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ال�صم��اد رئي���س املجل���س  الأخ �صال��ح  اأك��د 
ال�صيا�ص��ي الأعل��ى خ��ال تفق��ده حي ف��ج عطان 
بالعا�صم��ة �صنع��اء وال�ص��كان واملن��ازل الت��ي 
تعر�صت لغارات طائرات العدوان والتي خلفت 
�صحاي��ا من الأطفال والن�صاء واملدنيني يف احلي 
فج��ر اجلمع��ة " اأن ه��ذه اجلرائ��م ل��ن متر دون 
عق��اب ولن ت�صق��ط بالتقادم كونه��ا جرائم حرب 
�ص��د الإن�صانية.. لفتا اإل��ى اأن اجلي�س واللجان 
ال�صعبي��ة �صيمرغ��ون اأنوف املعتدي��ن يف مواقع 
ال�ص��رف والبطول��ة واأن الن�ص��ر حلي��ف اليم��ن 
املظل��وم ال��ذي يتعر���س لع��دوان م��ن حتال��ف 
اأك��ر من 17 دولة يف خمط��ط اأمريكي اإ�صرائيلي 
تتقدمه��ا ال�صعودية والإمارات به��دف ا�صتمرار 
عل��ى  وال�صيط��رة  اليمن��ي  ال�صع��ب  اإخ�ص��اع 

مقدراته القت�صادية .
كم��ا اأك��د اأن ه��ذه اجلرائم ل��ن تزي��د ال�صعب 
وتع��زز  وثبات��ا  و�ص��را  �صم��ودا  اإل  اليمن��ي 
اإميانه بعدالة ق�صيت��ه وهو يواجه هذه املجازر 
والنته��اكات واحل�ص��ار القت�ص��ادي واإغ��اق 
املناف��ذ الري��ة والبحرية واجلوب��ة منذ عامني 
ون�صف وبتواط��وؤ الأمم املتحدة وجمل�س الأمن 
الزمني��ة يف  الع��دوان امله��ل  ال��ذي مين��ح دول 
ح�صاب��ات تبنى عل��ى ا�صت�صام ال�صع��ب اليمني 
وهزميت��ه معنوي��ا حت��ت تاأث��ر املج��ازر وه��و 
ال�صع��ب العزيز ال��ذي لن يركع اأو ي��ذل اأو يقبل 

اله��وان بعد اأن �صالت دماء اأطفاله ون�صائه وبذل 
اآلف ال�صهداء يف جبهات العزة والكرامة .

واأ�ص��اف ” اإن �صع��ب ال��ذي يخ��رج م��ن حتت 
الأنقا���س متحديا وم��دركا لع��دوه احلقيقي الذي 
يري��د اأن ي�صتم��ر ال��ذل واله��وان ويدف��ن �صهدائ��ه 
ويدف��ن معه��م اأمل��ه وحزن��ه وي��ودع اأرواحهم لن 
يكون اإل يف موقع النت�صار قرب الوقت اأو طال “.
واأ�ص��ار الأخ �صال��ح ال�صماد اأن ه��ذا ال�صعب 
احل��ر الأب��ي يحم��ل م��ن الوع��ي م��ا خي��ب كل 
املراهن��ني على ما رهنوا ب��ه على �صعوب اأخرى 

وم��ا بنوا عليه من معطيات م��ن مرتزقة الداخل 
وعمائ��ه الذي��ن ل ميت��ون له��ذا ال�صع��ب احلر 

العزيز ب�صلة.
ال�صيا�ص��ي الأعل��ى  ووج��ه رئي���س املجل���س 
بع��اج اجلرح��ى عل��ى نفق��ة الدول��ة وتوف��ر 
م�صاكن بديلة للمت�صررين وتقييم الأ�صرار التي 

حلقت باملحيط ال�صكني وجرها.
راف��ق رئي�س املجل���س ال�صيا�صي الأعلى عاقل 
احل��ارة ومالك املن��زل امل�صتهدف ب�ص��كل مبا�صر 

حممد مع�صار.

ال�������رئ�������ي�������س ال�������ص�������م�������اد : ج�������رائ�������ں ال���������ع���������دوان ل�������ن ت����زي����د 
ال����ي����م����ن����ي إال ص�������م�������ودًا وص�������ب�������رًا وث����ب����ات����ًا ال����ش����ع����ب 

رئ�������ي�������س ال��������ث��������وري��������ة ال�����ع�����ل�����ي�����ا ي���������زور 
امل�����������راب�����������ط�����������ن ف������������ي ج�������ب�������ه�������ة ن����ه����م

زار رئي���س اللجنة الثورية حمم��د علي احلوثي 
ال�صعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س  اأبط��ال  ال�صب��ت 
اأو�صاعه��م  متلم�ص��ا  نه��م  جبه��ة  يف  املرابط��ني 
واحتياجاته��م، ومهنئ��اً له��م بق��رب حل��ول عيد 
ذات��ه  الوق��ت  يف  م�صي��دا  املب��ارك،  الأ�صح��ى 
الع��دوان  مواجه��ة  الأ�صط��وري يف  ب�صموده��م 
ال�صع��ودي الأمريك��ي وما ي�صطرون��ه من ماحم 

بطولية للدفاع عن الوطن.
وقال رئي���س اللجنة الثوري��ة العليا: لقد جئت 
اإليك��م عق��ب امل�صارك��ة يف وقف��ة ح��داد واحتجاج 
يف موق��ع املجزرة الت��ي ارتكبها ط��ران العدوان 
ال�صعودي الأمريكي وحلفائه بفج عطان لنوؤكد اأن 
ل تعويل لنا على الأمم املتحدة يف دفع مظلوميتنا 

واإمنا على اهلل تعالى اأول ثم جهادكم اأنتم.
واأ�ص��اف حمم��د عل��ي احلوث��ي اإنه كم��ا يوؤملنا 
ا�صته��داف الأطف��ال والن�صاء اإل اأنك��م من توؤملون 
الع��دو وتنت�ص��رون ل��كل املظلوم��ني ول��كل اأبناء 

ال�صعب.
واأك��د اأن فعالي��ات الث��اين من حج��ة يف �صاحات 

العت�ص��ام ق��د �صه��دت جناح��ا كب��را بف�صل اهلل 
ووع��ي اأح��رار ال�صع��ب، حي��ث مت رف��د اجلبهات 
بقواف��ل عطاء من الرجال والأم��وال وغره، وهو 
ما ينعك�س اإيجابا على مواجهة ت�صعيد العدوان، 
مهيب��ا بجمي��ع اأح��رار اليم��ن لا�صتم��رار يف رف��د 
اجلبه��ات دوم��ا واأبدا مب��ا يف ذلك خ��ال اأيام عيد 

الأ�صحى.
بدوره��م عر اأبطال اجلي���س واللجان ال�صعبية 
يف جبه��ة نهم عن �صعادتهم بزي��ارة رئي�س اللجنة 
الثوري��ة العليا له��م، �صاكرين ل��ه ولأبناء ال�صعب 
م��ا قدموه يف �صاح��ات العت�ص��ام، موؤكدي��ن اأنهم 
كل  عليه��ا  �صتتحط��م  الت��ي  ال�صلب��ة  ال�صخ��رة 

موؤامرات الأعداء.
وكان رئي���س اللجن��ة الثورية العلي��ا قد �صارك 
الإع��ام  الت��ي نظمته��ا وزارة  يف وقف��ة احل��داد 
�صب��اح الي��وم يف موق��ع املج��زرة الت��ي ارتكبه��ا 
طران الع��دوان ال�صعودي الأمريك��ي بفج عطان 
ع�ص��رات  �صحيته��ا  وراح  �صنع��اء  بالعا�صم��ة 

ال�صهداء واجلرحى جًلهم من الأطفال والن�صاء.

ذك��رت م�ص��ادر حملي��ة اأن قوات م��ا ت�صمى باحل��زام الأمن��ي املوالية 
لاإم��ارات مبحافظة ع��دن احتجزت اأكر م��ن 30 �صحن��ة م�صتقات نقطية 
خم�ص�ص��ة للبي��ع يف حمط��ات املدينة. . واأك��دت امل�ص��ادر اأن تلك القوات 
اعرت�ص��ت واحتج��زت اجلمع��ة اأكر م��ن 30 �صحنة بنزي��ن وديزل كانت 

يف طريقه��ا من م�صايف عدن اإلى حمطات البيع به��دف التخفيف من الأزمة 
اخلانق��ة يف امل�صتقات النفطية التي تعاين منها عدن واملحافظات اجلنوبية 
الأخ��رى.. جدي��ر بالذكر اأن ق��وات احلزام الأمن��ي غر نظامي��ة اأن�صاأتها 

ومتولها الإمارات، وهي تن�صط يف عدن وحمافظات جنوبية اأخرى.

قوات موالية لإلمارات حتتجز مشتقات نفطية بعدن

ص�����������������������������اروخ   55 ض���������������ب���������������ط 
ك����ات����ي����وش����ا مب�����دي�����ري�����ة أرح������ب

األجهزة األمنية تفرج 
امل�����غ�����رر  م�������ن   80 ع�������ن 
صنعاء مبحافظة  بهم 
اأفرجت الأجهزة الأمنية مبحافظة �صنعاء عن 55 من 
املغرر بهم على ذم��ة م�صاندة العدوان. فيما مت الإفراج 
خ��ال اليوم��ني املا�صيني عن 25 �صجينا م��ن املغرر بهم 

على ذمة م�صاندة العدوان.
وح��ث حمافظ �صنعاء حن��ني قطينة املفرج عنهم اإلى 
الع��ودة اإلى ح�ص��ن الوطن وعدم الجن��رار يف �صفوف 
الع��دوان... داعي��ا املغرر بهم الذين م��ا يزالون يف �صف 

العدوان بالعودة اإلى مناطقهم
 واأكد حمافظ �صنعاء على اأهمية التاحم وال�صطفاف 
ومواجه��ة خمطط��ات العدوان الت��ي ت�صته��دف متزيق 

الن�صيج الجتماعي لل�صعب اليمني.
فيم��ا اأك��د مدي��ر مديري��ة بن��ي ح�صي�س حمم��د يحيي 
القا�ص��ي احلر�س عل��ى عودة املغرر به��م اإلى مناطقهم 
كون الوطن يت�ص��ع للجميع.. م�صرا اإلى اأهمية التوعية 
مبخططات العدوان التي ت�صتهدف اليمن اأر�صا واإن�صانا.
بدورهم ثمن املفرج عنهم مب��ادرة القيادة ال�صيا�صية 
بالعف��و والإفراج عنه��م.. موؤكدين ال�صتع��داد للوقوف 
اإل��ى جان��ب املرابط��ني يف ميادي��ن ال�صم��ود ردا عل��ى 
املج��ازر الت��ي يرتكبه��ا الع��دوان بح��ق اأبن��اء اليمن يف 

خمتلف املحافظات.
ح�ص��ر عملي��ة الإف��راج مدير اأم��ن املحافظ��ة العميد 
والوجاه��ات  امل�صائ��خ  م��ن  وع��دد  الط��ري  جماه��د 

وال�صخ�صيات.

متكن��ت الأجه��زة الأمنية 
واللج��ان ال�صعبية مبحافظة 
�صنع��اء م��ن �صبط ع��دد من 
�صواريخ الكاتيو�صا مبديرية 

اأرحب.
واأكد م�ص��در اأمني لوكالة 
الأنباء اليمنية )�صباأ( اأنه مت 
�صب��ط 55 �صاروخ كاتيو�صا 
وحت��ري  متابع��ة  بع��د 
وم�صارك��ة  وبتع��اون  اأمن��ي 

املواطنني ال�صرفاء.

نع��ت وزارة الداخلي��ة ثاث��ة م��ن 
�سهدائها �سقوط وهم يوؤيدون الواجب 
يف حماي��ة املواطن��ني يف م�ص��اء ام���س 
ال�صب��ت 26 اغ�سط���ًس يف اح��د النقاط 

الأمنيه بجولة امل�صباحي .
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

قال تعالى:
�َصَبَّ اَلِّذي��َن ُقِتُلوا يِف �َصِبيِل  )َوَل حَتْ
ِه��ْم  ِ اأَْمَواًت��ا ۚ َب��ْل اأَْحَي��اٌء ِعْن��َد َرِبّ اهلَلّ

ُيْرَزُقوَن( �صدق اهلل العظيم
تنع��ي وزارة الداخلي��ة ثاث��ة من 
�صهدائه��ا الذي��ن �صقط��وا ي��وم اأم���س 
وهم يوؤدون واجبه��م يف تاأمني اأرواح 

وممتلكات النا�س:
حمم��د  اجلندي/م�صطف��ى   -1

املرت�صى
عل��ي  اإبراهي��م  اجلن��دي/   -2

عبدامللك ابوطالب

3- اجلن��دي/ يو�ص��ف اأحمد حممد 
البدوي

اإذ اأقدمت عنا�ص��ر م�صلحة خارجة 
ع��ن القان��ون بالعت��داء امل�صلح على 
جول��ة  يف  الأمني��ة  النقط��ة  اأف��راد 
امل�صباح��ي اأثن��اء اأدائه��م الواجب يف 
تاأم��ني وحرا�ص��ة املواطن��ني باإط��اق 
الن��ار م��ا اأ�صفر عن ا�صت�صه��اد اجلنود 
الأبط��ال املذكوري��ن وج��رح خم�ص��ة 

جنود اآخرين.
الداخلي��ة  وزارة  تنع��ي  واإذ 
ا�صت�صهاده��م فاإنه��ا تتوج��ه بخال���س 
اأ�صره��م  اإل��ى  واملوا�ص��اة  التع��ازي 
واإل��ى كاف��ة زمائهم منت�صب��ي وزارة 

الداخلية.
يتغمده��م  اأن  املول��ى  �صائل��ني 
بوا�ص��ع الرحمة واملغفرة، واأن ي�صفي 

اجلرحى وامل�صابني.

وتوؤك��د ماحقتها للجن��اة حتى يتم 
تقدميه��م اإلى العدالة لينالوا جزاءهم 
الرادع، وكذا امل�ص��ي يف الت�صدي لكل 
م��ن ت�ص��ول ل��ه نف�ص��ه امل�صا���س باأمن 
الأم��ن  وحتقي��ق  واملواط��ن  الوط��ن 

وال�صلم الجتماعي.
املج��د واخللود لل�صه��داء ، ال�صفاء 

للجرحى ، واخلزي للمعتدين.

الداخلية تنعي ثالثة من شهدائها سقطوا في هجوم مسلح بالعاصمة صنعاء

تشييع جثامن 22 
شهيدا من شهداء 

مجزرة أرحب في ذمار
�صيع��ت حمافظ��ة ذم��ار اأم���س الثن��ني جثام��ني 
22 �صهي��دا م��ن اأبن��اء مديري��ة مغرب عن���س و�صط 
جم��ع غفر م��ن املواطنني وح�ص��ور و�صائل الإعام 
املختلف��ة والذي��ن �صقطوا يف جم��زرة اأرحب الدامية 

التي �صنها طران العدوان ال�صعودي الأمريكي على 
اإحدى اللوكندات مبديري��ة اأرحب ب�صنعاء يف الثاين 

والع�صرين من اأغ�صط�س اجلاري.
ه��ذا وكان 43 �صخ�ص��ا م��ن اأبن��اء مديرية مغرب 
عن���س مبحافظ��ة ذم��ار معظمه��م ط��اب يف املرحلة 
الأ�صا�صي��ة والثانوية قد �صقطوا ب��ني �صهيد وجريح 
يف املجزرة الت��ي ارتكبها طران العدوان ال�صعودي 
الأمريك��ي يف منطق��ة بي��ت العذري مبديري��ة اأرحب 
والذي��ن كان��وا يعملون يف م��زارع للق��ات يف املنطقة 
لتوف��ر بع�س الإعان��ات املالية مل�صاع��دة اأ�صرهم يف 

توفر اأب�صط مقومات احلياة.



