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اأعلن��ت قبائل مديري��ة احلدا مبحافظة 
ذمار ي��وم الثالث��اء، النك��ف القبلي خالل 
لق��اء قبل��ي مو�س��ع تداع��ت اإلي��ه قبائ��ل 

خمتلف القرى والعزل مبديرية احلدا.
واأر�سلت قبائل احلدا نكفها القبلي لكل 
القبائ��ل اليمني��ة ملواجهة ق��وى العدوان 
واأخ��ذ الثاأر م��ن مرتزقة الإم��ارات الذين 
قاموا بدف��ن اأحد اأبناء قبيلة مديرية جبل 
ال�س��رق وه��و الأ�س��ر عب��د الق��وي عبده 

ح�سني اجلربي.
واأك��دت قبائ��ل احلدا اأن اأع��راف وقيم 
القبيل��ة اليمنية ل تقبل مبثل هذه الأعمال 
الإجرامي��ة التي جت��ردت ع��ن الإن�سانية 
ودع��ت القبائ��ل اليمني��ة لتتح��رك بجدية 

احلدا موا�سل��ة ملواجهة مثل هذه املمار�سات الب�سعة. قبائ��ل  اأك��دت  كم��ا 
رفدها للجبه��ات بالرجال واملال وال�سالح 

ملواجه��ة قوى الغ��زو والعمالة واخليانة 
والرتزاق حتى النت�سار.

ق���ب���ائ���ل احل��������دا ب�����ذم�����ار ُت���ع���ل���ن ال���ن���ك���ف ال���ق���ب���ل���ي ل��ك��ل 
ق���ب���ائ���ل ال���ي���م���ن ث�������أرًا ل���دف���ن أح�����د أب����ن����اء ال��ق��ب��ي��ل��ة ح��ي��ًا

اأكد رئي�س املجل���س ال�سيا�سي الأعلى �سالح 
ال�سم��اد ال�ستع��داد لل�سالم والعم��ل من اأجله 
وال�ستم��رار يف التعامل بجدي��ة وم�سئولية مع 

اأي مبادرة ت�سب يف �سياق حتقيق ال�سالم.
ا�ستقبال��ه  خ��الل  ال�سم��اد  الرئي���س  ولف��ت 
الثالث��اء رئي�س��ة بعث��ة الحت��اد الأوربي لدى 
اليمن ماريا اأنتونيا كالفو، ونائب رئي�س البعثة 
كازا رام��ون، اإل��ى األ تتخ��ذ اأي مب��ادرة م�سار 
عمل مبع��وث الأمني العام لالأم��م املتحدة التي 

كانت م�سيعة للوقت ومفاقمة لالأو�ساع.
ولف��ت اإل��ى اأهمية اإ�سه��ام الحت��اد الأوربي 
بدول��ه املوؤث��رة يف جمل�س الأمن عل��ى اأن تقوم 
الأم��م املتح��دة بدورها ب�س��كل اإيجاب��ي وبناء 

ومتحرر من ال�ضغوط.
وع��رب رئي���س املجل���س ال�سيا�س��ي الأعل��ى 

ع��ن اأمل��ه يف اأن ُي�سمع الحت��اد الأوربي العامل 
�سوت اليمن وما تعاين منه وا�ستعدادها الدائم 
لل�سالم وما قدمته من جتاوب دائم يف اجلولت 
املاراثونية للحوارات منذ انطالقها يف �سوي�سرا 

و�سول اإلى الكويت وغرها.
وقال اإنه م��ن املعول على الحتاد الأوروبي 
العم��ل عل��ى تخفي��ف معان��اة ال�سع��ب اليمني 
وما يعانيه خا�سة اأبن��اء املحافظات اجلنوبية 
ج��راء انت�سار القاع��دة وداع���س املدعومة من 

دول حتالف العدوان على اليمن والفار هادي.
ون��وه مبا حقق��ه اجلي�س واللج��ان ال�سعبية 
م��ن انت�س��ارات نوعي��ة على القاع��دة وداع�س 
وتاأم��ني وت�سفر وجود القاعدة وداع�س يف اأي 

مكان و�سله اجلي�س واللجان ال�سعبية
الأ�س��رى  مل��ف  ي��ويل  اليم��ن  اأن  اأك��د  كم��ا 

واملوقوف��ني اهتمام��ا بالغ��ا ويحر���س على اأن 
تطل��ع اللجن��ة الدولي��ة لل�سلي��ب الأحمر على 
كاف��ة اأو�س��اع ال�سج��ون والأ�س��رى واأن يت��م 
حتقي��ق دويل يف النته��اكات الت��ي تعر���س لها 
اأ�س��رى مينيون كان��وا يف قب�س��ة التحالف ومت 
ت�سليمه��م اإلى القاعدة وداع�س ويف اأعمال القتل 
والذب��ح الت��ي تعر�س له��ا الأ�س��رى يف مناطق 

تواجد ال�سعودية والإمارات.
م��ن جانبها اأعرب��ت ماريا اأنتوني��ا كالفو عن 
التقدي��ر العايل ل��دول الإحتاد للتج��اوب الدائم 
للموؤمت��ر ال�سعب��ي الع��ام وحرك��ة اأن�س��ار اهلل 
م��ع مب��ادرات احل��وار، واأهمي��ة اأن تتج��اوب 
الأط��راف الأخرى مع مب��ادرات احلوار البناء 
والفاعل ليتحق��ق ال�سالم لل�سعب اليمني وينال 

اليمن ما ي�ستحقه.

ال��رئ��ي��س ال��ص��ّم��اد: ن��رّح��ب ب���أي ج��ه��ود دول��ي��ة حقيقية ل��ل��س��اں ال ت��ت��خ��ذ م��س��ار ع��م��ل ول���د الشيخ

اأو�س��ح وزي��ر الدفاع الل��واء الركن 
حممد نا�سر العاطفي اأن ال�سرتاتيجية 
الع�سكرية اليمني��ة يف مواجهة حتالف 
الع��دوان انتقل��ت اإلى مرحل��ة جديدة 
اأك��ر �سمولية وتفوقا وقوة مبا يواكب 
طبيعة معطي��ات وحتديات ومتطلبات 
الدفاع ع��ن �سيادة ووح��دة وا�ستقالل 

الوطن والنت�سار لإرادة ال�سعب.
كم��ا اأك��د اأن هن��اك مفاج��اآت كث��رة 
�ستكون ا�س��د اإيالما للع��دوان ع�سكريا 

واقت�ساديا ولن ي�ستطيع التعتيم عليها 
مهما كانت اإمكاناته واأدواته.

ونقل��ت وكال��ة )�سب��اأ( ع��ن الل��واء 
العاطف��ي قوله اأن من اأب��رز الأولويات 
الهام��ة  املرحل��ة  ه��ذه  يف  املاثل��ة 
واحل�سا�س��ة، رف��د وتعزي��ز اجلبه��ات 
الداخلي��ة وجبه��ات م��ا وراء احل��دود 
والب�سري��ة  املادي��ة  الو�سائ��ل  بكاف��ة 
واملع��دات  والأ�سلح��ة  واللوج�ستي��ة 
اجله��ود  كل  وت�سخ��ر  احلديث��ة 

لتعزي��ز النت�سارات �سد ق��وى الغزو 
والحت��الل ومبا يكف��ل حماي��ة �سيادة 
اأر�س��ا  اليم��ن  وا�ستق��الل  ووح��دة 

واإن�سانا.
املواق��ف  العاطف��ي  الل��واء  وحي��ا 
والت�سحي��ات  ال�سجاع��ة  الوطني��ة 
اجل�سيم��ة لأبط��ال اجلي���س واللج��ان 
ال�سعبي��ة يف خمتل��ف جبه��ات الع��زة 
والكرامة وميادين ال�سمود والثبات يف 

مواجهة قوى ال�سر والعدوان.

وزير الدفاع: مفاجآت كثيرة تنتظر قوى العدوان ستكون أشد إيامًا
تفاج��اأ �س��كان منطق��ة ع��زان يف حمافظ��ة �سب��وة باإق��دام الق��وات 
الأمريكي��ة الت��ي قدم��ت حتت ذريع��ة مواجه��ة تنظيم القاع��دة على 
ارت��كاب ف�سائع ج�سيمة ، بحق اأهايل املنطقة واليمن وذلك باقتحامها 

ملنازل املواطنني، وانتهاك حرماتها.
وق��ال م�سدر حمل��ي يف مديرية عزان اأن ق��وات اأمريكية واإماراتية 
قام��ت يوم الأحد املا�سي باقتحام منزل اأحد املواطنني والإقدام على 

خطف جميع الن�ساء والأطفال الذين كانوا فيه.
واأو�سح امل�سدر اأن الأمريكي��ني اأقدموا على تفتي�س الن�ساء، ومن 
ثم اقتادوها الى م��كان ا�سمه) العلم(، وهناك تركوا الأطفال واأخذوا 

الن�ساء على عربة مدرعة اإلى مقر اإقامتهم.
يذك��ر اأن هذه اجلرمية الت��ي مت�س العر�س اليمن��ي قوبلت بتكتيم 
اإعالم��ي  م��ن قب��ل الإعالم امل��وايل للع��دوان حي��ث �س��ورت العملية 
باأنه��ا جاءت �سم��ن احلملة الأمريكي��ة ملحاربة القاع��دة التي اأ�سبح 
احلدي��ث عن حماربة دول العدوان  له��ا حمط �سخرية �سعوب العامل 
خ�سو�س��ا بع��د اأن تك�سف��ت احلقائق وظه��رت اأمريكا ومعه��ا الدول 
اخلليجية هي احلا�سن وممول والداعم لتنظيم القاعدة وداع�س وكل 
التنظيم��ات املتطرفة يف اليمن والعراق و�سوريا وبقية الدول العربية 

والإ�سالمية.

في ظل تكتيم إعامي .. جن���������ود أمريكيون يقتحمون املنازل ويختطفون النساء في شبوة

مؤسسة بنيان التنموية حتدد السبت القادم موعدًا حلفل اشهارها في صنعاء
حددت اللجن��ة التاأ�سي�سية ملوؤ�س�سة بنيان 
لال�سه��ار  موع��دًا  الق��ادم  ال�سب��ت  التنموي��ة 
منظم��ات  ومب�سارك��ة  ر�سم��ي  بح�س��ور 
املجتم��ع امل��دين ذات العالق��ة ، واأك��د م�سدر 
م�س��وؤول يف املوؤ�س�س��ة اأن حف��ل ال�سهار ياتي 
بع��د اأن ا�ستكمل��ت موؤ�س�س��ة بني��ان التنموية 
كاف��ة الإج��راءات القانوني��ة واأق��رت نظامها 
 ، التاأ�سي�س��ي  موؤمتره��ا  وعق��دت  الأ�سا�س��ي 
ود�سنت عدد امل�ساري��ع التنموية والإن�سانية 
الفاعل��ة يف اإط��ار املجتم��ع املحل��ي على مدى 
الف��رتة املا�سية كباك��ورة لن�ساطها التنموي 
النوع��ي الفاع��ل .. وك�سف م�س��در اإعالمي يف 
املوؤ�س�سة عن اإعالن املوؤ�س�سة يف حفل الإ�سهار 
عددًا م��ن امل�ساريع التي مت تنفيذها و التي يف 
ط��ور التنفي��ذ ، وم�ساري��ع تعت��زم املوؤ�س�سة 
تنفيذه��ا خ��الل الف��رتة القادم��ة يف العا�سمة 

�سنعاء واملحافظات .
وتنظل��ق موؤ�س�س��ة بني��ان للتنمي��ة وف��ق 
منهجي��ة عملي��ة وعلمي��ة نوعي��ة ومدرو�سة 
يف  والتقيي��م  والتحلي��ل  التخطي��ط  تعتم��د 
اإل��ى   الهادف��ة  التنموي��ة  براجمه��ا  خمتل��ف 
تطوير وتنمية املهارات املجتمعية وتوظيفها 
التوظيف الأمثل و�سوًل اإلى حتقيق الكتفاء 
الذات��ي ، وذل��ك من خالل حتدي��د المكانيات 
وحتوي��ل  املجتمعي��ة  واملادي��ة  الب�سري��ة 
الطاق��ات اإلى فر�س متاح��ة اأمام املجتمع مبا 
ميكنه من ال�سهام الفاع��ل يف حتقيق التنمية 

ال�ساملة .
ب��داأ  الت��ي  التنموي��ة  بني��ان  موؤ�س�س��ة 
م�سوارها التنموي الأول مطلع العام 2016م 
، مبب��ادرات �سبابي��ة طوعي��ة اأعتم��دت على 
التقيي��م وحتلي��ل الواق��ع الجتماع��ي كنهج 
عمل��ي لتحدي��د امل�س��اكل الجتماع��ة وتقدمي 

احلل��ول الناجع��ة واملمكنه التنفي��ذ ، ت�سعى 
اإل��ى تعزي��ز ال�سراك��ة الجتماعي��ة يف البناء 
والتنمية ، وحتقي��ق العدالة الجتماعية من 
خ��الل خل��ق الفر���س واتاحتها اأم��ام خمتلف 
ال�سرائ��ح الجتماعية، واإمياناً م��ن موؤ�س�سة 
بنيان التنموية باأن لتنمية �ساملة دون تنمية 
ب�سرية واإجتماعية ، فاإنها تهدف اإلى الإ�سهام 
يف خل��ق وع��ي اإجتماعي من خ��الل تبني عدد 
م��ن امل�ساري��ع التنموي��ة الهادف��ة اإل��ى بن��اء 
املجتمع اليمني معرفياً ع��رب برامج التدريب 
والتاأهيل ذات اجل��دوى العالية ، وذلك لرفع 
الوع��ي الجتماعي وتوجية ق��درات املجتمع 
نحو الإ�سه��ام يف التنمية املحلية واملجتمعية 
امل�ستدام��ة  التنمي��ة  حتقي��ق  اإل��ى  و�س��وًل 

ال�ساملة .
ومل يتحدد اهتمام موؤ�س�سة بنيان التنموية 
يف خلق وعي اجتماعي مواتي للتنمية ، واإمنا 
ت�سع��ى اإلى تطوير امله��ارات و�سقل القدرات 
املجتمعي��ة املتواج��دة وتنميته��ا، وتوظيف 
الق��درات الب�سرية الوطني��ة التوظيف الأمثل 
م��ن خ��الل الهتم��ام باملوهوب��ني واملبدع��ني 
ورعايتهم وتوجية تلك القدرات نحو التنمية.

وعل��ى م��دى الف��رتة املا�سي��ة م��ن ف��رتة 
التاأ�سي���س عمل��ت موؤ�س�س��ة بني��ان التنموي��ة 

على ت�سجيع وحتفيز املب��ادرات الجتماعية 
اليجابي��ة ، وانطالقاً من امل�سوؤلية الإن�سانية 
والوطنية والديني��ة ملوؤ�س�سة بنيان التنموية 
فق��د �سعت اإلى منذ اأكر م��ن عام اإلى تخفيف 
تداعيات العدوان الغا�س��م واحل�سار الظامل 
الذي ت�سنه دول العدوان ال�سعودي المريكي 
عل��ى ال�سع��ب اليمني منذ قراب��ة العامني من 
خ��الل تقدمي عدد م��ن املب��ادرات ذات الطابع 
الن�س��اين والتنموي يف عدد م��ن املحافظات ، 
فالتم�س��ت حاج��ة املحتاجني وقدم��ت العون 
العاج��ل للمعدمني ، واأخذت باي��ادي �سرائح 
وا�سعة م��ن ال�سيادين ، و�ساهمت يف حت�سني 
م�ستوي��ات دخ��ل ع��دد م��ن الأ�س��ر الفق��رة 
واملعدم��ة من خالل عقد دورات لها واإك�سابها 
مه��ارات عملي��ة وحتويله��ا اإلى اأ�س��ر منتجة 
تعتمد على الذات ، ونظرًا لتداعيات العدوان 
واحل�سار املاأ�ساوي��ة اأ�سهمت موؤ�س�سة بنيان 
التنموي��ة يف التخفي��ف م��ن معان��اة النا���س 
من خ��الل تق��دمي امل�ساع��دة الإن�سانية لذوي 
احلاجة من املعدمني الأ�سد فقرا يف املجتمع.

ووفقاً لروؤية ور�سالة املوؤ�س�سة التي توؤمن 
اإميان��اً كام��ال ب��اأن ل م�ستحيل اأم��ام املمكن ، 
وتتخذ م��ن الأو�ساع املعي�سية والقت�سادية 
املرتدي��ة ب�سب��ب الع��دوان واحل�سار حمطة 
هام��ة لإنطالق ن�ساطها الجتماعي والتنموي 
يف اأحل��ك الظ��روف ، لت�ساه��م يف احل��د م��ن 
املعان��اة الجتماعي��ة وتعم��ل عل��ى تعزي��ز 
اليمن��ي م��ن خ��الل ح�س��د  ال�سع��ب  �سم��ود 
وتنظي��م واإدارة م��وارد املجتم��ع وتوجيهها 
لتخفي��ف معان��اة املجتمع وتق��دمي اخلدمات 
والرعاي��ة وامل�ساعدة الكفيل��ة ببناء القدرات 
املتاح��ة ومتكني ال�سرائ��ح املعدمة والفقرة 

اإقت�سادياً .

م��ص��رع ع��ش��رات املنافقن 
في ثاث عمليات هجومية 
وك�������م�������ن وت�������دم�������ي�������ر آل�����ي�����ة 

مبحافظة اجلوف 
اك��د م�س��در ع�سك��ري اأن اجلي�س واللج��ان ال�سعبي��ة نفذوا 

عملية هجومية على مواقع املرتزقة يف تبة الوروري والطويلة 
يف حام مبديرية املتون.

وقال امل�ضدر اإن العملية ا�ضفرت عن �ضقوط عدد من املنافقني 
بني قتيل وجريح. 

اإل��ى ذلك اأغارت وحدات م��ن اجلي�س واللجان ال�سعبية على 
اأوكار املنافق��ني  وقتل��ى يف �سفوفهم يف منطق��ة الغرفة وبيوت 
ال�سنتي��ل مبديري��ة امل�سل��وب. . واو�س��ح م�س��در ع�سكري اإن 
قتل��ى وجرحا �سقط��وا يف العملي��ة الهجومية كما قت��ل عدد من 
املنافق��ني يف عملي��ة هج��وم  مماثل��ة  عل��ى مواقعه��م يف عروق 
العبيد مبديرية #املتون  ولقي عدد اأخر م�سرعهم  وتدمر اآلية 
بكم��ني حمكم يف منطق��ة اخلليفني مبديرية خ��ب وال�سعف  ويف 
حلج مت اطالق �سلية من �سواريخ الكاتيو�سا ا�ستهداف مواقع 

املنافقني يف كر�س.
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الت�س��عيد الع�سكري اليمني وخ�سو�سا بجبهات 
ما وراء احلدود زاد ا�س��تعال وا�سبح له تاأثر بالغ 
يف دهاليز النظام ال�سعودي حيث ا�سبحت العمليات 
ال�س��تمرارية  جم��رى  تاأخ��ذ  اليمني��ة  الع�س��كرية 
والرتكي��ز الدقي��ق يف التنكي��ل باجلي�س ال�س��عودي 
ومرتزقت��ه وه��ذا الت�س��عيد الع�س��كري اليمني هو 
نتيجة الت�سعيد الغازي واملرتزق بكل وح�سية �سد 
املدني��ني اليمني��ني. وهذا متوق��ع لن املعركة باتت 

�ساملة مباهيتها وم�ساراتها العملية...
ل�س��ك ان العملي��ات الع�سكري��ة يف جبه��ات م��ا 
وراء احل��دود باتت اإلى حد ما تخرج عن ال�سيطرة 
الإعالمي��ة ال�سعودية واخلليجي��ة ومل يعد للتعتيم 

العالمي حتكم يف ك�سف ما يتكبده النظام ال�سعودي 
ان  وخ�سو�س��ا  وهزائ��م  خ�سائ��ر  م��ن  ومرتزقت��ه 
العالم القطري دخل خط نقل املعارك ب�سكل مبا�سر 
�س��د حتالف الغ��زاة نكاية بال�سعودي��ة والمارات 
ولي�س حبا يف اليمن واجنازات جي�سه ورجاله لذلك 
كان ه��ذا ال�س��راع اخلليج��ي مفي��دا لليم��ن ول�سك 
ان ال�س��راع اخلليج��ي ه��و نتيجة طبيعي��ة للغرق 
ال�سعودي الماراتي يف امل�ستنقع اليمني وباتت لغة 

اخليانة هي ال�سائدة بني اعراب اخلليج..

ظهران اجلنوب:
لإجن��ازات  الغ��ازي  الع��الم  روج  لطامل��ا 

بجبه��ة  واملرتزق��ة  للغ��زاة  وهمي��ة  وبط��ولت 
عل��ب وتت�سح فيما بعد انه��ا افرتا�سية ت�سنعها 
نتيج��ة  املاأزوم��ة  والقل��وب  املهزوم��ة  العق��ول 
الهزائ��م القا�سي��ة التي ينالها اجلي���س ال�سعودي 

ومرتزقته. بطبيعة احلال .
ا�س��م عل��ب هو يتح��دث ع��ن نف�سه ان��ه جغرافيا 
الكمائ��ن وامل�سائد التي يقع فيها اجلي�س ال�سعودي 
ومرتزقته ول يخرجون اأحياء منه بل جثث حممولة 
واجلدي��د من امليدان هو اإجن��از ع�سكري من العيار 
الثقي��ل حيث نف��ذ ا�سود اجلي�س واللج��ان ال�سعبية 
عملية هجومية جت��اوزت نوعيتها اي عملية اخرى 
حي��ث �سن��ت الق��وة ال�ساروخي��ة التابع��ة للجي�س 

واللج��ان �سرب��ة �ساروخي��ة ومب�سارك��ة املدفعية 
م�ستهدف��ة جتمعات ع�سكري��ة ملرتزقة العدوان وقد 
نقل الع��الم احلربي ع��ن م�سدر ع�سك��ري بوزارة 
الدف��اع اليمني��ة بن��اء عل��ى معلوم��ات ا�ستخباريه 
ميداني��ة فورية اأن العملي��ة ال�ساروخية الهجومية 
نف��ذت ب�س��اروخ زل��زال 2 وقذائ��ف مدفعي��ة ثقيلة 
وعدد من �سواريخ الكاتيو�سا وهاون عيار120ملم 
، حمقق��ة اإ�ساب��ات مبا�سرة. واأك��د امل�سدر م�سرع 
اأك��ر من 100 قتيل من مرتزق��ة العدوان، و�ضقوط 
اك��ر م��ن 150 جريحا اأغلبه��م اإ�ساباته��م خطرة، 
لفت��ا اإلى اأن م�ست�سفى ظه��ران اجلنوب مل ي�ستطع 
ا�ستيعابه��م ومت حتوي��ل اغلبه��م اإل��ى م�ست�سفيات 
ابه��ا وخمي�س م�سيط وتعد ه��ذه العملية الهجومية 
هي الق�سى بجبهة علب-ظه��ران اجلنوب مبنطقة 
ع�سر.. وم��ن املوؤكد ان عملية الق�سف ال�ساروخي 
واملدفع��ي اخلاطف��ة كان��ت بن��اء عل��ى معلوم��ات 
ا�ستخباري��ه عاجله تفي��د ان الوجبة د�سمه وكبره 
ويجب تناوله��ا بعملية خاطف��ة ت�ستهدف جتمعات 
ع�سكري��ة كب��رة وهذا م��ا ح��دث وكان��ت النتيجة 
�سادم��ة و مرعبة للغزاة واملرتزقة ومفرحة للغاية 

لكل ميني ومينية يف الوطن ال�سامد... 

في اخلتام..
حتية وفاء ملن هزموا ونكّلوا و�سحقوا واذّلوا ال 
�سع��ود وحتالفهم بُعقر دارهم .. وانت�سر بهم اليمن 
يف ميادين الع��زة والباء باقت��دار وافتخار.. حيث 
تتن��زل املالئكة اإلى ال�سماء الأولى، لت�ساهد طقو�س 
التطه��ر والنت�س��ار ، يغن��ي م��الك امل��وت ترنيمة 
احل�س��اد متج��وًل م��ا بني عل��ب وظه��ران اجلنوب 
ال�سعودي��ة  املناط��ق  بع���س  ت��اركاً   ، والربوع��ة 
املجاورة مل�سرح املع��ارك امل�ستعلة بعلب -ظهران 
يف ا�سرتاح��ة حت��ى اإ�سعار اآخر، بن��ادق و�سواريخ 
ومدافع مياني��ة تطلق نرانه��ا كاأورك�سرتا خال�س 
وجم��د وح�سم باوتار العنف��وان والنتقام ، يف علب 
والربوع��ة تكت��ب وح��دات اجلي�س واللج��ان �سور 
انت�سارات واجنازات خالده ، ويف جيزان وجنران 
ت�سلخ جلود خملوقات العامل ال�سفلي ما بني مرتزقة 
�سودانيني ومينيني بدون تردد بل باإرادة ثاأر ون�سر 
وما اجلي�س ال�سعودي ال وجبات د�سمة يتم �سحق 
جن��وده و�سباطها بني طريف اللي��ل والنهار عند كل 

نهاية جولة من جولت املعركة ....والقادم اعظم
اليمن ينت�سر

حال ال�سودان ُيح��زن من لديه قلب ب�سر وعقل م�ستنر و�سمر 
حّي فبدل ا�سالح و�سعه المني والع�سكري يف الوليات ال�سودانية 
ال�سمالي��ة و ال�سرقية و »ال�سرقية اجلنوبية« التي تنه�سها الفو�سى 
والقتت��ال الداخل��ي وم�سابه��ة اإل��ى ح��ٍد كب��ر لو�س��ع املحافظات 
اجلنوبية اليمنية بل اق�سى وانكى ..يقوم جمرمي ال�سودان باإر�سال 
ق��وات اإل��ى اليم��ن خلو���س القت��ال بالوكال��ة مقاب��ل امل��ال ..هوؤلء 
املعتوه��ون واأ�سباهه��م م��ن القي��ادات الرتزاقية امللوث��ة املتعفنة 
ج�س��دًا وُخلق��اً ونف�ساً بال�س��ودان.. �سوهوا وجه ال�س��ودان و دمروا 
ح�سارت��ه و باعوا ثرواته و نهب��وه ، وجعلوا من هذا املارد العربي 
ال�سقيق جثة هام��دة وحما�سرة وامام العامل بلد ارهابي ماأجور...
ه��وؤلء اخلون��ة الذين يحكم��ون ال�س��ودان وعلى راأ�سه��م الرهابي 
عم��ر ح�س��ن الب�س��ر، بدمويته��م و نف�سياته��م املري�س��ة، وعقولهم 
املعتوه��ة ، جعل��وا احلياة يف ال�س��ودان م�ستحيل��ة ، ودمروا حياة 
ابن��اء ال�سوداني��ني و م�ستقبلهم ومزقوا وحدة ال�سع��ب ال�سوداين ، 
و�سرقوا النوم م��ن عيون اأطفال ال�سودان ، واذلوه وعاثوا يف البالد 
ف�س��ادًا واجرام��ا دون ان يحا�سبهم اأحد و كاأن ال�سودان هي ملك لهم 
ولف�سيله��م الوح�سي يت�سرفون فيها كم��ا املرتزقة املاأجورين يف بلد 
غ��ر بلدهم ... الب�سر.. ركع بكل ج��ن لأثيوبيا وتنازل عن ارا�سي 
كث��رة لثيوبيا بولية ك�سال مقابل اجماح غ�سب اثيوبيا ومل يحرك 
�ساكن��ا.. الرهاب��ي الخ��واين الب�سر �س��كل ملي�سيات قت��ل وتدمر 
واغت�س��اب وح��رق �ُسمّي��ت باجلنجوي��د عاث��وا يف الر���س خراب��ا 
ودم��ارا وحرقا وقتال واغت�سابا ونهبا يف ولي��ات درافور وغرها.. 
الب�سر بجرة قلم ق�ّس��م ال�سودان اإلى بلدين »�سمال وجنوب« .ماذا 
قّدم لل�سودان هذا املعتوه املج��رم وزبانيته �سوى اخلراب والف�ساد 
والتم��زق والفق��ر والرته��ان والإهان��ة والذلل لل�س��وادن و�سعبه 
ومل يكتف ب��ل ير�سل ابناء ال�سودان اإلى املهلكة باليمن مقابل املال.. 
لك��ن هذا متوق��ع منهم فهذا نهج الخوان الرهابي��ني.. �سغار اذلء 
عبي��د ماجورون جهلة مرتزق��ة يتنقلون من حم��ور اإلى حمور ومن 

ح�سن دولة اإلى ح�سن دولة.. ل قرار ول مبداأ ول قيمة ول تاأثر...
يخ�سرون كل �سيء مقابل ل �سيء

من��ذ عام��ني ون�سف...اعلن املجرم املرت��زق الب�سر م�ساركته يف 
الع��دوان على اليم��ن.. �سد البلد العربي امل�سل��م ال�سيل الذي يكن 
كل احل��ب والحرتام واملحبة والوفاء لل�سعب ال�سوداين ال�سقيق...

ي�سارك مبرتزقته يف العدوان الجرامي الرهابي الوح�سي القليمي 
ال��دويل مقابل ماذا...مقابل حفنة مال من ال�سعودية والمارات ..كم 
ه��ذا الب�سر رخي�س.. م��اذا جنى.. عاد مرتزقت��ه جثثا متفحمة من 
ميادي��ن القتال ومل يع الدر�س اب��دا .. وخ�سر ال�سودان اليمن ب�سبب 
ه��ذا املعت��وه ..الب�س��ر �سيذهب وم�س��ره ا�سود.. لكن ه��ل ين�سى 

اليم��ن �سمت ال�سعب ال�سوداين مل��ا ي�سنعه الب�سر باليمن لن ين�سى 
ال�سعب اليمني ابدًا ذلك...

الب�سر يف اليمن.. يخو�س معركة ع�سكرية خا�سرة وقا�سية دفاعا 
ع��ن ال�سعودية العاجزة اخلا�سرة املهزومة املفل�سة التي مل تعرتف 
بوج��وده كحليف بل كمرتزق ماجور .. بينما المارات و ال�سعودية 
تدع��م حفرت �س��د ال�سودان منذ الي��ام ..الب�س��ر يف اخلليج ل يلقى 
ا�ستقب��اًل حاف��ال بل خافت��اً لأنه ماأج��ور مرتزق قب�س ثم��ن جنوده 
و�سباط��ه الذي��ن ار�سلهم اإلى اله��الك يف اليمن ول يب��ايل فهم لي�سوا 
ابناءه بل �سلعا رخي�سة يف عقليته املري�سة الإجرامية ..ل يعتربهم 
كرام��ا احرارا ابن��اء بلد. ب��ل ادوات لتحقيق رغبات��ه الدموية...مل 

ي�ست�سع��ر بط��رد ال�سعودية ل��الآلف من ال�سوداني��ني املغرتبني ..مل 
يغ�سب. مل يحزن لأنه ل يفكر ول يبايل فيهم ابدا...

الي��وم.. يروج العالم الغازي لقوات التدخل ال�سريع ال�سودانية 
بانه��ا قادم��ة للم�سارك��ة يف املعركة ويطلق��ون التحليالت بني احلني 
والخ��ر بانه��ا �ستغ��ر موازي��ن احل��رب يف اليم��ن ل�سال��ح حتالف 
الع��دوان.. نكت��ة.. لأنه��ا جم��رد ح��رب نف�سي��ة فا�سل��ة ومف�سوحة 
..اعت��اد العالم الغازي واملاأجور ان يطل��ق الدعايات اخلاوية لأي 
ق��وة �ست�سارك منذ الي��وم الول من العدوان عل��ى اليمن ول نن�سى 
�سخام��ة احلم��الت الإعالمية الت��ي روجت للواء الراب��ع ال�سعودي 
والق��وات اخلا�س��ة وغره��ا واي��ن ه��ي الن مت �سحقه��ا وابادته��ا 
يف جن��ران وع�س��ر وجي��زان ومل يع��د لها ذك��ر ابدا...ه��ذه القوات 
ال�سوداني��ة اثبت��ت ف�سلها و�سعفه��ا وهزالتها يف خو���س املعارك يف 
بلده��ا ..لذلك لن تكون هذه القوات اقوى من التي ُار�سلت يف ال�سهر 
الول��ى من العدوان وهي قوات نخبة �سودانية مت اختيارها بعناية 
فائقة قدمت اليمن عام 2015م وتخو�س املعارك اإلى اليوم وُهزمت 
وتكب��دت اخل�سائ��ر الفادحة ومل يعد منه��م اإلى ال�س��ودان ال جثث 
متفحم��ة وممزقة ُجمعت يف توابيت م�سندقة وار�سلت اإلى ال�سودان 

..هذا م�سر املاأجورين املرتزقة..
يف اخلتام...قوات التدخ��ل ال�سريع جمرد ا�سم وعنوان ف�سفا�س 
ل يغ��ر ول يوؤث��ر ول ميزان له يف م�سرح احل��رب بالن�سبة لليمنيني 
اه��ل احل��رب ورجاله��ا ومهند�سوها وع�ساقه��ا ..فهي جم��رد قوات 
ا�سافي��ة لإر�ساء ال�سعودية التي غرقت اإل��ى رقبتها يف املعركة..لن 
يكون لهذه القوات ال�سودانية القادمة املاأجورة �سوى اجلحيم الذي 
�سيك��ون امل��اأوى الول والخ��ر لها...لن ي�ستقب��ل اليمنيون الغزاة 
واملاأجوري��ن بالورود ب��ل بالبارود احل��ارق والر�سا�س اخلارق...
اليم��ن لي���س كاأي بلد...اليم��ن مق��ربة الغزاة...م��ن اراد ان يجّرب 
حظ��ه فلي��اأت و�سرى مامل ي��ره منذ ان خرج من رح��م اأمه... اليمن 

ينت�سر باهلل دائما ..

السودان خسر اليمن ..مقابل الشيء.. والسبب هذا املأجور ُعمر البشير..

وق���������وات ال����ت����دخ����ل ال����س����ري����ع ُف���ت���ح���ت ل���ه���ا أب���������واب اجل���ح���ي���ں ف�����ي ال����ي����م����ن...

