��م الأبري��اء ودماء 
ال�ضع��وب، ومع ال�ضف م��ازال الكثرون خمدوعون 
به��ذا البه��رج اخل��داع ال��ذي حتي��ط به��ا نف�ضها من 
اخلارج ولكنها من الداخل خاوية ل ميكنها اأن ت�ضمد 
من دون ا�ضتعانتها باخلارج و�ضلبها ونهبها خلرات 

الآخرين.
جمي��ع  م��ع  جن��ب  اإل��ى  جنب��اً  تق��ف  نراه��ا  الي��وم 
امل�ضتكربين والظلمة والطواغيت فهي تدعم ا�ضرائيل 
ب��كل م��ا اوتيت من ق��وة وتق��ف خل��ف ال�ضعودية يف 
حربه��ا عل��ى اليم��ن وتدع��م مل��ك البحري��ن يف قمعه 
ل�ضعب��ه وت�ضجع وتدعم املنظمات الرهابية وتدربها 
يف �ضوريا وحت��رك الطراف املتنازع��ة والرهاب يف 
الع��راق وتثر النعرات والقومي��ات والختالفات يف 

ليبيا وهكذا يف كل مكان.
ه��ذه ه��ي اأمريك��ا الت��ي اآن الأوان اأن ت��زول وي��زول 
بهرجه��ا وُيفت�ض��ح اأمرها.. هذه اأمريك��ا التي تعتا�ش 
كالبعو���ش على امت�ضا�ش الدم��اء، هذه امريكا التي 
متوت اإذا انقطعت عنها امدادات ال�ضرق الأو�ضط من 
ال�ضل��ب والنهب، هذه اأمريكا التي ومن اأجل اأن حتتل 
البلدان تفتعل التفجرات والقتل وهتك الأرواح �ضد 
مواطنيه��ا لتتهم به��ا امل�ضلمني وحتت��ل بلدانهم، هذه 
اأمريك��ا التي ترف��ع �ضعار الدميقراطي��ة ولكنها متثل 

ال�ضتعمار والهمجية وال�ضتكبار.
لق��د ق��ال عنه��ا الم��ام اخلمين��ي الراح��ل رحمة اهلل 
علي��ه باأنها ال�ضيطان الأك��رب ول ميكن الوثوق بها اأو 
الطمئن��ان اإليه��ا مهما ط��ال الزمن وتبدل��ت الدوار 
فيه��ا وذل��ك لأن �ضيا�ضتها قائمة عل��ى ا�ضلوب ال�ضلب 

والنهب وقطاع الطرق.

تاريخ

هآرتس: وجود حاكم سعودي 
مثل “بن سلمان” حلں 

ل�)إسرائيل(
اعتربت �ضحيفة »هاآرت�ش« الإ�ضرائيلية وجود حاكم �ضعودي مثل ويل العهد احلايل »حممد 

بن �ضلمان«، مبثابة حلم ل�)اإ�ضرائيل(.
وق��ال الكاتب »دانييل �ضبرو«، يف مقال له بال�ضحيفة يف عددها ال�ضادر اليوم، اإن »توقيت 
النب��اأ ال�ضعودي مل يكن متوقع��ا، لكن م�ضمونه مل يكن مفاجئا: ابن امللك �ضلمان مت ترفيعه 

اإلى من�ضب ويل العهد بدل من ابن عمه الأكرب منه �ضنا حممد بن نايف«.
واأ�ض��اف اأنه »مث��ل العائالت امللكية الأخ��رى يف ال�ضعودية اأي�ضا يف�ض��ل امللوك نقل التاج 
لأبنائه��م واأحفادهم املبا�ضرين، وم��ع اأخذ عمره ال�ضغر بالعتب��ار )31 عاما( وعمر اأبيه 

فاإن ويل العهد قد يحكم لع�ضرات ال�ضنني«.
واأك��د الكات��ب اأنه »بالن�ضب��ة لإ�ضرائي��ل والوليات املتحدة ف��اإن اختياره يحم��ل يف طياته 
الأم��ل اإ�ضاف��ة اإلى بع�ش الأخطار، حي��ث �ضت�ضطر الدولتان اإلى تبن��ي دبلوما�ضية حكيمة 
وم�ضممة على امل�ضالح املهمة لها من اأجل احل�ضول على اأكرب قدر من الفائدة وتقليل حجم 

الأخطار«، بح�ضب »راأي اليوم«.
و�ض��د على اأن��ه »بالن�ضبة لإ�ضرائيل فاإن وج��ود زعيم �ضعودي ناج��ع يتقا�ضم معها املوقف 

ال�ضرتاتيجي ويدرك اأن هذا ي�ضعها يف نف�ش املع�ضكر هو مبثابة حتقق حلم«.
وقب��ل يوم��ني، اأو�ضح مركز اأبح��اث اإ�ضرائيلي اأن �ضغر �ضن »حممد ب��ن �ضلمان« ي�ضمن له 
البقاء فرتة طويلة على راأ�ش احلكم يف ال�ضعودية، اإل اأن هناك �ضكوكا يف قدرته على اإدارة 

حكم البالد يف ظل املخاطر اجلمة التي تتعر�ش لها.
وق��ال »مرك��ز اأبحاث الأمن القومي« الإ�ضرائيلي اإنه على الرغ��م من اأن »بن �ضلمان« حظي 
بتاأيي��د 31 م��ن اأ�ضل 34 من اأع�ضاء »جلن��ة البيعة«، اإل اأن التاأييد ال��ذي يحظى به داخل 

العائلة املالكة لي�ش مطلقا.
ومن��ذ قي��ام ما يع��رف ب�»دولة اإ�ضرائي��ل« عام 1948، رف�ض��ت ال�ضعودي��ة العرتاف بها، 
ودعم��ت حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني يف ال�ضيادة على الأرا�ضي التي حتتلها »اإ�ضرائيل« منذ 

عام 19٦7.
ومع ذلك، فاإن اململكة اخلليجية مل ت�ضارك يف اأي من احلروب العربية �ضد »اإ�ضرائيل«.

لكن �ضهدت الفرتة الأخرة تقارباً غر ر�ضميا بني الريا�ش وتل اأبيب؛ حيث زار رجال اأعمال 
وم�ضوؤولون �ضعوديون �ضابقون »اإ�ضرائي��ل«، والتقطت عد�ضات الكامرات م�ضافحات بني 

م�ضوؤولني »اإ�ضرائيليني« واأمراء �ضعوديني؛ وهو اأمر غر م�ضبوق.
كما يت�ضارك البلدان النظرة اإلى اإيران على اأنها »تهديد ا�ضرتاتيجي« لهما، وكالهما حليفان 

وثيقان للوليات املتحدة.
ودعمت )اإ�ضرائيل( احل�ضار احلايل الذي تفر�ضه ال�ضعودية والإمارات على قطر.

كم��ا دعت ت��ل اأبيب مرارا وتك��رارا الدوحة اإلى ع��دم ا�ضت�ضافة ال�ضخ�ضي��ات الفل�ضطينية 
البارزة، وهو الأمر الذي باتت ت�ضاركها فيها الريا�ش واأبوظبي.

ويف مايو/اأي��ار 2017، ط��ار الرئي���ش الأمريك��ي »دونال��د ترام��ب« م��ن ال�ضعودي��ة اإل��ى 
»اإ�ضرائي��ل« يف رحل��ة اعتربته��ا املتحدث��ة با�ضم البي��ت البي�ش »�ض��ارة هاكابي« »حلظة 

تاريخية« يف العالقات بني الريا�ش وتل اأبيب.

أمريكا، التاريخ األسود والسيرة واملسيرة املليئة بالدماء والوحشية..
�إن �ملتتب��ع للتاري��خ �المريك��ي �ال�س�د �س���ف يجد نف�سه �أم��ام تاريخ حاف��ل بالدماء و�لقتل 
و�ال�ستعم��ار فه��ذه �لدول��ة مل تبن��ى �إل��ى على �ج�س��اد �ل�سع���ب وجماج��م �الأبري��اء ودماء 
�مل�ست�سعفني.. فمنذ تاأ�سي�ش �مريكا و�كت�سافها من قبل كري�ست�فر ك�ل�مب�ش و�إلى ي�منا هذ� 
مل ن�سم��ع من �مري��كا �س�ى �أنها قتلت �ل�سع��ب �الأ�سلي وهم �لهن�د �حلم��ر، و�غت�سب �الر��سي 
م��ن �سكانها �ال�سلي��ني و�جتاحت �لبلد�ن و��ستعمرت �لدول وتذرع��ت بحق�ق �الن�سان لتدمر 
�الوط��ان و�سارك��ت يف �حل��روب �ملختلف��ة لت��س��ع رقع��ة نف�ذه��ا وت�سلب �خلري�ت م��ن �لدول 
�لنائية و�مل�ست�سعفة.. �مريكا �لتي تدعي باأنها ق�ة عظمى مل تكن ي�مًا عظمى �إال من خالل 
��ستخد�مها ال�سل�ب رعاة �لبقر �لهمج �لرعاع �لذين ال يعرف�ن �سيا�سة وال منهجًا �س�ى �لقتل 
و�ل�سل��ب و�لنه��ب وهتك �العر��ش و�لت�سلط على رق��اب �الآخرين نف�ش �ال�سل�ب يف �جلاهلية 

وقبل �ال�سالم ونف�ش �ال�سل�ب �لذي ينتهجه حكام �ل�هابية و�ليه�د.

اأظه��رت اإح�ضائية ر�ضمي��ة اأن اإجمايل املرافق��ني للعمالة 
الواف��دة يف ال�ضعودية بلغ نح��و 2.221.551 مرافقا من 
الذك��ور والإن��اث، موجودي��ن م��ع 11.119.370 عامال 

وافدا اأجنبيا يعملون يف القطاع اخلا�ش.
وبذل��ك ت�ض��ل الر�ض��وم املتوقع��ة عل��ى املرافق��ني خالل 
العام الأول من تطبيقها، اعتبارا من مطلع متوز/ يوليو 
2017 حت��ى نهاي��ة حزيران/ يوني��و 2018، نحو ٦٦.2 
مليار ريال، اإذ ت�ض��ل الر�ضوم على املرافق الواحد خالل 

ال�ضنة الأولى 100 ريال �ضهريا.
وبح�ضب بيانات للهيئة العامة لالإح�ضاء، فاإن نحو ٦9.1 
ملي��ون مرافق ي��رتاوح اأعمارهم بني 20 اإلى ٦4 عاما، يف 
ح��ني يبلغ عدد املرافقني الذين تقل اأعمارهم عن 20 عاما 
فاأقل نحو 492 األف مرافق، فيما ل يتجاوز عدد املرافقني 

الذين تبلغ اأعمارهم ٦5 �ضنة فاأكر 39.71 األف ن�ضمة.
وبداأت ال�ضعودية ال�ضبت املا�ضي تطبيق املرحلة الأولى 
من الر�ضوم على املرافق��ني واملرافقات للعمالة الوافدة، 
وذل��ك بواقع 100 ريال كر�ضم �ضهري للفرد الواحد، على 

اأن ترتف��ع هذه الر�ض��وم اإلى 200 ريال بدءا من 1 متوز/ 
يوليو 2018، وتزداد اإلى 300 ريال �ضهريا يف 2019، يف 

حني ت�ضل اإلى 400 ريال �ضهريا يف 2020.
وتعد العمالة اليمنية الوافدة يف ال�ضعودية والتي ت�ضكل 
ن�ضب��ة كب��رة، اكر املت�ضرري��ن من الر�ض��وم اجلديدة، 
التي فر�ضتها ال�ضلط��ات ال�ضعودية، وُتعترب اأعباًء مالية 
م�ضاعفة تف��وق قدرة العمال��ة اليمني��ة وجتعلها الأكر 
ت�ض��ررًا قيا�ض��اً بالروات��ب املتوا�ضع��ة الت��ي يتقا�ضاها 

العمال اليمنيون
املديري��ة  رد  للج��وازات، يف  العام��ة  املديري��ة  واأك��دت 
ل�ضتف�ضار وردها عرب ح�ضابه��ا الر�ضمي يف “تويرت”، اأن 
املقابل املايل للمرافقني والتابعني ي�ضمل جميع اجلن�ضيات 

دون ا�ضتثناء.
واأك��دت اجل��وازات اأن اإ�ض��دار تاأ�ضرة خ��روج وعودة 
للمقيم��ني اأو جتدي��د هوي��ة املقيم ل��ن يتم اإل بع��د �ضداد 

املقابل املايل ملرافقي املقيمني.
وياأت��ي تطبيق ه��ذه الر�ض��وم، تنفيذا لربنام��ج التوازن 

املايل اأحد برامج روؤية اململكة 2030، الذي ي�ضمل فر�ش 
مقاب��ل مايل عل��ى كل عامل وافد يزيد على ع��دد العاملني 
ال�ضعودي��ني، ليك��ون دافع��ا اإ�ضافيا لل�ضرك��ات لتوظيف 

اأكرب عدد من املواطنني.
ويف ع��ام 2018، ينتظ��ر اأن تطب��ق ر�ض��وم عل��ى الأعداد 
الفائ�ضة عن اأعداد العمالة ال�ضعودية يف كل قطاع بواقع 
400 ريال �ضهريا عن كل عامل وافد، فيما �ضتدفع العمالة 

الأقل من اأعداد العمالة ال�ضعودية 300 ريال �ضهريا.
ويف 2019، ينتظ��ر اأن تت��م زي��ادة املقابل امل��ايل للعمالة 
الوافدة يف القطاع��ات ذات الأعداد الأقل من ال�ضعوديني 

اإلى 500 ريال �ضهريا.
ويف القطاع��ات ذات الأعداد الأعلى م��ن ال�ضعوديني اإلى 
٦00 ري��ال �ضهريا. ويف ع��ام 2020، �ضيتم حت�ضيل 800 
ريال على الأعداد الفائ�ضة من العمالة الوافدة عن اأعداد 
العمال��ة ال�ضعودية، فيما �ضيكون املقابل 700 ريال، على 
العمال��ة الأقل م��ن اأعداد العمال��ة ال�ضعودي��ة يف القطاع 

نف�ضه.

ج���ب���اي���ات ج���دي���دة ب���امل���ل���ي���ارات ت��ف��رض��ه��ا ال��س��ع��ودي��ة 
ع����ل����ى ال������واف������دي������ن وال����ي����م����ن����ي����ني أك�����ث�����ر امل����ت����ض����رري����ن
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يحك��م  ال�ض��وري  اجلي���ش 
الطوق على حقل الهيل النفطي

حقق��ت وح��دات م��ن اجلي�ش 
ال�ض��وري بالتع��اون م��ع القوات 
الأربع��اء،  الي��وم  احلليف��ة، 
تقدم��ا جدي��دا يف مالحق��ة تنظيم 
عم��ق  يف  التكف��ري  »داع���ش« 
البادي��ة ال�ضورية ع��رب تطويقها 
حقل الهي��ل النفطي يف ريف تدمر 

ال�ضرقي.
ونقلت وكالة الأنباء ال�ضورية 
ع�ضك��ري  م�ض��در  ع��ن  »�ضان��ا« 

قول��ه: اإن وح��دات م��ن اجلي���ش تابعت مالحق��ة فلول تنظي��م »داع�ش« 
الإرهاب��ي يف البادي��ة، وو�ضلت اإلى م�ضافة 1 كم م��ن حقل الهيل النفطي 
لتحك��م بذل��ك تطويقه��ا اأوك��ار التنظي��م يف احلقل من الغ��رب واجلنوب 

واجلنوب ال�ضرقي.
ويقع حق��ل الهيل النفطي �ضمال �ضرق مدينة تدمر بنحو 40 كم، وهو 

قري��ب من مدين��ة ال�ضخن��ة التي 
تع��د اأه��م واأك��رب مق��رات تنظيم 

»داع�ش« يف البادية.
وكان��ت وح��دات م��ن اجلي�ش 
دم��رت،  وحلفائ��ه  ال�ض��وري 
حت�ضين��ات  اآخ��ر  الأول،  اأم���ش 
وجتمع��ات تنظي��م »داع���ش« يف 
ع��دد م��ن الت��الل �ضم��ال املحط��ة 
الثالثة ل�ضخ النف��ط و�ضول اإلى 
تل��ة قارة امل�ضك��ة ويف حميط تلة 

الرمامني بريف تدمر ال�ضرقي.