3 االثنني  2017/8/28م املوافق 6 ذو الحجة 1438هـ العدد )229( تقارير

ف���ق�����ط ف���ي اليم��ن .. القب�����������ائ������ل اليمن���������ية 

األجهزة األمنية واللجان الشعبية .. كريات الدں البيضاء املقاومة لفيروسات الت��فير والفوضى

جمي����������ل أنع��������م العب�������������سي
- البع�ض احتاج لر�ؤية »الدم« جمددًا يف جمزرة 
اأرح��ب .. �البع�ض احت��اج اإلى »قر�صة اأذن« ليعرف 
�ج��وب تقدي���ض اأ�لوي��ة رف��د اجلبه��ات �مواجهة 
ت  الت�صعيد بالت�ص��عيد .. فرتب�ض العد� �صرًا �ارتدَّ
بوع��ي القبيلة اإلى نحر الع��د�ان الذي اأراد اإحراق 
�ص��نعاء باأطفالها �ن�صائها �نازحيها، �البع�ض مازال 
لل�ص��ر متاأبطًا ��ص��تنقلب املخططات عليه بعون اهلل 

�صبحانه �تعالى. 
- وبداأت اللي��ال الع�صر املباركة من �صهر ذي احلجة 
بقواف��ل املدد والدع��م بالرجال واملال م��ن قبائل الأو�س 
واخلزرج، وبداأت باإحالة بع�س الفا�صدين واخلونة اإلى 
الق�ص��اء، وباإجم��اع وطني على اإ�ص��اح الختالت مع 
اأولى الأولويات املوجهة �صد العدو اخلارجي واأذنابه، 
قّوادي��ن املارين��ز الأمريكي اإلى حقول واآب��ار غاز ونفط 

وطنهم الأم. 
- ونف��روا خفافاً وثقاًل، ن�صاء ورج��ال، �ِصبَّة و�ُصبان 
واأطف��ال، اجلمي��ع يعلنها للِعدا ق��وًل واأفع��اًل، تق�صيماً 
تركيعاً نهباً �صلباً وكل اأنواع الو�صاية والقهر والإحتال 
الة اأجمد وخامت  يف اليمن هذا غر وارد حُماٌل حُمال، ح�صّ
اأم ال�صهي��د واإ�صوار الطفل��ة اليتيمة دلل، ومبالغ اأخرى 
من املال قدمها جمموعة اأطفال، كراتني ومعلبات اأكيا�ُس 

قم��ٍح ومتٍر وماء، وقوافل اأخرى حتم��ل العنب والرّمان 
�صيارات �صيارات والكثر من ال�صال، من اأق�صى �صعدة 
وعم��ران واجلوف وماأرب اإل��ى اأقا�صي �صبوة وال�صالع 
وحل��ج �صه��ًا تهامة اأعلى رمي��ة وتع��ز واإب وذمار واٍد 
وه�ص��اب وت��ال، واأخري��ات ُيح�ص��رنَّ الكع��ك واخلبز 
عل��ى ا�صتعجال م��ن اأمهات واأخ��وات الرج��ال، واأفواُج 
قبائٍل جادت بالذخائر وال�صاح والرجال الأبطال، ح�صٌد 
هن��ا وجتمهٌر هناك، هنيئاً فليذه��ب اأعزُّ ما منلك اأرواحاً 
وذهب��اً وكل املال، اأن ن�صت�صل��م اأو نركع يف اليمن �صعب 

املنال وغر وارد، حُماٌل حُمال .
- ويف قم��م و�صف��وح اجلب��ال، اأح�ص��ان ال�صح��اري 
والت��ال، ُتطَل��ق �ص��رارات الغ�صب من بن��ادق الرجال، 
جمموعٌة تتقدم واأخرى تقتحم واأخرى ت�صندهم القتال، 
ك�ص��روا زحفاً دحروا جمعاً، اأحرق��وا من مدرعات الِعدا 
اأرت��ال اأرت��ال، اإنه��ا كتائب رج��ال الرجال تعلنه��ا قوًل 
واأفع��ال، يف اليمن غ��ر وارد حُماٌل حُم��ال ... نعم، اإنها 
م��ا اإنها مرحلة من مراحل التاريخ، اإنها ما اإنها اأ�صطورة 
ج��اوزت العنق��اء وخراف��ات بن��ي الع��رب، اإنه��ا قبائل 

الأو�س واخلزرج وحدِّث واّفخر وا�ّصمخ ول حرج .
- ها هي �صواعد الأن�صار »اأ�صواك �صر« متد اجل�صد 
اليمن��ي جغرافيا واإن�ص��ان بالغذاء وامل��دد من مدخرات 
العم��ر، نع��م، كان �صع��ب الأن�ص��ار ولأك��ر م��ن عامني 
ون�ص��ف الع��ام يرت��دي الأ�ص��واك حلافاً ل��ه .. اأ�ص��واكاً 
مفيدة لاأ�صجار املثمرة كاحلم�صيات )برتقال - ليمون( 
واأ�صواكاً مفيدة لاأ�صج��ار الغر مثمرة )اأ�صجار الظل - 

اأزهار النح��ل( .. ومتاماً كوظيفة الأ�ص��واك يف الأ�صجار 
كمخ��زن اإ�صرتاتيج��ي خلزن املي��اه لتعط��ى لاأ�صجار يف 
وق��ت اجلفاف وال�صدة، ومتاماً ك� »�صنام اجلمل«، كانت 

قبائل الأو�س واخلزرج ل اأدنى ول اأقل.
- حمق��اء كانت ظنون العدو، حني اأعتقد اأن احل�صار 
والع��دوان ال�صامل �صيتكف��ان باإخ�ص��اع ال�صعب، فكان 
للقبائ��ل اليمني��ة، ويف ظ��ل  اأ�ص��واكاً  ال�ص��ر والثب��ات 
اجلف��اف واحل�ص��ار كان��ت اأ�ص��واك ال�ص��ر تب��ذل الدم 
وال��روح والكلمة واملوقف والفعل قب��ل القول من رجال 
اإم��دادا  الرج��ال، بالذه��ب وامل��ال بال��دولر والري��ال، 
واإ�صن��ادا ومتوين��ا، نع��م، كاأ�ص��واك الأ�صج��ار و�صن��ام 
اجلم��ل كانوا، اإنها اآيات من اآي��ات اهلل عز وجل، فاجلمل 
وال�صجرة اإن ماتوا، مات��وا واقفني، نعم، ميوت ال�صجر 

واجلمل واقفني، ومثلهم »�صعب الأن�صار« �صاخمني.
- باعوا من اهلل اأنف�صهم واأموالهم وجاهدوا يف �صبيله، 
وبالكا�صنك��وف والأقدام احلافي��ة �صحقوا املنجنزرين 
املح�صن��ني يف بروج م�صي��دة.. جماهدين هلل كانت عليهم 
معركة »فر�س واجب« وبذل النف�س واملال لي�صت فر�س 

»�سرط راتب« اأو رمبا »بع�س منا�سب«.

قبائل اخلطاب الوطني اجلامع .
قبائل حتمي الوطن من التق�صيم والتمزيق والفو�صى .

قبائل تت�ص��دى للموؤامرة والهجمة ال�صهيونية بوعي 
واإدراك.. قبائل ل ت�صم��ح باإهانة كرامة املواطن اليمني 

واإباحة دمائه على اإمتداد جغرافيا اليمن.

قبائل ال تنبطح وال تخون وال تعرف 
قواميسها لغات العهر وألوان الهوان.

اأ�صم��اء  تب��اع ول ت�ص��رتى ول حتف��ظ  قبائ��ل ل 
الفنادق والعوا�صم وح�صابات البنوك.

قبائل ت�ص��درت امل�صهد ال�صيا�ص��ي وح�صرت �صاح 
امليدان بعدما تخّلى من تخلَّى، وا�صتقال من ا�صتقال، 
وخ��ان م��ن خ��ان، وانبط��ح م��ن انبط��ح، م��ن دول��ة 
الهارب��ني، ومثقف��ي الب��رتودولر وهافي��ت الي�ص��ار 

وّعّبدة الدراهم ومرتزقة الريال.
قبائ��ل الوطني��ة اليمني��ة الكامل��ة بعدم��ا تو�ص��ط 
م��ن تو�صط، واعت��دل من اعتدل، وحاي��د من حايد يف 
»�صراع داخل��ي« بني بني وطنه وبني خوذة مارينز 
م��ن ولي��ة تك�صا���س اأو ابن بن��ي كولومب��ي ب�صهادة 

»جزيرة اإخوانية« م�صتاأجر من الأدغال.
- م��ا ن��راه الي��وم وكل ي��وم، ل ومل ول��ن ن�صاهده 
ل الي��وم ول الغ��د ول يف اأي بقعة من بق��اع الأر�س، 
فقط وفقط عند �صع��ب الأن�صار، يتحول ال�صعب اإلى 
جيو���س ع�صكرية واإقت�صادي��ة و�صيا�صية واجتماعية 
وثقافي��ة، ن�ص��اءًا واأطف��اًل و�صب��ة و�صب��ان ورجال، 
��رون ماح��م الن�ص��ر والكرام��ة وال�صموخ على  ُي�صطِّ
اإيقاع موحد بزوامل ميني��ة خالدة اأبدية اأ�صيلة »لن 
ت��ري الدنيا على اأر�صي و�صي��اً«، ي�صبطها ماي�صرتو 
قائد يجيد ا�صتعمال مفردات كيف ومتى واأين، فكانت 

موؤ�ص�صة دفاعية �صعبية متكاملة.

- تكامٌل قلَّ نظره يف التاريخ، بني ال�صعب و�صياج 
الوط��ن املنيع من جي�س وجلان �صعبي��ة اأبية، اأولئك 
حرم��وا اأنف�صه��م الزاد، ومنح��وه ملن اأ�صق��وا الوطن 
الع��زة  وميادي��ن  �صاح��ات  يف  واأرواحه��م  دماءه��م 
والكرامة .. نعم، اإنها ما اإنها اكادميية من اأكادمييات 
ال�ص��ر والثبات والت�صحية.. كمث��ل ال�صنام واجلمل 
والأ�ص��واك وال�صج��ر، وال�صدي��ق وق��ت ال�صيق، فا 
جمل با �صنام ول �صجرة بدون اإك�صر احلياة، كذلك 
كان ال�صع��ب اليمن��ي و�صياجه يف املح��راب الأقد�س، 
ف��ا جماهدي��ن بدون �صع��ب الإم��داد والإ�صن��اد، ول 
�صع��ب ب��دون اأبط��ال الت�صحي��ة واجله��اد، ول ن�صر 
بغ��ر �ص��ر، ول �صر بدون اأ�ص��واك القبائل اليمنية 

الأ�صيلة، وب�صر ال�صابرين .
- ن�ص��األ اهلل العلي القدي��ر اأن يحمي �صعب الأو�س 
واخل��زرج ويحر�صه��م بعينه التي ل تن��ام، واأن تظل 
حال��ة الإجم��اع الوطن��ي �ص��د الع��دوان كذل��ك حتى 
الن�ص��ر والتمك��ني .. قب��ل اأن يحت��اج البع���س اإل��ى 
»ال�صتب��دال« . . - واهلل �صبحان��ه وتعال��ى يق��ول يف 
�ص��ورة التوب��ة ))يا اأيه��ا الذين اآمنوا ما لك��م اإذا قيل 
لك��م انفروا يف �صبيل اهلل اثاقلت��م اإلى الأر�س اأر�صيتم 
باحلي��اة الدنيا من الآخ��رة فما متاع احلياة الدنيا يف 
الآخرة اإل قلي��ل )38( اإل تنفروا يعذبكم عذابا األيما 
وي�صتب��دل قوما غرك��م ول ت�صروه �صيئ��ا واهلل على 
كل �صيء قدي��ر )39( ((... �صدق اهلل العلي العظيم، 

والعاقبة للمتقني.

 .. االس������������ت������������رات������������ي������������ج������������ي������������ة  ال������������ص������������ب������������ر  »أش�����������������������������������������واك 

وم���������������ؤس���������������س���������������ة دف���������������اع���������������ي���������������ة ش����������ع����������ب����������ي����������ة م���������ت���������ك���������ام���������ل���������ة«

الأجه��زة الأمنية واللجان ال�ش��عبية، الأخطبوط املرعب يف 
املعادلة الأمنية الداخلية، و�شالح فتاك لأي حتركات م�شبوهة 
ته��دف لزعزعة الأمن والإ�ش��تقرار، وبخالف ما ه��و طبيعي اأو 
��د م��ن الأعداء  معت��اد يف ظ��ل ظر�ف "ح��رب مفتوحة" وتر�شُّ

ل�شرب الداخل اأمنيًا وا�شتهدافه، فكيف مت ذلك؟.

التغلب على عوامل اإلختراق واإلنتقال من 
"فأر" ُمطارد إلى "أسد" مرعب

اجلمي��ع يتذكر كيف كان��ت املجامي��ع التكفري��ة الإرهابية تعيث 
ف�ص��ادًا يف امل��دن والأري��اف، قبل ث��ورة 21 �صبتم��ر 2014م، وكيف 
كانت من�صاأة �صيادية بحجم "وزارة دفاع" –بجالها قدرها ورمزها- 
كم��ا يق��ال، معر�ص��ة لهج��وم واإ�صتب��اك يط��ول ل�صاعات م��ع عنا�صر 
التكف��ر واملرتدية يف الغالب ل��زي الأمن يف الدولة، ما جعل العنا�صر 
التخريبي��ة �صاحبة اليد الطولى يف التخطي��ط والتنظيم وال�صرب يف 
قلب ودماغ الدول��ة وتعري�صه ملخاطر تهدد وجوده، وتنفيذ عمليات 
اإغتي��ال يف و�ص��ح النهار ويف �صاح��ات مليئة برج��ال الأمن واحلركة 
واملواطن��ني.. فعندما نقي�س م�صتوى الأم��ن يف الدولة، نقي�س الهدف 
املر�ص��ود من ثعابني الغدر واملكر، ويف ذهن اأي �صخ�س يتبادر له اأن 
اله��دف الأ�صهل عادًة م��ا يكون م�صجد اأو �ص��وق، لإنعدام قوى الأمن 
في��ه، ولأن ال�صحاي��ا فيه "ع��ّزل من ال�ص��اح"، هذ الأه��داف مل تكن 
قب��ل 21 �صبتم��ر موجودة لأنه��ا اأهداف لها م�صتوى اأق��ل من اأهداف 
ح�صا�ص��ة، اأم��ا امل�صتوى الأعلى كان يف قلب الدول��ة "و�صط العا�صمة 
ومناط��ق حيوي��ة ومن�صئ��ات حيوي��ة ب��ل وا�صرتاتيجي��ة واأمنية يف 
املق��ام الأول "بحج��م وزارة دفاع لدولة"، وم��ا حتمله هذه الأهداف 
احل�صا�ص��ة املخت��ارة م��ن دللت عميق��ة يف العلوم الأمني��ة، وت�صر 
بج��اء اإلى كارثية الو�ص��ع الأمني، اإذ اأ�صبح الو�ص��ع الأمني منهار 

ومدم��ر بالكام��ل، بل اأن تقيي��م الأم��ن يف الدولة �صيدخ��ل يف ت�صنيف 
لهجمات وخطر،  دفاع معر�صة  فاإذا كانت وزارة  "املدمر واملنتهي، 
فما بالن��ا مب�صاجد ومواطنني، هكذا كان الو�ص��ع والتقييم الأمني ملا 
قب��ل ذلك التاريخ..وما بعد هذه التاريخ بف��رتة اإلى تاريخ ال� 21 من 
مار�س اإرتفع م�صتوى الأمن درجة مع دخول اللجان ال�صعبية، وفرار 
اإرهابي��ني من الدولة، واكت�ص��اف اأوراق ووثائق ومعلومات خطرة 
تثب��ت ت��ورط اأعلى ه��رم يف ال�سلطة حينه��ا من �سخ�سي��ات �سيا�سية 
وع�صكرية باإخرتاق الأمن وتدمره، لذلك راأينا اإنتقاء الأهداف الأقل 
ح�صا�صي��ة، يف تلك الفرتة كامل�صاجد، و�صخ�صي��ات �صيا�صية بعمليات 
اإغتي��ال. . ويف تلك الفرتة حتدي��دًا باإمكاننا اإ�صتح�صار خريطة لروؤية 
الأه��داف املنتق��اه، �صرناه��ا تقل ح�صا�صي��ة عن الأه��داف املنتقاه يف 
املناط��ق التي مل ي�صلها اللجان ال�صعبية بع��د، كمع�صكرات و�صجون 

املحافظات اجلنوبية. 