ج��������������ب��������������ه��������������ة ع���������ل���������ب
.. ب��ال��غ��������������������������������زاة  التن��ي�����ل  ص�����������������������������دارة  ع��ل�����������������ى  اجل��ب��ه��������������������ات  ُت���ن���اف���س 
 ب������إب������ادة �����ت���ي���ب���ة ب����أ������م����ل����ه����ا م������ن امل�����رت�����زق�����ة ب���ع���م���ل���ي���ة ه���ج���وم���ي���ة واح�����������دة ..ف�������م�������اذا ب����ق����ي م��ن��ه��ا 

تق��������������ري��������ر- عسك���������������������������������ري:
بظهران اجلنوب مبنطقة ع�سري.. اأ�سّر ا�سود اجلي�ش واللجان ان يت�سدروا امل�سهد الع�سكري بروح ع�سكريه مناف�سة 
من خالل حتقيق اجناز ع�س���كري من العيار الثقيل يف �س���يناريو عملياتي دقيق ومبهر واحد لعملّية هجومية �ساروخية 

واحدة ....نفّذها اأ�سود اجلي�ش واللجان والنتيجة كانت من العيار الثقيل.... وفليتناف�ش املتناف�سون :

أح����م����د ع�������اي�������ض  أح�������م�������د  ا.  م������������ن م����������ي����������ادي����������ن اجل��������ه��������اد

؟!
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احلقي��������������ق������������������������ة – خ�������������������������اص
استطاع  وتصوير / محمد محسن احلمزي

مل يتوقع الع�مل ب�أكمله ب�أن �سمود اليمنيون �سيكون بهذا 
ال�سكل من التحدي والإ�رصار وكيفية الدف�ع عن دين 
اهلل وع�ن ه�ذا الوطن وهذا م�� زاد من جنون وه�س�تريي� 
بني �س�عود فلم يبقوا على �سيء اإل ودمروه، وكل ذلك 
ي�أتي بف�س�ل من اهلل وبربكة املج�هدي�ن الأحرار مب� يف 
ذلك ال�سه�داء واجلرحى، وب�سم�ود ال�سعب يف مواجهة 
التحدي��ت والأخط��ر، حي�ث اأن م�س�ع�ي الع�دوان هو 
ا�سته�داف معظ�م املن�ط�ق اليمني�ة، ب��رصب الأحي��ء 
وه�ستريي�ة،  بع�سوائي�ة  اجلبه��ت  وق�س�ف  ال�سكني�ة 
حم�ولة لإرع�ب الن���س وب�لت�يل اإحج�مهم عن امل�س�ركة 
يف مواجه�ة ه�ذا التح�ل�ف الهمج�ي …  ولي��س هذا 
بجدي�د، بل ه�و ت��رصف دال على جبنه�م وحقدهم 
عل�ى اليم�ن و�سعب�ه، كم�� اأنه موؤ��رص اإفال��س… ويف 
ه�ذا ال�ستط�الع �سن�سلط ال�سوء عل�ى موؤ�رصات تتعلق 
بحج�م ثب�ت و�سرب ومعنوي�ت جرحى اجلي�س واللج�ن 
ال�سعبي�ة من خ�الل املواجه�ت التي ت�دور بينهم وبني 

حت�لف ال�رص …

يف ه��ذا ال�ستط��الع قمن��ا بزي��ارة اجلرح��ى لتفق��د اأحوالهم 
والوق��وف اإل��ى جانبه��م وخا�س��ة يف ظ��ل الو�س��ع املعي�سي 
والقت�س��ادي ال�سع��ب ال��ذي مي��رون ب��ه ج��راء اإ�ستم��رار 
الع��دوان، وباعتبارهم جرح��ى الوطن .. فهنيئ��اً يا جرحانا 
ف�سمودك��م يثمر اإنت�سارات لل�سعب اليمني .. اليوم حتالفهم 
يتف��كك وحتالفن��ا يق��وى، اأنتم �سندن��ا ولن نق�س��ر يف حقكم، 
فال�سع��ب اليمن��ي متكاف��ل ويق��وم بواجب��ه و�سيوليك��م جل 
اهتمامه وعليكم اأن ت�سربوا وحتت�سبوا اأجركم من اهلل فمهما 
ق��دم الإن�سان فهو ل �سيء اأمام عطائكم، فال�سهداء واجلرحى 
بذلوا اأغلى ما ميلكون وقدموا اأرواحهم واأج�سادهم رخي�سة 
للدف��اع ع��ن اليمن واأمنه واإ�ستق��راره .. اأنتم قدمت��م اأنف�سكم 
واأرواحك��م يف �سبي��ل اهلل وج��دمت به��ا ح��ني بخ��ل الكثر من 
النا���س وهاب��وا املوت وجبنوا من لقاء الع��دو، و�سدقتم مع 
اهلل تعالى حني عاهدمتوه كما قال عز وجل “رجال �سدقوا ما 
عاهدوا اهلل عليه فمنهم من ق�سى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديال “.. �سحيتم وجدمت وكل ذلك بعني اهلل ورعايته 
يف احلدي��ث عن��ه �سلى اهلل عليه واآله و�سل��م اأنه قال ” ما من 
اأح��د ُيكلم يف �سبيل اهلل �سبحانه وتعالى، واهلل اأعلم مبن ُيكلم 
يف �سبيله اإل جاء يوم القيامة وجرحه ينبعث دماً، اللون لون 
ال��دم والريح ري��ح امل�سك ” هذا ما وعدك��م اهلل به على ل�سان 
نبيك��م حمم��د �سل��ى اهلل عليه وعل��ى اآلة الأطه��ار” .فاحلمل 
ثقيل والعبء كبر وم�سئولية اجلرحى على عواتق اجلميع 
تقدي��را مل��ا بذلوه من ت�سحي��ات .. ول بد م��ن اأن يقابل وفاء 
اجلرح��ى بالوفاء والإح�س��ان مبزيد من الإح�س��ان والإقبال 
عل��ى اهلل تعال��ى وب��ذل الأموال والقي��ام بواج��ب امل�سئولية 
يف رعايته��م ورعاي��ة اأ�سره��م واأ�س��ر ال�سهداء.. فاأه��ل اليمن 
بثباتهم و�سمودهم وعدال��ة ق�سيتهم ووعيهم الكامل جعلوا 
ال�سعودية تبذل مئات امللي��ارات لت�ستمد العون والن�سر من 

اليهود والن�سارى .
اجلرح��ى ل يري��دون اأن نتم��ن عليهم بل علين��ا اأن ن�ست�سعر 
اآلمه��م ومعاناتهم فواجبنا جميع��اً الإعتناء بهم فلو كل فرد 
اعتنى بجاره اجلريح وكل حي وكل قرية وكل حمافظة اهتم 
خرّوه��ا وجتاره��ا واملي�سوري��ن فيها باجلرح��ى ل�ستطعنا 
اأن نعينه��م ونعيلهم، نحت��اج اإلى العزمية والب��ذل والعطاء 

لتحويل الأقوال اإلى اأفعال ملمو�سة يف حياة اجلرحى.
م��ن جانبه��م ع��رب اجلرحى ع��ن بال��غ �سكره��م له��ذه اللفته 
الكرمي��ة، باعث��ني بر�سال��ة �سم��ود وثبات لكل م��ن ت�سول له 
نف�س��ه امل�سا�س باأمن وا�ستقرار و�سيادة اليمن اأر�سا واإن�سانا 
من قوى ال�ستكبار العامل��ي واأذنابهم واأَنّ جراحهم لن تكون 

عائقا اأمام رجوعهم اإلى اجلبهات.

استطاع عن أحوال اجلرحى في عدد من املستشفيات
هك��ذا هم اجلرحى يتاأملون ليل نه��ار همهم الأول والأخر هو 
عودة احلياة اإلى طبيعتها. واخلروج من الهيمنة الأمريكية 
والإ�سرائيلي��ة.. قمنا بزي��ارة التقينا من خالله��ا مبجاهدين 
عظم��اء واأبط��ال �سط��روا اب��رز املالح��م البطولي��ة. وال��ذي 
�سرح��وا لنا نبذة ق�سرة ع��ن معنوياته��م العالية ورغبتهم 
يف ال�سف��اء العاج��ل لاللتح��اق باإخوانهم يف اجلبه��ات لتلقني 

الأعداء درو�سا لن ين�سوها..

أحنا بعنا من ربي بيع مطلق نقاتل جنرح نستشهد
جري��ح : ب�سم اهلل الرحم��ن الرحيم اأه��دي �سالمي لل�سيد 
عب��د امللك بدر الدين احلوثي قائد م�سرتنا واأقدم ر�سالة 
لأع��دا اهلل اأمري��كا واإ�سرائيل بان اأحنا بعن��ا من ربي بيع 
مطلق نقاتل جنرح ن�ست�سهد بيع ل تراجع فيه مهما �سار 

ومهم��ا كان اجلرح وب��ا ن�سفى ونرجع اجلبه��ات ونقاتل 
حت��ى الن�س��ر اأو ال�سهادة ول ب��ا يرجعنا ع��ن اجلهاد ل 
ر�سا�سه��م ول مدافعه��م ول طائراتهم .. ثم �سرخ ب�� اهلل 
اك��رب .. املوت لأمريكا .. امل��وت لإ�سرائيل .. اللعنة على 

اليهود .. الن�سر لالإ�سالم.

ننتظر الشفاء من الله ونرجع اجلبهات ونواصل دربنا 
وال يردنا هذا من عزمنا في مواجهة الطغاة

جريح : زيارتكم لنا �سرف ون�سعر من خالل هذه الزيارة 
باأنن��ا واحد ويزي��د من عزمن��ا و�سمودنا اأم��ام العدوان 
واآخان��ا وترابطنا بني هذا ال�سع��ب ونحن م�ستعدون لكل 
�س��ي اللهم اأن اأحنا قدمنا ه��ذا ال�سيء وهذا قليل اأمام اهلل 
ولك��ن ننتظر ال�سف��اء من اهلل ونرجع اجلبه��ات ونوا�سل 

دربنا ول يردنا هذا من عزمنا يف مواجهة الطغاة.
بنح���س  م��ا  اجلبه��ات  يف  لأنك��م  اأحن��ا  •)ال�سحيف��ة(: 
باحلرب لوجودكم ولل��دور العظيم الذي تقوموا به انتم 
ف��وق الروؤو�س وانت��م �سندنا وعزنا وتاج ف��وق روؤو�سنا 
واهلل ي��دمي بك��م عز اليم��ن يا اأبط��ال يا ا�سود ي��ا �سجعان 
وربنا ي�سفيك��م ويعافيكم واإحنا �سندكم يف اجلبهات متى 

ما كان اللزوم وجاهزين بعدكم.
اح��د اجلرح��ى : نح��ن نتمن��ى ال�سف��اء العاج��ل لأج��ل 
نعود اإل��ى جبهاتنا ونلحق ب��درب اإخواننا املجاهدين يف 
اجلبهات ونقول لهم �سدو حيلكم ونحن �سن�سفى ونوا�سل 
معكم امل�سوار باأذن اهلل .. اهلل اكرب .املوت لأمريكا .املوت 

لإ�سرائيل .اللعنة على اليهود .الن�سر لالإ�سالم.

معنوياتنا فرفعوا  معنوياتهم  لرفع  •زرناهم 
•ال�سحيف��ة : م��ن خ��الل ال�ستطالع والزي��ارة جلرحى 
اأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�سعبية بق�سد رف��ع املعنويات 
له��م لكنهم بالعك�س رفع��وا معنوياتنا فعن��د و�سولنا اإلى 
جري��ح قد فقد اأ�سابع يده وهو يدافع عن دين اهلل واأر�سة 
وعر�سه بينما البع�س يقوم��ون بالتوقيع باأ�سابعهم على 
بي��ع ه��ذا الوطن ويف هذا املوق��ف ل ن�ستطي��ع اإل اأن نقول 
للجرح��ى انت��م تيج��ان ف��وق روؤو�سن��ا ول ن�ستطي��ع اأن 
جنازيكم حقكم وثقوا كل الثقة باأن ورائكم ال�سعب باأكمله 
رج��ال ون�س��اء واأطف��ال وحتى ال��رتاب واحلج��ار �سوف 

ت�ساندكم من ورائكم اأن �ساء اهلل.

الرقم الوطني األصح املقترن بالدم مش األرقام
•وجدن��ا جرح��ى يحمل��ون �سال�س��ل باأيديه��م وعليها 
اأرق��ام وه��ذا هو الرق��م الوطني الأ�سح املق��رتن بالدم 
م���س الأرق��ام التي ه��ي موج��ودة يف ال�سي��كات والذي 
به��ا يب��اع الوط��ن واأرقام احل��والت امل�سبوه��ة وهذا 
هو الرق��م ال�سري��ف والعزيز فقم��ت بتقبيل ي��ده وفاًء 

وعرفاناً.

اجلريح / نو الدين
العدوان؟ مواجهة  يف  مرابط  الدين  نور  يا  لك  •كم 

من بداية العدوان.
اإ�سابتك؟ هي  •ما 

ك�سر وبع�س اجلروح التي اأ�سبت بها يف اجلبهة.
اجلبهات؟ اإلى  للعودة  ناوي  اأنت  هل  ت�سفى  ما  •بعد 

ه��ذا �س��ي اأكي��د "ن�س��ر واإل �سه��ادة" اهلل اك��رب .. امل��وت 
لأمريكا .. املوت لإ�سرائيل .. اللعنة على اليهود .. الن�سر 

لالإ�سالم.
جبهة؟ اأي  يف  اأ�سبت  •فني 

اأ�سبت يف بالدنا.
اجلبهة؟ اإلى  �ستعود  وهل  بال�سفاء  لك  •ندعو 

اإن �ساء اهلل
•م��ا �س��اء اهلل علي��ك وربنا يعطيك��م ال�سح��ة والعافية 

وي�سد بكم الظهر.

سننتزع أرواحهم في كل جبل وفي السهول وفي 
الوديان وثابتن لهم ومنتصرون عليهم

اجلري��ح / حممد لط��ف ال�سيب��اين : اأقدم ر�سال��ة لالأعداء 
بان اأحنا اجلي���س واللجان ال�سعبية مت�سديني لهم يف كل 
جب��ل ويف ال�سهول ويف الوديان وثابت��ني لهم ومنت�سرون 
عليه��م لأن اأحنا م��ع اهلل واهلل معنا والن�س��ر حليفنا واإنا 
مطاردي��ن لهم اإلى كل اأوكاره��م ور�سالتي للعدوان باأنهم 
فا�سل��ني مهما ح�س��ل ومهما ح�سدوا ومهم��ا عملوا ومهما 

مكروا وميكر اهلل واهلل خر املاكرين ثم هتف بال�سعار.
اأ�سبت؟ •اأين 

يف جبهة جنران.
اأ�سابتك؟ هي  •ما 

�سظايا وك�سر يف ذراعي.
حالتك؟ هي  •وكيف 

احلم��د هلل وم��ا ق��د قدمن��ا �سي يف �سبي��ل اهلل ونق��ول مننا 
ال�سم��ود والت�سحي��ة وال�ستب�سال والف��داء ولو نتقطع 
قطعة قطعة وان اأحنا با نتبخر ونرجع اجلبهة ومن اهلل 

الن�سر املوؤزر.
البت�سامة؟ هذه  كل  ملا  ف�سئلنا  مبت�سم  وهو  جريح  •زرنا 

قال الفرحة فرحة نصر بأذن الله.
اأ�سبت؟ •اأين 

يف ماأرب.
اجلبهة؟ اإلى  �ستعود  •هل 

با نرجع ولو جرحنا ورجعنا وهكذا با نعيد الكرة حتى 
لو ن�ست�سهد.

معنوياتك؟ •كيف 
املعنويات قوة ل ابعد حدود.

العدوان؟ لقوى  ر�سالتك  هي  •ما 
نق��ول لهم بان اأحن��ا �سامدين 10 �سنوات 15 �سنة حتى 

لوما عد يبقى مننا اإن�سان يا ن�سر يا �سهادة.
احد الأطباء : اأول نهن��ئ ال�سعب اليمني بالنت�سارات 
الداخ��ل  يف  اليمن��ي  ال�سع��ب  كاف��ة  ونهن��ئ  العظيم��ة 
واخل��ارج وخا�س��ة اأبطال اجلي���س واللج��ان ال�سعبية 

واأح�سن عمل نقوم به واقل ما نقدمه هو خدمة اجلرحى 
والعتناء بهم.

•و�سلن��ا اإل��ى احد اجلرح��ى وحني �ساألن��اه منذ متى 
واأنت جتاهد يف �سبيل اهلل ؟

فاأج��اب م��ن احل��رب الرابع��ة واأن��ا اأ�س��ارك يف جبهات 
ال�سرف والبطولة حيث وقد جرحت اأربع مرات واحلمد 
هلل كل م��ا اأ�سفى م��ن اجلرح اأعود للجبه��ة ومنتظر الآن 

حتى اأ�سفى كي اأعود للجبهات.
•قدمن��ا له هديه متوا�سعة وقلنا له ولو م�س هيه من 

قدركم؟

اكبر شرف لنا أنكم زرمتونا. 
•اك��رب �سرف لنا اأنك��م تدافعوا عن الوطن �سد املحتلني 

واملنافقني.
•م��ا ه��ي ر�سالت��ك لإخوان��ك املجاهدي��ن واملرابط��ني يف 

اجلبهات؟
ر�سالت��ي اإل��ى اإخ��واين املجاهدي��ن واملرابط��ني يف جبهات 
القتال بان يكون هناك عدا للمنافقني والغيظ وقتلهم يف كل 
املواق��ع ويف كل اجلبهات لن اهلل قد اأمرن��ا بقتلهم وال�سيد 
�سالم اهلل عليه �سيدي ومولي و�سح لنا يف خطابات �سابقة 
ولزم اأن نتب��ع القائ��د والن�س��ر قري��ب لن يف كالم ال�سيد 
حكم��ة وق��د رائينا ونرى من خالل دح��ر الغزاة ما ي�سرف 
الأم��ة الإ�سالمي��ة بكله��ا م��ن انت�سارات عظيم��ة من حرق 
مدرعات ودبابات وقتل ع��دد كبر من املنافقني واملرتزقة 
وه��ذا ما يقلق العدوان، واأي�س��ا اأقول لإخوتي املجاهدين 

بان ي�سربوا وبعد ال�سرب ياأتي الفرج بالن�سر باأذن اهلل.
•طبع��ا م��ا بيدا فع��وا عن الوطن  كحج��ار وتراب فقط 
يعن��ي هن��اك احت��الل اآخر احت��الل ثقايف احت��الل للمبادئ 
والقي��م اأي اأن الق�س��د تلوي��ث فك��ري يري��دوا اأن يلوث��وا 
اأفكارن��ا ك�سع��ب اأكر مم��ا يلوث��وا اليم��ن، لأن اأذا حتول 
ال�سع��ب اإل��ى ب��وؤرة وم��ا لديه��م ثقاف��ة �سيحوله��م العدو 
كي��ف وحيث ما ي�ساء و�سينحرف��وا عن الق�سية الأ�سا�سية 
والت��ي هي الق�سية الفل�سطينية. ونق��ول لتحالف العدوان 
واملرجف��ني بع��د اهلل �سبحانه وتعالى اأحن��ا مراهنني على 
ه��وؤلء الأبط��ال واأمثاله��م وتورط��وا لأنهم م��ا عرفوا بان 
ال�سع��ب اليمن��ي باأر�س��ة اليمني��ة ولدة مبث��ل جرحان��ا 

وجماهدينا الأبطال وهم رهان الن�سر باأذن اهلل. 
عليكم •ال�سالم 
وعليكم ال�سالم

احلال •كيف 
احلمد هلل

اأ�سابتك؟ هي  •ما 
الإ�سابة يف الرقبة والظهر بطلق ناري.

الإ�سابة؟ بعد  معنوياتك  •كيف 
املعنوي��ات قوية وعالية لن اأحنا نقات��ل مع اهلل ما هو مع 

ب�سر ومع اهلل لو نتقطع و�سل.
ويعافيكم. ي�سفيكم  •اهلل 

جريح : �سالمي لل�سيد عبد امللك بدر الدين احلوثي ولكافة 

الأح��رار من ال�سع��ب اليمني ونهن��ئ اإخوتن��ا املجاهدين 
من اأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�سعبي��ة يف جميع اجلبهات 
بالنت�س��ارات ونق��ول للع��دو اأن اأحن��ا ل زلن��ا مرابط��ني 

و�سنقاتل اأعداء اهلل حتى الن�سر.
قدمه ن�سف  فقد  ميثم  •اجلريح 

اأ�سبت؟ •اأين 
يف املخاء.

الإ�سابة؟ بعد  معنوياتك  •وكيف 
املعنوي��ات عالي��ة وثابت��ني ثب��ات اجلب��ال الروا�س��ي وبا 

نت�سدى للمحتلني والغزاة.
اجلبهة؟ اإلى  �ستعود  •هل 

اأكيد.
قدميك؟ احد  فقدت  وقد  �ستعود  •كيف 

عادي ولو بدون رجل وبا من�سي بالرجل ال�سناعية.
الإ�سابة؟ �سبب  هي  •ما 

الطران امللعون ما �سربهم رجال اإل الطران واإل هم مثل 
الن�ساء.

العدوان؟ لقوى  ر�سالتك  هي  •ما 
مهم��ا فعلو ومهم��ا تكربوا واهلل ما ينفعه��م �سي ثابتني وبا 
جناه��د ونقاتل مهما ح�سدوا ومهما �سربوا معانا اهلل فوق 

كل قوة.
خالد اأبو   / •اجلريح 

ف��ل وان �س��اء اهلل ت�سف��ى جراحن��ا ونرج��ع  معنوياتن��ا 
للجبه��ات بكل �سالمة ونق��ول ل�سيدنا عبداملل��ك بدر الدين 
احلوثي ر�سوان اهلل  علية يرفع راأ�سه وي�سمخ مثل ما رفع 

روؤو�سنا وهدانا اإلى هذه امل�سرة القراآنية.
اأ�سبت؟ •اأين 

اأ�سب��ت يف جن��ران بالط��ران ب�سظي��ة ما �سب��ب اإلى تفتت 
العظم ومتزق يف الأع�ساب.

معنوياتك؟ من  �ستقلل  اإ�سابتك  •هل 
اهلل امل�ستعان ثقتنا باهلل اكرب.

اح��د اجلرحى :   اأنا اأب��و احمد العبدي اأ�سبت يف حمافظة 
اجلوف ول��ن تثنيني الإ�ساب��ة و�سوف نلحق ب��ا اإخواننا 
يف اجلبه��ات ونعاه��د ال�سيد القائد ب��ان اإحنا ما�سون على 
درب��ه ودرب ال�سه��داء و�س��وف نخرج م��ن امل�ست�سفى اإلى 

اجلبهات.
الإ�سابة؟ • اأين 

يف احلو�س بطلقة قنا�س.
ومرتزقتة؟ العدوان  لتحالف  ر�سالتك  هي  •ما 

ر�سالت��ي لهم بان اأحنا �سندحرهم بف�سل اهلل اأين ما وجدوا 
.. ثم �سرخ بال�سعار.

املطري وليد  اأبو   / •اجلريح 
اأ�سبت؟ •اأين 

اأ�سبت يف كهبوب بطلق ناري.
الإ�سابة؟ �ستثنيك  •هل 

ل اأبدا و�سوف جناهد حتى الن�سر اأو ال�سهادة.
املعنويات؟ •كيف 

عالية جدا
واأتباعه؟ ال�سر  لقوى  ر�سالتك  هي  •ما 

ر�سالت��ي للعم��الء واملرتزق��ة باأنن��ا �سنلقنه��م درو�س��ا لن 
ين�سوه��ا اأب��دا ونقول لهم مثل ما قال له��م الإمام علي علية 

ال�سالم لن ترونا اإل حيث تكرهون.
املطحني اهلل  عبد  اأبو   / •اجلريح 

نق��ول للع��دوان الأمريك��ي ال�سع��ودي الغا�سم ال��ذي دمر 
البني��ة التحتي��ة ودم��ر اقت�سادنا وقت��ل اأطفالن��ا ون�سائنا 
ل��ن يثنينا ذل��ك عن اجلهاد يف �سبيل اهلل مهم��ا فعلوا ومهما 
�سنع��وا وان اأحن��ا واقف��ني له��م باملر�س��اد اأن �س��اء اهلل 
و�سوف نلقنهم درو�سا لن ين�سوها اأبدا ولن يرونا اإل حيث 

يكرهون.
اأ�سبت؟ •اأين 

يف نهم بطلقات نارية.
الإ�سابة؟ عليك  �ستوؤثر  •هل 

ل��ن تثنين��ي اإ�سابت��ي ع��ن اجله��اد ل��و نتبع��ر يف اله��واء 
كالذرات و�سنقاتل حتى الن�سر اأو ال�سهادة.

اجلريح / اأبو علي اجلنيد
اأ�سبت؟ •اأين 

اأ�سب��ت ب�سظاي��ا يف جبه��ة ذب��اب العمري بغ��ارة لطران 
العدوان.

الدرب؟ موا�سلة  عن  جراحك  �ستثنيك  •هل 
اهلل امل�ستع��ان ل��ن يثنينا اأي �سي حتى ل��و نتقطع و�سل لن 

نرتاجع عن اجلهاد يف �سبيل اهلل.
املعنويات؟ •كيف 

اللهم لك احلمد املعنويات حديد وفل.
وجحافلهم؟ العدوان  لقوى  ر�سالتك  هي  •ما 

ر�سالت��ي لقوى العدوان باأنهم مهزومني باإذن اهلل وان اأحنا 
�سامدين وثابتني وعائدين اإل��ى اجلبهات والتاأييد من اهلل 

كبر و�سين�سرنا عليهم.
ويف ختام ال�ستطالع ل ي�سعنا اإل اأن نقول �سالم اهلل عليكم 
.. واهلل اك��رب ..املوت لأمريكا ..امل��وت لإ�سرائيل ..اللعنة 

على اليهود ..الن�سر لالإ�سالم.

جرح���������ى اجلي��������ش واللج������������������ان .. إرادة ل������������م ُتدها ص������������واريخ الع�������������������������دوان

ببركة تضحيات اجلرحى والشهداء تشهد املنطقة حتواًل جذريًا ومهمًا جدًا

ت���������������������وازن  ن���������ق���������ط���������ة  إل���������������������ى  أوص�����������ل�����������ت�����������ن�����������ا  األب�������������������ط�������������������ال  ت����������ض����������ح����������ي����������ات   >
ال���������������������������ردع وع���������������������������ززت م�����������ع�����������ادل�����������ة اجل��������������ه��������������اد وال�����������ش�����������ع�����������ب وال���������ص���������م���������ود
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-�ُسب عبد امللك! �ُسب عبد امللك! �ُسب عبد امللك!
ي�سرخ يف وجهه �ُسذاذ الآفاق، وعبيد املحتل، ونعاله، وقد 

دفنوه، و�سوبوا الر�سا�س جتاهه ...
فُيطرق براأ�سه لع�سر ثوان، يفكر ويفكر، يف موقٍف يعجز عن 

التفكر فيه، اأ�سجع ال�سجعان، واأقوى الفر�سان..

و�س��ع راأ�س��ه على ال��رتاب، وهو يتاأم��ل ج�س��ده املدفون، 
وب فوق راأ�سه تنتظر اإ�سارة ال�سيطان، لكنه  والر�سا�س املُ�سَ
كان يف ع��امٍل اآخ��ر، وكاأين به قد رفع راأ�سه اإل��ى عنان ال�سماء، 
بكربي��اء و�سموخ، وامت��الأ قلبه باليق��ني، وراأى النور الإلهي، 
وامَلدد الرب��اين، واأر�سل اجلواب، اإلى قائده الذي يطلبون منه 

�سب��ه، اأر�سل ر�سالته وا�سحة جلية، بعد اأن جمع اأ�سابع كفه 
اليمنى،وق��َذَف " بقبل��ٍة" تخرج من بني ال��رتاب والر�سا�س، 
اأر�س��َل "ُقبلته" اإلى قائده، وكاأنها �ساروخ اأر�س جو، اأ�سابت 

العمالء بحرٍة وخيبٍة وهزمية...
اأر�سله��ا بط��ٌل، ل اأدري م��اذا اأ�سمي��ه" ال�سهيد احل��ي" " اأم 

احل��ي ال�سهيد" فق��د كانت حلظات��ه حلظات �س��راٍع نادر بني 
حي��اة وموت وموت وحياة، لقد اختار احلياة الأبدية، خامتا 
حيات��ه " بقبلٍة" �سي�سطره��ا التاريخ يف كتاب��ه، اأن رجاَل قائٍد 
مين��ي ير�سل��ون له القب��الت وقد دفن��ت اأج�ساده��م، و�سوبت 

النران فوق روؤو�سهم، يف م�سهد نادر وموؤثٍر وفريد...

م��������ن امل������ج������اه������د/ع������ب������دال������ق������وي ع�������ب�������ده ح������س������ن اجل��������ب��������ري إل������ى 
س������م������اح������ة ال������س������ي������د ع������ب������دامل������ل������ك احل��������وث��������ي س�����������ام ال�������ل�������ه ع���ل���ي���ه  ُق�����ْب�����ل�����ُة ت���أري���خ���ي�����������������������ة !

ال���������������������������رم���������������������������امالُعظماء ال ميوتون ص��������������������������������������������اح  بقل�����������م    

اإل��ى كّل قط��رة دٍم �سقت نخي��ل الوطن فارتفع 
�ساخم��اً  .. واإل��ى كّل روح �سهيد ك�ّس��رت .. واإلى 
كل يتي��م غ�سل بدموعه ج�سد اأبيه املو�ّسم بالدماء 
واإل��ى كل اأم ما زالت على الباب تنتظر اللقاء اإلى 

كّل زوجة كانت عوناً لزوجها على اجلهاد
اأه��دي �سالماً طاأطاأت حروُف��ه روؤو�َسها خِجلة 
وحتيًة متلوؤها املحب��ة والفتخار بكل �سهيد قّدم 
روح��ه ليحيا الوطن فف��ي ح�س��رة ال�سهيد يُقوم 
الوط��ن لينحن��ي اإج��الًل لأرواح اأبطال��ه وتغيب 

ال�سم�س خجاًل من تلك ال�سمو�س .
هنا ال�سوق يرافق��ه الفتخار والعزة، ويتدلى 
من بدايته �سرف وكرامة. هنا دماء ال�سهداء التي 
اأحي��ت اأم��ة، ودافع��ت ع��ن الدين والوط��ن. هنا 
اأن��ت، اإما اأن جُتاهد اأو ُتذّل. هن��ا جواد اختار اأن 

يجاهد.
اإن احلدي��ث ع��ن ال�سهي��د ج��واد ه��و حدي��ث 
عن رج��ل ا�ستثنائي ب��كّل معنى الكلم��ة. وعندما 
اأحت��دث عنه، ل اأفع��ل ذلك كمحّل��ل ومراقب عن 
بع��د، بل اأحت��ّدث ع��ن اأخ و�سديق عزي��ز، وعن 
اإن�س��ان متمّي��ز عرفته ع��ن قرب ل�سن��وات طويلة 
من العالقة احلميمة والوثيقة واحلافلة بالعطاء 
والتكات��ف يف �ساح��ات اجله��اد �سد الع��دو يف كل 
امليادي��ن.. تعج��ز الأق��الم ويج��ف مدادها خجاًل 
اأم��ام عظمته��م عندما تبح��ر يف مت��ون و�ساياهم 
ومفرداته��ا تن�س��اب ري��ح هادئ��ة م��ن ع��امل اآخر 
عرف��وه ح��ق املعرف��ة، ول م��كان فيه للزي��ف اأو 
الرياء كلمات �سادق��ة ُخطت بدمهم القاين، لي�ست 
بحاج��ة اإل��ى دلي��ل ع��ن �سدقيته��ا، اإذ اإنهم كمن 
ك�سف ل��ه الغطاء فاأ�سبح ب�سره��م حديدا عرفوا 
الدني��ا لكنه��ا مل تاأ�سره��م بحبها فاأعر�س��وا عنها 
طائعني، فاأحياهم اهلل يف كتابه العزيز "بل اأحياء 

عند ربهم يرزقون".
و"اإميان��اً  ل��ني"  يف  "حزم��اً  ت�س��ج  كلماته��م 
يف يق��ني وحر�س��اً يف عل��م وعلم��اً يف حل��م" كم��ا 
و�سفه��م اأم��ر املوؤمن��ني عل��ي )ع(، فه��م "اه��ل 
الف�سائ��ل ومنطقهم ال�سواب وملب�سهم القت�ساد 
وم�سيه��م التوا�سع". مالحمه��م تظهر بني �سطور 
و�ساياه��م، فيفوح منه��ا عبق المي��ان والتقوى 

والولي��ة واجلهاد والت�سحي��ة والإيثار واليقني 
من الن�سر بتحقيق احدى احل�سنيني اإن احلديث 
ع��ن ال�سه��ادة اأو ال�سهي��د لي���س بالأم��ر اله��نّي ، 
فامل�ساألة هن��ا ل تتعلق بكالم عن اأمٍر عادي ميكن 
التعب��ر عن��ه بجمل منمق��ة وعب��ارات مزخرفة، 
بل اإن الأمر ي�ستل��زم نوعاً من امل�ساركة الروحية 
كيما يتم التوا�سل م��ع عظمة املوقف والن�سهار 
يف بوتقت��ه القد�سي��ة.. اإن �س��رة ال�سهي��د ج��واد 
احلافل��ة باجلهاد هي، يف الأ�سا���س وقبل اخلربة 
واملمار�س��ة، نتاج �سخ�سية تنطوي على مكونات 
فطرية �سكلت مبجموعها كاريزماه القيادية: عقل 
بديهي وفعال، اإرادة قوية ومنظمة، وُخلق ينزع 

نحو اخلر وحب النا�س.
لي���س هناك كلم��ة ميكن لها اأن ت�س��ف ال�سهيد، 
ولكن قد تتج��راأ بع�س الكلمات لتح��اول و�سفه، 
فهو: �سمعة حترتق ليحيا الآخرون، وهو اإن�سان 
يجع��ل م��ن عظام��ه ج�سرًا ليع��رب الآخ��رون اإلى 
احلري��ة وهو ال�سم���س التي ت�س��رق اإن حّل ظالم 

احلرمان وال�سطهاد.
انا والكث��رون غري ل ميلكون ما يقولونه يف 
اب��ي جواد، الإن�سان، املجاهد، املخّطط، ال�سجاع 
كاأق�سى ما تكون ال�سجاعة، املقتحم، املعروف يف 
امليادين، ولأنه )جواد( مل يكن ا�ستعرا�سياً، ومل 
يك��ن ممن يتباهون باإجنازاته )ال�سخ�سية(، ومل 
يكن يطمح اإل��ى دور �سيا�سي واإلى بريق ال�سهرة 
ودويه��ا، فلق��د ظ��ل يتاب��ع عمل��ه ب��داأب وبدق��ة 

نادرين.. 
رج��ال �سدقوا م��ا عاهدوا اهلل علي��ه فمنهم من 
ق�س��ى نحبه ومنهم من ينتظ��ر وما بدلوا تبديال" 
ومنهم ال�سهيد ال�ساب عزي عبد اهلل حمزة امللقب 
"ج��واد" عاهد اهلل ب�سدق وانتظر اللقاء ب�سوق 
وق�سى نحب��ه �سهيدا يف �ساح��ة املعركة. ال�سهيد 
ج��واد حمل دمه على كفه وحم��ل كفنه على كتفه 
من��ذ اأن التح��ق بامل�س��رة القراآني��ة حينم��ا كان 

�ساب��ا يف مقتب��ل العم��ر وم�ست ب��ه ال�سنون، كان 
ي�سنع الن�س��ر ويطلب ال�سه��ادة واخرا و�سل، 
فهنيئ��ا له ه��ذا الو�سام الله��ي الرفي��ع ال�سهداء 
ان مل يعرفه��م اه��ل الأر���س فه��م املعروف��ون يف 
ال�سم��اء، ل يدافع��ون ع��ن انف�سهم ب��ل يدافعون 
عن الم��ة والوطن وق�سايا احل��ق ول ينتظرون 
مديحا لنهم جمهول��ون ول يردون تهمة ظامل او 
كاذب او مدع لنهم م�ست��ورون ول يدافعون عن 
انف�سه��م لنه��م ل ي��رون لأنف�سهم وج��ودا خارج 
معركة اجله��اد والعطاء والب��ذل والت�سحية. هلل 
ان��ت يا ابا ج��واد .. و�ستبقى اجل��واد وقد خلفت 
وراءك املئ��ات م��ن اأمثال��ك، م��ن روح��ك وعقلك 
وذكائ��ك ونباهتك و�سدق��ك و�سهادتك. مع جواد 
م��ع ال�سهداء الذي��ن م�سوا، مع الذي��ن مل يبدلوا 
تبدي��ال ولن يبدلوا تبديال لن يكون لنا اإل اأعرا�س 

الن�سر وفرحة النت�سار.
حتي��ة اإكب��ار واإج��الل لك اأيه��ا ال�سهي��د يا من 
ر�سم��ت اأيامنا ن�س��را وعزا وافتخ��ار �سحيح اأن 
الع��ني لتدمع عندما نذك��رك ولكن اجلبني مرفوع 
با�ست�سهادك على درب اجلهاد والإ�سالم ق�سما اأّنا 

�سنبقى على العهد جُماهدين .
غ��ادر جواد بط��ال و�سهيدا م��ن دون اأن ُيعرف 
عنه اإل القليل، وهو الذي تختفي خلف �سخ�سيته 
اجلهادي��ة طين��ة اإن�ساني��ة ن��ادرة جعل��ت من��ه 
�سخ�سا ملهم��ا. اأنا اأعرفه . ما اأروع مالحمه التي 
تقطر �سف��اء وودادا وابتهاجا.. فله عينان اأجمل 
م��ا فيهم��ا اأنهم��ا ت�سّع��ان بابت�سام��ات اأ�سفى من 

ال�سفاء.
واأّن فيهم��ا دفٌء ك�سالل م��ن �سعاع ال�سم�س يف 
�سب��ح ال�ستاء .يا ابن مدر�س��ة ال�سهداء .يا �سهيد 
املي��دان اأنا علي يقني بان الكل يعتز بك باإخال�سك 
و�سهامت��ك وقلب��ك الذي يت�س��ع للجميع .ي��ا اأيها 
اجل��واد مل يكن ح��دث ا�ست�سه��ادك عاديا ل. ومل 
يك��ن عابرا ل . لكنه كان بفع��ل ال�ساعقة على كل 

م��ن يعرفك ولو للحظة لأن��ك اأنت الوداد البديع . 
واأنت الولد املطيع . واأنت ال�سفاء والبهاء .ولهذا 
بكت��ك ال�سماء . يا اأيها الرج��ل املطّرز فوق رايات 
الب��الد . اإين اأراك الآن ترفرف بجناحني من حنني ٍ 
�س��ادق يف ف�ساء قريتك حمامه رمبا حت�سن الآن 

هديلها املغّرد يف �سريان ذاكرتك 
وي��ا اأيها اجلواد �سبحان من �سّواك من م�ساعر 

اإن�سانية �سفافة . وجعلك ولدا بفعل الرجال
�سبح��ان م��ن اأبدع في��ك طهر مالحم��ك و�سفاء 

�سريرتك
وجم��ال روح��ك م��ا اأروع ابت�سامت��ك الرقيق��ة 
ال�ساحرة الت��ي تدخل القلب باأجم��ل اآيات احلب 
فرت�س حنانها املخل�س فيثمر القلب ويبادلك حباً 

بحب
ويا اأيها اجلواد... هنيئاً للميادين التي عرفتك 

لأنك زينة الفر�سان 
ي��ا اأ�سرف واأطه��ر واأكرم واأنب��ل الرجال فاأنت 
اأيه ال�سهيد مع ُكل �سهدائنا الأبطال عزنا وفخرنا 
وت��اج روؤو�سن��ا، ون��ور اأحداقنا ونب���س قلوبنا، 
وفل��ذة اأكبادن��ا ومنارة عقولن��ا، وراحة نفو�سنا 

جمدن��ا،  ن��اع  و�سُ
ُم�ستقب��ل  و
وحل��م  اأبنائن��ا 
واأم��ل  حلمن��ا، 
نن��ا  طا و اأ
ة  د �سع��ا و
عمرنا،، فال يكفي 
حق��اً فيم��ا اأقوله 
اأمثالك  في��ك ويف 
من ال�سه��داء اأنا 
وُكل  غ��ري  اأو 
التي  العب��ارات 
بحقك��م  ُتق��ال 
تل��ك  ب��ني  م��ا 

ال�سطور اخلجول��ة يعجز فيها القلم والل�سان عن 
و�سفك��م اأيها العظم��اء بل هو �س��رف كبر وقدٌر 
عظي��م اأن نق��ف وننحن���ي اإج��الًل واإكب��ارًا اأمام 
عظمتك��م اأيه��ا ال�سهداء، واأنتم ترتق��ون كال�سهب 
اإل��ى ال�سم��اء، ،ف�سالم��ي املفع��م ب�س��ذى اأري��ج 
الأقح��وان وم�سك العنرب ورائح��ة الريحان، اإلى 
اإخوتي ورفاق��ي ع�ساق ال�سهادة اأ�سحاب الدماء 
الزكية التي فا�ست الدماء من �سرايينهم وتدفقت 
م��ن اأوردتهم ل��رتوي ترب��ة بلدنا الطاه��رة ومن 

اجل احلفاظ عليها من تدني�س الُغزاة لها.
��ْل.. واأ�س��رْج خيوَل��َك بالري��ِح فوَق  ج��واد متَهّ

التالْل
فكل امليادين ت�ستاُق وجَهَك

يا �سيَد العا�سقني واأَبهى الرجاْل
وت�ستاُق وجَهَك كُلّ البدوِر وكُلّ الظالْل

حُماٌل غيابَك دوماً.. حُماْل
فاإْن زجمرْت عاتياُت الليايل

اأْ، و�ساَق احل�ساُر.. و�ساَق املجاْل تهَيّ
ف�سوَف تناديَك كُلّ الرجاِل َتَعاْل..