عالمية

ا�ضتعر���ش تقري��ر ملوؤ�ض�ض��ة القد���ش الدولي��ة ع�ضرات 
احلقائ��ق فيما يتعلق مب�ضاري��ع الحتالل ل� تهويد القد�ش 

منذ اإمتام احتالل �ضطرها ال�ضرقي قبل خم�ضني عاما.
وذك��ر التقري��ر -ال�ض��ادر موؤخرا ع��ن ق�ض��م الأبحاث 
واملعلومات باملوؤ�ض�ضة وحمل عنوان “50 حقيقة �ضادمة 
عن واقع التهويد يف القد�ش- اأن احتالل فل�ضطني والقد�ش 
على وجه اخل�ضو�ش من اأك��ر واأخطر اأنواع ال�ضتعمار 
الت��ي عرفته��ا الب�ضري��ة يف التاري��خ املعا�ضر، مل��ا فيه من 
خمالفات للقوان��ني والقرارات الدولي��ة، وممار�ضة اأ�ضنع 

اأنواع التهويد والتزوير.
ومنذ احتالل ال�ضطر الغربي للقد�ش عام 1948 -ي�ضيف 
التقرير- عمل الحتالل على تهويد املدينة واأ�ضرلتها على 
امل�ضتوي��ات الديني��ة والثقافية والدميغرافي��ة، واختالق 
رواي��ة تاريخية مكذوبة لتغي��ر هوية املكان، م�ضتغال كل 
و�ضائل ال�ضغ��ط من ح�ضار واقتحام��ات وبناء ا�ضتيطاين 
وه��دم املن��ازل ومن��ع الرتاخي���ش ومالحق��ة املوؤ�ض�ضات 

وغرها.
األرض والسكان

وم��ن احلقائ��ق اخلم�ض��ني الت��ي ا�ضتعر�ضه��ا تقري��ر 
املقد�ض��ة  املدين��ة  يف  التهوي��د  ح��ول  القد���ش  موؤ�ض�ض��ة 
ال�ضيط��رة على اأكرب م�ضاحة م��ن الأر�ش وطرد اأكرب عدد 

م��ن ال�ضكان، حيث قام��ت ال�ضرتاتيجي��ة “الإ�ضرائيلية” 
عل��ى ثالث ركائز: ط��رد املقد�ضيني، اإح��الل امل�ضتوطنني، 

تغير هوية املكان.
واأ�ضاف التقري��ر اأن الحتالل ي�ضعى يف �ضياق التهويد 
اإل��ى حتقي��ق عدة اأهداف عل��ى راأ�ضها توفر ح��زام اأمني 
يحي��ط بالقد���ش واحلف��اظ عل��ى مواق��ع ع�ضكري��ة مهمة 
يف حميطه��ا واإيج��اد ط��رق خا�ض��ة بامل�ضتوطن��ني وخلق 
لل�ض��كان  الطبيع��ي  النم��و  وعرقل��ة  ا�ضتيط��اين  توا�ض��ل 
الع��رب وزيادة ن�ضب��ة اليهود وعزل املدين��ة عن حميطها 

الفل�ضطيني وتعزيز مكانتها كعا�ضمة لالحتالل.
م��ن احلقائ��ق الت��ي ت�ضمنه��ا التقري��ر اأي�ض��ا حماولة 
الحتالل فر�ش �ضيادته على امل�ضجد الأق�ضى وتخ�ضي�ش 
اأوقات لقتحامات اليهود، وما رافق ذلك من عزل ملقومات 
ومكونات الدفاع عن امل�ضجد بعد حظر احلركة الإ�ضالمية 
يف الداخل الفل�سطيني وحظ��ر الرباط يف االأق�سى، متهيدا 

ملحاولت تق�ضيم امل�ضجد زمانيا.
واأ�ض��ار التقري��ر اإل��ى تكات��ف ع��دة منظم��ات يهودي��ة 
اليهودي��ة  الأعي��اد  وحتوي��ل  الأق�ض��ى،  ل�ضته��داف 
اإل��ى موا�ض��م لقتحام��ه م��ن كاف��ة �ضرائ��ح الحت��الل من 
م�ضتوطن��ني وعنا�ض��ر اأمنية وطلبة وغره��م، وما رافق 
ذلك م��ن اعت��داءات على احلرا���ش وامل�ضل��ني واإبعادهم 

عنه، حتى خالل اأواخر رم�ضان لفر�ش وقائع جديدة.
وحت��دث تقري��ر موؤ�ض�ض��ة القد�ش عن ا�ضتم��رار عرقلة 
عمل دائرة الأوقاف الإ�ضالمي��ة ومنع الرتميم بالأق�ضى، 
و�ض��ن قوانني وا�ضت�ضدار قرارات ق�ضائية لتعزيز �ضيادة 

الحتالل عليه وتغير الو�ضع القائم.
اإ�ضافة ملا يجري ح��ول الأق�ضى، تطرق التقرير مل�ضي 
الحتالل يف اإن�ضاء مدينة يهودية اأ�ضفل البلدة القدمية من 
القد���ش ويف حميطه��ا، وما�ضي��ه يف رب��ط احلفريات حتت 
الأر���ش ببع�ضه��ا واإقام��ة من�ضاآت فيها بغر���ش الرتويج 
للتاري��خ كم��ا يري��ده الحتالل، م�ض��را اإلى اأك��ر من ٦3 

حفرية حتى نهاية 201٦.
وتناول التقرير اإقامة ع�ض��رات الوحدات ال�ضتيطانية 
يف حمي��ط الأق�ضى وداخ��ل القد�ش مقاب��ل الت�ضييق على 
الفل�ضطينيني وهدم مبانيهم، م�ضرا اإلى هدم 139٦ منزل 
فل�ضطينيا بني عامي 2000 و201٦، واإطالق يد اجلمعيات 

ال�ضتيطانية لال�ضتيالء على املباين الفل�ضطينية.

سحب الهويات
تن��اول التقري��ر اأي�ضا �ضيا�ض��ة �ضحب بطاق��ات الهوية 
والإقام��ة م��ن املقد�ضي��ني وحرمانهم من اأب�ض��ط احلقوق 
بذرائ��ع خمتلف��ة، ومالحقتهم بالقتل والعتق��ال والإبعاد 

واحلب�ش املنزيل ومنع ال�ضفر.
عل��ى  يقت�ض��ر  ل  القد���ش  يف  ال�ضته��داف  واأ�ضب��ح 
امل�ضلم��ني، واإمن��ا يط��ال امل�ضيحي��ني اأي�ض��ا، ف�ض��ال ع��ن 
الدرا�ضي��ة واجلوان��ب  التعليمي��ة واملناه��ج  القطاع��ات 

ال�ضحية والقطاع الأهلي، وفق التقرير.
اقت�ضاديا، حتدث تقرير موؤ�ض�ضة القد�ش عن حما�ضرة 
املقد�ضي��ني يف م�ض��ادر رزقهم وارتفاع ن�ضب��ة البطالة اإلى 

31%، كما بلغت ن�ضبة الأ�ضر حتت خط الفقر نحو %7٦ 
واأ�ض��ار التقرير اإلى ارتفاع ع��دد امل�ضتوطنني بالأحياء 
العربي��ة بن�ضبة 40% والبن��اء ال�ضتيطاين �ض��رق القد�ش 
بنحو 39%، موؤكدا ارتفاع حالت ال�ضتيالء على الأرا�ضي 
ليتبقى للمقد�ضيني نح��و 13% ل�ضتعمالت البناء، موؤكدا 
م�ض��ي الحت��الل يف �ضيا�ضت��ه ور�ض��د ميزاني��ات �ضخمة 

لتهويد املدينة.

السقوط..  منحدر  في  سعود  بنو 
ال���������ت���������ق���������دم إل��������������ى ال��������������������������������وراء..!!

اآل �ضلم��ان قدومهم بقدر م��ا كان نذير �ضوؤم وبوؤ�ش 
على الم��ة العربية والإ�ضالمية والعامل ملا �ضببه من 
م�ض��اكل يف املنطقة �ضواء يف دع��م الرهاب يف �ضوريا 
و�ضواء يف احلرب على اليمن و�ضواء ا�ضتمرار تقوية 
الره��اب يف العراق وحتى عل��ى ال�ضعيد العاملي من 
ن�ض��ر الره��اب والفكر ال�ضلف��ي املنح��رف والدموي 
والتي��ارات  واحل��ركات  املنظم��ات  ودع��م  والقت��ل 

الرهابية يف كل مكان.
وكذل��ك م�ضاأل��ة التطبي��ع م��ع الكي��ان ال�ضرائيلي 
والنبط��اح اأمام الكاوب��وي المريكي وت�ضليم احلال 
وامل��ال واجلم��ل مبا حمل اإلي��ه كلها عالم��ات ودلئل 
�ضوء تبقى على جبني هذه العائلة وال�ضجرة اخلبيثة 
الت��ي ت�ضلط��ت عل��ى الب��الد والعب��اد، وكان اآخره��ا 
ق�ضي��ة احل�ضار عل��ى قطر وتكوين ائت��الف واحتاد 
ق��وى �ضدها، ما ه��ي اإل ب��ادرة �ضوء ت��دل على نوع 
النظ��رة التي ينظ��ر بها هوؤلء احل��كام الهمج الرعاع 
اإل��ى بقية البلدان تلك النظ��رة اجلاهلية القبلية التي 
ل تعرف م��ن احلك��م وال�ضيا�ضة اإل ال�ضل��ب والنهب 
والغ��ارات عل��ى اجل��ران و�ض��راء الذم��م وحتريك 

النعرات الطائفية والقومية والأثنية.
ولك��ن م��ع كل هذا الذي ذكرن��اه اإل اأن هناك نقطة 
يج��ب ان ننتب��ه اإليه��ا وهي اأنه��م يف خ�ض��م ذلك كله 
فقدوا اتزانه��م وم�ضداقيتهم وتلك الهالة التي بنوها 
حول انف�ضهم يوماً بع��د يوم وبداأت مرحلة النحدار 
نح��و الهاوي��ة فقد راهن��وا عل��ى �ضوري��ا و�ضقوطها 
وت�ضلط الرهاب عليها وحرك��وا ارهابهم والتيارات 
الت��ي يدعمونه��ا لحت��الل حل��ب والعامل كل��ه �ضاهد 
املج��ازر واملاآ�ضي التي ح�ضلت ولكن مع �ضعود جنم 
�ضلمان وابنه الغر الأهبل حتررت حلبوارتفعت راية 
الن�ض��ر خفاقة على منائرها وف��وق ا�ضطح بناياتها.. 
ث��م راهن��وا عل��ى الطاح��ة بدم�ض��ق وح��رك �ضلمان 
اخل��رف ا�ضاب��ع ارهابه فع��ادت مك�ض��ورة مقهورة 
وانت�ضرت الإرادة ال�ضورية على ارهاب بني �ضلمان.
وحقده��م  غ�ضبه��م  ج��ام  �ضب��وا  الع��راق  ويف 
و�ضمومه��م ع��ن طريق �ض��راء الذمم وادخ��ال داع�ش 
اإل��ى املو�ض��ل واحتلوه��ا وعاث��وا يف الأر���ش ف�ضادًا 
فقتلوا الن�ض��اء والأطفال و�ضبو العذارى واغت�ضبوا 
الأعرا���ش و�ضلبوا الأر���ش والعر���ش وكان هدفهم 
الن��زول اإل��ى بغداد واحت��الل الع��راق بالكامل ولكن 
خاب��ت ظنونه��م لن يف الع��راق ا�ض��ودًا ل تخ�ض��ى 

الوغ��ى فع��ادوا مك�ضورين اإلى مرك��ز اخلرافة الذي 
بن��وه وق��اوم الع��راق والعراقي��ون و�ضط��روا اروع 
مالح��م النت�ضار والثب��ات وال�ضم��ود يف وجه اقبح 
وا�ضر���ش م��ا خلق اهلل م��ن خملوقات متث��ل الرهاب 
اخلليجي وداعميه ولك��ن ارادة اهلل جتلت يف جنوده 
الذين ي�ضرون على اأطهر تراب فانت�ضرت ارادة اهلل 
�ضبحان��ه وتعالى وعندما خ��ان �ضلمان كر�ضيه وغدر 
حتى باخوته وابناء عمومته فن�ضب ابنه ولياً للعهد 
خيب��ه اهلل واخ��زاه ونك���ش رايته واكب��ه على وجهه 
فجاء انت�ضار العراق ليك��ون حترير املو�ضل الهدية 
الت��ي بعطيه��ا احل�ض��د ال�ضعب��ي والق��وات امل�ضلحة 
وقوات المن اإلى ال�ضعب العراقي والعامل وليغي�ش 
�ضلم��ان وابن��ه ويق�ض��وا عل��ى ارهابه��م وي��ردوه يف 

نحورهم.
والق��ادم �ضيك��ون اكر ايالماً له��م واخزى واجمل 
للم�ضت�ضعف��ني واملحرومني ف�ض��وف ن�ضهد يف القريب 
العاج��ل حتري��ر �ضنعاء م��ن اأيدي زم��رة ومرتزقة 
ال�ضعودي��ة على ايدي جند اهلل البوا�ضل )احلوثيني( 
و�ض��وف تعلن الخبار عاجال حتري��ر �ضنعاء لتكون 
ال�ضلم��اين  ال�ضع��ودي  الج��رام  تاري��خ  يف  النك�ض��ة 

وت�ضجل يف �ضجل نك�ضاتهم وخزيهم.
ول��ن يطول الأم��ر حتى تنتف�ش الأر���ش وتتزلزل 
حت��ت اقدامهم وتهز عرو�ضهم وتثور النفو�ش احلرة 
وترتف��ع ال�ضرخة باإعالن النفر الع��ام للخال�ش من 
اآل �ضع��ود واآل �ضلمان اإلى الأبد وار�ضالهم اإلى مزبلة 
التاري��خ حتى ينت�ضر العامل عل��ى ارهابهم وتنت�ضر 
ارادة ال�ضع��وب عل��ى غطر�ضتهم وعمالته��م وترتفع 
راية احل��ق لرتفرف عالي��اً على قمم اجلب��ال وتعلن 
جميع وكالت الأنباء خ��رب حترير مكة من الوهابية 
ال�ضعودية وحترير املدينة من براثن ال�ضلفية املقيتة 
الت��ي ل توؤم��ن بقد�ضية النب��ي ول بر�ضالت��ه وبعثته 
واإمنا وجدت من اأجل ت�ضويه ال�ضالم وا�ضم الر�ضول 
يف مدينت��ه ومرك��ز حكومت��ه وانفتاح��ه عل��ى العامل 

اأجمع.
و�ض��وف يتحق��ق الوع��د الإله��ي )ونري��د اأن منّن 
عل��ى الذي��ن ا�ضت�ضعف��وا يف الأر�ش وجنعله��م اأئمة 
وجنعله��م الوارث��ني( و�ض��وف ت�ض��رق �ضم�ش احلق 
وي�ضط��ع ن��ور احلقيق��ة وي�ض��يء ال�ضب��ح الأبل��ج 
ب�سقوط الظل��م وانت�سار احلق )اإن موعدهم ال�سبح 

األي�ش ال�ضبح بقريب( … اإّنا معكم منتظرون.

خمسون حقيقة صادمة عن التهويد بالقدس

و�ضقط��ت دولة اخلرافة.. عبارة انت�ض��رت ب�ضكل وا�ضع يف 
خمتلف و�ضائل العالم ومواق��ع التوا�ضل الجتماعي، لتعرب 
ع��ن فرح��ة عراقي��ة خال�ض��ة، بهزمي��ة “الدواع���ش” يف اكرب 

معاقلهم على ايد ابطال القوات المنية.
اذ رفع��ت قوات جه��از مكافح��ة الرهاب، العل��م العراقي 
ف��وق حطام جام��ع النوري الكب��ر باملدينة القدمي��ة يف اأمين 

املو�ضل.
فيما هناأ ممث��ل املرجعية الدينية العليا ال�ضيخ عبد املهدي 
الكربالئ��ي يف خطب��ة اجلمعة الت��ي القاها من داخ��ل ال�ضحن 
احل�ضين��ي ال�ضري��ف، وتابعته “وردن��ا”، املقاتلني يف حتقيق 
النت�ض��ارات عل��ى ع�ضاب��ات داع���ش الرهابي��ة واخره��ا يف 
مدين��ة املو�ضل وال�ضيطرة على موقع جامع النوري ومنارته 

احلدباء باجلانب المين.
وا�ضاف ال�ضيخ الكربالئي “نود ان نوؤكد ان �ضاحب الف�ضل 
الول والخ��ر يف هذه امللحمة الك��ربى التي م�ضى عليها الى 
الي��وم 3 اأع��وام ه��م املقاتل��ون ال�ضجعان مبختل��ف �ضنوفهم 
وم�ضيماتهم من مكافحة الرهاب وال�ضرطة الحتادية وقوات 
اجلي���ش والقوة اجلوية وطران اجلي�ش وف�ضائل املتطوعني 

الغي��ارى وابن��اء الع�ضائ��ر ال�ضيل��ة وم��ن ورائه��م عوائلهم 
وا�ضره��م يف مواك��ب الدع��م اللوج�ضت��ي”. موؤك��دا “انه��م هم 
ا�ضح��اب هذه امللحمة العظيمة التي �ضطروها بدمائهم الزكية 
وه��م الأحق من الخرين اأياً كان��وا برفع راية الن�ضر النهائي 
عند اجنازه قريبا يف حتري��ر بقية املناطق التي مازالت حتت 

�ضيطرة ع�ضابات داع�ش الجرامية”.
من جانبه اأعرب رئي�ش جمل�ش الوزراء القائد العام للقوات 
امل�ضلح��ة حيدر العبادي، عن �ضك��ره للمرجعية الدينية العليا 
املتمثلة بال�ضيد علي ال�ضي�ضتاين، لدعمه املتوا�ضل للمقاتلني يف 
حربهم �ض��د تنظيم داع�ش الإرهابي، فيما اكد اأحقية املقاتلني 
برف��ع راية الن�ض��ر يف املو�ضل. م�ضرا ال��ى ان “هذه املواقف 
التاريخي��ة للمرجعي��ة الديني��ة تت��وج مواقفه��ا املدافعة عن 
الع��راق و�ضعب��ه، ويف مقدمته��ا فت��وى اجله��اد الكفائ��ي التي 
انقذت العراق وعبدت طري��ق النت�ضار.. الى ذلك هناأ رئي�ش 
اجلمهوري��ة ال�ضالمي��ة اليراني��ة ح�ض��ن روح��اين، بانت�ضار 
ال�ضع��ب العراقي وحترير مدينة املو�ض��ل اكرب معاقل تنظيم 

“داع�ش” الرهابي.
كم��ا تقدمت دولة الكويت بالتهنئ��ة الى احلكومة العراقية 

وال�ضعب العراقي بانت�ضارات القوات الأمنية يف معركتها �ضد 
ع�ضابات تنظيم داع�ش الإرهابي وحتريرها مدينة املو�ضل.

وعل��ى ال�ضعي��د ذاته اكد قائد ال�ضرط��ة الحتادية الفريق 
رائ��د ج��ودت، الي��وم ال�ضب��ت، يف بي��ان تلقت��ه “وردن��ا”، اإن 
“قطع��ات ال��رد ال�ضريع �ضرطة احتادي��ة متكنت من حترير 
ح��ي ال�ضف��اء �ضم��ال املدين��ة القدمي��ة بالكامل”. م�ض��را الى 
“و�ض��ول الق��وات الى �ضف��ة نهر دجلة”. م�ضيف��ا ان “قواته 
قتل��ت 54 ارهابي��ا ودم��رت 7 مركب��ات و24 عب��وة نا�ضف��ة 
وفكك��ت 15 حزاما نا�ضفا ومعمال للتفخيخ ومركزا لالت�ضالت 
وعرت على م�ضافة حت��وي  40 �ضاروخا يف املدينة القدمية 

باملو�ضل”.
وم��ا ت��زال الق��وات المني��ة تخو�ش مع��ارك حتري��ر اآخر 
معاق��ل تنظيم “داع�ش” يف مدينة املو�ضل، حيث حققت تقدما 
ملحوظ��ا عل��ى الر���ش ومتكنت من قت��ل املئات م��ن عنا�ضر 
التنظي��م وتدمر معداته..وكانت ع�ضاب��ات داع�ش الرهابية 
ق��د ن�ضفت، الثن��ني املا�ضي، جام��ع النوري الكب��ر ومنارته 
احلدباء الذي خطب منه زعيمه��ا الرهابي ابو بكر البغدادي 

قبل 3 اعوام، معلنا خالفته املزعومة.