عهد األمن واألمان بسواعد الشرفاء واملخلصن
بقي��ادة املخل�ص��ني وال�صرفاء يف الأجهزة الأمني��ة ودخول هامات 
وطني��ة �صيخلده��ا التاريخ لل�صل��ك الأمن��ي اليمني، كال�صهي��د البطل 
"عبداهلل احلاكم"  اللواء  "اأب��و ح�صن املداين" رحمه اهلل، واملجاه��د 
اإنتق��ل م�صت��وى الأمن اإل��ى م�صتويات عالي��ة، فقدت فيه��ا التنظيمات 
التكفري��ة والإجرامي��ة الق��درة العملياتي��ة على تنفي��ذ خمططاتها، 
واأ�صبح��ت خجولة للغاية ول تكاد تظهر، حتى اأعتى روؤو�س التكفر 
اأ�صبح��وا مدركني ملدى رعب هذه الأجه��زة الأمنية التي اإحتدت مع 
اللج��ان ال�صعبي��ة واأ�صاف��ت اإ�صاف��ة نوعي��ة لل�صلك الأمن��ي، وانتقل 
بذل��ك امل�صتوى الأمني من و�صعية "الف��اأر" املطارد من ثعابني الغدر 
نها من ن�س��ج خيوط فجر  واملك��ر، اإل��ى "الأ�صد" املرعب والفت��اك، مَكّ

اليمن الآمن بعون اهلل �صبحانه وتعالى.   
يف ه��ذه احلرب املعق��دة، وفق املوؤ�ص��رات والأو�ص��اع الداخلية، 

وترب���س الأعداء، �صكلت الأجه��زة الأمنية واللجان ال�صعبية، �صياج 
حدي��دي مني��ع، ع��زل املجامي��ع الإرهابي��ة التخريبية ع��ن بع�صها، 
واأفقدها الق��درة العملياتية يف لعب الدور التخريبي، واحتاد اأجهزة 
الأمن مع اللجان ال�صعبية جمعت عنا�صر الكفاءة والقدرة واخلرة 
والتجربة والإرادة وفق حترك و�صعور بامل�صوؤولية اأمام اهلل �صبحانه 
وتعال��ى، من املخل�صني والأوفياء يف ه��ذا البلد، ومتكنوا من �صيانة 
اجل�ص��د اليمني يف امل��دن والأرياف، م�صكلني مناع��ة طبيعية، حتمي 
ال�صع��ب والوط��ن من خماط��ر ل �صمح اهلل "كارثية ومدم��رة"، متاماً 
مث��ل كري��ات الدم البي�ص��اء يف ج�ص��م الإن�صان التي تهاج��م اجلراثيم 
اأو ي�صع��ر  اأن ي��درك  والفرو�ص��ات الغازي��ة بج�ص��م الإن�ص��ان دون 
اأو يع��رف الإن�ص��ان به��ذه اجلراثي��م والفرو�ص��ات، ف��� كري��ات الدم 
البي�ص��اء تقوم بوظيفتها املناعية الطبيعية، وكذلك الأجهزة الأمنية 
واللج��ان ال�صعبية، عم��ل ب�صمت وم�صوؤولية وحت��رك جاد، ومثابرة 
بتكام��ل مثايل، وكان عند م�صتوى املرحل��ة.. ت�صر اإح�صاءات وزارة 
الداخلية لعامني من العدوان، من 26 مار�س 2015م، اإلى 13 مار�س 
2017م، اإل��ى اأرقام خميفة بلغ��ت 7663 األف اإجناز اأمني، توزع بني 
عملي��ات �صبط خلاي��ا وعنا�صر مرتبطة بالع��دوان، وعبوات نا�صفة 
ومتفج��رات مت العثور عليها وتفكيكها قبل اأن تنفجر، وحالت �صبط 
مطلوب��ني يف ق�صايا جنائي��ة "قتل، نهب، قطع طري��ق، تزوير، �صرقة 
..الخ"، و�صب��ط مواد واأدوية منتهية ال�صاحية، و�صبط م�صروقات 

مت اإعادتها اإلى اأهلها، وحالت �صبط ح�صي�س وخمدرات وخمور.
فيم��ا كان اجلن��اح الإ�صتخب��اري ه��و دم��اغ الأجه��زة الأمني��ة 
واللج��ان ال�صعبية، اإلى جانب احل�س الأمني واخلرة يف التعامل 
وجمعه��ا  وحتليله��ا  واملعلوم��ات  والتح��ركات  امل�صبوه��ني  م��ع 
ور�صده��ا، اأم��ا اجلن��اح الإعام��ي، فقد اإنف��رد "الإع��ام الأمني" 
بتكوي��ن مدر�ص��ة حربية وع�صكري��ة منعزلة عن الإع��ام احلربي، 
وواك��ب عملي��ات حرجة وحتقيق��ات، بع�صه��ا ُعِر�ص��ت وبع�صها 

م��رتوك للوق��ت والزم��ان املنا�صب��ني، اأو لت�صبح تاأري��خ موؤر�صف 
�س وي�صهد على رجال �صهروا وكابدوا املتاعب  ور�صي��د ن�صايل ُيدَرّ
متقف��ني اأثر الثعاب��ني وطاردوها اإل��ى اأوكاره��ا م�صتاأ�صلني �صاأفة 
العمالة والإرت��زاق والغدر واخليانة من اأر�س الوطن.. اإذن عمل 
ن املواطنني يف العا�صمة واملدن والأرياف  جبار وجهد م�صهود، مَكّ
م��ن ممار�ص��ة حياتهم الطبيعي��ة، يف ظل عدوان واأعم��ال تخريبية 
ممنهج��ة ُير�ص��د له��ا موازن��ات مالي��ة �صخم��ة م��ن دول العدوان 

ال�صعودي الأمريكي ل�صرب الداخل بالفو�صى ال�صاملة.

حتديات صعبة وإرادة ال تعرف املستحيل
ل�صك اأن منعطفات التحدي لأي فريق متر مبراحل حرجة، وهناك 
كان الإختب��ار احلقيق��ي لق��درات فري��ق الأجه��زة الأمني��ة واللجان 
ال�صعبي��ة، الت��ي اأثبت��ت جدارته��ا باإ�صتحق��اق يف الف��رتة املا�صي��ة، 
خ�صو�ص��اً نهاي��ة ال�صبوع املن�ص��رم واإل��ى الي��وم، اأدارت الأجهزة 
الأمني��ة الأو�ص��اع بكف��اءة واقت��دار، ومتكنت من تاأم��ني مهرجانات 
للمواطن��ني واعت�صامات للقبائل يف رقع��ة جغرافية وا�صعة، واأعداد 
كب��رة جدًا من امل�صارك��ني، ما يزيد من املهام تعقي��د و�صعوبة، ويف 

اأجواء عا�صفة من التوترات والتحركات امل�صبوهة.
واأحبطت ت�صلل اإنتحاري قادم من حمافظة حجة لإ�صتهداف ميدان 
ال�صبع��ني، واأحبطت موؤامرة يف العا�صمة �صنع��اء عن طريق طابور 
خام�س اأو اأط��راف مند�صة وم�صبوهة ل�صرب ال�صف الداخلي، و�صط 
اأجواء من امل�صاحنات وال�صغط الإعامي الهائل من مطابخ العدوان، 
حتديات جب��ارة وعقبات كبرة تغلبت عليه��ا الإرادة الوطنية لدى 
رجال واأبطال الأجهزة الأمنية امل�صنودة باللجان ال�صعبية املجاهدة.
جمري��ات  وفه��م  للمعلوم��ات  الدقي��ق  التوظي��ف  عام��ل  ويبق��ى 
الأحداث، وقراءتها العميقة وال�صحيحة، وتكامل العمل املوحد، هو 

�صر النجاح، بعد التوفيق الإلهي.
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احلري��دمي طائفة م��ن اليه��ود الأرثوذك�س 
تعي���س يف و�ص��ط منغلق على نف�ص��ه يف الكيان 

الإ�صرائيلي.
وا�صتق��ت كلمة "حريدي" م��ن فعل "حرد" 

مبعنى اأعتزل واعتكف وابتعد عن الآخرين.
م��ن  خا���س  ن��وع  "احلري��دمي"  ويف�ص��ل 
 )Yeshiva( املدار�س اليهودية يدعى ي�صيوا
، وهم قلما ي�صتخدمون التكنولوجيا وبراجمها 
مثل التلفزيون، واحلا�صوب، والهاتف النقال.

وتتمي��ز الأ�صرة احلريدية مبع��دل زيادتها 
ع��ن اأي اأ�صرة يهودية اأخرى. اإذ يبلغ متو�صط 
ع��دد الأطف��ال يف كل اأ�ص��رة ب��ني 7و9. وق��د 
ت��راوح عدد احلريديني ع��ام 2016، بني 950 
األف��اً وملي��ون، م��ا يعن��ي اأن 1 م��ن ب��ني كل 9 
اإ�صرائيلي��ني ه��و حري��دي. ويتوق��ع اأن ي�صل 
عدده��م اإلى ح��وايل مليون��ني بع��د عقدين من 

الزمان.
و�صّكل "املجتمع احلريدي" ما ن�صبته %11 
م��ن جمم��وع ال�ص��كان يف اإ�صرائيل حت��ى نهاية 
2015. وت�ص��ر التوقعات اإلى اأن هذه الن�صبة 

�صرتتفع اإلى 14% يف العام 2024.
والدرا�ص��ات  التقاري��ر  جمي��ع  وجتم��ع 
املختلفة على اأن ه��ذه الفئة ال�صكانية �صتزداد 
ع��ددًا بوت��رة �صريع��ة، وف��ق كل التوقعات، 
مع��دل  اأن  ذل��ك  املنظ��ور،  امل��دى  يف  خا�ص��ة 
الزي��ادة الطبيعي��ة لدى احلري��دمي هو 4% يف 
ال�صن��ة، مقابل معدل زي��ادة يبلغ 1% فقط بني 

ال�صكان اليهود غر احلريدمي.

اأن  للحريدي��ني  الأخ��رى  ال�صم��ات  وم��ن 
اأك��ر م��ن 80 يف املائة منه��م يتزوجون يف �صن 
الع�صري��ن اأو بعده بقليل، وهذا ما يف�صر كرة 

الأطفال لديهم مقارنة مع غرهم من ال�صكان.
وتعتر ن�صبة النمو ال�صكاين لدى احلريدمي 
وي�صن��ف  الإ�صرائيل��ي.  الكي��ان  يف  الأعل��ى 
35% م��ن اليه��ود يف القد���س املحتل��ة ان�صفهم 
ك���  ي�صنف��ون   %21 مقاب��ل  "حري��دمي"  ك��� 
"علمانيني". وهذا الأمر يثر كثرًا قلق قادة 

الكيان الإ�صرائيل��ي، خ�صو�صاً واإن احلريدمي 
يعار�ص��ون ب�ص��دة احلك��م العلم��اين ال�صائد يف 
هذا الكيان.. واحلريديون يرف�سون االنخراط 
باجلي�س الإ�صرائيلي، ويوؤكدون اأنهم يف�صلون 
امل��وت عل��ى اأن يكون��وا ج��زءًا م��ن املوؤ�ص�صة 
الع�صكري��ة الإ�صرائيلي��ة. لكن��ك ل��ن جتد فرق 
بينهم وبني اأي اإ�صرائيل��ي اآخر متزمت، فكلهم 
عن�صري��ون يفكرون بقتل كل من ل يتفق معهم 
يف الحتال واإقام��ة امل�صتوطنات يف الأرا�صي 

الفل�صطينية املغت�صبة.
الكي��ان  ون�ص��وء  فل�صط��ني  احت��ال  ومن��ذ 
الإ�صرائيل��ي ع��ام 1948، ي�ص��ود توت��ر ب��ني 
احلري��دمي واملوؤ�ص�ص��ة احلاكم��ة داخ��ل ه��ذا 
الكي��ان. وق��د دارت ول تزال ت��دور �صراعات 
احلري��دمي  ب��ني  ج��دًا  م�صحون��ة  و�صدام��ات 
م��ن  الكث��ر  ح��ول  الإ�صرائيلي��ة  واملوؤ�ص�ص��ة 

الق�صايا ال�صيا�صية والجتماعية والفكرية.
وم��ن ممي��زات ه��ذا ال�ص��راع اأن��ه �ص��راع 
طويل وجعل كا الطرفني ي�صعى اإلى حت�صني 
نف�ص��ه على نحو ميكنه من العي�س وفق روؤيته 
ه��و ل وفق روؤي��ة الطرف الآخ��ر، وهذا يعني 
حماول��ة كل ط��رف الو�ص��ول ملرحل��ة انعزال 
ع��ن الآخ��ر، والتوقف ع��ن حم��اولت التاأثر 
وال�صتقط��اب ب��ني اجلانبني، وهو م��ا اأو�صل 
الكي��ان الإ�صرائيل��ي اإل��ى الجت��اه اأك��ر نحو 
الف�ص��ل التام ب��ني املجتمعني، وم��ن تداعيات 
هذا الف�ص��ل تخ�صي�س مناط��ق �صكن معزولة 

للحريدمي خا�صة يف القد�س.
 ويع��اين الكث��ر م��ن احلريدمي م��ن البطالة 
والفق��ر وتدين امل�صت��وى التعليم��ي مقارنة مع 
الطوائ��ف الأخ��رى يف الكي��ان الإ�صرائيلي، اإذ 
يبل��غ مع��دل العامل��ني نح��و 50 يف املائة فقط 
م��ن الن�صب��ة املئوي��ة للرج��ال الذي��ن ترتاوح 
اأعمارهم ب��ني 25 و 64 يف هذه الطائفة، وتفيد 
العام��ات يف  الن�ص��اء  ب��اأن ن�صب��ة  املعطي��ات 
املجتم��ع احلريدي تبل��غ 61% اأي اأعلى بكثر 

من ن�صبة الرجال العاملني.

اأوًل: ت�صعى ال�صعودية اإلى احل�صول على �صمان خارجي 
لأمنها وثرواته��ا النفطية ال�صخمة، وكل �صيء خارج ذلك ل 
يه��م اأ�صحاب ال��راأي يف اململكة، لذلك جن��د ال�صعودية تدفع 
الغ��ايل والنفي�س للحفاظ على العاقة م��ع الوليات املتحدة 
التي توؤمن لها احلماية منذ اأربعينيات القرن املا�صي وحتى 

الآن.
عاقاته��ا  يف  تتذب��ذب  ال�صعودي��ة  جن��د  ال�صب��ب  وله��ذا 
الإقليمية وفقا ملا تقت�صيه م�صلحة الأمريكان، فتارة جندها 
تداف��ع ع��ن م�ص��ر اأو تركيا وع��ن اأنظمة احلكم فيه��ا وتارة 
تهاج��م هاتني الدولت��ني وغرهما وفقا لأجن��دة وا�صنطن يف 

املنطقة.
ثاني��اً: نظام احلكم يف ال�صعودي��ة ت�صوبه تعقيدات عائلية 
� قبائلي��ة � عربي��ة � دولي��ة ل جتده��ا يف اأي م��كان اآخ��ر، وها 
نح��ن ن�صهد يف ه��ذه املرحلة تغيرا جذري��ا يف تاريخ اململكة 
من ناحي��ة توريث احلكم، وبناءا على ذل��ك جند اأن عاقات 
اململك��ة متقلبة وغر ا�صرتاتيجي��ة، خا�صة يف هذه املرحلة، 
حي��ث يق��ود اململكة �صاب مته��ور قد يجلب الوي��ات ململكته 
و�صعب��ه ب�صبب قرارات��ه الطائ�صة وغر املبني��ة على اأ�ص�س 

�صحيحة تعود باخلر على اململكة.
ثالث��اً: حتاول الريا���س دائما فر�س اأجندته��ا على الدول 
احلليف��ة، مثلما فعلت م��ع م�صر اأيام مب��ارك ومر�صي والآن 
ال�صي�ص��ي، حيث كان م��ن الغريب ج��دا اأن ت�صاند ال�صعودية 
الرئي���س املخل��وع ح�صن��ي مب��ارك ويف نف���س الوق��ت تدع��م 
و�صول مر�صي اإلى احلكم، وبعد و�صول الرئي�س عبد الفتاح 
ال�صي�ص��ي اإل��ى احلكم م��رت العاق��ات ال�صعودي��ة امل�صرية 
ب�صل�صل��ة من التذبذب��ات التي تو�صح وتوؤك��د اأنه كيف تبني 

ال�صعودية عاقات اآنية غر ا�صرتاتيجية.
رابع��اً: بعد اأح��داث 11 اأيل��ول ا�صط��رت ال�صعودية اإلى 
بذل جهود كبرة لتجميل �صورتها اأمام العامل عامًة والعامل 
الغرب��ي خا�ص��ًة، بعد اأن وجه��ت اأ�صابع الإته��ام اإليها باأنها 

داعم��ة لاإره��اب بل اأك��ر من ذل��ك، فقد حتدث��ت الكثر من 
التقاري��ر الغربي��ة يف الفرتة التي تلت اأح��داث 11 اأيلول باأن 
ال�صعودي��ة ه��ي منب��ع الإرهاب يف الع��امل، ه��ذا الأمر اأجر 
الريا���س عل��ى بذل الكثر م��ن اجلهد واملال لعق��د موؤمترات 
لتعميم  العام��ة  الدبلوما�صي��ة  الأدي��ان" وحم��ات  "ح��وار 
�صورته��ا باعتبارها "ال�صريك" ال��ذي يعتمد عليه، حتى اأنها 
اأ�صبح��ت ت�صت��ورد ال�صل��ع واخلدم��ات ال�صروري��ة � وغ��ر 
ال�صروري��ة � من دول العامل املختلف��ة، مبا ي�صمن التاأثر يف 
الق��رار ال�صيا�صي لهذه الدول وتعديل نظرتها اإلى ال�صعودية 

