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برا�ين اليمن تهز عروشهں وأبطالنــــــــــا يسيطرون على مواقعــــــــــهں .. 
وبحــــــــــــــارنـــــــــا تبتلع سفنــــــــــــــهں .. ومحـــــــــــــارق مرتــــــــــزقتـــــــــهــــــــــــــــــــں التخبــــــــــــــــو  
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ل��ل��م��س��������������������������������اوم�����������������������������������������ة ل��ي��س��ت  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال���ص���م���اد: األرض  ال���رئ���ي���س 

تدمير تقرير عسكري روسي.. أبطال اليمن 
أفضل احملاربني في املنطقة ولن يهزموا

اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة بـــعـــدن ومــســلــحــون 
يسيطرون على منفذ حدودي مع عمان
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م������������������ع������������������رك������������������ة 
االن���������������ت���������������ص���������������ار 
ال�������ت�������اري�������خ�������ي�������ة 
اجلابري 2017ںاجلابري 2009ںت�������������������ت�������������������ك�������������������رر

آل�������������ي�������������ة ع�������س�������ك�������ري�������ة 
واس�����ت�����ه�����داف ب����ارج����ة 
وزورق لقوى العدوان 
خ�����ال ي���ول���ي���و امل���اض���ي

113



الخميس | 2017/8/3م املوافق 11 ذو القعدة 1438هـ العدد )225( 2

ق��ال الناط��ق الر�سم��ي للق��وات امل�سلح��ة العمي��د 
الرك��ن �سر ف لقمان اإن العمليات الع�سكرية يف جيزان 
وجن��ران يف جبه��ات م��اوراء احل��دود ت�س��ر وفق��ا 
للأه��داف اال�سرتاتيجي��ة من اأجل احل�س��م الع�سكري 

وحرم��ان العدو من حتقيق اأهداف��ه يف احتلل مواقع 
مينية وق�صر خطوط الإمداد".

واأ�صاف العميد لقمان اإن خ�صائر اجلي�ش ال�صعودي 
يف ه��ذه املعارك ب�سريا وماديا كان��ت كبرة، ومل يكن 
يتوقعه��ا، ومل يعد ميتل��ك عن�صر املفاج��اأة فيها رغم 

امل�ساندة اجلوية".
واأك��د اأن رد اليم��ن عل��ى ت�صعيد حتال��ف العدوان 
ال�سع��ودي االأمريك��ي كان قوي��ا وموجع��ا �س��واء يف 
العمق ال�صعودي اأو على م�صتوى اجلبهات الداخلية، 
لفتا اإلى اأن �صربات القوة ال�صاروخية على املناطق 
احليوي��ة والع�صكرية يف ينب��ع اأو الطائف وا�صتهداف 
الق��وات البحرية اليمنية للبوارج الع�سكرية يف البحر 
كان��ت م�صددة وتاأتي �صمن عملي��ات الرد والردع ولن 

تتوقف اإال بتوقف العدوان.

متابعات

رئيس املجلس السياسي القائد األعلى للقوات املسلحة:

األرض اليمنية ليست للمســــــــــاومـــــــــــــة
اأك��د رئي���ش املجل���ش ال�صيا�ص��ي الأعل��ى القائ��د الأعلى 
للق��وات امل�صلحة �صالح ال�صماد اأن الأر���ش اليمنية لي�صت 
للم�ساوم��ة واأن م�سروع التفتيت لن يتحقق ويف اليمن رجال 

و�سعب قهر حتالف ال�سر والعدوان.
وقال خ��ال لقاءه بالق�ص��ر اجلمهوري ب�صنع��اء ، وزير 
الدف��اع الل��واء الركن حممد نا�صر العاطف��ي وقادة واأركان 
املنطقت��ن الع�صكريت��ن الرابع��ة وال�صابع��ة "لق��د واج��ه 
اأبط��ال اجلي�ش واللجان ال�صعبية كم��ا عامة ال�صعب اليمني 
ع��دوا ل ميتل��ك اأخاق��ا ول روح��ا ول قيما ميل��ك الرثوات 
واأفت��ك الأ�صلح��ة ويحقق رج��ال الرجال وال�صع��ب العزيز 
انت�صارات تذه��ل العامل يف كل اجلبهات جعلت العدو الذي 
ميتلك التقنيات واأحدث الطائرات والر�صد والتتبع يق�صف 
مرتزقت��ه وعمائ��ه كما ح�ص��ل يوم اأم���ش يف حميط مع�صكر 

خالد ومثلها الكثري".
ويف اللق��اء اأ�صاد رئي�ش املجل�ش ال�صيا�صي الأعلى بجهود 
قيادة ومنت�صبي املنطقتن الع�صكريتن الرابعة واخلام�صة 
وم��ا يقدمون��ه م��ن ت�صحي��ات يف �صبي��ل الدفاع ع��ن الوطن 
و�صدا للمعتدين وانت�ص��ارا لاإن�صانية التي ك�صف العدوان 
على اليمن ب�صاعة املعتدين واملتحالفن �صد ال�صام والأمن 

واال�ستقرار.
واأ�ص��ار رئي���ش املجل�ش القائ��د الأعلى للق��وات امل�صلحة 
اإلى اأهمي��ة اللقاء يف ظل الرتتيبات الت��ي جتري يف املناطق 
الع�صكري��ة ملواجهة الت�صعيد من قبل العدو والزخم الكبري 
الذي يج�صده منت�صب��و املنطقتن واملعول عليهم اأن يكونوا 

اأمنوذجا للمناطق الع�سكرية.
واأ�ص��ار رئي���ش املجل�ش القائ��د الأعلى للق��وات امل�صلحة 
اإلى اأبعاد املخطط الإماراتي يف اليمن وما يجب اتخاذه من 
تداب��ري يف �صبيل مواجهت��ه وما ميكن اأن يحقق��ه وفق كافة 

ال�سيناريوهات ال�سيا�سية وامليدانية.
وتطرق اإل��ى املهام الإ�صافية امللقاة عل��ى عاتق القيادة 
الع�سكري��ة يف وزارة الدفاع ورئا�سة هيئ��ة االأركان العامة 
وق��ادة املناط��ق وم��ا يتطلبه ذل��ك منهم من جه��ود واأعمال 

م�صاعف��ة ووق��وف القي��ادة ال�صيا�صي��ة والع�صكري��ة معهم 
والعمل على توف��ري كافة املتطلب��ات والإمكانيات اخلا�صة 

باأعمالهم وجتهيزاتهم.
م��ن جانبهم اأكد وزي��ر الدفاع وقادة املنطقت��ن الرابعة 
وال�صابعة على اجلهوزية الكاملة والروح املعنوية الكبرية 
الت��ي تنطلق م��ن الإميان باهلل وعدالة الق�صي��ة اليمنية قبل 
كل �ص��يء باعتبارها الأ�صا�ش لكل الأعم��ال واملبادرات التي 

ينطلقون منها.

الرئيس الص������������ماد:
احلـــــــاضـــــــنـــــــة الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة لـــلـــجـــيـــش 
الــغــزاة والــلــجــان بشبوة تبخر أحـــام 
اأك��د رئي���ش املجل�ش ال�صيا�صي الأعلى يف اليمن �صال��ح ال�صماد اأن ما توفره احلا�صنة 
ال�صعبي��ة الكب��رية للجي�ش واللجان ال�صعبي��ة يف �صبوة ميثل قيمة وطني��ة وي�صهل عمل 
اجلي���ش واللج��ان ال�صعبية يف الدف��اع عن الوطن كم��ا اأنها نعجل بتبخر اأح��ام واأوهام 
الغزاة واملحتلن.. جاء ذلك خال لقاءه عدد من م�صائخ واأعيان ووجهاء ومثقفي بيحان 

وع�صيان �صبوة بح�صور نائبة الدكتور قا�صم لبوزة ووكيل املحافظة اأحمد احلمزة.
ويف اللقاء اأي�صاً اأك��د الرئي�ش ال�صماد على اهتمام القيادة ال�صيا�صية وحكومة الإنقاذ 
ب�سب��وة واأبنائه��ا وم�سكلتهم وواقعه��م وم�ستقبله��م واملديريات الواقع��ة يف املواجهة 
وت�صحياته��ا التي اأ�صبحت جزء م��ن تاريخ اليمن الذي ل ميكن اأن يتجاوزه اأحد. وثمن 
الرئي���ش ال�صم��اد جه��ود وت�صحي��ات اأبناء �صب��وة وبطولته��م وم�صاركته��م يف خمتلف 
اجلبهات.. موؤكدا اأن اجلميع يدرك حجم الت�صحيات التي يقدم رجال املحافظة وهاماتها 
الوطني��ة العالية.. ولفت اإلى ما متثل��ه اجلبهات من اأولوية للعمل على دعمها والهتمام 
باملت�صررين من اأبناء املحافظ��ة و�صمان ا�صتمرار تقدمي اخلدمات الأ�صا�صية عرب تكامل 

الأدوار وال�صراكة بن ال�صلطة املحلية وحكومة الإنقاذ.

اأك��د حممد عل��ي احلوثي رئي�ش اللجن��ة الثورية العليا عل��ى حق اليمنين 
يف اأداء فري�ص��ة احل��ج، ودع��ا ال�صعودية ال��ى توقيع هدنة حقيقي��ة احرتاماً 
لفري�ص��ة احل��ج واإف�صاح املجال اأم��ام احلجاج اليمني��ن لأداء هذه ال�صعرية 
التي تعد ركًنا من اركان الإ�صام . وقال يف من�صور على �صفحته يف الفي�صبوك: 
اأدع��و اململكة العربي��ة ال�صعودية للتوقيع على هدنٍة فعلي��ٍة يف البيت احلرام 
يلت��زم اجلميع يف كل حماور القتال واملواجه��ات الع�صكرية، بعدم القتال وفك 
احل�ص��ار وال�صماح للحجاج اليمنين باحلج حتى تنته��ي هذه الأ�صهر اإكراًما 
له��ذه الأ�صه��ر والتعظي��م لها مبا عظمه��ا اهلل.. واأ�ص��ار الى وق��وف ال�صعودية 
خ��ال العام��ن املا�صين خلف من��ع اليمنين من اأداء ه��ذه ال�صعرية الدينية 

الأ�صا�صي��ة وق��ال: وه��ذا ل يعني اننا ل ن��درك ذلك يف كل عام ولك��ن ل�صنا من 
فر���ش احلرب بل هم فر�صوه��ا ورف�صوا اإيقافها اأو اللت��زام بالهدنات �صواء 
اإن�صانية اأو غريها بذرائع، اجلميع يعرفها ويعرف عدم مو�صوعيتها .. موؤكًدا 
على وجوب عدم منع احلجاج، وحممًا النظام ال�صعودي امل�صئولية الكاملة: 
فنح��ن نحم��ل ه��ذا النظام تبع��ات املن��ع وم�صوؤلياته كم��ا نحمله��م م�صوؤولية 
العدوان واحل�صار واملنع ومايرتتب عليه من جماعة واأوبئة وغريها. ومنع 
نظ��ام اآل �صع��ود احلجاج اليمنين خ��ال العامن املا�صين من��ذ بدء عدوانه 
على اليمن من اأداء فري�صة احلج ، كما درج على ت�صيي�ش الفري�صة كما يفعل 

اليوم مع قطر بعد تفجر خافه معها ودول اأخرى اختلف مع نظامها.

دم��ر اجلي�ش واللج��ان ال�سعبي��ة 113 اآلية ع�صكرية 
لتحال��ف الع��دوان ال�سع��ودي االأمريكي، فيم��ا اأطلقت 
القوة ال�صاروخية 15 �صاروخا ق�صري املدى وعدد من 

ال�صواريخ البالي�صتية خال �صهر يوليو 2017م.
واأو�ص��ح م�ص��در ع�صك��ري اأن الق��وة ال�صاروخي��ة 
اأطلق��ت 15 �صاروخاً ق�صري املدى وحملي ال�صنع على 
قوى الع��دوان واملرتزقة، توزعت على خم�صة زلزال 1 
و�سبعة زلزال 2 و�صاروخ ال�صرخة 3 واأثنني اأورغان، 
بالإ�صاف��ة اإل��ى اأك��رث م��ن 150 �ص��اروخ كاتيو�ص��ا.. 
كم��ا اأطلق��ت الق��وة ال�صاروخية ع��دد م��ن ال�صواريخ 
البالي�ستي��ة ب��ركان 1 و�ص��اروخ ب��ركان H-2، ال��ذي 
اأطل��ق لأول م��رة خ��ال �صهر يولي��و املا�ص��ي.. واأ�صار 
امل�ص��در اإل��ى اأن الق��وات البحري��ة ا�صتهدف��ت بارج��ة 
ع�صكري��ة اإماراتية وزورقاً حربي��اً تابعاً لقوى العدوان 
يف ال�صواح��ل الغربية خال الفرتة نف�صها، فيما اأ�صقطت 
الدفاع��ات اجلوية طائرة ب��دون طيار تابعة للعدوان.. 
وذكر امل�صدر اأن اجلي�ش واللجان ال�صعبية دمروا �صبع 
مدرع��ات واأرب��ع دباب��ات و102 اآلي��ة ع�صكري��ة اأخرى 
للق��وى الع��دوان واملرتزقة، كما اأحرق��وا ثاثة خمازن 
اأ�صلحة.. واأكد امل�صدر الع�صكري اأن وحدة القنا�صة يف 
اجلي���ش واللجان ال�صعبية قن�ص��ت 26 جندياً �صعودياً 
يف مناطق جيزان وجن��ران وع�صري و177 من املرتزقة 

يف خمتلف اجلبهات.

ولف��ت امل�ص��در اإل��ى اأن اجلي���ش واللج��ان ال�صعبية 
متكنوا من ك�صروا 36 زحفاً للعدو ال�صعودي ومرتزقته 
خ��ال �صهر يولي��و، ونف��ذوا عملي��ات اقتح��ام وتطهري 
نوعي��ة اأ�صف��رت ع��ن �صق��وط اأع��داد كبرية م��ن القتلى 

واجلرحى يف �صفوف قوى الغزو واملرتزقة.

 واأكد امل�صدر اأن اجلي�ش واللجان ال�صعبية خا�صوا 
خ��ال �صه��ر يولي��و املا�صي مع��ارك �صارية م��ع العدو 
ع��ن الوط��ن و�صيادت��ه  ال�صع��ودي ومرتزقت��ه دفاع��اً 

وا�ستقلله.

رئيس الثورية العليا يؤكد على حق اليمنيني باحلج

بـــــــارجـــــــة  واســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــداف  عــــــســــــكــــــريــــــة  آلـــــــــيـــــــــة   113 تـــــــدمـــــــيـــــــر 
املـــــــــاضـــــــــي يـــــــــولـــــــــيـــــــــو  خـــــــــــــــــال  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدوان  لـــــــــــقـــــــــــوى  وزورق 

ت�صه��د مدينة ع��دن واملحافظات اجلنوبية ت�صه��د حالة انفات اأمن��ي وانت�صار للجماعات التكفريي��ة وع�صابات القتل 
وال�صطو يف ظل �صلطات الغزو والحتال.

حي��ث ُقت��ل جمند وجرح 20 اآخرون، اأم�ش الأربعاء، يف ا�صتب��اكات بن م�صلحن يتبعون اأحد الف�صائل امل�صلحة خال 
مهاجمتهم ق�صم �صرطة يف عدن جنوب اليمني.

وذك��رت م�صادر حملية يف ع��دن اأن ا�صتباكات اندلعت بن م�صلحن يرتدون بزات ع�صكرية هاجموا، مركز ال�صرطة يف 
ح��ي ال�صي��خ عثمان �صمال عدن، وبن قوات اأمنية، وا�صتمرت ال�صتب��اكات حلوايل �صاعة، واأثارت رعباً يف اأو�صاط �صكان 

احلي.
وكان حم��ل لبي��ع املجوهرات، بذات احلي تعر���ش، الأحد املا�صي، لعملية �صطو من قب��ل م�صلحن جمهولن يرتدون 

بزات ع�صكرية، حيث قاموا بنهب املحل، وفروا على منت �صيارتن ا�صتخدموهما لتنفيذ العملية.
ويف �صي��اق مت�ص��ل اأو�صحت م�ص��ادر حملية ان م�صلحن ينتم��ون لقبيلة زعبنوت مبحافظة امله��رة فر�صت �صيطرتها 

الكاملة على منفذ "�سحن" احلدودي مع �صلطنة عمان واأجربت الكتيبة الع�صكرية املكلفة بحمايته على الإن�صحاب.
وذك��رت امل�ص��ادر ان �صيط��رة القبيلة على املنفذ احلدودي تاأت��ي نتيجة �صعف �صيطرة حكومة الف��ار هادي والنفوذ 

االإماراتي املتوغل يف املحافظات اجلنوبية وال�سرقية.
يف ح��ن اعل��ن تنظيم القاعدة مبحافظة اأب��ن، تفجري مبنى اأمني يف مديرية املحفد ، حي��ث كان يوجد بداخله عدد من 

عنا�صر احلزام الأمني، وكما تبنى ا�صتهداف نقطة تفتي�ش يف مدينة �صقرة ال�صاحلية.

اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة بـــعـــدن ومــســلــحــون 
يسيطرون على منفذ حدودي مع عمان

ناطق القوات املسلحة: العمليات العسكرية تسير نحو احلسم
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قب��ل الغو���ش يف بح��ر التحلي��ل مل��ا حمل��ه الهج��وم 
ال�صاروخي الذي اكت�صح الطائف علينا ان نعيد عقارب 
ال�صاع��ة الع�صكرية قليا لكي نع��ي ونفهم وندرك بعمق 
اأهمي��ة الهج��وم ال�صاروخي وابع��اده ودللته وبداية 
قام��ت الق��وة ال�صاروخي��ة اليمني��ة باأط��اق �صاروخ 
بالي�صت��ي بعيد املدى من ن��وع بركانh2 م�ستهدفة رمز 
الطاق��ة ال�صعودي��ة “م�ص��ايف ينب��ع” وه��ذه ال�صرب��ة 
ال�صاروخي��ة نف��ذت ب�ص��اروخ مين��ي جدي��د ذو م��دى 
ق��ارب ال���� 1300 كم ومن جانب اخر جت��اوز العا�صمة 
القت�صادي��ة ال�صعودي��ة وم��ن جان��ب اخ��ر مل تكت�صفه 
الأنظم��ة الدفاعي��ة ال�صعودي��ة وامل�صيب��ة الكرب التي 
وقع��ت على النظ��ام ال�صعودي هو اع��رتاف البنتاغون 
المريك��ي بعملي��ة اطاق ال�ص��اروخ معربًا ع��ن القلق 
المريك��ي جت��اه ن��وع ال�ص��اروخ اليمن��ي اجلدي��د من 
حي��ث م��داه ومن حيث تط��وره ودق��ة ا�صابت��ه للهدف 
..بطبيع��ة احلال ل يهمنا ماذا يق��ول النظام ال�صعودي 
البلي��د واعام��ه الغب��ي من اكاذي��ب نابعه م��ن افا�ش 
وانهيار نف�سي ومعنوي وتخبط �سامل ..املهم.. ان هذه 
ال�صرب��ة ال�صاروخية التي ا�صتهدف��ت م�صايف ينبع هي 
حت�صريي��ه لإعان الق��وة ال�صاروخية ع��ن ال�صاروخ 
اجلدي��د ودقة ا�صابته وجت��اوزه انظمة الدفاع اجلوي 
املتطورة والهم من ذلك هو املدى العملياتي لل�صاروخ 
املدم��ر والذي قارب ال���� 1300 كم اذن مت ر�صم خارطة 
اله��داف احليوي��ة التي �صيت��م ا�صتهدافه��ا وفق املدى 
العمليات��ي ل�ص��اروخ ب��ركانh2 كمرحل��ة اول��ى وهذا 
امل��دى كفيل ب�ص��رب اه��داف حيوية يف امارت��ي دبي و 
ابوظب��ي بالأم��ارات و الدم��ام بال�صعودي��ة متج��اوزة 
العا�صم��ة ال�صيا�صي��ة الريا���ش . وم��ن ه��ذا املنطل��ق 
ا�صبحت اخلارط��ة العملياتية م�ص��ادق عليها من قائد 
الث��ورة وقي��ادة الق��وة ال�صاروخية بكل ثق��ة وبن�صبة 
�صاروخية  �صربة  ذل��ك  خطاأ م�صاح��ي ب�صيط…زامن 
غ��رب  واملرتزق��ة  الغ��زاة  عملي��ات  غرف��ة  ا�صتهدف��ت 

مديرية م��وزع ب�صاروخ قاهر1 وحق��ق الهدف بدقة ثم 
تا ذلك اطاق �صاروخن من نوع زلزال ا�صتهدفا قيادة 
حر���ش احلدود بع�ص��ري و�صاروخن ا�صتهدف��ا مع�صكر 
العطن بجيزان وه��ذه احلزم ال�صاروخي��ة البالي�صتية 
الكثيف��ة ه��ي تد�س��ني مرحل��ه هجومي��ة من قب��ل القوة 
ال�صاروخية كثقل عملياتي ردعي وا�صع النطاق ولرمبا 
ن�صتطي��ع الق��ول ان ه��ذه املرحلة هي حا�صم��ة واخذت 
الق��وة ال�صاروخي��ة عل��ى عاتقها اهم عنا�ص��ر النتقام 
ال�صرتاتيج��ي من الغزاة لذلك ل تعترب مرحلة ت�صعيد 
امن��ا مرحل��ة تاأدي��ب قا�صي��ة للغ��زاة ب�ص��كل ح�ص��ري 
وم��ن هذا املنطل��ق ال�صاروخي اجللي��ل والعظيم كانت 

املفاجاأة الذهبية:
ع�صي��ة الم���ش اأطلق��ت الق��وة ال�صاروخي��ة ع��دة 
�صاروخي��ة بالي�صتي��ه بعيدة امل��دى اكت�صح��ت العمق 
ال�صرتاتيج��ي ال�صع��ودي وحتدي��دا قاع��دة امللك فهد 
اجلوية مبحافظة الطائف والتي تعد القاعدة الع�صكرية 
اجلوية البرز والقوى والهم يف اململكة ال�صعودية بل 

معقل القوات اجلوي��ة ال�سعودية فماذا حمل يف جعبته 
الهج��وم ال�صاروخ��ي الغزي��ر.. بداي��ة ترج��م الهجوم 
ال�صاروخ��ي الكثي��ف ان الأنظمة الدفاعي��ة ال�صعودية 
�صقط��ت نهائيا من احل�صابات الع�صكرية اليمنية ..المر 
الخ��ر ان اليم��ن د�ص��ن مرحل��ة الهج��وم ال�صاروخ��ي 
باجلمل��ة كمعادل��ة تاأدي��ب فوري��ه ب��دون مقدم��ات او 
ر�صائل.. ا�صافة اإل��ى ذلك ان التاأكيد العملياتي ال�صابق 
م��ن ينبع فتح جبهه هجوميه جدي��ده �صتطال المارات 
حتما و التي لبد من حما�صبتها ح�صاب قا�صي وتاريخي 
ولن تن�ساه االجيال االإماراتية التي مل يكتب تاريخها انه 
ح��دث هجوم �صاروخي او ع�صك��ري �صد المارات ابدا 
ولكن بات عل��ى م�صائخ الفجر والوح�صية والرهاب ان 
يح�صبوا ح�صابهم ان العقاب قادم ل حماله وباي حلظه 
وقد جنت على نف�صه��ا براق�ش واجلميع يعلم ان �صربة 
�صاروخي��ه تط��ال الم��ارات �صتقلبها راأ�ص��ا على عقب 
…ول�صك ان الهجوم ال�صاروخي كان حت�صري نف�صي 
واعام��ي للقوى الإقليمي��ة والدولي��ة ان اليمن �صيقدم 

عل��ى ا�صته��داف “حق��ول النفط” يف الدم��ام والظهران 
�ص��رق ال�صعودي��ة وباي حلظه �صتك��ون عر�صه للهجوم 
ال�صاروخ��ي اليمن��ي ول مبالغ��ة يف الم��ر فينبع ت�صهد 
على ذلك وك�صف المر البنتاغون المريكي جدّية اليمن 
وم�صداقية قادته الع�صكرين وكان العرتاف المريكي 
املف�صل والر�صمي مبثابة ف�صيحه نزلت كال�صاعقة على 
النظ��ام ال�صعودي البائ�ش واعامه البليد…ول نن�صى 
ان الهج��وم ال�صاروخي ك�صف ان املخزون ال�صاروخي 
اليمني لزال بعافيته بل ويكرب عددا ونوعا ا�صافة اإلى 
الت�صني��ع احلرب��ي اليمن��ي ا�صبح يعم��ل على خطوط 

النتاج الفعلي ولي�ش التطوير والتعديل فقط ..
والناجح��ة  احلقيقي��ة  العملياتي��ة  التجرب��ة  ان 
لل�صواري��خ اليمنية املتو�صطة املدى والدقيقة الإ�صابة 
والت��ي �سقت طريقه��ا باالأج��واء ال�سعودي��ة وباجلملة 
ه��ي بداية احل��زم ال�صاروخية، حي��ث اأن الكثريين من 
اأع��داء اليمن كان��وا ي�صكك��ون مبدى الق��درة احلقيقية 
له��ذه ال�صواري��خ يف حماول��ة لإ�صع��اف ق��درة ال��ردع 
اليمني��ة . الهج��وم ال�صاروخي ليلة الأم���ش يوؤكد على 
اأن ه��ذه ال�صواريخ الت��ي يوؤكد اليمني��ون اأنها دفاعية، 
ناجعة وقادرة على اإ�صابة اأهدافها وحتقيق دمار هائل 
و�ص��ط الأعداء. وبذلك ف��اإن اليمن يكون ق��د دخل نادي 
ال��دول ال�صاروخية العملياتي��ة اإذا �صح التعبري. وفق 
)�صحيف��ة يديع��وت احرن��وت ال�صهيوني��ة : بعد ثاثة 
اع��وام ، احلوثي��ون يطلق��ون �صواري��خ بعي��دة املدى 
ب�صكل مبا�صر يف عملي��ات حربية حقيقية خارج احلدود 
اليمني��ة ( هكذا ت�صرد ال�صحاف��ة ال�صهيونية ول نن�صى 

ماذا ت�صرد ال�صحاف��ة الأوروبية والأمريكية عن القوة 
ال�صاروخي��ة اليمني��ة وق��وة تاأثريها وحج��م تدمريها 

…
عموما.. م��ا ياأتي من العام ال�صع��ودي واخلليجي 
م��ن تقليل �س��اأن و�سخري��ه ونف��ي واكاذيب ه��ي ردات 
فع��ل املهزومن املاأزومن امل�صروعن الذي يعانون من 
ازمه وواق��ع ا�صود فتارة يقولون ه��ي �صواريخ خرده 
وت��ارة �صواريخ اإيراني��ة وت��ارة مت اعرتا�صها وتارة 
ي�صتبدل��ون ال�صواريخ بانفجار حمولت الكهرباء وبكل 
ب��اده ووقاح��ه يخدع��ون انف�صه��م وامل�صيب��ة الكربى 
مك��ة  ي�صتهدف��ون  اليمني��ن  ان  الع��ام  يف  يروج��ون 
والغاية ق��ذره ل�صتفزاز امل�صلم��ن واكت�صاب تعاطفهم 
وه��ذا ل ي��دل ال على الفا�ش والهزمي��ة والنهيار…
لكن يف اعماق انف�صهم يعرفون احلقيقة لكن يخافون ان 
يخرجوه��ا لن من ق��رر ان يع��رتف باحلقيقة فم�صريه 

ال�صجن ودفع الغرامات املالية القا�صية …
يف اخلت��ام يدخ��ل التط��ّور البالي�صت��ي اليمن��ي بعيد 
ال�صرتاتيج��ي  البالي�صت��ي  ال�صي��اق  يف  والأول  امل��دى 
الردع��ي كي��د اقليمية �صارب��ه وان ال�صواري��خ اليمنية 
ل��ن تقف عند ه��ذه ال�صواريخ وهذا امل��دى بل �صُيك�صف 
ع��ن �صواري��خ جدي��دة وذات مدي��ات ابع��د بكث��ري من 
املوج��ودة  حالي��ا . وهذا ما ك�صف عن��ه ال�صيد القائد يف 
اخ��ر خطاب ل��ه قبل ايام ع��ن فر�ش اليم��ن نف�صه كقوة 
اقليمية ع�صكرية مقاومة من بوابة املواجهة الع�صكرية 

املبا�صرة �صد الكيان ال�صهيوين
اإل��ى جان��ب ح��زب اهلل او مقاوم��ة فل�صط��ن .رغ��م 
احل�ص��ار والعدوان على اليمن ا�صب��ح اليمن يف املكانة 
الت��ي يجب ان يكون فيه��ا با�صتحقاق وجدارة …ومن 
جان��ب اأك��د م�صاعد املتح��دث با�ص��م اجلي���ش واللجان 
ال�صعبي��ة، عزي��ز را�ص��د، اأن دول العدوان عل��ى اليمن 
اأ�صبح��ت حتت مرم��ى ال�صواري��خ البالي�صتية، م�صريًا 
اإل��ى امت��اك الق��وات ال�صاروخي��ة اليمني��ة �صواري��خ 
م��ن نوع ب��ركان 2 و3 التي تعد ن�صخة اأك��رث تطورًا من 
ب��ركان. امتلك ب��ركان واح��د واثنان وثلث��ة يعني اأن 
العدي��د م��ن املراف��ق اال�سرتاتيجي��ة يف دول الع��دوان 
بات��ت مه��ّددة وعر�ص��ة لل�صواريخ اليمني��ة التي باتت 
تط��ال الريا���ش وحمط��ات الكهرب��اء وحتلي��ة املياه يف 
ال�صعودية، ف�صًا عن اأبوظبي ودبي باأبراجها ال�صاهقة، 
فربج خليفة الذي بلغت تكلفت��ه مليارات الدولرات قد 
ي�ص��ّوى بالأر���ش عرب �صاروخ ل تتج��اوز تكلفته ب�صع 
اآلف م��ن الدولرات… ه��ذا ما ياأتي وه��ذا ما �سيتكلم 

عنه امليدان. والقادم اعظم

اليم��ن  “2009 و2017م” انت�ص��ر  بعام��ي  بزمان��ني خمتلف��ني 
بج��دارة وهزم��ت ال�صعودي��ة ب��اإذلل ومب��كان واح��د ه��و مع�صكر 
اجلاب��ري ال�صرتاتيج��ي. رغم فارق الق��درات الت�صليحي��ة واملالية 
والإعامية.. كان للمجاهدين ب�صمتهم بتحقيق الن�صر ال�صطوري.. 
فف��ي اواخ��ر ع��ام 2009م ُك�ص��ر �صرف اجلي���ش ال�صع��ودي من قبل 
الع�ص��رات من جماه��دي امل�ص��رية القراآنية البطال الح��رار الذين 
بو�صوله��م العمليات��ي الهجوم��ي ال�صاح��ق اإل��ى مع�صك��ر اجلابري 
ال�صعودي وال�صتياء على ما فيه من عتاد وقتل الع�صرات من جنود 
و�صب��اط اجلي���ش ال�صع��ودي وقبلها �صيط��روا على جب��ال الدخان 
والرمي��ح وال��دود، كان ه��و التطور اجلدي��د للمع��ارك العنيفة على 
احلدود اليمنية ال�صعودية التي تكللت بانت�صارات �صاحقة وحا�صمة 
حققه��ا املجاه��دون وتكبد اجلي�ش ال�صع��ودي خ�صائ��ر فادحه ونال 
هزميه قا�صيه رغم الغطاء اجلوي واملروحي الكبري و لن ين�صى هذه 
املعرك��ة التاريخي��ة المري املهزوم خالد بن �صلط��ان بن عبد العزيز 
وب�صب��ب الهزمية الع�صكري��ة ال�صرتاتيجية واحلا�صم��ة يف مع�صكر 
اجلابري والتي قلبت املوازين كلها و�صبقها هزائم بالدخان والرميح 
وال��دود انته��ت م�ص��رية المري املجرم خال��د بن �صلط��ان الع�صكرية 
كاأمري �صعودي حمل على ظهره اخلزي والعار والهزمية واخل�صران 
من جنوب ال�صعودية اإلى عمه امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بالريا�ش 
وبع��د تلك املعركة التاريخي��ة اعلن ال�صيد القائ��د املجاهد عبدامللك 
احلوث��ي حفظه اهلل ون�صره بي��ان النت�صار يف حين��ه اإن املجاهدين 
�صيطروا على مع�صكر اجلابري الع�صكري ال�صعودي واأنهم ا�صتولوا 

عل��ى كامل عتاده واآلياته واأجهزة الت�ص��الت واملراقبة الع�صكرية 
وكذل��ك و�صائ��ل النقل الع�صك��ري” مو�صحا اأن ذل��ك “ياأتي ردا على 
ا�صتمرار الق�صف اجل��وي والربي ال�صعودي على الأرا�صي اليمنية 
وا�ستهداف��ه املبا�س��ر للمدنيني واملواطنني االأبري��اء العزل من اأبناء 
�صعدة” وكان بيان النت�صار نزل كال�صاعقة على النظام ال�صعودي 
وبع��د ه��ذه املعركة طلب��ت ال�صعودية ال�صلح ووق��ف احلرب وبدء 
التفاو���ش و اعرتف��ت ال�صعودي��ة بالهزمية الت��ي مل تن�صاها وحدث 
ما حدث من تفاو���ش كان ال�صوت العلى للمجاهدين واليد الطولى 

للمجاهدين �صام اهلل عليهم يف الدارين –

اليوم وبعد 8 سنوات.. انتصار ميني آخر :
ال�صدم��ة الر�صمي��ة وال�صعبي��ة ال�صعودي��ة كب��رية وقا�صي��ة بع��د 
اع��ان ا�ص��ود اجلي���ش واللج��ان ال�صعبي��ة البا�صل��ة ع��ن متكنهم من 
ال�صيطرة عل��ى مع�صكر اجلابري ال�صع��ودي ال�صرتاتيجي يف جيزان 
وكل املواق��ع الع�صكرية يف مناطق الفري�ص��ة والغاوية وملحمة، ويف 
جن��ران �صيطروا عل��ى مواقع ع�صكرية غربي منطق��ة وموقع “الفواز 
الع�سك��ري” فيما اأ�صارت م�صادر ع�صكرية اإل��ى اأن العملية الهجومية 
الوا�صع��ة ا�صتم��رت م��ن ال�صباح وحت��ى امل�صاء، و�ص��ط م�صاركة من 
الط��ريان احلرب��ي الغ��ازي وطائ��رات الأبات�صي التي �صن��ت ع�صرات 
الغارات اجلوية دون جدوى… وبهذا النت�صار الكبري عجز العام 
ال�صعودي عن تغطية الهزمية الكربى التي نالها اجلي�ش ال�صعودي..