دولة اخلرافة”.. سقوط مدوي على ايد ابطال العراق

املهام التي أوكلتها أمريكا ل� »ملك السعودية الفعلي«
لتغي��رات الت��ي �ضهدتها اململكة الوهابية ال�ضعودية يف اليام الخرة، وعلى راأ�ضها تن�ضيب حممد بن �ضلمان 
ولي��ا للعه��د ا�ضتعدادا لتن�ضيبه ملكا يخلف اأباه �ضلمان، ما كانت لتحدث ل��ول ر�ضى حاكم البيت البي�ش دونالد 

ترامب.
ويف املقاب��ل هن��اك اأثمان دف��ع النظام التكفري يف الريا���ش بع�ضها، وا�ضتعد وتعهد حممد ب��ن �ضلمان احلاكم 
القادم بدفعها، انها اأثمان على �ضكل »مهام عاجلة« ليثبت ولءه وطاعته ل�ضيده المريكي. من هذه املهام وح�ضب 

العديد من الدوائر وامل�ضادر:
)1( �ض��رب ال�ضتق��رار يف ال�ضاح��ة اللبناني��ة، باأ�ضك��ال واأدوات خمتلفة توطئ��ة ل�ضن ح��رب ا�ضرائيلية على 

املقاومة هناك، ومب�ضاركة فعلية من الريا�ش وغرها من اجلهات التابعة كالإمارات.
)2( ت�ضعيد احلرب الهمجية على ال�ضعب ال�ضورية، وحماولة من اجلنوب نحو دم�ضق، ويف املنطقة املذكورة 

هناك ف�ضائل ارهابية ميولها النظام الت�ضليلي ال�ضعودي ومب�ضاركة من ا�ضرائيل، وبع�ش اجلهات املتحالفة.
)3( ال�ضغ��ط عل��ى القي��ادة الفل�ضطينية لقبول ح��ل الدارة الذاتية املبن��ي على امل�ضار القت�ض��ادي، لتمرير 

التطبيع العربي مع ا�ضرائيل.
)4( موا�ضل��ة التحري���ش عل��ى اي��ران، وت�ضكيل جبه��ة عري�ض��ة معادية لطه��ران تقودها ا�ضرائي��ل ومتولها 

الريا�ش.
)5( ت�ضعيد احلرب الهمجية على اليمن، ودعم جهات منها ا�ضرائيل واأمريكا للعدوان ال�ضعودي امل�ضتمر منذ 

اأكر من عامني.
لك��ن، دونالد ترامب الذي طال��ب م�ضيخة قطر بوقف دعمها لالرهاب وهي اأحد الرعاة الرئي�ضيني لها، مل يطلب 
ذل��ك م��ن النظام الوهاب��ي ال�ضعودي الداعم لالره��اب بقوة، انها لعب��ة امريكية تتمثل يف ال�ضغ��ط على امل�ضيخة 
القطري��ة اح��د ممويل الره��اب، وتربئة ال�ضعودي��ة من ذلك، رغ��م انها غارقة حت��ى اذنيها يف ا�ضن��اد الع�ضابات 

الرهابية وارتكاب املجازر واملذابح يف �ضوريا واليمن.



الخميــس | 2017/7/6م املوافق 12 شــوال 1438هـــ العدد )221( 12

ق��اد حممد بن �ضلمان ال�ضعودية اإلى حرب عدوانية يف اليمن. ويقول 
املحللون اإن تعيينه ولياً للعهد �ضيعني املزيد من الدمار واراقة الدماء.
وي�ضي��ف املحلل��ون ان �ضع��ود حممد بن �ضلم��ان اإل��ى ويل العهد قد 

يكون له اثر مدمر على اليمن حيث ت�ضتمر احلرب التي ي�ضنها.
وبو�ضف��ه نائب ويل العهد، كان بن �ضلمان م�ضوؤول عن قيادة احلرب 
ال�ضعودية يف اليمن، التي ت�ضببت بالنهيار التام، حيث يعاين اليمنيون 
من تدمر البنية التحتية واخلدمات الأ�ضا�ضية واملجاعة وتف�ضي وباء 

الكولرا.
ويق��ول املحلل��ون ان �ضع��ود ب��ن �ضلم��ان وتهمي�ش حمم��د بن نايف 

�ضيعنيان ان احلرب التي ا�ضفرت عن مقتل ع�ضرات اللف من اليمنيني 
- خ��الل القت��ال والغ��ارات اجلوي��ة و�ض��وء التغذي��ة وموؤخ��را تف�ضي 

الكولرا - �ضي�ضتمر دون هوادة.
ويوؤكد حمللون ل�«ميدل اي�ضت اآي« الربيطاين، اأن ويل العهد اجلديد، 
كان ل��ه دور اأ�ضا�ضي يف حتوي��ل ال�ضراع املدين اإلى اأزم��ة اإقليمية. وان 
الف��ارق الرئي�ضي بني بن �ضلمان و�ضلف��ه هو انه و�ضع �ضيا�ضة خارجية 

عدوانية.
وق��رر ب��ن �سلم��ان امل�سارك��ة بن�ساط يف احل��رب من خ��ال الق�سف 

اجلوي الذي كان له تاأثر مدمر على املدنيني.
وق��د قت��ل اأك��ر م��ن 8،000 �ضخ�ش من��ذ اأن �ض��ن التحال��ف بقيادة 
ال�ضعودي��ة حمل��ة ع�ضكرية يف مار���ش 2015. فيم��ا 17 مليون �ضخ�ش 
يعان��ون م��ن نق�ش ح��اد فى امل��واد الغذائي��ة - مبا فى ذل��ك حوالى 7 
مالي��ني �ضخ���ش هم على بعد خطوة واحدة م��ن املجاعة يف البالد التي 

تعتمد اعتمادا كبرا على الواردات الغذائية.
ويف الوق��ت نف�ضه، منذ اأواخ��ر اأبريل، اأ�ضفر تف�ضي وباء الكولرا عن 
مقت��ل اأكر م��ن 1،100 �ضخ�ش يف حني اأن 1٦7،000 ميني - ثلثهم من 

الأطفال - م�ضابون، وفقا لأرقام الأمم املتحدة.
ان ت�ضكيل بن �ضلمان للتحالف الذى تقوده ال�ضعودية اعطى ال�ضراع 
ُبع��دًا اإقليمي��اً اجتذب الق��وى الإقليمية. ومل تع��د ال�ضعودية تعمل مع 
زعماء القبائل حلماية حدودها وحلفائها، واأ�ضبحت ال�ضعودية بحاجة 

الى دول اخرى للم�ضاركة يف دور وا�ضرتاتيجية اكرب يف احلرب.
ويوؤك��د املحلل��ون للموق��ع الربيط��اين، اأنه م��ع عزلة قط��ر الآن، من 

املحتمل ان ت�ضبح اليمن �ضاحة معركة لهذه الزمة اخلليجية.

موقع ميدل ايست آي البريطاني :

اليمن.. أمة دمرها عدوان بن سلمان

طالب��ت �ضحيف��ة ال�ضودان الي��وم باإعادة اجلن��ود ال�ضوداني��ني من اليمن 
والعت��ذار لل�ضعب اليمني عّما اقرتفته الق��وات ال�ضودانية هناك، معتربة اأن 
ال�ضعودي��ة واإن كانت اأر���ش احلرمني لكن اجلرائم الت��ي ترتكب ل عالقة لها 

بالإ�ضالم، مذكرة ب�ضيا�ضات ال�ضعودية ال�ضابقة �ضد ال�ضودان.
ج��اء ذلك يف افتتاحية ال�ضحيفة ال�ضوداني��ة يف عددها ال�ضادر ال�ضبت قبل 
املا�ض��ي، وقال��ت فيها اأن عل��ى ال�ضودانيني اأن يتذك��روا اأن ال�ضعودية اأوقفت 
تعامالته��ا امل�ضرفي��ة م��ع الب��الد وه��ددت حكومة ال�ض��ودان بط��رد واإرجاع 
املغرتبني ال�ضودانيني ح��ال مل تغر �ضيا�ضاتها وحتالفاتها،  م�ضيفة اأّن حكام 
ال�ضعودي��ة ل يكنون حلكومة و�ضعب ال�ض��ودان اأية حمبة بل �ضعوا لالإطاحة 
بالنظام احلاكم وزرع اجلوا�ضي�ش يف الق�ضر الرئا�ضي وكان لهم ن�ضيب الأ�ضد 

يف حما�ضرة البالد �ضيا�ضياً واقت�ضاديا.
علين��ا اأن ن�ضتيق��ظ م��ن غفوتن��ا ول نرب��ط �ضيا�ض��ات اآل �ضع��ود بالأر�ش 
املبارك��ة امل�ضماة زورًا وظلماً بال�ضعودية، كما هو معلوم فاإّن هنالك فرق بني 
الإ�ض��الم وامل�ضلم��ني واأّن م��ا يقرتفه بع���ش امل�ضلمني من جرائ��م ولعالقة له 
بالإ�ض��الم، بل هو �ضلوك �ضخ�ضي يتعلق مبن ي�ضدر عنهم، لذا فاإّن ما يقوم به 

اآل �ضعود ل عالقة له باحلرمني ول بالإ�ضالم.
علين��ا اأن ل نن�ض��ى اأن اململك��ة ق��د اأوقف��ت تعامالتها امل�ضرفي��ة مع البالد 
وه��ددت حكومة ال�ضودان بطرد واإرج��اع املغرتبني ال�ضودانيني حال مل تغر 
�ضيا�ضاته��ا وحتالفاته��ا، واأّن ح��كام ال�ضعودي��ة ل يكن��ون حلكوم��ة و�ضع��ب 
ال�ض��ودان اأية حمبة ب��ل �ضعوا لالإطاح��ة بالنظام احلاك��م وزرع اجلوا�ضي�ش 

يف الق�ض��ر الرئا�ض��ي وكان له��م ن�ضي��ب الأ�ض��د يف حما�ض��رة الب��الد �ضيا�ضياً 
واقت�ضاديا.

واأخ��رًا اأخاط��ب ال�ضيد رئي�ش اجلمهوري��ة عمر ح�ضن اأحم��د الب�ضر باأن 
يرتك اخل��داع ويتخلى عن ال�ضعار الكذوب ال��ذي اأدخل به اجلي�ش ال�ضوداين 
يف ح��رب ال�ضعودية �ضد اليمن، حيث اعلن انه �ضارك فيها دفاعاً عن احلرمني 
ال�ضريف��ني وقد تب��ني الآن اأّن اآل �ضعود ل عالقة لهم باحلرمني، حتى ال�ضرعية 
التي يدعون القتال من اأجلها ما هي ال اكذوبة افرتوها لإعادة عميلهم من�ضور 
ه��ادي عبدرب��ه لل�ضلطة، الآن ندع��وك اأيها ال�ضيد الرئي���ش للتحلي بال�ضجاعة 
والإعالن فورًا عن �ضحب اأفراد اجلي�ش ال�ضوداين من اليمن ال�ضعيد والعتذار  

لل�ضعب اليمني عما اقرتفته قواتنا امل�ضلحة يف حرب جتاوزت ال�800 يوم.
ل اأدري مِلَ مل يت�ض��اءل ال�ضي��د الرئي���ش يوم��اً ملاذا مل ت�ضاع��ده ال�ضعودية 
وحلفاءها يف حروبه �ضد املعار�ضة امل�ضلحة يف جنوب البالد �ضابقاً ويف اقليم 
دارفور ووليتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حالياً، خ�ضو�ضاً واأّن وجوده 
عل��ى �ض��دة احلكم يف ال�ضودان اأكر �ضرعية من عبدرب��ه يف اليمن، لأّن الب�ضر 
رغ��م جميئ��ه عرب انق��الب ع�ضكري اأوا�ض��ط 1989م ال انه اكت�ض��ب نوعاً من 
ال�ضرعية عرب انتخابات جرت يف ابريل 2015م، بينما عبدربه مل ينتخبه اأحد 
ب��ل مّت اإعالن تعيين��ه حاكماً موؤقتاً على اليمن من داخ��ل العا�ضمة ال�ضعودية 
الريا���ش. ف��اأّي الرئي�ضني اأح��ق بالدفاع ع��ن �ضرعيته املع��نّي اأم املنتخب؟ ل 
تنخدع��وا ي��ا اأحبتي فاإّن الظامل اإذا اأراد اأن يظل��م ل يحتاج الى دليل، وكل ما 

يدعيه من اأكاذيب ما هي ال حيل وُخدع ُيراد بها ت�ضليل الراأي العام.

صحيفة السودان اليوم: 

انتهى عهد اخلداع.. أعيدوا أبناءنا من اليمن فورًا

صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا”الروسية:
هذه احلقائق تؤكد أن الدور اإليراني في حرب اليمن مجّرد خرافة!

ن�ضر موقع ديلي بي�ضت الأمريكي حتقيقا ا�ضتق�ضائيا حول الدور 
الإمارات��ي يف العدوان عل��ى اليمن حيث قال اإن قوات م�ضلحة تابعة 
لأبو ظب��ي اختطفت مئات الرجال من حمافظات جنوب اليمن، وفقاً 

لأقاربهم ون�ضطاء حقوق الإن�ضان املحليني.
وبح�ض��ب التحقي��ق نق��اًل ع��ن اأق��ارب خمتطف��ني وك��ذا نا�ضطني 
حقوقي��ني اأن رجال يرتدون زي��ا ع�ضكريا كانوا يقتحمون البيوت يف 

العام املا�ضي ويقتادون رجال ل يظهر عنهم اأي خرب بعد ذلك، رغم 
حماولت اأقاربهم احلثيثة للح�ضول على معلومات عنهم.

وت�ض��اءل التقرير الذي اأعده مكتب ال�ضحاف��ة ال�ضتق�ضائية عما 
اإذا كان��ت دول��ة الإمارات احلليف��ة للوليات املتح��دة وراء حالت 

تعذيب واختفاء ق�ضري.
وتذك��ر ال�ضه��ادات اأن رج��ال ينتمون لق��وات النخب��ة التي تتبع 
دول��ة الإمارات يقتادون اأ�ضخا�ضا اإلى �ضجون �ضرية يف مطار الريان 
جنوب��ي اليم��ن، ث��م يو�ضع��ون يف حاوي��ات معدنية مع��ّدة ل�ضحن 
الب�ضائ��ع ويرتك��ون حت��ت �ضم�ش ت�ض��ل حرارته��ا اإل��ى 50 درجة 

مئوية.
وك�ض��ف املوقع عن �ضجون �ضرية يف مدن ع��دن واملكال و�ضقطرى 
وح�ضرم��وت جنوبي اليمن ُت��دار خارج القانون م��ن قبل ت�ضكيالت 
ع�ضكري��ة خارج��ة ع��ن �ضيط��رة ال�ضلطة اليمني��ة، م�ضيف��ة اأن هذه 

الت�ضكيالت ت�ضرف عليها قوات اإماراتية.
وذك��رت اأن ه��ذه املعتق��الت تديره��ا ت�ضكي��الت ع�ضكري��ة، منها 
ق��وات احلزام الأمني يف ع��دن وقوات النخب��ة احل�ضرمية يف املكال 

اخلا�ضعتان ب�ضورة مبا�ضرة لإ�ضراف دولة الإمارات.
واأكدت اأن املعتقلني يف هذه ال�ضجون ال�ضرية يتعر�ضون ل�ضنوف 
�ضت��ى م��ن التعذي��ب اجل�ض��دي والنف�ض��ي، ويحرم��ون م��ن اأب�ض��ط 

احلقوق املكفولة مبوجب الد�ضتور اليمني والقوانني الدولية.