ونظامها ال�صيا�صي � الجتماعي.
خام�صاً: قامت ال�صعودية بالكثر من املراهقات ال�صيا�صية 
والع�صكري��ة خ��ال الف��رتة املا�صي��ة، وبنت حتالف��اً �صمت 
اإلي��ه كل م��ن ا�صتطاع��ت اإغ��راءه اإم��ا بامل��ال اأو بالتحال��ف 
ال�صرتاتيجي اأو اأ�صياء اأخرى ملحاربة اأبناء اليمن واإجبارهم 
على اخل�صوع له��ا بالقوة الع�صكرية، وهذا الأمر مل يحدث، 
م��ا ت�صب��ب باإ�صابة نظ��ام احلكم يف اململك��ة به�صتريا جلبت 
نتائ��ج اأكر �صلبية واأزم��ت ال�صيا�صة اخلارجي��ة لل�صعودية 
اأك��ر واأك��ر.. �صاد�ص��اً: كان ملحا�ص��رة ال��دول اخلليجي��ة 
بقي��ادة ال�صعودي��ة لدول��ة قط��ر موجة م��ن التاأث��رات التي 
بًة �صرخ��اً بالعاقات ال�صعودية  ب��داأت نتائجها بالظهور م�صِبّ
القطري��ة وكذل��ك ال�صعودية الرتكية، وظهر ه��ذا الأمر جليا 
يف اآخ��ر زي��ارة للرئي���س الرتكي رج��ب طيب اأردوغ��ان اإلى 
ال�صعودية، فخافا ل بني البلدين خا�صة بعد اأن وقفت تركيا 
اإلى جانب قطر خال فرتة احل�صار واأقامت قاعدة ع�صكرية 

فيها واأجرت مناورات ع�صكرية م�صرتكة معها.
وبالت��ايل ف��اإن عدم خ��روج املل��ك �صلمان وابن��ه ل�صتقبال 
الرئي���س الرتكي لي�س �ص��وى موؤ�صر ب�صيط عل��ى اأن الزيارة 
كان��ت غر مرحب به��ا واأن هناك قرارا �صعودي��ا موؤكدا بانه 
لن يكون هناك اأي حل عن طريق تركيا بالذات لأزمة جمل�س 

التعاون

فتش عن دور املال السعودي
حتول اخل��ط احلكومي )ولي�س ال�صعب��ي( يف ال�صودان من 
موقف معني بحجم ق�صية التطبيع الى النقي�س اأثار ت�صاوؤلت 
كث��رة ح��ول التوقي��ت واأهمي��ة ه��ذه املو�ص��وع، اذ كان��ت 
اخلرط��وم تعاقب جمرد الكام يف مو�ص��وع التطبيع، لي�صبح 
الأمر فيما بعد ب��ان يقوم وزراء بالدعوة الى التطبيع، وف�ّصر 
بع�س املراقب��ني لل�صيا�صية احلكومي��ة احلالية يف اخلرطوم، 
ب��اأن ه��ذا الأمر ماه��و ال مب��ادرة �صودانية بايع��از �صعودي، 
حي��ث بات عل��ى اأي �صيا�ص��ي �ص��وداين ان اراد من�صب مهم يف 
باده اأن يك�صب ر�صا ال�صعودية اأول، وبالتايل يك�صب بطبيعة 
احل��ال ر�ص��ا الرئي�س ال�ص��وداين عم��ر الب�صر ال��ذي نّقل منذ 
بداي��ة العدوان ال�صعودي على اليم��ن، البندقية من كتف الى 
كت��ف طمعا ببع�س املايني ال�صعودي��ة، واعلن ب�صكل وا�صح  
خ��روج من حم��ور املقاوم��ة وانتقال��ه ملحور الب��رتودولر و 
قطع العاق��ات الدبلوما�صية مع اإيران بدعم ومباركة من قبل 
الدارة المريكي��ة، التي رفعت وب�ص��كل جزئي عن اخلرطوم 
القت�صادي��ة  العقوب��ات  بع���س  احل��ايل  الع��ام  بداي��ة  من��ذ 
املفرو�ص��ة عل��ى اخلرط��وم.. ا�صرائي��ل هلل��ت ل��كام الوزير 
ال�ص��وداين، ودع��ا وزي��ر الت�ص��الت الإ�صرائيلي اأي��وب قرا، 
وزي��ر ال�صتثم��ار ال�صوداين اإلى زيارة الكي��ان الإ�صرائيلي من 
اأج��ل ما ا�صماه��ا "الرتويج لل�صام"، يف ح��ني احتفت �صحيفة 
"هاآرت���س" بهذه الت�صريح��ات وو�صفتها باأنها غر اعتيادية 
بالن�صب��ة لوزير رفيع يف احلكوم��ة ال�صودانية التي ل تعرتف 

باإ�صرائيل ول تقيم معها عاقات دبلوما�صية.
 وبع��د اأن كانت اجهزة ال�صتخب��ارات ال�صرائيلية جمرة 
على اخلوف من ال�سودان ون�ساط حركات املقاومة هناك التي 
كانت حتى وقت قريب مبثابة م�صتودعا لتهريب الأ�صلحة اإلى 
قطاع غزة، ا�صف الى وجود م�صانع اأ�صلحة متد تلك احلركات 
مب��ا حتتاجه ملقاوم��ة الحت��ال، اأ�صبحت تل اأبي��ب مطمئنة 
الب��ال بع��د تغير حكوم��ة الب�صر لدف��ة ال�صفين��ة وال�صباحة 
يف احل�صن ال�صع��ودي املطبع طمعا بفت��ات الدولرات، وهنا 
نتذك��ر باملنا�صب��ة كي��ف حلق��ت الطائ��رات ال�صرائيلية، ملدة 
اأرب��ع �صاعات للو�ص��ول الى جنوب البح��ر الأحمر، للو�صول 
ال��ى منطقة ام درمان، غ��رب اخلرطوم، من اأجل ق�صف معمل 
"الرموك" لت�صنيع ال�صلحة و ال�صواريخ بعيدة املدى، اأما 
الأن فان حكومة اخلرط��وم ترف�س حتى ا�صتقبال قيادات من 
حركة حما�س التي كانت حتى فرتة لي�صت بالبعيدة من اأقرب 

املقربني ايديولوجياً وعقائدياً حلكومة الب�صر. 

ملاذا تسقط التحالفات السعودّية سريعًا

 ببركة املال الس������عودي 
الطري������ق  ف������ي  الس������ودان 

للتطبيع مع إسرائيل
اأحمر"، كام لطاملا  اإ�صرائيل ميثل خطا  "تطبي��ع العاقات مع 
ردده وتغن��ى ب��ه الرئي�س ال�ص��وداين عمر الب�ص��ر، ولكن اليوم 
عل��ى مايب��دو فان احلكوم��ة ال�صودانية اأ�صيب��ت بعمى الألوان 
واأ�صبح��ت ت��رى اللون اأخ�ص��را، فبعد اأن كان ال�ص��ودان داعما 
رئي�صيا حل��ركات املقاوم��ة الفل�صطينية �صد الحت��ال، اأ�صبح 
بف�صل "بركات" املال ال�صعودي يدعو وعلى ل�صان اأحد الوزراء 
علناً الى التطبيع مع الحتال، دون احلديث حتى عن الو�صول 

الى "عملية �صام" كما يحلو للمطبعني عادة احلديث.
ففي حوار اجرته ف�صائية �صودانية ، دعا نائب رئي�س الوزراء 
ال�ص��وداين، وزي��ر ال�صتثمار، مب��ارك الفا�صل اإل��ى التطبيع مع 
الكي��ان الإ�صرائيلي، زاعماً اأن التطبي��ع �صيحقق م�صالح الباد، 
معت��رًا يف الوق��ت ذاته اأن الق�صي��ة الفل�صطيني��ة اأّخرت العامل 
العرب��ي، واأن هناك بع�س الأنظم��ة ا�صتغلتها كذريعة وتاجرت 
به��ا، وا�ص��اف الوزي��ر اإن الفل�صطيني��ني طبع��وا العاق��ات مع 
اإ�صرائي��ل، بل حتى حركة حما�س تتح��دث مع اإ�صرائيل على حد 
تعب��ره، والفل�صطينيون يتلقون اأم��وال ال�صرائب من اإ�صرائيل 
ويجل�ص��ون ويتحدثون مع الإ�صرائيليني ولديهم خافات، لكنهم 

يجل�صون مًعا.
الدع��وة العلني��ة للتطبيع بني ال�ص��ودان و"ا�صرائيل" قوبلت 
ب�صم��ت حكوم��ي كامل، ول �صيم��ا اأن الوزي��ر يف الأ�صا�س ان�صم 
للحكوم��ة �صمن احلقائ��ب املخ�ص�ص��ة للق��وى املعار�صة التي 
�صاركت يف احلوار، واكتفى وزير الإعام ال�صوداين، اأحمد بال، 
بالقول اإن موقف الوزير "راأي �صخ�صي يخ�صه وحده ول يعر 

عن املوقف الر�صمي للحكومة اأو الباد". 

كيف حتول التطبيع من جرمية إلى تنافس بن 
املسؤولن السودانين؟

ت�صريح��ات الفا�ص��ل الت��ي اعتره��ا ال�صوداني��ون معجونة 
بطين��ة اخليان��ة والعمالة مل تكن �صابقة ت�صج��ل با�صمه، اأو كما 
يو�ص��ف لي�ص��ت من خارج ال�ص��رب والنهج احلكوم��ي، اذ �صبق 
تلك الدعوة، دعوة مماثل��ة من رئي�س الدبلوما�صية ال�صودانية، 
وزي��ر اخلارجي��ة اإبراهي��م غن��دور، وال��ذي حت��دث اي�صا عن 
اإمكانية تطبيع ال�صودان مع الكيان ال�صهيوين، حيث قال غندور 
يف وق��ت �صابق ان باده ل متان��ع يف درا�صة اإمكانية التطبيع مع 
اإ�صرائي��ل، واإن ال�ص��ودان "ل يرهن عاقته بدول��ة على ح�صاب 
اأخ��رى"، خماطب��ا وّد وا�صنط��ن بالقول اأن ال�ص��ات مع امريكا 

ظلت متاأرجحة على مر احلكومات،
كذل��ك فق��د �ص��درت دع��وات التطبي��ع م��ن قب��ل �صيا�صيني يف 
ح��زب املوؤمت��ر الوطني احلاك��م واآخري��ن ورجال دي��ن، حيث 
�ص��رح الداعية ال�صوداين ورئي�س ح��زب الو�صط يو�صف الكودة 
بالدع��وة للتطبيع واأفتى فيها دينياً، مما ي�صكل تراجعاً وا�صحاً 
عن املبادئ التي تبنتها احلكومة ال�صودانية يف مواقفها املعادية 
للكيان ال�صرائيلي ودعمه��ا حلركات املقاومة ب�صكل متوا�صل.. 
ال�صتج��داء ال�ص��وداين للتطبي��ع م��ع ا�صرائيل وامري��كا مل يكن 
مف�صوح��ا رغ��م اأن��ه كان موج��ود، اذا �صرب موق��ع ويكيليك�س 
من��ذ فرتة برقي��ة لل�صفارة الأمريكية يف اخلرط��وم، تعود لأكر 
م��ن 9 اأعوام وت�صمن��ت حوارًا ب��ني م�صاعد الرئي���س ال�صوداين 
حين��ذاك م�صطفى عثمان اإ�صماعي��ل، وم�صوؤول �ص��وؤون اأفريقيا 
يف اخلارجي��ة الأمركي��ة األرتو فرنانديز، طل��ب فيها امل�صوؤول 
الكي��ان  م��ع  التطبي��ع  لت�صه��ل  وا�صنط��ن  م�صاع��دة  ال�ص��وداين 
الإ�صرائيلي يف ح��ال اكتمال التطبيع مع اأمريكا نف�صها، وهو اأمر 

�صارع اإ�صماعيل وقتها لنفيه متاما.

من هں اليهود »احلريديں«، وما دورهں في السياسة الصهيونية 

ال �أحد يعلم كيف تبني �ل�سعودية ��سرت�تيجيتها �حلالية وما هي �أفق هذه 
�ال�سرت�تيجية، الأن �ململكة عودتنا على فك حتالفاتها بني �لفينة و�الأخرى مبا 
تقت�سيه م�ساحلها �ل�سخ�سية، ومن منا ير�قب حتالفاتها عرب �لزمن يجدها 

�آنية وغري م�ستقرة الأ�سباب عديدة نلخ�سها بالتايل مع ذكر �أمثلة:

؟؟

؟
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حت���ال���ف ال�����ع�����دوان ق���ات���ل م��خ��ت��ل��ف ال ي��ش��ب��ه ف����رع����ون وال داع������ش وال ال��ص��ه��اي��ن��ة ..جرائمالعدوان

سق���������وط قرابة 
شهيد وجريح خالل يومن في مجزرتن للعدوان على صنعاء

ش������������������ه������������������داء وج������������������رح������������������ى ف������������������ي س���������ل���������س���������ل���������ة غ������������������������ارات 100
ع���������ل���������ى ن������������ق������������اط أم���������ن���������ي���������ة وم�����������ن�����������اط�����������ق ح������������������ول ص������ن������ع������اء

اأمهات ال�ش��هداء الأطفال بجرمية عطان ، مكلومة تبكي بحرقة وتوجه ر�شالة   
للجي���ش واللج��ان تق��ول فيها "اأقول للجي���ش واللجان ال�ش��عبية اأمانه عليك��م دم ابني حممد 
اأنتم من �ش��تثاأرون له نحن مراهنني عليكم بعد اهلل"، حتالف العدوان قاتل خمتلف ل ي�ش��به 
فرعون ول داع�ش ول ال�شهاينة .. تبيع اأمريكا وبريطانيا ال�شعودية والمارات اأ�شلحة ذكية 
لتختط��ف اأرواح الأطف��ال النقالبني بطريقة ذكية و رحيم��ة وخاطفة ل امل ،ل تعذيب، ل 

بكاء ،ل �شراخ ويف غم�شة عني يحولونهم لكتلة من اللحم امل�شوي .
انهم قتلة لكن خمتلفون ، هوؤلء ل ي�ش��بهون فرعون الذي كان يذبح اأطفال بني اإ�ش��رائيل 
وي�ش��تحيي ن�ش��ائهم .. ه��وؤلء ل ي�ش��بهون داع���ش املتوح�ش��ة الت��ي تذب��ح الأب ام��ام اأطفاله 
وا�ش��رته بدون رحمة ول �ش��فقة.. هوؤلء م��ن رحمتهم يقتلون الأطف��ال ويقتلون معهم الب 

م��ع الم م��ع بقية الخوة والقارب واجلريان يف حفلة م��وت جماعية كل ذلك حتى ل 
يتفرق �ش��مل ال�ش��رة ،و ل با�ش ان يلحق بهم اجلريان احتياطا فقد يكون 

ثمة �ص��لة رحم ا� قرابه .. هل راأيتم كال �صعود �ال زايد 
قتلة موؤمنني ورحيمني ؟!! ال�شهاينة يقتلون الأطفال 

لكن لي�ش لديهم توكل كرمان واملخاليف وال�ش��بحي 
وا�شباههم من �شلة احلمري ، الذين يتكفلون بتحويل 

�ش��واء اأطفالنا ملكرمة ملكي��ة  خادم احلرمني ل يقتل 
اطفالك��م عبث��ا ..معاذ اهلل .. ل تطنوا ان��ه يقتل اطفالكم لأن 

جي�ش��ة عج��ز عن قت��ال وهزمي��ة ابائكم .. ه��و يقتل اطفالكم لأ�ش��قاط 
النقالب ف�ش��موه يخ�ش��ى ان تركهم احياء ان يكربوا على ظاللة النقالب 

.. هو يخطف ارواح اطفالكم من اجل ا�شتعادة الدولة املخطوفة .. هو يقتل 
ابنائكم ل�ش��رورات مكافحة النفوذ الإيراين .. وما دام �ش��موه خريه 

وفري يه��ب ايفانكا وابيها ودول ال�ش��رق والغرب دون ح�ش��اب ،و 
يف مربط��ه عدد من احلمري اليماني��ني ،، فليقتل من اأطفالنا 
حتى ي�شبع من حلومهم دون ان يوؤنبه �شمري فالأمم املتحدة 

�شتغفر له ما تقدم وما تاأخر رغم انف ابي ذر.