ويف اخلت��ام.. ان �صقوط مع�صك��ري اجلابري باأيدي ا�صود 
اجلي���ش واللج��ان قل��ب طاول��ة املع��ارك الربيه عل��ى را�ش 
النظ��ام ال�صع��ودي وجي�ص��ه امله��زوم وبعمليات م��ن العيار 
الثقي��ل و�سنعي���ش مرحلة جدي��دة من العملي��ات الهجومية 

ال�صاحق��ة الت��ي �صتكون فا�صل��ة يف م�صرح احل��رب اجلارية 
بجبه��ة  وبالأخ���ش  م��ا وراء احل��دود  بجبه��ات  وحتدي��د 

جيزان.. والقادم اعظم.. 
اليمن ينت�صر

.. اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  مــــــــــــــــــعــــــــــــــــــســــــــــــــــــكــــــــــــــــــر 
 ما بعد معركة االنتصار التاريخية بعام 2009م يتكرر النصر بعام2017م

عدة �سواريخ بالي�ستية متو�سطة املدى ت�سق الجواء ال�سعودية ومل تر�سدها الأنظمة الدفاعية ال�سعودية ال ب�سماء الطائف . فالأمر 
ي�س���تدعي اإلى وقفة حتليل ..ومل تنته حكاية الهجوم ال�س���اروخي بر�س���دها من الأنظمة الدفاعية ال�سعودية. بل �سقطت ال�سواريخ 
�س���قوط حر وحققت اهدافها بدقه بتاأكيد من وزارة الدفاع اليمنية و�س���هود عيان �س���عوديني ُكرث من �س���كان الطائف ..اذا مل تعد 
ال�سرب���ات ال�ساروخي���ة اليمنية جمرد ر�سائل حتذيريه او خلق مع���ادلت جديدة او قلب املوازين الع�سكري���ة او لأثبات قدرة القوة 

ال�ساروخية او  ردات فعل فقط.. هذه الغايات انتهت ومل تعد التحليالت يف هذا الطار له واقع يتجدد ميدانيا…

هـــــجـــــوم صـــــــاروخـــــــي ميــــــنــــــي.. افــــــتــــــرس األنـــــظـــــمـــــة الــــدفــــاعــــيــــة
ودالالت  أبـــــعـــــاد    .. األبـــــــــرز  الــــســــعــــوديــــة  اجلـــــويـــــة  والـــــقـــــاعـــــدة 

تقارير

مــــــن مياديـــــــــــــن اجلهـــــــــــــاد /

أحمد عايض أحمد
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تع��اين ال�صعودّية م��ن جمل��ة حتدّيات، بع�صه��ا موروث 
والآخ��ر م�صطن��ع، دفعت بها لإج��راء تغي��ريات جذرية يف 
عاقاتها اخلارجّية اأّثرت على اأ�صدقاء اململكة، بع�صهم كان 
�صديق��اً، اإل اأّن��ه اأ�صبح عدّوًا يف طرفة ع��ن كم�صر، اليمن، 
قط��ر وتركيا، يف املقاب��ل اأرخت هذه التب��ّدلت بظالها على 
اأنظمة اأخرى لتتحّول م��ن موقع العدّو اإلى ال�صديق كم�صر 
يف حقب��ة الرئي���ش مر�ص��ي، وال�صودان، بل حّت��ى وا�صنطن، 
وحتدي��دًا الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب الذي نال ن�صيباً 
واف��رًا يف الهجم��ات الإعامّي��ة مقابل دعم وا�ص��ح لهياري 
كلينتون، بات �صديقاً وفّياً للمملكة، رغم اأّنه و�صفها بالبقرة 

احللوب التي يجب ذبحها متى جّف حليبها.
هناك العديد م��ن احللفاء املقّرب��ن، اأو التابعن باعتبار 
اأن ال�صعودّية تن�صج عاقتها مع العديد من احللفاء ب�صيغة 
التبعّي��ة، تاأّثروا ب�صكل �صلبي من عاقاته��م مع ال�صعودّية، 
حّتى اأن بع�صهم بات جمربًا على تبديل �صيا�صته اخلارجّية 
لأكرث من مّرة، كّل ما تبّدلت امل�صلحة ال�صعودّية ل م�صلحة 

باده. �صن�صعى هنا اإلى ذكر بع�ش هذه امل�صاديق.
اليم��ن: ربط الرئي���ش امل�صتقيل عبد رّبه ه��ادي م�صتقبله 
ال�صيا�ص��ي بال�صعودّية التي يبدو اأّنه��ا �صتتنازل عنه قريباً. 
ه��ادي ال��ذي جاء بن��اًء عل��ى املب��ادرة اخلليجي��ة �صيكتب 
عن��ه التاري��خ اأّن��ه الرئي�ش ال��ذي ُدّمرت الب��اد يف عهده من 
قب��ل "ال�صقيق��ة الكربى".ه��ادي ا�صتق��وى عل��ى اليمني��ن 
بال�صعودّية، بل ال�صعودّية ا�صتغّلت هادي "الرئي�ش الدمّية" 
لتربي��ر عدوانها على اليمن منذ اآذار العام 2015، فهل هكذا 
يكون م�صري الدول احليلفة يف حال خرجت عن طوع اململكة 
الت��ي نق�صت حينها اتفاق ال�صلم وال�صراكة وحاولت امل�صّي 
مب�صروع الأقاليم ال�صّتة لتق�صيم الباد؟ هل ُيفرت�ش بحلفاء 
الريا���ش، التي تعترب نف�صه��ا "ال�صقيقة الك��ربى" الت�صبيح 
بحم��د امللك وحّتى لو كان الأمر بتق�صيم الباد، واإل �صيكون 
ت�صري��د العباد هو اخليار؟ ن�صاأل اأي�ص��اً: اإذا كانت تقف اإلى 
جان��ب فئة مينية �ص��ّد اأخرى، فلم��اذا منع��ت اليمنين مع 

اأداك منا�صك احلج لعامن متتالين؟
م��ن  كث��ريًا  العربي��ة  م�ص��ر  جمهوري��ة  ت��اأّذت  م�ص��ر: 
ال�صعودّية. ل�صت اأحتّدث عن عهد الرئي�ش جمال عبد النا�صر 
وخاف��ه م��ع امللك �صع��ود، بل عن مرحل��ة ما بع��د الرئي�ش 
الأ�صبق ح�صن��ي مبارك، وحتديدًا حقبت��ي الرئي�صن حممد 
مر�صي وعبد الفتاح ال�صي�صي. بدت املواقف ال�صعودّية جتاه 
م�صر �صبيانّية اأكرث من املتوّقع، ل�صّيما يف ظل حقبة الأمري 
ال�ص��اب حممد بن �صلمان، لينتهي الأم��ر بالقاهرة يف التنازل 
ع��ن ملكّية جزيرت��ي تريان و�صناف��ري. يف احلقيقة، حاولت 
ال�صعودّي��ة رهن الق��رار امل�ص��ري، وعن��د كل موقف رف�ش 
في��ه ال�صي�ص��ي الن�صي��اع لاأوام��ر ال�صعودّي��ة كان الهجوم 
ال�صع��ودي ب��ارزًا. ل نختلف اأن امل�صلح��ة امل�صرية حتاول 
تدوي��ر الزواي��ا مع الريا�ش مبا ي�ص��ب يف �صاحلها، وكل ما 
ع��دا ذلك ب��دا املوقف امل�صري حازماً، وخ��ري دليل على ذلك 

موق��ف م�صر م��ن �صوريا والرئي���ش الأ�ص��د، اإل اأّن م�صر قد 
تاأّذت كثريًا من مواقف الريا�ش جتاه �صيا�صتها اخلارجّية.. 
قط��ر: لعل قطر النموذج احل��ّي، والأبرز، عل��ى تاثر الدول 
�صلب��اً بعاقاته��ا القوّية مع ال�صعودّية. فبع��د اأن كانت قطر 
حليف��اً رئي�صي��اً لل�صعودي��ة يف الع��ام 2011 مطل��ع الأزم��ة 
ال�صورية، باتت عدّوًا بارزًا يف الأزمة اخلليجية الأولى التي 
اأف�صت اإل��ى �صحب ال�صفراء، والتوقي��ع بعدها على مبادرة 
حاولت فيه��ا الريا�ش رهن قرار الدوح��ة ل�صاحلها. اليوم، 
حتاول ال�صعودّية اأن تفعل الأمر ذاته، ورغم مطالبتها لقطر 
يف البن��ود ال���13 بقطع العاقات م��ع ايران، ف��اإن الإمارات 
تربطه��ا عاق��ات اقت�صادّي��ة قوّي��ة مع اي��ران. عل��ى �صبيل 
املث��ال، �صلطن��ة عم��ان حافظ��ت عل��ى و�صطيته��ا ومل ترهن 
نف�صه��ا للق��رار ال�صعودي، وبالت��ايل بات��ت الريا�ش جمربة 
على الر�ص��وخ لدبلوما�صّية م�صقط جتاه ايران والعديد من 
امللفات اخلارجّية. العاقات التي بنتها قطر مع ال�صعودية، 
دفع��ت بالأخرية لفر���ش �صروط على الدوح��ة ل تطيقها ما 
اأّدى اإلى بروز ما يعرف حالياً باحل�صار والأزمة اخلليجية. 
الأم��ر ذاته ي�صري على تركيا التي تق��ف اأمام دعم �صعودي 
لاأك��راد م��ن ناحي��ة، والداعية فت��ح اهلل غولن زعي��م التيار 

املوازي يف تركيا من ناحية اأخرى.
دول اأخ��رى: نكتفي بذك��ر م�صداق��ن الأول غري خليجي 
والث��اين خليج��ي. ال�صعودّي��ة الت��ي منعت طائ��رة الب�صري، 
اإب��ان تقاربه مع ايران، من املرور فوق اأرا�صيها، باتت اأبرز 
الداعمن له اقت�صادّياً، مقابل رهن قراره ال�صيا�صي، اإ�صافًة 
اإل��ى خ�صارة اجلي�ش ال�صوداين للمئات من جنود يف العدوان 
عل��ى ال�صع��ب اليمن��ي. ال�صعودّي��ة ت�صتقوي عل��ى عدّوها، 
حليفه��ا ال�صابق، اليمني بحليفه��ا، عدّوها ال�صابق ال�صوداين 
وعل��ى ذلك فق�ش. الكوي��ت هي الأخرى تعي���ش حالة غليان 
على نار هادئة يف ظل ام�صاك التيار ال�صلفي املدعوم �صعودّياً 
مبفا�صل مهّم��ة يف الإمارة اخلليجية. هناك اأ�صوات كويتية 
عّدة توؤك��د امتعا�ش امللك من الو�صع القائ��م، اإل اأّنه كبالع 
املو���ش، غري قادر عل��ى ال�صكوت وغري ق��ادر على املواجهة 
لأن انتفا�صته يف وج��ه التيار ال�صلفي الذي يهّدد احلكم يعد 
حتّدي��ات وا�صحة للريا�ش التي قد تتوّرط مبحاولة انقاب 

كما فعلت �صابقاً مع اكرث من دول خليجية.
العديد م��ن الدول التي ل�سنا يف وارد ذكرها، قد تاأّذت من 
عاقاتها مع ال�صعودّي��ة، ولكن يبدو وا�صحاً اأن الدول التي 
ن�صجت عاقات قوّية مع ال�صعودّية عّر�صت نف�صها للخراب، 
كذل��ك الأم��ر بالن�صبة للدول التابعة يف ح��ال قّررت اخلروج 
ع��ن طاعة امللك، وبالتايل فاإن هذه الدول اإّما تتعّر�ش للدمار 
ال�صيا�ص��ي اأو اجلغ��رايف، اأو ت�ص��ري عل��ى حاّف��ة الهاوي��ة، 
وب��ن ه��ذا وذاك تبق��ى ال��دول الت��ي تن�صج عاق��ات فاترة 
م��ع ال�صعودّي��ة ه��ي الرابح الأك��رب، فكّلما ارتفع��ت حرارة 
العاق��ة، لدول��ة ما، م��ع الريا�ش، كّلم��ا كانت ه��ذه الدولة 

ُعر�صة لاحرتاق باحلرارة نف�صها.

عواقب التبعية العمياء للسعودية 
�سعود  ال�سابق  اخلارجية  وزير  وفاة  منذ  ات ملحوظة  تغيرّ ال�سعوديرّة  الدبلوما�سيرّة  ت�سهد 
، وت�سلرّم عادل اجلبي ملن�سبه احلايل. والالفت يف قراءتها تاأثر ال�سديق قبل العدو،  الفي�سلرّ
ل ال�سديق اإلى عدو عند العديد من التغييات التي �سهدتها الدبلوما�سيرّة ال�سعوديرّة  بل حتورّ
ا يلعب وزير اخلارجيرّة دوراً ما يف ر�سم اال�سرتاتيجية الدبلوما�سيرّة  يف العقد االأخييي.. ربرّ
ة �سعود الفي�سل كونه من العائلة احلاكمة وابن ملك �سابق اإ�سافًة اإلى جتربته  ة، خا�سرّ العامرّ
يف املن�سب الدبلوما�سي االأويل لفرتة فاقت العقود الثالث، اإال اأن امللك، منذ العام 2015 ابنه، 

من ين�سج العالقات االإقليمية والدوليرّة.

ق��ال الدي��وان امللكي ال�صعودّي ي��وم اخلمي�ش 
املا�ص��ي، يف بي��اٍن ر�صم��ٍيّ عممت��ه وكال��ة الأنباء 
ال�صعودي��ة )وا�ش( اإّن جه��ود العاهل ال�صعودي 
املل��ك �صلمان بن عبد العزي��ز لإعادة فتح امل�صجد 
الأق�ص��ى واإلغاء القي��ود املفرو�صة على الدخول 
اإلي��ه تكلل��ت بالنجاح الي��وم.. وجاء ه��ذا البيان 
بعد �صاعات من اإع��ان اإ�صرائيل اأّن قواتها اأزالت 
يف �صاع��ات اللي��ل كاف��ة التدابري الأمني��ة التي مّت 
و�صعه��ا عل��ى مداخل امل�صجد الأق�ص��ى، منذ 14 
مت��وز )يولي��و( اجلاري، بع��د قيام ثاث��ة �صبان 
م��ن مدينة اأم الفحم يف الداخل الفل�صطينّي بتنفيذ 
عمليٍة فدائّيٍة يف احلرم القد�صّي ال�صريف اأّدت اإلى 
مقت��ل �سرطي��ني اإ�سرائيليني، وا�ست�سه��اد الثلثة 

بنران قّوات اأمن االحتلل.
وق��ال الديوان امللكي يف بيان��ه اإّن امللك �صلمان 
اأج��رى خال الأيام املا�صي��ة الت�صالت الازمة 
بالعدي��د م��ن زعم��اء دول الع��امل، كم��ا اأج��رت 
باحلكوم��ة  ات�ص��الت  ال�صعودي��ة  احلكوم��ة 
الأمريكي��ة، لبذل م�صاعيها لع��دم ا�صتمرار اإغاق 
امل�صج��د الأق�صى يف وج��ه امل�صلمن وعدم منعهم 
من اأداء فرائ�صهم و�صلواتهم فيه، واإلغاء القيود 

املفرو�صة على الدخول للم�صجد.
و�ص��ّدّد البيان عل��ى اأّن تكللت هذه اجلهود وهلل 
احلم��د بالنجاح الي��وم، وبال�صكل ال��ذي ُي�صهم يف 
اإعادة ال�صتقرار والطماأنينة للم�صلن، واحلفاظ 

على كرامتهم واأمنهم.
واأّك��د املل��ك �صلم��ان، بح�صب البي��ان: وجوب 
ع��ودة الهدوء يف حرم امل�صج��د الأق�صى ال�صريف 
وعل��ى  امل��كان،  قد�صي��ة  واح��رتام  حول��ه  وم��ا 
امل�صلمن العودة لدخول امل�صجد واأداء العبادات 
في��ه ب��كل اأم��ن وطماأنين��ة و�ص��ام من��ذ الي��وم. 
واأكدت ال�صعودية عل��ى حّق امل�صلمن يف امل�صجد 

الأق�ص��ى ال�صريف واأداء عباداته��م فيه بكّل ي�صر 
واطمئن��ان.. كم��ا اأّنها اأّكدت عل��ى اأهمية حتقيق 
ال�ص��ام الع��ادل وال�صام��ل للق�صي��ة الفل�صطينية 
وفًقا مل�صامن مبادرة ال�صام العربية وروؤية حل 
الدولتن وقرارات ال�صرعية الدولية ذات ال�صلة، 

على حّد تعبريه.
برواي��ٍة  قوبل��ت  ال�صعودّي��ة  الرواي��ة  ولك��ّن 
اإ�صرائيلّي��ٍة مغاي��رة متاًم��ا، فقد ن�صف��ت �صحيفة 
اإ�صرائيلي��ة املزاعم باأّن تدخ��ل العاهل ال�صعودي 
�صلم��ان بن عب��د العزي��ز هو م��ن اأقن��ع اإ�صرائيل 

باإزالة البوابات االإلكرتونية.
“مك��ور  �صحيف��ة  نقل��ت  ال�صي��اق،  ه��ذا  ويف 
ري�س��ون”، املعروف��ة بتوجهاته��ا اليميني��ة، عن 
م�ص��ادر �صيا�صّي��ة ُو�صفت باأّنه��ا رفيعة املُ�صتوى 
قوله��ا اإّن اململك��ة العربّية ال�سعودي��ة كانت اأكرث 
ال��دول العربية الت��ي اأبدت تفهًما لقي��ام اإ�صرائيل 
بن�صب البوابات الإلكرتونية على مداخل امل�صجد 
الأق�صى، على اعتبار اأّن ذلك تفر�صه الإجراءات 
الأمنية يف املكان، على ح��ّد تعبري امل�صادر.. ويف 
تقري��ر ن�ص��ره موق��ع ال�صحيفة، لفت��ت ال�صحيفة 
اإل��ى اأّن يتبّن من الت�ص��الت غري املبا�صرة التي 
ج��رت ب��ني دي��وان رئي���ش ال��وزراء االإ�سرائيلّي 
بنيام��ن نتنياه��و وال�صعودي��ن ع��رب الولي��ات 
املتح��دة الأمريكّية، اأّن الريا���ش اقتنعت بحجة 
نتنياه��و الذي ذّك��ر ال�سعوديني ب��اأّن االإجراءات 
التي اتخذتها اإ�صرائيل يف الأق�صى ت�صبه تلك التي 
تتخذها ال�صعودية يف امل�صجد احلرام يف مكة، كما 

قالت امل�صادر.
م��ن ناحيته، برر مدير “مركز ال�صرق الأو�صط 
للدرا�س��ات االإ�سرتاتيجية”، الل��واء اأنور ع�صقي 
ن�ص��ب الحتال الإ�صرائيل��ّي لبوابات الكرتونية 
عل��ى مداخ��ل امل�صج��د الأق�ص��ى، باأّن��ه حماول��ة 

ملن��ع حدود تفجريات واعت��داءات اإرهابية داخل 
امل�صج��د.. وا�صت��درك ع�صق��ي يف حدي��ث خا���ش 
ب�”الع��رب بو�ص��ت” بالق��ول اإّن خط��وة تركي��ب 
البوابات حتفظت عليها اململكة رغم اأهميتها لعدم 
موافقة الطرف الفل�صطيني عليها، وذلك خل�صيته 
اأن مته��د لفر���ش ال�صي��ادة الإ�صرائيلي��ة علي��ه.. 
وق��ال ع�صقي: نح��ن نلتزم باملوق��ف الفل�صطيني، 
ال��ذي ي��رى وجود خط��ورة يف تركي��ب البوابات 
االإلكرتوني��ة من الناحية ال�سيادي��ة وال�سيا�سية، 
رغ��م اأن دوره��ا الأمني يه��دف للحد م��ن حدوث 

اأعمال العنف داخل امل�صجد الأق�صى.
م��ن جهته، قال حُملل �ص��وؤون ال�صرق الأو�صط 
اإّن  بارئي��ل  ت�صف��ي  د.  )هاآرت���ش(،  �صحيف��ة  يف 
التجدي��د يف الأزمة الأخرية يتمّثل ب��اأّن اإ�صرائيل 
مل تُكن الوحيدة التي خ�صيت من اندلع انتفا�صٍة 
فل�صطينّي��ٍة جديدٍة، بل هن��اك العديد من الزعماء 
الع��رب، كانوا �ص��ركاء يف اخل��وف واخل�صية من 
النتفا�ص��ة.. و�ص��اق قائ��ًا اإّن جترب��ة م��ا نعتها 
بث��ورات الربي��ع العرب��ّي، اأّك��دت اأّن النتفا�ص��ة 
ا معدًي��ا وخطرًيا، وبالتايل فاإّن اندلع  باتت مر�صً
انتفا�صة فل�صطينّية جديدة لن يكون فقط تعبرًيا 
الإ�صرائيل��ّي،  الحت��ال  �ص��ّد  الحتج��اج  ع��ن 
ب��ل الأخط��ر م��ن ذل��ك، عل��ى ح��ّد تعب��ري املُحلل 
اأّن ه��ذه النتفا�ص��ة ق��ادرة عل��ى  الإ�صرائيل��ّي، 
جتني��د الدعم اجلماهريّي يف جميع اأرجاء الوطن 
العرب��ّي، الأمر الذي �صي�ص��ع الأنظمة العربّية يف 
مواجهة دموّيٍة م��ع املُواطنن الذين �صيخرجون 

للتظاهر ن�صرة لاأق�صى املبارك.
ولتدعي��م نظريته، حول انت�ص��ار النتفا�صة يف 
الوط��ن العربّي والع��امل الإ�صام��ّي اأورد املُحلل 
الإ�صرائيل��ّي مثاًل عن حرك��ة “كفاية” امل�صرّية، 
التي اأب�صرت النور يف العام 2004 احتجاًجا على 
ال�صيا�ص��ة الإ�صرائيلّية �ص��ّد الفل�صطينين، و�صّد 
الحتال الأمريك��ّي للعراق، واأي�ًصا، وهذا املُّهم، 
ُمطالب��ة ال�صلط��ات امل�صري��ة باإج��راء اإ�صاحات 

جذرية يف بلد الكنانة.
و�ص��ّدّد املُحل��ل الإ�صرائيل��ّي عل��ى اأّن التهدي��د 
والتجني��د م��ن اأج��ل احل��رم القد�ص��ّي ال�صري��ف 
ه��و كبري وخط��ري للغاي��ة، ولي�ش فق��ط لأّنه يهم 
جمي��ع ال��دول الإ�صامّية، بل لأّن��ه ل يرتك جماًل 
بامل��ّرة للأنظمة االإ�سلمّية لقم��ع املظاهرات التي 
كان��ت �صتخ��رج ن�ص��رًة لاأق�صى ب�صب��ب اأهميته 
الدينّي��ة بالن�سب��ة للم�سلم��ني، االأم��ر ال��ذي كان 
�صُيج��رب وُيلزم ه��ذه الأنظمة عل��ى التظاهر باأّنها 
تدع��م ن�صال اجلماه��ري يف الدفاع ع��ن املقد�ّصات 

الإ�صامّية، على حّد قوله.

تل أبيب تفضح السعودية وتؤكد بأنها كانت األكثر 
تفهًما لنصب البوابات االلكترونّية في املسجد األقصى.. 

عل��ى الرغ��م من تاأكيد القي��ادة ال�صعودية على اأنه ل متن��ع اأي م�صلم من 
اأداء منا�ص��ك احلج بل اأنه��ا ت�صهل عليهم ذلك، كما اأن مل��ك ال�صعودية يطلق 
عل��ى نف�صه �صفة خادم احلرمن ال�صريفن ليوح��ي جلميع امل�صلمن اأن اأحد 
مهام��ه هي خدم��ة احلجيج ومك��ة املكرمة واملدين��ة املن��ورة، ولكن مع كل 
ذل��ك فان القطرين لن يحج��وا هذا العام، كما ان اليرانين مل يحجوا العام 
املا�ص��ي، ومل يحج��وا اأي�صا على م��دى 3 �سنوات متتالي��ة 1990-1987، 
نتيج��ة ارت��كاب الق��وات ال�صعودية والأجه��زة الأمني��ة ال�صعودية جمزرة 
�صده��م راح �صحيته��ا اأكرث م��ن 400 حاج اي��راين يف مو�صم الع��ام الهجري 
1407.. وكذل��ك ف��ان �صريح��ة وا�صع��ة من اليمني��ن وال�صوري��ن وخا�صة 
اأولئك الذين يقطنون يف املناطق التي ت�صيطر عليها حركة اأن�صار اهلل وحزب 
املوؤمت��ر ال�صعبي الع��ام والحزاب املتحالف��ة معهما، وكذل��ك املناطق التي 
تخ�ص��ع ل�صيط��رة احلكومة ال�صوري��ة، مل يحجوا منذ انط��اق احلرب �صد 
باده��م والى هذا اليوم يعن��ي اأن 3 موا�صم مرت على اليمنين ومل يحجوا، 

كما اأن 6 موا�صم مرت على ال�صورين ومل يحجوا.
اذا كان��ت ال�صعودي��ة ل متنع احدا م��ن اأداء منا�صك احلج ومبا اأن احلج 
ه��و اأحد ف��روع الدين وم��ن يرف�ش القيام ب��ه فانه يخرج من مل��ة ال�صام، 
فه��ل يا ترى اأن القطرين واليرانين واليمنين وال�صورين خرجوا من ملة 

ال�صام ليمتنعوا عن اأداء فري�صة اأوجبها اهلل جل وعا على كل امل�صلمن؟
كل املذاه��ب ال�صامي��ة تعترب ان اأي م�صل��م ينكر فري�صة م��ن الفرائ�ش 
ال�صامي��ة يعت��رب مرتدا ع��ن الدين، فه��ل يا ت��رى القطري��ون واليرانيون 

واليمنيون وال�صوريون اأنكروا فري�صة احلج ورف�صوا القيام بها؟
بالتاأكيد كا، واإمن��ا ال�صبب الرئي�صي هو اأن ال�صلطات ال�صعودية متنعهم 
م��ن اأداء منا�ص��ك احلج.. �صحيح اأن احلكوم��ة ال�صعودية ل متنع امل�صلمن 
م��ن اأداء منا�صك احل��ج، ووزير اخلارجية ال�صع��ودي مل يكذب عندما اأعلن 
ذل��ك، ولكن عندما ت�ص��ع ال�صعودية �صروطا تعجيزية اأم��ام اأية دولة لأداء 

منا�ص��ك احلج، فانه��ا بذلك متنع ب�صورة غري مبا�ص��رة مواطني تلك الدولة 
م��ن اأداء منا�ص��ك احلج.. امل�صوؤول��ون ال�صعوديون مبا فيه��م عادل اجلبري، 
يدركون جيدا، مدى فداحة قرارهم والحكام الدينية والخاقية والقانونية 
املرتتب��ة عليه، لذلك يوؤكدون اأنه��م ل مينعون اأي م�صلم من اأداء احلج، لأن 
ربن��ا يعت��رب يف �صورة احلج الآي��ة 25 كل من مينع م�صلما م��ن اأداء منا�صك 
َراِم اَلِّذي  َ ِجِد احلحْ َ�صحْ ِ َواملحْ وَن َعنحْ �َصِبيِل اهلَلّ ُدّ احلج كافرا “اإَِنّ اَلِّذيَن َكَفُروا َوَي�صُ
ُه  ��اٍد ِبُظلحٍْم ُنِذقحْ َ ا�ِش �َص��َواًء الحَْعاِكُف ِفيِه َوالحَْب��اِد َوَمنحْ ُيِردحْ ِفيِه ِباإِحلحْ َجَعلحَْن��اُه ِللَنّ
ِليٍم”.. الوزير عادل اجلبري اأكد عدة مرات يف اجتماع املنامة ان  ِمنحْ َع��َذاٍب اأَ
اج��راءات باده �صد قطر �صيادي��ة، ول ي�صك اأحد يف �صيادية ال�صعودية على 
اأجوائه��ا ومياهها واأرا�صيها ورمبا القانون الدويل مينحها حق منع طائرات 
�صائ��ر الدول م��ن املرور يف اأجوائه��ا اأو دخول ال�صفن والقط��ع البحرية الى 
مياهه��ا، اأو دخ��ول املركب��ات بكاف��ة اأنواعه��ا اأو رعايا اأية دول��ة من دخول 

اأرا�صيها، ولكن هل مكة املكرمة تخ�صع اأي�صا ل�صيادتها؟
م��ن الطبيعي اأن تختلف الدول فيما بينه��ا ورمبا يتطور هذا اخلاف الى 
قط��ع العاق��ات، ول ت�صذ ال�صعودية عن عن ذلك فطامل��ا قطعت عاقاتها مع 
بع���ش ال��دول، ولكن ه��ل القطيعة ب��ن احلكوم��ة ال�صعودية واأي��ة حكومة 

اأخرى ينبغي اأن يطال املواطنن امل�صلمن يف تلك الدولة؟
اذا كانت ال�صعودية تو�صلت اليوم الى حل ترقيعي مع ايران ب�صاأن اأداء 
اليراني��ن للحج ه��ذا العام، فهذا ل يعني اأنها لن تواج��ه مثل هذه امل�صكلة 
يف امل�صتقب��ل مع اأية دولة، لذلك عليها ايجاد ح��ل جذري مل�صكلة عدم ت�صرر 
امل�صلم��ن من قطع عاقاته��ا الدبلوما�صية مع حكوماتهم، وال ف��ان اآية “اإَِنّ 
ا�ِش  َراِم اَلِّذي َجَعلحَْناُه ِللَنّ َ ِجِد احلحْ َ�صحْ ِ َواملحْ وَن َعنحْ �َصِبيِل اهلَلّ ُدّ اَلِّذيَن َكَف��ُروا َوَي�صُ
ِليٍم”  ��ُه ِمنحْ َعَذاٍب اأَ اٍد ِبُظلحٍْم ُنِذقحْ َ �َص��َواًء الحَْعاِكُف ِفيِه َوالحَْب��اِد َوَمنحْ ُيِردحْ ِفيِه ِباإِحلحْ
�صتطال احلكومة ال�صعودية مهما حاولت اأن تقول انها ل متنع اأي م�صلم من 

اأداء منا�صك احلج.

السعودية تتعمد منع عدد من الدول  اإلسامية  من احلج بطريقة غير مباشرة 
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تزامن��اً م��ع الوق��ت ال��ذي ع��اد ب��ه احلدي��ث 
الإعامي لقوى العدوان عن نيتها ال�صيطرة على 
ميناء احلديدة)) ي�صل عرب ميناء احلديدة اأكرث 
م��ن 70 يف املئة من واردات الغذاء وامل�صاعدات 
الإن�صاني��ة اإل��ى اليم��ن ويقع ق��رب م�صيق باب 
املندب، الذي مير عربه نحو اأربعة ماين برميل 
من النف��ط يوميا(( والزّج بقوات كبرية جمّهزة 
وم�صلحة ب�صكل كامل، يف حماولة لل�صيطرة على 
ه��ذا املوق��ع اال�سرتاتيج��ي “اله��ام ” ويتزامن 
ه��ذا احلديث لقوى العدوان، مع �صربات جوية 
كثيف��ة ت�صّنه��ا هذه الق��وى على مواق��ع عدة يف 
حمي��ط العا�صم��ة �صنع��اء ومدينت��ي احلديدة 
و�صع��دة. وتزامن��اً م��ع كّل ه��ذا وذاك، يراقب 
الع��امل ككّل وكعادت��ه �صامت��اً، م�ص��ار احل��رب 
ال�صع��واء ال�صعودية الأمريكي��ة بغطاء »الناتو 
اخلليج��ي « على اليم��ن، خ�صو�صاً بعدما جرى 

بال�صاعات املا�صية مبحيط مدينة احلديدة .
هذه التط��ورات مبجموعه��ا، توؤك��د اأّن م�صار 
ه��ذه احلرب العدواني��ة، خ�صو�ص��اً مع حديث 
قوى العدوان ع��ن ا�صتعدادات جتريها وتنفذها 
لإع��ان �صاع��ة ال�صف��ر لنط��اق معرك��ة ميناء 
احلدي��دة، التي بداأت موؤ�صراته��ا بالظهور، هذه 
املع��ارك مبجموعها تعت��رب يف توقيتها ونتائجها 
امل�صتقبلي��ة عنوان��اً ملرحل��ة جديدة، ق��د ت�صقط 

ق��وى العدوان مب�ص��ار دموي قد ميت��ّد ل�صنوات 
عدة .

الي��وم، م��ن الوا�ص��ح اأّن م�ص��ار وتداعي��ات 
معرك��ة مين��اء احلدي��دة ،�ستكون له��ا تاأثرات 
�صلبي��ة ج��دًا على قوى الع��دوان، فه��ذه القوى 
م��ا زالت م�ص��ّرة عل��ى الغ��رق ب�ص��كل اأعمق يف 
امل�صتنق��ع اليمن��ي، فالنظام ال�صع��ودي حتديدًا 
واملنغم���ش اليوم يف جمموع��ة اأزمات افتعلها يف 
الإقلي��م، بدءًا من احلرب عل��ى الدولة ال�صورية 
ولي���ش نهاية باحل��رب العدوانية عل��ى اليمن ، 
ب��دوره، يعلم حقيقة هزميت��ه يف ميادين عدة يف 
الآونة الأخ��رية، لكنه يف الوق��ت نف�صه، ل يريد 
اأن يتلق��ى هزمية جدي��دة. وقد تك��ّررت هزائمه 
اأخ��ريًا يف ميادي��ن ع��دة، لي�ش اأوله��ا ول اآخرها 

امليدان ال�سوري .
من كّل ه��ذا، ن�صتنت��ج اأّن ال�صعودين ومعهم 
معركته��م  يف  �صي�صتم��ّرون  الع��دوان،  ق��وى 
العدواني��ة عل��ى اليم��ن، مرتكزي��ن عل��ى الدعم 
الأمريك��ي الربيط��اين والغط��اء ال�صيا�ص��ي م��ن 
بع���ش النظم��ة العربية الا حم��دود لهم، بهذه 
احل��رب العدوانية التدمريية عل��ى اليمن، ومع 
ذل��ك فالأمري��كان، كم��ا ال�صعودي��ون، يعلم��ون 
يف  ال�صع��ودي،  النظ��ام  خ�صائ��ر  حج��م  جي��دًا 
خمتل��ف جبه��ات ال�ص��راع الت��ي ي�ص��رتك فيه��ا 

ال�صعوديون يف املنطقة، وال�صعوديون بدورهم، 
يعلم��ون جيدًا، معنى اأن يفتح��وا جبهة جديدة 
و�صراع��اً جديدا يف ميناء احلدي��دة ً ، ويعلمون 
م��ا مدى اخلطورة امل�صتقبلية وحجم التداعيات 
امل�صتقبلي��ة الت��ي �صتفرزه��ا ه��ذه احل��رب على 
اليم��ن كل اليم��ن . وبالأحرى، هم يعلمون حجم 
الإف��رازات املبا�ص��رة لانغما���ش ال�صع��ودي يف 

ه��ذه املعرك��ة، عل��ى الداخ��ل ال�صع��ودي �صرقاً 
وجنوباً. وم��ع كّل هذا وذاك، ق��ّرر ال�صعوديون 
اأن يخو�ص��وا هذه املغامرة واملقامرة اجلديدة، 
علهم ي�صتطيعون اأن يحققوا انت�صارًا حتى واإنحْ 
كان اإعامياً، لعّل ه��ذا النت�صار يعطيهم جرعة 
اأمل، بعد �سل�سلة الهزائم املدّوية التي تلقوها يف 

اأكرث من �صاحة �صراع اإقليمي .

الي��وم، ل ميك��ن، ب��اأّي ح��ال م��ن الأح��وال، 
اإن��كار حقيق��ة اأّن ت�صعيد قوى الع��دوان حربها 
عل��ى اليم��ن، �صتكون ل��ه، ب�صكل ع��ام، تداعيات 
خط��رية على م�صتقب��ل ا�صتق��رار املنطقة اله�ش 
ذل��ك  كّل  وياأت��ي  ع��ام.  ب�ص��كل  وامل�صط��رب، 
الت�صعي��د، يف الوقت الذي ت��زداد فيه املطالبات 
الإقليمية والدولية لو�صع حلول عاجلة واإيجاد 
م�س��ار ت�سويات للأزم��ة اليمني��ة ومعظم ملفات 

االإقليم العالقة .
ختام��اً، من الوا�صح اأّن قوى العدوان حتاول 
م��ن خ��ال ت�صعي��د م�ص��ار حربه��ا عل��ى اليمن، 
�ص��روط  يف  ومطلق��اً  كام��ًا  تغي��ريًا  حتق��ق  اأن 
التفاو���ش املقبلة ب��ن جميع ق��وى الإقليم، من 
خ��ال ال�صع��ي اإل��ى ال�صيط��رة واحت��ال املزيد 
من امل��دن واملحافظ��ات اليمني��ة. والوا�صح اأّن 
املرحل��ة املقبل��ة �ستحمل بني طياته��ا الكثر من 
التكّهن��ات والت�صاوؤلت، بل واحتم��ال املفاجاآت 
الكربى، حول طبيعة وم�صار عدوان ال�صعودية 
على اليم��ن، فاملعركة لها اأبعاد ع��دة م�صتقبلية 
اأن يتنّب��اأ مرحلي��اً  ومرحلي��ة ول ميك��ن لأح��د 
بنتائجه��ا امل�صتقبلي��ة، فم�صار ونتائ��ج املعركة 
تخ�ص��ع لتط��ورات املي��دان املتوقع��ة م�صتقبًا. 
واحتم��الت تط��ور ه��ذا ال�صراع يف اليم��ن، اإلى 

حرب اإقليمية كربى .