ن�ضرت �ضحيف��ة “نيزافي�ضيماي��ا غازيتا” مقال 
م�ضرتكا لأنطون ماردا�ضوف وكريل �ضيميونوف، 
تن��اول فيه م�ضاأل��ة املبالغة ال�ضعودي��ة ب�ضاأن دور 

اإيران يف اليمن.
وكت��ب رئي�ش ق�ض��م درا�ض��ات نزاع��ات ال�ضرق 
الأو�ضط وق��وات املنطقة امل�ضلحة يف معهد التنمية 
البتكاري��ة اأنط��ون ماردا�ض��وف، ورئي���ش مرك��ز 
الدرا�ض��ات الإ�ضالمية يف معه��د التنمية البتكارية 
كري��ل �ضيميونوف، اأن مبالغة الريا�ش ب�ضاأن دور 
طه��ران اليمني هي حاجة ا�ضرتاتيجية اإليها، لكيال 

يفقد اجتياحها اليمن �ضرعيته.
وج��اء يف مقال ال�ضحيف��ة اأن ال�ضراع مع اإيران 
يف اليم��ن – فك��رة رئي�ضة للعربي��ة ال�ضعودية، اأما 
بالن�ضب��ة اإل��ى الرئي���ش الأمريك��ي دونال��د ترامب 
فه��ي منا�ضبة مالئم��ة ل�ضتعرا���ش ن�ضاطه يف كبح 
طموح��ات اإي��ران. غ��ر اأن ال�ض��راع م��ع اإيران يف 
اليم��ن ه��و مالئ��م لطه��ران نف�ضه��ا عل��ى الرغم من 
اأن تاأث��ر الإيراني��ني يف و�ض��ع اليم��ن ال�ضيا�ض��ي 

والع�ضكري هو واقعيا يف حده الأدنى.
وتق��ول ال�ضحيفة اإن قائم��ة التهامات املوجهة 
اإل��ى اإيران يف اليمن ميكن اأن متالأ عدة �ضفحات من 
اجلرائد، ولكنها جميعا من حيث اجلوهر ت�ضل اإلى 
فك��رة واحدة تق��ول اإن ال�ضر يف �ضم��ود احلوثيني 
يكم��ن يف اإمداداتهم الهائلة بال�ضواري��خ الإيرانية 
وم�ضاعدة خرباء “حزب اهلل”، وم�ضاركة وحدات 
من الق��وات اخلا�ضة الإيراني��ة واحلر�ش الثوري 
الإيراين، اإ�ضافة الى املتطوعني الأفغان من اخلزر.
لك��ن الو�ض��ع يف اليم��ن يختل��ف عن��ه يف �ضوريا 
والع��راق. اإذ مل يتمك��ن اأح��د م��ن العث��ور حت��ى 
اإيراني��ني، اأو مع�ضك��رات  الآن عل��ى م�ضت�ضاري��ن 
تدري��ب “حل��زب اهلل”، ف�ضال عن وح��دات �ضيعية 

اأجنبي��ة. له��ذا، وكما ج��اء يف املقال، ف��اإن الذريعة 
الوحي��دة املتبقية، التي ميكن عربها ربط “اأن�ضار 
اهلل” باإي��ران بطريق��ة اأو باأخرى، ه��ي – تزويدهم 

بال�ضالح الإيراين.
اأنط��ون  املق��ال  كاتب��ا  ي�ضتنت��ج  وكم��ا  له��ذا، 
ماردا�ض��وف وكري��ل �ضيميون��وف، ف��اإن ت�ضلي��ط 
ال�ضوء على هذا املو�ضوع بالن�ضبة اإلى ال�ضعودية 
عملي��ة  ف��اإن  واإل  ا�ضرتاتيجي��ا،  طابع��ا  يحم��ل 
اجتياحها اليمن �ض��وف تفقد “�ضرعيتها”، حتى يف 

العامل ال�ضني.
لك��ن، وكم��ا يوؤك��د كاتبا املق��ال، ف��اإن مو�ضوع 
تزويد اإيران اليم��ن بال�ضالح نف�ضه م�ضكوك باأمره، 
ول �ضيم��ا اأن اليم��ن يق��ع يف ح�ض��ار بح��ري حمكم 
يتاأل��ف من اأطواق عدي��دة ل ت�ضمح مطلقا بو�ضول 
اأي و�ضيل��ة نق��ل بحري اإلى اليمن م��ن دون تفتي�ش 
دقيق ملرات عديدة. واإن عملية النتظار يف كل مرة 
اأحيانا  ق��د “ت�ضتغرق اأك��ر من اأ�ضب��وع”، وت�ضل 
اإل��ى حد “غربلة القم��ح” املر�ضل اإل��ى هناك. هذا، 
اإ�ضافة اإل��ى اأن ال�ضفن احلربية وطائرات التحالف 
ال�ضعودي ميكنها اأن تدمر اأي هدف بحري تختاره 
من دون �ضاب��ق انذار، كما ح�ضل مع حالتي ق�ضف 

�ضفن املهاجرين يف عامي 2015 و2017، حيث قتل 
الع�ضرات من النا�ش الأبرياء، الذين حاولوا الفرار 

من احل�ضار القت�ضادي واجلوع يف اليمن
��ر ماردا�ض��وف و�ضيميون��وف ب��اأن اليمن  ويذكِّ
نف�ض��ه كان ل�ضن��وات عدي��دة ول ي��زال نقطة عبور 
ل�ضفق��ات جت��ارة ال�ضالح يف ال�ض��وق ال�ضوداء اإلى 
بل��دان ال�ض��رق الأو�ض��ط كاف��ة، واأن كب��ار جت��ار 
ال�ض��الح املحلي��ني مل يختف��وا م��ع ب��دء الجتي��اح 
ال�ضع��ودي لليمن. وتوؤكد مقالة ال�ضحيفة، اعتمادا 
عل��ى بع���ش امل�ض��ادر، اأن ال�ض��الح يت��م �ض��راوؤه 
م��ن التج��ار املحلي��ني وحتى م��ن الق��وى املوالية 
لل�ضعودي��ة غ��ر الرا�ضي��ة ع��ن حج��م املكاف��اأة، 
التي وعدته��م بها حكومة الرئي���ش املنفي عبد ربه 
من�ضور ه��ادي، وه��وؤلء لديهم اإمكاني��ة الو�ضول 

اإلى م�ضادر ال�ضالح.
ويخل���ش كاتب��ا املق��ال اإل��ى الق��ول اإن اإي��ران 
يف الواق��ع مل تلع��ب دورا مهم��ا يف ت�ضكي��ل حرك��ة 
“اأن�ضار اهلل” الزيدية ون�ضاطها، رغم اأنها �ضيعية. 
بي��د اأن ه��ذه احلركة م��ا كانت لتتح��ول اإلى حركة 

لل�ضهيونية”  “ثورية” و”معادية 

متابعات صحفية

املوقع “ديب��كا” الإ�ضرائيل��ي اإن تتويج 
الأم��ر حمم��د ب��ن �ضلم��ان وزي��ر الدف��اع 
ال�ضع��ودي، واب��ن امللك �ضلم��ان ذي ال� 31 
ربيع��ا ولي��ا للعه��د يف اململك��ة لي���ش فق��ط 
�ضاأن��ا �ضعودي��ا داخلي��ا، يرتب��ط بك�ضر كل 
التقالي��د والقوانني غ��ر املكتوبة لعائلة اآل 
�ضعود اخلا�ضة بتحدي��د نظام اخلالفة، بل 
ا�ضتكمال لعملية �ضيا�ضي��ة عاملية واإقليمية 
ب��داأت من��ذ ٦ �ضه��ور، م��ع دخ��ول الرئي�ش 
دونال��د ترام��ب للبي��ت الأبي���ش يف يناي��ر 

املا�ضي.
ب��ن  تعي��ني حمم��د  اأن  املوق��ع  واعت��رب 
�ضلم��ان �ضباح الأربعاء 21 يونيو، لي�ضبح 
احلاكم الفعلي لل�ضعودي��ة، قد اأنهى عملية 
اإقامة قي��ادة اأمريكية-عربي��ة- اإ�ضرائيلية 

جديدة، لل�ضرق الأو�ضط.
وتاب��ع :”�ضتكون ه��ذه املحاولة الأولى 
م��ن نوعه��ا، الت��ي تتدخ��ل فيه��ا اإ�ضرائي��ل 
مبا�ضرة، جنبا اإلى جنب مع الدول العربية 
القوي��ة، يف اأكر الق��رارات احلا�ضمة حيال 
اخلط��وات القادم��ة باملنطق��ة، ل�ضيما تلك 

امل�ضادة اإيران”.
“ديبكا” اأو�ضح يف حتليله اأن على راأ�ش 
هذه القيادة يقف بالطبع الرئي�ش الأمريكي 
دونالد ترامب، فيم��ا �ضيكون اأع�ضاوؤها ويل 
العه��د ال�ضع��ودي الأمر حممد ب��ن �ضلمان 
وويل عه��د اأب��و ظبي ال�ضيخ حمم��د بن زايد 
اآل نهي��ان، والرئي���ش امل�ضري عب��د الفتاح 
ال�ضي�ض��ي، ورئي���ش احلكوم��ة الإ�ضرائيلية 

بنيامني نتنياهو.
ولف��ت اإل��ى اأن زي��ارة الرئي���ش ترام��ب 
لل�ضعودي��ة وبعده��ا اإ�ضرائي��ل مطل��ع مايو 
تكت��ل  ت�ضكي��ل  ذروة  متث��ل  مل  املا�ض��ي، 
الإي��راين  التكت��ل  �ض��د  �ضن��ي،  اأمريك��ي- 

ال�ضيعي فح�ضب، واإمن��ا اأي�ضا حلقة الربط 
بني التكتل الأمريكي ال�ضني واإ�ضرائيل.

وق��ال اإن هناك 3 من بني قادة هذا التكتل 
ال��� 5، على عالق��ة قوية ومبا�ض��رة، �ضرية 
يف غالبه��ا، م��ع نتنياه��و وق��ادة الأجه��زة 
املخاب��رات  واأجه��زة  واجلي���ش  الأمني��ة، 
العه��د  ويل  ه��م  املختلف��ة،  الإ�ضرائيلي��ة 

ال�ضعودي والإماراتي والرئي�ش امل�ضري.
اجلي���ش  اأركان  رئي���ش  وحت��دث 
اإيزنك��وت”  “غ��ادي  الل��واء  الإ�ضرائيل��ي 
الثالث��اء 20 يولي��و ع��ن العالق��ات ال�ضرية 
الإ�ضرائيل��ي ودول  ب��ني اجلي���ش  القائم��ة 

عربية معينة مل يجهر با�ضمها.
العرب��ي  الأمريك��ي  التكت��ل  وك��ون 
الإ�ضرائيل��ي، ل ي��زال يف مراحل��ه الأول��ى، 
فم��ن ال�ضاب��ق لأوان��ه حتدي��د كي��ف �ضيتم 
تطبي��ق تلك اخلط��وات الت��ي تعتمل حتت 
ال�ضط��ح يف امل�ضتقب��ل ولأي نتائ��ج �ض��وف 

ت�ضل، بح�ضب “ديبكا”.
لك��ن يت�ض��ح من خط��وات اأولي��ة جترى 
على الأر���ش بال�ضرق الأو�ضط، اأن الرئي�ش 
ترام��ب يح��دد �ضيا�ضت��ه يف امل�ضائ��ل الهامة 
باملنطقة، املواجهة م��ع اإيران، واحلرب يف 
�ضوريا، وتدخل الولي��ات املتحدة باليمن، 
لي���ش وفق��ا لن�ضائح وزي��ر دفاع��ه جيم�ش 
ماتي، ووزير اخلارجية ريك�ش تيلر�ضتون، 
بل وفقا للن�ضائح التي يتلقاها من حممد بن 
�ضلم��ان وحمم��د بن زايد، كم��ا يقول املوقع 

الإ�ضرائيلي.
اأب��رز دليل على تلك  وراأى “ديب��كا” اأن 
التط��ورات، ه��و ا�ضطفاف ترام��ب الكامل، 
خلف بن �ضلمان وبن زايد يف هجومهما على 
اأمر دولة قطر ال�ضيخ متيم بن حم اآل ثاين.

يف  ترام��ب  �ضيا�ض��ة  تتاأث��ر  كذل��ك 

احل��رب ال�ضوري��ة م��ن املوق��ف ال�ضعودي 
والإمارات��ي، املعار�ش ب�ض��دة لتزايد نفوذ 

اإيران وحزب اهلل هناك.
واعترب املوقع اأن ملنظومة العالقات هذه 
تاأثر على العالقات ب��ني الوليات املتحدة 
ورو�ضي��ا. فلدى ويل العهد اجلديد حممد بن 
�ضلم��ان، والإماراتي حممد بن زايد عالقات 
مبا�ض��رة م��ع الرئي���ش الرو�ض��ي فالدمير 

بوتني.
م��ن جهة ميكن اأن يكون ب��ن �ضلمان وبن 
زاي��د مبثاب��ة ج�ض��ر اأو حلق��ة و�ض��ل ب��ني 
البي��ت الأبي���ش والكرميلني، لك��ن من جهة 
اأخ��رى ميكن اأن يكون��ا العن�ضر الذي يدفع 
الرئي���ش الأمريكي حلافة مواجهة ع�ضكرية 

اأمريكية- رو�ضية حمدودة يف �ضوريا.
م��ن ال�ضعب تو�ض��ل وا�ضنطن ومو�ضكو 
لتفاهمات حقيقية حي��ال احلرب ال�ضورية، 
يف وق��ت تق��ف في��ه ال�ضعودي��ة والإمارات 
خل��ف البيت الأبي�ش، وتق��ف طهران خلف 

الكرميلني.
املتح��دة  الولي��ات  ب��ني  “الدم��ج 
وال�ضعودي��ة والإمارات وم�ضر واإ�ضرائيل، 
ه��و الأ�ضا���ش لتف��اوؤل الرئي�ش ترام��ب، اإذ 
ب��ات بالإم��كان التق��دم نح��و ح��ل لل�ضراع 
الإ�ضرائيلي- الفل�ضطين��ي، واإقامة عالقات 
اأك��ر انفتاحا ب��ني الدول العربي��ة املعتدلة 

واإ�ضرائيل”، تابع “ديبكا” يف حتليله.
اخلط��وة  تاأت��ي  اأن  “ديب��كا”  وتوق��ع 
الأول��ى ع��رب الك�ض��ف العلني ع��ن جزء من 
العالقات ال�ضرية اجلارية اليوم، بالإ�ضافة 
لتخ��اذ ع��دة خط��وات رمزي��ة، كال�ضم��اح 
للطائ��رات الإ�ضرائيلي��ة بامل��رور يف املجال 
اجلوي لل��دول العربية، واإقام��ة ات�ضالت 

هاتفية مبا�ضرة بينها وبني تل اأبيب.

موقع دبيكا اإلسرائيلي :

 بتعيني محمد بن سلمان اكتمل التحالف “األمريكي 
السني اإلسرائيلي .. هؤالء أعضاؤه

موقع ديلي بيست األمريكي:

اإلمارات وحاالت التعذيب واالختفاء  القسري 
في محافظات جنوب اليمن
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لت��زال املحافظ��ات اجلنوبي��ة املحتل��ة ت�ضه��د اعم��ال فو�ض��ى 
وقت��ل واغتيالت �ضبه يومية  ونه��ب للبيوت واملمتلكات واملحالت 
التجاري��ة بالتزامن مع ازم��ات انطفاءات الكهرب��اء وانعدام املياه 
ال�ضاحل��ة لل�ض��رب وطفح مياه ال�ض��رف ال�ضحي يف �ض��وارع عدن 
بالإ�ضاف��ة الى انت�ضار المرا�ش والوبئ��ة و�ضط تدهور اخلدمات 

ال�ضحية ومعاناة امل�ضت�ضفيات من نق�ش الدوية والطباء .
هكذا هو الو�ضع منذ دخول قوات الحتالل الأمريكي ال�ضعودي 
الإمارات��ي اليها قبل ح��وايل عامني حيث تبخرت وعود املحتل التي 
وع��د بها للمواطن هن��اك وتبخرت تلك الت�ضريح��ات التي قال فيها 

املحتل باأنه �ضيحول عدن الى دبي ثانية .
وم��ع هذه الو�ض��اع املرتدي��ة تزداد ماأ�ض��اة ابن��اء املحافظات 
اجلنوبي��ة مبا يتعر�ضون له من جرائم وح�ضية وب�ضعة وانتهاكات 
كب��رة يف ع�ض��رات ال�ضجون ال�ضرية التابع��ة للمحتل والتي يعذب 
فيه��ا ابناء اجلن��وب مب�ساركة �سباط امريكي��ون حيث يتم تعذيب 
امل�ضاجني باأب�ضع ان��واع التعذيب النف�ضي واجل�ضدي وبطرق مذلة 
ومهين��ة متته��ن كرامة الن�ضان حت��ى و�ضلت الى ح��د الغت�ضاب 
لل�ضجن��اء كم��ا ان البع���ش منه��م مي��وت ج��راء التعذي��ب او يت��م 
التخل���ش منه وقتل��ه ثم رمي جثت��ه يف �ضوارع ع��دن وح�ضرموت 
واب��ني وحلج ، يف �ضورة تو�ضح حقيق��ة العداء الذي يكنه املحتل 
لأبن��اء اجلن��وب بالرغم من ان الكث��ر منهم رح��ب باملحتل وخان 
وطن��ه وقات��ل ال��ى �ضف الغ��زاة �ضد اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبية 
وهنا ت�ض��اوؤل مهم ملاذا يبادل الحتالل ابناء اجلنوب وقوفهم معه 
بقتله��م وتعذيبهم وا�ضطن��اع الزمات يف املحافظ��ات التي يدعون 

انهم حرروها ؟
ويف املقاب��ل يظه��ر الواقع اجلنوب��ي نعمة الأم��ن والأمان الذي 
يعي�ضه ابناء املحافظات الأخرى بحماية اجلي�ش واللجان ال�ضعبية 
الذين يقدمون الت�ضحيات اجل�ضيمة والغالية لكي ينعم ابناء اليمن 
بالعزة والكرامة وال�ضتقالل واحلرية والأمن وال�ضتقرار ولولهم 
بعد اهلل �ضبحانه وتعال��ى ل�ضاهدنا منوذج املحافظات اجلنوبية يف 

بقي��ة املحافظات اإل ان البع�ش ل يدرك قيم��ة المن والمان الذي 
يعي�ضه وحجم الت�ضحيات لن�ضار اهلل واللجان ال�ضعبية بل ي�ضعى 
البع���ش لت�ضويه ان�ض��ار اهلل واجنازاتهم وما حقق��وه من مكا�ضب 
ميدانية �ضد العدوان لي�ضرف انظار ال�ضعب عنها وليخدم يف نف�ش 
الوق��ت العدوان وي�ضاع��ده يف �ضرب اهم مك��ون يت�ضدى للعدوان 
ع�ضكري��ا وامني��ا و�ضيا�ضي��ا واعالميا لأنه احل��ق الهزمية للعدوان 

ومنافقيه وعمالءه يف الداخل للعام الثالث على التوايل .
على امل�ضتوى ال�ضيا�ضي تزداد المور توترا خا�ضة بعد قرارات 
عبدرب��ه ه��ادي تغي��ر حمافظ��ي ح�ضرم��وت و�ضب��وة و�ضقط��رى 
املح�ضوب��ون عل��ى الم��ارات م��ا دع��ا املجل���ش النتق��ايل املدعوم 
اماراتي��ا لرف�ش هذه القرارات مه��ددا بالت�ضعيد الع�ضكري وداعيا 
ال��ى مظاه��رات كب��رة يف ال�ضاب��ع من ه��ذا ال�ضه��ر مبحافظة عدن 
.واإزاء هذه التطورات اندلعت ا�ضتباكات بني ملي�ضيات الحتالل يف 
عت��ق عا�ضة حمافظة �ضبوة حيث قام��ت ملي�ضيات هادي املدعومة 
�ضعودي��ا باقتحام مبنى املحافظة بعد رف�ش املحافظ ال�ضابق قرار 
اقالت��ه . اي�ضا تعمل المارات على ا�ضتدع��اء ملي�ضياتها فيما عرف 
باحلزم المني من املحافظات الخرى الى حمافظة عدن مع ن�ضرها 
قوات النخبة احل�ضرمية يف ح�ضرموت كل ذلك مع حتركات للطرف 
الخر هادي وملي�ضيات��ه بدعم �ضعودي يف التح�ضيد والت�ضليح الى 
حمافظة عدن وهو ما ينذر بانفجار الو�ضع وا�ضتعال احلرب بينهم 

ب�ضكل اكرب من اي وقت م�ضى ..
�ضحي��ح ان هناك خالفات بني ال�ضعودية والمارات يف اجلنوب 
لكنه��ا ت�ض��ب يف متزيق اجلن��وب واإثارة احلروب في��ه على ا�ض�ش 
مناطقي��ة وحتوي��ل اجلنوب الى دوي��الت متناح��رة م�ضتفيدة من 
جترب��ة املحتل الربيطاين ، بينما مل يج��د اجلنوبي املوؤيد لالحتالل 
ل حال للق�ضية اجلنوبية ول ا�ضتقالل ول حرية ول عزة ول كرامة 
ول حتى حياة طبيعية يحفظ فيها كرامته وعزته ول اي �ضيء من 
تل��ك الوعود التي ا�ضتعطفهم العدوان به��ا للقتال معه �ضد اجلي�ش 

واللجان ال�ضعبية .