ۚ غ��ارت��ني ل��ط��ران ال��ع��دوان 
حريب  على  ال�صعودي  الأمريكي 

نهم
العدوان  طران   ۚ
على  غ��ارت��ني  ي�صن 
�صنعاء  العا�صمة 
حديقة  ب  احدهما 
���ص��ب��ت��م��ر   21
جولة  والأخرى 

اآية
غ�����ارة   ۚ
ل��������ط��������ران 
ال�������ع�������دوان 

الأمريكي ال�صعودي على حديقة 21 �صبتمر
ۚ جم��زرة راح �صحيتها 46 �صهيدا وعدد من اجلرحى 

يف غ��ارات العدوان على لوكندة يف قرية العذري مبديرية 
اأرحب

ۚ طران الع��دوان الأمريكي ال�صع��ودي ي�صن غارتني 
على منطقة خ�صم البكرة �صمال العا�صمة

ۚ طران الع��دوان الأمريكي ال�صع��ودي ي�صن غارتني 
على جولة اأية �صمال العا�صمة

ۚ ط��ران الع��دوان ي�ص��ن 4 غارات على ق��اع القي�صي 
ورمية حميد مبديرية �صنحان 

ۚ غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريكي ال�صع��ودي على 
مع�صكر ال�صمع يف مديرية اأرحب

ۚ طران الع��دوان الأمريكي ال�صع��ودي ي�صن غارتني 
على تبة الأمن ال�صيا�صي �صمال غرب العا�صمة

● ط��ران العدوان ي�ستهدف نقاط اأمنية يف رمية حميد 
و�سي��ان و قاع القي�سي و�س��ارع املئة واأنب��اء عن �سقوط 

�صهداء وجرحى

ۚ  7 �صهداء و 15 جريحا ح�صيلة غارات العدوان على 
النقاط االأمنية يف مديرية �سنحان جنوب العا�سمة

ۚ طران العدوان ي�صن غارتني على ال�صباحة و ع�صر 
ۚ 3 غ��ارات لط��ران الع��دوان على �ص��روان مبديرية 

همدان 
ۚ طران العدوان ي�صن غارتني على خولن الطيال

ۚ ط��ران العدوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 6 غارات 
على منطقة عطان 

ۚ 14 �صهي��د و 15 جريح اغلبهم ن�ص��اء واأطفال لغارة 
ح��ارة الع��دوان عل��ى منزل  يف  مواط��ن 

احل�صن  يف فج عطانح�صائر 

أشالء تتناثر ودماء تسفك وبيوت تهدں 

صمت املجتمع الدولي شجع 
العدوان على التمادي في جرائمه

! ص�����������������������������ن�����������������������������ع�����������������������������اءاإحدى

ۚ ق�صف �صاروخي ومدفعي �صعودي 
ي�صتهدف منطقة الغور مبديرية غمر 

ۚ غارت��ني لطران الع��دوان الأمريكي 
ال�صب��ة  منطقت��ي  عل��ى  ال�صع��ودي 

واملاحيط مبديرية الظاهر
ۚ غارت��ني لطران الع��دوان الأمريكي 
ال�صعودي على منطقت��ي ر�صاحة وخليقا 

مبديرية كتاف
ۚ 3 غ��ارت لطران العدوان الأمريكي 
ال�صعودي على مديرية باقم 2 منهن على 

�صيارة احد املواطنني 
ۚ غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريكي 
ال�صعودي على منطقة القطينات مبديرية 

باقم
ۚ ق�صف �صاروخي ومدفعي �صعودي 

ي�صتهدف منطقة الغور مبديرية غمر
ۚ ق�ص��ف �صاروخ��ي �صع��ودي عل��ى 

مناطق متفرقة من مديرية منبه
ۚ الع��دوان ي�صته��دف الطري��ق العام 
املوؤدي اإلى مركز مديرية �صداء بالأ�صلحة 

الثقيلة واملتو�صطة 
الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران   ۚ
ال�صع��ودي ي�ص��ن 4 غ��ارات عل��ى منطقة 

العطفني مبديرية كتاف
ۚ الع��دوان ي�صته��دف الطري��ق العام 
املوؤدي اإلى مرك��ز مديرية �صدا بالأ�صلحة 

الثقيلة واملتو�صطة
ۚ غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريكي 

ال�صعودي على مديرية �صدا
ۚ ا�صت�صه��اد مواط��ن واإ�صاب��ة اآخ��ر 

يف  ال�صع��ودي  احل��دود  حر���س  بن��ران 
منطقة اآل ال�صيخ مبديرية منبه

ۚ غارت��ني لطران الع��دوان الأمريكي 
ال�صع��ودي على الطريق الع��ام يف منطقة 

اآل ال�صيخ مبديرية منبه
ۚ غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريكي 
ال�صعودي على منطق��ة احلرة مبديرية 

رازح
ۚ 3 غارات لطران العدوان الأمريكي 

ال�صعودي على مديرية الظاهر
ۚ غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريكي 
�صي��اح  بن��ي  منطق��ة  عل��ى  ال�صع��ودي 

مبديرية رازح
ۚ اإ�صت�صهاد طفلتني وامراأة واإ�صابة 4 
ن�ص��اء يف الغارة الت��ي ا�صتهدفت منزل يف 

منطقة بني �صياح مبديرية رازح
ۚ ق�صف �صاروخي ومدفعي �صعودي 

ي�صتهدف مناطق متفرقة يف مديرية 
م��زارع  يف  مادي��ة  واأ�ص��رار  رازح 

املواطنني
ۚ غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريكي 

ال�صعودي على مديرية باقم
ۚ غارت��ني لطران الع��دوان الأمريكي 
ال�صع��ودي على منطقة اجلعملة مبديرية 

جمز
ۚ ق�صف �صاروخي ومدفعي �صعودي 
على منطقتي اآل ال�صيخ واآل عمر مبديرية 

منبه
ۚ 3 غارات لطران العدوان الأمريكي 

ال�صعودي على مديرية الظاهر

ص�������������ع�������������دة

م��ح��اف��ظ��ات

مجازر شبه يومية بحق أبناء الشعب اليمني

سياسة قتل املدنين لدى العدوان تهدف 
إلى الفتنة وتعكس إخفاقاته وفشله

ۚ غارة لطران العدوان على جبل ال�صبكة يف مديرية موزع
ۚ طران العدوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن غارتني على مديرية موزع

ۚ غارتني لطران العدوان الأمريكي ال�صعودي بالقرب من م�صنع اإ�صمنت الرح مبديرية مقبنة
ۚ 3 غارات بطائرة بدون طيار على منطقة ال�صنمة يف مديرية الوازعية

ۚ غارتني لطران العدوان الأمريكي ال�صعودي جنوب مع�صكر خالد مبديرية موزع
ۚ طران العدوان ي�صن غارة ا�صتهدفت حميط مزرعة الدجاج يف منطقة  الهاملي مبديرية موزع  

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

حجة 
ۚ طران العدوان يدمر منزل اأحد املواطنني 

بغارة يف منطقة دوار مبديرية م�صتبا
ۚ طران العدوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 

55 غارة على مديريتي حر�س و ميدي

مأرب
عل��ى  غارت��ني  ي�ص��ن  الع��دوان   ط��ران   ۚ

مديرية حريب القرامي�س
ۚ 14 غ��ارت لط��ران الع��دوان الأمريك��ي 

ال�صعودي على مديرية �صرواح
ۚ طران العدوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 

3 غارات على بيت حجان
ۚ ط��ران الع��دوان ي�صن غ��ارة على منطقة 

حباب مبديرية �صرواح

احلديدة
ۚ حتلي��ق ومت�صيط لط��ران الأبات�صي على 

مديرية اخلوخة 
ط��ران  ا�صته��داف  ج��راء  جريح��ان   ۚ
الأبات�ص��ي ق��وارب ال�صيادي��ن يف منطقة اأبو 

زهر مبديرية اخلوخة
ال�صع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان  ۚ ط��ران 
ي�صته��دف قارب اح��د ال�صيادي��ن يف مديرية 

اخلوخة

جيزان
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  غ��ارة   ۚ

ال�صعودي على وادي جارة
احلث��رة  ي�صته��دف  الأبات�ص��ي  ط��ران   ۚ

ب�صاروخني 
ۚ طران العدوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 

19 غارة على ميدي و الطوال
ۚ طران الأبات�صي ال�صعودي يق�صف ب� 16 

�صاروخا على قرية احلثرة

نهم 
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  غارت��ني   ۚ

ال�صعودي على مديرية نهم
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  غارت��ني   ۚ

ال�صعودي على مديرية نهم 
ال�صعودي  الأمريكي  ال��ع��دوان  ط��ران   ۚ

غ�����ارت�����ني ع��ل��ى 
منطقة 

حملي
 ۚ

غ�������ارت�������ني 
العدوان  يكي لطران  مر لأ ا

ال�صعودي على مديرية نهم

عسير 
ۚ 8 غ��ارات لط��ران الع��دوان الأمريك��ي 

ال�صعودي على منطقة الثعبان

شبوة 
ۚ ط��ران الع��دوان الأمريكي ال�صعودي 

ي�ص��ن غارتني على جب��ل العلم مبديرية 
ع�صيان

وتاأت��ي هذه املج��ازر يف �صي��اق جرائم 
العدوان وحرب الإبادة اجلماعية التي 

ينفذه��ا حتال��ف الع��دوان الهمج��ي بحق 
اأبناء ال�صعب اليمني بعد اأن عجز عن تنفيذ 

خمططاته الدنيئة يف اليمن.

م������������������������������������������������������ائ������������������������������������������������������ة
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َراِم َوَما َكاُنوْا  ِجِد اْلَ �سْ وَن َعِن اْلَ ُدّ َبُهُم الّلُ َوُهْم َي�سُ قال تعالى: {َوَما َلُهْم اأَاَلّ ُيَعِذّ
ُهْم اَل َيْعَلُموَن } االأنفال34 ُقوَن َوَلـِكَنّ اأَْكَثَ َتّ ْوِلَياآوؤُُه اإِاَلّ اْلُ اأَْوِلَياءُه اإِْن اأَ

الخميس 2 – 5 -  1438هـ والموافق 24-30- 8  2017م

تعز مقتلة كبرى للمرتزقة ما بن املخا وموزع ومصرع أكثر من 65 مرتزقًا خالل ال� 3 األيام املاضية جبهة 
تعز: 

اأك��د م�ص��در ع�صكري اأن 65 مرت��زق �صقطوا بني 
قتي��ل وجريح خال ال�صاع��ات املا�صية بعمليات 
متفرقه يف جبه��ة املخاء وقال امل�صدر اإن 65 بني 
قتيل وجريح ا�صتقبلتهم م�صت�صفى املخا وا�صاف 
باأن العملي��ات التي �صقط فيه��ا املرتزقة توزعت 

كالتايل
-ق�ص��ف مدفع��ي و�صاروخي للجي���س واللجان 
-عملي��ات هجومي��ة للجي���س واللج��ان -كم��ني 
ا�صته��دف اآلي��ة تتبع القي��ادي اللحجي على خط 
جبل الن��ار املخ��ا بالر�صا�س وقذيف��ة اربي جي 
وم�صرع كل من كان عليها – كمني بعبوة نا�صفة 

ا�صته��دف اآلي��ة تق��ل 22 مرتزق قتل��وا وجرحوا 
جميعا – كمني بعبوة نا�صفة ا�صتهدف طقم تابع 
للقي��ادي الكوكب��اين وم�ص��رع واإ�صاب��ة من عليه 
-وق��د زودتن��ا امل�ص��ادر ببع���س املعلومات عن 
القتلى واجلرحى ..وهي كالتايل -قتلى وجرحى 

من مدينة احلوطة
1- املرتزق مروان احمد ح�صني باجناح.

.2- املرتزق ابن حمادي
3- املرتزق لوؤي حامد ال�صحبول..جريحِ .

..-قتلى وجرحى من منطقة �صفيان حلج
1- املرتزق عواد ابوعمرو عاق

2- املرتزق امني علي قايد
3-املرتزق عمر �صامل اجلريدي

4- املرتزق حممدا�صيدح�صن
.5- املرتزق �صامي مر�صد

الزب��دي  العوي��د  ف�ص��ل  عدن��ان  املرت��زق   -6
ال�صبيحي..ي�صكن �صفيان

7- املرتزق حلمي الزيدي
؛اجلرحى :

1-املرتزق عبدالعزيز اجلواد
2- املرت��زق زكري��ا زي��د ….-منطق��ة الوادي 

حلج

1- املرتزق عل��ي وحيد..قتيل وهناك جرحى مل 
يت��م التعرف عليه��م بعد …-منطق��ة تب حلج 
قتلى وجرحى مل يتم التعرف عليهم حتى الآن ..
.-قتل��ى وجرحى من قرية املرابع حلج وعددهم 

5 مل تعرف اأ�صماءهم بعد .
..-قتل��ى وجرح��ى م��ن قري��ة ال�صظي��ف حل��ج 

وعددهم 3 مل تعرف على اأ�صماءهم بعد
ال�صبيحة قبيلة  من  وجرحى  …-قتلى 

1-القيادي املرتزق عبداهلل العلقمي
2-املرتزق نا�صر ثابت مك�صر املق�صوري

3-املرتزق عدنان ف�صل العويد

4- جال علي قمليه الريهي
اجلرحى :

1املرتزق علوي حممد ال�صبيحي
2-املرتزق ر�صاد نا�صر هوا�س

3- املرتزق علي حممد طه العطري وهناك قتلى 
وجرحى مل تع��رف اأ�صماءهم بع��د …-م�صرع 
املرت��زق نرا���س قلي�س -م�ص��رع املرتزق عماد 

ر�صاد -م�صرع املرتزق عبداملجيد عبدالباري.

كما مت تدمر اأكر من 6 اآليات. 
والقادم اأعظم

قنص جندي سعودي وقصف مدفعي مسدد دك 
مواقع وجتمعات للجيش السعودي ومرتزقته

ع������م������ل������ي������ة ت�����ن�����ك�����ي�����ل�����ي�����ة ن��������وع��������ي��������ة ع����ل����ى 
م�����واق�����ع امل�����رت�����زق�����ة ق����ب����ال����ة م���ن���ف���ذ ع��ل��ب 
وس�������ق�������وط ال�������ع�������ش�������رات ق����ت����ل����ى وج�����رح�����ى

جبهة 
جيزان: 

جبهة 
ع�سري: 

ت�����دم�����ي�����ر آل��������ي��������ات وق�������ص�������ف م�����دف�����ع�����ي وص��������اروخ��������ي 
ي���������ط���������ال ال����������ع����������ش����������رات م�����������ن امل�������������واق�������������ع وال���������ع���������دو 
ي�����������ع�����������ت�����������رف مب��������������ص��������������رع ع����������������������دد م�����������������ن ج�����������ن�����������وده

جبهة 
جنران: 

الع��دو ال�صع��ودي يع��رتف مب�ص��رع ع��ددًا م��ن 
جن��وده وق��وات ال�صن��اد املدفع��ي وال�صاروخ��ي 
ت��دك مواقع جي�س الكب�ص��ة ومرتزقته وتنكل بهم يف 
خمتل��ف املواق��ع.. عمليات بطولي��ة �صاخنة لأبطال 
اجلي�س واللج��ان ال�صعبية بجبهة جنران وت�صاعد 
م�صتمر ق�صف��اً وتنكيًا وقت��ًا واقتحاماً حيث �صنت 
قوات ال�صناد املدفعي خال الثاثة الأيام املا�صية 
ق�صف��اً مدفعياً على مواق��ع وجتمعات وحت�صينات 
اجلن��ود ال�صعوديني يف موقع ح�صن احلماد وموقع 
الهجل��ة ويف التب��ة الرملي��ة قبال��ة منف��ذ اخل�صراء 
ويف موقع ال�صبع��ة الع�صكري وخلف املخروق ويف 

مع�صك��ر رجا.. كما متكن اأبطالن��ا من تدمر اآليتني 
يف الرملية قبالة منفذ اخل�صراء ويف موقع الطلعة.