الغزاة ومعر�ـة احلديدة.. انتحار أں مغامرة محسوبة النتائج!؟

هكذا هي فط��رة ال�صيا�صات الإمربيالي��ة المريكية 
القائم��ة عل��ى مب��داأ “الراأ�سمالي��ة” فه��ي تخت���ش لها 
حلفاء لت�صتخدمهم كمع��اول ومواد ل عمار م�صاريعها 
ال�صتثماري��ة وال�صتعمارية �صواءا يف اآتون �صراعات 
او حروب اقليمية مدمره فاهم ما يف المر هو ان جتني 
امري��كا الثم��ار الت��ي تخ��دم م�صاحلها وتو�ص��ع نطاق 
�صيطرتها العاملية وتق��وي ع�صب اقت�صادها من خال 
تل��ك احل��روب التدمريي��ة الهوجاء ول��و كان هذا على 

ح�صاب دمار حلفاءها وهاكهم.
امري��كا التي ان���شٲة اإمرباطورتيه��ا على جماجم 
وا�ص��ا الإن�صاني��ة كل الن�صاني��ة لي���ش بغري��ب عليها 
ان ت��اأكل حلوم حلفاءها وت�ص��رق اموالهم ثم تطحنهم 

و�صت�صتعمرهم من بعد ان تت�صبع من خدماتهم لها.
فاليك��م �صرب��ا من املث��ال لكل ما �صبق م��ن م�صارب 
ال�سعودي��ة والت��ي تعت��ر احللي��ف االول  “اململك��ة 
واله��م لأمري��كا باملنطق��ة وال�ص��رق الو�ص��ط الي��وم 
دفعته��ا امري��كا يف ح��روب اقليمية مدم��ره كالعدوان 
عل��ى اليمن والتي تعت��رب حرب خا�صرة م��ن ال�صا�ش 
ول طائ��ل منها �صوى اهاك واغ��راق اململكة بالدرجة 
الول��ى رغ��م ان الأخ��رية تعل��م انه��ا ت�ص��اق جلحيم 
حمت��وم ومتاه��ة مميتة وف��وق كل هذا لت��زال امريكا 
تلق��ي ب�صباكه��ا وم�صائده��ا ام��ام ال�صعودي��ة لغر�ش 

زي��ادة فداحة و�صع اململك��ة ودحرجته نح��و الأ�صواأ 
فقام��ت بافتع��ال الزم��ة القطري��ة وانعا���ش ملف��ات 
ال�ص��راع والتناح��ر الداخل��ي ب��ن او�ص��اط ا�صرة ال 
�سع��ود بالرغم من ان ال�سعودي��ة يف ذات الوقت تعاين 
ويات وتداعيات ملف العدوان على اليمن الذي كلفها 

ثمن باه�صا جدا.
ل��ذا يجدر ط��رح ال�ص��وؤال التايل مل��اذا تري��د امريكا 
اغ��راق حليفته��ا ال�صعودية يف اكرث من مل��ف اقليمي؟ 
ه��ل لأج��ل �صرقة خم��زون ال�صعودي��ة امل��ايل ام لأجل 

ا�صتخ��دام ال�صعودية يف �صرب اع��داء امريكا والكيان 
ال�صرائيلي ام ان امريكا تريد ان تدمر ال�صعودي.

ه��ذه  كل  �سب��ق” الن  م��ا  “كل  �صيك��ون  اجل��واب 
امل�ص��ارب تت�صمن م��ا ت�صبو له ال�صيا�ص��ات الفدرالية 
المريكي��ة بغ�ش الط��رف عن اي ردود افع��ال فكل ما 
�صيخ��دم امل�صالح المريكية �صينف��ذ ويطبق حتى ولو 
كان ذل��ك عل��ى جثمان وحطام ال�صعودي��ة وغريها من 
حلفاء امري��كا عربا كانوا ام دولي��ن فم�صلحة امريكا 

اولى حتى من الن�صانية.

وزير األوقاف بحكومة الفار هادي 
يطلب توقيف احلجاج اليمنيني "وثيقة"

عطية” م��ن القن�صلي��ة اليمنية يف ج��دة توقيف طل��ب وزير االوقاف واالر�س��اد بحكومة الف��ار هادي “احمد 
احلجاج اليمنيني بحجة االنقلبني.

وق��د اأكد حمم��د علي احلوث��ي رئي�ش اللجن��ة الثورية العليا 
عل��ى حق اليمنين يف اأداء فري�صة احل��ج، ودعا ال�صعودية الى 
توقي��ع هدنة حقيقي��ة احرتاماً لفري�صة احل��ج واإف�صاح املجال 

اأم��ام احلج��اج اليمني��ن لأداء ه��ذه ال�صع��رية 
التي تعد ركًنا من اركان الإ�صام . وقال يف 

من�ص��ور على �صفحت��ه يف الفي�صبوك: اأدعو 
اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة للتوقي��ع على 

هدن��ٍة فعليٍة يف البيت احل��رام يلتزم اجلميع 
يف كل حم��اور القتال واملواجه��ات الع�صكرية، 

بعدم القت��ال وفك احل�ص��ار وال�صماح للحجاج 
اليمني��ن باحلج حتى تنتهي هذه الأ�صهر اإكراًما 

لهذه الأ�صهر والتعظيم لها مبا عظمها اهلل.
واأ�ص��ار ال��ى وق��وف ال�صعودية خ��ال العامن 

املا�صين خلف منع اليمنين من اأداء هذه ال�صعرية 
الدينية االأ�سا�سي��ة وقال: وهذا ال يعني اننا ال ندرك 

ذل��ك يف كل ع��ام ولك��ن ل�صنا من فر�ش احل��رب بل هم 
فر�صوها ورف�ص��وا اإيقافها اأو اللتزام بالهدنات �صواء 

اإن�صانية اأو غريها بذرائع، اجلميع يعرفها ويعرف عدم 
مو�صوعيتها .

لهذا السبب أمريـــــ�ـــــــــــا تريد أن تغرق
السعودية فــــــي أ�ثر من ملـــــــــــف إقلــــــيمي ودولـــــــي 

�صم��ن م�صاعيه��ا الوطني��ة يف الرقاب��ة وحمارب��ة 
الف�ص��اد ويِف ظل غي��اب الأجه��زة الرقابي��ة الر�صمية 
متكن��ت الرقاب��ة ال�صعبية م��ن ا�صتعاد مبل��غ وقدره 
586 ملي��ون ري��ال اإل��ى خزين��ة الدول��ة وه��و املبلغ 
املتعل��ق بجرمي��ة الف�ص��اد يف الهيئ��ة العام��ة لرعاية 
ا�صر �صه��داء ومنا�صلي الثورة اليمنية البالغ عددهم 
3500 حالة مقيدة بك�صوفات الهيئة التي مت الإعان 

عنها �صابقا.
وكان��ت الرقاب��ة ال�صعبية قد �صلم��ت ملف الق�صية 
املذك��ور بع��د درا�صت��ه ال��ى النياب��ة العام��ة والت��ي 

بدورها اتخذت االجراءات املنا�سبة.
ان الرقاب��ة ال�صعبية تثمن تثميناً عالياً الإجراءات 

التي اإتخذته��ا نيابة االأموال العام��ة اإزاء ملف هيئة 
�صه��داء ومنا�صل��ي الثورة وال��ذي على اإث��ره قامت 
الهيئة باإرجاع اأكرث من 586 مليون ريال اإلى خزينة 
الدول��ة وهو اأمر ي�صعها يف ظ��رف تخفيف العقاب يف 
تقدي��ر الق�ص��اء وبالتايل ف��ان ا�صتجاب��ة الهيئة مللف 
الق�صي��ة الذي قدمته الرقابة ال�صعبية للنيابة العامة 
وتعاطيه��ا م��ع ذل��ك مب�صوؤلي��ة وارجاع تل��ك املبالغ 
يجعلها يف موقف ت�ستح��ق ال�سكر كما وتثمن الرقابة 
ال�صعبية دور وزير املالية وتعاونه يف هذه الق�صية.

ويف ه��ذا ال�صياق توؤك��د الرقاب��ة ال�صعبية ان ملف 
الق�صي��ة املذك��ور اإقت�صر فق��ط على الع��ام 2015-
2016م م��ا يجع��ل النياب��ة العام��ة اأم��ام �ص��رورة 

مراجعتها لاأعوام ال�صابقة .
ه��ذا وتام��ل الرقابة ال�سعبي��ة من النياب��ة العامة 
�صرع��ة اإتخاذ الإج��راءات الازمة يف ملف��ات الف�صاد 
الخ��رى التي مت ت�صليمها موؤخ��را كونها متثل ارقاما 
بع�ص��رات امللي��ارات وت�صكل �ص��ررًا عل��ى الإقت�صاد 

الوطني.
وختام��اً تتقدم الرقاب��ة ال�صعبي��ة بال�صكر القدرير 
ل��كل اأولئك اجلن��ود املجهول��ن يف الرقاب��ة ال�صعبية 
واملتعاونن معها الذين لول جهودهم واإخا�صهم ملا 
متكنت الدولة م��ن اإ�صتعادة املبلغ منطلقن من مبداأ 
امل�صوؤولية الوطنية الت��ي نحملها جميعا علي عاتقنا 

ووفاء لت�صحيات �صهدائنا التي لن تذهب هدرا.

الرقابة الشعبية تستعيد 586 مليون ريال إلى خزينة الدولة 
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ع��دة  اول،  اأنف�صن��ا  ن�ص��األ  ان  علين��ا 
اأ�سئلة، وان نفكر فيها.. ومنها 

– م��ا معنى اخليارات ال�صرتاتيجية 
يف وعي وقيم وم�صروع امل�صرية القراآنية

الوع��ي والقيم  – م��ا ه��ي م�صوؤولي��ة 
وامل�ص��روع يف حما�ص��رات ال�صي��د ب�صه��ر 

رم�صان؟
– م��ا هو ال��دور والواجب الذي على 

كل فرد ان يقوم به يف مرحلة القتحامات
ت�صاألت كف��رد ومواطن و�صحفي ميني 
من خ��ارج اأن�ص��ار اهلل، وعندم��ا ح�صلت 
روؤي��ة  عن��دي  ت�صكل��ت  الإجاب��ة  عل��ى 
جدي��دة متام��ا و�صع��رت مب�صئولية ذلك، 
وان عل��ّي دور لب��د ان اقوم ب��ه وواجب 
ال�صي��د  ق��ال  ان  من��ذ  اأوؤدي��ه، وحتدي��دا 
القائد عبداملل��ك بدرالدين احلوثي عبارة 
ولي�ص��ت  اقتحام��ات  مرحل��ة  )املرحل��ة 
مرحلة انتخابات( وقال ) نحن م�صتعدون 
للمواجهة املبا�ص��رة مع ا�صرائيل( �صنجد 
انه تلى ذل��ك مبا�صرة خال الثاثة اليام 
املا�صي��ة حت��ركات ميداني��ة وع�صكري��ة 
ميني��ة قلبت اللعب��ة كله��ا يف املنطقة ويف 
الع��امل ابتداأ يف اطاق �ص��اروخ بالي�صتي 
وحتدي��دا  الريا���ش  بع��د  بع��د  م��ا  اإل��ى 
اإل��ى )ينب��ع(، تلى ذل��ك اقتح��ام مع�صكر 
اجلاب��ري وع��دد ثاث��ة مواق��ع ع�صكرية 
عليه��ا  وال�صيط��رة  �صعودي��ة يف جي��زان 
يف  اماراتي��ة  بارج��ة  تفج��ر  وبعده��ا   ،

�صواحل ال�صاحل الغربي باملخا..
عل��ى  اجاب��ات  جن��د  ان  اردن��ا  اذا 
ا�سا�سي��ات  لنع��ي  ال�سابق��ة  االأ�سئل��ة 

املعرك��ة وركائزه��ا وا�سرتاتيجيته��ا وما 
ه��و دورن��ا وم�سئوليتن��ا وواجبن��ا فيها، 
علين��ا ان ننظ��ر اليها من خال م��ا قدمته 
تل��ك الفعالي��ات والت�صريح��ات الت��ي قام 
به��ا وحت��دث عنه��ا ال�صي��د عبداملل��ك من 
خال هذه املعادل��ة امليدانية التي قام بها 
ابطال اجلي�ش واللجان، والتي نراها كلنا 
ب��اأم اعينن��ا ونح�صها ونلم�صه��ا يف ارتفاع 
من�ص��وب الثق��ة ب��اهلل والكرام��ة الوطنية 
واح��رتام العامل كل��ه، ويف تخبط وخوف 
ورع��ب وارتب��اك العدو وحلفائ��ه .. هذه 

املعادلة هي :
– القوات ال�صاروخية = ال��وع���ي = 

اإتباع هدى اهلل والنت�صار للحق واخلري
) النت�صار ل�صنن اهلل يف تغيري الكون( 

الق�������ي��م   = الري������������ة  – الق��وات 
= الدف��اع ع��ن �ص��رف وكرام��ة العر���ش 

والأر�ش 
وال�صتق��ال  وال�صي��ادة  )التح��رر 

الوطني( 
امل�س��روع   = البح�����ري��ة  – الق��وات 
ال�صيط��ان  اأدوات  و  �صلط��ة  حمارب��ة   =

والباطل 

الإن�صاني��ة  ل�صلط��ة  )ال�صتع��ادة 
ال�صوي��ة( كل هذا يعن��ي ان علينا ان نعي 
ون��درك جي��دا..  ان م��ا متثل��ه وتع��ززه 
وت�صيف��ه الزي��ارة التي ق��ام به��ا موؤخرا 
اإل��ى  احلوث��ي  عبداملل��ك  القائ��د  ال�صي��د 
جبه��ات املواجهة يف وعي وقيم وم�صروع 
املقاتل��ني واملجاهدي��ن يف جبه��ات العزة 
وال�صرف، هو ان علينا جميعا با ا�صتثناء 
للقي��ام  الكامل��ة  امل�صوؤولي��ة  نتحم��ل  ان 
بواجبنا ودورنا يف البدء الفوري يف تنفيذ 
يف  اال�سرتاتيجي��ة  اخلي��ارات  م�س��روع 
املع��ارك مع العدو ، م��ع التقيد واللتزام 
بوعي وقيم القائ��د الوطني اليمني احلر، 
و ال�سي��د املقاتل واملجاه��د يف امليدان بني 
رجال��ه، وان على ال��كل ان يعمل من اأجل 
النت�صار ل�ص��نن اهلل يف التغيري والوقوف 
مع احلق �صد الباطل والتحرر وال�صيادة 
وال�صتقال من هيمنة قوى ال�صر وادوات 
ودول وجيو�ش و�صركات وافراد ال�صيطان 
ل�صتع��ادة �صلط��ة اخل��ري للب�صري��ة كلها 
وا�صتعادة قيم الفطرة الن�صانية ال�صوية 

التي خلق الن�صان من اأجلها..

حـــــبـــــيـــــب الـــــكـــــعـــــبـــــة وعــــــــدو 
الـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــت األبـــــــــــــــيـــــــــــــــض

كتابات

نف�صن��ا طوي��ل وخياراتن��ا املتاحة كثرية ومتع��ددة” جملة قاله��ا ال�سيد 
عب��د امللك بدر الدين احلوثي يوم الأربع��اء املوافق 20 مايو 2015م اأي يف 
الي��وم ال�صاد���ش واخلم�صن للع��دوان.. هذه اجلملة – الت��ي �صبقتها عبارة 
ا�سرتاتيجية  ر�سمت  – قد  املطلوب  بال�صكل  �صنتحرك  اأننا  قلق” طاملا  “ال 
املواجه��ة للجي�ش واللجان ال�صعبية اعتمادا على مبداأ النف�ش الطويل وعدم 
الت��ورط يف ردود انفعالي��ة، ما يعن��ي اأن احلكمة مع ال�صجاع��ة هي ال�صمات 
الأب��رز خلو���ش معرك��ة بهذا احلجم م��ن العدواني��ة.. الق��وة ال�صاروخية 
كجزء من ا�صرتاتيجية النف�ش الطويل، كانت يف بداية العدوان مدمرة ب�صكل 
كل��ي، ون�صبة ال�صتفادة منها �صفرية، وذلك ب�صبب املوؤامرة التي ا�صتهدفت 
اجلي���ش اليمن��ي واأ�صلحت��ه ال�صرتاتيجي��ة حت��ت عن��وان ” اإع��ادة هيكلة 
اجلي�ش” باإ�صراف اأمريكي مبا�صر حينها، وكان اإتاف ال�صواريخ البالي�صتية 
يف اأولوي��ة تلك املوؤامرة.. من هنا فاإن غارات العدوان على خمازن الأ�صلحة 
يف عطان ونقم يف الأ�صابيع الأولى قد �صجعت ناطق العدوان ع�صريي ليعلن 

عن تدمري كلي لل�صواريخ البالي�صتية، وعن اإزالة خطرها.
مل تك��ن الق��وة ال�صاروخي��ة يف وارد اخلو���ش يف ح��رب بيان��ات تنف��ي 
وتتوعد، بل التزمت تطوير القدرات وتفعليها بعيدا عن ال�صجيج الإعامي، 
ومت ت�صنيع �صواريخ حملية بداأت ب�صاروخ ال�صرخة ق�صري املدى و�صول 

اإلى �صاروخ بركان املطور من �صكود، الذي يتجاوز مداه 1000 كم.
اإل��ى مدي��ات بعي��دة حتقيق��ا  مب��وازاة التط��ور ال�صري��ع يف الو�ص��ول 
ل�صرتاتيجية ما بعد الريا�ش وما بعد ما بعد الريا�ش، فاإن املفاجاأة الأخرى 
ج��اءت باإطاق دفعة من �صواريخ بركان-1 البالي�صتي اإلى قاعدة امللك فهد 

اجلوية يف الطائف، لت�صع العدو اأمام معادلة العدد.
ه��ذا التطور عل��ى امل�صتوى ال�صرتاتيج��ي هو مبثابة �صاه��د اآخر وقوي 
على ف�صل اأهداف العدوان، واأن الرهان على عامل الوقت هو يف �صالح اليمن 
ولي�ش العك���ش، وعلى ال�صعودية اأن توبخ نف�صها على متنياتها حينما كانت 
تراه��ن على اأن املدن املهمة ك��� “الريا�ش وجدة والطائ��ف وينبع” �صتبقى 
بعي��دة عن مرمى النريان، ليت�ص��ح لها اأن مرور الأيام يق��ّرب امل�صافات ول 
يبعدها، كذل��ك فاإن الر�صالة ال�صاروخية هي مبثاب��ة حتد وا�صح و�صريح، 
وال�صعودي��ة كانت تظن ب��اأن عامن ون�صف من الع��دوان واحل�صار املطبق 

�صيدفع اإلى ال�صت�صام ولي�ش التحدي.
عل��ى امل�صت��وى الع�صك��ري، ف��اإن اإطاق جمموع��ة م��ن ال�صواريخ دفعة 
واح��دة يوؤكد اأن املخزون ال�صرتاتيجي يف حالة جي��دة هذا اأول، اأما ثانيا، 
ف��اإن اجتماع “املدى والدقة والكم” يف املنظوم��ة البالي�صتية يجعلها م�صدر 
قل��ق دائم للعدوان، خا�ص��ة واأن م�صار التطوير يف ت�صاع��د، وعلى عوا�صم 

اأخ��رى كاأبو ظب��ي اأن تتح�ص�ش راأ�صها.. وللتعريج عل��ى فاعلية ال�صواريخ، 
ف��اإن ال�صعودية خال الأ�صه��ر املا�صية ظلت تكابر يف و�صائل الإعام حماولة 
التقلي��ل م��ن اأهميته��ا وفاعليتها، لكنه��ا �صرعان م��ا تنك�صف وه��ي ت�صتنجد 
بالأم��م املتح��دة ت��ارة وال��دول الك��ربى ت��ارة اأخ��رى لل�صغط عل��ى اليمن 
لت�صلي��م خمزونه ال�صاروخي، وراأينا اأن اأول �صروط الريا�ش يف املفاو�صات 
ال�صيا�صي��ة كان ت�صليم ال�صواريخ، كما ا�صتمعن��ا اإلى امل�صوؤولن الأمريكين 
يف الإدارة ال�صابق��ة واحلالي��ة يرك��زون ب�ص��كل حثي��ث عل��ى ه��ذه النقط��ة 
بالذات.. خلف كل هذه احلقائق هناك الوليات املتحدة الأمريكية التي ترى 
نف�صها املعني الأول بردع التطور ال�صاروخي لليمن، وفيما كان ال�صعوديون 
والماراتي��ون يكتف��ون بتهري��ج و�صائ��ل اإعامه��م للتغطي��ة عل��ى اآث��ار تلك 
ال�صواري��خ، ف��اإن الأمريكي��ون يواكبون التط��ور باهتمام ودرا�ص��ة عميقة، 
وه��ذا م��ا ك�صفه �صاروخ ب��ركان H-2 الذي �صرب م�ص��ايف النفط يف ينبع، 
حي��ث اأقر م�ص��وؤول يف البنتاغ��ون الأمريكي ل�CNN  ب��اأن ال�صاروخ قطع 
م�صاف��ة تقرتب م��ن 1000 ك��م، واأن منظومة الدفاع اجل��وي “الباتريوت” 
عجزت عن الت�صدي له، م�صتطردا يف احلديث عن الغمو�ش الكبري الذي يلف 
املنظوم��ات اليمنية.. ف�صُل منظومة الباتريوت دفع النظام ال�صعودي ليلهث 
خلف الإدارة الأمريكية ل�صراء منظومات “ثاد” الأكرث تطورا على م�صتوى 
الع��امل يف اعرتا���ش ال�صواريخ البالي�صتية، م��ا يعني اأي�ص��ا اأن ال�صعودية 
بات��ت مقتنعة باأن املخزون اال�سرتاتيجي اليمن��ي ال يزال وافرا، واأن القوة 

ال�صاروخية باتت قادرة على اإطاق �صواريخها فرادى اأو جماعات.

بع��د ان ت�ص��ع احل��رب اوزاره��ا وبع��د ان يج��ر 
العدوان اذي��ال الهزمي��ة �صتحكي املواق��ع الع�صكرية 
ق�صتها م��ع القائد وتروي املتار���ش الأمامية من الذي 
زاره��ا ذات ي��وم ع�صي��ب وطائ��رات الع��دوان حتوم 
فوق راأ�صه و�صوف حتكي لنا ميادين املعارك احلامية 
الوطي���ش كي��ف كان��ت قدم��ه ثابت��ة و�صربات��ه منكلة 
و�ص��وف يتكل��م قائد تلك اجلبهة عن الزي��ارة املفاجئة 
ويتح��دث احد املجاهدين عن من ه��و ذلك الزائر الذي 
مل يذه��ب ليلتق��ط �ص��ورة تذكاري��ة ب��ل ذه��ب ليلق��ي 
نظ��رة ع��ن كث��ب عل��ى ا�صطف��اف الع��دو وي�صمر عن 
�صاعدي��ه لي�صارك رج��ال اهلل يف معرك��ة الكرامة �صوف 
توثق الكامريات النت�ص��ارات التي حتققت على يديه 
وي��زور النا�ش قمم اجلب��ال و�سواح��ل البحار وظهور 

ال�صحاري وي�صمعون حديثاً مفاده لقد كان هنا..
اأب��و جربيل عبد امللك الذي ي�ص��ل ن�صبه اإلى الكرار 
اب��ن اأب��ي طال��ب قائ��د اأن�ص��ار اهلل وقاه��ر اأع��داء اهلل 
ومعج��زة اآخر الزم��ان الإن�صان الأكرث ج��دل واملوؤمن 
الأعل��ى مثا والقائد ال��ذي اأعاد لل�صجاع��ة والرجولة 
هيبته��ا يف زمن ال��ذل والنبطاح والعمال��ة والرتزاق 
اب��ن بدر اله��دى والدي��ن و�صقيق احل�ص��ن الذي احيا 
الق��ران يف ع�ص��ر الظلم��ات وب��ذر يف الأرواح  ثقاف��ة 
زم��ن  يف  والت�صحي��ات  وال�صت�صه��اد  اجله��اد  ثقاف��ة 
ال�صمت واحلي��اد والهوان عبد امللك ولي�ش عبدًا لأحد 
م��ن امللوك اململوك��ن الذين عب��دو انف�صه��م لل�صيطان 
واليهود والن�صارى عبد امللك الذي حبه زكاء للنفو�ش 
وبغ�ص��ه دن���ش ونفاق وف�ص��اد عبد املك ال�ص��اب الذي 
اجنبته امه فكانت ولدته مبثابة ولدة مو�صى يف زمن 
فرع��ون وولدة عي�صى يف ع�صر كهن��ة اليهود ورهبان 
الن�صارى ف��كان ول يزال قائد املتغ��ريات والتحولت 
تبارك��ه يد غيبي��ة يف الأر�ش وروح قد�صي��ة يف ال�صماء 
حتب��ه الكعب��ة ال�صريف��ة وتتمن��ى عناق��ة ذات يوم يف 
ركن��ه اليماين وت�صتاط غ�صب��اً وغي�صاً ل�صماعه جدران 
البي��ت الأبي���ش وم��ن ي�صكنه��ا .. يف مي��دان احل��رب 
ل�صيف��ه �صربات منكل��ة ولبندقيته ر�صا���ش ل تخطئ 
هدفه��ا �صجاعاً مقداما ل��و لقيه ابن العا�ش اليوم خللع 
نعلي��ه وماب�ص��ه كله��ا وهرب اإل��ى املجه��ول ولو قدر 
ل�صلمان وترامب ونتنياه��و ماقاته ذات يوم يف ميدان 
ح��رب ملاتوا من اخلوف قب��ل ان ي�صتل �صيفه من غمده 
ويف حم��راب العب��ادة اجتم��ع يف داخله مناج��اة �صيد 
ال�صاجدين وب��كاء �صيد الو�صين وامي��ان حممد وثقة 
مو�ص��ى وت�صديق اإبراهيم ولو ع��اد كميل ابن زياد من 
جدي��د لروى عنه موؤلف��ات من الأدعي��ة واملناجاة ويف 
منرب اخلطابة ت��كاد كل خطبة يلقيها ان متزق اخلايا 
ال�صمعي��ة لأعداء اهلل يف خمتلف ا�صقاع الأر�ش ويف كل 
كلم��ة او خط��اب يلقيه تكاد قل��وب املوؤمنن تخرج من 
ب��ن �صدورهم لتعانق جبين��ه الطاهر من �صدة التاأثري 
ال��ذي يحدث��ه يف داخله��ا يخاط��ب القل��وب والعق��ول 
والرواح والنفو���ش فيقتحمه��ا ب�ص��كل مبا�ص��ر ويوؤثر 
فيه��ا وي�صتطي��ع بف�ص��ل اهلل وبف�صل ال�ص��دق الذي يف 

داخله ان يغريها من ال�صواأ اإلى الأف�صل..
هو وحده بحد ذاته ب�سحمه وحلمة بكلماته الرنانة 
وخطب��ه البليغ��ة ب�صورته البهي��ة وطلعت��ه امل�صرقة 
بتعب��ه و�سه��ره وحزن��ه واأمل��ه وفرحت��ه وا�ستب�ساره 
با�صم��ه ولقبه مبوقع��ه ومكانته بحكمت��ه وقيادته بكل 
الأ�صم��اء وال�صفات الت��ي يحملها ويت�ص��ف بها يعترب 
عقب��ة كوؤود على اأع��داء اهلل وطواغيت الكون كلهم من 
العج��م والع��رب يف كل ميدان له �ص��ولت وجولت يف 
مي��دان احلرب ل تذهب بعيدًا ح��ن ت�صاأل عن معاركه 
و�صجاعته فكل يوم يف حياته معركة وكل ليلة يف زمانه 
غ��زوة ويف كل معركة وغ��زوة الن�صر يرافق��ه وتاأييد 
اهلل ل يفارق��ه له باأ�ش �صدي��د على اأعداء اهلل ويف داخله 
رحم��ة وا�صع��ة مع اأولي��اء اهلل، هو ذلك ال�ص��اب التقي 
الطاه��ر ال��ذي جعل من حياته كلها جه��اد يف �صبيل اهلل 
وامل�صت�صعف��ن من عب��اده مدر�صة متكامل��ة تلقى فيها 
كل ما تريد يف خمتلف اجلوانب الع�سكرية وال�سيا�سية 
والإعامية والأمنية والجتماعية والثقافية والميان 
واحلكمة والقي��ادة وووالخ تع�صق الأقام واحلروف 
وال�صم��اع ح��روف ا�صم��ه وحتبه املائك��ة اإلى درجة 
انه��م على عاقة لي���ش لها حدود معه  يف قلوب املاين 
عل��ى م�صت��وى اليمن واخلارج له نب�ص��ات خا�صة ويف 
كل روح تهي��م بحب��ه له مل�س��ات فري��ده ويف كل موقف 
وتاريخ وزمان ومكان يبقى هو احلا�صر الذي ل يغيب 
ع��ن الذه��ان.. يف �صفن كان مي�صي ج��ده بن �صفوف 
املقاتل��ن يتكل��م معه��م ويحر�صهم على القت��ال ويلقي 
عليه��م املواعظ البليغة ها هو حفي��ده عبد امللك يفعل 
نف�ش ال�ص��يء يغطي راأ�صه ال�صريف بقطعة �صال عاديه 
لكنه��ا ل تقل اأهمية عن عمامة ج��ده امل�صطفى ويلب�ش 
جعب��ة مملوؤة بالر�صا�ش ما ا�صبهها بجعبة حمزة ابن 

عبد املطلب يف غ��زوة بدر و�صاح الكا�صنكوف املعلق 
يف كتف��ه فيه باأ���ش من ذي فقار علي ام��ا املعطف الذي 
يلب�صه فهو بقية م��ن ك�صاء اآل حممد مي�صي واثقاً بربه 
وواثق��اً من نف�صه ي�صول ويجول يف كل ميدان ومعركة 
يف الدورات التدريبية ي�صرف عليها بنف�صه ويف املعارك 
ال�صرو���ش يلب�ش لمة حربه ويتق��دم كالأ�صد اله�صور 

اإل��ى املواقع الع�صكرية يف ال�صفوف المامية من جبهة 
اإلى اأخ��رى قائدًا ع�صكرياً خلق��ه اهلل على هذا الأ�صا�ش 
فم��ن الق��راآن �ص��رب معنى اجله��اد ومن عل��ي وحمزة 
واحل�ص��ن وزيد ورث الإق��دام وال�صجاعة والت�صحية  
وم��ن خ��ال ال�صراع��ات واحل��روب الت��ي رافقته منذ 
�ص��ن املراهق��ة اإل��ى الي��وم ا�صب��ح اجله��اد بالن�صب��ة 
ل��ه جزء م��ن حيات��ه اليومية خ��ربة وتكتي��كا وحكمة 
وتخطيط��ا و�صجاعة واقدام��ا وثبات وانت�ص��ارًا .. يف 
ع��امل ال�صيا�صة هو الرائ��د الأول واحلائز على �صهادة 
المتياز تتمتع �صيا�صته بال�صدق مع ال�صديق والعدو 
ويف ميادين و�صاحة الث��ورة هو الثائر الذي ل ت�صمت 
حنجرت��ه ول يف��رت عزمه ول تنطفئ �صعل��ة الثورة يف 
ميين��ه ويف وقت ال�صل��م وال�صام يتج�ص��د فيه قول اهلل 
له��م دار ال�ص��ام وقوله �صام قوًل م��ن رب رحيم حن 
تنظ��ر اإل��ى وجهه ت��رى البت�صام��ة العميق��ة ل تفارق 
�صفتي��ه ي�صاأل عن الفقراء واملحتاج��ن وا�صر ال�صهداء 
والأ�ص��رى واجلرح��ى وينف��ق عليه��م مما اأعط��اه اهلل 
ويح��رتم ال�صغ��ري والكب��ري والغن��ي والفق��ري ويقلق 
�صكين��ة املجرم��ن ويق���ش م�صاجعهم مبج��رد �صماع 
ذكر ا�صم��ه او م�صاهدة �صورته يخافونه خوفاً تتمزق 
منه ني��اط قلوبهم وه��م ل يعرفون حت��ى مكانه منحه 
اهلل الهيب��ة والوقار والعزة والإكبار والكرامة وعقبى 
الدار انه �صيد املجاهدين يف مين الميان واحلكمة عبد 

امللك بدر الدين احلوثي.

بقل�����������م    ب���ق���ل���م زي��������د ال����ب����ع����وه.

اليم����������������ن ينت����������������صر دائ����������������مًا :

هكذا منذ كان التاريخ طفًا ومنذ كانت اجلغرافيا مخاضًا

ملن لم يفهم بعد ماذا تعني عبارة املرحلة
- مرحلة - اقتحامات وزيارة السيد القائد للجبهات

ع����ب����دال����ف����ت����اح ح����ي����درةبقل�����������م    ؟!

ب��������������������������ن��������������������������در ال�����������������ه�����������������ت�����������������اربقل�����������م   النفس الطويل .. صواريخ باليستية باجلملة..

م���ح���م���د ع���ائ���ش بقل�����������م   

أي ُبنْي:

�صت�صم��ع هذه الأيام عن بلٍد با ا�صٍم، ُيدعى نظامه 
ال�سيا�سي "االإمارات العربية"؛ يغزو مدن و�صواحل 
وج��زر بلدك التي ب��داأت منها االأ�سم��اء وولدت فيها 

اللغات وانحدرت عنها العروبة: اليمن.

ولكن ُبنْي:
اإي��اك اأن تقل��ق. اأعدك اأن��ك يوماً �صتفع��ل مع ابنك 
)حفيدي( م��ا قد ل ي�صعفني الزم��ن لأفعله معك: اأن 
تاأخ��ذ بي��ده يف نزهة يب�صق عند نهايته��ا على كر�صي 
حاك��م اأب��و ظبي، ث��م تعودان اإل��ى بلدكما وه��و باٍق 
و�صام��خ، ببحره وب��ره، مبدنه و�صواطئ��ه وجزره، 
مبخائه وعدن��ه و�صنعائه وح�صرموته؛ يتفرج، من 

على اأطال ممالك الريح وبقايا �صلطنات الزيت.

ولتعلم ُبنْي:
اأن م��ن عادات بل��دك "اليم��ن" اأن يتعر�ش لأنواع 

الجتياحات وينت�صر، واأ�صناف الكوارث وينجو. 

يرحل الغزاة ويبقى، وتنتهي اجلوائح وال ينتهي:

ج��اء الروم��ان ورحل��وا وانته��ت االإمراطوري��ة 
الرومانية وبقي اليمن.