اإلى مقامك اإل��ى حيث انت اليك ايه اجلواد من 
كل �سخ���س عرفك من كل امليادين من كل الأحرار 
اف�سل ال�سالم وازكى التحية ولك مع كل ال�سهداء 
العهد بالبقاء على النهج وال�سر يف نف�س الطريق 
حتى الن�سر او ال�سهادة لن نرتك ال�ساح لن نرتك 

ال�سالح هيهات منا الذلة.

ِ م�����ض��ى )َج����������َواُد( �����ننْ ع���ل���ى ن���ه���ج ِاحُل�����������ضَ
�������ِت�������َداُد..  ��������ِي ع����ا�����ض����وراء امنْ ل�����ُه م����ن َوحنْ

¿ ¿ ¿
������َم������ا �����ض����ه����ي����دًا ل��������������داِر امل������ت������ق������َن �������ضَ

زاُد..!!  ����َه����داِء  ل����ل���������ضُ اهلِل  وت�����ق�����وى 
¿ ¿ ¿

�����ض����وق����ًا  ِ هلَلهّ اأم������������������َرُه  �����������ضَ  وف����������َوهّ
اإل�������ى ال�����ر������ض�����واِن ي�����ح�����دوُه ان���������ض����داُد.. 

¿ ¿ ¿
م���ط���م���ئ���ن���ًا  اأي��������ق��������َن   ِ اهلَلهّ ب�������وع�������ِد 

وج�������ن�������اُت اخل�������ل�������وِد ه������ي امل��������������راُد.. 
¿ ¿ ¿

ح���������ض����ي����ن����ُيهّ ال������������والِء �����ض����دي����ُد ب�����اأ������ضٍ
اإع�����ت�����م�����اُد..  ل�������ُه  ال�����ق�����وي   ِ اهلَلهّ ع����ل����ى 

¿ ¿ ¿
�����دًا  ُج�����هنْ ي���������اأُل  مل  ال�����ه�����دى  درِب  ع���ل���ى 

وب���������ذُل اجل�����ه�����ِد م����ع����ن����اُه اجل�������ه�������اُد..!!
¿ ¿ ¿

�����د ������ض�����ادق�����ًا م���ع���ن���ى ال������ت������وِلهّ  وج�����������ضَهّ

�������َداُد.. ال���������������ضَهّ  ِ اهلَلهّ م�����ن  ل�������ُه  ف�����ك�����اَن 
¿ ¿ ¿

ع�����ل�����ى ث������ق������ٍة م���������ض����ى وع������ل������ى ي����ق����ٍن
ال���������ُف���������وؤاُد..  م������اك������ذَب   ِ اهلَلهّ ب�����وع�����ِد 

¿ ¿ ¿
ق�������واًل   ِ اهلَلهّ �����ض����ب����ي����ِل  يف  ت�����ف�����ان�����ى 

وف�����ع�����ًا..م�����ا َك������َف������اُه االإع������ت������ق������اُد..!! 
¿ ¿ ¿

���ل���وك���ًا �����َر وال����ت����ق����وى ����ضُ وع�����ا������ضَ ال�����������ضَهّ
م�����ع ال����ث����ق����ل����ِن ل����ي���������ضَ ل�������ُه ِح�������َي�������اُد .. 

¿ ¿ ¿
وج�������������اَد ِب�����������ُروِح�����������ِه والأج���������������ِل ه�����ذا 

ُي�������دَع�������ى)َج�������واُد( !! ُج����������ودِه  ل�����ك�����رِة 
¿ ¿ ¿

ي(ك�������ي ن���ح���ي���ا ك����رام����ًا م�������ض���ى ال��������)ِع�������ِزهّ
�����ى ل����ي����ع����ت����َزهّ ال������ِع������ب������اُد!! �����َحهّ وك�������م ������ضَ

¿ ¿ ¿
ق���د ب����������ِه  زم������������ٍن  يف  امل����������ق����������داُم  ه�������و 

االإرت������������������داُد. امل���������ض����ل����م����َن  يف  ط����غ����ى 

¿ ¿ ¿
ل����روِح����َك ي�����������ا)َج�����َواُد( ب���ك���ِلهّ ِح���ٍن
���َد م���ن دِم���َن���ا املِ�������داُد..  َن����ُخ����ُطهّ ال���َع���هنْ

¿ ¿ ¿
���ًا ����َت م���ن ال���ه���دى ف����غ����دوَت َح���َيهّ َق����ُربنْ
����َواَك االإب���ت���ع���اُد..!! وك���م ا���ض��ق��ى �����ضِ

¿ ¿ ¿
���������َت ملَهّ������ا  ج�����������واَر ال�����������ض�����احل�����َن َع���������َرجنْ
���اُد..!! راأي�������َت االأر���������ضَ َي��ح��ُك��ُم��ه��ا ال���َف�������ضَ

¿ ¿ ¿
االأع�����������ادي  ِ اهلَلهّ ِة  ب��������ُق��������َوهّ ������ض�����رب�����َت 

���������ي وال������َع������َت������اُد..  ُي رِبهّ �����ض����اُح����َك َه����������دنْ
¿ ¿ ¿

خ�����اب�����تنْ   ِ اهلَلهّ ب���������������اإذِن  واأم�������ري�������ك�������ا 
!!.. ُي������َب������اُد  حت����اُل����ُف����َه����ا  اأر������ض�����ي  ع���ل���ى 

¿ ¿ ¿
�����������ٌد َوعنْ ال�����ط�����غ�����ي�����اِن  ن�����ه�����اي�����َة  واإن 

اإل������ي������ِه ال������ي������وَم اأم����ري����ك����ا ُت��������َق��������اُد..!!
¿ ¿ ¿

َوَم�������������ك�������������ُر 
������وِء ح���������اَق ِب������َه������ا َج���������زاًء  هّ ال�������������ضُ

�����اُد..  ���َب���تنْ وق�����د ح�������اَن احَل�����������ضَ  مب���اَك�������ضَ
¿ ¿ ¿

ع����ل����ى اأي�����������دي رج�����������اٍل م���اا����ض���ت���ك���ان���وا 
َن�������������اُد.. ا�����ض����اِب����ُع����ُه����منْ ُي����َع����اِن����ُق����َه����ا ال������ِزهّ

¿ ¿ ¿
����ًا ����َفهّ �����ضَ  ِ اهلَلهّ ����ض���ب���ي���ِل  يف  َت������َف������اَن������وا 

( اإحت���������اُد..  �����ورِة ال���������ض����ِفِهّ ل���ه���م م�����ن)������ضُ
¿ ¿ ¿

ٌم َق�������ونْ  ِ اهلَلهّ ...رج����������اُل  ُه����������منْ اأول������ئ������َك 
��������َداُد..  ���������ضِ م�����واِق�����ِف�����ِه�����منْ  يف  ِغ����������اٌظ 

ع������ل������ى ن������ه������ج ِاحُل���������������َس���������������ْنِ م������ض������ى )َج������������������������َواُد(
ض����������������������������ي����������������������������ف ال����������������������������������ل����������������������������������ه س����������������������������ل����������������������������م����������������������������ان.. 
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أمريكا تدشن مشروعها 

االستعماري في اليمن

كتابات

ب�����������ق�����������ل�����������م/ زي���������������������د ال�����������ب�����������ع�����������وه. بقل�����������م   
اأمري��كا تد�س��ن م�سروعها ال�ستعماري يف اليمن. قبل اأي��ام �سمعنا خرب عن م�سلحني 
جمهول��ني قام��وا بتفج��ر اأنبوب نف��ط يف �سب��وه ا�ستغرب النا���س لعدة اأ�سب��اب اأولها 
مل��اذا تفج��ر اأنبوب نفط يف �سبوه وهي احدى املحافظ��ات التي ت�سيطر عليها ما ت�سمى 
بال�سرعي��ة وحتت حماية دول الع��دوان ثم مل�سلحة من؟ لكن مل مير يومني على اخلرب 
حت��ى �سمعن��ا خرب �سيط��رة قوات اأمريكي��ة واماراتية على حقول النف��ط يف �سبوه ويف 
الي��وم الثاين �سمعنا عن مداهمات الأمريكيني ملنازل املواطنني يف �سبوه ومن هنا عرفنا 
ملاذا كان التفجر ال�سابق ومل�سلحة من طبعاً مل�سلحة اأمريكا والذي هو معروف عنها 
دائم��اً انه��ا ل تقدم على اأي خط��وه ا�ستعماري��ة ال وقد �سبقها عملي��ات تربير وحجج 
مث��ل مكافح��ة الإرهاب ومالحق��ة الإرهابيني وحماي��ة م�ساحلها ومن ه��ذا القبيل لكن 
ه��ذه امل��رة �سيطرت على النف��ط اليمني كما �سيطرت على النف��ط العراقي من قبل وهل 
فعلت ذلك مل�سلحة اليمنيني ام حلمايته منهم ام ماذا؟ ام من اجل ان ت�ستثمره وتودع 
الأرباح والواردات يف بنك ال�سعب اليمني؟ ل هذا ول ذاك بل جاءت لتنهب ثروة اليمن 

النفطية وت�سلبهم اأموالهم وحقوقهم با�سم ال�سرعية ...
ث��م مل نلب��ث يف اليوم الت��ايل ال وقد طالعتنا قن��اة امليادين بخرب اك��ر اأهمية مفاده 
م�سادر خا�سة للميادين: معلومات عن و�سول قوة ع�سكرية اأمركية اإلى مطار �سركة 
اأخ��رى تداولتها بع�س  "برتوم�سيل��ة" يف �سيئ��ون بح�سرموت �س��رق اليمن واخبار 
املواق��ع عن و�س��ول قوات اأمريكية الى مارب ل تختلف ه��ذا الأخبار عن خرب �سيطرة 
الق��وات المريكي��ة عل��ى النفط يف �سب��وه ولكن هذه امل��رة و�سول ق��وات اأمريكية الى 
ح�سرم��وت وم��ارب من اجل م��اذا هل لبناء قواع��د ع�سكرية هن��اك؟ ام لتعزيز قواتها 
يف �سب��وه؟ ام ان بقي��ة امل�س��ايف النفطية اليمنية واملوانئ واجل��زر وغرها من املواقع 
اجلغرافي��ة ال�سرتاتيجية يف اجلنوب واملناطق اليمنية �ستكون يف قب�سة الأمريكيني؟ 

هذا ما �ستك�سفه املرحلة املقبلة..
لق��د ب��ات وا�سح��اً وجلي��اً ان اأمري��كا ودول الع��دوان ي�سع��ون ال��ى ب�س��ط نفوذهم 
وتواجده��م يف الأماك��ن اجلغرافي��ة املهمة يف اجلن��وب وان عدوانهم عل��ى اليمن الذي 
كان��وا يقولون انه من اجل اإعادة ال�سرعية وحماربة املد الإيراين وغرها من املربرات 
الواهية والكاذبة اأ�سبحت جمرد وهماً وكذباً وان احلقيقة التي علينا ان ندركها جميعاً 
يف اجلن��وب وال�سمال ه��ي ان دول العدوان ت�سعى اليوم لنهب ثروة اليمن وا�ستعماره 
واحت��الل ار�س��ه ومقدراته وبناء قواع��د ع�سكرية اجنبية على ت��راب وطننا احلبيب 
وهذا وا�سح ول يحتاج الى حتري وبحوث فدول العدوان تعي�س اليوم مرحلة تق�سيم 
وحما�س�س��ة لالأرا�سي اليمنية المارات ت�سيطر على �سقطرى وميون وامريكا ت�سيطر 
على النفط يف �سبوه وتر�سل املزيد من قواتها الى ح�سرموت وال�سعودية اهلل اعلم فيما 

تطمح وعلى ماذا تريد ب�سط نفوذها من الأرا�سي اليمنية..
لقد ك�سفت الأقنع��ة واكت�سفت احلقيقة وا�سبح الو�سع بني ايدي اجلميع من اأبناء 
اليمن��ي يف ال�سمال واجلن��وب فاخلطر علينا جميعاً فقد و�سعن��ا الغزاة واملحتلني بني 
خياري��ن اما القب��ول بالواقع وال�سمت او التحرك اجلاد وامل�س��وؤول لطرد امل�ستعمرين 
ونح��ن معني��ون بتحري��ر كل �سرب م��ن بلدن��ا وا�ستع��ادة جزرن��ا وحقوقن��ا وثرواتنا 
ومواقعن��ا الع�سكري��ة قبل ان ن�سبح �سحي��ة جهلنا ونزواتنا فالعدو ل��ن يكتفي باملال 
وال��روة والقواعد واملع�سكرات ب��ل �سوف ي�سعى بعد ذلك الى فر���س و�سايته علينا 
�سيا�سياً وع�سكرياً واعالمياً وحتى ثقافياً ودينياً وما علينا ك�سعب ميني �سمد اكر من 
عام��ني يف مواجهة العدوان ال موا�سل��ة م�سوارنا التحرري الثوري لكي نحمي انف�سنا 
ونحمي بلدنا ون�سل الى غايتنا التي هي احلرية وال�ستقالل وفوق هذا كله ير�سى اهلل 

عنا ويوؤيدنا وين�سرنا على هوؤلء املعتدين وما ذلك على اهلل بعزيز.

م����������ح����������م����������د ال������������ع������������زيع����ه����ٌد ل����ل����دم����اء ع����ه����ٌد جل���م���اج���ں ال����رج����ال بقل�����������م   

عه��د يخطه في�س ال��دم ووعد ي�سجله ر�سا���س النت�سار 
باأننا وباأن م�سرتنا القراآني��ة املقد�سة �ستظل على ذلك النهج 
الق��ومي، والطري��ق امل�ستقي��م ال��ذي، �سلك��ه ال�سه��داء �سلك��ه 
الحرار واملقاومون �سلكوه وقدموا يف �سبيل ال�سر فيه كل ما 
ميلك��ون من الغايل والرخي���س واأروع ما قدمه هوؤلء الرجال 
�سرباته��م احليدري��ة الت��ي مل ول��ن ين�ساه��ا اع��داء احلرية 
والإن�ساني��ة وال�ستقالل اعداء الدين والقيم والخالق اعداء 
كل جمي��ل يف هذا الوطن اع��داء امل�ساجد التي توؤوي امل�سلني 
اأع��داء امل�ست�سفي��ات والتي ت��وؤوي ذوي العاقات واجلرحى 
وامل�سابني اعداء الطرق ممرات امل�سافرين اعداء املقابر ماأوى 
م��ن ماتوا وذهبوا اعداء احلدائق وامل��زارع وامل�ساتل اعداء 
اجلامعات واملدار���س واملعاهد اعداء احلرية والدميقراطية 
وال�ستق��الل اعداء الر�س وال�سماء اع��داء الطفال والأيتام 

والأرام��ل اعداء ال�سماك يف البحر واحليوانات يف الرب اعداء 
اهلل واع��داء ر�سول��ه واع��داء املوؤمن��ني فكل ما يحمل��ه هوؤلء 
ويكتنزون��ه من الوح�سية والإجرام والتجرد الكامل واملطلق 
م��ن ان�ساني��ة الن�س��ان وم��ا يحملونه م��ن التفك��ر التكفري 
والبغ���س العم��ى واحلقد الدفني كل ه��ذا واكر كفيل مبحو 

وطم�س م�ضاريعهم وا�ضقاط موؤامراتهم .
فاإل��ى ال�سه��داء الب��رار الذي��ن ا�ستق��رت عقي��دة التوحيد 
والمي��ان واجله��اد يف انف�سه��م الزكية و�سدوره��م الطاهرة 
فثبت��وا فكان ثباتهم ثباتا ل مياثله ثبات وعزموا فكان عزمهم 
عزم��ا ل ي�ساهيه ع��زم وقاتلوا ف��كان قتالهم قت��ال ل ي�سابهه 
قت��ال فاأيها اخلال��دون بثباتكم هذا وعزمك��م وقتالكم هذا كان 
له الف�سل يف ولود النت�سار واإ�سراق �سم�س احلرية والعدالة 
ايه��ا العظ��ام حلق��وا باأجنحتك��م يف جن��ات رب العب��اد واما 

العداء فنقول لهم امامكم جبال من العزم والثبات وال�سمود 
وعل��ى �سخوره��ا ال�سماء �ستحطم م�ساريعك��م وعلى متونها 
�سيه��زم جمعكم باأحقية املظلومي��ة وثبات املجاهدين ودموع 
الثكاإل��ى وامل�ساك��ني كل ه��ذا كفيل مبوا�سل��ة ال�سر وامل�سي 
قدم��ا يف ركاب اأعالمن��ا و�سهدائن��ا وكفي��ل مبح��و م�ساري��ع، 

التخريب 
جاه��زون لن نت�سام��ح جاهزون لأن نتعاي���س ولكننا غر 

جاهزين لأن نتخلى عن مبادئ ال�سهداء املقد�سة
ام��ا الرهان عل��ى ال�سمت فزمن ال�سم��ت وزمن الذلل قد 
ول��ى وبغر رجعة الزمن اليوم هو زمن الفتوحات، واحلرية 

والعدالة والنت�سارات 
واملكان اليوم ل يت�سع ال ملن هم كبار اما القزام وال�سغار 

فال مكان لهم ول دور ...

م��������ح��������م��������د ح����������ي����������درةإلى أمهات شهدائنا العظماء  أننت تيجان على رؤوسنا .. بقل�����������م   

عبدالق��وي  املجاه��د  ال�سهي��د  ام  اإل��ى 
اجلربي..اإل��ى اأمه��ات �سهدائن��ا العظم��اء 

جميعاً 
اإل��ى كل اأم دفع��ت بفل��ذة كبده��ا اإل��ى 

ميادين العزة والكرامة وال�سرف 
اأننت تيجان على روؤو�سنا جميعاً

“بع��د ان تر�س��خ يف اذهانن��ا واذه��ان 
حتمله��ا  الت��ي  النف�سي��ة  اجم��ع  الع��امل 
والو�سعي��ة الت��ي ه��ي عليه��ا ام ال�سهي��د 
املبارك��ة  القراآني��ة  للم�س��رة  املنتم��ي 
واعتق��د اجلمي��ع ان الرد الت��ي �سدرته ام 
اح��د ال�سه��داء وما تلته��ا م��ن ردود لبقية 
امه��ات �سهدائن��ا الب��رار عن��د ا�ستقبالهن 
جلثام��ني ابنائهن بع��د ان قدموا ارواحهم 
رخي�سة دفاعا ع��ن كرامة وعزة كل ميني 
ومتث��ل ذلك ال��رد يف )ال�سالم علي��ك يا ويل 
اهلل (يعقب��ه اطالق اع��رة نارية وزغاريد 
ال�ستب�س��ار بعظيم ما ناله فلذات اأكبادهن 
م��ن درجة عالية وفوز عظي��م ،ولأدراكهن 
بعظم��ة امل�س��روع الذي انطل��ق من خالله 
ابناوؤه��ن �سارعن يف تق��دمي ما ميكنهن وما 
ل ميكنه��ن تقدميه والدفع ببقي��ة ابنائهن 
وابناء اقربائه��ن لاللتحاق بجبهات العزة 
والكرام��ة.. ويف خ�سم هذا العنفوان وهذا 
امل�سهد الذي وكما قلت اننا اعتقدنا جميعا 
ان��ه ارق��ى م��ا ميك��ن ان ي�س��ل اإلي��ه وعي 
ادراك امهات ال�سه��داء وعلى مر الع�سور 
والزم��ان، اذا بن��ا الي��وم نق��ف حي��ارى 

واجمني لنت�سمر امام م�سهد جديد وموقف 
مل ي�سم��ع الع��امل مبثل��ه وام ل ميل��ك م��ن 
ي�سم��ع ردها وي�ساه��د موقفها اإل ان يذوب 
خج��ال وي�س��رح بتفكره اإلى خ��ارج عاملنا 
عل��ه يجد ما يع��رب عن ما ي�سع��ر به ولعله 
ول��و بلكلم��ات ي�ستطي��ع ان ي�س��ف موقف 
ه��ذه الم املوؤمنة املجاه��دة ال�سابرة ،كم 
هي عظيمة وكم يبلغ م�ستوى عظمتها امام 
كل مقايي���س العظمة وكم ه��ي واعية امام 
كل مقايي���س الوع��ي وكم ه��ي موؤمنة امام 
كل املقايي�س المياني��ة، ليكت�سف يف نهاية 
المر انه غر ق��ادر بل وعاجز عن و�سفها 
وايفائها بن�سف او حتى بربع ما ت�ستحقه.
الكالم عنها قد ي�ستغرق اياما بل �سهورا 
وان كان��ت ه��ي ق��د اخت�س��رت امل�ساف��ات 
مع��دودة  ث��وان  يف  امل�سه��د  وخل�س��ت 
ليفتتح رده��ا مدر�سة ب��ل مدار�س ومعاهد 
وجامع��ات جدي��دة للتخ�س���س لن جتده 
ال يف امل�س��رة القراآنية ول��ن يدر�سك ذلك 
التخ�س���س �سوى امهات رج��ال اهلل ، ولن 
تتعرف عل��ى مفردات ذل��ك التخ�س�س ال 
اذا �سمعت باإذنك وراأيت بعينك ما �سطرته 
ام ذل��ك ال�سهي��د من موقف اق��ل ما يو�سف 

بانه رد بال�ستي.
ال�سهي��د  ام  حي��ا  املدف��ون  ال�س��ر  اأم 
عبدالقوي اجلربي… ا�سمع و�ساهد كيف 
ردت الم اليمنية ام ال�سهيد الم التي اأتكلم 
عنها ا�سمع و�ساهد كيف ردت على ات�سال 

)دواع���س حتال��ف  ابنه��ا  قتل��ة  م��ن  ورد 
الع��دوان (ممن حاول��وا ب��ث روح الياأ�س 
والهزمي��ة يف نف�سه��ا ونف���س كل املحيطني 
به��ا على اأمل ان يك��ون ذلك الت�سال �سفاء 
لنفو�سه��م املري�سة ، ورادعا لكل ام ت�سول 
له��ا نف�سه��ا ان تر�س��ل ولده��ا اإل��ى جبهات 

القتال ..
فبع��د ان لقنه��م فل��ذة كبده��ا )ال�سهيد 
عبدالق��وي اجل��ربي( در�س��ا قا�سيا وك�سر 
جربوته��م واذل غروره��م حني مل يتمكنوا 
م��ن انت��زاع ول��و كلم��ات مع��دودة حتمل 
اإ�س��اءة يف حق قائده وقائ��د كل حر ال�سيد 
عبدامللك بدرالدين احلوثي حفظه اهلل وهو 
حت��ت �سياطهم وحتت تهديده��م له بدفنه 
حيا يف م�سهد قد ميثل �سدمة وترهيبا لأي 
موؤم��ن فما بالك ب��اي �سخ�س اخر وبعد ان 
اثبت لهم كيف هي ثقافة امل�سرة القراآنية 
وكي��ف يتمت��ع رج��ال اهلل باأمي��ان را�س��خ 
،ي�ستحي��ل مع��ه املقاي�س��ة على م��ا �سواه 
،اقدم��وا على دفن��ه حيا ،ولك��ي يعو�سوا 
م��ا عجزوا ع��ن احل�س��ول عليه م��ن ك�سر 
ب��الأم  لالت�س��ال  جل��وؤوا  الب��ن  لنف�سي��ة 

لتعوي�س تلك اخل�سارة
فجاءه��م ال��رد وعل��ى ل�س��ان تل��ك الم 
ليك��ون اث��ره ا�سد تنكي��ال بهم مم��ا حتققه 
ال�سواريخ البال�ستي��ة واقتحاما يفوق كل 
اقتح��ام مر بهم وك�سرا لزح��ف حاولوا ان 
ينف��ذوه بات�سالهم لها ليزحف��وا من خالله 

اإلى نفو�س اهايل ال�سه��داء لعل ذلك يخفف 
عنه��م وط��اأة زحوف��ات رج��ال اهلل،لتكون 
نتيج��ة  به��ا  خرج��وا  الت��ي  املح�سل��ة 
مقامرتهم بالت�سال باأم ال�سهيد عبدالقوي 
هي الهزمي��ة واخل�سران، واخلزي والعار 
نتيج��ة  اإل��ى  والهوان،ولي�سل��وا  وال��ذل 
مفادها ما �سطرته الآيات الكرمية )يا ويلنا 
اإن��ا كن��ا ظاملني(،)فم��ا زالت تل��ك دعواهم 

حتى جعلناهم ح�سيدا خامدين(.
كالمي ه��ذا ليلخ�س امل�سه��د واحلوار 
ذل��ك  وب��ني  ال�سهي��د  ام  ب��ني  دار  ال��ذي 
 ، حق��ه  يفي��ه  ول  يو�سح��ه  ل  الداع�س��ي 
وللتو�سي��ح لنق��راأ احل��وار ال��ذي دار بني 
ه��ذه الم العظيم��ة وب��ني ذل��ك الداع�س��ي 

احلقر:
يرن الهاتف جتيب ام ال�سهيد عبدالقوي 

من معي
الداع�سي احلقر: ولد�س ذبحناه بقرية 

الهاملي هذه جثته بالهاملي
به��ا  مانفع��ل   : عبدالق��وي  ال�سهي��د  اأم 
ماذحل��ني ياول��دي كله��ا ؛ كله��ا ام��ا احنا 
و�سبي��ل  اهلل  �سبي��ل  يف  ووهبن��اه  ادين��اه 
الوط��ن ، هي��ذك ع��اد مع��ه ع�س��رة اخوة 
، اإن �س��اءاهلل ي�ستق�س��وا ل��ه يف كل جبهة ، 
ما يرح��م اإل انته ذي بع��ت نف�سك بالريال 
ال�سعودي بثمن بخ�س ، ول اما احنا دافع 
عن �سرف��ه وعن عر�سه وع��ن ار�سه وعن 

وطنه ، ورفع راأ�سي وراأ�س كل اليمنيني .

اليمن طريق مس�����������������دود
ال��������������ع��������������رب��������������ي بقل�����������م    أح���������������������م���������������������د   - امل���������������������������������������������ص���������������������������������������������ري  ال�����������������������������������ك�����������������������������������ات�����������������������������������ب 

تنته��ي  الآن يف مف��رتق ط��رق جميعه��ا  تق��ف  < ال�سعودي��ة 
بحائ��ط ل ت�ستطيع ت�سلق��ه ول ت�ستطيع هدمه فمن��ذ بدء احلرب 
ال�سعودي��ة على اليم��ن وتطورها ميدانيا وع�سكري��ا وال�سعودية 
ال�سرب��ات  ع�س��رات  م�ستم��رة،  �ساروخي��ة  �سرب��ات  تتلق��ى  
ال�ساروخية وع�سرات الأهداف يف العمق ال�سعودي �سربت بدقة 
متناهية وال�سعودية اما تكذب اأو تدعي وجود حوادث عر�سية ل 
عالقة لها باحلرب التي فر�ستها هي على نف�سها ولكن احلقيقة هي 
ان ال�سربات ال�ساروخية التي نفذها اليمن كانت دقيقة وموجعة 
فمنه��ا ما �سقط على قاعدة امللك فه��د ومنها ما �سقط على الطائف 
، وقبي��ل زيارة الرئي���س الأمريكي دونالد ترام��ب اإلى ال�سعودية 
�سقط��ت ال�سواريخ عل��ى �سواحي الريا�س لرت�س��ل ر�سالة قوية 
للمملكة مفادها ان قلعتكم احل�سينة وعا�سمتكم املجيدة وعمقكم 
املحم��ي بات اأه��داف متاحة لنا واأ�سبحت الأه��داف هي الريا�س 

وما بعد بعد الريا�س.

< ه��ذا التح��دي وهذه الر�سائل و�سع��ت ال�سعودية يف حالة 
بي��د  الع�سكري��ة وال�سيا�سي��ة فم��ا كان  اله�ستري��ا  م��ن ح��الت 
ال�سعودي��ة �سوى توجي��ه �سربات جوية غ��ر اإن�سانية للعا�سمة 
التحتي��ة  البّن��ى  م�ستهدف��ة  ال�سمالي��ة  وللمحافظ��ات  �سنع��اء 
وم�ستهدف��ة املدني��ني يف ممار�سات اقل ما يق��ال عنها جرائم حرب 

�سد الن�سانية.

< ه��ذا عل��ى ال�سعيد الع�سكري اما عل��ى ال�سعيد الإعالمي 
فقام��ت ال�سعودي��ة باأ�س��واأ ان��واع ال�سح��ن الطائف��ي مدعي��ة ان 
اليمني��ني يطلقون ال�سواريخ باجت��اه مكة املكرم��ة وكاأنها تتكلم 
ع��ن ق��وم ي�سل��ون م�ستقبل��ني متاثي��ل من فخ��ار ل ع��ن م�سلمني 
ي�سل��ون ويحج��ون لبي��ت اهلل احل��رام ف��كان ذلك نوع م��ن انواع 
احل�س��د الطائفي الرخي�س ل�ستمالة القوى ال�سالمية لتحارب يف 
ح��رب ل ناق��ة لها فيها ول جم��ل ولتدخل غرها معه��ا ايل حمرقة 
اليم��ن ه��ذا كان ل��ه �سدى اإعالم��ي فق��ط اول المر ولك��ن عندما 

حاولت ال�سعودية ا�ستخ��دام نف�س الورقة مرة اخرى مل ياأبه بها 
اأحد، كل هذه احلرب الإعالمية والنف�سية والع�سكرية على اليمن 
مل توؤث��ر يف فاعلي��ة القوة ال�ساروخية اليمني��ة ومل تثن اليمنيني 
ع��ن ا�سته��داف اململك��ة، فا�ستطاع��ت ال�سواري��خ اليمني��ة م��ن 
ا�ستهداف العديد من املواقع ال�سعودية ال�سرتاتيجية املوجودة 
يف الداخ��ل، كقاع��دة "امللك �سلم��ان" الع�سكرية اجلوي��ة، يف عام 

.2017

م��������������������رة أخ������������������������رى 
< ف��اإن ا�ستخ��دام اليمني��ني لل�سواري��خ وا�ستهدافهم العمق 
ال�سع��ودي، ل��ه نتائج قوي��ة �سواء عل��ى خ�سمهم ال�سع��ودي اأو 
حت��ى عل��ى املجتمع ال��دويل ال��ذي ي��اأن اليمنيني م��ن �سمته فمن 
خالل هذه ال�سواريخ يقوم اليمنيون باإلقاء ال�سوء على ق�سيتهم 
واحل��رب القائمة �سدهم وهي اأي�ساً له��ا مفعول ال�سحر يف نفو�س 
املقاتل��ني اليمني��ني وال�سع��ب اليمن��ي فه��ي عام��ل ا�ستعرا�س��ي 
وحما�س��ي يق��وي من عزمي��ة املقاتل��ني وي�سعر املواط��ن اليمني 
املظل��وم م��ن تلك احل��رب بالفخر واأن له��م القدرة عل��ى الوقوف 

بوجه قوة تعد اأكر تفوقا منهم.

< وبالفعل فاليمنيون لهم باع طويل يف ا�ستخدام ال�سواريخ، 
وه��ذا يعطيهم نقط��ة قوة مهمة وخط��رة يف �سراعهم مع اململكة 
ال�سعودي��ة م��ن خ��الل خربته��م وكفاءته��م بتحدي��ث ال�سواريخ 

ورف��ع قدراتها، اإلى جانب دقته��م يف ا�ستعمالها و�سربها لتحقيق 
وبرت�سان��ة  موج��ودة  اإمكاني��ات  باأق��ل  املبا�س��رة  الإ�ساب��ات 
�ساروخية معدلة يعود تاريخ �سنعها ايل ت�سعينيات وثمانينيات 

القرن الفائت.