جتمع��ات  الكاتيو�ص��ا  �صواري��خ  دق��ت  كم��ا 
مرتزق��ة اجلي�س ال�صعودي يف ذو رع��ني قبالة منفذ 
اخل�ص��راء.. ويف ذات الوقت متكن قنا�س من اأبطال 
اجلي���س واللج��ان ال�صعبية من قن���س راأ�س جندي 
�صع��ودي يف موقع ال�صرفة.. ه��ذا وكان اإعام العدو 

ال�صعودي قد اأعرتف مب�صرع كا من:
�صعد م�صتور احلارثي.. �صالح علي الزبيدي 

واللج��ان  اجلي���س  بن��ران  جن��ران  جبه��ة  يف 
ال�صعبية

وخسائر قاسية في صفوف جنود العدو ومرتزقته عمليات هجومية ساحقة وقصف مدفعي وصاروخي ماحق وتنكيل غير مسبوق    

�������������������������ْج�������������������������ِرِم�������������������������َن ُم�������������ن�������������َت�������������ِق�������������ُم�������������وَن ����������������������������������������ا ِم�����������������������������َن امْلُ ِإَنّ
يف الوق��ت الذي اأف�ش��ل في��ه اأحرار ال�ش��عب اليمني اأكرب موؤامرة ت�ش��تهدف اجلبه��ة الداخلية كان رجال 

امليدان ورفقاء ال�ش��الح يقومون بعمليات ا�شتباقية �شاحقة جعلت العدو يعي�ش حالة من اله�شترييا دفعته 

ل�شتهداف الأبرياء وهم نيام مقرتفًا جرمية ب�شعة ب�شنعاء ت�شاف اإلى جرائمه امل�شتمرة ولكن اأبطالنا يف 

ميادين اجلهاد والت�شحية ردوا ال�شاع �شاعني ونكلوا بالعدو ومرتزقته اأ�شد تنكيل ولن يرى العدو �شوى ما 

راآه وذاقه فحلمه بتفكيك اجلبهة الداخلية هو امل�ش��تحيل بعينه ومن ت�ّش��ول له نف�ش��ه امل�شا�ش بها فرجال 

اهلل جاهزون لعمل ما يلزم..  فخالل 3 اأيام نقدم اأهم �اأبرز العمليات البطولية التي نفذها اأبطال اجلي�ض 

واللجان ال�شعبة فاإلى ح�شيلة ب�شائر الن�شر

نف��ذ اأبطالنا عملي��ة تنكيلية نوعية و�صاعق��ة على مواقع مرتزقة اجلي���س ال�صعودي قبالة 
منفذ علب واأوقعوا الع�صرات منهم ما بني قتيل وجريح واأ�صر.

كم��ا �صنت مدفعي��ة اأبطال اجلي���س واللجان ال�صعبية ق�صف��اً م�صددًا عل��ى جتمعات لآليات 
وجنود ومرتزقة اآل �سعود خلف منفذ علب ورقابة الهجر و�سقوط قتلى وجرحى.

مص������رع جن������ل قي������ادي بح������زب اإلص������الح ف������ي جبه������ة مي������دي ورجال 
املدفعية يحرقون املرتزقة شمال صحراء ميدي 

متكن اأبطال جبهة ميدي البا�صلة من تلقني العدو املرتزق �صربات قاتلة حيث اأمطرت مدفعية 
اجلي���س واللجان مواقع املرتزقة �سمال �سحراء ميدي و�سق��وط قتلى وجرحى واأعطا اآليتني.. 
كما متكن اأبطالنا من ا�صطياد املنافق املرتزق �صاح حممد خادم جنل القيادي بحزب ال�صاح 

حممد خادم مبحافظة احلديدة بجبهة ميدي.

جبهة حلج : 
ۚ ق�صف جتمعات مرتزقة العدوان �صرق كهبوب 
بعدد م��ن قذايف املدفعية.. ۚ �ص��اح املدفعية يدك 

جتمعا لأفراد واآليات املرتزقة جنوب كهبوب
جبهة البيضاء : 

ۚ اجلي�س واللجان ال�صعبية ي�صتهدفون جتمعات  
املرتزقة يف منطقة الأجردي مبديرية الزاهر

جبهة الضالع: 
ۚ �صنت مدفعية اأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبية 

اأ�صته��دف جتمع��ات وحت�صين��ات  مدفعي��اً  ق�صف��اً 
م��ن  بع��دد  مري���س  مبنطق��ة  الزيل��ة  يف  للمنافق��ني 
القذائ��ف.. كم��ا �ص��ن اأبطالن��ا عملي��ة هجومية على 
مواق��ع املرتزقة يف يعي�س مبنطق��ة مري�س وم�صرع 

واأ�صابة عددًا منهم.
أمريكا: 

رجال البحرية ي�صط��ادون طائرة اأمريكية قبالة 
ال�صاح��ل.. اأعلن��ت ال�صلطات الأمريكي��ة عن حتطم 
طائرة اأمريكية هليكوبرت قبالة �صواحل اليمن كانت 

يف مهمة تدريب ع�صكرية.

جبهة ميدي :

دك��ت مدفعية اجلي�س واللجان ال�صعبية جتمع��ات اجلي�س ال�صعودي يف مواقع 
القنب��ور ومنفذ الطوال وموقع الرميح و�صرف��ان وجاح حمققة اأ�صابات مبا�صرة 

� بف�صل اهلل.. كما متكن رجال القنا�صة من قن�س جندي �صعودي يف رقابة قي�س.
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َراِم َوَما َكاُنوْا  ِجِد اْلَ �سْ وَن َعِن اْلَ ُدّ َبُهُم الّلُ َوُهْم َي�سُ قال تعالى: {َوَما َلُهْم اأَاَلّ ُيَعِذّ
ُهْم اَل َيْعَلُموَن } االأنفال34 ُقوَن َوَلـِكَنّ اأَْكَثَ َتّ ْوِلَياآوؤُُه اإِاَلّ اْلُ اأَْوِلَياءُه اإِْن اأَ

ال�����������س�����������ي�����������ط�����������رة ع�����������ل�����������ى م����������������واق����������������ع اس����������ت����������رات����������ي����������ج����������ي����������ة ب�������������ح�������������ام وس����������������ق����������������وط ال�����������ع�����������ش�����������رات 
آل�������ي�������ت�������ن م���������ن���������اف���������ق���������ن وت������������دم������������ي������������ر  ق��������ت��������ل��������ى وج���������������رح���������������ى وق������������ن������������ص 3  م���������������ن امل�������������رت�������������زق�������������ة 

جبهة 
اجلوف: 

وخسائر قاسية في صفوف جنود العدو ومرتزقته عمليات هجومية ساحقة وقصف مدفعي وصاروخي ماحق وتنكيل غير مسبوق    

�������������������������ْج�������������������������ِرِم�������������������������َن ُم�������������ن�������������َت�������������ِق�������������ُم�������������وَن ����������������������������������������ا ِم�����������������������������َن امْلُ ِإَنّ
33
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90

ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
م���������������������دف���������������������ع���������������������ي 
ع�����������ل�����������ى م�����������واق�����������ع 
وجت���م���ع���ات ال��ع��دو

ج�������ن�������ود س�����ع�����ودي�����ن 
وم�����������������رت�����������������زق�����������������ة مت 
ق����ن����ص����ه����م وم�����ص�����رع 
ال��������������������ع��������������������ش��������������������رات.

ج��������ن��������دي��������ًا س�������ع�������ودي�������ًا 
وم������������ن������������اف������������ق������������ًا ل��������ق��������وا 
م�������ص�������رع�������ه�������م ك������أق������ل 
ت����������������ق����������������دي����������������ر خ����������������الل 
األس���������ب���������وع امل������اض������ي.

هجومية  ع��م��ل��ي��ة 
ون��������������������وع��������������������ي��������������������ة

زح�����������������������ف�����������������������ان 
وت���������س���������ل���������ل مت 
لها. ال��ت��ص��دي 

آل�����������������������������ي�����������������������������ة 13
ت��ںت��دم��ي��ره��ا

2 عمليتا قصف 
ص��������������اروخ��������������ي

م��خ��ل��ص ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة 
امل����اض����ي����ة  أي������������ام   3 ال  خ����������الل 
م�������ن اخل�����م�����ي�����س ح�����ت�����ى األح���������د:

جحي��ُم ل يخم��د، وباأ���س ل يرح��م، 
و�صرب��ات  يتزحزح��ون  ل  ورج��ال 
قا�صي��ة ومنكلة يتلقاه��ا �صرذمة النفاق 
والرت��زاق عل��ى اأيدي اأبط��ال اجلي�س 
اليوم��ني  فخ��ال  ال�صعبي��ة  واللج��ان 
املا�صي��ني متك��ن اأبطالنا م��ن ال�صيطرة 
عل��ى تبت��ني م��ن �ص��رق ح��ام يف عملية 
نوعي��ة قاموا بها على مواق��ع املنافقني 
و�سق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �سفوفه��م 
ومن �صم��ن ال�صرع��ى يف العملية عرف 

منهم: 
احم��د  القي��ادي عبداخلال��ق حمم��د 

درهم  ال�صميعي
 ر�صاد حممد احمد درهم ال�صميعي

املرتزق عبد الكرمي دحوه

املرتزق عبده قائد ال�صغدري
 كم��ا �صن��ت مدفعي��ة اأبط��ال اجلوف 
ق�صف��اً م�صددًا دك جتمع��ات املرتزقة يف 

منطق��ة اخلنجر مبديرية خب وال�صعف 
ويف اجل��روف و�صفر احلناي��ا مبديرية 

املتون..
ويف ذات الوق��ت متك��ن اأبطال وحدة 
القنا�ص��ة م��ن قن�س 3 م��ن املنافقني يف 
مديرية املت��ون بن��ران، وكانت وحدة 
الهند�ص��ة ق��د متكن��ت م��ن تدم��ر طقم��ا 
املت��ون  يف  نا�صف��ة  بعب��وة  للمنافق��ني 
و�سق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �سفوفه��م 
وكذل��ك تفج��ر اآلي��ة ع�صكري��ة يف خ��ط 
فائق��ة بالقرب من وادي هراب وم�صرع 

وجرح من كان على متنها.

جبهة املخدرة بصرواح تشهد 
عمليات نوعية ألبطال اجليش 

واللجان الشعبية ومصرع أكثر من 
10 منافقن بينهم قيادي ميداني

�صن اأبطال اجلي���س واللجان ال�صعبية هجوماً نوعياً على مواقع املرتزقة جنوب 
تبة املط��ار ب�صرواح ولقي الع�صرات م�صرعهم كما اأك��دت اأنباء ع�صكرية اأن اأبطال 
اجلي���س واللج��ان ال�صعبية متكنوا م��ن الق�صاء عل��ى القيادي املناف��ق املقدم عبد 
الوا�ص��ع الق�صيب��ي بجبه��ة �ص��رواح، ه��ذا وكان الق�ص��ف املدفعي قد ط��ال مواقع 
املرتزق��ة وجتمعاته��م يف املخدرة واأعط��اب اآلية ع�سكرية و�سق��وط قتلى وجرحى 
يف �صفوفه��م.. فيم��ا اأك��دت امل�ص��ادر الع�صكري��ة اأن ح�صيلة القتلى خ��ال اليومني 

املا�صيني يف جبهة املخدرة لوحدها بلغ 8 منافقني وجرح الع�صرات.

جبهة م�أرب: 

ق�صف��اً  ال�صاروخي��ة  الق��وة  �صن��ت 
عل��ى  الكاتيو�ص��ا  ب�صواري��خ  مكثف��اً 
اأ�صف��ل  الع��دوان  منافق��ي  جتمع��ات 
نقي��ل فر�ص��ة نه��م.. كم��ا �ص��ن اأبطالنا 
عمليات هجومية نوعية و موفقة نكلت 
باملنافقني بداي��ة بعملية هجومية على 
مواق��ع املرتزقة يف منطقة القرن �صبقها 
مت�صي��ط مكث��ف ومت ت�صيي��ق اخلناق 
عل��ى املرتزقة، و�سقوط قتلى وجرحى 
يف �صفوفهم، كما اأتبعها اأبطالنا بعملية 

هجومية اأخرى على مواقع املرتزقة يف 
جبل وثبات ب حري��ب نهم، فيما كانت 
العملية الهجومي��ة الثالثة على مواقع 
املرتزق��ة يف وادي منلة وجبل فاطم ب 
حريب نه��م، ومتكن اأبطالنا من احراق 
اآلي��ة حمملة بالأف��راد يف وادي منلة ب 
حري��ب نهم يف ق�ص��ف مدفعي ا�صتهدف 
جتمعات املرتزقة.. فيما متكنت وحدة 
القنا�صة من قن�س اأحد املنافقني �صمال 

القتب.

ع���������م���������ل���������ي���������ات ه���������ج���������وم���������ي���������ة س�����ح�����ق�����ت   
امل��ن��اف��ق��ن ف���ي ال��ت��ب��ت��ن ال����س����وداء وال��رم��ل��ي��ة 
وس�����������ق�����������وط ال����������ع����������ش����������رات ق������ت������ل������ى وج�������رح�������ى
�ص��ن اأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبي��ة عمليات هجومية خاطفة على مواقع 
املنافق��ني يف حمافظ��ة �صبوة حي��ث نفذوا ث��اث عمليات هجومي��ة منكلة على 
مواق��ع املرتزقة يف ال�صف��راء والتبتني ال�صوداء والرملي��ة يف مديرية ع�صيان 
و�سق��وط الع�س��رات م��ن املنافق��ني قتل��ى وجرحى وتدم��ر اآلياته��م واإحراق 

خميماتهم وما الن�صر اإل من عند العزيز احلكيم.

عمليات هجومية على مواقع املرتزقة 
الصاروخي������ة  والق������وة  نه������م  بحري������ب 

تسحق جتمعاتهم في نقيل الفرضة

جبهة �سبوة: جبهة نهم:

3 3
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القبائل اليمنية تولي وجهها ثغور اليمن وتلبي داعي اجلهاد .. لبيك اللهں لبيك

س�����اح�����ة ال������رس������ول األع����ظ����ں       

س�������������اح�������������ة ب����������ن����������ي احل��������������������ارث

س�����������������اح�����������������ة ه��������������م��������������دان

وف��ود:  اجلوف- أرحب - نهں - بني حشيش-شعوب - الثورة- بني احلارث

وف�������������������������������������������������ود :ع�����������������������������������م�����������������������������������ران -ه����������������������������������������م����������������������������������������دان- م����������ع����������ن

زمن هو زمنهم ومرحلة تكاد اأن تنوخ اأمام اأقدامهم .. رجاًل عظماء وجدوا القائد 
املعجزات.  واجرتحوا  امل�شتحيالت  ومعه  يديه  على  ف�شنعوا  بهم  يليق  الذي  الفذ 
ا�شتجابوا هلل ولبوا داعي اجلهاد، واأحرموا ببنادقهم وجعبهم واتخذوا من ميادين 
بقعة  اأطهر  اأيديهم  على  ويطهر  املبني  بالفتح  اهلل  ياأذن  حلني  حولها  يطفون  كعبة  املقد�ش  الدفاع 
على وجه الأر�ش فال يليق بغري اأيديهم الطاهرة لتنال �شرف تطهري البيت احلرام من اأبناء احلرام 
الذين ي�شدون عنها عباد اهلل.. واأنه ل�شرف عظيم هم اأجدر به من غريهم ف�شعب الأو�ش واخلزرج 
واأحفاد الفاحتني ال�شابقني هم اليوم قاب قو�شني اأو اأدنى من مرحلة فتح كبري ون�شر من اهلل طاملا هم 
�شامدون وثابتون وحينما يجتازون مرحلة التمحي�ش والبتالء ويعلم اهلل �شدق نياتهم ف�شيثيبهم 

فتحًا قريبا.
النبل  منابت  حتتها  تخ�شب  وعزمية  كرامة  الأر�ش  حترث  واأقدامًا  املجد  �شهوة  ميت�شق  �شموخًا 
ال�شماء  اإلى  �شلمًا يرتقي  بل  الهزمية والنحطاط  معلقًا بني  .. رجاًل ل يطيقون و�شعًا  وال�شهامة 
وم�شعدًا ميتد بطول )معركة النف�ش الطويل( ومبقيا�ش الثبات والتنكيل ومرحلة الت�شعيد بالنار 
كينونة  من  ي�شرق  وفجرًا  يتجدد  تاريخًا  والنك�شار..  الوهن  يعرف  ل  مياين  وبباأ�ش  واحلديد 

في
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مـصــور القبائل اليمنية تولي وجهها ثغور اليمن وتلبي داعي اجلهاد .. لبيك اللهں لبيك
ش������������������������������������������ارع امل�����������������ط�����������������ار 

س��������������اح��������������ة ال���������ص���������ب���������اح���������ة

اجل���������������������������������������������������������������������������ان���������������������������������������������������������������������������ب ال��������������������������������������ن��������������������������������������س��������������������������������������ائ��������������������������������������ي

حجة- احملويت-احلديدة- مديريات - آزال-الوحدة-الصافية-التحرير

ت�����ع�����ز-إب- ال�����ب�����ي�����ض�����اء-ذم�����ار-رمي�����ة-م�����ارب- خ�������والن ال���ط���ي���ال-
س�������ن�������ح�������ان-ب�������اد ال�������روس-ال�������س�������ب�������ع�������ن-ص�������ن�������ع�������اء ال�����ق�����دمي�����ة 