ج��اء الأحبا���ش ورحل��وا وانته��ى مل��ك الأحبا�ش 
وانته��ت  ورحل��وا  الفر���ش  ج��اء  اليم��ن..  وبق��ي 
اإمراطوري��ة الفر���ش وبقي اليمن.. ج��اء االأيوبيون 

ورحلوا وانتهت دولة االأيوبيني وبقي اليمن.
مطام��ع  وانته��ت  ورحل��وا  الربتغالي��ون  ج��اء 
الربتغ��ال وبق��ي اليمن. . ج��اء العثماني��ون ورحلوا 

وانتهت االإمراطورية العثمانية وبقي اليمن.
جاء الربيطانيون ورحل��وا و�صقطت اإمرباطورية 
ال�صم�ش وبقي اليمن.. فهل تخ�صى، ُبني، بعد كل هذه 
الإمرباطوري��ات، الت��ي كانت الواح��دة منهن تدوخ 
الدني��ا ب�صولته��ا وترك��ع التاري��خ بجولته��ا؛ ه��ل 
تخ�صى بعدها من "ميني ماركت" اأو "ملهًى ليلي" اأو 
املرتزقة  التنزه مبجاميع من  قرر  "برميل زيت" اإن 
املرحل��ي  بل��دك  م�صتغ��ًا �صع��ف  �صواطئ��ك،  عل��ى 

وانق�صامها الظريف؟!
�صين�ص��ب الزيت، و�صُيغلق املله��ى، و�صتبقى اأنت 
ووطن��ك جذرك يف جذره وج��ذره يف اأول التاريخ ويِف 

�صابع الأر�ش.
أو تعرف ماذا يا ُبني؟

مل يتعود بلدك النجاة من غزو الب�سر فح�سب، لقد 
جنا اأي�ص��اً من اأعظم حوادث الكون واأ�صغر حادثات 
الطبيع��ة: مل ين��ج م��ن انهي��ار ال�صد، و�صي��ل العرم، 
و�صن��وات اجل��وع، و�صنة ال�ُصبٲع، فق��ط، لقد جنا 
م��ن حلظة تك��ون اجليولوجي��ا ون�ص��وء اجلغرافيا: 
ولق��د كان يفرت�ش، عند حلظة انف�ص��ال القارات، اأن 
ي�صبح اليمن جزءًا من املاء.. من ماء املحيط الهندي 

اأو ماء البحر االأحمر..
ولكن��ه جنا.. ومتو�صع يف موقعه، رابطاً بن اأقدم 
قارت��ن، و فاحتاً ذراعيه عل��ى البحر واملحيط لكاأنه 

اإله البحر واملحيط.
وكما انت�صرت اأر�صه ينت�صر اإن�صانه دوماً.

اإنها، كم��ا اأخربتك، عادة تاريخية، اأو هي، باللغة 
التي يفهمها غزاتك اخلليجيون؛ م�صاألة "اإدمان": 

يدم��ن اليم��ن اأن يك��ون مو�صعاً لاأطم��اع، ويدمن 
النهاي��ة،  الأطم��اع، ويدم��ن النت�ص��ار يف  مقاوم��ة 
والع��ودة لأهل��ه، دون اأن يتب��دل فيه حت��ى ا�صمه.. 
هك��ذا منذ كان التاري��خ طفًا ومنذ كان��ت اجلغرافيا 

خما�صاً.
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للعام الثالث على التوالي .. 
جرائم العدوان في ازدياد 

ٲ 6 غارات لطريان العدوان على مناطق متفرقة من مديرية �صرواح
ٲ غارتن لطريان العدوان على مديرية �صرواح

ٲ طريان العدوان ي�صن 6 غارات على مديرية �صرواح
ٲ 4 غارات لطريان العدوان على مديرية �صرواح

األمم املــتــحــدة شــريــك الــعــدوان 
السعودي في جرائمه على اليمن
ٲ ط��ريان الع��دوان ال�صع��ودي ي�ص��ن غارت��ن على �صاحن��ة مياه يف 

مديرية حرف_�سفيان 
ٲ طريان العدوان ي�صن غارتن على مديرية حوث

ٲ طريان العدوان ي�صن غارة على وادي هران يف مديرية ذيبن
ٲ 6 غ��ارات لطريان الع��دوان  على لواء العمالق��ة يف مديرية حرف_

�سفيان
ٲ 4 غارات على مقر اللواء التا�صع يف مدينة_عمران 

جرائم العدوان

ت�ستم���ر جرائ���م العدوان، وي�ستم���ر �سمت العامل، وي�ستم���ر �سمود �سعبنا املنا�س���ل الأبي، ورهان العدوان عل���ى ك�سر اإرادة جرائمالعدوان
اليمني���ن باحلدي���د والنار رهان خا�سر، ويف هذا الع���دد نعر�ض جانبا من ب�ساعة جرائم حتالف الع���دوان الأمريكي ال�سعودي 
الغا�سم، واأمام وح�سية كهذه ما للعدو اإل وثبة الرجال وعزم عند النزال وتنكيل يف الرب والبحر واإن �ساء اهلل يف اجلو، ولين�سرن 

اهلل من ين�سره اإن اهلل لقوى عزيز.

ممـــلـــكـــة اإلرهــــــــــــاب تـــســـتـــمـــر فـــــي قــــتــــل املــــدنــــيــــني واســــتــــبــــاحــــة الــــبــــاد

ب�������ن�������و س���������ع���������ود ي��������ت��������ف��������اخ��������رون ب�������ال�������وح�������ش�������ي�������ة وي��������ت��������ب��������اه��������ون ب������اإلن������س������ان������ي������ة

�سبوة : 3 غارات لطريان العدوان 
على منطقة ال�صاق يف مديرية ع�صيان
جيزان : 7 غارات لطريان العدوان 

على موقع احلثرية
تع��ز : ط��ران الع��دوان ي�س��ن  4 
غارات علي منطق��ة ال�صقب،كما األقى 
ط��ريان العدوان قناب��ل �صوئية على 

مع�صكر خالد مبديرية موزع
نه��م : 5 غ��ارات لط��ريان العدوان 

على مديرية نهم
جن��ران : ط��ران الع��دوان ي�س��ن 
غارتن على منطق��ة ر�صاحة، وغارة 
على موق��ع ال�صرفة، وغ��ارة باإجتاه 

موقع الفواز
اجل��وف : غارة لط��ريان العدوان  

على مديرية املطمة 
وتاأتي هذه املجازر يف �صياق جرائم 
الع��دوان وح��رب الإب��ادة اجلماعية 

التي ينفذها حتالف العدوان الهمجي 
بح��ق اأبناء ال�سع��ب اليمن��ي بعد اأن 

عجز عن تنفي��ذ خمططاته الدنيئة يف 
اليمن.

طيران العدوان يواصل جرائمه البشعة بحق املواطنني مبختلف احملافظات
م���������������������ح���������������������اف���������������������ظ���������������������ات ص��������������������������ع��������������������������دة

ص�������������������������ن�������������������������ع�������������������������اء

ٲ غارت��ن لط��ريان الع��دوان عل��ى 
مبنى الأمن القومي يف منطقة �صرف 

ٲ غارت��ن لط��ريان الع��دوان عل��ى 
قاعدة الديلمي �صمال_العا�صمة

عل��ى  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارة  ٲ 
مدر�سة احلر�ش بجولة اجلمنة

قنبل��ة  يلق��ي  الع��دوان  ط��ريان  ٲ 
�صوئية على قاعدة الديلمي

ٲ غارة لطريان الع��دوان ت�صتهدف 
جممع 22 مايو يف مديرية الثورة

ٲ غارت��ن لط��ريان الع��دوان عل��ى 
منطقة خ�ص��م البك��رة يف مديرية بني_

احلارث
ٲ 4 غ��ارات لط��ريان الع��دوان على 
حديق��ة 21 �سبتم��ر - مع�سكر الفرقة 

�سابقا
ٲ غارت��ن لط��ريان الع��دوان عل��ى 

�صاع_همدان
ٲ ط��ريان الع��دوان  ي�ص��ن غارت��ن 

حديقة 21 �سبتمر

العدوان السعودي في اليمن .. استنساخ للجرائم األمريكية 

ٲ طريان العدوان �صن غارتن على 
منطق��ة الفرع مبديرية كت��اف، وغارة 
على جبال عليب، فيما مت تدمري �صيارة 
واأ�ص��رار مادية يف ممتلكات املواطنن 
اإث��ر غارت��ن ا�صتهدفتا الطري��ق العام 

مبنطقة بركان يف مديرية رازح
ٲ 4 غ��ارات لط��ريان العدوان  على 

وادي اآل_ابوجبارة مبديرية كتاف
ٲ 4 غ��ارات لط��ريان العدوان  على 

منطقة اآل_ذرية مبديرية �صحار
ٲ ق�صف مدفعي �صعودي ي�صتهدف 

منطقة اآل_ال�صيخ مبديرية منبه
ٲ اأ�صرار مادية يف مزارع املواطنن 
عل��ى  �صع��ودي  �صاروخ��ي  بق�ص��ف 

مناطق متفرقة من مديرية رازح
ٲ غارت��ن لط��ريان الع��دوان  على 

مع�سكر كهلن
ٲ ا�صت�صهاد طفل بق�صف �صاروخي 

ومدفعي �صعودي على مديرية �صدا
ٲ ط��ريان العدوان ي�صن 10 غارات 

على مديرية �صدا 
ٲ ط��ريان العدوان ي�ص��ن 5 غارات 

على مديرية الظاهر 
ٲ طريان العدوان  ي�صن غارة على 
جبال عليب املطلة على �صحراء البقع
ٲ غارت��ن لط��ريان الع��دوان  على 

الإمارة مبديرية كتاف
ٲ غارة لطريان العدوان على املليل 

مبديرية كتاف 
ٲ غارة لطريان العدوان على خليقا 

يف كتاف
ٲ 4 غ��ارات لط��ريان العدوان  على 

مديرية �سدا

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظة حجة
جمازر متوا�سلة وجرائم مملكة مالأت العامل �سرورا وخرابا ودمارا..، وم�سرُيها اأن تكون 
يوما مملكًة منبوذة، فجرمية واحدة من جرائمها ت�ستحق بها لعنًة اإلى يوم الدين، فكيف 

وهي يف كل يوم و�ساعة ترتكب جرميًة تلو اجلرمية. مل تك�سب منها �سوى تفاقم الأزمات...
،،وتعاظم اللعنات.. ففي حمافظة �سعدة كانت جرائم حتالف العدوان كالآتي :

ح�����������������������������������������ج�����������������������������������������ة 

ٲ ط��ريان الع��دوان ي�صن اأكرث 
من 13غارة على مديريتي حر�ش 

و ميدي
 9 ٲ ط��ريان الع��دوان  ي�ص��ن 
غ��ارات عل��ى مديريت��ي حر�ش و 

ميدي
ٲ غارة لط��ريان العدوان على 
منزل مواط��ن يف منطقة اأبو دوار 

مبديرية م�صتباأ

الع��دوان  لط��ريان  غارت��ن  ٲ 
عل��ى منطق��ة م�صع��ر يف مديري��ة 

م�ستباأ
 4 ٲ ط��ريان الع��دوان  ي�ص��ن 
غ��ارات عل��ى مديريت��ي حر�ش و 

ميدي
ٲ 7 غ��ارات لط��ريان العدوان  

على مديريتي حر�ش و ميدي

العدوان األميركي السعودي على اليمن في أعلى درجات جنونه

م�����������������������������������������������������������أرب

ع��������������������������م��������������������������ران

مجــــــازر جديدة بضــــــوء أخضر من مجلــــــس األمن
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م���ن �سدة التنكيل يف اجلبهات احلدودي���ة وجبهات الداخل، واإلى 
ق���وة ال�سربات ال�ساروخية ووق���ع الهجمات املباغتة بات العدوان 
الغا�سم يتقلب عل���ى نارين ل تخبوا اإحداهما حتى تتلهب الأخرى 
فت�س���وي وجه الع���دوان وحترق ما بق���ي له من اأح���الم فما حدث 
ويح���دث يف خمتل���ف اجلبهات خالل الأي���ام املا�سية من عمليات 
منكلة واقتحامات و�سيطرة على مواقع ا�سرتاتيجية و�سحق الغزاة 
ومرتزقته���م يف احل���دود وجبهات الداخل لهو اأك���ر دليل على اأن 
مرحل���ة ال�سر قد نفدت واأن طبلت احل�سم ق���د دقت واأن الفرج 
والن�سر قد اقرتب واأن اليمن اأكر بكثري من اأن يركعه اأي معتدي 
م�ستك���ر و�سيخرج اليم���ن ب�سمود رجاله وثب���ات اأبطاله �ساخمًا 
عزي���زًا كرمي���ًا واأق���وى بكثري مم���ا كان علي���ه قبل الع���دوان فاإلى 

احل�سيل���ة الأ�سبوعية لب�سائ���ر ن�سر مّن بها 
اهلل على جنوده واأوليائه...

بـــــراكـــــني الــــيــــمــــن تــــهــــز عــــروشــــهــــم .. وأبــــطــــالــــنــــا يــــســــيــــطــــرون عــــلــــى مــــواقــــعــــهــــم .. وبـــــحـــــارنـــــا تــبــتــلــع 
ونـــــهـــــايـــــة عـــاصـــفـــتـــهـــم بـــــــدايـــــــة حــــســــمــــنــــا  هـــــــــذه   .. مــــرتــــزقــــتــــهــــم التـــــخـــــبـــــو  .. ومــــــــحــــــــارق  ســــفــــنــــهــــم 

يسيطرون  وأبطالنا  منكلة  بطولية  وعمليات  حاسم  محلمي  أسبوع 
على 4 معسكرات استراتيجية ويقتلون العشرات من جنود آل سعود

ضــــــــربــــــــات قــــــاتــــــلــــــة ألبــــــــطــــــــال اجلـــــــيـــــــش والـــــــلـــــــجـــــــان بــــشــــبــــوة 
وتـــــدمـــــيـــــر 3 آلــــــيــــــات ومــــــصــــــرع الـــــعـــــشـــــرات مــــــن املـــنـــافـــقـــني
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جبهة 
جيزان: 

جبهة 
�شبوة:  واللج��ان  اجلي���ش  اأبط��ال  نف��ذ 

ال�صعبي��ة يف جبه��ة جن��ران عملي��ات 
هجومي��ة �صاعقة على مواقع اجلي�ش 
ال�صعودي ومرتزقته يف التبة البي�صاء 
و�صاطح مبحاذاة جنران كما متكنوا 
يف هج��وم نوع��ي م��ن ال�صيط��رة على 
موق��ع غ��رب موق��ع الف��واز و�صقوط 
قتل��ى وجرح��ى يف �صف��وف اجلي���ش 
ال�سع��ودي..  كم��ا اأ�سته��دف مدفعية 
اجلي���ش  مرتزق��ة  جتمع��ات  اأبطالن��ا 
ال�سع��ودي يف التب��ة الرملي��ة و تب��ة 
القي��اده قبال��ة منفذ اخل�ص��را وكذلك 
لآلي��ات  جتمع��ات  ا�صته��داف  مت 
اجلي�ش ال�سع��ودي يف رقابة ال�سدي�ش 
واإ�صاب��ات مبا�صرة.. كما متكن اأبطال 

القنا�ص��ة م��ن قن�ش مناف��ق يف موقع 
موق��ع  يف  �سع��ود  وجن��دي  ال�سكب��ة 
الفواز..كما اأكدت امل�صادر الع�صكرية 
5 �صي��ارات وم�ص��رع م��ن  اح��رتاق  
كان عل��ى متنه��ا من  املرتزق��ة بغارة 
للطريان ال�صع��ودي ا�صتهدفت جتمعا 
وه��ي  اخل�ص��راء  منف��ذ  قبال��ة   له��م 
لي�صت املرة الأولى التي يت�صهدف بها 
الط��ريان مرتزقته ب��ل املره اللف ويف 
خمتلف اجلبهات فحينما ي�سعر العدو 
بق�صفه��م  يق��وم  مرتزقت��ه  بانك�ص��ار 

بالطريان.
فيم��ا لق��ي املنافق القي��ادي �سكري 
البق��ع  جبه��ة  يف  م�صرع��ه  العولق��ي 

بنران اجلي�ش واللجان ال�سعبية.

جبهة جنران:

أبــــطــــال جــبــهــة جنــــــران نــــفــــذوا عــمــلــيــات 
هـــــــجـــــــومـــــــيـــــــة خــــــــاطــــــــفــــــــة وســــــــيــــــــطــــــــروا 
عـــــلـــــى مــــــوقــــــع الــــــــفــــــــواز والــــــــعــــــــدو يـــلـــجـــأ 
لـــــقـــــصـــــف مــــــرتــــــزقــــــتــــــه بــــــعــــــد فـــــــرارهـــــــم

 نفذ اأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية 
عملية نوعية ك��ربى وا�صرتاتيجية على 
اإل��ى  اأدت  ال�صع��ودي  اجلي���ش  مواق��ع 
ال�صيط��رة عل��ى 4 مواق��ع ومع�سك��رات 
مع�سك��ر  ه��ي  ا�سرتاتيجي��ة  �سعودي��ة 
اجلاب��ري ومواق��ع الفري�ص��ة وملحم��ة 
والغاوي��ة، وح�صب امل�ص��در الع�صكري 
فاإن العملي��ة ا�صتمرت من ال�صباح حتى 
امل�صاء �صبقها ق�صف �صاروخي ومدفعي 
مكث��ف ، العملية اأدت اإلى م�صرع وجرح 
الع�س��رات م��ن الع�سكري��ني ال�سعوديني 
وتدمري عدد من اآليات ، طريان العدوان 
�صن ع�ص��رات الغارات اجلوية مب�صاركة 
لإعاق��ة  الأبات�ص��ي  م��ن  مكث��ف  ق�ص��ف 

العملية.
كما متكن اأبطالن��ا من جهة اأخرى من 
�صن هجوم عنيف��اً على مركز جبل العايل 
يف قط��اع الداي��ر، وفيم��ا دك��ت املدفعية 
جتمع��ات للجي���ش ال�سع��ودي يف موق��ع 
القنب��ور ومنف��ذ الطوال. وكان��ت القوة 
ال�صاروخي��ة قد اأطلق��ت �صاروخ زلزال 
2 عل��ى مع�صك��ر املعط��ن وتاأت��ي ه��ذه 
النت�ص��ارات العظيم��ة يف ظ��ل التح��ول 
اال�سرتاتيج��ي يف العملي��ات الع�سكري��ة 
�صعي��اً  ال�صعبي��ة  واللج��ان  للجي���ش 
ل�صتباق ت�صعيد العدو وتد�صيناً ملرحلة 
احل�صم كم��ا �صرح بذل��ك ناطق اجلي�ش 

واللجان.
وق��د اعرتف��ت ال�صلط��ات ال�صعودي��ة 
مب�صرع عدد من اجلنود خال العمليات 
الت��ي يقوم به��ا ابطال اجلي���ش واللجان 
ال�سعبي��ة يف جبهة ما وراء احلدود فيما 
ل زال��ت اع��داد اجلرح��ى غ��ري معروفة  
وبالتاأكي��د اأنه��ا لي�ص��ت ح�صيل��ة نهائية 

واأن العملي��ات الكربى ل ب��د اأنها خلفت 
العدي��د م��ن القتل��ى واجلرح��ى وه��ذه 
بع���ش اأ�صماء اجلنود ال�صعودين الذين 

قتلوا ون�صرت �صورهم 
الغ��زواين  ج��ربان  احم��د   : النقي��ب 
العري��ف  العن��زي،  حمم��د   : امل��ازم   ،
 : اجلن��دي  الزه��راين،  رج��ب  ع��ادل   :

حمم��د احلامتي ، اجلن��دي : عبيد فاح 
: عب��داهلل حم��دي،  احلرب��ي، اجلن��دي 
اجلن��دي : عب��داهلل النجيم��ي، اجلن��دي 
:حم��ود  عاط��ي اجلدع��اين، اجلن��دي   :
ح�ص��ن   : اجلن��دي  النا�ص��ري،  مو�ص��ى 
احم��د   : اجلن��دي  ال�صميل��ي،  حمم��د 
الر�صيدي، اجلن��دي : عثمان الع�صريي، 

اجلندي : عبدالرحمن م�صلمي، اجلندي 
: عايد احلربي، اجلندي : ناه�ش عبداهلل 
االأكلب��ي،  م�سف��ر   : احلرب��ي، اجلن��دي 
اجلندي : حممد �صعود اخلويل، اجلندي 
: ماجد عو�ش الوذي��اين، اجلندي : عبد 
املجيد العطوي، اجلن��دي : عبد العزيز 

العطوي.

يف جبهة �صبوة متكن اأبطالنا من توجيه �صربات قاتلة ملرتزقة 
الع��دوان الأمريكي ال�صعودي وخال عملياته��م املنكلة لقي عدد 

من املنافقن م�صرعهم منهم املنافق �صامل العجي العود 
واإ�صابة كا من:

املنافق نا�صر علي �صامل ال�صاحي
املنافق ربيع طالب ناجي ال�صاحي

املنافق عبدالغني املحمدي
بنريان اجلي�ش واللجان ال�صعبية يف ال�صاق مبنطقة ع�صيان

كما متكن اأبطالنا من اإعطاب 3 اآليات حمملة باملرتزقة مبديرية 
ع�صيان 

جبه��ة ال�صال��ع: ٲ م�صرع 4 من املنافق��ني بقذائف مدفعيه يف 
منطقة الزيله مبري�ش .
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جندي �سعودي ومنافق لقوا 

م�سرعهم كاأقل تقدير.
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مواقع وجتمعات العدو

عملية 
هجومية 
ونوعية.

اآلية مت تدمريها
جنديًا �سعوديًا ومرتزقًا 
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 �صن��ت مدفعية اأبطالن��ا بجبهة ع�صري ق�صف��اً لهاباً على جتمعات 
جن��ود اآل �صع��ود ومرتزقته��م يف موقع النم�صاء ومنف��ذ علب كانت 
�صرب��ات بتوفي��ق اهلل م�صددة و�صق��وط قتلى وجرح��ى، وفيما لقي 
ع��دد م��ن الع�صكري��ن ال�صعودي��ن م�صرعه��م واإ�صاب��ة ع��دد اآخر 
ج��راء ا�صتهدافهم باملدفعي��ة خلف جممع الربوعة ونف��ذ اأبطالنا يف 
جبهة ع�صري عملية هجومية عل��ى رقابة املجازة وم�صرع واإ�صابة 
الع�ص��رات م��ن جن��ود اآل �صع��ود.. كم��ا متكن��ت وح��دة القنا�ص��ة 
املتمرك��زة يف جبهة ع�صري من قن���ش3 مرتزقة يف منفذ علب ورقابة 
الزج بثعبان و4 جنود �صعودين غرب موقع ن�صمة ويف رقابة الزج.

نــــيــــران مـــدفـــعـــيـــة أبــــطــــال عـــســـيـــر متـــطـــر مــــواقــــع الــــعــــدو وجتـــمـــعـــات 
جـــنـــوده ورجــــــال الــقــنــاصــة يــقــنــصــون 7 جـــنـــود ســـعـــوديـــني ومــنــافــق

قصف مدفعي وصاروخي وتدمير آلية ودبابة شمال صحراء ميدي

ومــــــــــصــــــــــرع مــــــــــنــــــــــافــــــــــقــــــــــًا   11 وقــــــــــــنــــــــــــص  خــــــــــاطــــــــــفــــــــــة  هــــــــجــــــــومــــــــيــــــــة  عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات   3
الــــــعــــــرضــــــي بـــــــاملـــــــنـــــــافـــــــقـــــــني فـــــــــــي ســـــــايـــــــلـــــــة  5 آخـــــــــــريـــــــــــن والــــــــــصــــــــــاروخــــــــــيــــــــــة تــــــنــــــكــــــل 

جبهة 
تعز: 

قــــــاهــــــر1 الــــبــــالــــســــتــــي  وزلـــــــــــــزال 2 يــــــدكــــــان جتــــمــــعــــات املـــــرتـــــزقـــــة ومــــــصــــــرع أكـــــثـــــر مــن 
100 مــــنــــافــــق فـــــي عـــمـــلـــيـــات ســــاحــــقــــة ألبـــــطـــــال اجلـــــيـــــش والـــــلـــــجـــــان الـــشـــعـــبـــيـــة مبـــــوزع

16 11
عملية 
ق�سف 

�ساروخي

الق��وة  اأطلق��ت  املا�ص��ي  الأ�صب��وع  بداي��ة  يف 
البالي�ست��ي  قاه��ر-1  �ص��اروخ  ال�صاروخي��ة 
جتمع��ات للغ��زاة واملرتزق��ة يف اأط��راف مديري��ة 
موزع وبح�صب امل�صادر الع�صكرية فاإن ال�صاروخ 
اأ�ص��اب هدف��ه بدق��ة عالية ودم��ر غرف��ة العمليات 
التابعة للغ��زاة واملرتزقة املنافق��ن ولقي �صباط 
جان��ب  اإل��ى  م�صرعه��م  واإماراتي��ن  �صوداني��ن 
العدي��د من املرتزقة اليمني��ن. ومت توجيه �صربة 
�صاروخي��ة اأخ��رى ب�صاروخ زل��زال 2 على جتمع 

للمرتزقة مبوزع.
وقد �صهد الأ�صبوع املا�صي ول زالت اإلى كتابة هذا 
اخل��رب املع��ارك العنيفة تدور ح��ول مع�صكر خالد 
حيث ت�صدي اأبطالنا م��ن بوا�صل اجلي�ش واللجان 
ال�صعبي��ة لع�ص��رات الزحوف��ات امل�صن��ودة بغطاء 
ج��وي مكثف باجتاه حماولة قوى الغزو ال�صيطرة 
على مع�صكر خالد فيما �صقط يف املعارك التي تدور 
ح��ول مع�صكر خالد اأكرث م��ن 100 مرتزق ومنافق 
قتل��ى وجرحى حي��ث اأك��دت امل�ص��ادر الع�صكرية 
والإعامي��ة ع��ن و�ص��ول اأك��رث م��ن 40 جث��ة اإلى 
م�ص��ايف عدن مم��ن لقو حتفه��م ومتكنوا م��ن نقلهم 
فيم��ا ترك��ت جث��ث الع�ص��رات يف �صاح��ة املعرك��ة 
وخ��ال املع��ارك التي تدور يف مديري��ة موزع التي 
ت�ص��م مع�صكر خال��د ومواقع اأخرى متك��ن اأبطالنا 
م��ن تدم��ر 8 اآلي��ات ومن �صم��ن اأ�صم��اء املنافقن 
واملرتزقة الذين لقو حتفهم يف جبهة موزع مايلي:

القيادي الداع�صي جمال خالد ال�صالعي
القيادي الداع�صي جمال املفلحي

القيادي �سليم الق�سري 
القيادي موفق حممود الردفاين

القيادي را�صد الرفاعي
املنافق علي ح�صن مر�صد الكعلويل ال�صبيحي

واملنافق ٲجل احمد�صرجبي الكعلويل ال�صبيحي 
القيادي املنافق �صامل ف�صل �صامل ال�صبيحي 

وا�صاب��ه املنافق عل��ي نا�صر علي احم��د العمادي 
ال�صبيحي

كم��ا لقي عدد م��ن املنافق��ن م�صرعه��م يف عمليات 
اجلي���ش واللج��ان ال�صعبية يف جبه��ة ال�صلو ومن 
الأ�صم��اء التي مت التع��رف اإليها من �صرعى النفاق 

والرتزاق
املنافق عبداحلبيب �صامل ا�صماعيل ال�صلوي 

املنافق م�صطفى لطفي حيدرة عقان ال�صلوي 
املنافق فهد عبدالوهاب عبده يحيى ال�صوي�ش 

املنافق م�صتاق عبدالرزاق �صنان القد�صي
كم��ا �ص��ن اأبطالن��ا هجوم��اً نوعي��اً متكن��وا خال��ه 
م��ن ا�صتع��ادة ال�صيطرة عل��ى قري��ة الهاملي التي 
كان مرتزق��ة الع��دوان قد �صيط��روا عليها �صابقا يف 

. #مع�صكر_خالد  �صمايل  #موزع 
هذا وكانت هناك معارك اأخرى يف منطقة ال�صقب يف 

مديرية �صرب املوادم حيث ت�صدى اأبطالنا ملحاولة 
زح��ف فا�صلة و�صقط الع�ص��رات من املنافقن قتلى 

وجرحى بينهم القيادي املنافق م�صتاق العماري.
فيم��ا متكن اأبطالنا اأي�صاً م��ن الت�صدي لزحف اآخر 
يف تبة ال�صاحلن ب ال�صقب وم�صرع اعداد كبريه 
يف �صفوفهم وبعد اأن متكن اأبطالنا من ك�صر الزحف 
الفا�ص��ل قام  طريان الع��دوان با�صتهداف جتمعات 
املنافقني بعد فرارهم من الزحف باكرث من غارتني 
و�صق��ط فيهم مايق��ارب 30 قتيل نتيج��ة ا�ستهداف 

الطريان العدوان لهم .
من:  كا  ال��ع��دوان  القتلى  بع�ش  ا�صماء  وع��رف 
قايد حممد  عبداهلل  هائل  املنافق/معمر  م�صرع 
حممود عبداحلميد  امل��ن��اف��ق/ح��م��زه  م�����ص��رع 
م�������ص���رع امل���ن���اف���ق/����ص���دام ع��ب��دال��ع��زي��ز.
م�������ص���رع امل����ن����اف����ق /ن�����ائ�����ف م�����ن ���ص��م��ار
م�����ص��رع امل��ن��اف��ق/م�����ص��ت��اق ال��ع��وب��ل��ي اخل��ل��ل
ال�صاحي مقبل  حممد  املنافق/فتح  م�صرع 

ا�����ص����اب����ة اب�������ن ع�����ب�����دال�����وه�����اب ع���ق���ان
ال�����ق�����ي�����ادي ع����ب����د ال������ك������رمي ال����ع����ب����ادي 
ال�������ق�������ي�������ادي م��������������روان ب�������ن ع�����ب�����وده 
امل������رت������زق ع���������ارف ح���������ص����ان ال�����ردف�����اين
امل���������رت���������زق ط������م������اح �������ص������امل ف�������ص���ل 
امل�������رت�������زق �����ص����وق����ي خم�����ت�����ار ق���ا����ص���م 
امل���������رت���������زق حم�����م�����د ح�����������ص�����ن ث����وب����ه
امل������رت������زق م����ع����اذ ح�������ص���ن ال�����ص��ب��ي��ح��ي 
امل�����رت�����زق ول����ي����د ����ص���م���ل���ول ال�����ص��ب��ي��ح��ي 
امل���رت���زق ه��ي��ث��م حم��م��د اأح���م���د ال�����ص��ب��ي��ح��ي .
امل���������رت���������زق جم����������دي حم�����م�����د خ���ب���ي���ز
امل����ن����اف����ق/ق����ا�����ص����م ث����اب����ت امل���ن�������ص���وري
امل����ن����اف����ق/ م����اج����د �����ص����ادق امل���ن�������ص���وري
امل���ن���اف���ق /م���ط���ي���ع ����ص���ال���ح امل���ن�������ص���وري
واللج��ان  اجلي���ش  مدفعي��ة  وكان��ت  ه��ذا 
ال�سعبي��ة قد دكت مواق��ع وجتمعات املنافقني 
تب��ة  يف  واي�ص��اً  حيف��ان  مبديري��ة  الرتب��ة  يف 
احل�صن مبنطقة ال�صقب وجتمع اآليات وافراد 
م��ن املنافق��ن يف احلريقي��ه يف ذب��اب وجتمعا 
ملنافق��ي الع��دوان يف مديرية ال�صل��و بعدد من 
القذائ��ف حمقق��ة ا�صاب��ات مبا�ص��رة و�صقوط 
قتل��ى وجرح��ى يف �صفوفه��م. كما لق��ي منافق 
يف مديري��ة ال�صل��و م�صرع��ه. وم�ص��رع 2 م��ن 
املنافق��ن غ��رب جب��ل اله��ان ال�صب��اب  كما مت 
الت�ص��دي لزحف��ن وا�صعن على تب��ة اخلزان 
وقري��ة احلود مبديري��ة ال�صلو رغ��م م�صاركة 
ط��ريان الع��دوان واأك��د م�ص��در ع�صك��ري عن 
م�ص��رع وجرح الع�ص��رات م��ن املرتزقة خال 

الت�صدي للزحفن.

متكن��ت مدفعية اأبط��ال اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية يف 
جبه��ة مي��دي من ت�صدي��د �صربات مرك��زة على جتمعات 
واآليات مرتزقة اجلي���ش ال�صعودي �صمال �صحراء ميدي 
واإ�صاب��ات مبا�ص��رة كما مت تدم��ري دبابة تابع��ة ملرتزقة 
اجلي���ش ال�صع��ودي �صم��ال �صح��راء مي��دي ب�ص��اروخ 
موج��ه واإط��اق �ص��اروخ زل��زال 1 وع��دد م��ن القذائف 
املدفعي��ة على جتمع��ات للمنافقن �صم��ال �صحراء ميدي  
كم��ا مت اإطاق �صلية �صواري��خ الكاتيو�صا على جتمعات 
املنافق��ن يف الرتبة بحيفان واإحراق اآلي��ة تابعة ملرتزقة 

العدوان يف منطقة الهاملي. 

جبهة 
ع�شري: 

جبهة ميدي:

جبهة 
اجلوف: 

يوا�ص��ل اأبطال جبهة اجل��وف من التنكي��ل باملرتزقة املنافقن يف 
خمتلف مناطق املواجهة حيث �صن اأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية 
خ��ال الأي��ام املا�صي��ة 3 عملي��ات هجومي��ة عل��ى مواق��ع املنافقن 
يف امل�صل��وب ويف ال�ص��ان وكذل��ك يف تب��ة القنا�صي��ة مبديرية الغيل 

ويكبدون العدو خ�صائر فادحة يف الأرواح واملعدات.
كم��ا متكنت وحدة القنا�صة يف اإجن��از نوعي من قن�ش 11 منافق 
يف خمتل��ف مناط��ق املواجه��ة يف اجل��وف واإل��ى جان��ب ذل��ك لقي 3 
منافق��ن م�صرعهم على اأيدي اأبطالنا يف اأط��راف مديرية املتون كما 
متكنوا اأي�صاً من و 2 اآخرين يف وادي �صواق مبديرية بالغيل اإحراق 

اآلي��ة ع�صكري��ة تابعة ملرتزق��ة العدوان حتم��ل ر�صا�ش عي��ار 14 يف 
مديري��ة امل�صلوب.. وكانت الق��وة ال�صاروخية قد اأطلقت �صاروخاً 
موجهاً ا�صتهداف جتمع ملنافق��ي العدوان ب�صاروخ موجه يف �صايلة 
العر�صي مبديرية الغيل وم�صرع واإ�صابة اأعداد منهم كما مت اإطاق 
�صلي��ه من �صواري��خ الكاتيو�صا عل��ى جتمعات املنافق��ن يف احلزم 
حمقق��ة اإ�صاب��ات مبا�صرة.. واإلى جانب ذلك �صن��ت مدفعية اجلي�ش 
واللجان ال�صعبية ق�صفاً مدفعياً ا�صتهدف جتمعات ملرتزقة العدوان 
يف منطقت��ي #العقب��ة و اخلليقن مبديرية خ��ب وال�صعف و ق�صفت 

اي�صاً مواقع املرتزقة يف مديريتي امل�صلوب واملتون.

جبهة حلج: 

السيطرة على تبة السفينة وتطهير تبة القمرية بكهبوب 
وصلية الكاتيوشا تدك مواقع املنافقني في القبيطة

يف عملي��ات نوعية لأبطال اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية يف جبهة حلج متكنوا � بف�صل 
اهلل � من يال�صيطرة على تبة ال�صفينة ويطهرون تبة القمرية يف منطقة كهبوب و�صقوط 
قتل��ى وجرحى يف �صفوفهم كما �صنت القوة ال�صاروخي��ة ق�صفاً ب�صواريخ الكاتيو�صا 
ا�صتهدافت مواقع وجتمع��ات املنافقن يف التبه اخل�صراء يف القبيطه حمققه اإ�صابات 
مبا�سرTففيم��ا �صن��ت مدفعي��ة اجلي���ش واللجان ق�صف��اً مدفعياً على جتمع��اً ملرتزقة 
الع��دوان يف كر���ش.. كما متكن اأبطال اجلي�ش واللجان من ك�صر زحفا ملنافقي العدوان 

باجتاه �صل�صلة جبال كهبوب و�صقوط قتلى يف �صفوفهم
 

جبهة نهم:

عمليات هجومية نوعية باغتت املنافقني في القرن ومواقع 
غرب القتب وخسائر كبيرة في صفوفهم

متك��ن رجالنا الأبطال املرابط��ن يف جبهة التحدي وال�صمود نه��م من �صن عمليات 
هجومي��ة نكل��ت باملنافقن و�صردت به��م من خلفهم حيث �صن اأبطالن��ا عملية هجومية 
على مواقعه��م يف القرن تبعها عملية ع�صكرية مباغتة اأخرى على مواقع وحت�صينات 

املرتزقة يف موقعي ال�صفينة و العلم غرب القتب وم�صرع واإ�صابة العديد منهم.