< فاليم��ن ميتل��ك تر�سان��ة كب��رة م��ن ال�سواري��خ من نوع 
اأر�س-اأر���س، ولكنه��ا �سواري��خ ح�سل��ت عليه��ا اليم��ن يف عهد 
الوح��دة َاي ِم��ن ع��ام 1٩٩0 اأو قبله��ا عندم��ا كان اليم��ن دولتني 
�سمالية وجنوبية، اأبرز تلك ال�سواريخ �سكود التي ح�سلت عليها 
اليمن اجلنوب��ي من الحتاد ال�سوفياتي اآنذاك كما ح�سل اجلي�س 
اليمن��ي اجلنوب��ي اي�س��اً ع��ام 1٩80، عل��ى �سواري��خ توت�س��كا 
بالإ�ساف��ة اإلى جمموعة من �سواري��خ �سكود ولكن جميعها تعود 
لأع��واٍم خل��ت وهي يف الأ�س��ل نوعيات بها عي��وب كبرة خا�سة 
يف دق��ة الإ�ساب��ة و�سهول��ة اعرتا�سه��ا ولك��ن اأ�ستط��اع املقات��ل 
اليمن��ي تعديل هذه ال�سواريخ لت�سب��ح ذات دقة كبرة و�سعبة 

العرتا�س

< ومن��ذ بداي��ة احل��رب اليمني��ة حاول��ت ال�سعودية تدمر 
من�س��ات  عل��ى  والق�س��اء  اليمني��ة  ال�ساروخي��ة  املنظوم��ات 
ال�سواري��خ البالي�ستي��ة، وه��ذا م��ا اأعلن��ت عن��ه كه��دف رئي�سي 
لعا�سف��ة احل��زم لكنها ف�سل��ت يف ذلك ب�سبب قي��ام جماعة اأن�سار 
اهلل بخطوة ا�ستباقية غرت فيه مواقع تواجد ال�سواريخ ومكان 

تخزينها.

< ورغم كل ذلك بدًل من اأن تقوم اململكة العربية ال�سعودية 
باحت��واء املوقف والرتاجع عن حربها لتحم��ي نف�سها اأوًل وتبعد 
املنطق��ة عن ح��رب جديدة طويلة الم��د قد تدمر البقي��ة الباقية 
م��ن دول املنطقة كاب��رت بعنجهية مفرطة وبغ��رور غر م�سبوق 
�س��ادر ع��ن دول��ة لي�س له��ا اأي ب��اع يف القتال بجي���س غر مدرب 
ولتعوي���س هذا النق�س حاولت جر بقي��ة الدول يف حرب خا�سرة 
وبالإ�سافة على ذلك اأ�ستمرت يف دعمها ل�سلطة غر �سرعية وقامت 
بت�سلي��ح جمموع��ات راديكالية متطرفة يف الداخ��ل لإ�سعال البالد 
بال�سراعات الطائفية واملذهبية معتقدة بذلك اأنها �ست�سل اإلى اأي 
اإجن��از والعك���س �سحيح بل هي ت�سب الزيت عل��ى النار دون اأن 

حتمي نف�سها منه وبذلك �سي�سل اإليها يف وقت من الوقات.

< وب�سب��ب ا�ستمرار احلرب والغ��رور الع�سكري ال�سعودية 
الن تق��ف يف مف��رتق ط��رق جميعها م�س��دودة لأ�سب��اب عدة فال 
ه��ي �ستنت�سر على اليمن اأب��دا ول هي ت�ستطيع اإخماد نار طائفية 
اأ�سعلته��ا بنف�سه��ا عل��ى حدوده��ا اجلنوبي��ة ول ه��ي �ست�ستطيع 
الرتاج��ع بع��د اأن ايقظت الوح�س اليمني ال��ذي اأ�سبح من اأف�سل 
املحارب��ني يف ال�سرق الأو�سط والعامل فق��د نقل اليمنيون احلرب 
اإل��ى الأرا�سي ال�سعودي��ة نف�سها. وهنا لي���س مق�سدي ال�سربات 
ال�ساروخي��ة وحدها ب��ل اأق�سد احل��رب الدائرة عل��ى الأرا�سي 
ال�سعودية اجلنوبية يف جن��ران وجيزان وع�سر و�سيطرة اليمن 
عل��ى م�ساح��ات �سا�سع��ة من ه��ذه املناط��ق التي تع��ود لليمن يف 
الأ�سل وع��دم ا�ستطاعة ال�سعودية اإع��ادة ال�سيطرة عليها ل هي 

ول القوات التي جلبتها من اأكر بقعة من بقاع الأر�س.

اإل��ى ق��وة ا�سرتاتيجي��ة يف  < فه��ذه احل��رب حول��ت اليم��ن 
املنطق��ة ته��دد اململكة ال�سعودي��ة اأكر من اي وق��ت م�سى بل قد 
تك��ون ق��وة تهدد ممال��ك اخلليج كاف��ة اإذا ا�ستمرت ه��ذه احلرب 
به��ذا املن��وال فاأن��ا اأعتقد اأن م��ازال ل��دى اليمن واملقات��ل اليمني 

الكثر يف جعبته.
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•�سب��وة : غارة لطران الع��دوان الأمريكي 
مديري��ة  يف  ال�س��اق  منطق��ة  عل��ى  ال�سع��ودي 

ع�سيالن.
•اجل��وف : ا�ست�سهاد رج��ل وابنته واإ�سابة 
ابن��ه بج��روح بقذيف��ة م��ن قب��ل املرتزق��ة على 
مديري��ة املت��ون، و4 غ��ارات لط��ران الع��دوان 
يف  عن��ربة  جب��ل  عل��ى  ال�سع��ودي  الأمريك��ي 
مديري��ة املتون، وغارة على الأط��راف ال�سرقية 

ملديرية املتون.
الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران   : •مي��دي 
ال�سعودي ي�سن 13 غ��ارة على مديريتي حر�س 
و مي��دي، و5 غ��ارات عل��ى مديريت��ي حر���س و 

ميدي.
العدوان على  لط��ران  : غارتني  •احلدي��دة 
منطقة الك��دح مبديرية اخلوخة ا�ستهدفت منزل 
املواط��ن عبده �سال��ح ال�سم��ري ، وت�سببت يف 
اإح��رتاق من��زل جم��اور يع��ود للمواط��ن ح�سن 
دنيني وا�سابة طفل��ه انور 4 �سنوات ب�سظايا يف 

الدماغ �سببت له �سل��ل، وتاأثرت عدد من املنازل 
الأخرى، كما األقى طران العدوان قنابل �سوئية 
على مديرية اخلوخة، وغارتني لطران العدوان 
عل��ى اخل��ط الع��ام مبنطقة ب��اب الناقة م��ا اأدى 
ال��ى قطع �سبه كلي للخ��ط الرابط بني �سنعاء و 

احلديدة، وغارتني على مديرية اخلوخة.
الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران   : •ع�س��ر 
ال�سع��ودي ي�س��ن غارت��ني عل��ى الربوع��ة، و6 

غارات على الربوعة.
ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  : طران  •نهم 
ي�س��ن 4 غارات على مديرية نهم، وغارة لطران 

العدوان بالقرب من �سد العقران يف نهم .
غارتني  ي�س��ن  العدوان  ط��ران   : •�سنع��اء 

على منطقة املحاقرة يف مديرية �سنحان.
وتاأتي هذه املج��ازر يف �سياق جرائم العدوان 
وح��رب الإب��ادة اجلماعية الت��ي ينفذها حتالف 
العدوان الهمجي بحق اأبناء ال�سعب اليمني بعد 

اأن عجز عن تنفيذ خمططاته الدنيئة يف اليمن.

ح����������������رب أمريك�������������ية سع���������ودية 
»إلخض���������اع ال��������يم�����������������ن«؟

جرائم العدوان

اأ�سرة كاملة تباد بطريان خادم اأمريكا واإ�سرائيل، وخائن احلرمني، يف جرمية انغما�س جديدة يف الدم اليمني يقدم عليها حتالف العدوان...هي حرٌب جرائمالعدوان
م����ن اأوله����ا ال �س����يء فيه����ا �س�ى �سفك الدم من قبل حتالف اأدمن �سفك الدماء دون زاجر دويل اأو رادع اأممي وه� ما يلقي مبزيد من امل�س�ؤولية على عاتق 
ال�سعب اليمني اأن يجعل من اجلبهات قبلًة لطلب الكرامة وال�سيادة، واأن يرفع اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية من وترية امل�اجهة، واإ�سماع العدو ما يجب 
اأن ي�سمع����ه م����ن لغ����ة رادعة تطاله حيثما ه�.....وعلى ذكر تلك اللغة الرادعة...اأطلق ن�سر اهلل تهديدا "لداع�س" اأن تاأخذ العربةَ من هزمية الن�سرة، وتخرَج 

من لبنان ف�را قبل اأن تَخرَج حربا.

14 شهيدًا و13 جريحًا حصيلة جرميتن لطيران العدوان في صعدة 

ال�������������ع�������������ام ب�������������������داي�������������������ة  م�������������������ن   200 م�������������������ن  أك����������������ث����������������ر  ال�������������ي�������������م�������������ن  ف�������������������ي  األط����������������������ف����������������������ال  ض�������������ح�������������اي�������������ا  ع�������������������������دد 

> قوات أمريكية وإماراتية تتل حقول النفط والغاز وتداهم منزل مواطن وتقتاد مالكه وعائلته من النساء بعد تفتيشهن إلى مكان يسمى العلم بشبوة

● ا�ست�سه��اد مواط��ن واإ�ساب��ة اآخ��ر 
بن��ران حر���س احل��دود ال�سع��ودي يف 

منطقة الرقو مبديرية منبه
● ق�س��ف �ساروخ��ي �سع��ودي على 

مناطق متفرقة من مديرية منبه
الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   5   ●
الأمريكي ال�سعودي على مناطق متفرقة 

من مديرية الظاهر
الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران   ●
ال�سع��ودي ي�س��ن 3 غارات عل��ى منطقة 

الفرع مبديرية كتاف
الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران   ●
ال�سعودي ي�سن غارة على مديرية كتاف

● طران العدوان ي�سن غارتني على 
منطقة مذاب مبديرية ال�سفراء

الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   5  ●
الأمريكي ال�سعودي على مناطق متفرقة 

من مديرية الظاهر
الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران   ●
ال�سع��ودي ي�سن غ��ارة على جبل وعوع 

�سرق مديرية باقم احلدودية
● غارتني لطران العدوان الأمريكي 
ال�سعودي عل��ى منطقة الف��رع مبديرية 

كتاف 
الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   3  ●
الأمريك��ي ال�سع��ودي عل��ى وادي خلب 

واملالحيط مبديرية الظاهر
ومدفع��ي  �ساروخ��ي  ق�س��ف   ●
�سعودي على مناطق متفرقة من مديرية 

رازح
ومدفع��ي  �ساروخ��ي  ق�س��ف   ●
�سع��ودي ي�سته��دف منطقت��ي اآل ال�سيخ 

واآل عمر مبديرية منبه
● غارة لط��ران الع��دوان الأمريكي 

ال�سعودي على البقع مبديرية كتاف
● غارة لطران العدوان على منطقة 

املغ�سل مبديرية جمز
● 3 �سه��داء و 10 جرح��ى يف غ��ارة 
�سي��ارة  ا�ستهدف��ت  الع��دوان  لط��ران 

مواطن يف منطقة بركان مبديرية رازح
● غارة لطران الع��دوان على منزل 
مبديري��ة  حم�س��ة  منطق��ة  يف  مواط��ن 

ال�سفراء
● ٩ �سه��داء و 3 جرح��ى يف الغ��ارة 
الت��ي ا�ستهدفت من��زل مواطن يف منطقة 

حم�سة مبديرية ال�سفراء 
● ا�ست�سهاد مواطنني اثنني واإ�سابة 
اثن��ني اآخري��ن م��ن اأبناء مديري��ة رازح 

بنران حر�س احلدود ال�سعودي 
● ق�س��ف �ساروخ��ي �سع��ودي على 

منطقة الغور مبديرية غمر
الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران   ●
ال�سع��ودي ي�سن 11 غ��ارة على مناطق 

متفرقة مبديرية كتاف
�سع��ودي  �ساروخ��ي  ق�س��ف   ●

ي�سته��دف مناط��ق متفرق��ة م��ن مديرية 
رازح

الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران   ●
ال�سع��ودي ي�سن٩غ��ارات عل��ى مديرية 

باقم
● غارة لط��ران الع��دوان الأمريكي 

ال�سعودي على منطقة مران ب حيدان
● ط��ران الع��دوان ي�س��ن 6 غ��ارات 
ومري�سغ��ة  الثعب��ان  مناط��ق  عل��ى 

وال�سداد مبديرية باقم
الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   4  ●
الأمريك��ي ال�سعودي عل��ى منطقة البقع 

مبديرية كتاف
ومدفع��ي  �ساروخ��ي  ق�س��ف   ●
�سع��ودي ي�ستهدف منطقتي اآل ال�سيخ و 

البقعة مبديرية منبه
الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   5  ●
الأمريكي ال�سعودي على منطقة الأمارة 

مبديرية كتاف
● غارة لط��ران الع��دوان الأمريكي 

ال�سعودي على مديرية �سدا
● ق�س��ف �ساروخ��ي �سع��ودي على 

منطقة الغور مبديرية غمر
ومدفع��ي  �ساروخ��ي  ق�س��ف   ●
�سع��ودي على مناطق متفرقة يف مديرية 

رازح واأ�سرار يف منازل املواطنني 
ومدفع��ي  �ساروخ��ي  ق�س��ف   ●

�سعودي على منبه

ص��������������������������������������������������������ع��������������������������������������������������������دة

ت����������������������������ع����������������������������ز

م�������������������������������������������������������أربح������������������������ج������������������������ة 

أمريكا تقتل الشعب اليمني .. حقيقة ال جدال فيها

● 3 غ��ارات لطران الع��دوان الأمريك��ي ال�سعودي 
على مديرية ال�سلو

● غارتني لطران العدوان الأمريكي ال�سعودي على 
مديرية مقبنة

● ط��ران العدوان ي�سن 4 غ��ارات على �سرق يختل 
مبديرية املخا

● 6 غ��ارات لطران الع��دوان الأمريكي ال�سعودي على 
منطقة الزهاري يف مديرية املخا

● 3 غارات لطران العدوان على مديرية موزع
● طران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن غارتني 

على تبة املنظرة يف الأعبو�س مبديرية حيفان
● غ��ارة لطران العدوان الأمريك��ي ال�سعودي على 

منطقة الربح مبديرية مقبنة
● غارتني لطران العدوان على مفرق املخا وخ�سائر 

يف ممتلكات املواطنني
● غ��ارة لطران العدوان الأمريك��ي ال�سعودي على 

اخلط العام يف بر_با�سا

جرائم مملكة الشر مألت العالم شرورًا وخرابًا ودمارًا

حتالف العدوان أتى لتأمن مصالح 
الكيان اإلسرائيلي

● 7 غارات لطران العدوان الأمريكي ال�سعودي على مديرية �سرواح
● 7 غ��ارات لط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�سع��ودي عل��ى مناط��ق متفرقة يف 

مديرية �سرواح
● 3 غارات لطران العدوان الأمريكي ال�سعودي على مديرية �سرواح

● طران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن غارة على مديرية �سرواح 
● 4 غارات لطران العدوان الأمريكي ال�سعودي على مديرية �سرواح

● 3 غارات لطران العدوان الأمريكي ال�سعودي على مديرية حريب_القرامي�س

تغطية أممية على جرائم العدوان في اليمن
● 3 غارات لطران العدوان الأمريكي ال�سعودي على منطقة خدلن يف مديرية 

م�ستبا
● ط��ران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�س��ن اأكر من 22 غارة على مديريتي 

حر�س و ميدي
● طران العدوان ي�سن 20 غارة على مديريتي حر�س و ميدي

● طران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن 13 غارة على حر�س و ميدي 
● غارتني لطران العدوان الأمريكي ال�سعودي على منطقة دوار مبديرية م�ستباأ

● طران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن  14 غاره على مديريتي حر�س و ميدي
● ٩ غارات لطران العدوان الأمريكي ال�سعودي على مديريتي حر�س و ميدي

جرائم العدوان دليل واضح وصريح 
على فشله وهمجيته وسقوطه
● طران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن 4 غارات على وادي_جارة 

● غارتني لطران العدوان الأمريكي ال�سعودي على جبل_الدود
● طران العدوان ي�سن 3 غارات على احلثرة

● غارة لطران العدوان الأمريكي ال�سعودي على وادي_جارة
● غارة لطران العدوان على قرية حام�سة

السعودي�����ة متورط�����������ة ف�����ي تفش�����ي الكولي��������را ف����ي الي�������من

ج���������������������������������������������������������ي���������������������������������������������������������زان

م�����������������������ح�����������������������اف�����������������������ظ�����������������������ات
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ردًا على جرائم العدوان االأمريكي ال�سعودي بحق االبرياء تت�ساعد وترية 
العملي����ات البطولي����ة الأبطال اجلي�ش واللجان ال�س����عبية وتت�س����ع اأهدافهم 
وتك����ر �سرباته����م امل�س����ددة بتوفي����ق اهلل وتتن����وع تكتيكاته����م الع�سكرية 
كا�سرتاتيجي����ة مل ت�سهد مثلها املنطقة والع����امل فمن امت�سا�ش ال�سدمة 
االأول����ى ال����ى اخليارات الدفاعي����ة اال�سرتاتيجية اإلى مرحل����ة التنكيل من 
خالل العملي����ات الهجومي����ة املتط����ورة وال�سربات ال�ساروخي����ة املدمرة 
واأخريًا يطل الناطق الر�سمي با�سم اجلي�ش واللجان ليتوعد العدو مبا مل 
يخط����ر له على بال .. تلك هي ق�سة �سم����ود وبطولة وثبات واإباء وكرامة 
ي�سرده����ا اأبطالنا يوميًا على م�سرح العمليات املنكلة وال�سربات القا�سية 

الأولياء ال�سيطان وخونة االأمة ومرتزقتهم.

عملية هجومية خال خمسة أياں وأبطال اجليش واللجان الشعبية يتوعدون العدو بعمليات أكثر إيامًا وضربات أشد بأسًا وأشد تنكيًا

الخميس 11 – 16 ذو القعدة 1438هـ والموافق 3-8- 8 2017م

جبهة جيزان: 

جبهة اجلوف: 

جبهة ع�سري : 

جبهة ال�سالع : 

جبهة 
جنران: 

اأمري��كا  هيب��ة  حتطم��ت  مي��دي  جبه��ة  عل��ى 
و�سقط��ت كربياء اآل �سع��ود واأدواتهم وعليها �سرب 
ال�سوداني��ني كوؤو�س املوت وفوق 
اآلي��ات  حتول��ت  رماله��ا 
ال�سع��ودي  اجلي���س 
ت  ا لق��و ا و
خلليجي��ة  ا

والعربي��ة ذات ال�سن��ع الأمريك��ي والربيط��اين اإلى 
رم��اد ول ي��زال اأبط��ال مي��دي يوجه��ون ال�سفعات 
القاتل��ة لأعداء اهلل من املنافق��ني والغزاة حيث كان 
ال�سب��وع املا�س��ي اأ�سب��وع ملحمي وبط��ويل ومنكل 
للغ��زاة واملنافق��ني فقد متكن اأبطال مي��دي من �سد 
زحف للمنافق��ني �ضمال �ضحراء ميدي و�ضقوط عدد 
م��ن القتل��ى واجلرح��ى يف �سفوفهم.. فيم��ا متكنوا 
م��ن تدم��ر )3( اآلي��ات ع�سكري��ة اإحداه��ن كا�سحة 
الغ��ام واإعط��اب4 اآلي��ات للمرتزقة �سم��ال �سحراء 
ميدي ومقت��ل وجرح  عدد كبر م��ن املرتزقه بينهم 
�سوداني��ني.. وكان��ت مدفعي��ة اأبطالن��ا مبي��دي ق��د 
وجه��ت �سرب��ات م�س��ددة على جتمع��ات للمنافقني 

�سمال �سحراء ميدي ومنفذ الطوال احلدودي
كم��ا اأطلق��ت الق��وة ال�ساروخي��ة �ساروخني من 
ن��وع زل��زال1 عل��ى جتمع��ات املنافق��ني ومرتزق��ة 

اجلي�س ال�سوداين �سمال �سحراء ميدي.
فيم��ا متكن��ت وح��دة القنا�س��ة من قن���س 5 من 
املنافق��ني �سم��ال �سح��راء مي��دي بن��ران اجلي���س 

واللجان ال�سعبية
كما لقي الع�سرات من املرتزقة املنافقني م�سرعهم 

ومنهم: املنافق �سامي عبده اأحمد املن�سوب
املنافق عائد القد�سي

املنافق حممود علي اجلنيد
بنران اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة ميدي

بعد العمليات البطولية التي نفذها ابطالنا 
بجبهة جيزان خالل الأ�سابيع املا�سية التي 

ال�سيطرة  من  اهلل  بف�سل  تكللت 
ا�سرتاتيجية  مواقع  ع��دة  على 

البطولية  عملياتهم  اأبطالنا  يوا�سل 
والنوعية �سعياً نحو احل�سم الع�سكري 

وردًا على جرائم العدوان الجرامية فخالل 
اأبطال املدفعية ق�سفاً  ال�سبوع املا�سي �سن 
م�سددًا على مواقع العدو ال�سعودي يف مركز 
القنبور ومنفذ  الع�سكري ويف موقع  عوجبة 
ملحمةويف  موقع  و  جحفان  جبل  و  الطوال 
والدخان  امل�سانق  مواقع  و  القرن  موقع 
واملحطة البي�ساء و مركز امل�سرق الع�سكري 

خلف  و  ال��داي��ر  بقطاع  ال�سرحاي  وم��وق��ع 
موقع ال�ضودة و�ضقوط الع�ضرات من القتلى 
واجلرحى ون�سف حت�سيناتهم.. كما �سنت 
عنيفاً  ق�سفاً  ال�ساروخية  القوة 
الكاتيو�سا  ب�سواريخ 
ع���ل���ى م��وق��ع 

امل���ع���ن���ق 
و����ض���ق���وط ق��ت��ل��ى 

اجلي�س  �سفوف  يف  وجرحى 
ال�سعودي، 

على جبهة جنران يوا�سل اأبطالنا تنفيذ العمليات 
البطولي��ة وال�ساعق��ة واملدمرة لأع��داء اهلل واعداء 
دين��ة واأع��داء الإن�ساني��ة وتتن��وع عملياته��م ب��ني 
الق�س��ف املدفعي وال�ساروخي اإل��ى تنفيذ العمليات 
الهجومي��ة النوعية املباغتة اإل��ى تدمر اآليات العدو 
ودك حت�سيناته حيث �سنت مدفعية اجلي�س واللجان 

م ال�سعبي��ة خ��الل  ي��ا لأ ا
�سي��ة  ملا ق�سف��اً ا

مدفعي��اً ا�سته��دف جتمع��ات وحت�سين��ات واآلي��ات 
اجلي�س ال�سع��ودي ومرتزقته يف مرتفع رجال وقبالة 
منفذ اخل�سراء ويف رقابة �سقام والتبة البي�ساء قبالة 
منف��ذ اخل�س��راء ويف رقابة احلمر.. كم��ا دكت القوة 
ال�ساروخي��ة جتمع��ات ملرتزقة اجلي���س ال�سعودي 
يف ذو رع��ني ب�سلية من �سواري��خ الكاتيو�سا حمققة 

اإ�سابات مبا�سرة.
هذا وكان اأبطالنا قد نف��ذوا )3( عمليات هجومية 
مباغت��ة الأول��ى عل��ى مرتزق��ة اجلي���س ال�سع��ودي 
�ضبقها مت�ضيط مدفعي مكثف و�ضقوط قتلى وجرحى 
يف �سفوفه��م، .. فيم��ا ا�ستهدف��ت العملي��ة الهجومية 

عشرات املواقع السعودية حتت لهيب مدفعية 
أبطال اجليش واللجان الش������عبية وزلزال 1 يدك 
موق������ع املعنق وس������قوط العش������رات قتل������ى وجرحى

متك��ن اأبطال اجلي���س واللجان ال�سعبي��ة يف جبهة ع�س��ر من توجيه 
�سربات قا�سمة للع��دو ال�سعودي ومرتزقة حيث �سنت مدفعية اجلي�س 
واللجان ال�سعبية ق�سف��اً مدفعياً ا�ستهدف جتمعات للجنود ال�سعوديني 
ومرتزقتهم غرب الربوعة ويف رقابة اأ�سعر و التبة ال�سوداء ب منفذ علب 
ويف اجلم��ارك وغرب مدين��ة الربوعة و وادي امل�سي��ال و رقابة احلاجر 

ويف قعمة ال�سي.
وكانت القوة ال�ساروخية قد �س��ددت �سرباتها النوعية حيث اأطلقت 
2 م��ن �سواري��خ نوع يورغان و�س��اروخ زلزال2 و�سلي��ه من �سواريخ 
الكاتيو�س��ا على جتمعات وخيام اجلنود ال�سعوديني واملنافقني يف قعمة 
ال�ضيخ �ضرق منفذ علب حمققه ا�ضابات مبا�ضره و�ضقوط قتلى وجرحى 

يف �سفوفهم.
فيم��ا كان اأبط��ال وح��دة القنا�س��ة ق��د متكنوا م��ن قن���س )5( جنود 
�سعودي��ني يف رقاب��ة ن�سمة ويف ظه��ران اجلنوب وغرب الرب��وع ورقابة 

الهنجر
 وكذلك قن�س )2( منافقني خلف الهنجر ويف رقابة اأ�سعر

املدفعي  والقصف  وقاصمة  نوعية  هجومية  عمليات 
وال�����ص�����اروخ�����ي ي����زل����زل ج����ن����ود آل س����ع����ود وم��رت��زق��ت��ه��م 3
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قنص 8 جنود سعودين ومرتزقته والصاروخية تدك جتمعاتهم في القعمة بزلزال2 وأروغان وصلية كاتيوشا

جبهة 
جيزان: 

على جبه��ة تعز ل تخمد حمارق العدوان ول تتوقف 
ال�سرب��ات النوعي��ة امل�س��ددة لأبطال اجلي���س واللجان 
ال�سعبي��ة وه��ي جبه��ة ملتهبة ل يع��رتي اأبطالن��ا فيها 
الوه��ن ول اجلم��ود وه��م يوجه��ون ال�سرب��ات القاتلة 
واملنكل��ة بالغ��زاة ومرتزقتهم املجرمني فم��ن الت�سدي 
لزحوف��ات عبي��د امل��ال �س��ذاذ النف��اق والرت��زاق اإل��ى 
مباغتتهم بعمليات هجومية منكلة اإلى ت�سديد ال�سربات 
ال�ساروخي��ة واملدفعي��ة اإلى قتل قادته��م واأينما تذهب 
جت��د م�سارع املرتزقة ومهالكه��م ل تتوقف اأحداثها ول 
تنته��ي حكاياته��ا وق�س�سها فخ��الل ال�سب��وع املا�سي 
�سن��ت مدفعية اأبطال اجلي�س ق�سفاً نوعياً على جتمعات 
وحت�سين��ات واآلي��ات املرتزق��ة يف ال�سل��و و يف منطق��ة 
يف  املنافق��ني  جتمع��ات  و  حيف��ان  مبديري��ة  املفالي���س 
الهامل��ي �سمال يخت��ل و جتمعات املرتزق��ة يف مديريتي 

مقبنة واملخا.
كما �سن اأبطالن��ا )5( عمليات هجومية نوعية الأولى 
ا�ستهدف��ت مواق��ع املنافقني يف منطقة ع��الب ب الهاملي 
و�ضقوط عدد من القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم والثانية 
عل��ى مواق��ع املنافق��ني يف ال�سي��ار ب ال�سل��و وم�سرع 
ع��دد كب��ر م��ن القتل��ى واجلرح��ى يف �سفوفه��م. فيم��ا 

جبهة 
تعز: 

جبهة 
�سبوة: 

جبهة 
ميدي :

أم��ري��ك��ا وم��رغ��ت كبرياء م��ي��دي حطمت هيبة  أب��ط��ال جبهة  وب��س��ال��ة  ث��ب��ات 
 آل س����ع����ود وحت����ول����ت إل������ى م���ق���ب���رة م���ف���ت���وح���ة آلل����ي����ات وم����رت����زق����ة آل س��ع��ود

تدمير آلية واعطاب أخرى وكمائن 
وحدة الهندسة تدمر آلية وتعطب أخرى وتقتل املنافق شعان

يوا�سل اأبطال جبهة �سبوة توجيه �سرباتهم النوعية اخلاطفة واملنكلة مبرتزقة العدوان املنافقني حيث متكنت وحدة الهند�سة 
م��ن تدم��ر اآلية ع�سكرية تابعة للمرتزقة بعبوة نا�سفة يف منطقة ال�ساق و اإعطاب اأخرى يف منطقة طوال ال�سادة مبديرية ع�سيالن..

كما  لقي املنافق خمتار م�ساعد حممد �سمالن بنران اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة ع�سيالن

بف�س��ل 
متك��ن   .. وعون��ه  اهلل 

اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�سعبية بجبه��ة ال�سالع 
توجي��ه �سرب��ات م�س��ددة ملرتزق��ة الع��دوان املنافق��ني حي��ث ا�ستهدفت 
الق��وة ال�ساروخي��ة مواقع مرتزق��ة العدوان يف مع�سك��ر ال�سدرين بعدد 
م��ن �سواري��خ الكاتيو�سا فيما �سن��ت مدفعية اجلي�س واللج��ان ال�سعبية 
ت�سته��دف مع�سكر ال�سدري��ن مبديرية مري�س.. كما لق��ي القيادي املنافق 
ولي��د مثنى علي م�ساعد الكتمي واملنافق حممد علي امل�سرقي م�سرعهم يف 

جبهة مري�س بنران اجلي�س واللجان ال�سعبية.

عملية هجومية نوعية وأبطال اجلوف يواصلون التنكيل 
باملنافقن ومستشفيات احلزم متتلئ بالقتلى واجلرحى
عملي��ات اأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�سعبي��ة الهجومية بجبهة اجل��وف ل تهداأ ول 
تتوق��ف وم�ست�سفي��ات احل��زم مليئة بجرحى وقتل��ى املنافقني جراء عملي��ات اأبطالنا 
املتوا�سلة حيث نفذ اأبطالنا خالل اأيام ال�سبوع املا�سي اأكر من )11( عملية هجومية 
نوعية توزعت على مواقع املرتزقة املنافقني يف مزوية مبديرية والتبة الطويلة بحام 
ويف وادي ملح��ان ب امل�سل��وب ويف وادي �س��واق واملقاط��ع مبديري��ة الغيل ويف تبة 
ال��وروري والطويل��ة و�سمال �س��رق حام مبديرية املت��ون ويف منطق��ة الغرفة وبيوت 
ال�سنتي��ل مبديري��ة امل�سلوب ويف تب��ة قعيطة و عروق العبي��د مبديرية املتون وغرب 
ال�ض��ان يف مديرية امل�ضلوب و�ضقوط الع�ضرات من القتلى واجلرحى واأنباء توؤكد اأن 
م�ست�سفى احلزم ممتلئ بقتل��ى وجرحى املرتزقة نتيجة العمليات املتوا�سلة للجي�س 
واللج��ان ال�سعبية... كما متكن اأبطالنا من ك�س��ر حماولة زحف ملنافقي العدوان على 
جبل عن��ربة ال�سرتاتيجي وخ�سائر يف عديدهم وعتاده��م.. كما �سنت القوة املدفعية 
�سرب��ات م�س��ددة ا�ستهداف جتمع��ات املنافقني خلف و�سمال منطق��ة �سفر احلنايا يف 
مديري��ة املتون وجتمع��ات مرتزقة العدوان اأ�سفل العقب��ة يف مديرية خب وال�سعف. 

كم��ا متكنت وح��دة الهند�س��ة من تدم��ر اآليه ع�سكري��ة تابع��ة للمنافقني من 
قب��ل وح��دة الهند�س��ة يف تبة ال�سب��ع ب�سربين.. فيم��ا وجهت القوة 
ال�ساروخية �سربة م�س��ددة باإطالق �ساروخ زلزال1 على جتمعات 

ملرتزقة العدوان يف منطقة مزوية مبديرية املتون.
كم��ا متكن اأبطالن��ا من قتل عدد من املرتزق��ة وتدمر اآلية بكمني 
حمكم يف منطقة اخلليفني مبديرية خب وال�سعف، فيما انفجر طقم 

حممل مبرتزقة العدوان بعبوة نا�سفة يف تبة ال�سبعة ب�سربين

عمليات منكلة للجيش واللجان الشعبية بالضالع والصاروخية تدك

مواقع املرتزقة في معسكر الصدرين وخسائر كبيرة في صفوف املنافقن

11

تلى ذلك إطاق صاروخ 

زل�������������زال1
على نقطة املعزاب 

وكانت ضربه 
مسدده بفضل الله.
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مدفعي��اً ا�سته��دف جتمع��ات وحت�سين��ات واآلي��ات 
اجلي�س ال�سع��ودي ومرتزقته يف مرتفع رجال وقبالة 
منفذ اخل�سراء ويف رقابة �سقام والتبة البي�ساء قبالة 
منف��ذ اخل�س��راء ويف رقابة احلمر.. كم��ا دكت القوة 
ال�ساروخي��ة جتمع��ات ملرتزقة اجلي���س ال�سعودي 
يف ذو رع��ني ب�سلية من �سواري��خ الكاتيو�سا حمققة 

اإ�سابات مبا�سرة.
هذا وكان اأبطالنا قد نف��ذوا )3( عمليات هجومية 
مباغت��ة الأول��ى عل��ى مرتزق��ة اجلي���س ال�سع��ودي 
�ضبقها مت�ضيط مدفعي مكثف و�ضقوط قتلى وجرحى 
يف �سفوفه��م، .. فيم��ا ا�ستهدف��ت العملي��ة الهجومية 

الثاني��ة التب��ة البي�ض��اء يف �ضاط��ح و�ضق��وط قتلى 
وجرح��ى يف �سف��وف مرتزق��ة اجلي���س ال�سع��ودي 
وكان��ت العملية الهجومية الثالث��ة على تبة اخل�سبا 
وم�سرع واإ�سابة عدد من مرتزقة اجلي�س ال�سعودي 
كما لقي عدد من مرتزقة اجلي�س ال�سعودي م�سرعهم 
بتدم��ر طقم ع�سك��ري كانوا عل��ى متن��ه قبالة منفذ 

مصرع 9 منافقن وتدمير وإعطاب عدة آلياتاخل�سراء

يف �سفوفهم.
فيم��ا كان اأبط��ال وح��دة القنا�س��ة ق��د متكنوا م��ن قن���س )5( جنود 
�سعودي��ني يف رقاب��ة ن�سمة ويف ظه��ران اجلنوب وغرب الرب��وع ورقابة 

الهنجر
 وكذلك قن�س )2( منافقني خلف الهنجر ويف رقابة اأ�سعر

املدفعي  والقصف  وقاصمة  نوعية  هجومية  عمليات 
وال�����ص�����اروخ�����ي ي����زل����زل ج����ن����ود آل س����ع����ود وم��رت��زق��ت��ه��م

ع�����م�����ل�����ي�����ات ه�����ج�����وم�����ي�����ة ن������وع������ي������ة وص������������واري������������خ ص��������م��������ود ول������������زل������������زال 2 ي���������دك���������ون جت����م����ع����ات 
امل�������رت�������زق�������ة ف��������ي ي������ف������رس وال��������وازع��������ي��������ة وم��������ص��������رع ال�������ع�������ش�������رات ب����ي����ن����ه����ں ق������������ادة م����ي����دان����ي����ن

ق��ن��ص م��ن��اف��ق وض����رب����ات م��دف��ع��ي��ة م��س��ددة 
س���ب���أ  وادي  رأس  ف���������ي  آل�������ي�������ة  وإح��������������������راق 

قصف مدفعي وصاروخي يلهب مواقع وجتمعات املرتزقة 
والتصدي لزحف باجتاه شرق كهبوب

عملي�ات هجومي�������������ة صاعقة وانكسار زحف��������ن 
ف������اشلن ومص��������������رع قيادي في ل���������واء العفاريت   
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على جبه��ة تعز ل تخمد حمارق العدوان ول تتوقف 
ال�سرب��ات النوعي��ة امل�س��ددة لأبطال اجلي���س واللجان 
ال�سعبي��ة وه��ي جبه��ة ملتهبة ل يع��رتي اأبطالن��ا فيها 
الوه��ن ول اجلم��ود وه��م يوجه��ون ال�سرب��ات القاتلة 
واملنكل��ة بالغ��زاة ومرتزقتهم املجرمني فم��ن الت�سدي 
لزحوف��ات عبي��د امل��ال �س��ذاذ النف��اق والرت��زاق اإل��ى 
مباغتتهم بعمليات هجومية منكلة اإلى ت�سديد ال�سربات 
ال�ساروخي��ة واملدفعي��ة اإلى قتل قادته��م واأينما تذهب 
جت��د م�سارع املرتزقة ومهالكه��م ل تتوقف اأحداثها ول 
تنته��ي حكاياته��ا وق�س�سها فخ��الل ال�سب��وع املا�سي 
�سن��ت مدفعية اأبطال اجلي�س ق�سفاً نوعياً على جتمعات 
وحت�سين��ات واآلي��ات املرتزق��ة يف ال�سل��و و يف منطق��ة 
يف  املنافق��ني  جتمع��ات  و  حيف��ان  مبديري��ة  املفالي���س 
الهامل��ي �سمال يخت��ل و جتمعات املرتزق��ة يف مديريتي 

مقبنة واملخا.
كما �سن اأبطالن��ا )5( عمليات هجومية نوعية الأولى 
ا�ستهدف��ت مواق��ع املنافقني يف منطقة ع��الب ب الهاملي 
و�ضقوط عدد من القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم والثانية 
عل��ى مواق��ع املنافق��ني يف ال�سي��ار ب ال�سل��و وم�سرع 
ع��دد كب��ر م��ن القتل��ى واجلرح��ى يف �سفوفه��م. فيم��ا 

كان��ت العملية الهجومية الثالث��ة واملو�سعة على مواقع 
املنافق��ني يف جب��ل ع�س��ق ب حيف��ان وم�س��رع ع��دد من 
القتلى واجلرحى يف �سفوفه��م واغتنام بع�س ال�سلحه 
املتو�سطة واخلفيفة، وكانت العملية الهجومية الرابعة 
عل��ى مواقع املرتزقة يف تبة الق��رون مبنطقة الكدحة يف 
املعاف��ر وقتلى وجرح��ى يف �سفوفهم فيما كانت العملية 

الهجومي��ة اخلام�سة عل��ى جبل الر�سع��ة يف الأقرو�س 
ويف حم��ر والكدحه و�ضقوط قتل��ى وجرحى يف �ضفوف 

املرتزقة.
وكان اأبطالن��ا قدمتكن��وا م��ن  اإف�س��ال حماولة زحف 
ملرتزق��ة الع��دوان عل��ى جب��ل اله��ان مبنطق��ة ال�سباب 

واإعطاب دبابة.