قــــتــــل -فــــــوضــــــى- نــــهــــب لـــلـــبـــيـــوت واملــــمــــتــــلــــكــــات - انــــطــــفــــاء الــــكــــهــــربــــاء -انـــــــعـــــــدام املــــيــــاه
علمنة ودعشنة -انــــــتــــــشــــــار االوبــــــــئــــــــة - تـــــــدهـــــــور اخلــــــــدمــــــــات الــــصــــحــــيــــة -تـــــعـــــذيـــــب فـــــــي ســــــجــــــون ســــريــــة

الدين احلنيف
 بقلم/ زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد البعــــــــــــوه

العلمانية تعني ا�ضطالحاً ف�ضل الدين واملعتقدات الدينية عن 
ال�ضيا�ضة، وقد تعني عدم قيام احلكومة اأو الدولة باإجبار اأي اأحد 
عل��ى اعتناق وتبني معتقد اأو دين اأو تقلي��د معني لأ�ضباب ذاتية 
غر مو�ضوعية وهكذا تطورت العلمانية حتى اأ�ضبحت تعني الال 
دي��ن باملطل��ق لكن اليوم هناك اأ�ضلوب �ضهي��وين جديد لعلمانية ل 
دينيه ولكن بطريقة جديده يف ظاهرها الدين ويف باطنها وظاهرها 
واعمله��ا الكفر والجرام ومب�ضمى جدي��د ا ي�ضمى داع�ش التي مت 
تفريخها و�ضناعتها يف اأروقة ال�ضتخبارات المريكية ال�ضهيونية 

بهدف ت�ضويه الإ�ضالم والفتك بامل�ضلمني..
وق��د ا�ضتط��اع الدين ال�ضالم��ي احلنيف ان ي�ض��ق طريقه الى 
جميع انحاء العامل و�ضط الثقافات املغلوطة وما ي�ضمى بالأديان 
الت��ي و�ضعه��ا الب�ض��ر و�ضرع��وا لها بامل��ال والع��الم واحاطوها 
بقدا�ض��ه زعموا انها رباني��ه حماولني بذلك احليلول��ة من انت�ضار 
ال�ض��الم بكل م��ا يحويه من طوائ��ف ومذاهب لكنه��م عجزوا عن 
تغي��ر قوان��ني اهلل الت��ي و�ضعه��ا لعب��اده كل عب��اده م��ن العرب 
والعج��م حي��ث ا�ضتم��ر ال�ض��الم ينت�ض��ر ويتو�ض��ع بعي��دًا عن ما 
حتت��وي عليه بع�ش املذاهب من عقائ��د باطله ومغلوطه التي لن 
ت�ضتطي��ع ان تنال من القران الكرمي ال��ذي يعترب د�ضتورًا الهياً لن 
يتب��دل ولن يتغر ولن يتما�ضى مع بع���ش الفكار الدخيلة ولذي 
ل��ن ي�ضتطي��ع احدًا اأياً كان يحرفه او يحرف��ه عن م�ضاره الوا�ضح 
لن اهلل تكف��ل بحفظ��ه فما كان من اع��داء ال�ض��الم ال ان ي�ضعوا 
خطة جديده ملحاربة ال�ضالم فبعد ان عجزت العلمانية الال دينيه 
من ال�ضيطرة على الو�ضع وان جتعل من ال�ضالم جمرد ثقافه غر 
مقبولة م��ن خالل الفكار الفل�ضفية الت��ي ل ترقى لأن تكون حمط 
اهتمام عن��د املفكرين والباحثني املن�ضفني حتى الذين ل يعرفون 

ال�ضالم. ...
حينه��ا جل��اأ اليه��ود والن�ض��ارى الى حمارب��ة ال�ض��الم با�ضم 
ال�ضالم بطريقه علمانية تكفريه داع�ضيه طائفيه فتنويه حتارب 
ال�ض��الم بحجة الدف��اع عنه وتخ��دم اليهود والن�ض��ارى بطريقه 
فكري��ه ثقافي��ه و�ضيا�ضي��ه وحت��ى ع�ضكري��ه ع��ن طري��ق عنا�ضر 
المريكي��ة  ال�ضتخب��ارات  اروق��ة  يف  ومتويله��م  �ضناعته��م  مت 
والإ�ضرائيلي��ة م�ضتغل��ني بذل��ك العقائ��د الباطل��ة الت��ي حتتويها 
بع���ش املذاهب ال�ضنية وال�ضيعي��ة فاأطلقوهم كالكالب امل�ضعورة 
لينه�ضوا ج�ض��د المة الإ�ضالمية مطلقني عليه��م م�ضميات خمتلفة 
مث��ل القاع��دة وداع�ش والن�ض��رة وغرها فكان��ت اللعبة ناجحة 
حي��ث وجد العن�ضر واملمول واملي��دان وامل�ضتهدف والهدف حتى 
انه��م ا�ضتطاعوا ان يجعل��وا من ال�ضالم واهل��ه ميداناً لتجربتهم 
اخلبيث��ة يف العراق و�ضوري��ا واليمن وغرها من ال��دول العربية 
والإ�ضالمية ولهذا ن�ضتطيع ان ن�ضمي ما يجري يف ال�ضاحة من قتل 
ودم��ار وحروب حرب ما ي�ضم��ى بالإ�ضالم للق�ض��اء على ال�ضالم 
او ح��رب اعداء ال�ضالم �ضد ال�ضالم ع��ن طريق ثقافه مو�ضوعه 
ودخيل��ه وعقائد باطله با�ضم ال�ضالم وعن طريق ب�ضر ل يعرفون 
م��ن ال�ض��الم ال ال�ضم او ما متليه عليه��م ال�ضتخبارات املعادية 

لالإ�ضالم. ...
مل تق��ف امل�ضاأل��ة عن��د ه��ذا احل��د ب��ل و�ضل��ت ال��ى الأنظم��ة 
واحلكوم��ات وا�ضبحت �ضيا�ضه عند اجلمي��ع من يريد ان ير�ضى 
عن��ه اليهود ما علي��ه ال ان يكون م�ضلم��اً ل دينياً م�ضلم��اً تكفرياً 
وداع�ضي��اً يحكم امل�ضلمني ويخدم اعدائه��م يبيع ثروات امل�ضلمني 
للق�ض��اء عليه��م ي�ض��رتي �ضفق��ات م��ن الأ�ضلح��ة بحج��ة حماية 
ال�ض��الم واحلقيقة يك�ضفها الواقع فالأ�ضلح��ة من امريكا ت�ضرتى 
مب��ال الع��رب وامل�ضلمني لتوجه ه��ذه الأ�ضلح��ة م�ضتهدفة القران 
وثقافت��ه ورجال��ه كم��ا ه��وا ح��ال عا�ضفة م��ا ي�ضمى باحل��زم او 

بالأ�ضح العدوان الأعرابي الغربي على اليمن  ... 
لق��د ا�ضتطاع��ت ال�ضتخب��ارات اليهودية املعادي��ة لالإ�ضالم ان 
جتعل بع�ش النظمة العربية والإ�ضالمية جمرد وزراء حرب �ضد 
ال�ض��الم ووزراء ماليه لدعم ومتويل اجلماع��ات ال�ضتخباراتية 
الإرهابي��ة كما هو حال النظ��ام ال�ضعودي والقط��ري والماراتي 
والرتكي الذي��ن تت�ضلى بهم وب�ضذاجته��م الجتماعات ال�ضيا�ضية 
الأمريكي��ة والإ�ضرائيلية والفرن�ضي��ة وكل التحالف الغربي الذي 
لق��ي ل��ه ميدان��ا ع�ضكري��اً و�ضيا�ضي��اً ومالي��اً لتمري��ر خمططاته��م 
ال�ضيطانية ب��دون اي تكلفه بل ا�ضتطاعوا من خالل هذه ال�ضيا�ضة 
ان يق�ضوا عل��ى خ�ضومهم من داخلهم ويخلقوا �ضراعاً ل ذيل له 
يدر عليهم اموال اكر مما يجنون من م�ضانعهم ومواردهم فالهم 
خ�ض��روا امواله��م ب��ل ك�ضبوا اموالن��ا ولهم خ�ض��روا رجالهم بل 
خ�ضرنا قومنا ولهم �ضنوها حرباً �ضريحه �ضد ال�ضالم بل جعلوا 
ال�ض��الم عباره ع��ن كتله من النار تاأكل بع�ضه��ا بع�ضاً  وحترتق 
لي�ضل��م من لظاها اعداء ال�ضالم وميوت اهل ال�ضالم لكن ال�ضالم 
ل��ن ميوت فهوا لي�ش روحاً يف ج�ضد ميك��ن قتله والق�ضاء عليه بل 

هوا قانوناً الهياً و�ضعه اهلل والتزم بحفظه 
ومهم��ا ع�ضف��ت العلماني��ة الداع�ضي��ه ببع���ش امل�ضلم��ني فلن 
ت�ضتطي��ع ان تع�ض��ف بالإ�ض��الم املحم��دي ول بالق��ران الك��رمي 

وثقافته وحملته واهله.

محمـــــــــــد عــــــــائـــــــــــــش
قبل العدوان كان تعداد �ضكان مدينة حر�ش 120 األف ن�ضمة..

وبعد العدوان �ضار تعداد �ضكان مدينة حر�ش �ضفر ن�ضمة..
ه��ذه اإحدى اأكرب اجلرائم ال�ضعودي��ة املهملة.. املن�ضية.. امل�ضكوت 
عنه��ا، اأو غ��ر املطروقة عن��د احلديث ع��ن الك��وارث الإن�ضانية التي 

اأجنزها العدوان يف اليمن حتى الآن.
اإنه��ا جرمية التهجر الق�ض��ري، ملئات اآلف ال�ضك��ان، وبا�ضتخدام 

املذابح اجلماعية املتعمدة، والتدمر الوا�ضع واملمنهج.
زرت حر���ش ث��اين اأي��ام العي��د، دون اأن اأدري ب��اأين عل��ى موعد مع 

زيارٍة �ضرتافقني نتائجها القا�ضية، لبد، حتى نهاية عمري.
املدينة الأكر منوًا والأ�ضرع تو�ضعاً وعمراناً بني املدن اليمنية..

املدينة الوحيدة، بني مدن اليمن، التي ل تنام لياًل..
املدينة ال�ضاجة باحلياة، املحتفلة بالنا�ش من كل اأنحاء اليمن..

املدين��ة ال�ضريان، والتعب، والأحالم وال�ضف��ر والغربة والب�ضائع 
والطموحات..

�ض��ارت ركاماً، بع�ضه فوق بع���ش، مل يعد ي�ضكنها اآدمي، ومل يعد 
باإمكانك اأن ت�ضمع فيها غر هم�ش الريح واأزيز الطائرات احلربية التي 

ل تتوقف عن التحليق فوقها طوال اليوم.
بق�ضد التهجر الق�ض��ري، ومنذ بداية العدوان، �ضربت ال�ضعودية 
كل �ض��يء، وح��ني اأقول كل �ضيء فاإين اأعني كل �ض��يء: لي�ش يف املدينة 

مبنى واحد اإل وهو مدمر كلياً اأو جزئياً.
ق�ضف��ت ال�ضعودي��ة حر�ش عم��ارة عمارة، بيتا بيت��ا، فندقا فندقا، 
مطعم��ا مطعم��ا، م�ضت�ضف��ى م�ضت�ضف��ى، �ضوق��اً �ضوقاً، حمط��ًة حمطًة، 

حتى ترك��ت مدينة املائة وع�ضرين األفاً ُكوۚم��اً متناثرة من الإ�ضمنت 
والرتاب.

ومل تك��ن حر�ش وحدها امل�ضتهدفة، بل منطقة �ضمال تهامة اليمنية 
بكامله��ا، حيث طالت جرمية التهجر الق�ض��ري، مدينة اأخرى اأ�ضغر، 
هي مدينة ميدي التي �ضارت مدينة اأ�ضباح هي الأخرى. اإ�ضافة ملئات 

القرى هناك.
لب��د اأن العدوان ر�ضم بني اأهداف��ه منطقة خالية من ال�ضكان بعمق 
40 كيلوم��رتا على الأقل )املنطقة املمتدة م��ن الطوال حتى قريب من 
عب���ش �ضرقاً ومن ح��دود املو�ض��م ال�ضعودية الى نهاي��ة �ضاحل ميدي 
غرب��ا وجنوباً، وكل القرى والأ�ضواق يف هذه امل�ضاحة(، وذلك متهيدا 
لحتالله��ا وخل��ق واقع »ح��دودي« اأو »اأمن��ي« جدي��د، اأو لتحويلها 

مل�ضرح عمليات مفتوح يف الداخل اليمني �ضد اليمنيني.
ويِف التنفيذ كانت الو�ضيلة الوحيدة هي املذابح اجلماعية.

يف البداي��ة كانت جرمية ا�ضتهداف خميم امل��زرق، خميم النازحني 
الواق��ع بني حر�ش وب��ني احلدود م��ع ال�ضعودية، وق��د اأدى ذلك اإلى 

اإنهاء املخيم وانتقاله.
بعد ذلك، وبالتزامن مع الق�ضف اليومي، ال�ضجادي، داخل حر�ش، 
انطلقت �ضل�ضلة اجلرائم اجلماعية الأخرى، حوايل حر�ش وما بعدها:

جرمية �ضوق مثلث عاهم
جرمية �ضوق م�ضتباأ
جرمية �ضوق حران

جرمية �ضوق اأبو طر
وبقي��ة احلرائم التي تعرفونه��ا جميعا، وقد ح��ان الوقت لن�ضعها 
جميعا يف ال�ضورة الكاملة ملا اأرادت ال�ضعودية اأن ت�ضل اإليه من خالل 

هذه اجلرائم.
ع�ضرات القرى املتناثرة يف هذه البقعة ا�ضُتهدفت، وا�ضطرت مثلها 
مثل حر�ش ومي��دي والأ�ضواق ال�ضعبية، اإلى النزوح عن بكرة اأبيها، 
ليتك��ون قريبا من عب�ش ماميك��ن اأن يكون اأكرب خميم للنزوح الق�ضري 

يف ال�ضرق الأو�ضط.
وغ��ر املناط��ق املاأهولة؛ مئات امل��زارع مت �ضحقه��ا بالطران، مل 
يرتك��وا مزرعة ول ارتوازا، حتى لقد ا�ضتخدموا القنابل الفو�ضفورية 

لإحراق مزارع كاملة.
هك��ذا خلقوا م�ضاحة �ضا�ضعة من الفراغ القائم حتى اللحظة، واإلى 
كل ه��ذه املنطق��ة ل ي�ضتطيع اأحد الدخول، حي��ث الطران يق�ضف كل 
ما يتحرك على الأر�ش حتى لو كان فردا واحدًا )دخلُت رفقة مقاتلني 
يف احل��دود بتمويٍه وحتني مرهق للفر�ش الن��ادرة والق�ضرة لتوقف 

الطران(.
120 األ��ف اإن�ضان ُهّجروا من حر�ش وحدها )مايقارب تعداد �ضكان 
دول��ة خليجية كاملة كقطر، ب��دون الأجانب(. و�ضعف هذا الرقم على 

الأقل ُهّجروا من ميدي والقرى املجاورة واملابني املدينتني.
وبالطبع مل تنِب ال�ضعودية على جرميتها هذه )والتي لبد �ضت�ضدم 
الع��امل حني تتك�ض��ف له معامله��ا( اأي �ضيء، لأنه��ا يف النهاية عجزت، 

ولزالت عاجزة حتى اللحظة، عن اقتحام املنطقة ع�ضكرياً.
وعل��ى العك���ش فقد اقتح��م املقاتل��ون اليمني��ون اأرا���ش �ضعودية 

وليزالون يحتلون بع�ضها كقرية احلثرة.
ل�ضمود ميدي وحر�ش الأ�ضطوري ق�ضة اأخرى، �ضئت اأن اأبداأ فقط 

بتبيان حجم اجلرمية قبل الكتابة عن الإعجاز الوا�ضح يف مقاومتها.