جبهة م�أرب : 

قنص 4 منافقني وعمليات هجومية نوعية على هيان 
وخسائر فادحة للعدو في األرواح والعتاد واغتنام أسلحة.

 يف جبه��ة م��اأرب يوا�ص��ل اأبطالنا �ص��ن الهجم��ات والعمليات النوعي��ة على مواقع 
املنافق��ن وتكبيده��م اخل�صائ��ر الفادح��ة يف الأرواح والعتاد حيث �ص��ن اأبطالنا خال 
الأ�صب��وع املا�ص��ي عملي��ات اإغارة عل��ى مواقع املنافق��ن يف �صرواح ومنه��ا العملية 
النوعي��ة على تبة العل��م يف هيان حمققن خ�صائر فادحة يف الأرواح والعتاد واغتنام 
العديد من الأ�صلحة يف �صرواح، كما لقي 12 منافق م�صرعهم يف ذات اجلبهة يف اأوقات 
اأخ��رى. . وعلى نف�ش الوترية متكن��ت وحدة القنا�صة من قن�ش 4 منافقني يف مناطق 

متفرقة من �صرواح. 

جبهة البي�ش�ء: 

قنص 2 منافقني واملدفعية تدك مواقع املرتزقة في الزاهر 
واحباط تسلل في ذي ناعم

ق�صفت مدفعية اأبطالنا بجبهة البي�صاء مواقع املنافقن يف الزاهر فيما متكن اأبطال 
اجلي�ش واللجان ال�صعبية من الت�صدي ملحاولة ت�صلل يف مديرية ذي ناعم بالبي�صاء.. 

و�صبق اأن متكنت وحدة القنا�صة من قن�ش 2 منافقني يف مديرة الزاهر.
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الدبابة اإلبرامز
يظه��ر الفل��م يف اأح��د اأجزائ��ه عملي��ه اإع��ادة ت�صليح 
املح��رك التوربين��ي ال��ذي يح��رك الدبابة، حي��ث انهم 
يتفاخ��رون باأنها الدباب��ة الوحيدة يف العامل التي ت�صري 
مبح��رك توربين��ي ولي���ش حم��رك دي��زل. ويق��ول احد 
املهند�سني باأن من م�ساوئ ا�ستعمال هذا املحرك �سرهة 
الكب��ر للوق��ود وا�ستهلكه لكميات كب��ره منها وكمية 
احل��رارة العالي��ة الت��ي يولده��ا والتي جتع��ل املحرك 
يتم��دد لأجن كام��ل عن��د العم��ل ولكنه��م ي�ص��ريون الى 
م�صكل��ه كبريه وهي اأنه حتت يف الأجواء العادية ت�صل 
درج��ة حرارة اله��واء داخل التورب��ن الى 650 درجه 
مئوية وه��ذا �صمن امكاني��ات املحرك ولك��ن يف اجواء 
�صيف العراق احلار ت�صل اإلى 950 درجه مئوية وهذا 
ي��وؤدي اإلى و�صول الري�ش يف املحرك الدرجة األأن�صهار 

وبالتايل يعطل املحرك وقد يوؤدي لحرتاقه.
كما اأ�ص��اروا مل�صكله اأخرى هي الغب��ار، فجو العراق 
يتمي��ز بالغبار وهذا الغبار ح��ن يدخل للمحرك يوؤدي 
ال��ى عملية احلت اأو برد املراوح. فدقائق الغبار حن 

تدخ��ل املحرك ت�صل ل�صرعه عالية هي �صرعة الدفع 
يف املح��رك التوربين��ي فاأ�صطدامه��ا به��ذه ال�صرعة 

باملراوح يوؤدي اإلى عملي��ه �صبيهه بال�صاند با�صت او 
الق�صف بالرمل مما يوؤدي الى تلف الري�ش واملحرك.

هذا املحرك يعمل على الهواء ب�صكل ا�صا�صي ويحتاج 
ال��ى كميات كبريه م��ن الهواء ف��اأذا كان الهواء بدرجة 
ح��رارة خم�ص��ن يرفع ح��رارة املح��رك ثاثمئة درجه 
ويهدده باخلطر فاذا ا�صتطعن��ا ت�صخن الهواء الداخل 
ال��ى اكرث م��ن خم�صمئ��ة درجه يعني اح��رتاق املحرك 

بالكامل وتعطل الدبابة.
وق��د اأنتب��ه الأمريكي��ن لذل��ك لذل��ك ق�صم��وا مداخل 
الهواء الى ق�صمن ق�صم يدخل مبا�صرة اإلى قلب املحرك 
وفتحت��ة الدخول تقع حتت الربج م��ن اجلهة الي�صرى 

حي��ث مير اله��واء الداخل عل��ى فاتر قب��ل ان يدخل 
املحرك.

اأم��ا الق�ص��م الث��اين فيدخ��ل ال��ى املحرك ليم��ر حول 
التورب��ن الزي��ادة الدف��ع وه��و ل مي��ر عل��ى ري���ش 
ال�صاغط فقط على ري�ش التوربن ومدخله يف موؤخرة 
الدباب��ة وقد قام األأمريكان بو�صع �صبك حديدي حول 
املدخل ملنع قذائف الآربي جي من الدخول من مدخل 

كيف ندمر اإلبرامزالهواء وتدمر املحرك. 
عل��ى  وتعتم��د  متط��ورة  دباب��ه  األأبرام��ز 
الإلكرتوني��ات ب�صكل كبري وتعطل املحرك 
يعن��ي توقف مولد الكهرب��اء عن العمل 
وهذا يعن��ي اأن الدبابة تتحول 
فق��ط  جام��د  حدي��د  لقطع��ة 
مدافعه��ا  ا�صتعم��ال  ت�صتطي��ع 
الر�صا�ص��ة يف اجتاهات حمدده 
وقد تتمكن من اطاق القذائف 
يف الجت��اه ال��ذي توق��ف عليه 
املدف��ع.. للو�ص��ول الى تعطيل 

حم��رك الدباب��ة نحت��اج ال��ى ت�صخ��ن اله��واء الداخ��ل 
خ�صو�ص��ا م��ن مدخ��ل اله��واء الرئي�ص��ي الأمام��ي م��ع 

ملحظة ان املحرك يعمل ولي�ش فيه اطفاء او توقف.
هناك طبعا الرمانات احلرارية التي ت�صتطيع ت�صخن 
اله��واء ب�ص��كل كبري ع��ن طريق اح��داث ا�صتع��ال على 
�صط��ح مدخل اله��واء واحل��رارة الناجت��ة �صت�صل الى 
ف��وق الألف درجه مئويه �صي�صحبه��ا املحرك الى داخل 
التورب��ن و�صت��وؤدي ال��ى اح��رتاق املح��رك بالكامل يف 

حلظات.
ولك��ن العيب هو ان الرامي يجب ان يكون ا�ست�سهاديا 
لأن الدبابات ل ت�صري منفرده وعند رميه للدبابة �صتفتح 

علي��ه النار من العرب��ات الأخرى لأنه يحتاج ان يكون 
قريبا من الدبابة لرميها.

احل��ل هو يف و�صع الرمان��ة احلرارية على �صاروخ 
واف�ص��ل الآر بي ج��ي حيث يتم فتح را���ش ال�صاروخ 
وتفريغ��ه م��ن احل�صوة املجوف��ه فيه ث��م ملئه مبادة 
الرمان��ة احلراري��ة اأو ف�ص��ل را���ش الارب��ي جي عن 

�صاروخ الدفع فيه وربط رمانه حرارية مكانه.
�ص��اروخ الآرب��ي ج��ي ينفج��ر تلقائيا عل��ى م�صافة 
900 م��رت تقريب��ا لذلك ان مت حتميل��ه برمانه حرارية 
واطلق��ه م��ن م�ساف��ة 900 مرتنحو ب��رج الدبابة من 
اخللف ومن اجلهة الي�صرى فانه �صينفجر فوق املدخل 
الأمام��ي و�صي��وؤدي ال��ى تكوي��ن �صحابه ح��اره فوق 

املدخل وبذلك �صي�صحبها املحرك ويحرتق.
وهن��اك اي�ص��ا قذائ��ف الرثمي��ت الت��ي ح��ن تنفجر 
تو�ص��ل احل��رارة ال��ى اكرث م��ن الفي درج��ه مئوية. 
ويف ه��ذه احلال��ة يت��م فت��ح غط��اء را���ش الآر ب��ي ج��ي 
وملئ��ه مب��ادة الرثميت ثم غلق��ه واأطاقه عل��ى الدبابة 
م��ن نف���ش الزاوي��ة اخللفية الي�ص��رى فعن��د ا�صطدامه 
بالربج �صينفجر وينرث مادة الرثميت على مدخل الهواء 
الت��ي �صتوؤث��ر بطريقت��ن الأول��ى ال�صحاب��ة احلراري��ة 
الت��ي �صت�صحب للمحرك وثانيا املع��ادن املن�صهرة التي 
�صت�صح��ب اي�صا والتي �صتوؤدي الى تدمري ري�ش املحرك 

وتعطيله.
وهن��اك اي�ص��ا الآر ب��ي جي احل��راري وه��و موجود 

وم�صنع عند دول كثريه.

بشائر النصر

نــــــــــــقــــــــــــاط الـــــــــضـــــــــعـــــــــف فــــــــــــــي األبــــــــــــاتــــــــــــشــــــــــــي واإلبــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــز األمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة

 الفل��م الث��اين يب��ن مراح��ل ت�صني��ع الأبات�صي حي��ث يظه��ر الفلم مراح��ل تدريع 
الأبات�ص��ي م��ن ال�صفر ويبن الفل��م اأن تركيز التدريع هو عل��ى منطقة بطن الطائرة 
حيث يوجد خزان الوقود واملنطقة حتوي ثاث دروع ويقول احد الطيارين انه كان 

يدير بطن طائرته باجتاه النريان املعادية لأنها اأ�صد املناطق تدريعا.
ولك��ن هناك هفوات وقعوا بها وك�صفوا عن ان هناك مناطق واأماكن �صعيفة ميكن 

ا�صابتها.
اأحد املهند�صن قال باأن اأي �صاح اقلمن ع�صرين ملم لن يوؤثر يف الطائرة! 

اإذا ن�صتعم��ل عيارات من ع�صرين ملم وف��وق. .. واأ�صتعمال مدافع من عيار ثاثن 
ملم بالتاكيد �صيحطمها.

م��ن ناحيه اخرى و�صح الفلم نقطة �صعف مهمه يف الطائرة حيث اأن اأنف الطائرة 
ال��ذي يتواج��د فيه جه��از الت�صويب والكام��ريا ل يوجد فيه اأي تدري��ع وان �صا�صة 

العر���ش ت�ص��ل مبا�ص��رة من جهاز الك�ص��ف الى وج��ه الرامي مبا�صرة ف��اأي ا�صابه 
م�صتقيمه من مقدمة الطائرة �صتدخل مبا�صرة الى مق�صورة القيادة.

ث��م ان مق�ص��ورة القيادة نف�صها لي�ش بها تدريع �صديد حي��ث اأنها ل ت�صد اأكرث من 
الطلق��ات من عيار �صغري كما اأن زجاج مق�صورة القيادة حتوي خط من املتفجرات 
ح��ول الزجاج لتفجري الزجاج عن��د الطواريء خلروج الطيار فا�صتهداف هذا اخلط 
يعن��ي انفجارها وبالتايل تفجري مق�صورة القي��ادة على الطيار اأو ك�صف هو اأ�صابته 

بالأ�صلحة األأخرى.
اأم��ا املو�ص��وع الأهم فه��و ان حمرك الأبات�ص��ي يتعر�ش حلراره عالي��ة جدا واأنه 

يعاين يف اوقات احلرارة العالية وقت الظهرة .
اإذا ف��ان ا�صتهداف مداخل الهواء يف املحرك بقنابل حرارية �صريفع حرارة الهواء 

الداخل ويدمر املحرك كما يف البرامز واأكرث.  

األبــــــــــاتــــــــــشــــــــــي 
ونــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاط 
فيها الــضــعــف 

عر�س���ت احدى القن���وات الأمريكية براجما وثائقية م���ن باب الدعاي���ة للتكنلوجيا الع�سكرية 
الأمريكي���ة عن معامل ت�سني���ع الدبابة الأبرامز والهليكوبرت الأبات�س���ي.. ورغم كون الرنامج 
م�سم���م للدعاية ل�ساحلهم اال انه ك�سف عن عي���وب يف هذين ال�سالحني ونقاط �سعف اإن مت 

ا�ستغاللها ف�سن�ستطيع تدمريهما باأب�سط الو�سائل. 

الآر بي ج��ي )بالإجنليزية:RPG ( هو قاذف 
�صاروخ��ي عدمي الإرت��داد يرمى من عل��ى الكتف 
الأمين وي�صتعمل �ص��د الآليات واملدرعات الثابتة 
واملتحرك��ة كما ميكن ا�صتخدام��ه �صد حت�صينات 

العدو ومن�صاآته. 
ي�صتخ��دم هذا ال�ص��اح يف جمي��ع اجليو�ش التي 
تت�صلح من م�صادر �صرقية �صواء يف اأفريقيا، اآ�صيا، 
دول اأمري��كا الاتيني��ة اأوال�ص��رق الأو�ص��ط. وقد 
اآ�صتخدم ه��ذا القاذف على نط��اق وا�صع يف معظم 
العملي��ات الع�صكرية ، ي�صن��ع هذا ال�صاح يف عدد 
م��ن ال��دول بالإ�صافة اإل��ى رو�صي��ا منه��ا : اأملانيا 

ال�صرقية، ال�صن، رومانيا، م�صر.

 : الساح  – مواصفات 
أ- الق������اذف : – الطول: 100 �س��م – الوزن: 5.6 
كج��م – العيار: 40 مل��م – ال�صبطانة: من خائط 
معدني��ة خفيفة ومطلي��ة بطبقة م��ن النيكل كروم 

ملنع ال�صداأ ولتحمل احلرارة.
 ب – القذيف������ة : – الطول الإجمايل: 92.5 ملم – 
ال��وزن : 2.250 كج��م – قطر القذيفة : 84 ملم – 
ط��ول احل�صوة الأول��ى: 28.5 �سم – قدرة النفاذ 
يف الف��والذ : 17 �س��م – ق��درة النف��اذ يف املن�صاآت 
االأ�سمنتي��ة : 25 �س��م – وزن امل��ادة املتفج��رة : 

240 جم.
الكلى  ج – املنظ������ار )يس������مى املوج������ه( : – الوزن 
– البطاري��ة : بطاري��ة  الع��دة : 420 ج��م  م��ع 
عاملي��ة رق��م 1– ي�صتخ��دم للرماي��ة عل��ى اأهداف 
م��رة   2.5 التكب��ر:   – م��رت   500  –  100 م��ن 
تقريب��ا )ليكرب اله��دف ولكن يوج��ه القاذفة نحو 
الهدف(.– الكهرباء : 1.5 فولت – الطول : 17.3 

�سم – ال�صمك: 63 �سم – العر�ش: 14.9 �سم
)اخلوا���ش  لل�ص��اح  التكتيكي��ة  املزاي��ا   –

التعبوية( :

الآليات  اأن��واع  – الق��درة عل��ى تدمري جمي��ع 
واملدرعات وبع�ش اأنواع الدبابات.

– طاق��م ال�صاح مكون من فردين وميكن لفرد 
واح��د اآ�صتخدام��ه )اإعداد ال�ص��اح عددين عدد 1 

يحمل القاذفة وعدد 2 يحمل بندقية فاز(.

: – الذخيرة 
ح�ص��وة جوف��اء تنفج��ر ذاتي��اً يف نهاي��ة امل��دى 
اأو  تاأخريي��ة  كب�صول��ة  حتم��ل  الت��ي  للقذيف��ة 
حتم��ل  ل  الت��ي  للقذيف��ة  بالن�صب��ة  بالإ�صط��دام 

كب�صولة تاأخريية.
– الطاق����م : �صخ���ش :– مزود بجهاز ت�سديد 
عادي فري�صة )فر�ص��ة( و�صعرية وجهاز ب�صري 
مك��رب )موج��ه( مع تدري��ج لقيا���ش امل�صافات وله 

م�صباح لإنارة ال�صا�ص��ة ليًا، والقواذف احلديثة 
جمه��زة بجهاز ت�صدي��د يعمل عل��ى الأ�صعة حتت 

احلمراء
)مثبت( مبن�صب  مزودة  القواذف  – بع�ش 

– لي�ش له اآرتداد، وينتج لهب من اخللف ولذا 
يج��ب األ يك��ون خلف��ه اأح��د اأو مواد متفج��رة اأو 
حارق��ة مب�صافة كافية )3 م��رت(، ويجب األ تكون 
خلف��ه حواج��ز اأو ج��دران مل�صاف��ة )5 م��رت( على 

االأقل
ل�س��لح  الرماي��ة  لكيفي��ة  مب�س��ط  �س��رح   –

:)r.p.g7(
للرماي��ة على ق��اذف )r p g -7( ثاثة اأو�صاع 

وهي :
1-الو�صع واقفا 2- جاثيا 3- منبطحا

– الو�صع واقفا :– ال�صاح يكون حممول على 
الكتف الأمين ومثبت جيدا

باليد  القب�صة امل�صد�صية  – الرامي قاب�ش على 
اليمنى وعلى قب�صته ال�صبطانة باليد الي�صرى

وزن  يت��وزع  بحي��ث  مفتوحت��ن  الرجل��ن   –
اجل�صم عليهما لأن ال�صاح لي�ش له اآرتداد .
: وهي  العادية  الرمي  × قواعد 

1-اإمرار �صعاع الب�صر من خال فتحة الفري�صة 
اإلى قمة ال�صعرية اإلى منت�صف الهدف .
2-اإغاق العن اخلالية من التن�صن

3-كتم النف�ش عند الإطاق
4-ع�صر الزناد

5- -عدم توقع خروج القذيفة .
: جاثيا  – الوضع 

ه��و ي�صبه الو�ص��ع واقفا من حي��ث حمل ال�صاح 
اإل اإن��ه يختلف من حيث و�صع الرامي اإذ اإنه يجثو 
عل��ى ركبت��ه اليمنى ويق��دم رجله الي�ص��رى ن�صف 
خطوة لاأمام مثنية ثم يجل�ش على الكعب الأمين .

: منبطحا  – الوضع 
ه��و نف�ش و�ص��ع الإنبطاح للبندقي��ة وفيه ميتد 
الرام��ي على الأر���ش وال�صاح عل��ى كتفه الأمين 
وحقيبة العتاد اإلى جواره مع �صرورة الإنحراف 
عن موؤخرة الق��اذف لتفادي اللهب اخللفي ويكون 
الرام��ي مرتك��ز عل��ى مرفقي��ه وميك��ن اآ�صتخ��دام 

الركيزة الثناية اإن وجدت .

: ساتر  وراء  من  – الرمي 
يجب عل��ى طاقم ال�صاح الإ�صتفادة من الأ�صتار 

املوج��ودة يف �صاح��ة املعرك��ة لغر���ش الإختف��اء 
واحلماي��ة ويج��ب عليهم��ا اأن يكون��ا قادرين على 
تكيي��ف نف�صيهما واآتخاذ الو�ص��ع املنا�صب مع كل 
�صات��ر ويعتمد اآتخ��اذ الو�صع اإلى ح��د كبري على 

اآرتفاع ال�صاتر .

: البرميلية  احلفر  من  – الرمي 
واقفا الرمي  و�صع  – خذ 

– اإحن ج�صمك اإلى الأمام واأ�صند املرفقن على 
حافة اخلندق

ال�صاتر  ال�صبطان��ة عن  فوهة  اآرتفاع  – لح��ظ 
الأمامي للخندق ومب�صافة ل تقل عن 20 �سم

– لح��ظ ع��دم وج��ود اأج�ص��ام �صلب��ة خل��ف 
الفوهة اخللفية لل�صبطانة .

: املباين  زوايا  اأو  الأ�صجار  خلف  من  – الرمي 
ال�صاتر خلف  املنا�صب  الرمي  و�صع  – خذ 

ال�صبطانة  امل�صافة بن فوهة  اأن تكون  – يجب 
واحلائ��ط اأو ال�سج��رة اأك��رث م��ن 20�ص��م وذل��ك 

لتفادي م�ش زعانف القذيفة لل�صاتر .
rbg7 ِاحتياطات األمان عند الرماية بقاذف 

1( ل تدخل القذيفة داخل القاذف اإل بعد خف�ش 
الط��ارق لاأ�صفل وو�صع الأم��ان خوفاً من اإنفاتها 
�صه��وًا اأثناء خف�صه��ا بعد و�صع القذيف��ة اأو كون 

الإبرة بارزة داخل القاذف .
2( تاأك��د م��ن دخ��ول م�صم��ار الدلي��ل يف مكان��ه 

املخ�ص�ش له عندما تريد الرماية .
3( تاأك��د من عدم وج��ود �صاتر اأو اأع�صاب خلفك 

اأو تراب ناعم ومل�صافة ل تقل عن )10م( .
4( يج��ب حتدي��د املو�ص��ع الت��ايل للتمركز قبل 

الإط��اق ليتم الإنتق��ال اإليه مبا�ص��رة خا�صة عند 
عدم اإ�صابة الهدف اأو اإذا كانت الرماية ليًا�ش .

5( ل ترم��ي عل��ى ال��ربج مبا�ص��رة لأن �صكل��ه 
البي�ص��اوي يوؤدي لآنزلق القذيف��ة اأو اللهب عند 

االإنفجار .
6( اإختيار مو�صع الرماية ال�صحيح بحيث تاأتي 
رمايت��ك عمودي��ة على اله��دف ويك��ون التمركز يف 
مو�صع خمتفي ويف املمرات ال�صيقة اأو املنعطفات 
اأو املم��رات املائية بحيث ت�صطر املدرعة لتخفيف 

�صرعتها مما يوؤدي لت�صهيل اإ�صابتها .
7( عند الرماية من اأعلى اإلى اأ�صفل ) مثل اأ�صطح 
البناي��ات ( يجب الإنتب��اه قد ل تخرج القذيفة من 

مكانها ال�صحيح يف القاذف .
8( الإحتفاظ به��دوء الأع�صاب وح�صن التفكري 

واملاحظة ال�صاملة للمنطقة عند الرماية .
9( الإنتباه من وجود حواجز بينك وبن الهدف 
) اأ�صج��ار ( ت��وؤدي لآنفجار القذيف��ة قبل و�صولها 

للهدف .
10( يجب رف��ع ال�صبطانة عن ال�ُص��دة الأمامية 
ملو�صع الرم��ي اأو احلائط اإن كنت ترمي من وراء 
�صات��ر مب�صافة ل تقل عن )20( �صم وذلك لتحا�صي 
اآ�صطدام زعانف املوازنة للقذيفة بال�ُصدة الأمامية 

اأو احلائط .
11( يج��ب فت��ح الفم عند اإط��اق القذيفة وذلك 

للحفاظ على اآتزان ال�صخ�ش حامل ال�صاح .
12( يج��ب اأن تك��ون … درجة ح��رارة قذيفة 
االأر ب��ي جي ت�ساوي 5000 درجة مئوية يعني ما 

تعادل حرارة ال�صم�ش على ال�صطح
13( واأخريا عن��د اإطاق القذيفة تكون �صرعتها 
البدائي��ة 130 مرت يف الثاني��ة ومن بعد ذلك تزداد 
ه��ذه ال�صرع��ة لت�ص��ل اإل��ى 180 م��رت يف الثاني��ة 
وذل��ك لتمكنها ه��ذه ال�صرعة من اإخ��رتاق ت�صفيح 

الدبابات.

RPG مـــــــــــــــاذا تـــــعـــــلـــــں عـــــــــن ســــــــــــاح اآلر.بــــــــــــــــــــــــي. جـــــــــي 
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�صنع��اء  العا�صم��ة  تعي���ش  ذل��ك  مقاب��ل  يف 
واملحافظ��ات التابع��ة له��ا يف ال�صم��ال و�ص��ع امن��ي 
م�صتق��ر  وتزداد متا�صكا وا�صتقرارًا يف ظل اخلطوات 
ال�صيا�صية التي ع��ززت الن�صجام بن املكونات التي 
ت�صكل قوام �صلط��ة النقاذ التي جاءت ثمرة لاتفاق 
ال�صيا�ص��ي ب��ن املوؤمت��ر ال�صعب��ي الع��ام وحلفائ��ه 
وان�ص��اراهلل وحلفائهم برغم احل�ص��ار وال�صتهداف 

الع�سكري اجلوي والري والبحري .
حي��ث حققت الجهزة المني��ة واللجان ال�صعبية 
اجن��ازات كب��رية وكث��رية خ��ال الف��رتة املا�صية، 
وهن��ا �صنتط��رق اإل��ى بع�ش مم��ا مت حتقيق��ه خال 
�صه��ر يولي��و املن�ص��رم، ومنها �صب��ط مديرية خايا 
اإجرامية جندها العدوان لزعزعة الأمن وال�صتقرار 

يف �صعفان مبحافظة �صنعاء .
وكان��ت اخلاي��ا مكلف��ة من قب��ل الع��دوان بقطع 
الطري��ق الرابط ب��ن حمافظتي �صنع��اء واحلديدة 
به��دف اإح��داث الرب��اك وزرع الفو�ص��ى عل��ى ذلك 

الطريق الرئي�صي املهم .

كما مت �صبط خليتن منف�صلتن يف حمافظتن كان 
اأع�صاوؤها من عنا�صر حزب الإ�صاح، تعمل ل�صالح 
حتالف الع��دوان ال�صعودي. حيث ان جميع اع�صاء 
اخلليت��ني متورط��ني  يف  العمل مع التحالف املعتدي 
عل��ى اليمن يف مهام ر�صد ورفع  معلومات وم�صاركة 
يف حت�صي��د م�صلح��ي املرتزق��ة للقت��ال �ص��د اجلي�ش 

واللجان ال�سعبية.
متكن��ت الأجه��زة المني��ة واللج��ان يف حمافظ��ة 
احلدي��دة م��ن �صبط اأ�صلح��ة متنوعة يف من��زل اأحد 

منافقي العدوان ومرتزقته يف مديرية بيت الفقيه.
وم��ا ذكرن��اه �صابق��اً لي���ش ال عي���ش م��ن في���ش 
ل�سه��ر واحد ملا اجنزت��ه االجهزة االمني��ة واللجان 

ال�سعبية.
ويف ظ��ل يقظة االجهزة االمنية واللجان ال�سعبية 
تعي���ش العا�صمة �صنع��اء واملحافظات التي ي�صيطر 
عليه��ا اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية حال��ة وئام وامن 
وا�صتقرار رغم املوؤامرات التي حتيكها وتدعمها دول 

العدوان وينفذها عمائها يف الداخل. 

 الم��ر ال��ذي يث��ري �صل�صلة ت�ص��اوؤلت ع��ن تفاقم 
الو�ص��ع يف اجلن��وب ال��ذي ي��زداد �ص��وءا عل��ى كل 
ال�صع��دة برغم الدعم القليمي والدويل وال�صتفراد 
يت�ص��ح  ح��ن  يف  القت�صادي��ة،  امل��وارد  بتح�صي��ل 
اأن ق��وات الغ��زو الحت��ال ه��ي الت��ي تعم��ل عل��ى 
وانت�ص��ار  المن��ي  والنف��ات  ال�صراع��ات  تغذي��ة 
اجلماعات التكفريية، لكي تنفذ اأطماعها وم�صاريعها 

اال�ستعمارية .    
ال�صراع��ات والنف��ات  ه��ذه  ويف اخلت��ام…ان 
المني التي ت�صهدها حمافظ��ات اجلنوب املحتلة مل 
تاأت��ي عن فراغ، ب��ل هناك عقل مدبر له��ذه العمليات 
به��دف احتال اجلنوب ونهب ال��رثوات وكله �صوف 
يت��م على ح�ص��اب اجلنوبي��ن، كما ان العق��ل املدبر 
بات��ت  المريكي��ة(  املتح��دة  )الولي��ات  للع��دوان 
تتحف��ظ باحلرب بالوكالة بدل من تدخله مبا�صرة يف 
حرب اليمن، لأنه��ا تعرف ان تدخلها مبا�صرة �صوف 

يكون لها عواقب وخيمة .

على نقيض 
 األمـــــن واالســـتـــقـــرار يــعــں احملـــافـــظـــات الــشــمــالــيــةاحملافظات احملتلة ..

اإلمـــــــــــــــــــــــــارات تــــــــــطــــــــــّوق بـــــــــــــاب املــــــــــنــــــــــدب بــــــــقــــــــواعــــــــد عــــســــكــــريــــة

ق�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������وات االح��������������������������������������������������������������������ت��������������������������������������������������������������������ال: 

تنفذ أطماعها وتنشر الفوضى وتغذي الصراعات في اجلنوب اليمني

 حي��ث يعي�ش اجلنوب اليمني رهن ال�صراعات 
ال��ولءات  منق�صم��ة  املتباين��ة  الف�صائ��ل  ب��ن 
ب��ن ال�صعودي��ة والم��ارات ، ومنه��ا اجلماع��ات 
االرهابي��ة التي ات�س��ع انت�سارها يف ظل االحتلل، 
امن��ي  انف��لت  اجلنوبي��ة  املحافظ��ات  وت�سه��د 
وت�صفي��ات واغتيال امام مراء قوات الغزو ، التي 
تعترب امل�صتفيد الول من هذا الو�صع، هذا بع�ش 

مما يخ�ش اجلانب المني .
واذا ما تطرقنا اإلى احلالة املعي�صية واخلدمية 
ل�سكان املحافظ��ات اجلنوبية، �سنجد اأن االنفلت 
المني يتزامن معه حالة معي�صية �صعبة لل�صكان، 
وانع��دام �صبة كام��ل للخدم��ات الب�صيطة، بالرغم 
م��ن ق��درة ال��دول الغازي��ة توفريه��ا ب�صهولة، يف 
ح��ن تقف حكومة فن��ادق الريا�ش موقف املتفرج 
رغ��م ا�صتحواذها على اغلب امل��وارد القت�صادية 

لليمن.

ففي ع��دن عادت اإل��ى الواجهة موؤخ��را ظاهرة 
ال�ص��راع  يف  املجتمعي��ة  اخلدم��ات  ا�صتخ��دام 
ب��ن الف�صائ��ل امل�صلح��ة يف حمافظ��ة ع��دن ب�صكل 
ملح��وظ خال �صهر يوليو الفائت، وذلك من خال 
اأزم��ة امل�صتق��ات النفطي��ة وانقطاع��ات الكهرب��اء 
و تعر�صه��ا للتخري��ب و الختناق��ات يف امدادات 

املياه التي تعي�سها املحافظة.
هذه الأزمات املتكررة ويف اخلدمات التي مت�ش 
املواط��ن ب�صكل مبا�صر ب��ات اأدوات �صراع يجري 
ا�صتخدامه��ا م��ن قبل فرقاء ال�ص��راع يف املحافظة 
الت��ي بات م��ا تبقى م��ن مظاه��ر الدول��ة يتا�صى 

ب�صببها ل�صالح اجلماعات امل�صلحة التكفريية .
واذا ما نظرنا اإل��ى بع�ش اجلرائم التي ترتكب 
يف اجلن��وب خال ال�صابي��ع املا�صي��ة، حيث نفذ 
ع�ص��رة م�صلح��ن يرت��دون زي��اً ع�صكري��اً، عملية 

�صطوًا م�صلحاً على فرع البنك الأهلي اليمني. 

وكان تعر���ش 59 فرعاً خلم�صة م�صارف مينية 
لأ�ص��رار متنوع��ة مب��ا فيه��ا ال�صط��و والنه��ب يف 

املحافظات التي ي�صيطر مرتزقة العدوان.
كم��ا نفذت خ��ال ال�صه��ر املن�ص��رم ع�صرات 
ب��ن مرتزق��ة  الغتي��الت وعملي��ات ت�صفي��ة 
موال��ني للمحت��ل االمارات��ي وموال��ني للمحتل 
ال�صع��ودي، يف ح��ن ي��زداد اع��داد وانت�ص��ار 
اجلماع��ات التكفريية يف املناط��ق التي تخ�صع 
ال�صج��ون  ع��ن  ناهي��ك  الحت��ال،  ل�صلط��ة 
ال�صري��ة لقوات الغزو الت��ي متار�ش فيها انواع 
م��ن  املعتقل��ن  بح��ق  وال�صطه��اد  التعذي��ب 
ابن��اء املحافظ��ات اجلنوبي��ة، بالإ�صاف��ة اإلى 
حت�سيد ابناء املحافظات اجلنوبية وجتنيدهم 
ت��ارة بالإغ��راءات املادية وت��ارة اخرى حتت 
�سعارات مناطقية ومذهبي��ة مقيتة، لتزج  بهم 

يف حمارق املوت يف خمتلف اجلبهات.  

خــــــــــــــــا�ص ـ احلقـــــــــيقة
برغ���م م���رور م���ا يربو على العام���ن منذ دخول قوات الغ���زو الجنبية ، لت���زال املحافظات اجلنوبية تعي����ش حالة انفالت اأمني غ���ري م�سبوقة، على 
عك����ش ال�سعارات التي تغنت بها قوات الغزو ومنها حتقي���ق المن وال�ستقرار وتوفري احتياجات اليمنين من م�ساريع وغريها من الإغراءات املزيفة 
وم���ررات الحت���الل، ويف اأطار هذا املو�سوع �سنتط���رق اإلى الو�سع يف املحافظات اجلنوبية يف ظل الحت���الل ،ومقارنته بالو�سع يف املحافظات التي 

ي�سيطر عليها اجلي�ش واللجان ال�سعبية يف ظل احل�سار والعدوان املتعدد اجلوانب.