فيما متك��ن اأبطال ال�ساروخية من توجيهات �سربات 
�ساورخي��ة م�سددة � بتوفيق اهلل � حيث اأطلقت �ساروخ 
زل��زال2 عل��ى جتمع��ات الغ��زاة واملرتزق��ة يف مديرية 
م��وزع والإ�سع��اف ته��رع اإل��ى امل��كان كم��ا ا�سته��داف 
جتمع��ات للمنافقني خلف ال�سبك��ة ومنطقة ال�سيمن ويف 
قرية احلريقية وتبة المام وال�سل�سلة اجلبلية مبديرية 
ذب��اب بعدد من �ضواري��خ الكاتيو�ضا و�ضق��وط عدد من 

القتلى واجلرحى يف �سفوفهم.
كم��ا مت اإطالق �ساروخ �سمود على جتمعات مرتزقة 
الع��دوان يف مع�سك��ر يفر���س يف مديري��ة جب��ل حب�س��ي، 
وكذلك اإطالق �ساروخ زل��زال2 على جتمعات املنافقني 

يف تبة ال�سلطان يف الهاملي �سمال املخا
واإلى جانب العمليات ال�ساورخية والهجومية متكن 
اأبطالن��ا م��ن اإعطاب جرافة تابع��ة للمرتزقة �سمال جبل 
روي�س��ان مبديرية موزع وكذلك ا�سته��داف دبابة تابعه 
للمنافقني ب�س��اروخ موجه وقد ا�سابها ب�سكل مبا�سر يف 

بر با�سا
ه��ذا وقد لقي الع�سرات م��ن املرتزقة م�سرعهم خالل 
الأيام املا�سية بينه��م قيادات ميدانية ومن �سمن الذين 
مت التع��رف عليه��م 2 م��ن املنافق��ني يف اجلحملي��ة  و3 

مرتزق��ه يف منطق��ة كالبه كم��ا لقي املناف��ق علوي نا�سر 
احمد العطفان املارمي واملنافق يحيى حم�سن م�سع�سع  
م�سرعه��م بنران اجلي���س واللجان ال�سعبي��ة يف جبهة 

املخا
القي��ادي املرت��زق ه�س��ام ع��ادل �سعي��د  ● م�س��رع 
ال��ودودي ال�سبيح��ي وج��رح 11 اخري��ن مم��ا ي�سم��ى 

كتائب احلمدي يف كمني مبنطقة الكدحة يف املخا 
● م�س��رع املناف��ق فت��اح حمم��د عل��ي حمم��د عب��ده 
ال�سمات��ي ال�سبيح��ي واملنافق حممد�سلي��م ال�سبيحي 

بنران اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة املخا
● م�س��رع القي��ادي املناف��ق عم��ار اجلعف��ري قائ��د 
الكتيب��ة الأولى يف جبل هان ، يف م�سر، بعد نقله للعالج 

ب�سبب ا�سابته اآواخر �سهر رم�سان يف جبهة ال�سباب
● ا�ستهداف القيادي املنافق حمدي �سكري ال�سبيحي 
قائد اللواء الثاين عمالقة وم�سرع احد مرافقية واإ�سابة 

اربعة اآخرين عرب �ساروخ حراري موجه
● اإ�ساب��ة كال م��ن القي��ادي املرت��زق عاط��ف حمم��د 
دبوان العوين والقي��ادي املرتزق حممد عبدالواحد علي 
�سرحان اث��ر انفجار عبوه نا�سفه زرعه��ا اأبطال اجلي�س 

واللجان يف اجلبهة الغربية للمدينة

جبهة 
تعز: 

جبهة 
ماأرب : 

جبهة 
البي�ساء: 

جبهة 
حلج: 

جبهة 
نهم:

عملية 
قصف 

مدفعي 

منافقًا 
من عرف 

أسماؤهم 
لقوا 

مصرعهم

عملية 
هجومية 

ونوعية

عملية 
إطاق 

صاروخي

لق��ي ٩ منافق��ني يف جبه��ة �س��رواح م�سرعهم عل��ى اأي��دي اأبطال اجلي���س واللجان 
ال�سعبي��ة كما متكن اأبطالنا من اإعطاب اآلية تابعة للمنافقني من قبل وحدة القنا�سه يف 
مديرية �سرواح وتدمر ر�سا�س عيار 14،5 يف تبة #املطار بقذائف بي ع�سره .. كما مت 

قن�س2من املنافقني يف وادي ربيعه مبديرية �سرواح

آلية مت 
تدميرها.

جنديًا سعوديًا 
ومنافقًا مت 

قنصهم

زحوفات مت 
التصدي 

لها

وجه��ت مدفعي��ة اأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�سعبي��ة بجبهة البي�س��اء �سربات نوعي��ة وم�سددة حيث 
ق�سف��ت جتمع��ات املنافقني يف مديري��ة الزاهر واحراق اآلي��ة تابعة للمنافقني يف را���س وادي �سباء بقيفه 

وقن�س منافق يف منطقة الجردي مبديرية الزاهر.

متكن رجال اهلل يف جبهة حلج من تلقني املرتزقة 
درو���س قا�سية حي��ث �سنت مدفعيته��م ق�سفاً على 
جتمعات املنافق��ني �سرق كهبوب حمقق��ا اإ�سابات 
مبا�سرة تلى ذلك ق�س��ف �ساروخي على جتمعات 

منافقي العدوان يف منطقة الرماة مبديرية القبيطة
وق��د متكن اأبطالن��ا من �سد زح��ف للمنافقني يف 
ال�ضل�ضل��ة اجلبلية �ضرق كهب��وب و�ضقوط عدد من 

القتلى واجلرحى يف �سفوفهم

�س��ن اأبطالن��ا يف جبهة نه��م )3( عملي��ات هجومية 
�ساعق��ة عل��ى جتمع��ات ومواق��ع املرتزق��ة املنافقني 
حيث نفذ اأبطالنا هجوما مو�سعا على مواقع املنافقني 
ويعلن��ون ال�سيطرة عل��ى تباب النهدي��ن ب�سكل كامل 
و�ضق��وط ع�ض��رات القتل��ى واجلرح��ى م��ن املنافقني 
تل��ى ذلك هجوم مباغت واإغ��ارة على مواقع املنافقني 
يف  التب��ة احلم��راء �سم��ال القت��ب ومت التنكيل بالعدو 
و�ضقوط العديد من القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم فيما 
�سن��ت عملية هجومية اأخرى للجي���س واللجان خلفت 
قتل��ى يف �سف��وف املرتزق��ة يف منطقة الق��رن مبديرية 

نه��م... كما متك��ن اأبطال نه��م من ك�سر زح��ف باجتاه 
منطقت��ي عي��دة الغربي��ة واملنارة يف نه��م وخ�سائر يف 
عدي��د وعتاد املرتزقة واإعطاب اآلي��ة ملرتزقة العدوان 
ال�سع��ودي الأمريك��ي يف مديري��ة نه��م.. فيم��ا ذك��رت 
م�س��ادر ع�سكري��ة اأن القيادي املنافق م��الزم2 و�سيم 
القر�س��ي احد قي��ادات اللواء 117 م�س��اه ميكا .. لواء 
)العفاريت( لقي م�سرعه يف جبهة نهم بنران اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبي��ة، كم��ا مت بحم��د اهلل ك�س��ر حماولة 
زحف اآخ��ر  للمنافقني بتجاه تب��ة ال�سفينه غرب جبل 

املناره وتكبد املنافقني خ�سائر فادحه يف الرواح
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تعريف الساح
هو اأداة ت�ستعمل اأثناء القتال لت�سفية اأو �سل اخل�سم 
اأو الع��دو، اأو لتدمر ممتلكاته اأو لتجريده من موارده. 
وميك��ن اأن ي�ستعمل ال�س��الح لغر�س الدف��اع، الهجوم، 
اأو التهديد.. وعل��ى ال�سعيد العملي فان تعبر ال�سالح 
ميك��ن اأن يطلق على كل ما ميكن اأن يحدث �سررا ماديا 
وبذل��ك تتف��رع الأ�سلحة اإلى ع��دة اأنواع م��ن الب�سيطة 

انطالقا من الهراوة اإلى ال�ساروخ العابر للقارات.

احلرب:
ه��ي �س��كل م��ن اأ�س��كال العالق��ات الدولي��ة ي�ستخ��دم 
فيه��ا العنف امل�سل��ح بالإ�ساف��ة اإل��ى اأدوات اأخرى من 
اأدوات �سيا�سي��ة، ومبعنى اآخر هي ا�ستخدام القوة بني 

جماعتني من الب�سر.

االنتشار )خط الفتح(:
ه��و اخلط الذي تنتقل فيه الق��وات من ترتيب امل�سر 
اإل��ى ت�سكيل القت��ال )الت�سكي��ل املفتوح( ويت��م ذلك من 
خ��الل مراح��ل القت��ال املختلفة، ويج��ب اأن تكون طرق 
النت�س��ار بحرية تامة، وتك��ون طرق القرتاب من خط 
النت�س��ار م�ست��ورة ق��در امل�ستطاع وحممية م��ن اأنظار 

العدو.

االنسحاب:
يطل��ق ا�سم خ��ط الن�سحاب على امل�سل��ك الذي تتجه 
القوات خ��الل القتال الرتاجعي، ويح��دد ب�سكل م�سبق 

خالل التخطيط للقتال الرتاجعي والعملية اخلا�سة.

حرب طويلة األمد:
ه��ي نوع م��ن ال�س��راع امل�سلح بني قوت��ني متمايزتني 
بخ�سائ�سهم��ا الأ�سا�سية وحت��اول تبديل ميزان القوى 

وحتقيق احل�سم عن طريق اإطالة اأمد ال�سراع.

احلركية:
احلركي��ة اأو الق��درة احلركية، هي ق��درة نقل القوى 
والو�سائ��ط، وزجه��ا يف املعركة، وتطوي��ر هذه املعركة 
م��ن اأج��ل و�سع ح��د نهائي وحا�س��م لل�س��راع امل�سلح. 
وتعت��رب احلركي��ة العالي��ة الق��وى والو�سائ��ط اإحدى 
مي��زات املعركة احلديث��ة لالأ�سلحة امل�سرتك��ة ذلك لأن 
احلركية توفر للهجوم )وهو ال�سكل الأ�سا�سي للحرب( 

فر�س النجاح والتطور.
سجل اآلالت:

علي��ه  وي�سج��ل  البحري��ة،  القطع��ة  حتمل��ه  �سج��ل 
نوبت��ه،  انته��اء  عن��د  امل�س��وؤول  امليكانيك��ي  ال�ساب��ط 
املعلومات الفنية اخلا�سة مبحركات القطعة البحرية، 
حال��ة املحركات، �ساع��ات الت�سغي��ل، ال�سيانة املنفذة، 
والزي��وت امل�ستبدلة، الأعط��ال والإ�سالحات، خمزون 
الوق��ود، وبف�س��ل ه��ذا ال�سج��ل ي�ستطيع قائ��د القطعة 
حتدي��د اجلاهزي��ة التكنولوجي��ة لقطعت��ه، وعملي��ات 
ال�سيان��ة الواج��ب تنفيذه��ا بو�سائ��ط تف��وق و�سائ��ط 
�سف��ن  املوان��ئ،  )ور�س��ات  ذاته��ا  البحري��ة  القطع��ة 

الإ�سالح املخت�سة(.
السجال:

اأ�سلوب ي�ستخدمه �سانعوا القرارات ال�سيا�سية ل�سرب 
اأغوار امل�سائل املتعلقة بال�سوؤون الع�سكرية والعالقات 
والتنب��وؤ  ال�سرتاتيجي��ات،  وامتح��ان  اخلارجي��ة، 
بالتط��ورات ال�سيا�سي��ة والع�سكري��ة املقبل��ة، وو�سيلة 

لالإعداد للحرب اأو لإيجاد حلول لالأزمات.

احلرب السياسية:
ه��ي ا�ستخ��دام الق��وى ال�سيا�سي��ة داخ��ل املع�سك��ر 

الن�ض��اط  ا�ضتخ��دام  وتت�ضم��ن  الع��دو،  اأو  اخل�ض��م 
اله��دام، وغره م��ن الن�ساط��ات ال�سرية وه��ي تعتمد 

على احلرب النف�سية اأكر من اأي �سيء اآخر.

احلرب الشاملة:
ا�سط��الح يق�سد ب��ه التعبر ع��ن ال�س��راع امل�سلح 
ال��ذي ين�س��ب ب��ني قوت��ني اأو اأك��ر، ويت��م ا�ستخدام 
كاف��ة الأ�سلح��ة دون التميي��ز ب��ني الأه��داف املدني��ة 

والع�سكرية.

اخلبرة القتالية:
هي جمموعة املعارك وامله��ارات التي يتم اكت�سابها 
عن طري��ق ممار�سة العم��ل القتايل ودرا�س��ة التجربة 
ووع��ي درو�سه��ا، وهي حم�سل��ة جه��ود م�سرتكة من 

خمتلف القيادات واملنفذين على جميع امل�ستويات.

اخلطة اإلدارية:
تعترب اخلطة الإدارية )اأو حمطة التاأمني الإداري( 
ج��زءًا اأ�سا�سي��اً متمم��اً خلط��ة العملي��ات ووثيقة من 

الوثائق الرئي�سية لل�سيطرة.

استنفار:
تاأخ��ذ الق��وات امل�سلح��ة العام��ة بع���س اأ�سلحته��ا 
اأو بع���س قطع��ات �س��الح م��ن اأ�سلحتها واأك��ر حالة 
ال�ستنف��ار عندما يكون م��ن ال�سروري نقله��ا كلياً اأو 
جزئياً من حالة ال�سلم اإلى حالة ال�ستعداد للقتال، اأي 
اإلى احلالة التي ت�ستطيع فيها التحرك بكامل تعدادها 
و�سالحه��ا وذخرته��ا ودخول املعركة ف��ور تلقي اآمر 

العمليات.

التشتيت:
اأعمال قتالية هدفه��ا حتويل اأنظار اخل�سم عن اجتاه 

اجلهد الرئي�سي للعمليات.

السترة الترابية:
ه��ي الرتاب الناجت عن احلفر، واملو�سوع اأمام احلفر 
وامل�سان��د واخلنادق وخلفها وعلى جانبيها بغية زيادة 
الوقاي��ة م��ن طلق��ات البن��ادق والر�سا�س��ات و�سظاي��ا 

القذائف والقنابل.

الثغرة:
ه��ي اإحداث فراغ حم��دود �سمن الرتتيب��ات الدفاعي 
للع��دو، وتك��ون ه��ذه الثغ��رة ب�سف��ة عام��ة يف نط��اق 

التكتيكي". العمل  اأو  "الواجب 

التماس:
ه��و اإج��راء ات�سال قري��ب بالع��دو، يف ح��دود النظر 

املبا�سر و�سمن مدى الأ�سلحة الفردية.

التمويه:
ه��و جمموعة التدابر اخلا�سة الت��ي يتخذها الأفراد 
اأو الق��وات لالختفاء ع��ن ر�سد الع��دو الربي واجلوي 
ب��كل اأ�سكال��ه يف اآخر مراح��ل الهجوم عن��د النق�سا�س 

على الهدف.

السبر القتالي )االستطاع بالقوة(:
هو عم��ل اأو جمموعة اأعمال قتالي��ة تنفذ يف الأو�ساع 
الهجومي��ة والدفاعي��ة بهدف احل�سول عل��ى معلومات 
هام��ة ع��ن الع��دو ويعت��رب اأح��د اأ�س��كال ال�ستطالع يف 
العملي��ات احلربي��ة.. ينف��ذ ال�س��رب القت��ايل يف احل��رب 
احلديثة م��ن خالل جمموع��ة اأعمال ع�سكري��ة ايجابية 

كالدوري��ات العادية والقتالية والكمائ��ن املختبئة عند 
ح��دود الع��دو اأو يف عمق ثغ��رات القتالي��ة، وي�ستهدف 
ال�سرب القت��ايل احل�سول على معلوم��ات جديدة تتعلق 
ببني��ة الق��وات املعادي��ة }.. كلم��ة غ��ر مفهوم��ة ..{ 

القتالية وحتديد نقاط �ضعفها ومكامن قواتها.
واأف�س��ل الأه��داف الت��ي يتوج��ه اإليها ال�س��رب الربي 
خماف��ر الع��دو الأمامي��ة ومم��رات دوريات��ه وخماب��ئ 
كمائن��ه ونقاط تن�ضته وخطوط الف�ض��ل بني ت�ضكياته 

والثغرات املرتوكة بني مواقعه.

االنضباط:
ه��و خ�س��وع الع�سكري��ني لتعليمات واأوام��ر ال�سلطة 
العلي��ا يف �سبي��ل حتقيق غاي��ة جماعية ت�سع��ى القوات 
امل�ضلح��ة اإلى بلوغها. وي��وؤدي االن�ضب��اط اإلى توجيه 
اجله��د وتركيز العم��ل وتالحم القطعة بحي��ث يجعلها 
ق��ادرة عل��ى تنفي��ذ مهمته��ا بنج��اح يف ظ��روف القت��ال 
ال�ضعبة..واالن�ضب��اط �ض��روري لتاح��م القطع��ة كما 
اأن��ه �س��روري لإعطاء القائ��د حرية العم��ل ال�سرورية 
لتحقي��ق الهدف. وهو يعني العم��ل �سمن روح الأوامر 
املتلق��اة واأن يج��د فك��رة من اأج��ل ذلك، اإمكاني��ة تنفيذ 
هذه الأوام��ر واأن يجد يف �سخ�سه القدرة على مواجهة 

الأخطار الكامنة يف هذا التنفيذ.

ستارة التعومي القابلة للطي:
الدباب��ات  تزوي��د  يف  امل�ستخدم��ة  الو�سائ��ل  اإح��دى 
واملدرع��ات بق��درات اإ�سافي��ة على عب��ور املنخف�سات 
وجم��اري املي��اه، وت�ستخ��دم �ست��ارة التع��ومي القابلة 
للطي على بع�س اأنواع الدبابات والعربات املدرعة غر 

املزودة بقدرات برمائية.

الدفاع السلبي:

ه��و جمموع��ة التداب��ر الت��ي توؤم��ن جزء م��ن وقاية 
الق��وات من اأخط��ار العدو ب�سكل �سلب��ي دون ا�ستخدام 
الأ�سلح��ة ومع��دات القتال �س��ده. وي�سته��دف حتقيق 
غر�سني هم��ا: حماية القوات واحلف��اظ على الأرا�سي 
الت��ي ت�سغلها.. وتتم حماية القوات بو�سيلتني: اأولهما 
اإيجابي��ة وهي تتمثل يف تدمر الع��دو بالنار وال�سدمة، 
والثاني��ة �سلبية "دفاع �سلبي" وتتمث��ل بوقاية القوات 

نف�سها من اأ�سلحة العدو.

الدفاع املدني:
ه��و جمموعة التدابر والأنظم��ة الرامية اإلى تخفيف 
اآث��ار احل��رب ع��ن طري��ق حماي��ة املواطن��ني و�سيانة 
ال��روات القت�سادية والتاريخية والفني��ة والثقافية، 

و�سمان �سر العمل واطراده يف املرافق العامة.
وبالإ�ساف��ة اإلى الدفاع املدين اإب��ان احلرب فاإن دوره 
احلي��وي واله��ام يف وق��ت ال�سلم واله��ادف اإل��ى تقليل 
اخل�سائ��ر يف حالت الكوارث العام��ة والطبيعية ل يقل 

�ساأناً عن الأول.

السيطرة:
ه��ي التف��وق احلا�س��م ال��ذي يحقق��ه اأح��د الطرف��ني 
املتحارب��ني على اخل�سم وتاأخذ ال�سيط��رة عدة اأ�سكال 
ح�س��ب جمالته��ا و�سعته��ا ومدته��ا الزمني��ة، فتك��ون 
�سامل��ة يف جم��الت احل��رب كله��ا اأو حم��ددة يف جم��ال 
واح��د )جوي، بحري، ف�سائي( كما تكون ا�سرتاتيجية 
يف خمتل��ف م�سارح احلرب اأو حمددة باأحد امل�سارح اأو 

العمليات.
السيطرة في املجال اجلوي:

وتتحق��ق عندما يتمكن طران اأحد الطرفني وو�سائط 
دفاع��ه اجلوي من حتقيق التفوق على العدو، ويتطلب 
ذل��ك حتدي��د اأو تدمر ط��ران العدو وو�سائ��ط دفاعه 

اجلوي.

السيطرة البحرية:
وتتحق��ق م��ن خ��الل التفوق عل��ى الع��دو يف م�سرح 
بحري اأو جزء منه وهي مرهونة بالغوا�سات وطران 
البحري��ة والو�سائ��ط املعتادة للغوا�س��ات وحتقيقها 
يتطل��ب اإ�س��راك خمتل��ف �سن��وف الأ�سلح��ة البحرية 

واجلوية.

الرصد:
و�سيل��ة م��ن و�سائ��ل ال�ستط��الع ت�سته��دف مراقبة 
الأر�س والع��دو ومالحظة حتركاته وتعقب جتمعاته 
واأماكن انت�ساره ومترك��زه يف منطقة الأعمال القتالية 
وعل��ى اجلوان��ب ويف املوؤخ��رة، كما ت�سته��دف اأحياناً 

مراقب��ة رمايات الأ�سلح��ة ال�سديقة لتحدي��د تاأثرها 
واإجراء الت�سحيحات الالزمة لإحكام الرمي.

الرتل � املجاميع :
الرت��ل ت�سكيلة تاأخذها من القوات الربية والبحرية 
خ��الل القتال اأو امل�س��ر اأو العر�س ومتتاز عن غرها 
من الت�سكيالت باأن العمق فيها اأكرب من عر�س اجلبهة 
حي��ث ترك��ز الوح��دات اأو الأف��راد ب�س��كل متعاق��ب، 

ويكون اإما فردي اأو زوجي.

الرد:
يطلق مفهوم ال��رد على العمل الع�سكري الذي تقوم 
به القوات امل�سلحة للرد على �سربة معادية وي�ستخدم 

يف احلربني العادية اأو التقليدية والنووية.
االلتفاف:

�س��كل م��ن اأ�س��كال املن��اورة وه��و تقدم الق��وات يف 
اجت��اه عمليات العدو وموؤخرته بينما ت�ستمر الإ�سناد 
بالنران بني القوات املتقدمة من الأمام والقوات التي 

تقوم باللتفاف القريب.

اخلداع اإلعامي:
ه��و ا�ستخدام اإح��دى و�سائل الإعالم غ��ر الر�سمية 
لن�س��ر خرب كاذب ي�ستهدف امل�ساهم��ة يف خداع العدو 
ع��ن نوايان��ا اخلفي��ة وت�ست��ت انتباه��ه نح��و اأهداف 
ثانوي��ة اأو خداعية. ويدخل يف اإطار اخلطة اخلداعية 

العامة ويخدم اأغرا�سها.

اإلغارة:
هي عمل قوة خا�سة يت��م ت�سجيلها وتدريبها ب�سكل 
خا���س لتنفي��ذ واج��ب حم��دد، وتعتم��د عل��ى عام��ل 
املباغتة لتوجيه �سربة قوية لتنفيذ املهمة ب�سرعة قبل 
اأن يتمكن اخل�سم من القيام برد فعل منظمة، والإغارة 
م��ن العملي��ات اخلا�سة الت��ي يعتمد فيه��ا النجاح على 
ال�ستط��الع اجلي��د للهدف،والتح�س��ر اجلي��د وانتقاء 

العنا�سر.

اخلطة القتالية:
هي اخلطة التي تنظم العمل القتايل يف خمتلف مراحل 
الهجوم والدف��اع، وتختلف هذه اخلطة باختالف حجم 
القوات وطبيعة املهم��ة وم�ستوى العمل القتايل وتت�سم 
بالدق��ة واملرونة والواقعية وتغطي��ة كل مراحل العمل 

القتايل.

خطة النقل:
ه��ي اخلط��ة التي ت�سته��دف تنظي��م ا�ستخ��دام طرق 
املوا�س��الت املتواف��رة )برية، بحري��ة، نهرية، جوية( 
بغي��ة تاأم��ني نق��ل الق��وات اأو املع��دات اأو املتطلب��ات 

الإدارية ب�سكل �سريع واأمني ي�سمن جناح اخلطة.

درجات االستعداد القتالي:
ه��ي الدرجات الت��ي حتدد م�ستوى ا�ستع��داد كل فرع 
م��ن فروع القوات املقاتلة لتنفيذ مهام القتال املكلفة بها 
واملوؤ�س��ر الرئي�سي لال�ستعداد القت��ايل يتمثل يف قدرتها، 
يف التوقيع��ات املحددة على بدء تنفيذ مهام القتال طبقاً 

للهدف والفكرة واملوقف ولها ثالث درجات.
درج��ة ال�ستع��داد القتايل رق��م 1: درج��ة ال�ستعداد 
القت��ايل الكام��ل وتتطل��ب رف��ع الأ�سلح��ة اإل��ى اأق�س��ى 
درج��ات ال�ستعداد الفني، وا�ستكم��ال مرتبات احلرب 
يف الوح��دات وتطبيقها عندما يكون ال�ستباك مع العدو 
حمتم��ل كل حلظ��ة.. درج��ة ال�ستعداد القت��ايل رقم 2: 
�سم��ان �سرعة و�س��ول الق��وات اإلى درج��ة ال�ستعداد 
القت��ايل الكام��ل، وتفر���س توف��ر العالق��ات ب��ني الدول 
وي�سب��ح القتال حمتماًل.. درج��ة ال�ستعداد القتايل رقم 
3: الدائ��م اأو اليوم��ي، وهي درجة ال�ستع��داد العادي 
الت��ي ت��وؤدي فيه��ا الق��وات تدريبه��ا القت��ايل دون قيود 
وتك��ون عامل��ة باملهم��ات الت��ي �ستق��وم بها ف��ور اإعالن 

الإنذار بالقتال.

اإلمداد والتموين:
الإم��داد هو تزوي��د قطع��ة مقاتلة اأو موق��ع حما�سر 
بالأ�سلح��ة والذخائر والعت��اد واملحروق��ات واملعدات 
الهند�سي��ة واملي��اه. والتموي��ن ه��و تزوي��د القطع��ة اأو 
ذل��ك املوقع بامل��وؤن ال��الزم للمقاتلني، ويعت��رب الإمداد 

والتموين من اأن�سطة ال�سوؤون الإدارية.

ثقافة عسكرية

ت������������ع������������رف ع����������ل����������ى امل���������ص���������ط���������ل���������ح���������ات وال���������ت���������ك���������ت���������ي���������ك���������ات ال�������ع�������س�������ك�������ري�������ة
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احلقيقة � زيد احمد الغرسي 

تعر�س��ت حمافظ��ة �سبوة موؤخرا لحت��الل امريكي مبا�س��ر وحدثت الكثر من 
الحداث خالل الحتالل الذي ي�سع��ى لتحقيق عدة اهداف ا�سرتاتيجية وحملية 

بالن�سبة ملحافظة �سبوة واليمن ب�سكل عام 
و�ساأح��اول ان اتط��رق يف هذا املقال لهمية �سبوة واطم��اع العدوان يف احتالل 
جن��وب اليمن ثم احلديث عن حقيقة ما حدث يف �سبوة خالل الحداث وم�سرحية 

ما ي�سمى بالقاعدة وداع�س وانتهاك حرمات املواطنني هناك 

اهمية محافظة شبوة 
تق��ع حمافظ��ة �سبوة �سرق اليم��ن وتتمتع مبوق��ع ا�سرتاتيجي هام حيث تط��ل على البحر 

العربي ومتتلك خمزنا كبرا من النفط والغاز حالها كحال ح�سرموت وماأرب وغرها .
يوج��د يف �سب��وة اكر من ع�سرة قطاع��ات نفطية كل قطاع ميتلك الع�س��رات من ابار النفط 
التي تنتج اللف من براميل النفط يوميا ول توجد اح�سائية دقيقة لكمية النفط التي تنتجه 
ب�سب��ب �سيطرة قوى النف��وذ على نفط اليمن ونهبه لع�سرات ال�سنوات حتى مل يعرف ال�سعب 
ال��ى الي��وم كمي��ة النفط ال��ذي ينتجه اليمن فع��ال ، كما يوج��د باملحافظة مين��اء بلحاف اكرب 
م�سروع ا�ستثماري نفطي يف اليمن ومتتلك املحافظة ميناء علي املطل على البحر العربي وهو 
كميناء ا�سرتاتيجي كانت تعتمد عليه املحافظة يف الت�سدير خالل التاريخ القدمي وحتى الن 

اطماع العدوان على اليمن 
م��ن املعروف ان للعدوان ال�سعودي المريكي اطم��اع ا�ستعمارية يف اليمن واهداف جتلت 
خالل العدوان بو�سوح منها ال�سيطرة على موقع اليمن ال�سرتاتيجي املطل على باب املندب 
املم��ر ال��دويل الهام ونهب ث��روات البلد وتق�سيم اليم��ن الى كنتونات �سغ��رة بعد عجزه عن 
فر���س ذل��ك �سيا�سي��ا خالل موؤمتر احل��وار الوطني ب�سبب ت�س��دي ان�سار اهلل له��ذه املوؤامرة 
وهو الوحي��دون يف التنظيمات والحزاب ال�سيا�سية التي واجهوا هذا امل�سروع اخلطر الذي 

ي�ستهدف اليمن ووحدته وا�ستقالله .

الن يع��ود العدوان ال�سعودي المريك��ي وبتخطيط امريكي بريطاين مل�سروع تق�سيم اليمن 
عل��ى ظه��ر الدبابة وفر�س��ه بالقوة ، فمن��ذ بداية الع��دوان ت�سر كل حت��ركات دول العدوان 
وت�سريحاته��م الى ذلك لكنه��ا زادت بعد فوز ادراة ترامب برئا�سة البيت البي�س وبعد فوزه 
انت�سرت الق��وات المريكية ب�سكل مت�سارع وكثيف يف املحافظات اجلنوبية فعلى �سبيل املثال 
يف قاعدة العند يف حلج وو�سلت دفعات جديدة الى عدن وح�سرموت وا�ستكملت ن�سر ادواتها 
م��ن القاعدة وداع���س يف ابني وحلج من خالل بناء مع�سكرات جديدة لهم مع ا�ستقدام عنا�سر 

منهم بدفعات متكررة من العراق و�سوريا .

هذه التحركات املتسارعة تهدف لتحقيق هدفن :
الول الدع��م امليداين املبا�سر لتق�سيم اليمن بالتزامن مع اعالن المارات ما ي�سمى باملجل�س 

النتقايل يف اجلنوب كخطوة �سيا�سية يف اطار تنفيذ م�سروع التق�سيم 
الث��اين :- ا�ستح��كام �سيطرة الولي��ات املتحدة المريكي��ة على املم��رات املائية واملناطق 
ال�سرتاتيجي��ة يف املنطق��ة ونه��ب ثرواتها والتي يعت��رب اليمن من اهم املناط��ق ا�سرتاتيجية 
مبوقعه اجلغرايف وثرواته وقيمه واخالقه وثقافته القرانية حيث نالحظ احتاللهم باب املندب 
وبن��اء المارات قواع��د ع�سكرية لهم يف اجل��زر املطلة عليه كجزيرة مي��ون وفاطمة وحني�س 
وجزي��رة �سقطرى وخلي��ج عدن والبحر العرب��ي وتعزيز قواعدهم الع�سكري��ة املوجودة من 
�ساب��ق يف جيبوت��ي وال�سومال  ، كما تاأتي اي�سا يف �سياق ال�سراع القت�سادي املت�ساعد بينها 
وب��ني ال�سني و�سعي كل منهما لل�سيطرة على هذه املم��رات الدولية الهامة والتي لها تداعيات 
عل��ى امللف��ات القت�سادية العاملية وقد اعلنت ال�سني قبل ايام عن افتتاح اول قاعدة ع�سكرية 
له��ا خ��ارج حدودها لأول مرة يف تاريخها بجيبوتي املطلة على باب املندب من اجلهة الخرى 
وله��ذه اخلط��وة تداعي��ات ا�سرتاتيجي��ة يف امل�ستقبل كما تو�س��ح ابعاد ال�س��راع الكبر على 

احتالل اليمن قدميا وحديثا

حقيقة ما حدث في شبوة 
دخ��ل اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة حمافظ��ة �سبوة قب��ل وبعد الع��دوان وطه��ر الكثر من 
مديرياتها من ما ت�سمى بالقاعدة وداع�س لكن بعد ت�سليم املحافظة للحراك اجلنوبي انت�سرت 
القاع��دة وداع�س ب�سكل كبر ونهبت بيوت املواطنني وقتلت اخرين منهم وكله بدعم من دول 
الع��دوان لتك��ون ذريعة م�ستقبلية لها لحت��الل املحافظة ب�سكل مبا�سر وه��و نف�س ال�سيناريو 

ال��ذي دخلوا به عدن ث��م ابني وحلج وح�سرموت وهذا ما حدث بالفع��ل حيث ن�سرت القاعدة 
وداع���س الفو�سى المنية وقامت بالغتي��الت والتفجرات �سد ابناء �سب��وة والحرار فيها 
لياأتي الحتالل المريكي مب�ساعدة من المارات وما ت�سمى بقوات النخبة ال�سبوانية لحتالل 
املحافظة وال�سيطرة على نفطها وثرواتها حتت ذريعة مكافحة ما ي�سمى بالرهاب .. فدخلت 
ق��وات الحت��الل واحتل��ت منابع النفط فيه��ا وانت�س��رت يف مديرياتها كعتق وع��زان وبلحاف 
وغره��ا ب��دون اي مواجه��ات م�سلح��ة مع عنا�سر م��ا ت�سمى القاع��دة وداع�س ب��ل ان�سحبت 
الخرتان باتفاق بينهم وبني قوات الحتالل المريكي كما عملت �سابقا يف ما ي�سمى مب�سرحية 
حتري��ر ح�سرموت واب��ني وغرها من املحافظات وه��ذا حقيقة ما ح��دث بال�سبط ولي�س كما 
ح��اول ان ي�س��وره اعالم العدوان بالنت�سار وحترير �سبوة من ما ي�سمى بالرهاب . ويف ذلك 
دلي��ل اإ�سايف على عالق��ة امريكا بالقاعدة وداع�س وا�ستخدامه��ا كذريعة لحتالل البلدان وقد 

اثبتت الحداث بال �سك يف اليمن و�سوريا والعراق ولبنان ذلك .