ثورية �لدت يف 21 �شبتمرب لتعيد اأحياء عظمة �شعب وكرامة اأمة وزمنًا من العجز واخلور يذوي 
اأيقظتهم �شرخة احلرية وهتاف النعتاق من زمن  امل�شت�شعفني الذين  حتت وهج ي�شع من حواجب 
"ترامب" اأن ينفخوا روحًا ت�شتجر الذلة وت�شتهوي عي�شة  ال�صعة �العبودية، �مهما حا�ل �صحرة 
النقياد فع�شا )اأبو جربيل( تلقف ما ياأفكون.. اإرادة ثورية وثابة وقبائل حتمل حمّية �شعد بن 
معاذ و�شجاعة الأ�شرت ولواء علي بن اأبي طالب متتد قوافلها لتغطي �شاحات وميادين الثورة، رجاًل 
واأمواًل وكتائب تطوف حول ثغور اليمن تلبي داعي اجلهاد عازمني على حماية الوطن وتك�شري األواح 
الو�شاية و �شائرين على اخلط وفاءًا ملن بدمائهم خطوًا منهجًا وكتبوا د�شتورًا يعلمنا كيف نعي�ش 
اأحرارًا ل عبيدًا ملن �شرب اهلل عليهم الذلة وامل�شكنة، واإلى بناء جمتمعًا ي�شوده الوعي واحلرية 
وال�شعور املتخم بالكرامة جنبًا اإلى جنب مع بناء الوطن تنمويًا و�شد م�شغبة ال�شعب التي طالت..
واأذلت..  وعلى من دن�ش نف�شه ب�شغار املكائد اأن يتطهر.. فرجال ع�شبوا على روؤو�شهم ب� " هيهات منا 
الذلة" ل ميكن اأن ي�شاموا اأو يجنحوا لال�شت�شالم املهني وعلى اأمريكا والكيان ال�شهيوين اأن يياأ�شوا من 
جناحهم ف�شعب اأعلن ا�شتعداده القتال يف جبهات فل�شطني لي�ش م�شتعدًا اأن يتنازل عن وعده اأو يغفل 

عن عدته وعتاده وقائدًا يقدم راأ�شه فداء لوطنه فلن يعطيكم �شوى ما راأيتم وذقتم..
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�صع��ب المي��ان واحلكم��ة يرتج��م م��ن ال�صاحات 
ثقاف��ة العط��اء والتعبئ��ة الع�صكري��ة الدائم��ة الت��ي 
هي نت��اج ثقاف��ة قراآنية وطني��ة روحي��ة نقّية خّرة 
و�صجاع��ة فه��ذه احل�ص��ود الع�صكري��ة ه��ي التعبئ��ة 
القتالي��ة الت��ي ه��ي حاج��ة ملّح��ة يف زم��ن احل��رب 
الع�صكرّي��ة وغره��ا،  العدواني��ة لإم��داد اجلبه��ات 
باملقاتل��ني وامل��ال وال�صاح لذلك تع��د تر�صيخ لثقافة 
وطني��ة جهادي��ة روحّي��ة قتالي��ة يرتجمه��ا ح�ص��ور 
�صعب��ّي ا�صطوري و�صلب يف جمي��ع مراحل املواجهة 

الع�صكرية وغرها...
الي��وم وم��ا �صاهدناه الي��وم هو املجه��ود احلربي 
اليمن��ي ه��و جمه��ود �صعب��ي مت جمع��ه م��ن ام��وال 
املواطن��ني اخلا�صة وه��ذه الأم��وال الب�صيطة والتي 
تراكمت حتى ا�صبح��ت جمهودا حربيا جماعيا فاعا 
يف دعم اجلي�س واللج��ان ا�صبحت قوة امداد كا�صرة 
ومتفوق��ة عل��ى املجه��ود احلرب��ي الغ��ازي الكب��ر 
وال�صخ��م. م��ا ن�صاهده الي��وم هو التعبئ��ة ال�صعبية 
املفتوح��ة وهو النهج الذي د�صّن��ه قائد الثورة ال�صيد 
عبد امللك احلوثي حفظه اهلل ون�صره منذ بدء العدوان 
لدع��م حم��اة الدي��ار لذل��ك ا�صبح��ت قواف��ل ال�صعب 
اللوج�صتية ه��ي �صياج تاأمني الوطن واملواطن كونها 
تبقي ا�صود احلرب املقد�صة يف و�صع م�صتمر ملواجهة 

اذًا  وهزميته��م  �صحقه��م  حت��ى  واملرتزق��ة  الغ��زاة 
للمجهود احلربي دور م�صرّي يف ترجمة لغة ال�صعب 

الع�صكرية يف امليدان �صد العداء....

القبائل اليمنية:
اإن التحرك التاريخي امل�صوؤول من قيادة الثورة 
م��ن خال رفع الظلم والتهمي�س عن القبائل اليمنية 
العزيزة وت�صحيح �صورته��ا واعادة مكانتها التي 
ت�صتحقه��ا كونه��ا روح الت�صحي��ة وعم��اد الث��ورة 
والت�صحي��ح من خال ن�صر الوعي بني ابنائها وحل 
امل�صاكل الثاأرية ومنحها ما ت�صتحقه وهذا ما حدث 
والت��ي حظي��ت بالهتم��ام الكل��ي من �صماح��ة قائد 
الث��ورة ال�صيد القائد عبد املل��ك احلوثي حفظه اهلل 
ون�صره، الذي يحظ��ى باحلب والوفاء والخا�س 
املطلق م��ن القبائ��ل اليمنية العزي��زة، التي مل�صت 
الهتم��ام والن�ص��اف وال�صع��ي احلثي��ث يف ابراز 
دور القبيل��ة، وت�صحي��ح �صورته��ا ومواجه��ة من 
يحاربونها وه��ذا ما عملته وتعمل��ه قيادة الثورة، 
ل��ذا ا�صبحت القبيلة يف اليم��ن اليوم حا�صرة بقّوة 
يف خمتلف اجلبهات التي �صهدها اليمن اليوم . وهي 
�صي��دّة املجه��ود احلربي. ب��ل امللك��ة املهيمنة التي 
حتك��م بور�صة المداد املايل والغذائي والت�صليحي 

وب��ا مناف�س وب��ا �صق��ف وب��ا مّنة....لذلك حتتل 
القبيل��ة يف اليم��ن مكان��ة ب��ارزة يف هرمي��ة القيادة 
الثورية وهي الدومينو وهي ال�صعب، وهي املجهود 
احلرب��ي، وه��ي الهوي��ة ول  هوية حقيقي��ة �صوى 
هوي��ة القبيل��ة اليمنية التي بف�صله��ا جتّلت الهوية 
الوطني��ة اليمني��ة باأكم��ل �صورها .. ه��ي موؤ�ص�صة 
دفاعي��ة �صعبية كامل��ة وتاأثره��ا ال�صرتاتيجي يف 
ظروف احلرب حموري، لت�صبح اإما حمركاً للحرب 
الدفاعية اأو قوة �صلم يف يد الفاعلني املوؤثرين نتيجة 

الثق��ل الجتماعي وال�صيا�صي للقبيل��ة، وانت�صارها 
يف كافة املناط��ق اليمنية، توؤمن قيادة الثورة على 
العتم��اد الكلي على وعي ووطني��ة القبائل للدفاع 
ع��ن الوطن كونه��ا خزان اجلي���س واللجان والمن 

الب�صري حلماية �صيادة الوطن...
اذن م��ا نراه اليوم وكل يوم .مل ن�صاهده ل اليوم 
ول الغد ول يف املا�صي على م�صتوى الكرة الأر�صية 
اإل��ى جيو���س حت��ارب حلظ��ة  يتح��ول  ان �صعب��اً 
الطل��ب من��ه ان يقات��ل. لن �صعوب الر���س تفتقر 

اإلى م��ا ميتلكه ال�صع��ب اليمن��ي ال وهي »اخلرة 
القتالية. الت�صلح الدائم. الثقافة الع�صكرية. البيئة 
الع�صكري��ة. الرادة القتالي��ة. العقي��دة القتالي��ة. 
املع��ارف الأ�صلي��ة ع��ن قواع��د احل��رب وكيفي��ة 
ادارته��ا . املجتمع الجتماع��ي ال�صلب ووالخ. لن 
�صعوب العامل هي �صع��وب مدنية ممزقة اجتماعيا 
. ويف اخلتام...ق��ال ال�صع��ب اليمن��ي كلمت��ه اليوم 

..اأب�صر بعّزك �صيدي
اليمن ينت�صر.....

يوں امليزان .. وقف الشعب على محشره قائاّل »أبشر بعّزك سيدي«..

 

ح�ص��ود الدم��اء اجلدي��دة وال�صواعد الفتي��ة بلغة القائ��د املفدى 
وال�صعب العزيز.. قائلني للغزاة واملرتزقة ومن والهم وهادنهم 
وفتح نواف��ذ الت�صال بهم �صرا ..قادمون للتنكيل بكم »جئتم برًا 

جئتم جوًا جئتم بحرًا �صتهزمون ول مفر لكم من بط�صنا ...
كل يوم وال�صعب اليمني والقبائل اليمنية تُخرج العبق والزبد 
والغ��دق ب�صخاء من اعماق الزمان واملكان كعطايا ل �صقف لها يف 
�صبيل احلق والكرامة . ت�صرد ق�ص�س العطاء والت�صحية والبذل 
والك��رم م��ن كل ح��دب ومن كل �ص��وب ومن كل م��كان ل يتخيله 

الن�صان يف الليل والنهار...
الر���س اليمني��ة تتح��دث بلغة رجاله��ا فتخ��رج اثقالها ومتد 
حم��اة الوط��ن ب��كل ما يل��زم خلو�س احل��رب وخل��ق ال�صامة.. 
اليوم ذهبي يف حياة الن�صان اليمني حيث اأ�صبح اآلة عطاء واآلة 
دف��اع، يالروعة هذا ال�صعب العزي��ز اإنه �صعب ي�صتحق كل �صيء 
وكما قال �صماحة قائد الثورة ان هذا ال�صعب ي�صتحق اخلر فهو 

�صعب وكرمي وعزيز و�صجاع وي�صتحق اخلر الكبر...
ح�ص��ود ع�صكرية �صعبية مفتوح��ة وعطاء خالد ودائم يف ظل 

ح�صار وعدوان �صطر ال�صعب اليمني الكرم المياين والخاقي 
يف ب��ذل �صخي وعطاء منقطع النظر وبه��م خ�صا�صة وكما اأمر 
مَياَن ِم��ْن َقْبِلِهْم  اَر َوالإِ ُءوا الدَّ ب��ه اهلل جل �صاأن��ه ))َوالَِّذيَن َتَب��وَّ
ا  ُدوِرِه��ْم َحاَجًة مِمَّ ��وَن َمْن َهاَج��َر اإَِلْيِهْم َوَل َيِج��ُدوَن يِف �صُ ُيِحبُّ
ٌة َوَمْن  ا�صَ ِث��ُروَن َعَل��ى اأَْنُف�ِصِه��ْم َوَل��ْو َكاَن ِبِه��ْم َخ�صَ اأُوُت��وا َوُيوؤْ
ُي��وَق �ُصحَّ َنْف�ِصِه َفاأُوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُح��وَن(( احل�صر/ 9 اذن عطاء 
املوؤمن��ني في��ه بركة فهو عطاء ل ينفد لأنه اأت��ى من اأيد �صادقة 
كرمي��ة عملت بك��د حتى ح�صل��ت عليه واقت�صمته ب��ني ال�صرة 
وحماة الوطن هن��ا قوته وبركته لذلك هو عطاء فريد من حيث 
الق��وة واال�ستمرارية وجتاوز االرتب��اط الدفاعي بني ال�سعب 

واجلي�س واللجان ال�صعبية.
لنلق��ي نظ��رة عل��ى املجهود احلرب��ي طيلة مائتي ع��ام فا�صهر 
املجه��ودات ال�صعبية يف دعم جيو�صه��ا كقوة دفاعية هو املجهود 
احلرب��ي ال�صيني �ص��د الحتال الياب��اين وال�صوفيتي �صد الغزو 
الن��ازي المل��اين ، والي��راين �ص��د احلل��ف العراق��ي المريك��ي 
اخلليج��ي ولكن هذه املجهودات كان��ت تقت�صر على مد اجلبهات 
باملقاتل��ني فق��ط وبالإجبار باأغل��ب الحيان ولي���س بالدعم املايل 

والغذائي امل�صرتى من جيب املواطن.
العامل يقف منده�صا من عطاء وكرم ال�صعب اليمني ومنده�صا 
من اللتحام املتني بني القائد و ال�صعب واجلي�س واللجان ويقف 
ب��كل اح��رتام واجال امام ه��ذا ال�صعب البي ملا ي��راه من امداد 
�صعب��ي مفتوح جلبهات القتال يف ظل ح�صار خانق وعدوان ظامل 
كان من املفرو�س ان يجرهم ان يخزنوا الغذاء واملال وميتنعوا 

م��ن النف��اق بقاعدة “نف�ص��ي يا نف�صي ” ولك��ن يف اليمن هذا غر 
وارد لن ثقاف��ة ال�صع��ب اليمن��ي ثقاف��ة ا�صامي��ة عربي��ة مينية 
ا�صيل��ة ونقية ورغ��م ذلك يعي�س حياته وكاأن��ه ل يعي�س احلرب 
ب��ل يعي�س حياة ال�صل��م من خال النفاق الكب��ر الداعم للجي�س 

واللجان.....
....اليمن ينت�صر

ال�ح���������ق مع��������ك ي����������ا قائ�������������د الث������������ورة.. 
ي�������������������������������دور ح����������ي����������ث����������م����������ا ت�������������������������������������������دور.. م�����������������ن�����������������ص�����������������ورون ب����������������ع����������������ون ال����������ل����������ه

من كان مع اهلل كان اأهل اليمن معه ..قاعدة الوالء والطاعة يف ار�ض اليمن كن مع اهلل 
يك���ن مع���ك اهل اليمن ..هكذا ه���و قائد الثورة مع اهلل وهكذا هو ال�شع���ب اليمني مع اهلل ففي 
رح���اب اهلل كرام���ا ويف �شبيل اهلل ما�ش���ون احرارا ...معك معك يابن ب���در الدين بدون �شوؤال 
..انظ���ر اإلى رجال���ك كيف هم �شّلم املجد وراية احلق و�شفينة الكرام���ة واأمواج الثاأر واالنتقام 
ولي���وث ال تع���ود اال بفرائ�شها بني خمالبه���ا ممزقة...من �شنعاء تتحدث احل�ش���ود الع�شكرية 

اجلهادية بلغة التحدي واملواجهة واجلهوزية اإلى اجلبهات للتنكيل بالغزاة واملرتزقة ..

�شع���ب عظي���م.. بقائ���د اأعظم...ب���ات اليمنيون يعي�ش���ون وعي �شعب���ي وطني ثوري 
اخالق���ي امياين را�شخ يجري يف ع���روق االن�شان اليمني كمجرى االمي���ان يف لطائف الروح 
االإن�شاني���ة املوؤمنة. لذلك من ال�شعب خداعه وت�شليل���ه... فرغم  احل�شار ، رغم العدوان ، 
رغم الظروف وال�شعوبات، حياة العطاء اليمني حّية يف م�شاهد العطاء ال�شعبي اال�شطوري 
بتنوع���ه والذهبي بقوته فعلى م�شار قوافل العطاء وامل�شاندة الأ�شود اليمن يف خمتلف جبهات 
القت���ال ال يغيب م�شار امل���دد ال�شعبي عن ال�شاحات اليمنية. وهن���اك فرق بني �شاحة و�شاحة 

..وميدان وميدان اآخر.. الفرق كبري يف املقام والتاأثري والغاية...

�أحمد عاي�ض �أحمد
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احلقيق������ة � خ�������ا�ش..
�شهدت خمتلف �شاحات الثورة بالعا�شمة �شنعاء وحميطها يوم اخلمي�ض 

ح�شودا وا�شعة من خمتلف املحافظات ومديريات اأمانة العا�شمة وذلك تلبية 
لدعوة قائد الثورة ال�شيد عبدامللك بدر الدين احلوثي مبوا�شلة رفد اجلبهات 

باملال والرجال ملواجهة ت�شعيد العدوان ال�شعودي االأمريكي وم�شاندة رجال 
الرجال يف جبهات العزة وال�شرف ..