بع��د احتالها لأفغان�صت��ان والعراق حتاول الولي��ات املتحدة لعب 
دور جدي��د يف املنطقة عرب دفع دول اخلليج لحت��ال الدول بدًل منها، 
وبذل��ك ل تتكل��ف عن��اء احل��رب وفاتورته��ا الب�صرية واملادي��ة، فبعد 
دفعه��ا ال�صعودية للعدوان على اليمن تزج اليوم بالإمارات يف م�صروع 

ا�صتعماري جديد هدفه ال�صيطرة على م�صيق باب املندب.
ظه��رت الأطم��اع الإماراتية يف منطقة �صرق اإفريقي��ا خال ال�صنوات 
املا�صية من خال مرفاأ »دوراله« البحري للحاويات الذي كانت تديره 
�سركة موانئ دب��ي العاملية يف جيبوتي والذي يعد اأكر ميناء حاويات 
يف الق��ارة الإفريقي��ة، ومت��ددت بعده��ا اإل��ى اإريتريي��ا باإن�ص��اء قاعدة 
»ع�ص��ب« الع�صكري��ة، ومل تكتف بذلك ب��ل عملت عل��ى تكري�ش تق�صيم 
ال�صوم��ال باإن�صائه��ا قاعدة »برب��رة« يف منطقة حت��اول النف�صال عن 
ال�صوم��ال، وتعمل اليوم بعد غر�ش خمالبه��ا يف اليمن على بناء قاعدة 
ع�صكرية يف اليمن لإحاطة م�صيق باب املندب وال�صيطرة على هذا املمر 

املائي اال�سرتاتيجي.
فف��ي اإريتريي��ا بنت الإمارات قاع��دة »ع�صب« الع�صكري��ة التي تقع 
�صم��ال غربي م�صيق ب��اب املندب وت�صّكل مع مين��اء املُخا اليمني طريّف 

املدخ��ل اجلنوبي للبح��ر الأحمر اأي بعد اجتياز امل�صي��ق نحو ال�صمال 
مبا�ص��رة لت�صكيل امليناء، واأقيمت من�ص��اآت على م�صاحة متتد لنحو 10 
كيلومرتًا نحو اجلنوب لرب��ط القاعدة اجلوية بنظريتها البحرية التي 
�صهدت ن�صاطاً مكثفاً لل�صفن الإماراتية امل�صاركة يف احلرب على اليمن،

وبع��د ق�صفه��ا واعتدائها على اليمن ب��داأت الإم��ارات باإن�صاء قاعدة 
ع�صكري��ة يف جزي��رة مي��ون اليمني��ة ق��رب باب املن��دب، ويعت��رب هذا 
امل�صي��ق، يف الوق��ت الراه��ن، اإح��دى اأهم نق��اط العبور البح��ري التي 
ت�صتخدمه��ا حام��ات النف��ط يف الع��امل، حيث مير به ما يق��رب من 4،7 
ماي��ن برميل من النفط يومياً، ويبلغ عر�صه 28،9 كيلومرتًا فقط عند 
اأ�صي��ق نقط��ة منه، والت��ي متتد من راأ���ش �صيان يف جيبوت��ي اإلى راأ�ش 

منهايل يف اليمن.
وبذل��ك حتاول الإم��ارات ال�صيطرة على املنطق��ة الفا�صلة بن اليمن 
و�سب��ه اجلزي��رة العربية من جهة، وبني �سواح��ل اإفريقيا ال�سرقية من 
جه��ة اأخرى، والتي تعد اأهم نقطة لعب��ور الب�صائع من واإلى اآ�صيا عرب 
املحي��ط الهندي وخلي��ج عدن ودول البح��ر املتو�صط والبح��ر الأحمر 

وخليج العقبة مبا فيها م�صر وال�صعودية والأردن.
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م��ن  م�سه��د  »وكاأن��ه 
و�ص��ف  القيام��ة«..  ي��وم 
اأح��د �س��كان مدين��ة املخ��ا، 
متحدث��ا اإلى منظم��ة العفو 
الدولية، غارة جوية اأ�صفرت عن مقتل 
ع�صرات املدنين: »اجلثث والروؤو�ش 
املتناث��رة يغطيها النار والرماد«. لكن 
مذبح��ة ذل��ك الي��وم يف مت��وز / يوليو 
2015، تك��ررت وت�صخمت على مدى 
28 �سهرا، هكذا ب��داأت �سبكة »يو ا�ش 

نيوز« الخبارية المريكية تقريرها.
واتهمت ال�سبكة االأمريكية، اململكة 
العربي��ة ال�سعودية بتدم��ر اليمن يف 
عملي��ات الق�ص��ف اجل��وي مب�صاع��دة 
حا�سم��ة من الوالي��ات املتحدة، بدون 
اأي �صب��ب.. ودع��ت الوليات املتحدة 
التوقف ع��ن م�صاع��دة ال�صعودين يف 

ارتكاب املذابح بحق اليمنين.
وت�ساءلت: ما احلكم واجلزاء الذي 
نتوقعه لهوؤلء ال��ذي ارتكبوا املذابح 
يف اليم��ن؟ فل��م تغ��ط و�صائ��ل الإعام 
الأمريكي��ة عموما احلرب بعمق، على 
الرغم من االأزم��ة االإن�سانية ال�ساحقة 
الت��ي  ال�صارخ��ة  احل��رب  وجرائ��م 
قام به��ا التحال��ف بقي��ادة ال�صعودية 
واالإم��ارات العربي��ة املتح��دة. وم��ن 
اإعامي��ا  اهتمام��ا  هن��اك  اأن  الغري��ب 
بالأزم��ة الإن�صانية - املجاعة وتف�صي 
الكول��ريا - اأك��رث من احل��رب نف�صها، 
وم�ساركة الوالي��ات املتحدة املخزية 
يف هذه املجازر الرهيبة بحق االأبرياء.
ب��دءا  ني��وز«:  ا���ش  »ي��و  وقال��ت 
تدخ��ل   ،2015 مار���ش   / اآذار  م��ن 
ال�سعودي��ة  تق��وده  ال��ذي  التحال��ف 
التحال��ف  �ص��د  اليمني��ة،  احل��رب  يف 

احلوثي/�صال��ح. ومن��ذ ذل��ك احل��ن 
لوج�صت��ي  )بدع��م  التحال��ف  ق�ص��ف 
اأمريك��ي وذخائ��ر اأمريكي��ة ال�صن��ع( 
واملن��ازل  واملدار���ش  امل�ست�سفي��ات 
والأ�صواق، دون اأي اعتبار للمدنين.

وطالب��ت ال�صع��ب الأمريك��ي بعدم 
ال�صك��وت ع��ن املذابح واملج��ازر التي 
يرتكبه��ا التحال��ف بقي��ادة ال�سعودية 

وبدعم حا�صم من الوليات املتحدة.
نح��ن،  بالق��ول:  وا�صتط��ردت 
لدين��ا  لي���ش  املتح��دة،  الوالي��ات 
م�صلح��ة بامل�صاركة يف قت��ل اليمنين، 
وكل ناخ��ب او داف��ع �صرائب ل يقول 
وال  قتله��م.  يف  متواط��ئ  فه��و  �سيئ��ا 
يحق لن��ا تزويد طائ��رات ال�سعوديني 
بالوق��ود ل�صقاط القناب��ل على اليمن 
م��رر  يوج��د  وال  اليمني��ة،  واالأ�س��ر 

ملوا�صل��ة بي��ع الأ�صلح��ة اإل��ى اململكة 
العربي��ة ال�صعودي��ة عندم��ا نعرف ما 
ال��ذي �صيح��دث به��ذه ال�صلح��ة. ول 
م��ربر للمواطن��ن ال�صكوت ع��ن ذلك. 
وبداأت هذه الفظائع الااخاقية حتت 
حكومة الرئي�ش اأوباما، وزاد الرئي�ش 
ترام��ب �صحن الأ�صلحة اإلى اأ�صدقائنا 

ال�سعوديني.
و�سخ��رت ال�سبك��ة االمريكي��ة م��ن 
ا�ستجاب��ة الوالي��ات املتح��دة ب�سخاء 
للم�صاع��دات الإن�صاني��ة، ولكن مل يكن 
هناك ح�ص��اب ل�صيا�صتها التي اأ�صهمت 
يف الأزم��ة يف املق��ام الأول، مم��ا اأ�صفر 
عن مقتل الآلف من املدنين، وت�صريد 
املاي��ن، واإط��اق العن��ان للمجاع��ة 
واالأوبئ��ة القاتلة يف ح��ني اأن حلفاءنا 
امل�صاع��دات  اإي�ص��ال  عم��دا  مينع��ون 

الإن�صانية حل��وايل 20 مليون �صخ�ش 
يف حاجة اإليها.

ولفتت ال�صبكة اإلى انه يف الأ�صبوع 
الن��واب  جمل���ش  اأ�ص��در  املا�ص��ي، 
قان��ون تفوي�ش الدف��اع الوطني الذي 
اأن ي�ص��ع بع���ش القي��ود  م��ن �صاأن��ه 
عل��ى م�صاركتن��ا يف اليم��ن. ومع ذلك، 
اأن »ي��وم  اأي موؤ�ص��ر عل��ى  ل يوج��د 
احل�ص��اب« يل��وح يف الأف��ق بالن�صب��ة 
لأولئك الذين �صاعدوا وحر�صوا على 

جرائم احلرب.
وتختتم ال�سبك��ة بالقول: يف الوقت 
نف�سه، ف��اإن ال�س��وارع االأمريكية التي 
كانت مليئ��ة باملقاومة ال�صعبية لغزو 
الع��راق واحل��روب الأخ��رى، فارغة 

اليوم عندما يقتل اليمنين بدم بارد.

 صحيفة “ناشيونال ريفيو” األمريكية:

سياسة ترامب في اليمن كارثية وحليفته السعودية مصدر كل املشاكل

شبكة »يو اس نيوز«: 

تطالب املواطنني األمريكيني  بالوقوف ضد املذابح 
السعودية في اليمن.. إعام أمريكي: »المبرر للسكوت«

دونال��د  االأمريك��ي،  الرئي���ش  �سيا�س��ة 
ترام��ب، يف اليم��ن، كارثي��ة، حي��ث تدع��م 
اإدارته احلمل��ة ال�صعودية لإعادة الرئي�ش 
اليمن��ي املخلوع عبد رب��ه من�صور هادي، 

اإلى احلكم.
وت�صه��د اليمن حرب��ا اأهلية مثل �صوري��ا، وت�صعى 
فيه��ا الولي��ات املتح��دة اإل��ى الإطاح��ة باحلوثين، 
دون م��لء فراغ ال�صلطة الذي ق��د ي�صتفيد منه تنظيم 
القاع��دة وفروع��ه الأخ��رى، كم��ا اأن ال�صعودي��ن ل 

يجيدون تقدير مثل هذه االأ�سياء.
وتق��دم الوليات املتحدة منذ اأكرث من عامن دعما 
نهاي��ة  ويف  لل�سعودي��ني،  وا�ستخباراتي��ا  لوج�ستي��ا 
ولي��ة الرئي���ش ال�صابق، ب��اراك اأوبام��ا، اأر�صل عددا 
�صغ��ريا من جنود العملي��ات اخلا�صة اإلى اليمن، اأما 
ترام��ب، ف��زاد من وت��رية الق�صف اجل��وي يف مار�ش 

املا�ص��ي، ليتخطى ع��دد ال�صربات الت��ي �صنها اأوباما 
يف ع��ام واح��د.. يعد الق�ص��ف ال�صعودي عل��ى اليمن 
ع�صوائي��ا، حيث ي�صمل امل�صت�صفي��ات وم�صانع اإنتاج 
االأغذي��ة، كم��ا اأن ال�سعودي��ني ي�ستخدم��ون القناب��ل 
العنقودية التي توفرها لهم الواليات املتحدة، ورغم 
ذل��ك، ي�صيطر احلوثي��ون الآن على امل��دن اجلنوبية، 

وو�صلت املعركة اإلى طريق م�صدود.
ال  احلوثي��ون  يقوده��ا  الت��ي  اليمني��ة  احلكوم��ة 
ت�ص��كل خطرا عل��ى الولي��ات املتحدة، لك��ن التهديد 
الوحي��د لوا�صنط��ن يكم��ن يف ف��راغ ال�صلط��ة باليمن، 
والذي �صيقود اإل��ى اإن�صاء مع�صكرات جديدة لتدريب 
القاع��دة؛ اإذ يف املا�ص��ي كان��ت احلكوم��ة الأمريكية 
ق��ادرة عل��ى ا�صته��داف ه��ذه املواقع مب�صاع��دة من 
احلكومة اليمنية، لك��ن مع فو�صى ال�صراع الراهنة، 

تتكاثر اأعداد هذه املع�صكرات.

ت�صبب ال�صراع يف خلق معاناة اإن�صانية توؤكد كذب 
الوليات املتحدة باأن تدخلها يف ال�صرق الأو�صط كان 
بداف��ع اأخاق��ي، فهن��اك ماي��ن امل�صردي��ن يف اليمن 
ب�صب��ب احلرب، كم��ا اأن احل�ص��ار ال�صع��ودي للباد 
ت�صب��ب يف اأ�ص��واأ جماع��ة بالع��امل، وقاد اإل��ى انت�صار 
مر���ش الكول��ريا، الذي يعد الأ�صواأ من��ذ عقود، حيث 

اأ�صاب 300 األف �صخ�ش حتى الآن.
اأكدت احلرب كذب اخلطاب الأخاقي يف ال�صيا�صة 
اخلارجي��ة الأمريكي��ة، حي��ث ي�صج��ب الأمريكي��ون 
م�ساندة رو�سي��ا للرئي�ش ال�سوري ب�سار االأ�سد، بينما 
ت�صاع��د باده��م ال�صعودي��ة يف ق�ص��ف امل�صت�صفي��ات 

اليمنية.
ل��دى احل��روب تكالي��ف اأخاقي��ة حقيقي��ة، لك��ن 
املوج��ودة يف اليمن مرتفعة ب�صكل خا�ش، حيث البلد 

الأفقر على وجه الأر�ش.
كان��ت اإدارة اأوبام��ا تنتق��د علن��ا ال�صعودي��ن من 
احل��ن لاآخ��ر، لك��ن ذل��ك مل يبط��ئ وت��رية التعاون 
الأمريك��ي، كم��ا مل ي�ص��كل عائق��ا يف العاق��ات ب��ن 

البلدين.
يب��دو اأن احل��روب املتزاي��دة و�صيل��ة الولي��ات 
التف��اق  ع��ن  ال�صعودي��ن  اإل��ى  لاعت��ذار  املتح��دة 
الن��ووي الإيراين، لك��ن وا�صنطن لها نف��وذ كبري على 
ال�صعودين، ويج��ب اأن ت�صتخدمه لإقناعهم بتخفيف 

قب�صتهم على اليمن، واإنهاء هذا ال�صراع.
ال�صعودي��ة،  يف  ملك��ي  برتحي��ب  ترام��ب  حظ��ى 
حي��ث مت تعليق �صوره يف كل م��كان، لكن يف احلقيقة 
ال�صعودي��ة، م�صدر للم�صاكل يف كل مكان، حيث تروج 
لعقيدته��ا الوهابية ومتول رج��ال الدين املتطرفن يف 

اأنحاء العامل.

رّج��ح موقع »مي��دل اإي�ص��ت اآي« الربيطاين اندلع ح��رب اأهلية داخ��ل ال�صعودية ب�صب��ب ال�صيا�صات 
القت�صادية الفا�صلة التي تنعك�ش �صلباً وحرماناً على املواطنن، ول ي�صلم منها العمال الأجانب اأي�صاً.

ويف تقري��ر حتت عنوان »احل��رب الأهلية يف اململك��ة ال�صعودية قادمة«، اأ�صار املوق��ع اإلى اأن اأعدادًا 
متزايدة من املواطنن ال�صعودين والعمال الأجانب يواجهون �صعوبات اقت�صادية مل ي�صبق لها مثيل، 
معتربًا اأن الأزمات املعي�صية �صتحرك فتيل التحركات املطلبية، قائًا: اإن احلالة العامة لن تبقى هادئة اأكرث من ذلك 
بكث��ري.. ويعتمد النظام ال�صع��ودي �صيا�صات اأثبتت ف�صلها وانعك�صت �صلباً عل��ى م�صتقبل املواطنن والعمال، وهنا 
يو�ص��ح املوق��ع اأن �صناع ال�صيا�صات يف دوائر القرار مل يتمّكنوا من روؤية ما يتجاوز القيمة ال�صمية ملبادراتهم، كما 
اأن فر���ش الر�ص��وم وال�صرائب اجلديدة التي تقرها احلكومة بن فرتة واأخرى، من �صاأنه اأن يدمر ريادة الأعمال يف 

الباد وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم التي تعمل على ميزانيات وموارد حمدودة للغاية.
ولف��ت املوقع اإلى اأن ال�صيا�صات ال�صعودية بدًل من دعمه��ا لهذا القطاع الذي يكافح بالفعل، فاإنها متار�ش 
�صغوطاً عليه، منتقدًا البذخ ال�صعودي خال زيارة الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب، م�صريًا اإلى اأن احلكام 

مل يلتفتوا اإلى معاناة ال�صعب القت�صادية، وحملوا اأمواله ومنحوها لبلد اآخر، ما وّلد نقمة على ال�صلطة.
وخل�ش املوقع اإلى اأن الغ�صب العام يف اأرجاء الباد يت�صاعد ول اأحد يعرف حقاً متى �صي�صل اإلى نقطة التحول، 
وتنطل��ق �صرارة الثورة املوؤكد انفجاره��ا عندما يفقد النا�ش كل ما لديهم، فا بد اأن يكون ردهم الوحيد هو اخلروج 

اإلى ال�صوارع والنتفا�ش بوجه النظام.

: آي« البريطاني  إيست  »ميدل 

 احلرب األهلية في السعودية على األبواب..

�سّلط تقرير ملوقع قناة “دويت�سه فيله” 
الملاني��ة باللغة الإجنليزي��ة، ال�صوء على 
احل��رب  ا�صتم��رار  ج��راء  اليم��ن  معان��اة 
الت��ي ي�سنه��ا حتال��ف ال�سعودية من��ذ اأكرث 
م��ن عامن وم��ا ت�صببت به م��ن تدمري للبني��ة التحتية 
والكارث��ة الإن�صاني��ة، وكذلك ما اأف��رزه تواجد القوات 
التابع��ة للتحال��ف جنوبي اليمن من ن�ص��اط للجماعات 
املتطرف��ة وانت�صار لل�صج��ون ال�صري��ة الإماراتية التي 

ت�صهد ممار�صات تعذيب مهينة.
ووفق��اً للتقري��ر، ال��ذي اطل��ع علي��ه املرا�ص��ل ن��ت، 
وجد اليم��ن نف�صه و�صط كارث��ة اإن�صانية وحرب يقاتل 
فيه��ا ببني��ة حتتية تعر�ص��ت للتدمري وخط��ر املجاعة 

والأمرا�ش، غري اأن ال�صعودية ما�صية يف حربها.
وي�صي��ف التقرير اأن اليمن ل يواج��ه وباء الكولريا 
فح�صب بل يواجه اأي�صا املجاعة، بح�صب عدة وكالت 
تابع��ة للأمم املتحدة – برنامج املعونة لاأطفال التابع 
لليوني�صيف ومنظمة ال�صحة العاملية وبرنامج الأغذية 
العامل��ي – الذين اأ�ص��دروا حتذيرهم يف بي��ان م�صرتك  
ن�ص��ر موؤخرا واأكد “اأن هذا هو اأ�صواأ تف�صى للكولريا يف 

خ�صم اكرب اأزمة اإن�صانية يف العامل”.
وبخ�س��ب بيان منظمات االأمم املتح��دة، فمنذ اأبريل 
2017 كان هن��اك اأربعمائة األف حالة م�صتبه باإ�صابتها 
مبر���ش الكول��ريا. وق��د لق��ي ح��وايل 1900 �صخ�ص��ا 
م�صرعهم بالفعل ب�صبب هذا املر�ش. ويف الوقت نف�صه، 
يعان��ى ما يق��ارب م��ن مليوين طف��ل من �ص��وء التغذية 
احل��اد. وح��وايل 60 % م��ن اليمني��ني ال يعلم��ون كيف 

�صيح�صلون على وجبتهم القادمة.
ويلف��ت التقرير اإل��ى اأن اليمن يواج��ه خطر الأوبئة 
يف وق��ت يو�صك النظام ال�صحي يف الب��اد على النهيار 
وكذل��ك ال�ص��رف ال�صح��ي وم�ص��ادر املي��اه، حيث��ت 

تعر�صت للتدمري ال�صامل.

سجون تعذيب إماراتية جنوب اليمن
تط��رق تقري��ر القن��اة الأملاني��ة لل�صج��ون ال�صري��ة 
الإماراتية، باعتبارها موؤ�صرًا على اأنه ل نهاية تلوح يف 
الأفق لل�صراع واملعاناة ب��ل اليمن، لفتاً لاتهام الذي 
وجهته هيومن رايت�ش ووت�ش لدولة االإمارات املتحالفة 

م��ع ال�صعودية بدع��م املقاتلن اليمني��ن املتورطن يف 
التعذي��ب �ص��د  �صجناء يزع��م اأنهم مرتبط��ون بتنظيم 
القاع��دة وتنظي��م داع���ش وبالإ�صافة اإل��ى ذلك، حيث 
ت�ص��رف الإمارات على �صجنن عل��ى الأقل يزعم  اأي�صا 

اأنه يتم فيهما تعذيب اأ�صخا�ش.
وقالت �ص��ارة ليا ويت�صون، مدير ال�صرق الأو�صط يف 
منظم��ة هيومن رايت�ش ووت�ش: “نح��ن ال نقاتل ب�سكل 
فعال جماع��ات متطرفة مثل تنظيم القاع��دة اأو تنظيم 
الدول��ة الإ�صامي��ة م��ن خال اإخف��اء ع�ص��رات ال�صبان 
وزي��ادة  با�صتم��رار ع��دد الأحب��اء “املفقودي��ن” لدى 

االأ�سر يف اليمن”.

القمع الطائفي:
تقري��ر القن��اة الأملاني��ة تط��رق لت�صاع��د احلوادث 
الإرهابية ذات الطابع الديني يف عدن، م�صريًا اإلى اأنه يف 
مدينة عدن ال�صاحلية، مت قتل نا�صط �صاب يدعى اأجمد 
عب��د الرحمن، كان قائ��دا ملجموعة تداف��ع عن احلرية 
الديني��ة وحق��وق امل��راأة، باإطاق النار علي��ه يف مقهى 
لاإنرتن��ت. ويف الي��وم الت��ايل اأوقف املتطرف��ون موكب 
جنازت��ه ورف�ص��وا ال�صم��اح بدفنه يف مق��ربة اإ�صامية 
لأن عب��د الرحم��ن كان “كاف��رًا”.. وويف واقعة اأخرى 
اأظه��ر اأح��د الفيديوهات الأخرية قيام الق��وات اليمنية 
املوالية للتحالف بذبح واإع��دام اأ�صرى من احلوثين.. 
ووفقاً للتقري��ر، اأثار الت�صدد املتزاي��د لاإرهاب الديني 
ال�صك��وك وراء الأعم��ال الت��ي يقوم به��ا التحالف الذي 

تقوده ال�سعودية.

استهداف املدنيني:
يق��ول التقرير اأن��ه وفيم��ا تنت�سر �سج��ون التعذيب 
يف اجلن��وب، ا�صتاأنف التحال��ف ال�صعودي املدعوم من 
الولي��ات املتح��دة وبريطانيا هجوم��ه املتوا�صل على 
املدنين، حيث اأكدت الأمم املتحدة اأن القوات اجلوية 
للتحال��ف ل تعط��ي املدنين الكثري م��ن الهتمام خال 
غاراته��ا اجلوي��ة منذ وق��ت لي�ش ببعيد، حي��ث اأعلنت 
الأم��م املتح��دة اأن غ��ارة جوية لط��ريان على حمافظة 
تع��ز جنوب غرب الب��اد، ُقتل فيها اأكرث م��ن 20 مدنيا 
نازح��ا يف وقت مل يكن هن��اك اأي اأهداف ع�صكرية كانت 

بالقرب من املنزل الذي مت تدمريه.

تقرير ألماني:

ر اليمن ويرعى  التحالف السعودي يدمِّ
املتطرفني وقاطعي الرؤوس
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حدود السيادة اليمنية على باب املندب
مل����اذا تتمتع ال�سف����ن الأجنبية بحق 
امل����رور ) ال����ربيء( ع����رب م�سيق باب 
املن����دب.. وه����ل يحق لليم����ن اإغالق 
امل�سي����ق يف وج����ه املالح����ة الدولية، 
اأو فر�����ض ر�سوم مرور عل����ى ال�سفن 
التجاري����ة يف زم����ن ال�سل����م.. ومل����اذا 
ل ت�ستفي����د اليم����ن من ح����ق الزيارة 
والتفتي�����ض عل����ى ال�سف����ن احلربي����ة 

واملدنية وفقاً للقانون الدويل؟

اأن املاحة الدولية عرب  § ال�ص��يء املتعارف علي��ه، 
م�صي��ق باب املن��دب حمكومة بقوان��ن حا�صمة ل جمال 
معه��ا لأي��ة حقوق تع��ود بالنف��ع عل��ى الدول��ة اليمنية 
الت��ي يعرتف الع��امل بحقه��ا يف ال�صيادة عل��ى امل�صيق، 
لكنه ي�سل��ب منها جوهر هذه ال�سيادة حني يحذر من اأي 
م�سا�ش بحركة وحرية امللحة الدولية يف البحر االأحمر، 
�صاربا عر�ش احلائط التحفظات اليمنية جتاه القوانن 
الدولي��ة الت��ي اأدت اإل��ى تدوي��ل م�صي��ق ب��اب املندب ، 
وجتاهل��ت اخل�صو�صية اجليو�صيا�صي��ة، التي قد متنح 
بادن��ا امتي��ازات خا�ص��ة يف ح��ال تواف��ر لليم��ن دول��ة 
مقتدرة ونظام �صيا�ص��ي، ل يقبل امل�صاومة بحقوقها ول 

يغ�ش الطرف عن انتهاك �صيادتها.
فم��ا ه��ي ه��ذه احلق��وق  املغيب��ة، وه��ل ت�صتن��د اإلى 

مرجعية قانونية ميكن البناء عليها؟
ل�صت حمامياً ول �صليعاً بالقانون ، لكن مطالعة بع�ش 
ال��روؤى القانوني��ة بخ�صو���ش تنظي��م املاح��ة الدولية 
تق��ود ال��ى فج��وات تك�ص��ف املوؤام��رات ال�صتعماري��ة 
املتوالي��ة على م�صيق باب املن��دب، و�صوًل اإلى تدويله 
وفق��اً لقانون البحار ال��دويل ال�صادر ع��ن الأمم املتحدة 
والتفاقي��ة املن�صئة له عام 1982م، رغ��م اأن الكثري من 

الدول حتفظت عليها حتى يومنا هذا..
الأ�ص��ل اأن م�صي��ق ب��اب املن��دب يعترب �صم��ن اإطار 
املي��اه الإقليمي��ة لليم��ن، ول يح��ق لأي دول��ة اأن متخر 
�صفنها ع��ربه اإل باإذن م�صبق من اليمن، بيد اأن التفاقية 
اآنفة الذكر متنح ال�صفن الأجنبية حق املرور ) الربيء(، 
والذي يق�صد به: املرور ال�صريع دون توقف اأو ر�صو اإل 

يف حالة القوة القاهرة.
ول �ص��ك اأن ه��ذا الن��وع م��ن امل��رور وه��و الغال��ب ، 
يح��رم اليم��ن م��ن ال�صتف��ادة م��ن امل�صي��ق وموقعه��ا 
ال�صرتاتيجي، انطاقاً من مبداأ احلرية البحرية يف مياه 

البحار واملاحة اجلوية فوق تلك املياه .
ول �ص��ك اأن ه��ذا املب��داأ وذل��ك القان��ون ق��د و�صع��ا 
خ�صي�صاً خلدم��ة امل�صالح املتعلقة بالدول الكربى دون 
اعتب��ار للم�صال��ح الوطني��ة لل��دول وال�صع��وب يف ه��ذه 

املمرات.
وم��ا يجع��ل امل�صي��ق حمكوم��اً بالقانون ال��دويل ، اأن 

الدول املطلة علي��ه ) اليمن ، جيبوتي، اإثيوبيا( مل تربم 
اأي اتفاق خا�ش فيما بينها لتنظيم مرور ال�صفن عرب باب 
املن��دب، علماً اأن لليمن الأف�صلية من خال جزيرة ميون 
الت��ي تتو�ص��ط امل�صيق وت��كاد جتعل من��ه يف حكم املياه 
الداخلية، الت��ي لليمن مبوجبها ممار�ص��ة حقها القانوين 
يف اإغ��اق امل�صي��ق وفر���ش ر�ص��وم م��رور عل��ى ال�صفن 

التجارية واحلربية!
وق��د يعرت���ش البع���ش على ه��ذا التف�ص��ري ، غري اأن 
فر�ش روؤية ال��دول ال�صتعمارية على اليمن ل تخلو من 
حتفظ��ات مرتبطة باجل��دل والنقا�ش يف القان��ون الدويل 

حول امل�صايق املائية.
ب��ل ثم��ة م��ن ي��رى اأن نظ��ام امل��رور ال��ربيء ال��ذي 
و�صعته الدول الك��ربى كان الغر�ش منه تدويل م�صيق 
باب املن��دب وحماول��ة ال�صيطرة على احل��رب العربية 
الإ�صرائيلية ، والنزاع حول م�صيق تريان املختلف عليه 

بن م�صر وال�صعودية .
وبالإ�صاف��ة اإل��ى فر���ش الر�ص��وم على م��رور ال�صفن 
ال��ذي يحق لليم��ن تنظيمه وفق��اً لقانون حمل��ي، يراعي 
امل�صلحة القت�صادية والأمنية لبادنا، وبال�صتناد اإلى 
حق املرور الربيء نف�صه الذي يجيز اإيقاف عبور ال�صفن 
يف امل�صاي��ق اذا اأخل��ت ال�صفينة باأمن ال��دول ال�صاحلية 
و�صامتها اأو بح�صب النظ��ام فيها، كما يحق لهذه الدول 
فر�ش ر�صوم معينة مقابل خدمات تقدم اإلى ال�صفن اأثناء 

مرورها يف امل�صيق.
وه��ذا يعن��ي اأن اليمن كان من حقه��ا وال يزال تنظيم 
م��رور ال�صف��ن ع��رب امل�صي��ق واإجباره��ا عل��ى التوق��ف 
والت��زود باخلدم��ات يف املوانئ اليمنية وبال��ذات ميناء 
ع��دن كما كان��ت تفع��ل بريطانيا اإب��ان احتاله��ا جنوب 
الب��اد، الأم��ر ال��ذي �صينعك�ش اإيجاب��اً عل��ى القت�صاد 
الوطن��ي وعلى تطوير مين��اء عدن الذي تراجع كثريًا يف 
مقابل �صعود ميناء دبي العاملي، الذي ما كان لي�صل اإلى 
ه��ذه املكانة لول ت�صاهل النظ��ام ال�صيا�صي يف اليمن قبل 
وبع��د الوحدة، وافتق��اره لإدارة وطني��ة ت�صتغل موقع 
اليمن اجلغرايف، الذي تتكالب عليه القوى ال�صتعمارية 
فيما اليم��ن اآخر من يعرف كيف ي�صتفي��د من هذا املوقع 

اال�سرتاتيجي!

 باب املندب في
 زمن احلرب والعدوان 

اإذا كان باإم��كان اليم��ن اأن ت�صتفي��د م��ن ب��اب املندب 
اقت�صادي��اَ م��ن خال تق��دمي خدمات الإر�ص��اد واملاحي 
لل�سف��ن وت�سهيل ر�سوه��ا يف املوانئ اليمني��ة وتزويدها 
باخلدم��ات القت�صادية ، فاإن اأهمية هذا امل�صيق يف زمن 
احل��رب تف��وق بكث��ري اأهميت��ه يف زمن ال�صل��م، فمن حق 
اليم��ن اإغ��اق امل�صيق يف ح��ال العتداء عل��ى بادنا اأو 
ح��دوث اأية انتهاكات �صد اليمن، كما اأن لبادنا احلق يف 
اتخ��اذ التدابري الحرتازية ملكافح��ة القر�صنة البحرية 

والتجار باملخدرات وغرها.
ويف زم��ن احل��رب ول�صطراب��ات ، ف��اإن لليم��ن ح��ق 
الزي��ارة والتفتي�ش عل��ى جميع ال�صفن حربي��ة كانت اأم 
مدنية، ولها اأن تقوم باإر�ص��ال اإ�صارات لل�صفن للتاأكد من 
اأنه��ا ل حتمل اأ�صلحة اأو اأدوات ت�صر باملوقف الع�صكري 
اأو الأم��ن القوم��ي لها، ب��ل ميكن لها �صعود ه��ذه ال�صفن 

وتفتي�صها، ومنعها من املرور اإذا لزم الأمر! 
وه��ذا ال�ص��يء عين��ه ال��ذي قام��ت به م�ص��ر يف حرب 
�صيا�صي��اً  اإ�صرائي��ل  ت�صاع��د  الت��ي  ال��دول  م��ع  1973م 
ولوج�صتياً ، وهو ما قامت به اليمن اأي�صاً يف م�صيق باب 

املندب ت�صامناً مع م�صر عبدالنا�صر!
وبع��د هذه احل��رب ت�صاعفت اأهمية ب��اب املندب مع 
ا�صت��داد املناف�صة الدولية على النف��ط العربي، وجاءت 
اأزم��ة ال�صومال من��ذ ت�صعينات الق��رن املا�صي، لتفر�ش 
عل��ى ال��دول الك��ربى التح��رك العملي حلماي��ة املاحة 
الدولي��ة يف القرن الأفريقي املج��اور لباب املندب ، وهو 
ما جعل البح��ر الأحمر و�صواحله حمط تناف�ش بن هذه 
الدول الت��ي اأقامت قواعد ع�صكرية يف جيبوتي واأرترييا 
له��ذا الغر���ش، وكان ل فتاً اأن ال�صن ق��د دخلت موؤخرًا 

على هذا اخلط.
وبالإ�صاف��ة اإل��ى القواعد الع�صكري��ة، حطت يف املياه 
الإقليمي��ة للبح��ر الأحم��ر ع�ص��رات ال�صف��ن والبارجات 
البحري��ة االأمريكي��ة والرو�سي��ة واالإيراني��ة، وغره��ا 
حت�صباً لأية م�صتج��دات حتول دون ا�صتمرار املاحة يف 

هذه املنطقة.