جرمية اختطاف النساء
قام��ت الق��وات المريكية اثن��اء الحتالل باقتح��ام منازل املواطنني يف �سب��وة ومت اقتحام 
منزل مواطن واختطاف كل ال�سرة فيه من ن�ساء واطفال واقتيادهم الى نقطة العلم ثم اعادوا 
الطف��ال واخذوا الن�س��اء فوق مدرعة الى م��كان جمهول .. وهذه احلادث��ة الجرامية موؤ�سر 
جدي��د عل��ى نوايا العدوان جت��اه ابناء اليمن التي متث��ل انتهاكا لعرا���س اليمنيني واذللهم 
وقهره��م ؟ فاإذا كان العدوان لجل ال�سرعية كما يزعم��ون فلماذا اختطاف الن�ساء من البيوت 
؟ ومل��اذا احت��الل املن�س��اأت النفطي��ة يف اجلنوب ؟ م��ع العلم باأنه ق��د �سبق ارت��كاب الحتالل 
ال�سع��ودي المارات��ي المريك��ي جرائ��م ب�سعة بح��ق ابناء اجلن��وب يف املحافظ��ات املحتلة 
ابرزه��ا يف ع��دن وح�سرموت وخر دليل تلك ال�سج��ون املليئة باملواطنني الت��ي يتم تعذيبهم 
فيه��ا وانته��اك اعرا�سهم واغت�سابهم وقت��ل بع�سهم ووفاة اخرون ب�سب��ب التعذيب فهل هذه 
ال�سرعي��ة ؟ وهل هذا الع��دوان مل�سلحة ال�سعب كما يدعي ؟ كل هذه الحداث توؤكد مبا ل يدع 
جم��ال لل�س��ك او احلياد وجوب الت�سدي للعدوان ومنافقي��ه يف الداخل وال�ستمرار بال�سمود 
ورف��د اجلبهات بالرجال والقوافل الغذائية لدحر املحتل الغازي والدفاع عن كرامتنا و�سرفنا 
وعر�سن��ا ، كما ت�سر هذه الح��داث الى نعمة احلرية والعزة والكرام��ة وال�ستقالل والمن 
والم��ان ال��ذي تنعم به املحافظات احل��رة التي يحميها اجلي�س واللج��ان ال�سعبية ويقدمون 

الت�سحيات ل�سون اعرا�س اليمنيني وكرامتهم وعزتهم وا�ستقاللهم ....

ح�����ق�����ي�����ق�����ة م���������ا ح������������دث ف���������ي ش��������ب��������وة وأه���������������������داف اح�����ت�����ال�����ه�����ا 

، وهك��ذا من��ذ دخول وتواج��د الإحتالل هن��اك ، التي 
حولت عدن ب�سكل خا�س واجلنوب ب�سكل عام اإلى اأ�سبه 
بكتل��ة من اجلمر تنطلق منها ال�سرار هنا وهناك تقل هذا 
وجترح ه��ذا ، تنهب ت�سرق تقط��ع الطريق حتى اأعمدة 
الكهرب��اء مل ت�سل��م من ب��ركات " التحرير" كم��ا يحبون 
ت�سميته��ا ناهي��ك ع��ن ال�سج��ون ال�سرية التابع��ة لقوات 

الحتالل الإماراتي يف عدد من املحافظات اجلنوبية .
وهن��ا �سنذك��ر بع���س اأح��داث الأحداث الت��ي وقعت 
خ��الل هذا الإ�سب��وع  حتى ننقل لالإخوة ق��راء وجمهور 
�سحيف��ة احلقيقة ، حقيق��ة وواقع ما يحدث يف اجلنوب 

يف ظل الإحتالل .

قوات أمريكية تنفذ مسرحية تبادل االدوار 
ونب��داأ من حمافظة �سبوة حي��ث قامت قوات امريكية 
ومب�ساركة قوات اماراتية بفر�س �سيطرتها الكاملة على 

حقول النفط والغاز يف حمافظة �سبوة .
وح�س��ب م�سادر ع�سكري��ة  قامت الق��وات المريكية 
والماراتية املحتلة بطرد عنا�سر تابعة للمرتزقة كانت 
ت�سيط��ر على حق��ول النفط والغ��از  واحل��ت عنا�سرها 

بديل عنها .
ه��ذا وكانت و�سائل اإعالمي��ة نقلت عن م�سادر حملية 
مبحافظ��ة �سبوة عن قيام كتائب م��ن القوات الإماراتية 
الغازية بن�سر قوات ع�سكرية معززة بالآليات واملن�سات 
ال�ساروخي��ة واملروحيات يف املحافظة ، يف اإطار خمطط 
جدي��د يقوده جمرم احلرب حممد بن زايد بدعم اأمركي 
مبا�سر وبتن�سي��ق مع امللي�سيا العميل��ة ي�ستهدف فر�س 

ال�سيط��رة الع�سكرية على مناطق اإنتاج النفط والغاز يف 
هذه املحافظة النفطية.

واأ�سارت امل�سادر اإلى اأن القوات الأمريكية مب�ساركة 
ق��وات الغ��زو الإمارات��ي ن�س��رت وح��دات م��ن قواته��ا 
الغازي��ة معززة بكتائب من امللي�سيا العميلة ن�سرت هذه 
الق��وات بذريعة �سن حملة ع�سكرية على م�سلحي تنظيم 
الغازية  الق��وات  انت�سار  اأن  اإل��ى  “القاع��دة” م�س��رة 
وامللي�سيا العميلة �سمل كذلك منطقة بلحاف حيث ميناء 

الت�سدير الرئي�سي للغاز الطبيعي امل�سال.
ويف الي��وم الث��اين قام��ت ق��وات امريكي��ة واإماراتي��ة 
م�سرتك��ة مبداهمة منزل اأحد املواطنني يف مديرية عزان 
ب�سبوة، وقد اأعطت الأمر لقواتها باقتحام املنزل بالقوة 
، م�ستخدم��ني ال�سلحة اخلفيف��ة واملتو�سطة مما ت�سبب 
بحالة رعب لالأطفال والن�س��اء الالتي تعر�سن لالإهانات 
ومت اأمره��ن بالإنبطاح اأر�ساً بع��د القب�س على �ساحب 
املن��زل كما مت القب�س على عائلته وت�سليمهم لالأمريكيني 
..ووف��ق امل�سادر بع��د اأن اقدمت تلك الق��وات بالقب�س 
على الن�ساء ب�سورة مهين��ه اأقدموا على تفتي�سهن وهن 
يف مالب�سه��ن املنزلي��ة ، ث��م واقتادت الن�س��اء فوق عربة 
مدرع��ة ال��ى م��كان ا�سم��ه ) العل��م ( يب��دوا ان القوات 
الإماراتي��ة والمريكي��ة تتخ��ذه �سجن حدي��ث ، ولفتت 
امل�سادر اإلى اأن تلك الق��وات قامت باإرجاع الأطفال ومل 

يتم اعتقالهما .
عل��ى ذات ال�سعيد قال موق��ع " انتي وور" الأمريكي 
املته��م مبتابع��ة حت��ركات اجلي���س الأمريكي ان��ه تلقى 
تاأكي��دات م��ن م�سئول��ني اأمري��كان ان ق��وات اأمريكية يف 

طريقه��ا اإلى جنوب اليمن وذلك يف اول خطوة من نوعها 
منذ عقود .

وقال املوقع ان م�سئولني يف البنتاجون مل ي�ستبعدوا 
اإر�سال ق��وات اأمريكية اإلى جن��وب اليمن حيث تخو�س 
قوات �سب��ه نظامية مدعومة من التحال��ف العربي حربا 

�سد تنظيم القاعدة واجلماعات املتطرفة .
واأ�س��ار املوق��ع اإلى اأن ذل��ك ياأتي بعد اأي��ام قليلة من 
م�سارك��ة الولي��ات املتح��دة يف هجوم �سد م��ن اأ�سمتهم 
اأكدت  �سب��وة، حي��ث  "القاع��دة" يف جن��وب حمافظ��ة 
ال��وزارة الأمريكية، اأنه مت ن�س��ر عدد من القوات الربية 

يف اليمن .

الذراع االمريكي ينتقل إلى أبن
ويف حماف��ظ اأب��ني اإنفج��رت �سيارة مفخخ��ة الثالثاء 
كان يقودها انتحاري يف ما ي�سمى باللواء 103 يف منطقة 
جح��ني خلفت الع�سرات ما بني قتيل وجريح من جمندي 

اللواء ومن القتلى
1- عل��ي �سليم��ان احل��الق - معني اجل��وين- �سامح 

�سامل ال�سيباين  - طارق ال�سبيحي  
كما اأعلن عن اأ�سماء عدد من اجلرحى ومنهم :

مام��ون عب��داهلل �سعي��د -احم��د �سالح �س��امل - علي 
احم��د حمم��د - �سربي نعم��ان احمد - و�س��اح عبداهلل 
الهار���س - احم��د منر احم��د - �ساكر عثم��ان عبداهلل - 
ميا���س علي حممد  - علي �سالح عب��داهلل علي - ال�سحم 
حمم��د مهدي��ر- خال��د الع�سيل��ي - مروان حمم��د احمد 
حي��دره - ح�س��ني نا�سر ح�س��ني �سالح - ع��ادل عبداهلل 

عل��ي املعل��م - طاه��ر عبدرب��ه املزروقي - عم��ار طالل 
احم��د �سعيد - احمد �سالح �سامل �سيف - ماجد من�سور 
- و�س��اح حمم��د من�س��ور حي��دره - مه��دي عب��داهلل - 
عب��داهلل �سال��ح عبداهلل عل��ي- ناجي بن ناج��ي- �سالح 
احمد نا�سر - علوي علي �سامل حيدره - م�سطفى �سامل 
عطا���س - را�س��ل مقبل �سعي��د - �سليم��ان حممد عو�س 
دهم���س - حممود احمد حممود طاه��ر - ح�سني يو�سف 
عب��دوه - جم��ال حممد �سال��ح �سعيد / - مه��دي نا�سر 
حمم��د يحي��ى- جالل حمم��د احمد عو�س - ن��ادر �سيف 

علي احمد .

حضرموت والسطو بالزي العسكري
اإن  حمل��ي  م�س��در  ق��ال  ح�سرم��وت  حمافظ��ة  ويف 
م�سلح��ني جمهولني نف��ذوا عملية �سطو عل��ى اأحد فروع 
�سرك��ة العمق��ي لل�سراف��ة مبحافظ��ة ح�سرم��وت ي��وم 
الأح��د ، واف��اد امل�سدر اإن امل�سلح��ني اقتحموا امل�سرف 
يف مدين��ة �سيئ��ون يف ح�سرموت ال��وادي، حتدت تهديد 
ال�س��الح، ونهبوا مبالغ مالية، وعق��ب ذلك لذوا بالفرار 

من املوقع.
عدن وصراع الفصائل

ويف حمافظ��ة ع��دن الت��ي ت�سهد بني الفين��ة والأخرى 
عملي��ات ارهابي��ة واغتي��الت وا�ستباكات ب��ني عنا�سر 

م�سلح��ة تابع��ة لأط��راف الإحتالل ق��ال مواطن��ون من 
مدين��ة عدن اأن هناك تزايد ملحوظ لظهور اأجانب يعتقد 

اأنهم ا�سالميون ب�سكل كبر يف املدينة .
وقال الأهايل ان الجانب وغالبتهم منتمون جلماعات 
متدينة باتوا ي�ساهدون ب�سوارع املدينة وحافالت النقل 
العام��ة واأعرب الأهايل عن تخوفهم م��ن ان يكون هوؤلء 
الجان��ب قد ت�سللوا اإلى "عدن" ع��رب دول عربية اأخرى 

ت�سهد �سراعات طائفية مدمرة.
وق��ال مواطن��ون كان��وا على م��نت حافلة بع��دن يوم 
الإثن��ني ان اأجنبي كان معهم باحلافل��ة كان ي�ساألهم عن 
مواق��ع اجلبه��ات القريبة م��ن عدن قب��ل ان ينزل و�سط 

�سارع عام ويختفي ح�سب ما ن�سر موقع عدن الغد .
كم��ا ت�سه��د حمافظة ع��دن اأزم��ة خانق��ة يف امل�ستقات 
التابع��ة  ال�س��وداء  ال�س��وق  انت�س��ار  ب�سب��ب  النفطي��ة 
مل�سوؤول��ني موال��ني لق��وات الإحت��الل وه��و م��ا ادى اإلى 
ارتف��اع �سعر الدبة البرتول اإلى 13 الف ريال يف خمتلف 

مناطق عدن .
ويف عدن اأي�س��اً قامت قوات املرتزق��ة التابعة لقوات 
الحت��الل ب�سحق ب�سط��ات بياعي الق��ات واخل�سروات 
باملدرع��ات الإماراتية الغازية يف ال�سيخ عثمان يف �سارع 

جامع النور عدن ...

خ����������������ا�ض � احلق���������يقة
مل تكن اجلنوب عمومًا وعدن خ�سو�سًا على موعد مع االأمن واالإ�ستقرار بعد دخول قوات االإحتالل من قوى التحالف والعدوان قبل 
اأك���ر م���ن عامني ، كما ظن البع�ش وظلوا ي�سمون عملية االإحتالل تلك بالتحرير .. مل تغرب �سم�ش يوم اأو ت�سرق �سم�ش يوم اآخر اإاّل 

على حدث هنا وحدث هناك عدد من العمليات  ، اإغتياالت ، عبوات نا�سفة ، مفخخات ، عمليات اإنتحارية 

 .. ل���������ل���������ع���������ل���������ن  ت����������ظ����������ه����������ر  ال�����������������������غ�����������������������زاة   أط�����������������م�����������������اع 
وم���������������ب���������������ررات ال���������������ع���������������دوان ت��������ت��������اش��������ى أم�������������������اں أع���������������ن ال�������ع�������م�������اء
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عام��ني ا�ستنف��ذ خاللهم��ا اآل �سع��ود 
كل خياراته��م واأ�سلحته��م الت��ي �سبت 
حقدها عل��ى روؤو�س الأطف��ال والن�ساء 
والعجائ��ز. وال�سبب اأن ال�سعب اليمني 
مل يرك��ع ومل ي�ست�سلم لإرادة ذل��ك املتعجرف الذي 
يري��د لهم ال��ذل والهوان.. مل ي��رتك اآل �سعود وعلى 
راأ�سه��م �سلمان وابنه �سالح��ا اإل وجربوه يف امليدان 
اليمن��ي، حتى ال�سالح البيولوجي الفتاك ا�ستعمل ل 
لتحقيق الن�سر بل لالنتق��ام من اإرادة الطفل اليمني 

الذي عجزت �سواريخهم عن ك�سرها.
نع��م اإن��ه ال�س��الح البيولوج��ي، وال��ذي ُيعت��رب 
ال�س��الح الأك��ر فتكا ب��ني خمتل��ف الأ�سلح��ة، وهو 
ي�سمل كاف��ة الأ�ساليب والو�سائل الت��ي قد ُت�ستخدم 

والأوبئ��ة  والأمرا���س  اخلبيث��ة  اجلراثي��م  لن�س��ر 
م��ن  وه��و  الع��دو.  والفتاك��ة يف �سف��وف  املعدي��ة 
الأ�سلح��ة املحرّم��ة دولي��ا والتي مُين��ع ا�ستخدامها 

وتطويرها حتت طائلة املالحقة القانونية الدولية.
الق�س��ة طبع��ا هن��ا تختل��ف، فالقان��ون ال��دويل 
وجمل���س الأم��ن ودول الع��امل املتح�س��ر ل تق�س��د 
يف  يعي���س  بل��د  كال�سعودي��ة،  بل��دا  القان��ون  به��ذا 
جماه��ل التاري��خ ورغ��م ذل��ك ي�ستطيع وم��ن خالل 
ب�س��ع دولرات �س��راء ذمم الع��امل املتح�سر.. خرب 
ا�ستخ��دام اأ�سلح��ة بيولوجي��ة كان ق��د ورد يف اأكر 
م��ن تقرير طبي ملنظمات اإن�سانية، وقد اعتمدت هذه 
املنظم��ات على التقاري��ر امليدانية عن حالت الوباء 
الت��ي ت�سرب اليم��ن. فم�ست��وى املر���س ومقاومته 

وطريق��ة فتك��ه بال�سع��ب اليمن��ي ي�س��ر ويوؤكد اأن 
هن��اك خطب��ا م��ا وراء ه��ذه الق�سي��ة. والأم��ر لي�س 
جمرد مر���س انت�سر ب�سب��ب نق�س ال��دواء والغذاء 
ال��ذي افتعلته ال�سعودي��ة اأي�س��ا.. ويف تاأكيد جديد 
على ه��ذا الأمر نق��ل موقع “ليربتي في��ذر” الغربي 
تقريرا ي�سر اإلى اأن الكولرا والوباء يف اليمن ناجم 
عن هج��وم اأمريك��ي �سع��ودي يف موؤام��رة م�سرتكة 
ح�سبما و�س��ف املوقع.. هذا التقرير ينقل معلومات 
ع��ن م�سوؤولني غربيني باتوا قلق��ني من املرحلة التي 
و�سل��ت اإليها احل��رب يف اليمن. والو�س��ع الإن�ساين 
ال��ذي بات ل يحتمل ال�سك��وت عنه.. موقع “ليربتي 
في��ذر” فقد حّم��ل اأمري��كا امل�سوؤولي��ة املبا�سرة عن 
الهج��وم البيولوج��ي، حي��ث اأن ال�سعودية ل متتلك 
ه��ذه الأ�سلح��ة واخلربات، ب��ل اإن جترب��ة اأمريكية 
قد متت حتت وط��اأة احلرب القائم��ة. وكذلك الأمر 
ف��اإن اأمري��كا تتحم��ل م�سوؤولي��ة مبا�سرة ع��ن الدعم 
وامل�سارك��ة يف تدمر البني��ة الأ�سا�سية يف البالد من 
�سمنه��ا امل�ست�سفي��ات واملدار���س وحمط��ات املياه. 

وكل ذلك ح�سب املوقع.
مل يكتف��ي هوؤلء بتجربة ال�سالح البيولوجي على 
ال�سع��ب اليمن��ي ب��ل مار�س��وا طيلة عام��ني �سيا�سة 
ال�سته��داف املمنه��ج للمن�س��اآت ال�سحي��ة من خالل 
الق�س��ف ال��ذي طاولها اأكر من م��رة من جهة. ومن 
جهة اأخرى من خالل منع اإدخال امل�ساعدات الكافية 

الطبية والغذائية اإلى الداخل اليمني 

تقرير استخباراتي أمريكي:

 حكومة هادي 

متحالفة مع القاعدة 
في جزيرة العرب

القاع��دة  ذراع  اأن  جدي��د  تقري��ر  ذك��ر 
ال��ذي يتخ��ذ م��ن اليمن مق��را ل��ه ويك�سب 
ع�س��رات املاليني م��ن ال��دولرات �سنويا، 
يكت�س��ب قوة م��ن احل��رب اجلارية يف الب��الد ويتلقى 
متويال كافيا لتنفيذ هجم��ات اإرهابية جديدة..  ووفقا 

لدرا�س��ة اأجرتها موؤ�س�سة الدفاع ع��ن الدميقراطيات، 
وهي موؤ�س�سة اأبح��اث ا�ستخباراتية مقرها وا�سنطن، 
ان التنظي��م ي�ستمد متويله من م�س��ادر خمتلفة - مبا 
يف ذل��ك ال�سرائ��ب والنه��ب والفدية ومبيع��ات النفط 
والغ��از.. وق��د وج��د التقري��ر اأن احل��رب يف اليم��ن 
ي�ستغله��ا القاع��دة يف �سبه اجلزي��رة العربية، خا�سة 
واأن املجموع��ة ت�سيط��ر عل��ى م�ساح��ات وا�سع��ة من 
املراك��ز املالي��ة اليمني��ة.. واق��رتح تقري��ر موؤ�س�س��ة 
الدف��اع عن الدميقراطيات على الدول الكربى اأن حتد 
م��ن متوي��ل القاعدة يف �سب��ه اجلزي��رة العربية بعدة 
طرق، مبا يف ذلك حظر دفع الفدية وال�سغط على دول 
اخللي��ج ملراقب��ة و�سب��ط التربع��ات 
وكث��را  اخلري��ة.  املنظم��ات  م��ن 
اخلري��ة  اجلمعي��ات  ت�ستخ��دم  م��ا 
واملمول��ون الإرهابيون هذه اجلبهات 
لتحوي��ل الأموال غ��ر امل�سروعة اإلى 
القاع��دة يف �سب��ه اجلزي��رة العربي��ة 
وغرها م��ن اجلماع��ات الإرهابية يف 
جمي��ع اأنحاء الع��امل.. و�س��دد تقرير 
موؤ�س�س��ة الدفاع ع��ن الدميقراطيات، 
باأن على »حكوم��ة« عبد ربه من�سور 
ه��ادي اإنه��اء حتالفه��ا م��ع القاع��دة 
يف �سب��ه اجلزي��رة العربي��ة.. وق��ال حتلي��ل اأجرت��ه 
جمموع��ة الأزمات الدولية موؤخرا اإن احلرب يف اليمن 
مكن��ت املتطرفني من بناء قاع��دة قوية يف قلب ال�سرق 
الأو�س��ط. وقال��ت اإن »تنظيم القاع��دة اليمني اأ�سبح 

اليوم اأقوى مما كان عليه يف اأي وقت م�سى«.

موقع “ذه تايي” الكندي:

 صفقة أسلحة للسعودية.. 
انتصار للنفاق السياسي

ن�س��ر موق��ع “ذه تاي��ي” الكندي مقالة ي��وم الثالث��اء)2 اأغ�سط�س 
اأ�سلح��ة لل�سعودي��ة.. انت�س��ار للنف��اق  “�سفق��ة  2017( بعن��وان: 

ال�سيا�سي”.
املقال��ة التي كتبها “مارتني باتريكوين” تطّرق خاللها اإلى �سفقة مثرة للجدل 
لت�سدي��ر اأ�سلح��ة كندية ال��ى ال�سعودية بقيمة 15 ملي��ار دولر، ت�سبب��ت باإثارة 
ج��دل يف كندا عقب توارد تقارير ت�سر اإلى ا�ستعم��ال القوات ال�سعودية ملدرعات 
كندية ال�سنع يف حربها العدوانية التي ت�سنها على بلدة العوامية ال�سيعية داخل 

ال�سعودية.
وراأى الكات��ب اأن ال�سفقة متثل “انت�سارا للنفاق ال�سيا�سي”، م�سرا اإلى مقتل 
العديد من املدنيني على اأيدي قوات احلر�س الوطني يف ال�سعودية، يف وقت تلتزم 

فيه خمتلف الأطراف ال�سمت ب�ساأن “تواطوؤ” كندا.
املقال��ة ذّكرت بت�سريح لرئي�س الوزراء الكندي جا�ستني ترودو قبيل انتخابات 
الع��ام 2015 واأّك��د في��ه اإن ال�سفقة الكندية لي�س��ت اأ�سلحة بل عرب��ات “جيب”. 
وو�س��ف الكاتب هذا الت�سري��ح ب�”ال�سخيف”، م�سرا اإل��ى اأن ال�سور التي ت�سل 
ه��ذه الأيام من بلدة العوامية تو�سح ب��اأن تلك العربات ت�ستخدمها قوات احلر�س 

الوطني ال�سع��ودي يف مهاجمة املدنيني ال�سيعة يف بلدة العوامية، واأفاد مبقتل ما 
ل يقل عن خم�سة اأ�سخا�س يف البلدة املحا�سرة خالل يومني فقط.

وراأى الكاتب اأن احلكومات الكندية “جتنج نحو ال�سماح ببيع اأ�سلحة اإلى بلد 
ل��ه �سجل متهور متاما يف جمال حقوق الإن�سان، ف�سال عن ميل موثق نحو الهجوم 

والقتل وغر ذلك، وم�سادرة احلقوق الدميقراطية لالأقلية لل�سيعة”.
وانتق��د املقال موق��ف عدد من الأح��زاب الكندية من ال�سفق��ة وخا�سة احلزب 
اللي��ربايل ال��ذي انتقد ال�سفقة عن��د اإم�سائها، لكنه التزم ال�سم��ت فيما بعد عندما 
حتولت اإلى مو�سوع انتخابي يتعلق بت�سغيل القوى العاملة يف �سناعة الأ�سلحة، 
وق��ال يف هذا ال�سدد “لقد اأعمى احل��راك النتخابي الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية 

الثالثة يف هذا البلد عن التطرق لل�سفقة”.
واختت��م الكات��ب مقالته حممال جميع��ا الأحزاب امل�سوؤولية قائ��ال “اإن ال�سفقة 
ال�سعودية كبرة من حيث امل�سمون ومن حيث دعم كافة الأحزاب لها. اإنها لي�ست 

جمرد خطاأ من احلكومة. اإن اأيدي اجلميع قذرة ولرمبا ملطخة بالدماء”.

متابعات صحفية

موقع “عرب نيوز”:

اململكة املتحدة تتطّلع إلى تصدير املزيد من الطائرات املقاتلة إلى السعودية
ن�س��ر موقع “عرب ني��وز” تقريرا 
 )2017 اأغ�سط���س  اخلمي���س)3 
املقاتل��ة  الطائ��رات  مبيع��ات  ح��ول 
الربيطانية اإل��ى ال�سعودية بعنوان: 
“خط �سناعي لتجميع طائرات هوك الربيطانية 
ق��د يلع��ب دورا اأك��رب يف ال�سعودي��ة”.. التقري��ر 
اأن خط  ال��ذي كتبه “�سني كورن��ني” اأو�سح فيه 
جتمي��ع طائ��رات ه��وك ال��ذي اأن�ساأت��ه �سركة بي 
اآي �سي�ستم��ز الربيطانية العمالقة يف ال�سعودية؛ 
ميكن��ه الإ�سهام يف توريد املزيد من الطائرات اإلى 

ال�سعودية.
وب��نّي الكات��ب اأن العديد من �س��ركات �سناعة 
الأ�سلح��ة تتطّل��ع نح��و اإب��رام املزيد م��ن العقود 
م��ع ال�سعودية يف اإط��ار روؤية الع��ام 2030 التي 

طرحها ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان.
واأ�سار التقرير اإلى اأن ثالث اأكرب �سركة دفاعية 
يف العامل تقّدم اأحدث دفعة من 22 طائرة تدريب 
م��ن طراز ه��وك اإل��ى ال�سعودية، وذل��ك مبوجب 
اتف��اق مت اإبرام��ه قب��ل عام��ني بع��د طل��ب �سابق 

بتوريد 18 طائرة.

التقري��ر ب��نّي اأن التجمي��ع النهائ��ي للطائ��رات 
التي ت�ستخدم لتدريب الطيارين املقاتلني �سيكون 
داخ��ل ال�سعودية، ومن املتوقع اأن يتم انتاج اأول 

دفعة يف الربع الثالث من هذا العام.
وكان��ت �سركة بي اإي �سي�ستمز قامت هذا العام 
بت�سليم الطائرات الأرب��ع الأخرة من �سفقة من 

72 طائرة من طراز تايفون اإلى ال�سعودية.
ه��ذا و اأعلن��ت �سرك��ة ب��ي اإي �سي�ستم��ز ع��ن 
ارتف��اع اأرباح الن�س��ف الأول بن�سبة 11٪ بقيمة 
٩45 ملي��ون جنيه ا�سرتليني متج��اوزا تقديرات 
املحللني.. وكانت هذه الأرقام الأولى التي قدمها 
الرئي�س التنفيذى اجلديد ت�سارلز وودبورن الذى 

تولى مهامه خلفا ل�”ايان كينج” يف �سهر يوليو.
يذكر اأن اململك��ة املتحدة حتتل املرتبة الثانية 
عامليا يف قائمة م��وّردي الأ�سلحة اإلى ال�سعودية، 
وق��د �س��ّدرت لها اأ�سلحة باأكر م��ن 3 مليار جنيه 
ا�سرتلين��ي من��ذ اإع��الن ال�سعودية احل��رب على 

اليمن قبل قرابة العامني ون�سف العام.
واأث��ارت تلك ال�سفق��ات موجة اعرتا�س من 
منظم��ات حقوقي��ة دولي��ة، وم��ن بينه��ا حملة 
 )CAAT( الأ�سلح��ة  جت��ارة  مناه�س��ة 
الت��ي قّدم��ت دعوى اإل��ى املحكم��ة الربيطانية 
العليا حول عدم م�سروعي��ة مبيعات الأ�سلحة 
الربيطاني��ة اإل��ى ال�سعودي��ة، اإل ان املحكم��ة 
رف�ست الدعوى مّدعية اأن املبيعات تت�سق مع 

القانون الربيطاين.

مجلة “أويل برايس ”: 

صحة امللك السعودي قد جتبره على 
التنازل عن العرش لصالح ابنه محمد

ك�سفت �سحيفة “لوموند” الفرن�سية عن عدد ال�سجون ال�سرية التي تديرها ال�سلطات الإماراتية 
يف اليم��ن.. ويف حتقي��ق، قالت ال�سحيفة اإنها �ستن�سره على خم�س��ة اأجزاء تباعا، تبني اأن الإمارات 
تدي��ر 18 �سجنا �سري��ا، يوجد فيها معتقلون مينيون.. ووفقا لل�سحيف��ة، فاإن حمققني من الوليات 
املتحدة اأ�سرفوا على ا�ستجواب والتحقيق مع بع�س املعتقلني، الذين نقل عدد منهم اإلى ال�سعودية 
والإم��ارات.. وذك��رت ال�سحيف��ة الفرن�سي��ة اأن الإم��ارات تعل��ن دوما اأن هدفه��ا من دخول اليم��ن هو حماربة 

احلوثيني، اإل اأن الهدف احلقيقي لها هو حماربة حزب الإ�سالح، املح�سوب على جماعة الإخوان امل�سلمني.
“لومون��د”، قال��ت اإن اأب��و ظبي تزّود ملي�سيات “اأبو العبا�س”، بال�س��الح من اأجل قتال حزب الإ�سالح يف 
تعز، علما اأن امللي�سيات هذه حم�سوبة على “ال�سلفيني”.. ي�سار اإلى اأن و�سائل اإعالم ك�سفت موؤخرا عن �سجون 
�سري��ة تديرها الإمارات يف اليمن، ويوجد بها مئات املعتقلني، تو�سع تهمة عامة لهم، وهي النتماء اإلى تنظيم 
القاع��دة.. ال�سجون ال�سرية التي ت��واردت اأنباء عن وجود انتهاكات ج�سيمة داخله��ا، يعتقد اأنها توجد داخل 

قواعد ع�سكرية، ومطارات، وموانئ.
موقع  ليبرتي فيذر:  الواليات املتحدة والسعوديون  

يست�����خدم������������������ون الكولي�������������������را لقت�������������ل اليم���������ني���������ن

ك�سفت جملة “اأويل براي�س” القت�سادية 
املعني��ة باأخبار الدول املنتج��ة للنفط حول 
العامل؛ اأن احلالة ال�سحية للملك ال�سعودي 
�سلم��ان ب��ن عب��د العزيز، رمبا جت��ربه على 
التنازل ع��ن العر�س مل�سلحة جنل��ه ويل العهد حممد بن 

�سلمان خالل الأ�سهر القليلة املقبلة.
ونقلت املجلة ع��ن م�سادر �سعودي��ة اإ�سارتها اإلى اأن 
الإطاح��ة بويل العهد ال�سابق حممد ب��ن نايف وتويل ابن 
�سلمان؛ جعلته ي�سيطر ب�سورة اأكرب على مقاليد احلكم، 

وجعلت توليه احلكم م�ساألة وقت فح�سب.
واأ�س��ارت املجلة اإلى توجه املل��ك �سلمان اإلى املغرب 
لق�س��اء عطل��ة �ست�ستم��ر �سهرا كام��ال بع��د اأن �سّلم ابنه 

مقالي��د احلك��م، معت��ربة ذلك زي��ادة يف موازي��ن القوى 
ل�سال��ح اب��ن �سلم��ان.. واأو�سح��ت املجل��ة اأن الطري��ق 
ع على �سدة العر�س  بات��ت معّبدة اأمام ابن �سلم��ان للرتبُّ
ال�سعودي، خا�سة واأن والده يعاين من مر�س الزهامير.
لب��ن  معار�س��ة �سئيل��ة  هن��اك  اأن  املجل��ة  وبّين��ت 
�سلم��ان داخل �سف��وف عائلة اآل �سع��ود، وخا�سة حيال 
تعاطيه مع الق�سايا اخلارجي��ة التي يجنح اإلى احلرب 
اأو  اليم��ن  التعام��ل معه��ا، وخا�س��ة يف  والت�سعي��د يف 
الأزم��ة القطري��ة.. لكن “وي��ل براي�س” اأ�س��ارت اإلى اأن 
العق��دة الوحيدة التي تواجه اب��ن �سلمان هي “هو عدم 
وجود توافق كبر بين��ه وبني حلفائه الغربيني، خا�سة 

الوليات املتحدة” والتي جتلت خالل الأزمة مع قطر.