ج������������رمي������������ة ال��������������������ع��������������������دوان امل���������خ���������ي���������ف���������ة وامل��������خ��������ف��������ي��������ة 

عامان من نار االحتال في جنوب الوطن
كتــــــــــــــــــــب / زيــــــــــــد أحمــــــــــــد الغرســـــــي
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فـــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــالل دعـــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــكـــــــــــــــارم االخــــــــــــــــــــــــــــــالق الــــــــــــــــــــــــــــــدرس الـــــــــثـــــــــانـــــــــي

ثقافي

التك��رب والتجرب قد يكون اأحياناً ل يخت�ش باأ�ضحاب املقامات 
الرفيع��ة، باأ�ضحاب املنا�ضب اأو التجار، بع���ش النا�ش الفقراء 
نفو�ضه��م، بع���ش املتجربي��ن يكونون فق��راء، متج��رب مبنطقه، 
مبوقف��ه، بعناده، باإ�ض��راره، لكن لأنه ما يظهر جت��ربه بال�ضكل 
ال��ذي يظه��ر جت��رب الآخري��ن وتكربهم، ورمب��ا هذا ل��و يتاح له 
فر�ض��ة، اأو ل��و يعطى مقام��اً، اأو من�ضباً لراأيت��ه طاغية من كبار 

الطواغيت.
وال�ضتكب��ار ق��د يك��ون الإن�ض��ان وه��و م�ضت�ضع��ف يف نف�ضه، 
م�ضت�ضع��ف اأم��ام متكربين اآخري��ن، واأمام جباري��ن اآخرين، قد 
يكون هو نف�ضه م�ضنف من اجلبارين، وم�ضنف من امل�ضتكربين، 
حت��ى ياأت��ي يف بع���ش الأحاديث ب��اأن الإن�ضان �ض��يء اخللق مع 
اأهل��ه، مع اأ�ضرته، عندم��ا ت�ضبح اأ�ضرته تخاف��ه، يهمونه عندما 

يدخ��ل عليهم من باب البيت، زوجته، اأولده، اأقاربه، كلهم كاأنه 
دخل عليهم جبار! اأنه يكتب عند اهلل جبار واإن مل ميلك اإل اأهله.
ا�ضتن��كاف الإن�ضان ع��ن احلق يعترب ا�ضتكب��ارًا اأي�ضاً، رف�ش 
الإن�ض��ان للح��ق، �ضخريت��ه م��ن مواق��ف احل��ق، عن��اده للحق. 
فالإن�ض��ان ق��د يكتب عند اهلل م��ن املتكربين، م��ن اجلبارين؛ لأن 
الإن�ض��ان عندما يعاند، واإن كان فق��رًا، واإن كان م�ضت�ضعفاً من 
جان��ب اآخرين، عندما يعاند احلق، عندما يعاند اآيات اهلل عندما 
تتل��ى عليه يعترب م�ضتك��ربًا؛ لأنك ل تقف يف موق��ف عناد للحق 

اإل واأنت يف نف�ش الوقت حتمل م�ضاعر ا�ضتكبار، وعلو، وعتو.
��اٍك اأَِثيٍم  َفّ لح��ظ كيف ق��ال اهلل يف القراآن الكرمي: }َوْي��ٌل ِلُّكِلّ اأَ
ْ َي�ْضَمْعَها  ��ُرّ ُم�ْضَتْك��رِبًا َكاأَن مَلّ ِ ُتْتَل��ى َعَلْيِه ُثَمّ ُي�ضِ َي�ْضَم��ُع اآَياِت اهلَلّ
َذا َعِلَم ِمْن اآَياِتَنا �َضْيئاً  ْرُه ِبَع��َذاٍب اأَِليٍم َواإِ َكاأََنّ يِف اأُُذَنْي��ِه َوْقرًا َفَب�ِضّ

َخَذَه��ا ُهُزوًا{ )اجلاثية8( ما هنا �ضماه جبارًا؟ هكذا قد حتمل  اَتّ
م�ضاعر ا�ضتكبار وعتو فتح�ضر مع فرعون، مع منرود، مع الذين 
كان��وا متجربين؛ لأنك اأنت يف الواقع، اأنت يف الواقع، بنف�ضيتك، 
بروحيت��ك جبار، اإمنا مل يتح ل��ك اأن تكون مثل اأولئك اجلبابرة، 
عملياً يكون جربوتك اأو�ض��ع، واإل فهي نف�ش امل�ضاعر الفرعونية 
تك��ون مع بع���ش الفقراء، مع بع���ش امل�ضاكني؛ وله��ذا بع�ضهم 
ق��د جتده مبج��رد اأن يح�ضل على مق��ام، وظيفة معين��ة، اأو اأي 
من�ض��ب يح�ض��ل له، ما تدري اإل عندما يتك��رب ويتجرب، واإذا به 
مل يع��د ذل��ك الذي كان يب��دو اأمامك اإن�ضاناً عادي��اً، قد هو جبار، 

وقد هو م�ضتكرب.
ف��الأن الإن�ضان ق��د يرى نف�ضه مب�ضاعر كربي��اء، مب�ضاعر عتو، 
مب�ضاع��ر جترب فرى نف�ضه رفيعة وهو ي�ضد عن عمل حق، وهو 

يكِذّب بحق، وهو يعاند حقاً، �ضيح�ضر يوم القيامة وهو منحط، 
خاف�ش لراأ�ضه، مقامه منخف�ش، معنوياته منخف�ضة.

اهلل �ضبحان��ه وتعال��ى يف الق��راآن الك��رمي عر���ش اأق��واًل مل��ن 
يعي�ض��ون حالة من ه��ذه، حالة الإنك�ض��ار، والندامة، واحل�ضرة 
ي��وم القيام��ة: }اأَن َتُق��وَل َنْف�ٌش َي��ا َح�ْضَرَت��ى عَلى َم��ا َفَرّطُت يِف 
ِ{ )الزم��ر5٦( يعر�ش اأي�ضاً، وقد ه��م يف داخل جهنم  َجن��ِب اهلَلّ
َم  َزَنِة َجَهَنّ اِر خِلَ مهم وا�ضتعطافهم: }َوَقاَل اَلِّذيَن يِف الَنّ كي��ف ترُحّ

َن اْلَعَذاِب{ )غافر49(. ا َيْوماً ِمّ ُكْم ُيَخِفّْف َعَنّ اْدُعوا َرَبّ
األي�ض��ت ه��ذه حال��ة انك�ض��ار؟ يقول عن��ه عندما ي��رى اأعماله 
ال�ضيئ��ة، ويت�ضف��ح �ضحيفته، وي��رى الأعمال ال�ضيئ��ة }َيُقوُل 
َياِت��ي{ )الفجر24( األي�ضت ه��ذه عبارة ندم  ْمُت حِلَ َي��ا َلْيَتِن��ي َقَدّ

وح�ضرة؟.

الإن�ض��ان ل يول��د وه��و مليء بالعي��وب من جهة 
اهلل �ضبحان��ه وتعالى، هو يولد عل��ى الفطرة.. يولد 
نقي��ا، يول��د طاه��رًا لكن��ه هو م��ن يكت�ض��ب العيوب 
واح��دة بعد واحدة.. ول ي�ضلح هذا العيب فيجره 
ه��ذا العي��ب اإلى عي��وب اأخ��رى حتى ي�ضب��ح قلبه 
كل��ه عيباً، وحينئ��ذ ل ينفع فيه ه��دى.. وحينئذ ل 
يحر�ش على هدى، وحينئذ ل يفكر اأي�ضا يف اإ�ضالح 

اأي �ضيء من عيوبه. 
فلخط��ورة العيوب، العي��وب النف�ضية، العيوب 
الإمياني��ة التي توؤثر على جان��ب الإميان، هو يدعو 
اهلل اأن ل يدع حتى ول خ�ضلة واحدة.. األي�ش الكثر 
منا قد يرى يف نف�ضه عيوبا ثم ي�ضتمر يف حياته عليها 

ويقول: ]اهلل غفور رحيم.. واهلل اإنه حقيقة ان احنا 
كذا، وان احنا كذا، وان احنا كذا....[ األ�ضنا نعدد 

معائبنا اأحيانا؟ ]ولكن اهلل غفور رحيم[. 
ه��و غفور رحيم، فالأنه غف��ور رحيم قال لك: اأنب 
اإلي��ه، تب اإلي��ه، اأ�ضلح عيوبك وه��و �ضيغفر لك، هو 
�ضيهدي��ك، هو �ضرحمك متى انطلق��ت اأنت لإ�ضالح 
عيوبك.. اإذا م��ا �ضعر كل واحد منا بعيوب يف نف�ضه 

فليعمل جاهدًا على اإ�ضالحها وليدعو اهلل.
نحن بحاج��ة اإلى اأن ندع��و اهلل �ضبحانه وتعالى 
اإل��ى اأن يعينن��ا على اأنف�ضن��ا يف اأن ن�ضل��ح عيوبها، 
ونحن بحاجة اإلى بع�ضنا بع�ش يف اأن ن�ضلح عيوب 
ّ َوالَتّْقَوى{  بع�ضن��ا بع�ش: }َوَتَعاَوُن��وا َعَلى اْل��رِبِ

ٌة َيْدُعوَن اإَِلى  )املائدة: من الآية2( }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم اأَُمّ
ْرِ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر{)اآل  اخْلَ
عم��ران: من الآي��ة104( }اإَِلّ اَلِّذيَن اآَمُن��وا َوَعِمُلوا 
 } رْبِ ْوا ِبال�ضَّ ��ِقّ َوَتَوا�ضَ ْوا ِباحْلَ اِت َوَتَوا�ضَ احِلَ ال�ضَّ

)الع�ضر:3(.
اإذا م��ا انطلق النا�ش فيما بينه��م ين�ضح بع�ضهم 
بع�ض��ا، وياأمر بع�ضهم بع�ضا باملعروف وينهاه عن 
املنك��ر، ونتوا�ضى بعمل احلق، ونتوا�ضى بال�ضرب 
عل��ى احلق.. األي�ش هذا هو م��ن العمل على اإ�ضالح 

اأنف�ضنا؟ وعلى �ضد ثغرات عيوبنا؟. 
اإذا �ضكتن��ا ف��كل اإن�ض��ان ق��د ل يرى عي��ب نف�ضه، 
ق��د ل ي��درك عيب نف�ض��ه، ق��د ل ي�ضتطي��ع اأن يكون 

ا�ضت�ضع��اره اأن فيه عيبا، اأن يك��ون ا�ضت�ضعاره ذلك 
هو بال�ضكل الذي ينطلق معه اإلى اإ�ضالح نف�ضه. لكن 
كلم��ة مني اإليك، وكلمة منك اإيّل هي قد تعمل عملها؛ 
وله��ذا اأم��ر اهلل املوؤمنني به��ذا، وجاء ع��ن الر�ضول 
)�ضل��وات اهلل عليه وعلى اآله( ذل��ك احلديث املهم: 
))الدي��ن الن�ضيحة((. اإذا م��ا انطلق النا�ش ين�ضح 
بع�ضهم بع�ضا فاإنهم �ضيعملون على اإ�ضالح عيوبهم 
جميع��اً، و�ضيكون عمله��م ذلك مما يه��يء اأجواء يف 

بلدهم، ين�ضاأ فيه اأولدهم �ضاحلني.
ال�ض��اب عندم��ا ين�ض��اأ يف جمتم��ع اأهل��ه على هذا 
النح��و �ض��رى جمتمع��اً ت�ض��وده اأج��واء التق��وى، 
اأج��واء ال��رب، اأج��واء ال�ض��الح، فين�ض��اأ �ضاحل��ا؛ 

وله��ذا اأمرنا اهلل اأن نتعاون عل��ى الرب، واأن نتعاون 
عل��ى التق��وى، اأو لي�ض��ت التق��وى حال��ة نف�ضي��ة؟. 
كي��ف نتعاون على التقوى وهي حالة نف�ضية؟ نهيئ 
اأجواءها، نهيئ الأجواء ال�ضاحلة باأن نكون جميعا 
متق��ني، واأن ين�ض��اأ اأبناوؤن��ا يف بيئ��ة اأجواءه��ا كلها 
تق��وى، فنكون من تعاوّنا فيما بيننا على خلق حالة 
التقوى يف اأنف�ضنا، ويف اأنف�ش اأبنائنا الذين ين�ضاأون.
األ�ضت��م جت��دون فارق��اً كب��رًا يف الأولد الذي��ن 
ين�ض��اأون يف منطق��ة اأهله��ا �ضاحل��ون، ويف منطق��ة 
اأخ��رى اأهلها غر �ضاحلني؟. كيف ين�ضاأ الأبناء هنا 
وهن��اك؟ ين�ضاأ هذا يطلع وه��و يحمل نف�ش ال�ضفات 

التي يف جمتمعه من �ضالح اأو من ف�ضاد.

الن�ضيح��ة فيما بيننا، والتوا�ضي باحلق، والتوا�ضي 
بال�ض��رب على احلق، واأن نق��ول كلمة احلق، اأن تن�ضح، 
وعندم��ا تن�ضح ليكون كالمك مع اأخيك مع �ضاحبك كالم 
النا�ضح ولي�ش كالم ال�ضاخر، ولي�ش كالم الفا�ضح، اأظهر 

نف�ضك باأنك نا�ضح و�ضيقبل منك. 
اأم��ا اإذا جئ��ت لتقه��ره بكالم��ك، واأنت حت��ى تريد اأن 
تن�ضح��ه فاإن��ك م��ن �ضتدفعه اإل��ى اأن يكون ل��ه ردة فعل 
�ضلبي��ة جت��اه ن�ضيحتك، واأم��ام تو�ضيتك، واأم��ام اأمرك 

باملعروف له، واأمام نهيك له عن املنكر.

ويق��ول علي��ه ال�ضالم: ))الله��م ل ت��دع خ�ضلة تعاب 
من��ي اإل اأ�ضلحته��ا، ول عائبة اأوؤنب به��ا اإل ح�ضنتها(( 
نه��ا حت��ى ل اأوؤن��ب به��ا، �ض��واء ب��ني يدي��ك، اأو بني  ح�ِضّ
عبادك، األي�ش اأن يكون الإن�ضان له ذكر ح�ضن هو مق�ضود 
ل��كل �ضخ���ش؟ بل لأنبي��اء اهلل اأنف�ضهم، نب��ي اهلل اإبراهيم 
ْدٍق  )�ضل��وات اهلل عليه( هو دع��ا: }َواْجَع��ْل يِل ِل�َضاَن �ضِ
يِف اْلآِخِري��َن{ )ال�ضع��راء:84( اجع��ل يل ذك��را ح�ضن��اً، 
والر�ض��ول )�ضلوات اهلل عليه وعلى اآله( هو من اأمرنا اأن 
ن�ضلي علي��ه وعلى اآله كما �ضلى اهلل على اإبراهيم وعلى 

اآل اإبراهي��م؛ ليكون ذلك رفعة لذك��ره، ورفعة لذكر اأهل 
بيته، وهو من رفع اهلل ذكره، اأولي�ش اهلل هو الذي قال يف 
ُه َلِذْك��ٌر َلَك َوِلَقْوِمَك{ )الزخرف: من  كتابه الكرمي: }َواإَِنّ

الآية44( �ضرف لك ولقومك.
البع�ش يبح��ث عن من�ضب ليظهر عزيزا اأمام النا�ش، 
اأو ليظه��ر قوي��ا و�ضريف��ا وكرمي��ا اأمام النا���ش، لكنه هو 
د نف�ض��ه لل�ضيطان بذلك املن�ض��ب! فعزته وهمية،  م��ن عَبّ
و�ضرف��ه وهمي، وكرامته وهمية، هو من باع دينه، وباع 

نف�ضه مقابل عزة و�ضرف وكرامة ومكانة وهمية.

األحداث كفيلة بأن تغربل الناس إلى مؤمنيني صريحني ومنافقني صريحني
الصرخة في وجه املستكبرين صـ3    

أس��������������ل��������������وب ال��������ن��������ص��������ي��������ح��������ة ال���������ص���������ادق���������ة
في ظالل دعاء مكارم األخالق الدرس الثاني

�ضن�ضه��م دائم��اً يف ك�ض��ف احلقائق يف 
ال�ضاح��ة؛ لأنن��ا يف ع��امل رمبا ه��و اآخر 
الزم��ان كما يق��ال، رمب��ا - واهلل اأعلم - 
هو ذلك الزمن ال��ذي َيَتَغْرَبل فيه النا�ش 
فيكون��ون فق��ط �ضف��ني فق��ط: موؤمنون 
 .. �ضريح��ون  منافق��ون  �ضريح��ون/ 
والأحداث هي كفيلة باأن تغربل النا�ش، 

واأن تك�ضف احلقائق.
ه��و لنع��رف  اأي�ض��اً  عندم��ا نتح��دث 

حقيق��ة اأنن��ا اأم��ام واق��ع ل نخل��وا فيه 
من حالت��ني، كل منهما تفر���ش علينا اأن 
يك��ون لنا موق��ف .. نحن اأم��ام و�ضعية 
َمِهْينة: ذل، وخزي، وعار، ا�ضت�ضعاف، 
اإهان��ة، اإذلل، نحن حت��ت رحمة اليهود 
كم�ضلم��ني  كع��رب  نح��ن  والن�ض��ارى، 
اأ�ضبحن��ا فع��اًل حت��ت اأق��دام اإ�ضرائيل، 
حتت اأق��دام اليه��ود، هل ه��ذه تكفي اإن 
كنا ل ن��زال عرباً، اإن كن��ا ل نزال نحمل 

الق��راآن ونوؤم��ن باهلل وبكتاب��ه وبر�ضوله 
وبالي��وم الآخر لتدفعنا اإلى اأن يكون لنا 

موقف.
احلال��ة الثانية: هي م��ا يفر�ضه علينا 
ديننا، م��ا يفر�ض��ه علينا كتابن��ا القراآن 
الك��رمي من اأنه ل ب��د اأن يكون لنا موقف 
م��ن منطل��ق ال�ضع��ور بامل�ضئولي��ة اأمام 
اهلل �ضبحان��ه وتعال��ى. نحن ل��و ر�ضينا 
- اأو اأو�ضلن��ا الآخرون اإل��ى اأن نر�ضى 

- ب��اأن نقب��ل ه��ذه الو�ضعي��ة التي نحن 
عليه��ا كم�ضلم��ني، اأن نر�ض��ى بال��ذل اأن 
َعة، اأن  نر�ض��ى بالقهر، اأن نر�ض��ى بال�ضَّ
نر�ض��ى ب��اأن نعي���ش يف هذا الع��امل على 
فت��ات الآخرين وبقايا موائ��د الآخرين، 
لك��ن هل ير�ض��ى اهلل لنا عندم��ا نقف بني 
يدي��ه ال�ضكوت؟ من منطل��ق اأننا ر�ضينا 
وقبلنا ول اإ�ضكال فيما نحن فيه �ضن�ضرب 

و�ضنقبل.