حالي��ا ت�صيطر قوات الغ��زو والحت��ال ال�صعودية/
الإمارتي��ة على باب املندب ومين��اء املخا وعلى جزيرة 
مي��ون مين��اء ع��دن. وتتولى الق��وات الإماراتي��ة اإدارة 
املناط��ق املحتلة يف جن��وب الباد، ما يوؤك��د اأن املطامع 
الإماراتي��ة يف اليم��ن اأك��رب م��ن جم��رد اإعادة م��ا ي�صمى 
بال�صرعية وحكومتها.. فبالإ�صافة اإلى اخلدمة املجانية 
لأمري��كا واإ�صرائي��ل ، تعم��ل الإم��ارات عل��ى اإعاق��ة اأي 
نهو���ش يف املوان��ئ اليمني��ة حتى ل تكون عل��ى ح�صاب 

موانئها ومطاراتها التي تدر عليها مداخيل فلكية!!
يف 26 مار���ش 2015م ت�صكل التحال��ف العربي معلناً 
م��ا ي�صم��ى بعا�صفة احلزم الت��ي اأدعت اأنه��ا تعمل على 
ا�صتع��ادة ال�صرعية من اأيادي م��ن و�صفتها بالنقابين 
احلوثيني..وكان��ت ث��ورة 21 �سبتم��ر ال�سعبية منحت 
اأن�ص��ار اهلل �صلط��ة �صيا�صي��ة واأمنية وا�صع��ة، وفر�صت 
خم��اوف تتعلق مب�صري املاحة الدولي��ة يف باب املندب 
يف ظ��ل ال�صلطة اجلديدة التي ل يك��ف الإعام اخلليجي 

عن ربطها باإيران.
وحت��ت هواج���ش الأم��ن القوم��ي العرب��ي وب�ص��وء 
اأخ�ص��ر اأمريك��ي ت�صكل��ت ق��وة عربي��ة م�صرتك��ة غ��ري 
م�صبوق��ة لت�ص��ن ع��دوان وح�ص��ار جائ��ر و�صام��ل على 

ال�صعب اليمني ل يزال قائماً حتى اللحظة.
ولأن مي��ن م��ا بع��د 21 �صبتم��رب تختلف جذري��اً عن 
اليم��ن ) ال�صيا�صية( التي تعاملت معه��ا ال�صعودية منذ 
�صبعينيات القرن املا�صي، فقد وجدت ال�صعودية نف�صها 
اأمام خارطة جديدة، راأت معها �صرورة التدخل ع�صكرياً 
لإع��ادة الأمور ال��ى ن�صابها ) م��ع اأن اأن�ص��ار اهلل كانوا 
منفتحن على عاقات احرتام متبادلة مع ال�صعودية ( ، 
وكان رئي�ش الكيان ال�صهي��وين بنيامن نتنياهو قد د�صن 
احل��رب على اليمن حن حذر م��ن �صيطرة ) احلوثين( 
عل��ى ب��اب املندب..وهو التحذي��ر الذي وج��د �صداه يف 
كث��ري م��ن العوا�ص��م العربي��ة والدولية مبا فيه��ا م�صر 
والإم��ارات ، فق��د وج��دت  م�ص��ر نف�صه��ا حماط��ة بهذه 
الهواج���ش، املرتبط��ة بتاأث��ري و�ص��ع باب املن��دب على 
املاح��ة يف ) قناة ال�صوي�ش( ، علماً اأن اأن�صار اهلل قدموا 
التطمين��ات الازمة عرب ال�صفري امل�ص��ري الذي كان من 
اآخر ال�صفراء الذين غ��ادروا �صنعاء قبيل العدوان على 

اليمن.
وهكذا ت�صكلت خم��اوف ومطامع �صعودي��ة اإماراتية 
اإ�صرائيلي��ة م�صري��ة ، باجت��اه احل��رب والع��دوان على 
اليم��ن حتت غط��اء ا�صتع��ادة ال�صرعية وحماي��ة الأمن 
القوم��ي العرب��ي ، و�صوًل اإلى احت��ال ) باب املندب( ، 
واإقامة قاع��دة ع�صكرية اإماراتي��ة يف جزيرة ميون التي 

تعرف بعنق باب املندب .
ميني��اً اأدرك��ت الق��وى الوطني��ة املناه�ص��ة للعدوان 
ال�صع��ودي الأمريكي خط��ورة امل�صا�ش باملاحة الدولية 
يف البح��ر الأحمر وعرب م�صيق باب املن��دب، فلم ي�صدر 
منها ومن اجلي�ش واللجان ال�سعبية ما ي�ستهدف ال�سفن 
وحق امل��رور يف البحر رغم وطاأة الع��دوان واحل�صار، 
وبرغ��م اأن القان��ون ال��دويل يجي��ز لليم��ن ح��ق اإغاق ) 
امل�صي��ق( وتفتي���ش ال�صف��ن الذي مت��ر من خ��ال املياه 
الإقليمي��ة والداخلي��ة لليمن ، وكان اله��دف من عملية ) 
�صب��ط النف�ش( هذه نزع املخ��اوف التي ت�صكلت كذرائع 

للحرب على اليمن.
والي��وم اأكاد اأج��زم اأن ت�صعي��د املعرك��ة يف البح��ر 
واللج��ان  اجلي���ش  جان��ب  م��ن  املن��دب  ب��اب  وح��ول 
ال�صعبية والقوت��ن ال�صاروخية والبحري��ة كفيل بردع 
دول الع��دوان الت��ي التزم��ت لأمري��كا وللق��وى الدولية 
املتواطئة بتاأمن املاحة يف املنطقة ، وعزل باب املندب 

عن م�صرح املواجهات الع�صكرية.
يف اليم��ن نح��و ثاث��ن ملي��ون اإن�صان حت��ت الق�صف 
واحل�ص��ار يح�صده��م امل��وت كل �صاعة وح��ن، بنريان 
الع��دوان اأو مبر�ش الكولريا، فيم��ا دول العامل العدوة 
وال�صديقة غري مكرتثة اإل بتاأمن املاحة يف باب املندب، 
ي�صاعده��م يف ذل��ك تعق��ل الق��وى الوطني��ة املناه�ص��ة 
للع��دوان والتي واإن كانت قد ح��ذرت واأعلنت عن حقها 
امل�صروع يف ا�صتهداف البوارج الع�صكرية لقوى العدوان 
، ونف��ذت عددًا م��ن العلمي��ات النوعية بالفع��ل، اإل اأنها 
مل تعلن بع��د اإغاق امل�صيق يف وج��ه املاحة الدولية.. 
واأج��زم اأنها لو فعلت ذلك لكان��ت احلرب قد توقفت منذ 

وقت مبكر.. 
لك��ن هل ل يزال مبق��دور اليمن اأن تق��دم على خطوة 

كهذه؟!!

كتب / عـبدالله علي صبري

تلمي��ح الع��ام "ال�صهي��و اأعرابي" 
ال��ى ا�صته��داف مك��ة بال�صواري��خ من 
طرف "احلوثي" ولكنها �صقطت بعيدا 
لع��دم دقتها اأمر يف ح�صي�ش ال�صخافة، 
فاليميني��ون مل ولن ي�ستهدف��وا البقاع 
املقّد�سة الأنهم يحرتمون قد�سيتها اأكرث 
من الذي يزعم خدمتها.. هذا من ناحية 
، اأما من ناحية اأخرى فمكة واملدينة مل 
ي�ستهدفهما تاريخيا اال "بنو اأمية" اأي 

اأ�صحاب ال�صام املرجعي لآل �صلول.
اأهل  "يزي��د ب��ن معاوية" اأثخ��ن يف 
املدين��ة وقت��ل منه��م 11000 تقريب��ا 
مقت��ل  اث��ر  البيع��ة  خلع��وا  اأن  بع��د 

ق�ص��ف  وم��ن  بيت��ه..  واآل  احل�ص��ن 
احلوث��ي  لي���ش  باملنجني��ق  الكعب��ة 
ب��ل م��ن اأر�س��وا فك��رة " اأه��ل ال�سن��ة 

واجلماعة " اأي االأمويون.
يقتح��م  مل  احلدي��ث  الع�ص��ر  يف  و 
امل�صج��د احل��رام ويتح�ص��ن في��ه غري 
املت�صبع��ن بالفك��ر الوهاب��ي واأق�ص��د 
ع��ام  العتيب��ي"  جهيم��ان   " جماع��ة 
1979 ومل ي�صتنج��د بالقوات اخلا�صة 
الفرن�صية لتحرير امل�صجد احلرام منهم 
غ��ري اأ�صاطنة الفك��ر الوهابي ورعاته : 

اآِل �صلول.
ولن اأ�صتغرب اأب��دا ان قام اآِل �صلول 
يوما بتفج��ري امل�صجد احلرام وتوجيه 
الته��ام لط��رف اآخ��ر ان �صاق��ت به��م 
ال�صب��ل حل�ص��د احلمق��ى واملغفل��ن يف 
حروبهم...نعم يا �سادة لن يرتددوا يف 
فعله��ا ان كانت ت�صمن له��م ال�صتمرار 

يف ال�صلطة.

عــــن اســــتــــهــــداف مــكــة

عبدالكريں زغدودي

اجل��راح  ويبل�صم��ون  الأ�ص��واء  خل��ف  يعمل��ون 
اأكفه��م  اأرواحه��م عل��ى  وي��داوون الوج��ع حامل��ن 
كم�ص��ارط جراحهم  انه��م جماهدي اأبط��ال الإ�صعاف 
احلربي ويوماً ما �صنقل��ب �صفحات التاريخ امل�صرفة 

لهذا البلد العظيم …
 ونتذكر ما خباأته بن طياتها املباركة باأ�صماء تعجز 
الكلم��ات عن و�صف معانيها وقي��م البطولة وال�صجاعة 

وال�صمود التي جتلت باأ�صحابها.
�صتاأخذن��ا الذاك��رة لن�����تاأمل تلك الوج��وه النقية 
كنق��اء الثل��ج وطه��ره … اإنه��م اأ�صح��اب القل��وب 
البي�ص��اء و ال�صمائ��ر احلية … ملئك��ة الرحمة يف 
جي�سن��ا العظي��م “اأبطال الإ�صع��اف احلربي للجي�ش 

واللجان ال�سعبية ”.

لن نن�صى حجم معاناتهم وتعبهم خ�صو�صاً يف املهمة 
الت��ي كانوا يقوم��ون بها يف جبهات الع��زة وال�سرف يف 
مرافقة جماهدي اأبطال اجلي�ش واللجان  ، لقد �صمدوا 
يف اأعايل القمم ويف ال�صحاري وال�صهول والوديان بوجه 
اأعتى العوا�صف والق�ص��ف دون هوادة اأو ملل وكانت 
البت�صامة ل تفارق اإ�صراقة حمياهم وكانوا يدا بيد مع 
الق��وات املهاجمة. لكم اأن تتخيلوا حجم التعب يف حمل 
جريح اأو �صهيد م��ن اأ�صفل الوادي لقمة اجلبل بطرقات 

وعرة وموحلة. او من �صحراء الرمال احلارقة .
ويف اللي��ل ل ن��وم ول راح��ة.. لك��ن رحم��ة اهلل مل 
تفارقه��م ي�صربون وينال��ون كما ين��ال املقاتلن �صرف 
الفوز والن�صر .. ف�صكرا لهم فردا فردا و هنيئاً لهم هذا 

ال�سرف العظيم .

مجاهدو  اإلسعاف احلربي  .. أبطال خلف الكواليس
أحـــــــــــــــمد حاجـــــــــــــــــب
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ثقلفي

قراءة أولية في دروس من هدي القرآن للسيد حسني بدر الدين احلوثي

وت�صه��د الدول النامية التبعي��ة القت�صادية 
عل��ى  اقت�صادياته��ا  يعتم��د  حي��ث  الكامل��ة، 
القرو���ش الربوي��ة  وامل�صاع��دات اخلارجي��ة 
الت��ي متنحه��ا املنظم��ات القت�صادي��ة الدولية 
»�صندوق النق��د الدويل والبنك الدويل« ،والتي 
للنم��و  فر�ص��ة  اأي  ومتن��ع  القت�ص��اد،  تدم��ر 
القت�ص��ادي وحتقي��ق الكتف��اء الذات��ي ، ب��ل 
حت��ول جمتمع��ات تل��د ال��دول اإل��ى جمتمعات 
ا�صتهاكي��ة حم�صة، واأ�ص��واق لرتويج ب�صائع 
ومنتج��ات ال�س��ركات العملق��ة ، ال�سّيم��ا وان 
تل��ك القرو���ش الربوي��ة ل يت��م ا�صتخدامها يف 
واإن  ،ل�صّيم��ا  و�صناعي��ة  انتاجي��ة  م�صاري��ع 
ال��دول الراأ�سمالي��ة بقي��ادة اأمري��كا ق��د حالت 
دون احداث تنميه اقت�صاديه و�صناعيه للدول 
النامي��ة ومنه��ا ال��دول العربي��ة واال�سلمي��ة 
لك��ي تبق��ى جم��رد جمتمع��ات ا�صتهاكي��ه غري 
منتج��ه وا�صواق��اً ملنتجاته��ا ، واجته��ت ع��رب 
�صن��دوق النق��د والبن��ك الدولين ال��ى اغراق 
كاه��ل ال��دول العربي��ة وال�صامي��ة بالقرو�ش 
الربوي��ة وفوائده��ا حت��ت م��ررات م�ساري��ع 
التنمي��ة ، حيث اأن تل��ك املنظمات املُقر�صة هي 
التي حتدد جمالت انفاق تلك القرو�ش وتقوم 
باإعداد برامج مف�صل��ة وعلى احلكومة املعنية 
اأن تتبناه��ا ك�ص��رط للح�ص��ول عل��ى القرو�ش 
غ��ر  ا�ستهلكي��ه  م�ساري��ع  ليت��م توظيفه��ا يف 
انتاجيه وتفر���ش على حكومات الدول النامية 
اخلطط القت�صادية العقيمة يف م�صعى ل�صرف 
توج��ه النا�ش عن امل�صاري��ع املُنتجة كالزراعة 
وال�صناع��ة اإلى م�صاري��ع هام�صية ، بحيث يتم 
الإقرا�ش بعد فر�ش �ص��روط وم�صاريع معينة 
ه��ي يف الغال��ب م�صاريع ا�صتهاكي��ة وهام�صية 
وخدم��ات عام��ة مث��ل م�صاري��ع جتمي��ل املدن 
بالناف��ورات واحلدائ��ق وغري ذلك م��ن الأمور 
الهام�صية يف حياة �صعوب تعي�ش على القرو�ش 

الربوية لتوفري قوتها ال�صروري.
وتوؤ�ص���ش هذه الدرا�ص��ة اأطروحتها بدرا�صة 
طبيعة الهيمن��ة القت�صادية للدول الراأ�صمالية 
الت��ي تاأتي بعب��اءة م�صاريع التنمي��ة يف �صوء 
م��ا قدم��ة ال�سي��د ح�سني ب��در الدي��ن احلوثي، 
حي��ث مت ا�صتخ��دام منه��ج حتلي��ل املحت��وى 
كاأداة بالغ��ة الأهمي��ة يف الك�ص��ف ع��ن ما قدمة 
احلوث��ي يف درو�صه من هدى القراآن الكرمي عن 
حقيقة الهيمنة القت�صادية على الأمة العربية 
واآثاره��ا  لأ�صكاله��ا  وت�صخي�ص��ه  وال�صامي��ة 

ال�سلبية. 

نبذة عن املشروع القرآني الذي 
قدمة السيد حسني احلوثي:

لق��د ق��دم ال�صيد ح�ص��ن بدر الدي��ن احلوثي 
روؤى  الثق��ايف  الق��راآين  م�صروع��ة  خ��ال  م��ن 
�صحيح��ة وحل��ول ناجعة جتعل الم��ة قادرة 
عل��ى املواجه��ة ، وتعط��ي كل م��ن ي�ص��ريون 
ي�ّصخ�ص��وا  اأن  مب�صت��وى  يكون��وا  اأن  عليه��ا 
الواق��ع ويقدم��ون التقيي��م الدقي��ق والفعل��ي 
لواق��ع االأم��ة وم�سكلتها واملخ��رج لها من هذا 

الواق��ع ، وحت��رك اإل��ى دع��وة الأم��ة العربية 
والإ�صامي��ة اإل��ى الرج��وع اإلى الق��ران الكرمي 
كمنه��اج ي�ستن��رون من��ه ملواجه��ة امل�س��روع 
اال�ستعماري بقيادة اأمريكا والدول الراأ�سمالية 
، ف��كان يخاطب العقل الب�سي��ط للإن�سان ، ومل 
ي��اأٍت مبعان غ��ري مفهومة ،ول عب��ارات معقدة 
،بل كان يخاطب النا�ش بكلمات �صل�صة تتما�صى 
م��ع ثقافته��م الب�صيطة لي�ش اإل لّيع��وا كل كلمة 

يقولها اأو يحذر منها.
احلوث��ي  ح�ص��ن  ال�صي��د  ��ه  توُجّ يك��ن  ومل 
الديني��ة  ال�صرعي��ة  العل��وم  عل��ى  مقت�ص��رًا 
املعروف��ة فقط ، ومل تنح�صر نظرته يف حميطه 
اجلغ��رايف فق��ط ؛ ب��ل كان ي�صب ّج��ل اهتمامه 
اأي�ص��اً على اجلوان��ب القت�صادية التي ترتبط 
به��ا ع��زة الأمة وقوته��ا و�صيادتها م��ن منطلق 
التاأكي��د باأن الإ�صام يهتم باجلانب القت�صادي 
فيما يتعل��ق بامل�سلمني ، ويق��ول: "اأن الإ�صام 
يهت��م ج��دًا فيم��ا يتعل��ق بامل�صلم��ن باجلان��ب 
القت�ص��ادي لعب��اد اهلل، باجلان��ب القت�صادي 
للم�سلم��ني" ، وي�صيف: "اجلان��ب القت�صادي 
بالن�صب��ة للم�صلم��ن مه��م يف اأن ي�صتطيع��وا اأن 
يقف��وا يف مواجه��ة اأعدائه��م، يف اأن ي�صتطيعوا 
اأن يقوم��وا بواجبه��م ومب�صئوليته��م اأم��ام اهلل 
من العمل على اإعاء كلمته ون�صر دينه، ون�صر 

دينه يف الأر�ش كلها" .
        ومن بن الق�صايا التي حذر منها احلوثي 
الم��ة  عل��ى  القت�صادي��ة  الهيمن��ة  ق�صي��ة   ،
العربي��ة وال�صامي��ة والتي تدخ��ل معظمها يف 
م�صم��ى "ال��دول النامي��ة" يف الع��امل ، والت��ي 
تعتم��د ب�ص��كل اأ�صا�ص��ي على منتج��ات �صركات 
وم�صانع ال��دول الراأ�صمالية وهو ما جعل هذه 

الدول تفر�ش �صيطرتها وهيمنتها عليها.
روؤيت��ه  يق��دم  اأن  احلوث��ي  واأ�صتط��اع       
القت�صادية الوا�صعة التي تت�صمن الت�صخي�ش 
الفعل��ي لواق��ع المة وم��ا تعاني��ه ، وتطَرّق يف 
درو���ش ع��دة من ه��دى القراآن الك��رمي حلقيقة 
الهيمن��ِة القت�صادي��ة لل��دول الر�صمالي��ة على 
����ة العربي��ة والإ�ص�امي��ِة ، واأحت��ه لبيان  الأَُمّ
ة  وت�صخي���ش بع�ش املفاهي��م والق�صاي��ا الهاَمّ
ذاِت ال�صل��ة كمفه��وِم التنمية الت��ي ت�صتخدمها 
ال��دول الراأ�صمالية كعب��اءة للهيمنة على المة 
العربي��ة وال�صامي��ة ، وتط��رق ال��ى طبيع��ة 
تل��ك التنمي��ة يف جع��ل �صع��وب الم��ة جم��رد 
اأ�صواق��اً ا�صتهاكيه ، وا�صتغاله��م كاأياٍد عاملة 
يف �سركاته��م العملق��ة "متع��ددة اجلن�سيات" 
ال�صناع��ات  عل��ى  الق�ص��اء  نح��و  ،وال�صع��ي 
املحلية واغراق ال�صواق باملنتجات الجنبية 
بالإ�صاف��ة   ، الوطني��ة  املنتج��ات  وحمارب��ة 
ال��ى من��ح القرو���ش الربوية املُنهك��ة التي يتم 
ا�صتخدامها يف تنفيذ م�صاريع هام�صية ل توؤدي 
الى حتقي��ق التنمية احلقيقي��ة والو�صول الى 

االكتفاء الذاتي.
الق�صي��ة  له��ذه  احلوث��ي  تن��اول  ّيك��ن  ومل 
بالكتف��اء  �صطح��ي  تن��اول  جم��رد  اخلط��رية 
النح��و  ه��ذا  لأن  ؛  فق��ط  اأ�صبابه��ا  بتو�صي��ح 
م��ن التعام��ل ال�صطحي م��ع مثل ه��ذه الق�صايا 

العميقة وامل�صريية، ي��وؤدي بالأمة اإلى اعتماد 
عاج �صطح��ي ت�صكيني وموؤق��ت، ل ي�صمن ول 
يغن��ي من جوع ؛ بل على العك���ش من ذلك فقد 
كان تناوله له��ذه الق�صية اخلطرية وفق روؤية 
قراآنية وب�صكل عميق يتعر�ش جلذور امل�صكلة، 
ومنا�صئه��ا الأول��ى ، وكي��ف تفرع��ت واأينعت 

ثمارها امل�صمومة يف ج�صد الأمة املري�ش.

نظرة عامة للهيمنة االقتصادية:
اإن خطط الهيمنة الأمريكية على العامل لي�صت 
باجلدي��دة، بل هي �صاربة يف عمق تاريخ العامل 
اجلدي��د منذ اأن اأخذ يت�صكل يف ال�صمال الأمريكي 
حام��ًا ت�ص��وره اخلا���ش مل�صتقبل الع��امل، فلم 
تف��وت الوليات املتح��دة الأمريكية على امتداد 
تاريخه��ا اأي فر�ص��ة لفر���ش هيمنته��ا، واإعادة 
ت�صكي��ل العامل مبا يت��واءم وم�صاحلها ،ل�صّيما 
واأن الهيمنة على العامل هو الهدف العام لأمريكا 

،وال�سمة البارزة يف �سيا�ستها اخلارجية.
     وعندم��ا انته��ت احل��رب العاملي��ة الثانية 
بانت�صار احللفاء ،ا�صتطاعت الوليات املتحدة 
الأمريكي��ة اأن ت�صب��ح الق��وة الأول��ى عاملي��اً ، 
بع��د اإن خرج��ت معظ��م دول اأورب��ا واأ�صيا من 
احل��رب ُمنهك��ة ع�صكرياً واقت�صادي��اً ، وحينها 
مل تكن الوليات املتحدة تريد اإ�صاعة الفر�صة 
الت��ي متكنه��ا م��ن �صياغة نظ��ام عامل��ي جديد، 
يخ��دم م�صاحله��ا ، فا�صتغلت ذل��ك وجندت كل 
اإمكاناته��ا لتحقيق هذا الهدف ، بعد اإن اأدراكها 
ب��اأن التحك��م بالع��امل والهيمن��ة عل��ى ث��روات 
ال�صعوب ل يكفي فقط امتاك القوة الع�صكرية 
ال�صاربة ،بل ه��ي بحاجة لو�صائل اأخرى ت�صل 
اإل��ى اجلوانب القت�صادي��ة وال�صيا�صية ك�صكل 
م��ن اأ�ص��كال ال�صتعمار الغ��ري مبا�ص��ر ، وراأت 
اأف�ص��ل طريق��ة لب�ص��ط هيمنته��ا وحماي��ة  اأن 
م�صاحله��ا ه��و اإن�ص��اء جمموعة م��ن املنظمات 
وال��وكالت الدولي��ة الت��ي تعم��ل عل��ى ب�ص��ط 
نف��وذ اأمري��كا، وا�صتطاعت باأن تخ��رج بت�صور 
جت��اه الت�صوي��ة العاملي��ة ب�ص��كل ي�صم��ح له��ا 
بفر�ش هيمنتها على كافة ال�صعدة الع�صكرية 
اإن متكن��ت  بع��د  وال�صيا�صي��ة والقت�صادي��ة، 
م��ن فر�ش �صيطرته��ا الع�صكرية ع��رب جيو�صها 
، وال�صيا�صي��ة ع��رب ولء احلكوم��ات املنهك��ة 
واملهزوم��ة له��ا، فت��م تاأ�سي���ش منظم��ة االأم��م 
املتح��دة يف اأبري��ل 1945 م ،الت��ي تّعد مبثابة 

الدرع ال�سيا�سي للواليات املتحدة االأمريكية.
ويف املج��ال القت�ص��ادي، متكن��ت اأمريكا من 
اإن�صاء جمموع��ة من الهيئ��ات الدولية، حتولت 
اإل��ى اأذرع لل�صيا�ص��ة القت�صادي��ة الأمريكي��ة، 
وراح��ت تفر���ش م��ن خالها عل��ى بقي��ة العامل 
املعايري القت�صادية التي يجب اتباعها و�صوًل 
اإلى تعمي��م النموذج الراأ�صمايل، فجاءت اتفاقية 
1944م  ع��ام  يوليو  �صه��ر  "بريت��ون وودز" يف 
،م��ن خال موؤمتر دويل عقد يف الوليات املتحدة 
الأمريكي��ة يف بروت��ن وودز ، مب�صارك��ة ق��ادة 
اأرب��ع واأربعن من ال��دول الغربية التي متخ�ش 
عنه��ا التوائ��م الثاث��ة: �صن��دوق النق��د الدويل  

  International Monetary Fund
IMF(( ، البن��ك ال��دويل لاإن�ص��اء والتعم��ري  
اجلات  منظم��ة   ،))World Bank،W.B
"منظم��ة  لحق��ا   عرف��ت  والت��ي   ،  GATT
 World Trade    " العاملي��ة ً التج��ارة 
وغريه��ا   ،  ))Organization،W.T.O

من الوكالت والتجمعات القت�صادية.
     وبناًء على ذلك، جت�صدت و�صائل ال�صيطرة 
لل��دول الراأ�صمالي��ة يف بنية النظ��ام القت�صادي 
الدويل الامتكافئ  من خال تلك املنظمات املالية 
الدولي��ة الت��ي تع��زز م��ن التبعي��ة القت�صادية 
لل��دول النامية ، حيث برزت على ال�صطح ق�صية 
التنمية ب��ني الدول الراأ�سمالي��ة والدول النامية 
عرب "�صن��دوق النقد والبن��ك الدولين"، وذلك 
ب�صب��ب تداعي��ات العاق��ات الدولية عن��د نهاية 
احل��رب ،ل�صّيم��ا واأن معظم ال��دول النامية قد 
خ�صع��ت لا�صتعم��ار منذ الق��رن التا�ص��ع ع�صر 
،وبالت��ايل اأدخل��ت يف دائ��رة القت�ص��اد العاملي 
بو�صفه��ا �صوق��اً لت�صري��ف منتج��ات ال�ص��ركات 
العماق��ة من ناحي��ة ، وم�صدرًاَ لاأي��اٍد العاملة 
الرخي�صة واملواد الأولية من ناحية اأخرى، كما 
تّول��ت منظمة التجارة العاملية اكت�صاح ما تبقى 
من حواجز احلماية الوطنية يف البلدان النامية 
، وفت��ح اأ�ص��واق الع��امل اأم��ام ب�صائ��ع ال��دول 
ركات متع��ددة اجلن�صيات  الراأ�صمالي��ة عرب ال�َصّ
،التي اأ�صبحت ق��وة اقت�صادية كبرية يف العامل 
تتعدى ميزانيتها ميزانية بع�ش الدول النامية.

ت�صعيد الع��دوان يواجه بالت�صعيد واجلولة 
الأولى حت�صم ل�صالح اجلي�ش واللجان ال�صعبية 
اجلي�ش واللجان ال�صعبية يواجهون ت�صعيد 
العملي��ات  واب��ل  بع��د  بالت�صعي��د  الع��دوان 
اجلي���ش  ق��وات  تنفذه��ا  الت��ي  اال�سرتاتيجي��ة 
واللجان ال�صعبية والتي تعد هي اولى العمليات 
ال�صتباقية ذات الزخم الع�صكري الغري م�صبوق 
ميك��ن ط��رح ال�صوؤال الت��ايل وهو ه��ل فعا دقت 
�صاعة ال�صفر حل�ص��م املعركة الدائرة باليمن ام 

ان الو�صاع �صتت�صاعد الى مال نهاية??
فم��ن خال العملي��ات الع�صكري��ة املت�صاعدة 
للجي���ش  الع�صكري��ة  القطاع��ات  تنفذه��ا  الت��ي 
اليمن��ي واللج��ان ال�سعبي��ة بداي��ة بالعملي��ات 
منطق��ة  م��ن  كا  ا�صتهدف��ت  الت��ي  البالي�صتي��ة 
ينب��ع النفطية وقاعدة امللك فه��د اجلوية داخل 
العم��ق ال�صع��ودي يل��ي ذل��ك قيام وح��دات من 
ق��وات اجلي���ش واللج��ان ي��وم ام���ش اجلمع��ة 
املواف��ق 2017/7/28ب�ص��ن عملي��ات اجتي��اح 
واح��كام ال�صيطرة على عدة مواقع ومع�صكرات 
�سعودي��ة منها مع�سكر اجلاب��ري اال�سرتاتيجي 
وغريها من املواقع داخل منطقة جيزان واخريا 
ولي���ش اخرا م��ا ح�صل الي��وم ال�صب��ت املوافق 
2017/7/29 والذي مت فيه ا�صتهداف واغراق 
�سفين��ة حربية تابع��ة للإمارات قبال��ة �سواحل 

منطقة املخا .
فم��ا يث��ر الده�سة والذه��ول ه��و ان هذه كل 
العملي��ات النوعي��ة نف��ذت خال ا�صب��وع واحد 

فقط وباأوقات متتابعة.
فبت��ايل م��ن خ��ال ه��ذا ال�صع��ود الع�صك��ري 

واللج��ان  اجلي���ش  لق��وات  واملتعاظ��م  الكب��ر 
ال�صعبي��ة تزامنا مع ب��دء الت�صعي��د ال�صعودي 
والمارات��ي يف خمتل��ف جبه��ات القت��ال ميك��ن 
الق��ول هنا “ان احلرب باليمن بدٲت بالتدحرج 
نح��و منح��درات ت�صعيدية كب��رية ورمبا تكون 

هي مرحلة احل�سم .
ال�صي��د القائ��د عبداملل��ك احلوث��ي يف جوه��ر 
خطابه الخري حتدث عن احلرب باليمن وا�صفا 
اياها بانها �صت�صتمر بال�صعود حتى نهاية العام 
احلايل وهذا الخري نقل �صورة تعك�ش ان هناك 
تطورات حقيقية �صتطرٲ على ال�صاحة قد تفتح 

باب الت�صعيد مب�صراعية .
فاملوؤ�صرات الخرية برهن��ت ميدانيا على ان 
قي��ادة اجلي���ش واللج��ان ال�صعبي��ة تطمح فعا 
بفر���ش نق��اط حتول و�صن��ع مع��ادلت �صعبة 
عل��ى طاول��ة املفاو�ص��ات �ص��د ق��وى العدوان 
ال�صعودي والماراتي خ�صو�صا مادام والخري 
لزال يح��اول الت�صعي��د الع�صك��ري وميار���ش 
ت�صدي��د احل�ص��ار املطب��ق بني��ة دف��ع ال�صع��ب 

اليمني نحو كارثه الن�صانية حمققه.
ل��ذا من هذا ال�صا�ش رمب��ا ان رحى الت�صعيد 
الت��ي �صنها الي��وم بيد اجلي�ش اليمن��ي واللجان 
ال�صعبي��ة لن تك��ف عن ال��دوران فق��ط عند هذا 
احلد لأنها ممكن ان ت�صتمر يف طحن كل مقومات 
العدو ال�صعودي �صواء كانت من�صئات نفطية او 

ع�صكرية 
اجلدي��ر بالذك��ر هنا اي�ص��ا ان الم��ارات هي 
الخ��رى ل��ن تكون مبنٲ ع��ن هذا امل�ص��ار لأنها 
واقع��ه فع��ا �صم��ن نطاق ه��ذه الرح��ى وعلى 
امل��دى القريب ممك��ن ان ن�صهد �صرب��ات مدمرة 

داخل العمق الماراتي.
وبح�ص��ب اخل��رباء الع�صكري��ن، ان اط��اق 
ه��ذا ال�ص��اروخ  عل��ى م�ص��ايف تكري��ر، ر�صال��ة 
وا�صح��ة لاإمارات ورمب��ا الهدف الق��ادم يكون 
اح��دى موان��ئ املائي��ة لاإماراتي��ن، وبح�ص��ب 
املعطي��ات الع�صكرية وال�صواري��خ التي متلكها 
اليم��ن )بح�صب املدى( اما ميناء را�صد او ميناء 
جب��ل علي يف دب��ي او ميناء خورف��كان او ميناء 
احلمري��ة يف ال�صارق��ة �صيكونون اله��دف القادم 

لليمنيني.
وكم��ا ت�ص��ري املعلومات ال�صحفي��ة، هذا الرد 
اليمن��ي اربك ح�صاب��ات العدوان وعل��ى راأ�صهم 
م��ن ي�صعون ال��ى ب��داء معركة احلدي��دة لقطع 
ال�صريان الوحيد ال��ذي يتغذى منه اكرث من 19 
مليون ميني، بعبارة اخرى ان معركة احلديدة 
�ص��وف توؤدي الى حرب ال�صواري��خ البالي�صتية 
يف  امل�سارك��ة  اخلليجي��ة  امل��دن  وا�سته��داف 

العدوان على اليمن.
كما ن�ص��رت القوة ال�صاروخي��ة اليمنية بيانا 
هاما وحتذيرا لقوى العدوان، ان هذه العمليات 
الردعي��ة م��ن قب��ل الق��وة ال�صاروخي��ة �ص��وف 
ت�صتم��ر حت��ى وق��ف الع��دوان ورف��ع احل�صار 
ال�صاروخي��ة  الق��وة  ح��ذرت  كم��ا  ال�صام��ل، 
ال�ص��ركات الجنبي��ة مغ��ادرة دول اخلليجي��ة 

امل�ساركة يف العدوان.

إعداد / أحمد يحيى عبدالله الديلمي

تكم���ن املع�سل���ة احلقيقي���ة التي تع���اين منها الأم���ة العربي���ة والإ�سالمي���ة يف الهيمن���ة القت�سادية 
وال�سيا�سي���ة التامة للقوى امل�ستك���رة والتي على راأ�سها اأمريكا، التي ل تقبل باأقل من الهيمنة التامة 
عل���ى مقدرات الأمة، والعبودية وال�ست�سالم الكامل له���ا ، وهذا ما يوؤكده الواقع املوؤ�سف لهذه المة 
الت���ي تعاين من ظاه���رة م�ست�سرية تتعلق بكونه���ا حتّولت الى اأمة منتجة الى اأم���ة م�ستهِلكة ت�ستورد 
كاف���ة الحتياج���ات ال�سا�سية من اعدائها.. وبعباءة التنمية متكنت ال���دول الراأ�سمالية من الهيمنة 

القت�سادي���ة على ال���دول النامية ومنها الدول العربية وال�سالمية وجعله���ا تابعه ، حيث ا�ستطاعت 
احل�س���ول عل���ى اأكر عدد ممكن من مناطق النف���وذ يف العامل بهدف �سمان ا�ستم���رار فتح اأ�سواٍق 
لت�سري���ف منتجات �سركاتها، ل�ّسيما واأن الثورة ال�سناعي���ة وّلدت حركة ت�سنيع وا�سعة، فانت�سرت 
امل�سان���ع الكبرية يف تلك الدول، وزاد اإنتاجها عن حاجة اأ�سواقها، فبداأت تبحث عن اأ�سواق جديدة 

لت�سري���ف منتجاتها، وعملت على نقل بع�ش �سركاتها وم�سانعها اإلى الدول النامية 
لال�ستفادة من الياٍد العاملة الرخي�سة.
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نح��ن نن�ص��ى اأم��ام كل ح��دث، اأم��ام كل حرب 
نواجهه��ا � وهذه هي من امل�ص��اكل الكبرية علينا 
� نح��ن نن�ص��ى اأن نعود اإلى الق��راآن الكرمي، نحن 
نن�ص��ى اأننا عبي��د اهلل واهلل هو رحيم بنا، واأن اهلل 
ه��و )ال�صام( م��ن �صمان��ا )م�صلم��ن(، وهو من 
�صم��ى حتى جنت��ه )دار ال�ص��ام(. األي�ش ال�صام 
هو من اأ�صم��اء اهلل احل�صن��ى؟. اأولي�ش ديننا هو 
الإ�ص��ام؟. اأولي�صت اجلنة ه��ي )دار ال�صام(؟. 
اأومل يق��ل اهلل �صبحان��ه وتعال��ى يف كتابه الكرمي 
ِدي  ِ ُنوٌر َوِكَت��اٌب ُمِبٌن{ }َيهحْ }َق��دحْ َجاَءُكمحْ ِمَن اهلَلّ
اِم{ نن�صى اأن  َواَنُه �ُصُبَل ال�َصّ َبَع ِر�صحْ ُ َمِن اَتّ ِبِه اهلَلّ
م��ن اأ�صماء اهلل احل�صنى )ال�ص��ام(، ونن�صى اأننا 
نحم��ل ا�صم كلمة )اإ�ص��ام(، ونن�صى باأننا ن�صعى 
لأن نحظ��ى ب��اأن نك��ون م��ن اأه��ل )دار ال�صام(، 
ونن�صى اأي�صاً باأن كتابنا القراآن الكرمي يهدي اإلى 
�صبل ال�صام. فلم��اذا ل نعود اإلى القراآن لنعرف 
م��ا هو هذا ال�ص��ام الذي هو ا�صم م��ن اأ�صماء اهلل 
احل�صن��ى. ما هو ذل��ك ال�صام؟. واأي��ن هي �صبل 
ال�صام التي يهدي اإليه��ا القراآن الكرمي؟. اإذا كنا 

نبحث عن ال�صام.
اإذا كان زعم��اء الع��رب يبحث��ون ع��ن ال�صام 

ف��اإن عليه��م اأن ل يبحثوا عن ال�ص��ام من اأمريكا 
اأو من اإ�سرائيل اأو من بلدان اأوروبا، اأولي�ش هذا 
هو ما يح�صل؟. عرف��ات عندما اأ�صبح �صجيناً يف 
بيته يوجه خطابه اإلى اأمريكا ينا�صدها بال�صام، 
العربي��ة  الب��اد  ط��ول  عل��ى  كله��م  والزعم��اء 
وعر�صه��ا ينا�صدون اأمريكا بال�ص��ام. هل ن�صيتم 
اأيه��ا الع��رب اأن ربك��م ه��و ال�صام؟. ه��ل ن�صيتم 
اُك��ُم  اأن ا�صمك��م م�صت��ق م��ن ال�صام؟.}ُه��َو �َصَمّ
ِلِم��َن{ ونح��ن نحم��ل ا�ص��م )م�صلمن(. هل  ُ�صحْ املحْ
ن�صيت��م اأن اهلل �صبحانه وتعالى ق��ال }َقدحْ َجاَءُكمحْ 
َبَع  ُ َمِن اَتّ ِدي ِب��ِه اهلَلّ ِ ُنوٌر َوِكَت��اٌب ُمِبٌن َيهحْ ِم��َن اهلَلّ
اِم{ ملاذا ل نعود اإلى القراآن  َواَن��ُه �ُصُبَل ال�َصّ ِر�صحْ
اإذا كن��ا نن�صد ال�صام لنع��رف ال�صبل التي يهدي 

اإليها؟. األي�ش هذا هو احلل؟. 
ف��كل واح��د منا اأيه��ا الأخ��وة اأم��ام اأي حدث 
ي�صمع��ه عليه اأن يع��ود اإلى القراآن قب��ل اأن يفكر 
هو فيخرج باأفكار ق��د جتعله يتخذ قرارات يظن 
اأن من ورائها ال�سلمة وهي يف الواقع اإمنا تكون 

عاقبته��ا الندام��ة. اإذا كن��ا نري��د ال�ص��ام فلنعد 
اإلى القراآن ليهدينا ه��و اإلى ال�صام، ولن�صر على 
هديه ليتحق��ق لنا ال�صام. فا اأحد منا ينبغي اأن 
يع��ود اإل��ى نف�صه عندما ي�صم��ع اأي حدث. عندما 
ن�صم��ع اأن هناك اتفاق عل��ى اأ�صا�ش اأن اليمن فيه 
اإرهابيون، واأن هناك اتف��اق على اأن يكون هناك 
حرب لاإرهاب ومنابع الإرهاب وجذور الإرهاب 
باملعن��ى الأمريك��ي �األي���ش ه��ذا ح��دث يخيف؟ � 
فالكث��ري ق��د يفك��ر: اإذًا ف��اإذا كانت كلم��ة )املوت 
لأمري��كا( قد تثري الآخرين علين��ا فاإن ال�صام اأن 
ل نتحدث بها. األي�ش هذا ال�صعور قد يح�صل عند 

اأي واحد منا؟. 
دخ��ول الأمريكين اإل��ى اليمن نح��ن نعلم اأنه 
بداية �صر يف هذا البلد امليمون، ثم نرى باأن علينا 
اأن ن�صك��ت لأن ل نثريه��م فيدخل��وا من جنودهم 
اأك��رث مما قد و�صل، حينئٍذ �ص��ريى كل واحد منا 
اأن ال�ص��ام �صيتحق��ق من خ��ال ال�صك��وت، واأن 
ال�صك��وت، واأن ال�صمت، واأن اجلمود هو و�صيلة 

ال�ص��ام. ل .ل. اإن هذا لي�ش منط��ق القراآن اأبدًا. 
وم��ن هو الذي ميك��ن اأن ن�صمي ق��راره باأنه قرار 
�صحي��ح من يتخذ قرارًا من عند نف�صه ويقول لنا 
باأن ال�صامة يف ذلك القرار الذي اتخذه واحلكمة 
الت��ي و�صعه��ا اأم م��ن يعود اإل��ى الق��راآن الكرمي 
ليبح��ث عن �صبل ال�صام التي يهدي اإليها؟. الآية 
َواَنُه �ُصُبَل  َب��َع ِر�صحْ ُ َمِن اَتّ ِدي ِبِه اهلَلّ �صريح��ة }َيهحْ
اِم{، فلرنجع اإل��ى القراآن الكرمي، هل طلب  ال�َصّ
اهلل م��ن عب��اده اأن ي�صمت��وا اأم��ام الظامل��ن اأمام 
الكافري��ن اأم��ام اليه��ود والن�ص��ارى اأم اأوج��ب 
عليهم اأن يتكلم��وا؟. اأوجب عليهم اأن ينفقوا، اأن 
يجاه��دوا؟. اأوجب عليهم اأن ينفقوا يف �صبيل اهلل 
ِفُقوا يِف  وجاء الأمر يف ذلك بعبارة �صريحة }َواأَنحْ
ُلَكِة{. اأمل  هحْ ِديُكمحْ اإَِل��ى الَتّ ِ َول ُتلحُْق��وا ِباأَيحْ �َصِبي��ِل اهلَلّ
يقل هن��ا اأنك اإذا كنت تريد ال�ص��ام فاإن عليك اأن 
تنف��ق يف �صبيل اهلل، اإذا كنتم تريدون ال�صام فاإن 
عليك��م اأن تتوح��دوا فيم��ا بينك��م، اأن تعت�صموا 
بحب��ل اهلل جميع��اً واأن ل تتفرق��وا، اأن تنفقوا يف 

�صبيل اهلل، اأن تتحركوا، اأن تعدوا ما ت�صتطيعون 
من قوة. األي�ش هذا منطق القراآن؟. 