صحيفة “لوموند” الفرنسية: 

اإلمارات تدير 18 سجنًا سريًا في اليمن
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هذا، وقد ع��ززت اإدارة اأوباما حملة الق�سف يف 
ت�سري��ن الأول / اأكتوبر املا�س��ي، مع بدء الهجوم 
امل�س��رتك م��ن قب��ل الولي��ات املتح��دة والق��وات 
العراقي��ة عل��ى املو�س��ل، وذل��ك م��ن خ��الل اإلقاء 
12 األف��اً و2٩0 قنبل��ة بني ت�سري��ن الأول/ اأكتوبر 
ونهاية كانون الثاين / يونيو، تاريخ خروج اأوباما 

من احلكم.
ثم ح�س��ل املزيد م��ن تعزيز حمل��ة الق�سف من 
قب��ل اإدارة ترام��ب، حيث مت اإلق��اء 14 األفاً و٩65 
قنبل��ة و�ضاروخاً منذ مطلع �ضب��اط فربار 2017. 
ولكن اأ�سواأ اأعمال الق�سف التي �سجلت حتى اليوم 
هي تلك التي �سهدها �سهر اأيار / مايو 2017، حيث 
و�سل عدد املقذوفات اإلى 4374 قنبلة و�ساروخا.
وقد جمعت منظمة  Airwars.org ومركزها 
يف اململك��ة املتحدة عددًا من التقارير التي توؤكد اأن 
م��ا ب��ني 12 األف و18 األ��ف مدين قد قتل��وا خالل ما 
يق��رب من ث��الث �سنوات جراء الق�س��ف الأمركي 
يف الع��راق و�سوريا. ولكن هذه التقارير قد ل متثل 
غر اجل��زء الظاهر من جبل اجللي��د حيث اإن عدد 
القتل��ى ق��د يزيد عن مئة األ��ف اإذا م��ا ا�ستندنا اإلى 
الفروق��ات املعت��ادة بني اأع��داد ال�سحايا املعرتف 

بهم واأعدادهم احلقيقية يف مناطق القتال.
الأمركي��ة  الق��وات  كان��ت  ال��ذي  الوق��ت  ويف 
واحلليف��ة تقرتب فيه م��ن املو�سل يف العراق ومن 
الرق��ة يف �سوري��ا، وتقي��م ثم��اين قواع��د ع�سكري��ة 
يف �سوري��ا، كان��ت داع���س وحلفاوؤه��ا ي�سربون يف 
مان�س�سرت ولن��دن، ويحتلون ماراوي، وهي مدينة 
يف الفيليب��ني يعي�س فيها 200 األف من ال�سكان. كما 
فج��رت اأي�س��اً �ساحنة حممل��ة باملتفج��رات داخل 
كاب��ول  “املنطق��ة اخل�س��راء” يف  اأح��د ح�س��ون 

باأفغان�ستان.
غ��ر  با�ستخ��دام   2001 الع��ام  يف  ب��داأ  م��ا  اإن 
حكيم للق��وة الع�سكرية به��دف معاقبة جماعة من 
اجلهادي��ني ب�سب��ب جرائ��م11 اأيل��ول / �سبتم��رب، 
بعدم��ا كان قد �سبق اأن دعمته��م الوليات املتحدة 
يف اأفغان�ست��ان، ق��د حت��ول اإل��ى ح��رب عاملية غر 

متوازي��ة. ف��كل واح��د م��ن البل��دان الت��ي اأ�سابها 
الأعم��ال  ب�سب��ب  ال�ستق��رار  ع��دم  اأو  الدم��ار 
الع�سكري��ة الت��ي قامت به��ا الوايات املتح��دة، قد 
حتول الي��وم اإلى خليط من ثقاف��ة الإرهاب. واإنه 
م��ن ال�سذاج��ة مبكان اأن نعتقد  ب��اأن ذلك لن يتفاقم 
طامل��ا اأن الفريق��ني �سي�ستمران يف تربي��ر تطرفهما 
وتقدمي��ه عل��ى اأن��ه رد عل��ى العن��ف املمار�س من 
قب��ل الطرف الآخر، بدًل م��ن حماولة التخفيف من 

من�سوب العنف واخلراب اللذين اأ�سبحا عامليني.
م��ا زال اأك��ر م��ن ع�س��رة اآلف جن��دي اأمركي 
يتمركزون الي��وم يف اأفغان�ستان مقابل ثمانية اآلف 
و500 يف ني�س��ان / اأبري��ل املا�سي. وهنالك تقارير 
توؤك��د اأن اأربع��ة اآلف جندي اإ�س��ايف ميكن اأن يتم 
ن�سره��م يف اأفغان�ست��ان. لقد قتل مئ��ات الألوف من 
الأفغان خالل اخلم�سة ع�سر عاماً من احلرب. ومع 
هذا، ف��اإن طالب��ان ت�سيطر اليوم عل��ى م�ساحة من 
الأرا�س��ي هي الأكرب منذ بدء الجتياح الأمركي، 

عام 2001.
اإن الولي��ات املتح��دة تق��دم م�ساع��دة حيوي��ة 
للحرب ال�سعودية على اليمن، وذلك عرب م�ساندتها 
حل�سار مفرو�س على املوانئ اليمنية، ومن خالل 
تقدميه��ا ملعلوم��ات ع�سكري��ة، وكذل��ك م��ن خالل 
تزويده��ا بالوق��ود -اأثن��اء الط��ران- لطائ��رات 
ال�سعودي��ة وحلفائها التي تق�سف اليمن منذ العام 
2015. اأم��ا تقاري��ر الأم��م املتحدة الت��ي حت�سي 
ع�س��رة اآلف م��ن ال�سحايا املدني��ني فاإنها ل متثل 
غر جزء م��ن العدد احلقيقي للقتل��ى ولالآلف من 

الأ�سخا�س الذين ماتوا بفعل الأمرا�س واجلوع.
والي��وم، يعاين اليمن م��ن اأزم��ة اإن�سانية كربى 
وكذل��ك م��ن وب��اء الكول��را ال��ذي تف�س��ى نتيج��ة 
الفتقار اإلى املياه ال�ساحلة لل�سرب واإلى الأدوية. 

وكال الأمرين هما نتيجة للق�سف وللح�سار.
وتوؤك��د الأم��م املتح��دة اأن مالي��ني اليمني��ني 
والأوبئ��ة.  اجل��وع  ب�سب��ب  للم��وت  معر�س��ون 
وكان م�سروع قان��ون اأمركي يهدف اإلى تقلي�س 
مبيعات الأ�سلحة اإلى اململكة ال�سعودية قد رف�س 

بع��د اأن �سوت �سده 53 من اأع�س��اء الكونغر�س 
) 48 م��ن اجلمهوريني و5 م��ن الدميوقراطيني(، 
مقاب��ل 47 ع�س��وًا �سوت��وا �س��ده يف حزي��ران / 

يونيو املا�سي.
واإذا م��ا انتقلن��ا اإل��ى اجل��وار الأمركي، جند 
اأن روؤ�س��اء غواتيم��ال وهندورا���س و�سلف��ادور 
“قي��ادة  قب��ل  م��ن  عق��د  موؤمت��رًا  ح�س��روا  ق��د 
املتح��دة  الولي��ات  م��ن  اجلنوبي��ة  املنطق��ة 
يف  وتق��رر  ميام��ي.  “ يف   SOUTHCOM
ه��ذا املوؤمتر رف��ع م�ستوى الت�سلي��ح يف “احلرب 
عل��ى املخ��درات” يف اأم��ركا الو�سط��ى، وتعزيز 
اجله��ود الهادف��ة اإل��ى تقلي���س الهج��رة من تلك 
البل��دان باجت��اه الولي��ات املتح��دة. ويف الوقت 
التابع��ون  العام��ون  املفت�س��ون  اأ�س��در  نف�س��ه، 
لوزارتي اخلارجية والعدل الأمركيتني، تقريرًا 
يدي��ن عمالء لوزارة اخلارجية وملديرية مكافحة 
املخدرات )وهي وكالة تابعة لل�سرطة الفيدرالية 
الأمركية(، ل�سلوعهم يف اإطالق النار من اأ�سلحة 
ر�سا�س��ة ومركب��ة ف��وق طائرة هليوكب��رت تابعة 
لوزارة اخلارجية الأمركي��ة  بالقرب من مدينة 
اآهوا���س يف هندورا�س، عام 2012، وهي العملية 

الت��ي اأدت اإلى مقتل اأربع��ة مدنيني اأبرياء 
)رج��ل وامرتني و�سبي��ة بعمر 14 

عاماً(.
اأن  املذك��ور  التقري��ر  ويوؤك��د 

مكافح��ة  مديري��ة  م��ن  ر�سمي��ني 
املخدرات ق��د كذبوا مرارًا يف �سهاداتهم 
اأمام الكونغر�س عندما زعموا اأن هوؤلء 
املواطنني الهندورا�سيني قد قتلوا خالل 
ا�ستباك مع مهربي خمدرات، وهذا يثر 

�سبهات جدية حول امل�سوؤولية احلقيقية 
لالأمركي��ني الذي��ن ي�سارك��ون يف عميات 

م�سلحة يف اأمركا الو�سطى.
هذا ويرتفع من�سوب العنف يف املظاهرات التي 
تنظمه��ا املعار�سة اليمينية يف فنزوبال، وذلك مع 
�ضق��وط ٩٩ قتي��اًل منذ ني�س��ان / بريل، يف حني مل 

تتمك��ن املظاهرات م��ن جتميع دع��م �سعبي كاف 
الإ�ضق��اط حكوم��ة نيكوال���س م��ادورو الي�ضارية. 
هذا، وتقدم الوليات املتح��دة دعمها للمعار�سة 
وه��ي بذلت جه��ودًا ديبلوما�سية م��ن اأجل اإجبار 
احلكوم��ة عل��ى ال�ستقال��ة، وهذا ي�سم��ح بتوقع 

ن�سوب حرب اأهلية مدعومة من وا�سنطن.
ويف هذه االأثناء، عادت فرق املوت اإلى الن�ضاط 
يف املناط��ق الت��ي قام��ت فيه��ا ق��وات “الف��ارك” 
بت�سلي��م اأ�سلحته��ا. ومتار���س هذه الف��رق اأعمال 
القتل والتهديد من اأجل طرد ال�سكان من اأرا�سيهم 

التي يطمع املالكون الأغنياء بال�ستيالء عليها.
يف عاملنا الذي يزداد متزقاً بفعل احلروب، تلقي 
بثقله��ا تهديدات جديدة باأعم��ال م�سلحة تلوح بها 
الولي��ات املتحدة �س��د كوريا ال�سمالي��ة واإيران، 
وهم��ا بلدان ميتلكان دفاعات اأقوى من دفاعات اأي 
بل��د ت�ستهدفه وا�سنطن منذ حرب فييتنام. وهنالك 
اأخطار متزايدة تتمث��ل بارتفاع من�سوب التوترات 
ب��ني الوليات املتح��دة وكل من رو�سي��ا وال�سني. 
وهذه الأخط��ار ت�سبح وجودية وفق ما ترمز اإليه 
اآخر الزمان” التي �سممها علماء يف املجال  “�ساعة 
الذري والتي تقف عقاربها الآن على نقطة دقيقتني 
منت�س��ف  قب��ل  ون�س��ف 

الليل ]اأي قبل احلرب النووية واآخر الزمان[.
وبالرغ��م م��ن ك��ون ح��روب م��ا بع��د 11 اأيلول 
/ �سبتم��رب ق��د قتل��ت، عل��ى الأرج��ح، م��ا ل يق��ل 
ع��ن ملي��وين �سخ���س يف البل��دان الت��ي هاجمته��ا 
الولي��ات  ا�ستقراره��ا  اأو زعزع��ت  اأو اجتاحته��ا 
املتح��دة، ف��اإن الق��وات الأمركي��ة مل تتعر�س اإل 
اإل��ى خ�سائر منخف�سة ج��دًا خالل تل��ك العمليات. 
واخلطر احلقيقي يتاأتى من كون هذا الواقع مينح 
واملواطن��ني  والع�سكري��ة،  ال�سيا�سي��ة  القي��ادات 
العادي��ني اإلى حد ما، �سعورًا خاطئ��اً بالثقة جتاه 
الع��دد احلقيقي لل�سحاي��ا الأمركيني )وهذ العدد 
عادة ما يت��م اإخفاوؤه اأو تخفي�س��ه من قبل و�سائل 
الإع��الم الأمركية والغربية(، وجت��اه التداعيات 
امل�ستقبلي��ة اخلط��رة الت��ي ميك��ن اأن تنج��م ع��ن 
التدخ��الت الأمركية. وعلين��ا اأن نتوقع اأن يكثف 
القادة الأمركيون حروبهم احلالية، واأن يوجهوا 
تهديدات جديدة لكل م��ن اإيران وكوريا ال�سمالية، 

التوت��ر  من�س��وب  يرفع��وا  م��ن واأن  كل  م��ع 
رو�سيا وال�سني.

يف م����ا ي���ل���ي ا����س���ت���ع���را����ض حل�����ال ح����روب 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف ال��ع��امل ل��ل��ع��ام 2017: 
حملة الق�سف يف العراق و�سوريا هي اليوم 
التي  الق�سف  اأع��م��ال  منذ  ات�����س��اع��اً  االأك���ر 
خالل  والو�ض  وكمبوديا  فييتنام  ا�ستهدفت 
فبني  املا�سي.  القرن  و�سبعينيات  �ستينيات 
اأيار / مايو 2017،  العام 2014 ونهاية �سهر 
األفاً عدد القنابل وال�سواريخ  اإلى 84  و�سل 
التي األقيت على العراق و�سوريا. وهذا يكاد 
يعادل ثالثة اأ�سعاف ال� 29 األفاً و200 قنبلة 
اإل��ق��اوؤه��ا على ال��ع��راق خ��الل حملة  التي مت 

“ال�سدمة والرعب” يف العام 2003.

عن حال احلروب 
األم���ي���رك���ي���ة  في 
ال�����ع�����ال�����ں ل���ل���ع���اں

تقرير/ماج���د اخل����زان
ك�سف الأمني العام امل�ساعد للتنظيم 
النا�س��ري حمم��د م�سع��د الرداع��ي اأن 
اليم��ن يف الع��ام 1٩77م اأي اآخ��ر عام من 
حك��م الرئي���س ابراهي��م احلم��دي قدمت 

قر�سا للبنك الدويل .
وق��ال حمم��د م�سع��د الرداع��ي يف ح��وار 
اأ�سبح��ت   77 ع��ام  يف  اليم��ن  اأن   : �سحف��ي 
تقر���س البنك الدويل مو�سحا خالل 
فرتة الرئي���س الراحل ابراهيم 
ا�ستم��رت  الت��ي  احلم��دي 
كان  حي��ث  �سن��وات  ث��الث 
اليم��ن يف العام 74 تبحث عن 
امل�ساع��دات والقرو���س لك��ن 
بعد عام واحد اأي عام 1٩75م 
ب��داأت املوازن��ة تت�س��اوى 
م��ع  الإي��رادات 

امل�سروف��ات ويف 76 بداأت الإي��رادات تفوق امل�سروفات 
اأما يف 77 اأ�سبحت اليمن تقر�س البنك الدويل .

واك��د الرداعي باأن��ه بدل م��ن ان كان اليمن يف عام 73 
و 74 تبح��ث ع��ن امل�ساع��دات اأ�سبحت يف ع��ام 77 دولة 
مانحة تقر�س البنك ال��دويل رغم انه مل يكن هناك برتول 
.. تقاري��ر اقت�سادي��ة و�سف��ت عه��د الرئي���س ابراهي��م 
احلم��دي عه��د الرخ��اء والرف��اه اأو ” الع�س��ر الذهبي ” 
ففي��ه �سهدت اليم��ن حت��ولت اقت�سادية �سابق��ت الزمن 
واأث��ارت اإعجاب العامل اأجم��ع، فكل املوؤ�س��رات ال�سالبة 
التي ل زال��ت مزمنة حتولت اإلى موجبة وتوؤكد التقارير 
ال�س��ادرة عن البنك املركزي اليمن��ي خالل 74-77م اأن 
الناجت املحلي الإجمايل حقق ن�سبة منو بلغت من ٪56.1 
ع��ام 77م يف ح��ني كان��ت 21.5٪ ع��ام 74م وبن�سبة منو 
130٪ وباملقاب��ل ارتفعت ن�سب��ة ال�سيولة يف التداول من 

25.6٪ عام 74م اإلى 67.3٪ عام 77م .

العجز بعد استشهاد الرئيس
وحق��ق مي��زان اخلدم��ات مع��دلت كب��رة و�سل��ت 
4457.3 ملي��ون ريال عام 77م مقابل 727.7 مليوناً عام 

74م، وخ��الل اأقل من عام حتول موق��ف امليزان اجلاري 
من ال�سلب��ي ب�83.7 مليوناً ع��ام 73م اإلى 301.7 مليون 
ع��ام 74م و�س��ول اإل��ى 1472.7 مليون��اً ع��ام 77م ومن 
ث��م عاود العجز يف امليزان اجل��اري عام 78-7٩م لي�سل 
621.3 مليون��اً و�س��ول، اإل اأن ن�سب��ة العج��ز و�سل��ت 
ملياري��ن و771 مليوناً عام 82م وبلغ��ت معدلت ميزان 
راأ�س امل��ال 340.4 مليون ريال مقابل 12٩.3 مليون عام 

73-74م .
واأو�سح��ت التقارير اأن ميزان املدفوعات حقق يف عهد 
الرئي���س احلم��دي من��وا مت�سارع��ا بل��غ 2012.7 مليوناً 
مقاب��ل 4٩1.6 ع��ام 74م وبع��د مقت��ل الرئي���س احلمدي 
�سيطرت املوؤ�سرات ال�سالبة على ميزان املدفوعات لي�سل 

اإجمايل العجز مليارًا و5٩1 مليون ريال عام 82م.
وت�س��ر اإح�سائيات التجارة اخلارجية اإلى اأن اإجمايل 
احل�سيلة مل تتجاوز خالل الفرتة 64-71م ال�20 مليون 
ريال وكانت تعتمد على الن واجللود يف حني حقق قطاع 
القطن من��وا ملحوظا بلغ 36٪ يف عه��د الرئي�س احلمدي 
واحتل��ت �سادرات القطن املرتب��ة الأولى من ال�سادرات 
وبن�سب��ة 52٪ ونظ��را للج��دوى القت�سادي��ة ل�سادرات 

القطن مت ا�ستحداث بند خا�س يف املوازنة العامة للدولة 
اأطلق عليه بند القطن والذي اختفى من قائمة ال�سادرات 
عقب ا�ست�سه��اد الرئي�س الذي جاءت به الأقدار، وحققت 
�س��ادرات الن اأعلى م�ستوى لها عام 77م، حيث ارتفعت 
�سادرات اليمن من الن اإلى الأ�سواق اخلارجية من 6.6 

ماليني اإلى 48.1 مليوناً.

الرئيس احلمدي مؤسس منجزات احلاضر
وبالع��ودة اإلى حوار الأمني الع��ام امل�ساعد للتنظيم 
النا�س��ري ، ق��ال الرداع��ي : اأن الرئي���س احلمدي نظر 
اإل��ى جان��ب ال�سناع��ة والزراع��ة واعت��رب ان م��ن هذه 
موؤ�س��رات اأ�سا�سية حيث اوجد بن��ك الت�سليف الزراعي 
اأوج��د البن��ك ال�سناع��ي لدع��م ال�سناع��ات كم��ا اأوجد 
بن��ك الإ�سكان لبناء املدن لذوي الدخ��ل املحدود والتي 
بدوره��ا اأ�سهم��ت يف حتقي��ق تنمي��ة .. الرداع��ي اأ�س��ار 
اإل��ى الإ�س��الح اأو الت�سحي��ح امل��ايل والإداري الذي مت 
فر�س��ه ، حي��ث مت ت�سكيل جل��ان الت�سحي��ح من داخل 
كل موؤ�س�س��ة وم��ن اأبنائه��ا كما�سكلت جل��ان للت�سحيح 
يف اجلان��ب الع�سكري واملدين وكان��ت بالنتخاب وكان 
يعق��د �سهرياً اجتماع ملجل���س القيادة وجمل�س الوزراء 
واللجنة العلي��ا للت�سحيح مع ح�سور اجلهاز املركزي 
للرقاب��ة ومناق�س��ة ماه��ي الق��رارات الت��ي مل تنفذ وما 
اأ�سبابها والتي كان يعالج ب�سكل مبا�سر داخل الجتماع 

بوجود كل هذه الأطراف.

اليم�������ن يق����������دں ق�������������رض������������ًا للبن�������ك ال���������دول������ي
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ت�ستع��د اململك��ة العربي��ة 
ال�سعودي��ة لك�س��ر تقاليده��ا 
وفت��ح  ال�سارم��ة،  الديني��ة 
عل��ى  ال�ساط��ئ  منتج��ع 
الأحم��ر،  البح��ر  �ساح��ل 
يك��ون  �س��وف  الالت��ي  الأجنبي��ات  للن�س��اء 
مبقدوره��ن اأخ��ذ حمام��ات ال�سم�س مبالب�س 
البح��ر “البكين��ي” جنب��ا اإل��ى جن��ب م��ع 
الرج��ال، بح�سب تقرير ل�سحيفة “التاميز● 

الربيطانية.
وه��ذا امل�س��روع هو م��ن بنات اأف��كار ويل 
العه��د الأم��ر حمم��د ب��ن �سلم��ان، و�سيت��م 
متويل��ه من قبل �سندوق ال�ستثمار العام يف 

البالد، الذي يراأ�سه الأمر ال�ساب.
وق��ال ال�سندوق يف بيان ل��ه “اإن م�سروع 
البح��ر الأحمر �سيكون منتجعاً فاخرًا يقع يف 
عدة جزر يف البحر الأحمر ويغرق يف مظاهر 
الطبيعة والثقافة”. واأ�س��اف “اأنه �سي�سع 
معاي��ر جدي��دة للتنمي��ة امل�ستدام��ة حتقق 
لالأجي��ال القادم��ة فر�س لل�سياح��ة الفاخرة 
وت�س��ع ال�سعودية عل��ى خريط��ة ال�سياحة 
الدولي��ة”.. وت��رى ال�سحيف��ة الربيطانية، 
اأن ذل��ك يعت��رب عالم��ة على اأن الب��الد اآخذة 
يف النفت��اح تدريجياً، وذل��ك يف ظل ت�سجيع 
�سخ�سيات نافذة مثل ويل العهد على التغير 
التدريج��ي، و�س��ط رغبة جل��ذب ال�ستثمار 

وال�سياحة الأجنبيني.
وعل��ى ال�ساطئ الرئي�سي للمملكة العربية 
ارت��داء  الن�س��اء  م��ن  يطل��ب  ال�سعودي��ة، 
اأ�س��ود ف�سفا���س  “العب��اءة”، وه��ي رداء 
يغطي مالب�سهن العادية، يف الأماكن العامة.
وتطب��ق اململكة نظ��ام “الولي��ة”، الذي 
يعن��ي اأن املراأة ل بد له��ا من احل�سول على 
اإذن اأح��د الأقارب الذكور م��ن اأجل مغادرة 
ال�سعودية، اأو الدرا�س��ة، اأو احل�سول على 
العدي��د من اخلدم��ات احلكومي��ة والطبية. 
ويفرت���س بالرجال كذل��ك اأن تكون مالب�سهم 

حُمت�سمة.
وتق��ول ال�سحيفة اإنه يف اململكة، ل ي�سمح 
للن�س��اء بقيادة ال�سيارات. ويطبق مبداأ منع 
االخت��اط، وال يع��د ارت��داء البكين��ي اأم��رًا 

واردًا من الأ�سا�س.
اإط��الق  اأعلن��ت،   ال�سعودي��ة  اأن  يذك��ر 
م�سروع �سياحي �سخم، بتحويل 50 جزيرة 
وجمموع��ة م��ن املواق��ع على �ساح��ل البحر 

الأحمر اإلى منتجعات �سياحية.
وين��درج امل�س��روع، ال��ذي ه��و م��ن بنات 
اأفكار ويل العهد ال�سع��ودي الأمر حممد بن 
�سلم��ان، يف اإطار جه��ود ال�سعودي��ة لتنويع 
امل��وارد القت�سادية يف اململك��ة، التي تعتمد 
ب�سكل اأ�سا�سي على النفط، من اأجل مواجهة 

تراجع الأ�سعار.
و�سيخ�س��ع املنتج��ع، ال��ذي ميت��د عل��ى 
م�ساحة 200 مي��ل )322 كم( من ال�سواطئ 
الذهبي��ة ف��وق 50 جزي��رة قبال��ة ال�ساح��ل 
الغرب��ي للمملكة، لقواع��د منف�سلة عن باقي 
الب��الد، الت��ي تفر���س قي��ودًا �ساِرم��ة على 

لبا�س و�سلوك الن�ساء.

ك�سف��ت �سحيفة الإندبندنت يف تقري��ر هو الأول من 
نوع��ه لو�سيل��ة اع��الم غربي��ة، اأن الق��وات ال�سعودية 
كد�ست جث��ث مواطني مدينة العوامي��ة املحا�سرة يف 

ال�سوارع.
وقال��ت ال�سحيف��ة الربيطاني��ة يف حتقيقه��ا ال��ذي 
ت�سم��ن مقاب��الت مع ال�س��كان اأن الأو�س��اع �سادمة يف 
املدينة التي ت�سهد حرب��اً �سرية بني القوات احلكومية 
ومعار�س��ني، ونقلت عن �سكان البل��دة قولهم، اإنه قتل 
عدد كبر من �سكان املنطقة جراء ق�سف املدينة ونران 
القنا�س��ة، م�سرة اإل��ى اأنه "من ال�سع��ب التحقق من 
املعلومات املتعلق��ة بالعوامية، لأنه من غر امل�سموح 
لو�سائ��ل الإع��الم الأجنبية القرتاب م��ن تلك املنطقة 
دون مرافقة م�سوؤولني حكوميني"، مو�سحة باأن : هذا 
يعني اأن العامل يعتمد يف تغطية اأحداث العوامية على 
ما تنقله و�سائل الإعالم احلكومية ال�سعودية، خا�سة 
واأن مواق��ع وو�سائ��ل التوا�س��ل الجتماع��ي ل ميكن 

العتماد عليها كم�سدر للمعلومات".
ويع��ود تاريخ تاأ�سي���س منطقة العوامي��ة اإلى نحو 
400 ع��ام خل��ت وتقع �س��رق حمافظ��ة القطي��ف التي 

يقطنها نحو 30 األف �سخ�س.
واأ�سافت ال�سحيفة اإن املنطقة تقبع رهن احل�سار، 
اإذ تن�س��ب الق��وات ال�سعودي��ة حواج��ز عل��ى الطرق 
املوؤدي��ة اإليه��ا، وقد ب��اءت حماولت الريا���س لإجالء 
ال�سكان عنها قبل نحو 3 اأ�سهر بالإخفاق بعد ا�ستباكات 

عنيفة دارت بينها وبني مواطني العوامية.
ونقل��ت ال�سحيفة عن اآدم كوغ��ل الباحث يف �سوؤون 
حق��وق الإن�س��ان يف منظم��ة "هيومن رايت���س ووت�س" 
قوله: لقد وثقت كثرًا م��ن النزاعات يف ال�سعودية من 
قب��ل لكن ل �سيء منه��ا ي�سبه ما يج��ري الآن، م�سيفاً: 
راأي��ت تظاهرات لكن اأياً منه��ا مل ي�سهد هذا احلجم من 

الت�سلح والعنف.
ومن��ذ اأكر م��ن ٩0 ي��وم مل تتوقف �سيا�س��ة الدمار 
التي تنتهجها الق��وات ال�سعودية يف املنطقة ال�سرقية، 
احل�س��ار اأو التهج��ر خي��اران ل ثال��ث لهم��ا يه��ددان 
اه��ايل العوامية وهم الذين يعي�سون اأ�سد ايامهم قتامة 
يف ظ��ل ت�سيي��ق اخلن��اق عليه��م وترهي��ب النا�سط��ني 
واحلقوقي��ني، واإل�س��اق تهم��ة الره��اب به��م يف حال 

اإبدائهم اأية ممانعة للرحيل.

هذا املوقف عّززته تقارير �سحفية كثرة ن�سرت 
يف �سح��ف الكيان الرئي�سي��ة. توؤكد ه��ذه التقارير 
عل��ى اأن ع��زل قط��ر �سيق��وي احلل��ف ال�سع��ودي 
القطري �سد اأعدائهم اأي اإيران والإرهاب. فح�سب 
�سحيف��ة "جروزاليم بو�ست" ف��اإن الأزمة تعترب 
فر�س��ة ذهبية لتغير املوازي��ن يف املنطقة ل�سالح 

ال�سعودية والكيان الإ�سرائيلي.
ال�سعودي��ة  يوؤي��د  وا�س��ح  موق��ف  ه��و  اإذن 
والإم��ارات يف توجهاته��ا، هذا الأم��ر وبالنظر اإلى 
التناغ��م ال�سعودي مع املطال��ب الإ�سرائيلية يوؤكد 
وجود حالة من الن�سجام التام فيما بني الطرفني. 
ويعزز هذه النظرية الطلبات وال�ضروط ال�ضعودية 
الت��ي ُطلبت من قطر لإع��ادة العالقات ومنها طرد 
حما���س واعتباره��ا اإرهابي��ة. فهذا ال�ض��رط هو يف 

الواقع مطلب اإ�سرائيلي قدمي و�سعودي جديد.
الأمر الآخر ال��ذي ح�سل البارحة الأحد والذي 
يوؤك��د ا�ستم��رار �سيا�س��ة تب��ادل ر�سائل ال��وّد بني 
الطرف��ني الإ�سرائيل��ي وال�سعودي ه��و قرار وزير 
الت�س��الت يف الكي��ان اإغ��الق مكات��ب اجلزيرة يف 
القد�س املحتلة و�سح��ب الرتاخي�س من مرا�سليها 
ومن��ع بثه��ا م��ن قب��ل ال�س��ركات امل��زودة بخدمة 

القنوات الف�سائية يف الداخل الإ�سرائيلي.
اأم��ا ع��ن اأ�سب��اب ه��ذا الق��رار فق��د ب��ّرره وزير 
الت�س��الت بدع��م اجلزيرة ما ي�سم��ى بالرهاب . 

واأكر من ذلك فقد ا�ست�سهد مبا �سماه "قرار اإغالق 
مكات��ب اجلزيرة من قبل دولة عربية �سنية وحظر 
عملها". يف ر�سالة وا�سحة ل لب�س فيها لل�سعودية. 
تقول الر�سالة نحن معك��م ونوؤيد توجهاتكم وهذه 
اخلط��وة اإمن��ا عربون اإخال���س للحلف ال��ذي بداأ 

يتبلور باأ�سكال خمتلفة.
طبع��ا ه��ذا الق��رار مل ياأت��ي ب�س��كل مفاجئ، بل 
�سبقه ق�سف اإعالمي متهيدي جزاأ منه توّله رئي�س 
وزراء الع��دو نف�س��ه بنيام��ني نتانياه��و. حيث اأن 
نتانياهو كان قد هّدد على �سفحته على الفاي�سبوك 
اجلزيرة بالإغالق ب�سبب ما �سماه التحري�س على 

العنف خالل تغطيتها اأحداث الأق�سى الأخرة.
م��ن اجله��ة ال�سعودي��ة الإماراتي��ة، فق��د بداأت 
اأ�سه��ر  ومن��ذ  له��م  التابع��ة  الإعالمي��ة  الو�سائ��ل 
اإل��ى  ترام��ب  دونال��د  زي��ارة  بع��د  وخ�سو�س��ا 
ال�سعودي��ة بالتمهي��د لفك��رة اإ�سرائي��ل ال�سديقة. 
ولنظري��ة "ع��دو ع��دوي �سديق��ي" حي��ث اأن هذا 
الإع��الم املاأج��ور يبث وب�س��كل مدرو���س وموجه 
برام��ج �سيا�سي��ة وحواري��ة ل�سخ�سي��ات عربي��ة 
تتح��دث ع��ن اإمكاني��ة اإقام��ة �س��الم م��ع الكي��ان 
الإ�سرائيلي وت�سكيل حلف يف مواجهة اإيران العدو 

والتهديد امل�سرتك للطرفني.
ه��ذه ال�سيا�س��ة الإعالمي��ة ته��دف لإلق��اء اأفكار 
خبيثة يف اأذهان الراأي العام العربي، ولتقييم ردة 

فعل ه��ذا املجتمع اإزاء فك��رة ال�سداقة مع الكيان 
الإ�سرائيلي.

طبع��ا ه��ذا الإعالم وم��ن اأجل �س��رب وت�سويه 
�سورة اأعداء اإ�سرائيل فاإنه يبث اأفكار مريبة تتهم 
املقاوم��ة الفل�سطينية واللبناني��ة بالإرهاب وعلى 

راأ�سها حزب اهلل وحما�س.
اإذن وم��ن خالل مراجع��ة امل�سهد الكام��ل تتاأكد 
نظرية التحالف اجلدي��د الذي بداأ يظهر للعلن بني 
اإ�سرائيل وال�سعودي��ة يف مواجهة اأعداء الطرفني. 
فمهاجم��ة اإ�سرائيل لقط��ر واجلزي��رة ياأتي يف هذا 
ال�سي��اق ومهاجمة حما�س واملقاوم��ة الفل�سطينية 
م��ن قب��ل ال�سعودي��ة اأي�سا لي���س خ��ارج ال�سياق. 
وه��ذا اأول الغي��ث بانتظ��ار اخلط��وات املتبادل��ة 

التالية من الطرفني.
يبق��ى الرهان على ال��راأي الع��ام العربي وعلى 
يظه��ر  اأن  الأ�سي��ل  والإع��الم  املثقف��ة  ال�سرائ��ح 
احلقيق��ة لل��راأي الع��ام ك��ي ل جن��د اأنف�سن��ا بعد 
�سنوات اأم��ام واقع يقول اإ�سرائي��ل �سديقة ودول 
الع��دو. وعل��ى املجتمع��ات  كاإي��ران وقط��ر ه��ي 
العربي��ة اأن تدرك اأن اأي تق��ارب يف وجهات النظر 
وتناغ��م م��ع الع��دو الإ�سرائيل��ي يوؤك��د اأن هن��اك 
�ساللة وبالت��ايل العك�س �سحي��ح، فاملع�سكر الذي 
تعت��ربه اإ�سرائي��ل ع��دوا هو ال��ذي ي�سل��ك طريق 

ال�سواب وخال�س الأمة من الذّل.

إسرائيل : أين موقعها من أزمة عربان اخلليج 
مل يك�ن موق�ف الكي�ن الإ�رصائيلي غ�م�س� اجت�ه الأزم�ة اخلليجية، فعلى رغم الت�س�لت ال�رصي�ة والعلنية الق�ئمة بني دولة قطر 
ل�ت األ تقف يف الو�سط واأن تتخذ وعلى ل�س�ن اأك�ر من م�سوؤول اإ�رصائيلي  والكي��ن من�ذ �سن�وات اإل اأن احلكومة الإ�رصائيلية ف�سّ

مواقف بع�سه� وا�سح وبع�سه� �سمني توؤكد دعمه� للحليف اجلديد )ال�سعودية( يف توجه�ته� و�سي��س�ته�.
ب�داأ الأم�ر م�ع وزير الأم�ن يف احلكومة الكي��ن "اأفيغدور ليربم��ن" الذي ق��ل اأن الدول اخلليجي�ة اأدرك�ت اأن التهديد احلقيقي 
ال�ذي يواجهه� هو الإره�ب الإ�سالمي ولي�س ال�سهيوني�ة. موؤكدا اأن الدول التي ق�طعت قطر اإمن� ب�سبب دعم الأخرية مل� ي�سمى 

ب�لإره�ب. داعي� لتح�لف وتع�ون يف جم�ل مك�فحة الإره�ب.