أث������ر ال����ع����ي����وب ال���ن���ف���س���ي���ة ال����ت����ي ت����ؤث����ر ع���ل���ى إمي��������ان ال���ف���رد
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اس��������������ت��������������ن��������������ك��������������اف اإلن������������������������س������������������������ان ع���������������������ن احل���������������������������ق ي�����������ع�����������ت�����������ب�����������ر اس��������������ت��������������ك��������������ب��������������ارًا

اإلسام دين عزة 
واملسلمون ليسوا ضعافًا

في ظالل دعاء مكارم االخالق الدرس الثاني
الإ�ضالم ل يريد من اأتباعه اأن يكونوا �ضعفاء اأذلء، واأولئك الذين يبدون كموؤمنني 
اأذلء م�ضت�ضعف��ني، يعط��ون �ضورة �ضيئ��ة عن املوؤمن احلقيقي، ه��م من ير�ضخون يف 
اأنف�ضن��ا اأن الإمي��ان ا�ضت�ضع��اف! حتى اأ�ضبح عن��د البدو، عند بع�ضه��م معروف: اأن 
ال�ض��الة ذل، يق��ول هك��ذا ]�ضلي.. ق��ال: ل. امل�ضلني يكون��وا اأذلء، ال�ض��الة ما منها 

فائدة، فقط ذل، حت�ضل على ذلة[.
ُة َوِلَر�ُضوِلِه  ِ اْلِع��َزّ ّ م��ن اأي��ن جاءت هذه املفاهيم؟. واهلل يق��ول يف كتابه الكرمي: {َوهلِلَ
ِ َجِميعاً{)الن�ضاء: من الآية139(  َة هلِلَّ َوِلْلُموؤِْمِننَي})املنافقون: من الآية8( {َفاإَِنّ اْلِعَزّ
ِ َجِميعاً{)الن�ض��اء: م��ن الآي��ة139( اهلل  هلِلَّ َة  َنّ اْلِع��َزّ َف��اإِ َة  }اأََيْبَتُغ��وَن ِعْنَدُه��ُم اْلِع��َزّ
��ُه َلِذْكٌر  ه��و ال��ذي قال: اأن دين��ه، اأن هداه هو �ض��رف وعزة وكرامة ل��ك ولقومك {َواإَِنّ
َل��َك َوِلَقْوِمَك})الزخ��رف: م��ن الآي��ة44( يغل��ط النا���ش عندم��ا يتجهون اإل��ى التدين 
فيخ�ضع��ون اأنف�ضه��م، ويذل��ون اأنف�ضهم، حتى يظه��ر مناذج جت�ضد الدي��ن وكاأنه ذلة، 
وكاأن��ه �ضعة، وكاأنه خ�ض��وع.. هو ذلة فيما بني املوؤمنني لك��ن يف تعاملهم مع بع�ضهم 
بع���ش ب�ضكل توا�ضع من بع�ضهم لبع�ش، لكنهم اأع��زة، اأذلة على املوؤمنني اأعزة على 
الكافري��ن. الع��زة، اهلل يريدنا اأن نكون اأعزاء، يريد اأن نكون اأقوياء، واأن نكون كرماء، 
واأن نك��ون �ضرف��اء، لكنه هو وحده م��ن �ضيمنحها.. ملن؟ ملن ي�ض��رون على هديه، ملن 
��دون اأنف�ضهم له، فبمقدار ما نعب��د اأنف�ضنا هلل �ضنكون  يلتزم��ون بالعم��ل بهديه، ملن يعِبّ
اأعزاء، و�ضنكون كرماء، و�ضنكون اأقوياء يف الدنيا، و�ضنح�ضل على العزة والرفعة يف 

الآخرة، والدرجات العظيمة يف الآخرة يف اجلنة.
اأي�ض��ا حتى م��ن يتجهون اإلى التدي��ن، اأو يتجهون اإلى طلب العل��م بحثا عن العزة 
ليق��ال ل��ه فالن الأ�ضت��اذ الفالين اأو العالمة الف��الين، هو اأي�ضا ممن يغل��ط يف البحث عن 
د  الع��زة، اإن الع��زة هي يف اأن ت�ضع نف�ضك اأم��ام اهلل، اأن تك�ضر نف�ضك اأم��ام اهلل، اأن تعِبّ
نف�ضك اأمام اهلل، اأن تكون نيتك كلها نية ر�ضد - كما قال زين العابدين - يف اأعمالك كلها، 

وهو الذي �ضيعزك، هو الذي �ضرفعك. 
اأم��ا اإذا جئت اأنت تتحرك على هذا النحو، واأن��ت تريد اأن ت�ضنع لنف�ضك عزة ليقال 
وليق��ال، فاأن��ت ممن يرائ��ي، واأنت مم��ن �ضيذل، بل اأن��ت يف حال ذل حت��ى واإن قال لك 
الآخ��رون: اأ�ضت��اذ اأو قال��وا: عالمة، اأو قالوا: دكت��ور اأو قالوا: ما قال��وا من الألقاب، 
اأن��ت يف حال��ة ذل؛ لأنك من ترى الآخري��ن اأعظم عندك من اهلل، اأن��ت من ترى ما ميكن 
اأن مينح��ك هذا اللقب اأعظ��م بكثر من العزة التي مينحك اهلل �ضبحانه وتعالى، عندما 

د نف�ضك له. تعِبّ
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ك��م ه��� �لفارق بني من ي�سيئ�ن �لظ��ن عندما حت�سل �أحد�ث، وبني م��ن يزد�دون �إميانًا!!. وه��ي يف نف�ش �الأحد�ث، 
�ألي���ش �لف��ارق كبريً� جدً�؟، وملاذ� هذ� �ساء ظن��ه، و�سعف �إميانه، وتزلزل وتردد و�سك و�رت��اب؟ وذ�ك �زد�د يقينًا 

َوب�سرية َو�إميانًا؟! الأن عالقته باهلل ق�ية، ت�سديقه باهلل �سبحانه وتعالى، وثقته باهلل ق�ية

اإلرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6.

اجل������ه������اد ال���������ذي حت�������دث ع����ن����ه ال�������ق�������رآن واإلره��������������اب ال���������ذي حت�����دث�����ت ع����ن����ه أم���ري���ك���ا

ال���������ع���������ص���������ور م�����������������ر  ع�����������ل�����������ى  ت���������ت���������غ���������ي���������ر  وال  ت�����������ت�����������ب�����������دل  ال  ال�������������������ق�������������������رآن  آي���������������������������ات 

اجله��اد �ضرعية لن��ا نتحرك على اأ�ضا�ض��ه يف �ضرب اأولئك 
املف�ضدي��ن، الذين ل يوؤمنون ب��اهلل ول باليوم الآخر، وهم يف 
واقعه��م ل يحرم��ون ما ح��رم اهلل ور�ضوله، وه��م ل يدينون 
دي��ن احل��ق، اإن من واجب الأم��ة اأن حتاربه��م، اأن تقاتلهم 
اأي اأن جتاهده��م - واجلهاد �ضرعي��ة لهم هنا - حتى يعطي 
اأولئ��ك اجلزية عن ي��ٍد وهم �ضاغرون. األي���ش الواقع يتغر 

الآن؟.
اإن كلم��ة ]اجله��اد[ الآن تتح��ول اإل��ى كلم��ة ]اإرهاب[ 
فاملجاهد هو اإرهابي، وكلمة ]جهاد[ هي كلمة ]اإرهاب[.

اإذًا ف��اإذا م��ا �ضمحنا نح��ن امل�ضلمني لالأم��ور اأن تتغر من 
حولن��ا، فاإنه املكر، املك��ر يف كل �ضيء، املكر يف واقع حياتنا، 

املكر حتى ملفردات لغتنا العربية .. كلمة ]جهاد[ هي كلمة 
عربي��ة، وحتى كلم��ة ]اإرهاب[ ه��ي كلمة عربي��ة، اأول�ضنا 
ن�ضم��ع زعماء الع��رب هم من يطالبون الرئي���ش الأمريكي - 
وه��و اإجنلي��زي يف لغته - يطالبونه ب��اأن يفتح قامو�ش لغته 

ليف�ضر للعرب مفردة عربية هي كلمة ]اإرهاب[؟.
كلم��ة )اإرهاب( هي كلمة داخل كت��اب عربي، عندما يقول 
ٍة  وا َلُهْم َما ا�ْضَتَطْعُت��ْم ِمْن ُقوَّ ِع��ُدّ اهلل �ضبحان��ه وتعالى: }َواأَ
ُكْم{ )االأنفال:  ِ َوَعُدَوّ ْيِل ُتْرِهُبوَن ِب��ِه َعُدَوّ اهلَلّ َوِمْن ِرَباِط اخْلَ
م��ن الآي��ة٦0( اأ�ضبحنا يف واقعنا ل نع��رف معاين مفرداتنا 
العربي��ة، يطال��ب زعماء الع��رب الرئي���ش الأمريكي - وهو 
لي���ش عربي - اأن تف�ضر �ضماحته وف�ضيلته مفردة عربية هي 

كلمة )اإرهاب( ]قول��وا لنا ماذا تريدون بكلمة )اإرهاب(؟[ 
األي�ش هذا هو ال�ضوؤال الذي يرتدد؟.

مل��اذا ل نرج��ع نح��ن اإلى الق��راآن واإل��ى لغتن��ا لنعرف ما 
ه��ي كلمة ]اإره��اب[؟ وما عالقتنا بها؟ واأم��ام من يجب اأن 
يك��ون النا���ش اإرهابي��ني؟ وما ه��و الإرهاب امل�ض��روع؟ وما 
هو الإره��اب الذي لي�ش مب�ضروع؟ حتى نح��ن كلنا مثقفونا 
وزعماءن��ا مل جنروؤ على اأن نقاوم ذل��ك النحراف يف معنى 
هذه الكلمة اأن نقاوم��ه واأن نر�ضخ معناه القراآين. }ُتْرِهُبوَن 
ُك��ْم{ )الأنف��ال: م��ن الآي��ة٦0( كلم��ة  َوَعُدَوّ  ِ َع��ُدَوّ اهلَلّ ِب��ِه 
]اإرهاب[ يف القراآن الكرمي تعني اأن على امل�ضلمني اأن يعدوا 
الق��وة بكل ما ي�ضتطيعون، ب��ل واأن يلحظوا حتى ال�ضكليات 

واأن يلحظ��وا حت��ى ]املرابط[ التي ه��ي يف الأخر �ضتزرع 
ُكْم{  ِ َوَعُدَوّ الهزمي��ة يف نف�ش الع��دو }ُتْرِهُبوَن ِب��ِه َع��ُدَوّ اهلَلّ

)الأنفال: من الآية٦0(.
اإن عليك��م اأيه��ا امل�ضلم��ون - هكذا يقول الق��راآن الكرمي - 
اإن عليك��م اأيها املوؤمن��ون اأن تعملوا بكل ما ت�ضتطيعون على 
اأن ترهب��وا اأع��داء اهلل، ه��ذا ه��و الإره��اب امل�ض��روع، لكننا 
ب��دل اأن نتح��دث ع��ن الإرهاب امل�ض��روع نحن م��ن ن�ضمع يف 
و�ضائل الإعالم والزعماء، ون�ضمح باأن ترتدد كلمة )اإرهاب( 
مبعناه��ا الأمريك��ي ولي�ش مبعناه��ا القراآين. األي���ش هذا من 
الغب��اء؟. األي���ش ه��ذا م��ن مظاه��ر تغ��ر الأم��ور وتعكي�ش 

احلقائق؟.

ا�ِش{ يف كل جمال، يف كل �ضاأن، فتكون  القراآن الكرمي هو }ُهدًى ِللَنّ
نظرتنا للق��راآن الكرمي نظرة �ضحيحة، اأنه كت��اب حي، كتاب يتحرك 

بحركة احلياة.
ب��ل ت�ضتطي��ع فع��اًل - لأن��ه اأو�ضع م��ن احلي��اة - ت�ضتطي��ع اإذا ما 
اأُْعِطي��ت فهم��ه، اإذا ما كن��ت تعي�ش مع��ه وفق نظ��رة �ضحيحة - اأن 
ُيقّي��م ل��ك الأح��داث فتكون اأدق م��ن اأي حملل �ضيا�ضي اآخ��ر، اأدق من 
اأي �ضحف��ي اآخ��ر، اأدق من اأي مهند�ش ل�ضيا�ض��ة اأمريكا ويف غرها يف 

تقديرك لالأحداث.
ولأنه مين��ح الإن�ضان ثوابت، تعترب مقايي�ش ثابتة، يربيه على اأن 
تك��ون لديه روؤية متنحه املب��ادرة يف املواقف، فهو ل يجعلك بال�ضكل 
ال��ذي تنتظر م��اذا �ضيعمل بك الع��دو لتفكر بعد م��اذا ت�ضنع، هو من 
يربيك على اأن تعرف كيف ت�ضرب العدو من البداية، وهو من قد قدم 
ل��ك من البداية ال�ض��رح الطويل والإيجاز لتع��رف كيف يكون عدوك، 
ذًى َواإِْن ُيَقاِتُلوُكْم ُيَوُلّوُكُم  َلّ اأَ وُكْم اإِ وكيف واقعه، مثل اآية: }َلْن َي�ُضُرّ

ُروَن{ األي�ش هذا تقرير اإلهي عن الأعداء؟  اْلأَْدَباَر ُثَمّ ل ُيْن�ضَ
ل ي�ضتطي��ع اأي �ضخ�ش مهما كان اأن يعط��ي تقريًرا عن عدوه باأنه 
�ضيك��ون هك��ذا، ل ت�ضتطيع اأمريكا اأن تعطي تقري��ًرا عن العراق الآن 
باأنه��ا اإذا م��ا توجهت ل�ض��رب العراق فاإنه ل��ن ي�ضره��ا اإل اأذى واإن 
يقاتله��ا �ضيوليها الأدبار ثم ل ُين�ضر، هل ت�ضتطيع اأمريكا مبخابراتها 
باأقماره��ا باأجهزته��ا الدقيق��ة؟ ل ت�ضتطيع اإطالًقا. لك��ن اهلل لأنه عامل 
الغي��ب وال�ضهادة هو من ا�ضتط��اع اأن يك�ضف لأوليائ��ه كيف �ضتكون 

نف�ضية اأعدائه. 
وب�ض��كل عجيب يتجلى م��ا جتلى يف الأيام ه��ذه عندما قال اهلل عن 
َنٍة اأَْو ِمْن َوَراِء  �ضَّ اليه��ود باأنه��م }ل ُيَقاِتُلوَنُكْم َجِميًعا اإَِلّ يِف ُق��رًى حُمَ
�َضُبُهْم َجِميًعا َوُقُلوُبُهْم �َضَتّى{ )احل�ضر:  ُجُدٍر َباأْ�ُضُهْم َبْيَنُه��ْم �َضِديٌد حَتْ
م��ن الآي��ة14( جتلت ه��ذه يف اإ�ضرائيل اأم��ام مقاوم��ة الفل�ضطينيني، 
مقاوم��ة ب�ضيطة ل متتلك �ضيًئا يذك��ر مبا متتلكه اإ�ضرائيل، جند الآية 
هذه يظه��ر م�ضداقها وا�ضًحا فتبن��ي اإ�ضرائيل الأ�ض��وار، وت�ضاهدوا 

اأنت��م عندم��ا تعر���ش يف التلفزي��ون الأ�ض��وار ُج��ُدر ُج��ُدر، ونف���ش 
امل�ضتوطنات قرى حم�ضن��ة، امل�ضتوطنات التي تقام لليهود هي قرى 

حم�ضنة.
فهم هكذا على الرغم من اأنها دولة قوية ُترِعب بقية الدول الأخرى 
يف املنطقة، لكنها يف ميدان املواجهة، واإذا ما كانت مواجهة لها جذور 
متتد اإلى الولء هلل ولر�ضوله ولأهل بيته  مثل ما قالوا هم عن حما�ش 

،قالوا )حما�ش هي تلميذة حزب اهلل(.
اليهود  اللعنة على  ،املوت لإ�ضرائيل،  اأك��رب، املوت لأمريكا  ]اهلل 

، الن�ضر لالإ�ضالم
 قال��وا عنه��ا ه��ي تلميذة ح��زب اهلل ، وتراه��م يبنوا ُج��ُدرًا وقرى 
حم�ضن��ة ، األي�ش ه��ذا ال�ضيء الذي ل ميكن لأي طرف اآخر اأن يعطيه 
للم�ضلم��ني؟.  ل ميك��ن لأي ط��رف اآخر مهم��ا بلغت قوت��ه اأن يكت�ضف 
اأع��داءه عل��ى ه��ذا النحو ، فيك�ض��ف واقعه��م .. ل ميكن اأب��دًا اإل اهلل 
؛ وله��ذا عندم��ا يقول يف القراآن الك��رمي باأنه {َق��ِوٌيّ َعِزيٌز}هو يقول 

للنا���ش باأنه بامل�ضتوى الذي ينبغي اأن يتولوه ،فهو قوي عزيز ، وهو 
غال��ب على اأمره ، وهو قاهر ف��وق عباده ، وهو يعلم ال�ضر والنجوى 
، يعل��م الغي��ب وال�ضه��ادة ، ي�ضتطي��ع اأن يك�ض��ف ل��ك واق��ع عدوك ، 
ي�ضتطيع اأن ميالأ قلب عدوك رعباً ، فتكون اإمكانياتك الب�ضيطة هي من 
ترعبه ، ويرى اأن ما لديه من اإمكانيات وما لديه من قًوى ل يحقق له 
الأم��ن ، كما ح�ضل يف اإ�ضرائيل اأ�ضبح القادة الع�ضكريون يف اإ�ضرائيل 
يف الأخ��ر يعرتف��ون باأن احل��رب مل حتقق له��م الأمن ب��ل اأ�ضبحوا 
يقولون باأنه )كلما انتقمنا ح�ضل ردود فعل اأكر ، ثم انتقام يف انتقام 
ويف الأخ��ر لن يحقق لنا اأمناً ،ولن يحقق لن��ا ا�ضتقرارًا ،ولن يحقق 