اإنه بكل هذا يه��دي اإلى ال�صام، واإذا كنا نحن 
ل نفهم منطق القراآن فاإن الأمريكين يفهمون ذلك 
لديهم مثل يق��ول ]اإذا كنت تري��د ال�صام فاحمل 

ال�سلح[.
ُوؤحِْمُنوَن  ��ا املحْ َ عندما يق��ول القراآن الك��رمي }اإِمَنّ
ِلَياُء  وحْ �ُصُهمحْ اأَ ِمَناُت َبعحْ ُوؤحْ ِمُنوَن َواملحْ ُوؤحْ ��َوٌة{ }َواملحْ اإِخحْ
َكِر{   ُنحْ َن َع��ِن املحْ َهوحْ ُروِف َوَينحْ َعحْ ���شٍ َياأحُْم��ُروَن ِباملحْ َبعحْ
َلى  ُع��وَن اإِ ��ٌة َيدحْ َمّ ُكمحْ اأُ عندم��ا يق��ول: }َولحَْتُك��نحْ ِمنحْ
َكِر{ ُنحْ َن َعِن املحْ َهوحْ ��ُروِف َوَينحْ َعحْ ِ َوَياأحُْمُروَن ِباملحْ ريحْ َ اخلحْ
عندم��ا يق��ول اأي�صا: }َقاِتُل��وا اَلِّذي��َن ل ُيوؤحِْمُنوَن 
َم  ُم��وَن َم��ا َح��َرّ آِخ��ِر َول ُيَحِرّ ِم الحْ ِ َول ِبالحَْي��وحْ ِب��اهلَلّ
ِقّ ِم��َن اَلِّذيَن  َ ُ َوَر�ُصوُل��ُه َول َيِديُن��وَن ِديَن احلحْ اهلَلّ
َيَة َع��نحْ َيٍد َوُهمحْ  زحْ ِ ُطوا اجلحْ اأُوُت��وا الحِْكَت��اَب َحَتّى ُيعحْ
ِل  ُم��وا ِبَحبحْ َت�صِ اِغ��ُرون{ عندما يق��ول:} َواعحْ �صَ
ُقوا {اإنه بكل ذلك يهدينا اإلى  ِ َجِميع��اً َول َتَفَرّ اهلَلّ
ال�صام، يهدينا اإلى �صب��ل ال�صام، فكل من ين�صد 
ال�ص��ام، كل م��ن يريد ال�صام، كل م��ن يعرف اأن 
رب��ه هو ال�صام، اإن علي��ه اأن يتحرك على اأ�صا�ش 

القراآن. 

مع��روف اأن ثقاف��ة الغربي��ن ه��ي م��ن تعم��ل عل��ى م�صخ 
الف�صائ��ل؟، هي م��ن تعم��ل م�صخ القي��م القراآني��ة والأخاق 
الكرمي��ة م��ن دينن��ا ومن عروبتن��ا ف��اإذا كانت ثقاف��ة القراآن 
هك��ذا �ساأنه��ا وثقافتهم هك��ذا �ساأنها فاإن ثقافته��م هم هي التي 
ت�صن��ع الإرهاب الإجرامي. لكنهم يريدون اأن يقولوا لنا واأن 
ير�صخ��وا يف م�صاعرن��ا اأن ثقافتنا � التي ه��ي الثقافة القراآنية 
� هي م��ن ت�صنع الإره��اب. اإذًا �صيقولون لن��ا: الكتاب الفاين 
م��ن كتب اأهل البيت، من كتبكم اأنت��م الزيدية، هذا الركام من 

كتبكم اأنتم الزيدي��ة كلها كتب ت�صنع اإرهابين اإذًا هي جذور 
اإرهاب. ولكننا نرى يف واقع احلياة من الذي ميكن اأن يتحرك 
عن�صرًا خريًا يف هذه احلي��اة؟. ي�صنع اخلري للنا�ش ويدعوا 
النا���ش اإلى اخلري هل هو من يتخرج عل��ى اأ�صا�ش ثقافتهم اأم 

من يتخرج على اأ�صا�ش ثقافة القراآن؟.
نح��ن اإذًا نواجه بح��رب يف كل امليادين، حرب على مفاهيم 
مفرداتن��ا العربي��ة، اإذا مل نتح��رك نحن قب��ل اأن ترت�صخ هذه 
املفاهي��م املغلوطة مبعانيها الأمريكي��ة مبعانيها ال�صهيونية 

وال��ذي �سيك��ون م��ن وراءه��ا ال�س��ر اإذا مل نتح��رك �ستك��ون 
ت�صحيات النا�ش كبرية،  �صتكون خ�صارة النا�ش كبرية. 

عندم��ا ن�صم��ع كلم��ة ]اأنهم يري��دون اأن يتحرك��وا ملحاربة 
الإره��اب وجذور الإره��اب، ومناب��ع الإرهاب[ ف��اإن علينا 
دائم��اً اأن نب��ادر اإلى احلدي��ث عن الإرهاب ما ه��و؟. ونربطه 
باأمريكا، اأمريكا هي التي ت�صنع الإرهاب للنا�ش جميعاً، واأن 
اليه��ود هم م��ن ي�صعون يف الأر�ش ف�ص��ادًا، واأن من ي�صعى يف 
الأر���ش ف�صادًا هو من ي�صح اأن يقال عن��ه اأنه اإرهابي اإرهاباً 

غر م�سروع.
واأنن��ا ل ن�صمح  اأب��دًا اأن تتحول كلمة ]اإره��اب[ القراآنية 
��ٍة واإل��ى كلم��ة ل يج��وز لأح��د اأن ينطق به��ا. فلنقل  اإل��ى �ُصَبّ
دائم��اً اأن كلمة ]اإرهاب[ كلمة قراآني��ة مطلوب من امل�صلمن 

{ اأي  وا َلُهمحْ اأن ي�صل��وا اإل��ى م�صتواه��ا،  اإن اهلل يقول }َواأَِع��ُدّ
ُت��محْ ِمنحْ  َتَطعحْ لأع��داء الإ�ص��ام لأعداءك��م لأع��داء اهلل  }َم��ا ا�صحْ
{  هنا  ُكمحْ ِ َوَعُدَوّ ِهُبوَن ِبِه َع��ُدَوّ اهلَلّ ��ِل ُترحْ يحْ َ ٍة َوِمنحْ ِرَباِط اخلحْ ُق��َوّ
ِهُبوَن يري��د الأمريكيون اأن تكون كلمة ل يجوز لأحد  كلم��ة ُترحْ
ِهُبوَن{ قد  اأن يتح��دث عنها؛ لأن معناها قد تغ��ري فكلمة }ُترحْ
ف�صره��ا الأمريكي��ون تف�صريًا اآخ��ر،  فمن انطلق عل��ى اأ�صا�ش 
ِط��َي لاأمريكي��ن �صرعية اأن  ه��ذه الكلمة القراآني��ة فاإنه قد اأُعحْ

ُكمحْ {  ِ َوَعُدَوّ ِهُبوَن ِبِه َعُدَوّ اهلَلّ ي�صربوه، واهلل يقول }ُترحْ
واإذا ما �صمعنا عن كلم��ة ]جذور اإرهاب ومنابع اإرهاب[ 
ف��اإن علينا اأن نتحدث دائماً عن اليهود والن�صارى كما حتدث 
اهلل عنه��م يف الق��راآن الك��رمي م��ن اأنه��م منابع ال�ص��ر، ومنابع 

الف�صاد من لديهم، واأنهم هم من ي�صعون يف الأر�ش ف�صادًا.

َنا معرك��ة امل�صطلحات، فنحن  اإنه لن�صر كب��ري اإذا ما ُخ�صحْ
الآن يف معرك��ة م�صطلح��ات، اإذا �صمحن��ا له��م اأن ينت�ص��روا 
فيه��ا فاإننا �صنك��ون من ُن�ص��رب لي�ش يف معرك��ة امل�صطلحات 
ب��ل يف معركة الن��ار، اإذا ما �صمحنا له��م اأن تنت�صر مفاهيمهم، 

وتنت�صر معانيهم لترت�صخ يف اأو�صاط النا�ش. 
فعندم��ا نردد هذا ال�صع��ار، وعندما يق��ول البع�ش ما قيمة 
مث��ل هذا ال�صعار؟. نقول ل��ه :هذا ال�صعار ل بد منه يف حتقيق 
الن�صر يف هذه املعركة على الأقل، ل بد منه يف حتقيق الن�صر 
يف ه��ذه املعركة معرك��ة اأن ي�صبقن��ا الأمريكيون اإل��ى اأفكارنا 
واإل��ى اأف��كار اأبناء ه��ذا ال�صعب، واإل��ى اأفكار اأبن��اء امل�صلمن 
وب��ن اأن ن�صبقه��م نح��ن. اأن نر�ص��خ يف اأذه��ان امل�صلم��ن :اأن 
اأمريكا هي الإرهاب الإجرامي، اأن اأمريكا هي ال�صر، اأن اليهود 
والن�صارى هم ال�صر حتى ل ي�صبقونا اإلى اأن يفهم النا�ش هذه 

امل�صطلحات باملعاين الأمريكية. 
فعندم��ا نرفع ه��ذا ال�صعار اأيها الخ��وة نحن نرفعه وجند 
اأن ل���ه االأثر الكب��ر يف نفو�سنا،  ويف نفو�ش م��ن ي�سمعون هذا 
ال�صع��ار، حت��ى م��ن ل يرددون ه��ذا ال�صع��ار فاإنن��ا برتديدنا 
لل�صع��ار م��ن حولهم �صن��رتك اأث��رًا يف نفو�صهم، ه��ذا الأثر هو 

اأن اليه��ود ملعون��ن، ونذكر مثل هذا ال�صخ���ش الذي ل يرفع 
هذا ال�صع��ار بتلك الآيات القراآنية، وعندما ي�صمع ]ال�سعار[ 
ونح��ن نهتف ب��ه ويعود ليق��راأ ]�سورة البق��رة[ و]�صور اآل 
عمران[ و]�ص��ورة الن�صاء[ وغريها من ال�صور التي حتدث 
اهلل فيه��ا عن اليهود والن�صارى �صيفهمها ب�صكل اآخر، �صيفهمها 

اأكرث من قبل اأن ي�سمع هذا ال�سعار يرتدد من حوله.  
وعندما نهتف بهذا ال�صعار يرتافق معه توعية كاملة،  كلها 
تق��وم على اأ�صا���ش اأن منابع ال�ص��ر وجذور ال�ص��ر، الف�صاد يف 
الأر���ش، الإرهاب لعباد اهلل، الظل��م لعباد اهلل، القهر للب�صرية 
كله��ا هم اأولئك الذين لعنه��م اهلل يف القراآن الكرمي، هم اليهود، 

هم اأمريكا واإ�سرائيل وكل من يدور يف فلكهم. 
ل ب��د اأن نك��ون واعن، اأن نك��ون فاهمن، علين��ا اأن نتحمل 
امل�صئولي��ة القراآنية بوعي، اأما اإذا اأ�صبحنا اإلى درجة ل نعي 
ول نفه��م م��ا يدب��ر الآخ��رون، ول نع��ي ول نفهم خط��ورة ما 

ي��دور من حولنا فاإن ذل��ك يعني اأننا �صنعي���ش يف حالة اأ�صوء 
مم��ا نحن في��ه. اأولي���ش كل واحد منا يعرف م��ا يف هذا العامل 
م��ن اأح��داث كلها ت��دور على روؤو���ش امل�صلم��ن، وكلها حرب 
لاإ�ص��ام وامل�صلمن؟ األي�ش هذا �صيء مفه��وم لنا جميعاً؟. من 
ه��م امل�صلمون؟. هم نحن، وما هو الإ�صام؟. هو دين اهلل الذي 
ارت�ص��اه لعباده، هو هذا الدين الذي ندين به. اإذا اأ�صبحنا ل 
نفهم ما يعملون، ومما يعملون هو اأنهم يعملون جاهدين على 

تر�صيخ هذه املفاهيم املغلوطة. 
عل��ى كل واحد من��ا اأن يتحرك، وعندما يتح��رك �صيجد اأنه 
با�صتطاعت��ه اأن يعمل ال�صيء الكثري يف مواجهة اأولئك. اأم اأننا 
�صننظ��ر اإلى هذه الأحداث تلك النظرة التي �صار عليها العرب 
وزعماوؤه��م ف��رتة طويل��ة يف ه��ذه املرحلة املتاأخ��رة من هذه 

الفرتة الزمنية التي نحن فيها. 
الِحظ��وا، اليه��ود يتحرك��ون، االأمريكي��ون يتحرك��ون، كل 

اأولئ��ك يتحركون بكل م��ا ي�صتطيعون يف مواجهة امل�صلمن، يف 
�صبي��ل اإذلل امل�صلمن، يف �صبي��ل حتطيم اقت�صادهم، يف �صبيل 
م�صخ ثقافتهم، يف �صبيل اإف�صاد اأخاقهم، ثم اأي�صاً حرب م�صلحة 
�صد خمتلف امل�صلمن يف خمتلف بقاع الباد الإ�صامية، األي�ش 
هذا ما ن�صاهده؟. ما هو املوقف الذي ن�صمعه دائماً يرتدد على 
اأف��واه زعماء العرب؟. وعل��ى �صفاه زعم��اء امل�صلمن كلهم؟. 
األي�ش ه��وؤلء هم من يقابل��ون احلرب بكلمة �ص��ام فيقولون: 
]نح��ن نري��د ال�صام، ونح��ن ن�صعى لل�ص��ام، ونحن نطالب 
بال�ص��ام[؟. األي���ش عرفات ظل يهتف به��ذه الكلمة وبحر�صه 
على ال�صام وباأنه حري�ش على عملية ال�صام اأن تبقى �صليمة 
رب��ت دولت��ه و�صرب��ت طائرات��ه، و�صرب��ت مباين  بع��د اأن �صُ
حكومت��ه، و�صرب��ت ق��وات اأمن��ه و�صرطته، ومع ذل��ك ل زال 

يردد كلمة �صام. 

ثقافي

املقاطعة االقت�ضادية, املقاطعة للب�ضائع مهمة جدًا وموؤثرة جدًا على العدو, هي غزو للعدو اإلى داخل بالده, وهم اأح�ضوا اأن الق�ضية عندهم 

موؤثــرة جــدًا عليهم, لكن مل جتروؤ احلكومات العربية اإلى االآن اأن تعلن املقاطعــة, اأن تتخذ قرارًا باملقاطعة, الأن االأمريكيني يعتربونها حربًا 

؛ ل�ضدة تاأثريها عليهم.

اإلرهــــــــــــــــــــــــــاب بـــــــاملـــــــعـــــــنـــــــى األمــــــــريــــــــكــــــــي 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــات 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
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ن��ح��ن ف��ي ه���ذا ال��ش��ع��ب اليمني العظيم ن��ح��ن ف��ي احل��ال��ة ال��راه��ن��ة ون��ح��ن ن��ت��ص��دى لهذا 
ال����ع����دوان، م���ن ك���ل ف��ئ��ات ه���ذا ال��ش��ع��ب وم���ن ك���ل م��ك��ون��ات ه���ذا ال��ش��ع��ب م��ع��ن��ي��ون بحكم 
أم���ام أنفسنا وأج��ي��ال��ن��ا أن نتحرك بكل جد  ال��ل��ه، وبحكم امل��س��ؤول��ي��ة  أم���ام  امل��س��ؤول��ي��ة 
ونتصدى لهذا العدوان، الذي تشرف عليه أمريكا وتتحرك فيه بأدواتها اإلقليمية، 

بالنظامني السعودي واإلماراتي املجرمني املستكبرين الغشومني .

أحداث في صورة

اأظهرت نتائج تدمري البارجة احلربية الإماراتية ال�صبت املا�صي 
يف �ص��احل املخ��اء غربي اليمن اأن الإمارات تكبدت خ�ص��ائر ب�ص��رية 
كبرية يف �صفوف طاقم البارجة بالإ�صافة للخ�صائر املادية املتعلقة 
بالبارجة ذاتها والعتاد التي كان على متنها اأثناء قدومها من ميناء 

ع�صب الرتريي حيث القاعدة الإماراتية والأمريكية.
وح�ص��ل املرا�ص��ل نت عل��ى معلوم��ات موؤك��دة اأن ال�صربة التي 
تعر�ص��ت له��ا البارجة اأ�صابت ب��رج القيادة قب��ل اأن تلتهم النريان 
باقي اأجزائها وتتفجر بفعل الأ�صلحة والعتاد املتواجد على متنها.

وبح�س��ب معلوم��ات املرا�س��ل ن��ت قت��ل 12 اإماراتي��اً م��ن طاقم 
البارج��ة واأ�صي��ب 23 اآخ��رون، يف وق��ت تناق�ص��ت رواي��ة و�صائل 

الإع��ام التابع��ة للتحالف، حيث ق��ال بيان التحال��ف اأن الهجوم مل 
ي�صفر عن اأي خ�صائر مادي��ة وب�صرية، لكن قناة العربية ال�صعودية 
قال��ت اأن الهجوم اأدى خل�صائر ج�صيمة مادي��اً وب�صرياً قبل اأن تقول 
قن��اة “�ص��كاي نيوز عربي��ة” االإماراتي��ة اأن اخل�سائ��ر كانت مادية 

فقط.
وكان��ت ق��وات البحري��ة اليمني��ة قد اأ�ص��درت بيان حت��ذر دول 
الع��دوان م��ن حتوي��ل البحر م�س��رح مواجه��ة وقال��ت البحرية يف 
بيانه��ا “نحذر من حتوي��ل البحر اإلى م�ص��رح مواجهات وذلك لي�ش 
يف م�صلح��ة اجلمي��ع” موؤكدة اأن الت�صعي��د �صيقابله ت�صعيد مماثل 

ا�ستجابة لقائد الثورة.

اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــارات تـــــــــــغـــــــــــرق فـــــــــــــي الــــــــــســــــــــاحــــــــــل مـــــــــــجـــــــــــددًا
وأبــــــــــــــطــــــــــــــال الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــة يــــــــــــــحــــــــــــــذرون ويــــــــــــنــــــــــــذرون

املخا تستعر جحيمًا وعذابًا  أليمًا على املرتزقة وأسيادهم 
لقي 25 من املنافقني بينهم 3 اإماراتيني و 5 �سودانيني 
م�صرعه��م و�صقط اأك��رث من 40 جريح نتيج��ة ا�صتهداف 
اأبط��ال الق��وة ال�صاروخي��ة لتجمعاته��م يف املحج��ر بن 
املخ��ا وجب��ل الن��ار .. وياأتي ذلك بع��د �صرب��ة بال�صتية 
بقاه��ر1 دك غرف��ة العمليات يف م��وزع وكان يتواجد بها 
�صب��اط اإماراتي��ون و�صودانيون وقيادات م��ن املرتزقة 

املنافقن..  والقادم اأعظم ..

اجلابري 2017ںاجلابري 2009ں

" الت�صعي��د مقاب��ل الت�صعي��د " ، معادلة جديدة ولفت��ة ت�صمنها اخلطاب 
الخ��ري لل�صي��د عبد امللك احلوث��ي قائد حرك��ة " ان�صار اهلل " اليمني��ة ، و حيث 
دن��ا ال�صيد يف قيادته ملعركة املواجهة التي يخو�صها اليمنيون يف احلرب التي  عَوّ
ت�ص��ن عليه��م ، وخا�صة يف خطاباته و قرارات��ه و مقارباته ، على مواكبة مراحل 
ه��ذه احلرب بكافة تفا�صيلها ب�صكل دقي��ق و فاعل ، تخطيطا و تقريرا و تنفيذا ، 

جاءت معادلته هذه اليوم لت�صكل نقطة مف�صلية يف هذه احلرب .
ه��ي طبع��ا لي�صت املعادل��ة الولى التي فر�صه��ا و يفر�صها اجلي���ش واللجان 
ال�صعبي��ة و ان�ص��ار اهلل يف اليم��ن ، و ذل��ك مبواجه��ة العدوان الظ��امل عليهم من 
قب��ل حتالف دويل اقليم��ي وا�صع ، و حيث تطورت معركته��م الدفاعية مبواجهة 
ه��ذا التحالف ب�صكل كان لفتا من خال اكرث م��ن مناورة ، من املناورات الثابتة 
وال�صاعقة يف امليدان الى املناورات الذكية و الواعية يف ال�صيا�صة والديبلوما�صية 
وادارة املفاو�ص��ات ، ال��ى املن��اورات ال�صرتاتيجية يف تطوي��ر و تفعيل القدرة 
ال�صاروخية و ا�صتهدافاتها احل�صا�صة و املوؤثرة ، ان كان يف الداخل اليمني على 
جبهات املواجهة املتعددة ، او خارج احلدود �صمال يف العمق ال�صعودي القريب 
والبعي��د ، جاءت اليوم معادلة الت�صعيد مقابل ت�صعيد العداء لتوجز و لت�صمل 
خا�ص��ة منطقي��ة و طبيعية مل�صار احل��رب يف اليمن وعليها م��ن جهة ، و لت�صكل 

عنوانا وا�صعا يح�صن جميع مراحل املواجهة يف هذه احلرب  من جهة اخرى .
ميداني��ا : ما لحظناه موؤخ��را - بعد معادلة الت�صعيد مقاب��ل الت�صعيد - ان 
حركة مقاتلي اجلي�ش واللجان ال�سعبية قد تو�سعت ابعد نحو العمق ال�سعودي 
ب�ص��كل لف��ت ، وحيث كانت عمليات هوؤلء يف ال�صاب��ق ت�صتهدف مواقع معينة يف 
ذلك العمق القريب من احلدود مع اليمن ، بعد ان يتم اختيارها لأ�صباب ميدانية 
او ع�صكري��ة خلدم��ة معرك��ة احل��دود او لإح��داث �صغط على الط��رف الخر يف 
تل��ك املواق��ع امل�صتهدفة ، ا�صبحت جتري العمليات الي��وم من خال تنفيذ خطة 
وا�صع��ة ت�صته��دف مناطق وتال وودي��ان وا�صعة تتعدى املواق��ع املحددة الى 
ال�صيط��رة على مي��دان �صامل ، وعملية ه��وؤلء الخرية يف ال�صيط��رة على موقع 
اجلاب��ري ال�صرتاتيجي بعد ال�صيطرة عل��ى �صل�صلة حيوية من اجلبال ) ملحمة 
و الغاوي��ة والفري�ص��ة ( يف حمافظ��ة جي��زان احلدودية ، ج��اءت لتثبت معادلة 
الت�صعي��د و تف�صره��ا بانها ت�صب يف اطار ميداين متط��ور يتخطى احتال املواقع 
الع�صكري��ة ال��ى ال�صيط��رة او ا�صتع��ادة ال�صيط��رة ، على م�صاح��ات وا�صعة من 
الرا�ص��ي التي هي حتت �صلط��ة اململكة حاليا ، المر الذي ياأخذنا باجتاه تغيري 

معادلة احلدود الدولية .
ع�صكري��ا : اي�ص��ا ، يظه��ر ه��ذا الت�صعيد و ب�ص��كل �صارخ ، من خ��ال متابعة 
دقيق��ة مل�صار تط��ور مناورة  القدرة ال�صاروخية اليمني��ة ، يف النقاط امل�صتهدفة 
داخ��ل العم��ق ال�صعودي وال��ذي و�صل مدى احداه��ا الى 1300 كل��م يف " ينبع 
" ال�صاحلي��ة عل��ى البحر الحمر ، او يف ن��وع وم�صمون وح�صا�صية  الهداف 
امل�صتهدف��ة ) مط��ارات و قواعد جوية وموانئ نفط وطاقة ( ، او يف تعدد النقاط 
امل�صتهدف��ة بب�صعة �صواريخ بالي�صتية من النواع املختلفة يف نف�ش الوقت ، كما 
حدث بالأم�ش يف ا�صتهداف قاعدة امللك فهد اجلوية يف الطائف ) مدى يتجاوز ال 
600 كل��م تقريبا ( ، او يف تطوير القدرات التقنية لهذه ال�صواريخ لكي تتجاوز ، 
وال��ى حد كبري ، القبة احلديدية التي تن�صره��ا منظومات ال�صواريخ المريكية 

امل�صادة لل�صواريخ ) الباتريوت وغريها ( .
 وج��اءت موؤخرا ال�صرب��ة ال�صاروخية الت��ي ا�صتهدفت البارج��ة الماراتية 
بالأم�ش يف البحر الحمر، والتي ت�صرتك يف احلرب واحل�صار على اليمن ، لتعطي 
�ص��كا مميزا له��ذا الت�صعيد من خال نقل املعركة ومعادل��ة الردع وال�صغط الى 

املمر املائي اال�سرتاتيجي املواجه لل�ساحل اليمني .
  واخ��ريا ... م��ن خال كل ذل��ك ميكن تلم�ش م�صتوى ه��ذا الت�صعيد الذي بداأ 
يام�ش او حتى يتجاوز اخلطوط احلمر القليمية والدولية ، والتي كانت لفرتة 
طويلة ، م�صانة وم�صمونة و حممية من قبل قوى كربى ، و حيث يبدو ان مدى 
املواجه��ة ) اليمني��ة - غري اليمنية  ( بعد  معادلة الت�صعيد مقابل الت�صعيد هذه 
�ص��وف يتو�صع ويتطور ، رمب��ا تكون هذه املعادلة التي فر�صها ال�صمود والثبات 
اليمن��ي نقط��ة حتول يف احل��رب على اليم��ن ، و قد ت�ص��كل مف�ص��ا ا�صرتاتيجيا 
يفر���ش انكفاء اململك��ة العربية ال�صعودية اول عن هذه احل��رب ، ويفر�ش ثانيا 
اقتن��اع املح��ور القليمي وال��دويل الذي يدعم هذا العدوان عل��ى اليمن  ، بانه مل 
يع��د من حل لهذه الزمة امل�صتع�صية التي قد تطي��ح بالعديد من النظمة اله�صة 
يف القلي��م ال احلوار واملفاو�صات والت�صويات التي حتفظ حق جميع الطراف 

، وخا�صة حق الطرف اليمني املعتدى عليه.
# خب������������������ير عسك����������������ري لبن���������������ان������������������ي

ن�صرت الوكالة الرو�صية �صبوتنك تقريرًا 
ع�صكرياً رو�صياً �صلط ال�صوء على العدوان 
الأمريك��ي ال�صع��ودي عل��ى اليم��ن وف�صله 
الذريع يف حتقيق االأهداف امللعنة يف بداية 
العدوان كما ف�صل اأي�صاً يف منع ال�صواريخ 
اليمني��ة وال زال��ت ت��دك مواق��ع مهم��ة يف 

العمق ال�صعودي و اأ�صار التقرير اإلى 
تر�صان��ة كبرية من  اليم��ن ميتل��ك  “اإن 
ال�صواري��خ الت��ي تع��د م��ن ن��وع اأر���ش-
�صوفياتي��ة  �صواري��خ  وه��ي  اأر���ش، 
قدمي��ة متنوع��ة كان يدع��م به��ا ال�صوفيت 
جمهوري��ة اليم��ن الدميقراطي��ة ال�صعبي��ة 
وميده��ا بال�صاح والذخ��رية واملجموعات 

ال�صاروخية التكتيكية”.
ه��ذه  �صم��ن  “م��ن  اأن  اإل��ى  م�ص��ريًا 
عليه��ا  ح�ص��ل  الت��ي  تل��ك  ال�صواري��خ 

1980م  ع��ام  اجلنوب��ي  اليمن��ي  اجلي���ش 
من ن��وع “توت�سكا” و�صواري��خ “�سكود” 
اإم”  “لون��ا  و�صواري��خ  البالي�صتي��ة 
ال�سوفياتي��ة، واأرج��ع التقري��ر �سبب ف�سل 
العدوان يف ا�صتهدف ال�صواريخ اإلى “قيام 
جماع��ة “اأن�ص��ار اهلل” بخط��وة ا�صتباقية 
حي��ث غ��ريت مواق��ع تواج��د ال�صواري��خ 

ومكان تخزينها”.
واأورد التقري��ر م��ا �ص��رح ب��ه اخلب��ري 
الرو�س��ي الع�سكري “اإيف��ان كونوفالوف” 
يف مقابل��ة خا�ص��ة لقن��اة )RT( الرو�صية 
الر�سمي��ة وال��ذي ق��ال ب��اأن “اليمنيني لهم 
ب��اع طويل يف ا�صتخ��دام ال�صواريخ، وهذا 
يعطيهم نقاط ق��وة يف �صراعهم مع اململكة 

ال�سعودية" 
واأك��د اخلب��ر الرو�س��ي اإن “ال�سعودية 

ل��ن تنت�صر عل��ى احلوثين اأب��دًا”، م�صيفاً 
ال�صرق  يف  املحارب��ن  اأف�صل  “احلوثي��ون 
الأو�ص��ط وا�صتطاع اليمني��ون نقل احلرب 

اإل��ى الأرا�ص��ي ال�صعودي��ة نف�صه��ا، والآن 
ق��وات التحالف بقي��ادة ال�صعودية و�صلت 

اإلى طريق م�صدود”.

تقرير عسكري روسي.. أبطال اليمن أفضل احملاربني في املنطقة ولن يهزموا التصعيد مقابل التصعيد  
معادلة مينية جديدة  في 
مسيرة الصمود واالنتصار

  ش������������������ارل أبي ن�����������ادر*

طيران العدوان السعودي  
األمريكي يشن 45 غارة على 

عدد من محافظات اجلمهورية
  �ص��ن طريان العدوان ال�صعودي الأمريكي خ��ال ال�صاعات الولى من يوم 
اأم���ش الأربع��اء �صل�صل��ة غارات عل��ى عدد م��ن حمافظات اجلمهوري��ة، خملفاً 

اأ�صرارا باملمتلكات العامة واخلا�صة.
واأو�ص��ح م�صدر حملي باملحافظة اأن طريان العدوان �صن ثاث غارات على 

مديرية كتاف وغارتن على منطقة مذاب مبديرية ال�صفراء .
واأ�ص��ار امل�ص��در اإل��ى اأن الطريان املع��ادي �صن ثم��ان غارات عل��ى مناطق 

متفرقة مبديرية الظاهر وغارة على جبل وعوع �صرق مديرية باقم.
ويف ذات ال�صي��اق ق��ال م�ص��در اأمني اأن ط��ريان العدوان الغا�ص��م ا�صتهدف 
باأك��رث م��ن  12 غارة مديريتي حر�ش وميدي مبحافظ��ة حجة، و�صن 5 غارات 

على مديرية �صرواح مباأرب.
واأ�ص��اف امل�ص��در اأن ط��ريان العدوان الأمريك��ي ال�صعودي �ص��ن 5 غارات 
على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، و3 غارات على منطقة الفرع مبديرية 

كتاف ، و غارتن على منطقة مذاب مبديرية ال�صفراء يف حمافظة �صعدة.
وذك��ر امل�صدر اأن طريان العدوان �صن غارتن على مديرية مقبنة مبحافظة 

تعز، وغارة على منطقة ال�صاق يف مديرية ع�صيان ب�صبوة.
ي�ص��ار اإلى اأن حتالف العدوان الأمريك��ي ال�صعودي ي�صتهدف اأبناء ال�صعب 
اليمن��ي ال�صامد منذ ال���26 مار���ش 2015م، خملفاً اآلف ال�صه��داء واجلرحى 

معظمهم اأطفال ون�ساء.