صحيفة بريطانية ت���شف حجں جرائں آل� سعود بحق سكان مدينة العوامية 

السع�����������ودي�������ة
للنساء  الطريق لفتح منتجعات سياحية   في 
األج���ن���ب���ي���ات ع���ل���ى ال���ب���ح���ر األح����م����ر ب��ال��ب��ك��ي��ن��ي 
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ك��م هناك م��ن حروب ه��ي تدخل يف اإط��ار البغي 
اليوم الع��دوان ال�سعودي الأمريك��ي على بلدنا هو 
حال��ة بغي ما يج��ري عل��ى الفل�سطينيني ه��و حالة 
بغ��ي ما يج��ري عل��ى ال�سوري��ني هو حال��ة بغي ما 
يج��ري على  العراقي��ني حالة بغي  م��ا يجري على 
خمتل��ف �سع��وب املنطقة، م��ا تع��اين الب�سرية، وما 
يع��اين من��ه امل�ست�سعف��ون يف �ست��ى اأقط��ار الدني��ا، 
البغ��ي، لكي نتحم��ل م�سئوليتن��ا يف الت�سدي للبغي 
يف الت�س��دي للظلم يف  الت�س��دي لل�سر يف العمل على 
اإقام��ة الع��دل على اإحق��اق احلق، لبد م��ن ال�سرب 
ل ب��د من ال�س��رب، كيف نرتبى عل��ى ال�سرب ال�سرب 
اهلل،  طاع��ة  يف  ال�س��رب  بامل�سئولي��ة،  النهو���س  يف 

ال�س��رب يف المتن��اع ع��ن مع�سي��ة  اهلل، وال�سيطرة 
عل��ى النف�س، والنت�سار على ه��وى النف�س، عملية 
ال�سي��ام هي عملية نتعلم منها ال�سرب اأن ن�سرب عند 
الظم��اأ تظمى ت�سعر بالظماأ وتعاين من الظماأ ويزداد 
ال�سغ��ط النف�سي واجل�سدي علي��ك من ذلك  فتتعلم 
اأن ت�س��رب واأن تتحم��ل وال�س��رب ه��ي حال��ة حتمل 
باخت�س��ار ال�سرب حالة حتم��ل يف النف�س واجل�سد، 
عن��د اجل��وع مث��ال تع��اين م��ن اجل��وع وال�سغ��ط 
النف�س��ي عند اجل��وع وال�سغط الب��دين عند اجلوع 

فتتع��ود عل��ى اأن  ت�سرب واأن تتحم��ل وهكذا نتعود 
ونرتو�س على ال�سرب عند حالت املتاعب النف�سية 
واملتاعب اجل�سدية كلما تعود الإن�سان على ال�سرب 
كلم��ا امتل��ك الق��درة على التحم��ل وبالت��ايل القدرة 
على النهو���س بامل�سئولية،  الق��درة على اللتزام، 
املنع��ة النف�سية، الق��وة النف�سية تتنام��ى حالة من 
القوة النف�سية والطاق��ة النف�سية والمتالك للقدرة 
ب�س��كل اأف�س��ل وب�سكل اأك��رب، لكن يحت��اج الإن�سان 
اإل��ى ا�ستح�س��ار الذهني��ة لهذا مبعن��ى اإذا مل تركز  

يف ذهنيت��ك ونف�سيت��ك عل��ى تنمي��ة الإرادة والقوة 
وال�سيط��رة والتحك��م اأم��ام رغب��ات النف���س واأمام 
�سهواته��ا، نحن نحتاج اإلى ال�س��رب يف كل �سيء، يف 
اللت��زام الديني يف البتع��اد عن املع�سية، يف طاعة 
اهلل �سبحان��ه  وتعالى حتى فيما خالف هوى النف�س 
ورغب��ة النف�س، اأو �سعب على النف���س اأو راأت فيه 
النف���س امل�سق��ة عليه��ا، وللنهو���س بامل�سوؤولي��ات 
املهم��ة نحت��اج اإلى التق��وى، اأن نتق��ي اهلل فا نفرط 
فيه��ا، لأننا اإن فرطنا يف  م�سوؤولياتنا الكبرة ترتب 

عل��ى ذلك نتائج �سيئة يف حياتن��ا ويف م�ستقبلنا يوم 
القيام��ة، ك��م من املظ��امل تنت�س��ر يف ه��ذه الأر�س؟ 
ك��م م��ن املفا�س��د تنت�س��ر يف ه��ذه الأر���س نتيج��ة 
التق�سر؟ نتيجة الإهمال يف النهو�س  بامل�سوؤولية، 
لحظ��وا الأكر من الب�س��ر ل يزالون متن�سلون عن 
م�سوؤولياتهم يف الت�سدي للظل��م والظاملني والف�ساد 
واملف�سدين والطغ��اة وطغيانهم، وهذا يفيد اأولئك، 
ي��زداد ظلمهم ي��زداد ا�ستبدادهم ي��زداد طيغيانهم،  
تزداد املظامل تزداد املاآ�سي، تكرب النكبات والويالت 
عل��ى الب�سرية، لكن كلم��ا ا�ست�سع��ر النا�س التقوى 
كلما حتملوا م�سوؤولياتهم كلما حت�سن واقع احلياة 

وكلما كان لذلك اأثرا اإيجابيا يف واقع احلياة.

اهلل �سبحان��ه وتعال��ى حك��ى لن��ا يف كتاب��ه الك��رمي حكاي��ًة 
تاريخي��ًة مهم��ًة فيها الكث��ر من العرب والدرو���س ويف مقدمة 
ه��ذه الدرو���س الأهمي��ة الكب��رة للتق��وى ق��ال ج��ّل �ساأنه ) 
ِقّ ( ابن��ي اآدم اأبينا  اآدم عليه  َواْت��ُل َعَلْيِهْم َنَب��اأَ اْبَنْي اآَدَم ِباحْلَ
ْل  ��َل ِمن اأََحِدِهَما َومَلْ ُيَتَقَبّ َبا ُقْرَباًنا َفُتُقِبّ ِقّ اإِْذ َقَرّ ال�س��الم ) ِباحْلَ
ِم��َن الآَخ��ِر( كل منهم��ا قدم قربان��اً اإلى اهلل �سبحان��ه وتعالى 
اأحدهما تقبل اهلل منه قربانه والآخر مل يتقبل اهلل منه قربانه، 
لحظ��وا م��ا اأكربها م��ن  ح�سرة وم��ن خ�س��ارة والبع�س قد 
يه��دم نف�سه قد يغ�س نف�س��ه قد يجل�س فرتات طويلة ويتوجه 
يف ه��ذه احلي��اة لف��رته طويلة بعيدًا ع��ن التق��وى يعترب اأنه 
يعم��ل الكثر م��ن الأعمال ال�ساحل��ة واأن له يف جم��ال اأعمال 

اخل��ر  وال��رب والإح�س��ان اإل��ى النا���س ن�ساًطا وا�سًع��ا واأنه 
يعمل ويعمل ويفعل ويفعل من الأعمال ال�ساحلة هنا وهناك 
يف جم��الت متعددة ولك��ن بعيًدا عن التق��وى فيم�سي حياته 
على ه��ذا الأ�سا�س مي�سي عمره بناًء عل��ى  هذا كيف �ستكون 
ح�سرات��ه يوم القيامة عندما يكون ما قدمه من الأعمال اأعمال 
اخل��ر اأعمال اإح�سان قرابني معين��ة اأعمال تقرب بها اإلى اهلل 
فيكت�س��ف اأنها يوم القيام��ة حتولت اإلى هباٍء منثور ) َوَقِدْمَنا 
نُثوًرا(، هباء مثل  اإَِل��ى● َما  َعِمُل��وا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَب��اًء َمّ
ذرات الغب��ار ال�سغ��رة الت��ي ل قيمة له��ا ول اأهمية لها ومل 
يتحق��ق له من ورائه��ا اي نتيجة، هنا يف الآية املباركة عندما 
يق��ول اإذ قرا قربانا ، كل منهما تقرب اإل��ى  اهلل بقربان، فُتُقّبل 
َك(  حتركت فيه  من اأحدهما ومل يتقبل من الآخر، )َقاَل َلأَْقُتَلَنّ

ا  َ مَنّ َك َقاَل اإِ نزغة ال�سيط��ان وحالة احل�سد واحلقد )َقاَل لأَْقُتَلَنّ
ُ ِمَن امْلَُتِّقنَي( وهذه نقطة يف غاية الأهمية اإمنا يتقبل  ُل اهلَلّ َيَتَقَبّ
اهلل م��ن  املتقني، القاعدة الأ�سا�سي��ة واملرتكز الأ�سا�س لقبول 
الأعم��ال ال�ساحلة والقرب التي نتقرب به��ا اإلى اهلل �سبحانه 
ُ ِمَن امْلَُتِّقنَي( مهما عملَت  ��ُل اهلَلّ ا َيَتَقَبّ َ وتعال��ى هي التقوى )اإِمَنّ
ومهم��ا قدمَت ولكن من غر التقوى  ومن غر اإلتزاٍم بالتقوى 
وبعي��دًا عن الإنطالقة امل�ستندة اإلى التقوى يف النّية والهدف 
والتوج��ه والإ�سل��وب .. اإلى غر ذل��ك، اإذا خرجت عن نطاق 
التقوى فما من قبوٍل لعملك مهما كان، هو عمل حابط )َحِبَطْت  
ْنَي��ا َواْلآِخ��َرِة( غ��ر مقبوٍل عن��د اهلل �سبحانه  اأَْعَماُلُه��ْم يِف الُدّ
وتعالى ولي�س له من اآثار او نتائج اإيجابية ل على نف�سك ول 
يف الواق��ع من حولك ول فيم��ا يرتتب عليه من نتائج يف الدنيا 

والآخرة عند اهلل �سبحانه  وتعالى.
فاإذًا لهذا الإعتبار لهذه الأهمية للتقوى من املهم اأن ن�ستفيد 
من �سهر رم�سان من �سيامه من قيامه من الأعمال اخلّرة فيه 
ولدين��ا هذا التوج��ه ومنتلك هذا احلر���س يف حتقيق التقوى 

يف واقعن��ا، لأن��ه اإذا كان��ت ه��ذه  امل�ساألة غائبة ع��ن ذهنيتنا 
وغائب��ة م��ن اهتمامن��ا ول وج��ود له��ا يف توجهن��ا ف�ستك��ون 
ا�ستفادتن��ا �سئيل��ة جدًا اأو منعدم��ة، ا�ستفادتنا م��ن ال�سيام 
يف �سه��ر رم�سان ومن ما يف �سهر رم�س��ان من عوامل ت�ساعدنا 
عل��ى  حتقي��ق التق��وى يف واقعنا فنفق��د هذه النتيج��ة املهمة 
وكما هو لدى البع�س ينح�سر اهتمامهم يف هذا ال�سهر املبارك 
او نظرته��م غلى �سيام �سهر رم�س��ان وغره ممايف هذا ال�سهر 
من ق��رب اإلى اهلل �سبحان��ه وتعالى  كعملية انت��اج للح�سنات 
يعني تركيز فقط على الثواب تركيز فقط على الأجر، الثواب 
والأج��ر يتحق��ق اإذا حتقق��ت التق��وى، النتيج��ة املهم��ة هي 
التق��وى، اإذا حتقق��ت حتقق معه��ا الثواب والأج��ر وبقية ما 
يوؤّمل��ه الإن�س��ان  من بركات هذا ال�سه��ر يف �سيامه وقيامه اإذا 
مل تتحق��ق التقوى لن تتحقق بقية النتائج، فال ثواب ول اأجر 
بل يك��ون واقع الإن�سان كما ورد عن النب��ي �سلوات اهلل عليه 
وُع والظماأ  اِئٍم َلْي�َس َلُه ِمْن �سيام��ه اإَِلّ  اجْلُ وعل��ى اآله )ُرَبّ �سَ

َهُر والتعب(. َوُرَبّ َقاِئٍم َلْي�َس َلُه ِمْن ِقَياِمِه اإِل ال�َسّ

ة، الك�س��ر ل�سه��وة النف�س وطمع  اإن تنمي��ة ال��روح اخل��ِرّ
النف���س ورغب��ة النف�س وهوى النف���س يرتك اأث��را اإيجابيا يف 
معنوي��ات الإن�س��ان، ي�سده اإلى اهلل �سبحان��ه وتعالى في�سعر 
بالقرب من اهلل �سبحانه وتعالى، ي�سعر اأي�سا  ب�سفاء الذهن، 
ة  ذهنيته، وي�سعر يف وجدان��ه بالتوجهات الإيجابية واخلِرّ
نحو الآخرين اأي�سا، هذا ي�ساعد اأي�سا على فعل اخلر يف هذا 
ال�سهر وعلى الهتم��ام بالقرب الأخرى، فيكون الإن�سان مهياأً 
لأن يتفاع��ل  مع ت��الوة القراآن على نحو اأف�س��ل، باأن يتفاعل 
م��ع الإنف��اق والإح�سان اإل��ى الآخرين على نح��و اأف�سل، باأن 
تتنام��ى في��ه روح اخلر والرغب��ة يف روح اخل��ر على نحو 
اأف�س��ل، باأن تتح�س��ن اأخالقه و�سلوكياته م��ع  الآخرين على 
نح��و اأف�سل، طبعا هن��اك لدى البع�س الع��ادة ال�سيئة وهي 
ناجم��ة وناجتة عن ت�س��رف خاطئ، يعن��ي البع�س يت�سور 
اأنه اأثناء ال�سيام من املفرت�س اأن يكون �سيق النف�س، �سريع 
الغ�س��ب �سريع  النفع��ال ومتجهما وعبو�س��ا، يظن ذلك ظنا 
يعني فيتفاع��ل على هذا الأ�سا�س، يبن��ي على العبو�س يبني 
عل��ى التجهم، يبني على اأن يك��ون �سيقا، ومنفعال على طول 
مل��اذا؟ لأن��ه �سائم، ه��ذه ق�سية لي�ست �سحيح��ة،  لي�ست من 
ل��وازم ال�سي��ام، رمبا ت�سبح حال��ة نف�سية اإذا بن��ى الإن�سان 
عليه��ا، يعني نتجت عن ت�سور له اأن��ه ل بد من ذلك، ل بد اأن 
اأك��ون عبو�س��ا ومتجهما ومن�س��د النف���س ومنقب�س اخلاطر، 

ل، عل��ى العك���س، ال�سي��ام  هو ي�ساع��د اأن تك��ون يف نف�سيتك 
من�س��رح النف�س ومرتاح البال، و�سارح البال اأي�سا، ما تكون 
عبو�س��ا متجهما م�سدودا ومنفعال وت��كاد تنفجر يف الآخرين، 
ل، ل تبن��ي عل��ى ذلك اأ�س��ال، لأنه هي م�ساأل��ة وهمية  يعني، 
خاط��ر معني، ظن وهم معني ين�ساأ عنه هذه احلالة النف�سية، 
واإل ل ل��زوم لذل��ك اأ�س��ال، بالإم��كان اأن تك��ون �سائما ح�سن 
اخلل��ق وح�س��ن التعامل مع الآخري��ن لأنه كما قلن��ا ال�سيام 
واأج��واء �سه��ر رم�س��ان هي  ت�ساع��د على النطب��اع النف�سي 
انطب��اع اخلر، انطب��اع التفاوؤل، النطب��اع الطيب يف النف�س 
والوج��دان، الإح�سا���س بالق��رب م��ن اهلل، وه��ذا ي�سفي على 
النف�س الطمئن��ان، )األ بذكر اهلل تطمئ��ن القلوب( ول �سيما 
واأن��ه  مطل��وب فع��ال يف �سه��ر رم�س��ان الإكثار م��ن ذكر اهلل، 
الت�سبي��ح ال�ستغف��ار، وهكذا اأي�س��ا العناية بت��الوة القراآن 
الك��رمي، والتاأث��ر بالق��راآن الك��رمي، كل م��ا يف �سه��ر رم�س��ان 
اإذا توج��ه الإن�س��ان وتفاعل ه��و، من �سيام م��ن  تالوة ومن 
ذك��ر هلل �سبحان��ه وتعالى، من فع��ل للخر، ه��و ي�ساعد على 
النطب��اع النف�س��ي الإيجاب��ي، اأن��ه نف�سيت��ك حتم��ل ال��روح 
اخل��رة، ومطلوب منا يا اأيها الأع��زاء الإخوة والأخوات يف 

ه��ذا ال�سه��ر الكرمي اأن نحر�س  على فع��ل اخلر يف كل اجتاه 
م��ن الجتاه��ات واأن ن��درك قيمة ه��ذا ال�سهر الك��رمي يف فعل 
اخل��ر، كل الأعم��ال ال�ساحلة ه��ي م�ساعفة يف ه��ذا ال�سهر، 
وهي ت�ساع��د على تنمية التقوى، فعل اخل��ر بنف�سه، العمل  
ال�سالح اإذا كان مبنيا قاعدة التقوى ينمي فيك حالة التقوى، 
حال��ة املنعة، حال��ة اللتزام الدين��ي، حالة التوج��ه الديني 
وال�ستقام��ة والتوجه نحو اهلل �سبحان��ه وتعالى، وهنا نخم 
كلمتن��ا يف هذا الليلة بهذا الن���س املهم  عن النبي �سلوات اهلل 
علي��ه وعلى اآله وهو يتحدث عن �سه��ر رم�سان، هذه الرواية 
عن اأمر املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم قال: خطب 
ر�س��ول اهلل �سلى اهلل عليه واآل��ه و�سلم يف اآخر جمعة من �سهر  
�سعب��ان، عل��ى اإطالل��ة �سه��ر رم�سان وَمْق��دم �سه��ر رم�سان 
فحم��د اهلل واأثن��ى عليه ثم ق��ال: “اأيها النا�س، اإن��ه قد اأظلكم 
�سهر”يعن��ي اأقبل اإليكم �سهر على الأبواب “فيه ليلة خر من 
األ��ف �سهر”، هذا �سيء يجب اأن  ن�ستح�سره يف �سهر رم�سان، 
ليلة القدر ق��ال اهلل عنها يف القراآن: )وما اأدراك ما ليلة القدر، 
ليل��ة القدر خر من األف �سه��ر(، ليلة عظيمة ليلة مباركة ليلة 
ف�سيلته��ا وف�سيلة العمل فيه��ا �سيء عظيم م�ساعف اإلى  هذا 

امل�ستوى م��ن امل�ساعفة، خر من األف �سهر، قد ت�ساوي عمرا 
باأكمله، ثم تقدر فيها وتكتب فيها، يكتب فيها للب�سر اأمورهم، 
يف ه��ذه الليلة نف�سه��ا ليلة الق��در، عندما تاأتي يق��در اهلل فيها 
اأم��ور العاملني، واأم��ور  كل فرد من الب�سر كل اأمر حكيم يكتب 
يف ه��ذه الليلة، يعني ليلة القدر بالتحديد، “فيه ليلة خر من 
األف �سهر وه��و �سهر رم�سان فر�س اهلل فيه عز وجل �سيامه، 
وجع��ل قيام ليلة منه بتطوع �سالة كم��ن تطوع  �سبعني ليلة 
فيم��ا �سواه من ال�سه��ور” هذا يف بقية لي��ايل �سهر رم�سان، يف 
غ��ر ليلة الق��در، امل�ساعفة فيه بهذا امل�ست��وى من امل�ساعفة 
لالأعم��ال كمن تط��وع �سبع��ني ليلة فيم��ا �سواه م��ن ال�سهور، 
وجع��ل ملن تطوع  فيه بخ�سلة من خ�سال اخلر والرب كاأجر 
م��ن اأدى فري�سة من فرائ�س اهلل فيما �سواه، ف�سل التطوع يف 
�سهر رم�سان كاأجر الفر�س والفري�سة فيما عداه من ال�سهور، 
به��ذا امل�ست��وى، به��ذه الأهمية وه��ذا  امل�ستوى م��ن الأهمية 
والف�س��ل، “وم��ن اأدى فري�سة من فرائ���س اهلل عز وجل فيه 
كم��ن اأدى �سبعني فري�سة من فرائ�س اهلل عز وجل فيما عداه 
من ال�سهور، وهو �سهر ال�سرب” وهو �سهر ال�سرب، نتعود فيه 

على  ال�سرب ون�سرب، واإن ال�سرب ثوابه اجلنة، 

ثقافي

من هو االإرهابي اأنا واأنت اأم اأولئك الذين ي�ض��تطيعون اأن يفر�ض��وا على اأي �ض��عب من ال�ض��عوب امل�ض��لمة امل�ض��كينة 
اأي عمي��ل من عمائهم؛ ليدو�ض��ها بقدم��ه، ولينفذ فيها ما تريد اأمريكا تنفيذه؟ اإنهم ه��م االإرهابيون، اإنهم منابع 

االإرهاب وهم جذور االإرهاب.

آدں  اب����������ن����������ي  ن��������ب��������أ  ع������ل������ي������ه������ں  وأت��������������������ل 

اآلث�����������������������������ار اإلي�����������ج�����������اب�����������ي�����������ة ل���������ك���������س���������ر ش���������������ه���������������وات ال�������ن�������ف�������س 

ك������������ي������������ف ن������������ت������������رب������������ى ع������������ل������������ى ال��������������ص��������������ب��������������ر..؟
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لسنا مقبلني على االنتخابات، وإمنا هناك 
اق��ت��ح��ام��ات ل��ل��ب��ل��د ح��ت��ى ال ي��ب��ق��ى ب��ل��د وال 

شعب وال دولة .

-  نزع��ة ال�ستق��الل ودواف��ع امت��الك ال�سي��ادة والق��رار 
امل�سح��وب بقوة الإميان ال��ذي خلق واأوجد تنام��ي ال�سعور 
بامل�سوؤولي��ة الدينية والوطني��ة والأخالقي��ة والإن�سانية ذلك 
ال�سع��ور هو ال��ذي ج�سد وبلور ق��وة التحرك والثق��ة بالنف�س 
والتخل�س من عقدة النق���س والدونية واالإحباط لدى اأن�ضار 
اهلل وقيادتها الذي مثلت يف اإميانها و�سلوكها وفكرها وتوجهاتها 
) الق��دوة احل�سنة – والتالحم املت��ني ( بني القيادة والقاعدة 
حلرك��ة اأن�سار اهلل على �سوء حتم��ل امل�سوؤولية امل�سرتكة بني 
القي��ادة والأتباع ولو ل هذه املنطلق��ات الأ�سا�سية على �سوء 
املنهجية القراآنية العلمية والتطبيقية والتي فرزت وَنتج عنها 
روح الت�سحية وال�ستب�سال والبطولت التي اأ�سابت الأعداء 

بذهول واحلرة واالإحباط.
- تلك املنطلق��ات هي التي كان من �ساأنها ونتائجها انح�سار 
الع��دوان مبا ميلك من املقدرات املادي��ة والع�سكرية والعلمية 
وال�ستخباراتي��ة مب��ا ل ُيقا�س ومبا ل يج��وز املقارنة يف اإطار 
ح�ساب القوة بينة وبني مقدرات ال�سعب اليمني بن�سبة )٪1(.
- اإن العق��ل الغربي ل يرى يف ح�ساباته ودرا�ساته وبحوثة 
تلك الأ�سلحة التي يواجه بها ال�سعب اليمني العدوان علية هو 
يف غاية القلق والنزعاج من تلك املنهجية الرتبوية التي تبنتها 
قي��ادات اأن�س��ار اهلل وذلك ال�ستيع��اب العظيم للق��راآن الكرمي 
وا�ستخ��راج تلك القوة اخلفية يف حمت��وى اآياته وبلورتها اإلى 
تربية عملية �سلوكية لإتباع احلركة التي بها جتاوزت احلركة 
اأعظم العقبات والتحديات واملوؤامرات، مل يرى العقل الغربي 
اأو يتوق��ف على درا�س��ة تلك امله��ارات الع�سكري��ة والبطولية 
وال�سم��ود وا�سرتخا�س النف���س و الت�سحيات، بل �سار يوؤمن 
اإميان قطعي باأن الرابط الإمياين لأبناء احلركة بربهم وكتابهم 
ور�سوله��م وهويته��م ووطنه��م وجمتمعهم م��ن وراءه دوافع 
ناري��ة قادرة به��ا اأن تخو�س ِغم��ار العلم والإب��داع والبتكار 
والقت�ساد وكل العلوم الإن�سانية، اإنهم يرون يف هذه الروابط 
والروؤية ال�سمولي��ة اجلامعة واملرجعية القراآنية لبناء املنهج 
والفك��ر والثقافة بذور اأ�سا�سية و�ساحلة لبناء مقومات البقاء 

ودحر الأعداء وعن�سر التفوق.
- وعلى �سوء ما ي�سعُر به وما ي�سهد به الواقع هم يخ�سون 
اأن تذه��ب جهودهم �ُسدى، تلك اجله��ود التي ُبنيت على ِخطط 
جعلت من مليار ون�سف م�سلم خا�سعاً لالإرادة الغربية وَتّقُبل 
لكي��ان يف العم��ق الإ�سالم��ي والعرب��ي ه��و الكي��ان ال�سهيوين 
بهويت��ه العقائدي��ة اليهودي��ة والقومي��ة اليهودي��ة التي  تهدد 
الهوي��ة الإ�سالمي��ة، وتتنامي خماوفه��م اأن تنت�سر عدوى هذه 
املنهجية واأن ي�سبح �سعاره��ا يف متدد لتحديد بو�سلة العداء 
الرا�س��خ يف حمت��وى ال�سعار، فُه��م يوؤمنوا اأن اجل��زء من الكل 
والغاب��ة تب��داأ ب�سجرة ، واملدين��ة تبداأ بحج��ر فاملعروف عن 
العق��ل الأوربي رغم ما ميلك من قوة ع�سكرية ومادية وعلمية 
غر حجمة واملخاب��رات العاملية  ي�ست�سع��رون اخلطر مهم��ا �سُ
حتك��ي لنا مثل هذه التوجهات وال�ست�سعاران التي ل �سك اإنها 

حافظت على تفوقهم.
- فنتمن��ى م��ن اأن�س��ار اهلل ال�ستمرار فيما ه��م علية واأن ل 
يلتفت��وا اإل��ى تل��ك احلم��الت ال�سيطاني��ة الهادفة اإل��ى تهبيط 
النفو���س ول ينتظ��روا ج��زاءًا ول �سك��ورا م��ن الذي��ن ظلموا 
وجت��ازوا  فعاليته��م  زادت  كلم��ا  اأنه��م  وليدرك��وا  اأنف�سه��م، 
التحدي��ات فالأعداء يتكاثرون ويتحدون، ومهما كانوا يحملوا 
ب��ذور ال�سع��ف فاحل��ذر واج��ب، والإع��داد اأمر اإله��ي، وهم 

مبوقع التكليف من رب الأرباب وخالق الكون والعباد.

درس الشرف ورسالة 
الصبر والثبات

حوار بني )داع�سي ووالدة �سهيد (..
ات�سل داع�سي لوالدة املجاهد ال�سهيد 
�سرعب��د الق��وي اجل��ربي )املدف��ون  الأ
حيا( .. وقال له��ا: ولد�س ذبحناه بقرية 

الهاملي هيذه جثته بالهاملي . 
ماذحل��ني  به��ا  مانفع��ل  علي��ه:  ردت 
ياولدي كلها؛ كلها احنا اديناه ووهبناه 
يف �سبي��ل اهلل و�سبي��ل الوط��ن ، هي��ذك 
ع��اد مع��ه ع�س��رة اخ��وة ، اإن �س��اء اهلل 
ي�ستق�سوا ل��ه يف كل جبهة ، ما ترحم اإل 
انت��ه ذي بعت نف�س��ك بالريال ال�سعودي 
بثم��ن بخ�س، واما احن��ا دافع عن �سرفه 
وع��ن عر�سه وع��ن ار�سه وع��ن وطنه، 

ورفع راأ�سي وراأ�س كل اليمنيني .

اجلوف:
24 �ساع��ة حامية فمن��ذ منت�سف ليلة الأربعاء 
واإل��ى اأخ��ر �ساعة م��ن كتاب��ة هذا اخل��رب �سهدت 
حمافظ��ة اجل��وف عمليات هجومي��ة تنكيلية ذاق 
فيه��ا املرتزقة املنافقني األيم النكال و�سديد الوبال 
فق��د نف��ذ اأبطالن��ا عمليت��ني هجوميت��ني يف وق��ت 
متزام��ن على مواق��ع مرتزقة الع��دوان يف منطقة 
ع��روق العبيد)ع��روق مزوي��ة( مبنطق��ة مزوية 
�سرق مديري��ة املتون ويف مواقع مرتزقة العدوان 
يف تب��ة الورودي وتبة الطويل بحام والقريبة من 
منطق��ة �سف��ر احلنايا فيم��ا �سن اأبطالن��ا يف وقت 

متاأخ��ر عملي��ة هجومي��ة �ساعق��ة  عل��ى مع�سكر 
ال�ضان مبديرية امل�ضلوب باجلوف و�ضقوط قتلى 
وجرحى من املرتزقة.. فيما طال الق�سف املدفعي 
اأغل��ب مواقع املرتزقة يف خمتل��ف حماور اجلبهة 
كما لق��ي الع�سرات من املنافق��ني م�سرعهم بكمني 

حمكم اثناء الت�سدي لعملية ت�سلل يف اخلليفني.

تعز:
ت�س��دى اأبطالن��ا ملحاولة زحف��ني فا�سلني 
باجت��اه تبة الق��رون يف منطقة الكدحة واآخر 
باجتاه مواقع املجاهدين يف جبهة ال�سباب.

كما �سن��ت مدفعية اجلي�س واللجان ق�سفا 
على مواقع املرتزقة يف تبة ال�سيمن مبديرية 

ذباب واإ�سابات مبا�سرة.

نهم:
اأبطال جبهة نهم �سنوا هجوماً عنيفاً باغت 
مرتزق��ة الع��دوان يف ال�سفين��ة جنوب غرب 
القتب و�ضقوط الع�ضرات قتلى وجرحى.كما 

مت قن�س 3 منافقني يف املنارة.

مأرب:
متك��ن اأبطالنا يف ماأرب م��ن اإعطاب اآليتني 

مديري��ة  يف  الع��دوان  ملرتزق��ة  ع�سكريت��ني 
جتمع��ات  مدفعيته��م  واأمط��رت  �س��رواح 
للمنافقني يف مع�سكر كوفل بعدد من القذائف 
واإعط��اب اآلية للمرتزقة حتم��ل معدل 23 يف 

مديرية �سرواح.

حلج : 
ويف جبهة حلج كانت الق��وة ال�ساروخية 
حا�س��رة خ��الل ال�ساع��ات املا�سي��ة حي��ث 
حول��ت مواق��ع املرتزقة يف كر���س اإلى قطعة 

من جحيم الكاتيو�سا.

تفاصيل 24 ساعة من الفتك والتنكيل مبرتزقة العدوان في مختلف جبهات الداخل

بقلم/ عبود ابو حلوم

قلق غربي من 
أنص�����������������������ار الله 

م���ن خطاب ذكرى ال�س�����رخ�����ة 1438ه�
بعد اأن انت�رشت الفو�ص����ى يف عدن واأ�ص����بح التناحر 
ب����ن ف�ص����ائل ومرتزق����ة الع����دوان �ص����به يوم����ي وغدت 
املناط����ق احليوية النفطية حتت �ص����يطرة قوات اإماراتية 
اإرهابي����ة  جماع����ات  انت�ص����ار  اإل����ى  اإ�ص����افة  واأمريكي����ة 
وعنا�����رش م����ن خ����ارج الوطن يف عدن ح�ص����ب م����ا ن�رشه 
موؤخ����رًا ال�ص����حفي اجلنوبي فتحي بن ل����زرق تعيد .... 
ن�����رش م����ا تناول����ه ال�ص����يد عب����د املل����ك يف خطاب����ه بذكرى 
ال�رشخ����ة واقع ال�رشعي����ة املزعومة يف عدن وكيف يريد 
الع����دو اأن يك����ون اليم����ن علي����ه م�ص����تقباًل؟ يقول ال�ص����يد 

القائد: 
الواق��ع يف املناطق املحتلة �س��واء يف اجلنوب 
اأو يف �س��رق الب��الد كي��ف ه��و الواق��ع؟ تف�سل��وا 
ال�سرعي��ة  دول��ة،  واق��ع  ع��دن  دولة.الواق��ع يف 
والدولة، وموؤ�س�سات الدول��ة، و�سد امللي�سيات، 
ه��ل هذا هو واقع عدن الي��وم؟ واقع دولة ونطام 
و�سلطة وقان��ون واأمن وا�ستقرار وتنمية وو… 

اإل��خ، كل من��ا يعرف ما هو الواق��ع عليه يف عدن، 
�س��رق  يف  اأو  اجلن��وب،  يف  حمافظ��ة  اأي  يف  اأو 
الب��الد، واقع �سيء، واقع فو�س��ى بكل ما تعنية 
الكلمة، ل اأمن ل ا�ستق��رار، ت�سكيالت متناق�سة، 
ذاك هن��اك داع�س��ي بلحيت��ه بخطاب��ه الدين��ي، 
والتكفري وال� م��ا اأدري ما هو ذاك، وذاك هناك 
بذقنه املحل��وق، ونزعته، وخطابه العلماين، وال� 
م��ا اأدري ما هو ذاك، ال��خ، كل العناوين ت�ستغل، 

تتباي��ن، لكن كله��ا تخ�س��ع لأمر واح��د، وقائد 
واحد، وتوجه واحد، هو ال�سعودي، ومن حتته 
الإمارات��ي اأي�س��ا، لي�س هن��اك اأف��ق، لي�س هناك 
م�سلح��ة، لي�س هن��اك نتيجة، الفو�س��ى ت�ستمر، 
التباينات ت�ستمر، ال�سراعات ت�ستمر، لو متكنوا 
يف ال�سم��ال واحتلوا بقية املناط��ق كل �سيء كان 
�سي�ستم��ر، نف�س النم��وذج القائم الي��وم يف عدن، 
اللقائ��م يف �س��رق الب��الد، القائ��م يف بقي��ة البالد، 

املناط��ق املحتل��ة، هم يري��دون تعميم��ه يف بقية 
اليمن، ما هناك �سيء يريدونه ل يف امل�ستقبل، ول 
يف بقي��ة الب��الد، يعني لو كمل معركت��ه يف اليمن، 
و –العي��اذ باهلل- متك��ن من احتالل بقي��ة اليمن 
ما الذي كان �سيك��ون يف اليمن؟ ما الذي �سيحدث 
يف الب��الد؟ احلال��ة نف�سها تن�سحب م��ن عدن اإلى 
�سنع��اء اإيل بقي��ة الب��الد؟ ه��ذا ال��ذي يريدون��ه 
وي�سع��ون له، فو�سى تعم الب��الد بكلها تباينات، 
و�سراعات مناطقية ومذهبي��ة و�سيا�سية، ولكن 
ليتب��ادل الإمارات��ي وال�سع��ودي الأدوار، وه��ذا 
خا�س��ع ل�ساب��ط اإماراتي وهذا خا�س��ع ل�سابط 
�سعودي، يقتتلوا �سوية ما فيه م�سكلة، يتنازعوا 
�سوية ما فيه م�سكلة، اإذا ا�ستدت الأمور اأو كانت 
الأم��ور �ستخرج عن اإط��ار ال�سيطرة، فكوا بينهم 
�سوي��ة وقال��وا: ل، اذهبوا خو�س��وا معركة هنا 
اأو خو�سوا معركة هناك، لعبة، لعبة، تتحولون 

اإلى األعوبة باأيديهم بكل ما تعنيه الكلمة.

السيد عبد امللك يتحدث عن الوضع املأساوي في عدن ويكشف واقع الشرعية املزعومة

�ب�ه احل�سَّ دق�ت  مع��رك  ي��  ث�ّوري  
ب�ه يتغن�ى  ح�ق  ل�ه  م�ن  الن���س  مي�زي 
الدب�ب�ه هيب�ة  ت�سح�ق  النف��س  ق�وة 
ا�سن�ب�ه تط�ول  ب�ل  من��  اهت�ز  ح�دا  م�� 
الكذاب�ه ننت�ف  لقين��  جهلن��  م�ن 
ب�ب�ه ندق�دق  ب�ن  لقين��  دع�ن��  وم�ن 
م�ن ع�رف م�ن ه�و اهلل م�ن خ�الل كت�ب�ه

اجل�ي�ع اله�سي�م  العظ�م  يف  الن��ر  وا�سعل�ي 
اخل�ن�ع اجلب��ن  واغت��يل  احل�ر  كرم�ي 
وال�ع  ال�سظ�ي��  م�ن  جب��ل  اإن��  واهلل 
�س�ي�ع ن��ره  ت��ك  امل�سف�ح  من��  ذاب 
لل�س��رع املحطب�ي  قط�ع  الرا��س  نقط�ع 
الف�ج�ع قب�ل  مي�وت  علي�ه  دخلن��  واإن 
�س�ج�ع يزل�ه  وم��  عزي�ز  اإن�ه  واهلل 

جه��������������اد الق�������������������������وافي 

ع�����������������ب�����������������د احمل���������������������س���������������������ن ال��������������ن��������������م��������������ري

من روائع 
الشهيد 
الشاعر/ 