لنا اإل اإنهاكاً لقت�ضادنا(. هكذا يقول الإ�ضرائيليون اأنف�ضهم.
اليهود  اللعنة على  ،املوت لإ�ضرائيل،  اأك��رب، املوت لأمريكا  ]اهلل 

، الن�ضر لالإ�ضالم[
 درو�ش من هدي القراآن الكرمي

الثقافة القراآنية

صــــــــــــــــــــ28. رمــــــــــــــضــــــــــــــان  دروس  مــــــــــــــن  عــــــــــشــــــــــر  الـــــــــــثـــــــــــامـــــــــــن  الــــــــــــــــــــــــــــدرس 

االس��������ت��������ق��������ام��������ة وال����������ث����������ب����������ات ف�����������ي ح���������ال���������ة ال�������������ص�������������راع ت������������������ؤدي إل���������������ى ال�����ن�����ص�����ر

َبْعُت��ُم  َلَتّ َوَرْحَمُت��ُه  َعَلْيُك��ْم   ِ اهلَلّ َف�ْض��ُل  }َوَل��ْول 
ِ ل ُتَكَلّ��ُف  ْيَط��اَن اإَِلّ َقِلي��اًل َفَقاِت��ْل يِف �َضِبي��ِل اهلَلّ ال�َضّ
ُ اأَْن َيُك��َفّ  ���شِ امْلُوؤِْمِن��نَي َع�َض��ى اهلَلّ اإَِلّ َنْف�َض��َك َوَحِرّ
�َضُدّ َباأْ�ض��اً َواأَ�َضُدّ َتْنِكياًل{  ُ اأَ َباأْ���َش اَلِّذيَن َكَف��ُروا َواهلَلّ
)الن�ض��اء:83 �84( ولح��ظ كلم��ا يذك��ر ق�ضية هي 
ع��ادة من الأ�ضياء التي ت�ضكل وهناً داخل املجتمع، 
اأمل يذكر هنا ع��ن اأ�ضخا�ش مواقفهم، منطقهم، لكن 
هن��ا يعطي اأم��ال وتثبيتا للنبي )�ضل��وات اهلل عليه 

وعل��ى اآله( كذل��ك للموؤمن��ني اأن يظل��وا م�ضتقيمني 
وثابت��ني؛ لأن هذه الأ�ضي��اء يف الأخر عندما تكون 
م��ن اأطراف ه��ي تعترب لي�ضت منه��م، فمن هو منكم 
من ه��و من النا�ش م��ن هو موؤمن �ضيلت��زم، هذه لن 
ت�ض��ر يف الأخر اإذا كانوا ثابت��ني اأي: لي�ش املعنى 
اأن ال�ضتقام��ة والثب��ات اأن تك��ون ثابت��اً وم�ضتقيماً 
لكن اإذا ما هناك �ضيء، ل عدو ول كالم ول �ضائعات 
ول �ض��يء. ا�ضتقم وكن ثابتاً، وياأتي هذا التاأييد من 

اهلل �ضبحانه وتعالى واإن كان هناك اأ�ضياء.
وه��ذه ق�ضية هامة؛ لأنه كثر من النا�ش متى ما 
لون  راأى الو�ض��ع، اأنا���ش ل ينطلق��ون واأنا�ش خمِذّ
واأنا���ش ك��ذا واأنا���ش يتحركون م��ع الع��دو .. اإلى 
اآخ��ره اعترب اأنها ق�ضية مل يعد بالإمكان اأن يتحرك 
فيه��ا �ض��يء، اأنه��ا و�ضعي��ة ل ميك��ن ي�ضتقي��م فيها 
عم��ل ول ينجح النا���ش اأبدًا اأن يعمل��وا يف دين اهلل 
ِ ل ُتَكَلُّف اإَِلّ  فيه��ا؛ لهذا قال له: }َفَقاِتْل يِف �َضِبيِل اهلَلّ

�َش  ُ اأَْن َيُك��َفّ َباأْ ���شِ امْلُوؤِْمِن��نَي َع�َضى اهلَلّ َنْف�َض��َك َوَحِرّ
اَلِّذي��َن َكَفُروا{ )الن�ض��اء: من الآية84( وع�ضى من 
�َش اَلِّذيَن  ُ اأَْن َيُك��َفّ َباأْ جه��ة اهلل هي وع��د }َع�َضى اهلَلّ
ُ اأَ�َض��ُدّ َباأْ�ضاً َواأَ�َضُدّ َتْنِكياًل{ )الن�ضاء: من  َكَفُروا َواهلَلّ
الآي��ة84( قال �ضابقاً بعدما قال عنه��م: }َوَيُقوُلوَن 
َطاَع��ٌة َفاإَِذا َب��َرُزوا ِمْن ِعْنِدَك َبَيَّت َطاِئَف��ٌة ِمْنُهْم َغْرَ 
اَلّ��ِذي َتُق��وُل{ )الن�ض��اء: م��ن الآي��ة81( كيف قال 
 ِ ِ َوَكَفى ِباهلَلّ ْل َعَل��ى اهلَلّ بعد؟ }َفاأَْعِر���شْ َعْنُهْم َوَتَوَكّ

َوِكي��اًل{ )الن�ضاء: من الآي��ة81( األي�ضت تلك حالة 
تعت��رب خطرة؟ األي���ش املطل��وب يف مواقف النا�ش 
اأنه طاع��ة، وطاعة حقيقية، لكن ق��د يح�ضل اأنا�ش 
اآخ��رون يبيت��ون خالف ما تق��ول، األ�ض��ت �ضتعترب 
هذه حالة من الوهن داخل املجتمع الذي اأنت فيه؟ 
ْل َعَل��ى اهلَلّ يعني: ل ترتاج��ع ل يح�ضل عندك  َت��َوَكّ
تراج��ع عندم��ا ت��رى مظاهر م��ن هذه الت��ي تعترب 

خلخلة.
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اجرام العدوان الغاشم يدل على مدى االفالس 
االخالقي لدى قوى الظلم التي تستبيح حياة  اإلنسان 

الذي كرمه الله  و اراد الله له ان يعيش كرميًا

) الصادقون مع الله (
للشاعر / عبدالوهاب احملبشي

التما�س  خ��ط��وط  يف  ث��اب��ت��ا  اأي���ا 
واأذن���اب���ه���م   ، ال����غ����زاة  ل������ردع 
ب��اأم��ن ال��ع��ب��اد ، وخ���ر ال��ب��اد 
، ���ص��ادق  م��وؤم��ن  ل��ك اهلل م��ن 
�صحيحًا ب��ي��ع��ًا  اهلل  م��ن  وب��ع��ت 
ف����ار�����س  م�����ن   ، درك  وهلل 
والنحناء  الك�صر  " على  ع�صي 
ال�صماء  �صقف  ج��اوز  �صموخك 
اأذق���ت الأع���ادي ك��وؤو���س ال��ردى 
بيننا  ت��ك��ن  مل  واإن  ���ص��ت��ب��ق��ى 
ورم������زاٱ ن��ب��اه��ي ال���راي���ا به 
���ص��اح��ك ، م�����راث اج��ي��ال��ن��ا 

الفرا�ض  وثوب   ، الروا�صي  ثبوت 
امل�صا�س  اأرادوا  اأو  ف��ك��روا  اإذا 
الف��را���س  م��ن  اجلميع  وحفظ 
لبا�س  اأرق�����ى  ب��ت��ق��واك  ل��ب�����ص��ت 
ال��ت��ب��ا���س  ول   ، ف��ي��ه  ف���اري���ب 
يقا�س  م���ال  امل��ج��د  م���ن  ب��ل��غ��ت 
ب��ع��ي��د امل���ن���ال و���ص��ع��ب امل��را���س 
باأ�س  الأر�س  باأ�صك يف  وما مثل 
النتكا�س  ح��اف��ة  ع��ل��ى  وه��اه��م 
احلوا�س  ونب�س  القلوب  قرين 
وت�����ص��دو ب��ن�����ص��رك ج��ن ''ون��ا���س 
ون��ع��ل��ك ، ت���اج ' ع��ل��ى ك��ل راأ����س

اأق��ر املجل���ش ال�ضيا�ضي الأعل��ى التمديد لرئي���ش املجل�ش 
الأخ �ضال��ح ال�ضم��اد و نائب رئي�ش املجل���ش الدكتور قا�ضم 
لبوزة لدورت��ني رئا�ضيتني جديدتني وفق��اً لالئحة الداخلية 

للمجل�ش .
حي��ث اأقر اأع�ضاء املجل���ش يف الجتماع ال�ضتثنائي الذي 
عق��د اليوم برئا�ضة رئي�ش املجل�ش �ضالح ال�ضماد وبح�ضور 
نائب��ه الدكت��ور قا�ض��م لب��وزة، بالإجم��اع ا�ضتم��رار �ضالح 
ال�ضم��اد رئي�ضاً للمجل�ش ال�ضيا�ض��ي الأعلى و الدكتور قا�ضم 

لبوزة نائبا لرئي�ش املجل�ش لدورتني رئا�ضيتني جديدتني .
وكان املجل�ش قد ناق�ش امل�ضتجدات على ال�ضاحة الوطنية 
خ��الل املرحل��ة الراهنة الت��ي متر بها البالد ج��راء العدوان 
ال�ضعودي الغا�ضم ، كم��ا ا�ضتعر�ش املادة )30( من لئحته 
الداخلي��ة ال�ضادرة بق��رار املجل�ش رق��م )2( ل�ضنة 201٦م 

املحددة للدورة الرئا�ضية للمجل�ش ال�ضيا�ضي الأعلى.
واأك��د املجل���ش اأن ه��ذا التمديد يعك���ش الر�ضا ع��ن اأداء 

رئا�ضته احلالية يف ظل العدوان وتعقيداته

امل���ج���ل���س ال���س���ي���اس���ي األع����ل����ى ي���ق���ر ال���ت���م���دي���د ل��رئ��ي��س 
امل����ج����ل����س ون����ائ����ب����ه ل���ف���ت���رت���ني رئ����اس����ي����ت����ني ج���دي���دت���ني

هجوم مباغت ألبطال اجليش واللجان على مواقع منافقي العدوان في منطقة يام وإحباط محاولة تسلل لهم مبحاذاة العقران في نهم
اأقتحم اأبطال اجلي�ش واللجان ال�ضعبية – بعون اهلل 
-، اأم���ش الأربعاء 11 �ض��وال 1438ه�، مواقع مرتزقة 
الع��دوان ال�ضع��ودي الأمريكي يف منطقة ي��ام مبديرية 

نهم، مكبدينهم خ�ضائر ب�ضرية ومادية ج�ضيمة.
واأف��اد م�ض��در ع�ضك��ري اأن وح��دات م��ن اجلي���ش 
واللج��ان �ضن��ت هجوما مباغت��ا على مواق��ع املنافقني 
املرتزق��ة يف منطقة يام بع��د ق�ضف �ضاروخي ومدفعي 

ا�ضتهدف مواقعهم يف املنطقة.
واأكد امل�ضدر م�ضرع واإ�ضابة الع�ضرات من مرتزقة 

الع��دوان وتدم��ر حت�ضيناهم وعتاده��م الع�ضكري يف 
منطق��ة يام بنه��م.. وذكر امل�ض��در اأن اجلي�ش واللجان 
ال�ضعبي��ة اأحبط��وا حماول��ة ت�ضل��ل ملرتزق��ة العدوان 
ال�ضع��ودي الأمريك��ي  نح��و مواق��ع اجلي���ش واللجان 
مبح��اذاة العق��ران بنه��م، م��ا اأ�سف��ر عن �سق��وط قتلى 
وجرح��ى يف �ضفوفهم.. اجلدير بالذك��ر اأن مديرية نهم 
اأ�ضبح��ت مق��ربة جماعية لق��وى الع��دوان ال�ضعودي 
الأمريك��ي ومرتزقته��م – بف�ض��ل اهلل – و�ضمود اأبطال 

اجلي�ش واللجان ال�ضعبية.

م�������ص�������رع ع�����������دد م��������ن م����ن����اف����ق����ي 
العدوان  بهجوم على مواقعهم 
ج����������ن����������وب ال�����������س�����������ان ب��������اجل��������وف
لق��ي ع��دد م��ن منافق��ي الع��دوان ال�ضع��ودي الأمريك��ي 
م�ضرعه��م، اأم���ش الأربع��اء 11 �ض��وال 1438ه���، بعملي��ة 
اقتح��ام نوعية للجي�ش واللجان ال�ضعبي��ة على مواقعهم يف 

مديرية امل�ضلوب باجلوف.
واأك��د م�ض��در ع�ضك��ري اأن وح��دات اجلي���ش واللج��ان 
ال�ضعبية نفذت هجوم��ا مباغتا على مواقع للمرتزقة جنوب 
ال�ض��الن مبديري��ة امل�ضل��وب، واأوقع��ت ع��دد م��ن القتل��ى 

واجلرحى يف �ضفوفهم.
وذك��ر امل�ضدر اأن ط��ران العدوان ال�ضع��ودي الأمريكي 
الغا�ضم �ضن م�ض��اء اأم�ش الثالثاء اأربع غارات على خميمات 
للب��دو الرح��ل مبديري��ة ب��رط املرا�سي مبحافظ��ة اجلوف، 

ت�ضببت يف اإحراق اخليام ونفوق عدد من املوا�ضي.

ص�����������اروخ�����������ي�����������ة وم���������دف���������ع���������ي���������ة اجل�������ي�������ش 
ال���ع���دو  ت�����واص�����ل دك م�����واق�����ع وجت����م����ع����ات 
ال����������س����������ع����������ودي ف�����������ي جن�������������������ران وع�����س�����ي�����ر
وا�ضلت القوة ال�ضاروخية واملدفعية للجي�ش واللجان ال�ضعبية يف وقت متاأخر من م�ضاء 
الأربعاء دك مواقع وجتمعات العدو ال�ضعودي ومرتزقته يف جنران وع�ضر وميدي حمققة 

اإ�ضابات مبا�ضرة 
واأو�ض��ح م�ضدر ع�ضكري بع�ض��ر اأن القوة ال�ضاروخية ا�ضتهدف��ت ب�ضاروخني اأورغان 
جتمع��ات للجن��ود ال�ضعوديني يف مع�ضكر الداير، واأ�ضاب��ت اأهدافها ملحقة خ�ضائر كبرة يف 

�ضفوف العدو.
واأ�ض��اف امل�ضدر اأن مدفعي��ة اجلي�ش واللجان دكت جتمعات جن��ود العدو ال�ضعودي يف 
موقع الطلعة، وجتمعات املرتزقة قبالة منفذ اخل�ضراء بنجران، حمققة اإ�ضابات مبا�ضرة.

وذك��ر امل�ض��در اأن اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة ق�ضف��وا باملدفعية مواق��ع العدو 
ال�ضع��ودي يف تب��ة احلمر ورقابة �ضقام يف جنران، كما ا�ضتهدف��وا جتمعات ملرتزقة العدوان 

�ضمال �ضحراء ميدي.
واأكد امل�ضدر ا�ضتمرار العمليات الع�ضكرية داخل العمق ال�ضعودي حتى يتوقف العدوان 

الأمريكي ال�ضعودي بحق اأبناء ال�ضعب اليمني ال�ضامد.

دك مواقع 
وجتمعات منافقي 

العدوان في تعز 
والضالع وحلج

للجي���ش  واملدفعي��ة  ال�ضاروخي��ة  الق��وة  دك��ت 
�ض��وال   11 الأربع��اء  ام���ش  ال�ضعبي��ة،  واللج��ان 
الع��دوان  مرتزق��ة  ومواق��ع  جتمع��ات  1438ه���، 
الأمريك��ي ال�ضع��ودي يف حمافظ��ات تع��ز وال�ضال��ع 

وحلج، حمققة اإ�ضابات مبا�ضرة.
واأو�ض��ح م�ض��در ع�ضك��ري اأن اجلي���ش واللج��ان 
ال�ضعبي��ة ا�ضتهدفوا ب�ضلية م��ن �ضواريخ الكاتيو�ضا 
جتمع��ات املرتزق��ة يف مثل��ت العود بنقي��ل اخل�ضبة، 

حمققة اإ�ضابات مبا�ضرة يف �ضفوفهم.
واأ�ض��اف امل�ضدر اأن �ضاروخي��ة اجلي�ش واللجان 
دك��ت جتمعات املنافق��ني املرتزقة يف تب��ه اخلزان يف 
مديري��ة حيفان مبحافظ��ة تعز، ما اأ�سف��ر عن �سقوط 

قتلى وجرحى يف �ضفوفهم.
ال�ضعبي��ة  واللج��ان  اجلي���ش  اأن  امل�ض��در  وذك��ر 
ا�ضتهدفوا بق�ض��ف مدفعي جتمعا للمرتزقة يف منطقة 
كر���ش مبحافظ��ة حل��ج، مكبدينه��م خ�ضائ��ر ب�ضري��ة 

ومادية.

مأرب :إفشال زحف للمنافقني وتكبدهم خسائر فادحة في املخدرة
اأعل��ن م�ض��در ع�ضك��ري يف اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة عن �ضد زح��ف وا�ضع ملرتزق��ة الع��دوان ال�ضعودي 

الأمريكي يف منطقة املخدرة مبارب.
وقال امل�ضدر الع�ضكري اإن زحف املنافقني مني بالف�ضل، رغم ال�ضناد اجلوي الكثيف من قبل طران العدوان 

ال�ضعودي الأمريكي، و�ضقط منهم قتلى وجرحى بالإ�ضافة الى تدمر 3 اآليات اإحداها حتمل معدل 23.