تقارير

لرف��د  ال�صتع��داد  احل�ص��ود  اأك��دت  حي��ث 
اجلبه��ات بالرجال والعتاد ل��ردع العدوان اإزاء 
ما يرتكبه من جرائ��م يندى لها جبني الإن�صانية 

بحق ال�صعب اليمني منذ اأكر من عامني.
الأ�صط��وري واملاح��م  بال�صم��ود  واأ�ص��ادت 
واللج��ان  اجلي���س  ي�صطره��ا  الت��ي  البطولي��ة 
ال�صعبي��ة يف خمتل��ف جبه��ات الع��زة والكرامة 

والإباء.
ويف �صاح��ات العت�صام��ات التي �ص��ارك فيها 
ع��دد م��ن قي��ادات ع�صكري��ة ومدني��ة وعلم��اء 
وم�صائ��خ ووجه��اء و�صخ�صي��ات اجتماعي��ة .. 
اأ�صاد رئي���س اللجنة الثوري��ة العليا حممد علي 
احلوثي ب�صخاء وكرم القبائل ورفدهم للجبهات 
بامل��ال والرجال وتقدمي قواف��ل ال�صهداء للدفاع 

عن الأر�س والعر�س وال�صيادة الوطنية.
وثم��ن توافد القبائل اإل��ى �صاحات العت�صام 
ملواجه��ة  واملديري��ات  املحافظ��ات  كاف��ة  م��ن 
ت�صعيد الع��دوان ال�صع��ودي الأمريكي وتقدمي 
واللج��ان  للجي���س  دعم��ا  الغذائي��ة  القواف��ل 

ال�صعبية.
فيم��ا اأ�ص��ار وزي��ر الدول��ة نبي��ه اأبون�صط��ان 
اإل��ى اأن �صم��ت املنظم��ات الدولية عل��ى جرائم 
الع��دوان وانتهاكاته وم��ا يفر�صه من ح�صار مل 
يزد اليمنيني اإل �صم��ودا يف مواجهته وعطاًء يف 
رفد اجلبهات .. م�صيدا بالبطولت التي ي�صطرها 

اجلي�س واللجان ال�صعبية.
ولفت اإلى اأن الحت�صاد يف �صاحات العت�صام 
من كاف��ة املحافظات واملديري��ات ر�صالة للعامل 
ب�صمود ال�صعب اليمني وا�صتعداده تقدمي مزيد 

من الت�صحيات يف مواجهة العدوان .
ب��دوره حي��ا حماف��ظ �صنع��اء حن��ني قطينة 
تواف��د اجلماه��ر م��ن كل املحافظ��ات ملواجهة 
ت�صعي��د العدوان .. منوه��ا ب�صمود وت�صحيات 

ال�صعب اليمني على مدى اأكر من عامني.
واأك��د اأهمية رفد اجلبهات باملزيد من الرجال 
وقواف��ل الدع��م لردع الع��دوان على م��ا يرتكبه 
م��ن جرائم بحق اليم��ن اأر�صا واإن�صان��ا.. مثمنا 
�صخ��اء وكرم القبائ��ل يف ت�صير القوافل للجي�س 

واللجان ال�صعبية.
م��ن جهت��ه اأ�ص��ار ع�ص��و املكت��ب ال�صيا�ص��ي 
لأن�ص��ار اهلل �صي��ف اهلل ال�صامي اإل��ى اأن ال�صعب 
اليمن��ي، �صع��ب ل يعرف الرك��وع ول النحناء 

ول اخل�صوع .
العت�ص��ام  �صاح��ات  يف  احل�ص��ود  اأن  واأك��د 
يف  واح��د  �ص��ف  اليمني��ني  اأن  للع��امل  ر�صائ��ل 
مواجه��ة الع��دوان وخمططاته .. لفت��ا اإلى اأن 
ا�صتم��رار احل�ص��د والتعبئ��ة ورف��د اجلبه��ات 

ملواجهة العدوان اأولوية الأولويات.
يف حني اأ�صاد رئي�س تكتل الأحزاب املناه�صة 
للع��دوان عبدامللك احلج��ري بتوافد املواطنني 
ت�صعي��د  ملواجه��ة  املحافظ��ات  خمتل��ف  م��ن 
العدوان .. مثمن��ا الت�صحيات التي تقدمها كافة 

القبائل.
للمرابط��ني  الأ�صط��وري  بال�صم��ود  واأ�ص��اد 
يف جبه��ات الع��زة وال�ص��رف ملواجه��ة الغ��زاة 
رف��د  ا�صتم��رار  اأهمي��ة  موؤك��دا   .. واملعتدي��ن 

اجلبهات بالرجال واملال.
واألقي��ت يف �صاح��ات العت�ص��ام يف بي��ت نعم 
مبديري��ة هم��دان والر�ص��ول الأعظ��م ب�صنح��ان 
والرحبة ببني احلارث وال�صباحة مبديرية بني 
مط��ر، كلم��ات وق�صائد اأك��دت يف جمملها �صمود 
ال�صع��ب اليمني يف مواجه��ة العدوان و�صرورة 
توحيد ال�صفوف ورفد اجلبهات باملال والعتاد، 

كما فتح باب الترعات لدعم اجلبهات.

قوافل املدد واإلسناد للجبهات
�ص��رت القبائ��ل اليمني��ة الت��ي احت�ص��دت يف 
�صاح��ات الث��ورة مبداخ��ل العا�صم��ة �صنع��اء 
ي��وم اخلمي�س قواف��ل غذائية ك��رى مكونة من 
ع�ص��رات القواف��ل املقدمة من كاف��ة املحافظات 
واملديري��ات حتت��وي عل��ى املوا�ص��ي وامل��واد 
الغذائي��ة والأعناب واملياه ومبال��غ مالية دعما 
للمرابطني يف ميادين وجبهات العزة وال�صرف.

امل��دد  بقواف��ل  الث��ورة  �صاح��ات  وامت��اأت 
والإ�صن��اد وبالوفود ال�صعبية والقبلية ملواجهة 
ال�صه��داء  لدم��اء  والث��اأر  الع��دوان  ت�صعي��د 

واجلرحى.
يف  اليم��ن  وحكم��اء  عق��اء  كلم��ات  واأك��دت 
�صاح��ات الثورة عل��ى موا�صلة معرك��ة التحرر 
وال�صتقال ورف��د اجلبهات باملقاتلني والقوافل 

الغذائية ومواجهة ت�صعيد العدوان.
من جهتهم اأكد اجلرحى واأهايل ال�صهداء على 
ب��ذل املزيد م��ن الت�صحي��ات يف �صبي��ل مواجهة 

العدوان. 
و�صه��دت �صاح��ة الر�ص��ول الأعظ��م جن��وب 
العا�صم��ة �صنع��اء ا�صتم��رارا للتواف��د القبل��ي 
ودع��م  ال�صم��ود  عوام��ل  لتعزي��ز  وال�صعب��ي 

اجلبهات.
وو�صلت قافلة كبرة من املال والغذاء لدعم 
اجلبه��ات م��ن حمافظ��ة اإب، كما و�صل��ت وفود 
م��ن حمافظ��ات �صب��وة وال�صال��ع وغره��ا م��ن 

املحافظات اجلنوبية اإلى �صاحة الثورة.
بامل��ال والرج��ال  العط��اء  وو�صل��ت قواف��ل 
م��ن قبائ��ل خ��ولن الطيال وخ��ولن ب��ن عامر، 

وو�ص��ول مواكب الإباء من مديرية باد الرو�س 
م�صحوبة بقوافل غذائية ومالية ومقاتلني لرفد 

اجلبهات ووفاًء لدماء ال�صهداء. 
 وا�صتقبل��ت ال�صاح��ة وف��ودا �صعبي��ة كبرة 
وقواف��ل م��ن قبائل عن���س مبحافظة ذم��ار، كما 
العط��اء ومواك��ب  قواف��ل  ال�صاح��ة  ا�صتقبل��ت 
الت�صحية من قبائل حمافظة رمية رفدا جلبهات 

القتال.
العا�صم��ة  غ��رب  هم��دان  �صاح��ة  و�صه��دت 
�صنع��اء هبة �صعبية وقبلي��ة اإلى �صاحة الثورة 
القت��ال  بجبه��ات  �صتلتح��ق  مقاتل��ة  وكتائ��ب 

ملواجهة العدوان.
 وو�صل��ت وف��ود كبرة م�صحوب��ة بالقوافل 
الغذائية واملالية واملقاتلني من �صعدة وعمران 

لدعم املقاتلني ومواجهة ت�صعيد العدوان.
ويف �صاحة ال�صباحة غرب العا�صمة توا�صل 
تقاطر املواكب ال�صعبية والقبلية اإلى ال�صاحة، 
حيث و�صلت مواك��ب الت�صحية من اأبناء حجة 

رفدا جلبهات القتال يف مواجهة العدوان.
كم��ا ا�صتم��ر التواف��د القبل��ي وال�صعب��ي اإلى 
�صاحة بني احل��ارث �صمال العا�صمة، وتوافدت 
قبائ��ل بن��ي ح�صي���س ونهم تباع��ا اإل��ى ال�صاحة 

م�صحوبة بقوافل كبرة دعما للجبهات.

إشادة بنجاح فعاليات رفد اجلبهات 
بنج��اح  العلي��ا،  الثوري��ة  اللجن��ة  اأ�ص��ادت 
الفعالي��ات ال�صعبي��ة لرفد اجلبه��ات يف �صاحات 

الثورة ال�صبتمرية.
ووجهت الثوري��ة العليا اأ�صم��ى اآيات ال�صكر 
لل�صع��ب عل��ى م�صاركت��ه الفاعلة بتق��دمي قوافل 

العطاء،
كم��ا توجه��ت بال�صك��ر للج��ان واملوؤ�ص�ص��ات 
وال�صحي��ة  والإعامي��ة  والع�صكري��ة  الأمني��ة 

وغرها التي اأ�صهمت يف اإجناح املنا�صبة. 
واأ�صادت اللجنة باجلم��وع التي توافدت اإلى 
ال�صاح��ات والت��ي عرت ع��ن وعيه��ا الكبر من 
خ��ال حتركها العملي يف الواق��ع والتي اأظهرت 
عزمي��ة ال�صع��ب واإرادت��ه ال�صلب��ة يف مواجهة 

ت�صعيد العدوان.
وع��رت الثوري��ة العليا ع��ن ثقته��ا الكبرة 
بالن�صر، موؤكدة اأن الن�صر اآت اآت باإذن اهلل مهما 

متادى الع��دوان الأمريكي ال�صع��ودي وحلفائه 
يف الطغيان. مع��رة عن ثقتها يف ا�صتمرار البذل 
والعطاء مبا يعزز من رفد اجلبهات ويلبي نداء 

القائد وامليدان.

جناح أمني وإحباط مخططات 
ثم��ن الرئي���س �صال��ح ال�صماد اجله��ود التي 
بذلته��ا املوؤ�ص�صة الأمنية ممثل��ة يف قوات الأمن 
العام و�صرطة النج��دة واملرور وجهازي الأمن 
ال�صعبي��ة  اللج��ان  ال�صيا�ص��ي والقوم��ي وك��ذا 
وعق��ال احل��ارات وكل اجلهود الت��ي اأ�صهمت يف 
اإجن��اح الفعالي��ات وتاأم��ني الط��رق واحل�ص��ود 

اجلماهرية.
واأك��د اأن ه��ذه اجله��ود فوت��ت الفر�صة على 
املراهن��ني عل��ى ا�صته��داف اجلبه��ة الداخلية، 
وك��ذا العدوان الذي راهن عل��ى اإثارة الفو�صى 
وا�صته��داف اجلبه��ة الداخلية وفت��ح الطرقات 
اأمام القاعدة وداع�س والق��وى املغر�صة والتي 
اأراد با�ستهدافه النقاط االأمنية ت�سهيل جرائمها.
 كم��ا حي��ا البط��ولت الت��ي حققه��ا ويحققها 
اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�صعبي��ة املرابطون 
يف خمتل��ف جبه��ات الع��زة وال�ص��رف و�صدهم 
يف  املتك��ررة  الع��دوان  وحم��اولت  للزح��وف، 

اخرتاق اأي جبهة خال ال�صاعات املا�صية.
يذكر اأن الأجه��زة الأمنية واللجان ال�صعبية 
ر�ص��د  عملي��ة  بع��د  حج��ة  مبحافظ��ة  متكن��ت 
ومتابع��ة م��ن اإلق��اء القب���س عل��ى 4 اأ�صخا�س 
على منت �صيارة وبحوزتهم متفجرات وكانوا يف 

طريقهم من حجة اإلى العا�صمة �صنعاء.
وذك��ر امل�ص��در الأمن��ي اأن��ه واأثن��اء تفتي�س 
ال�صي��ارة مت العث��ور عل��ى حزام نا�ص��ف مركب 
يف جعب��ة و3 خزن��ات �ص��اح اآيل حم�صوة مبواد 
متفج��رة ومو�صل��ة ببطارية 9 فول��ت واأ�صاك، 
وحتت��وي كل خزنة على كي�س با�صتيكي �صفاف 
وبداخله م�صحوق متفجر، وكرات معدنية بقطر 

3 ملم و5 ملم زنة كل كي�س 250 جرام.
الأمني��ة  الأجه��زة  اأن  امل�ص��در  واأ�ص��اف 
واللج��ان ال�صعبية ح�صلت على معلومات حول 
خماطر اأمني��ة ت�صتوجب اأخذ احليطة واحلذر، 
تنفي��ذ  يف  الع��دوان  اأدوات  رغب��ة  ع��ن  وتفي��د 

تفجرات ت�صتهدف اأبناء ال�صعب.

ح������ش������ود س�������اح�������ات ال���������ث���������ورة ..
ت�����وص�����ل ال������رس������ال������ة ل�����ل�����داخ�����ل واخل��������������ارج ..  وت������رف������د اجل�����ب�����ه�����ات ب�����ق�����واف�����ل ال�������رج�������ال وامل��������ال
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املوؤمت��ر  م��ع  اهلل  ان�ص��ار  يتحال��ف  مل 
هك��ذا جزافاً بدون معرفة م��ن هو املوؤمتر 
او ب��دون م�صبب��ات دفعته��م للتحالف معه 
فهم كان��وا ابرز املكونات الت��ي ثارت على 
النظ��ام ال�صابق يف ع��ام 2011 م الذي كان 
يحكم��ه زعي��م املوؤمت��ر وقبل الث��ورة كان 
الأن�ص��ار قد خا�ص��وا الف املع��ارك لي�س 
م��ع املوؤمت��ر نف�ص��ه فق��ط ولكن��ه كان احد 
اب��رز الأعداء والعمي��ل الأول لأمريكا وال 
�صع��ود يف �صن عدة ح��روب عدوانية على 
ان�ص��ار اهلل منذ ع��ام 2004 ال��ى 2010 م 
�صت��ة ح��روب مل�صلح��ة الع��دو الأمريكي 
وال�صهي��وين �صنها النظ��ام ال�صابق بقيادة 
علي عب��د اهلل �صالح على �صعده بداأت من 
مران وا�صت�صهد فيها موؤ�ص�س حركة ان�صار 
اهلل ال�صي��د القائد ال�صهيد ح�صني بدر الدين 
وبعدها خم�صة حروب امتدت الى �صنعاء 
حتدي��دًا ال��ى بن��ي ح�صي���س و�صارك��ت يف 
ال�صعودي��ة  الق��وات  ال�صاد�ص��ة  احل��رب 
ب�صكل مبا�صر وبتن�صي��ق مع زعيم املوؤمتر 
وكث��ر من الأمور الع�صكري��ة وال�صيا�صية 
والإعامي��ة الت��ي ح�صل��ت ب��ني املوؤمت��ر 
والن�ص��ار يف املا�صي حتى ج��اء العدوان 

ال�صعودي الأمريكي على اليمن ..
ويعتر اهم اأ�صباب العدوان ال�صعودي 
الأمريك��ي على اليم��ن ه��ي ال�صيا�صة التي 
حكم��ة  اأي��ام  �صال��ح  عل��ي  ينتهجه��ا  كان 
حي��ث كان جمرد خ��ادم مطي��ع لل�صعودية 

وامري��كا وبع��د ان مت خلع��ة ع��ن احلك��م 
وتول��ى بع��ده نائب��ة ه��ادي ال��ذي ا�صتمر 
ه��و ب��دوره يف امل�ص��ي على نف���س الطريق 
الذي �صلكه معلمه عفا���س عماله وارتزاق 
الق��وة  وت�صلي��م  الوط��ن  ل�صي��ادة  وبي��ع 
وانه��اك  الأمريك��ي  للع��دو  ال�صاروخي��ة 
اجلي���س ومت��ر الق��وات اجلوي��ة وكث��ر 
م��ن �صيا�صات اخليانة والبي��ع للوطن مما 
ا�صطر ال�صعب من جديد للثورة على نائب 
عفا���س وحكومت��ه يف 2014 م للت�صحي��ح 
م�ص��ار الث��ورة والو�ص��ول ال��ى اأهدافه��ا 
املن�ص��ودة ال�صتق��ال واحلرية واحلفاظ 
انت�ص��ر  وعندم��ا  الوط��ن  �صي��ادة  عل��ى 
ال�صع��ب وه��رب العميل ه��ادي ومن معه 
م��ن املرتزقة ا�صط��ر حلفاء عاف���س �صابقاً 
وحلفاء هادي حالياً الى التدخل الع�صكري 
املبا�ص��ر لأنف��اذ م�صاريعه��م الت��ي باتت يف 
حك��م امليت��ه وامل�صتحيلة بف�ص��ل �صحوة 
ال�صعب ويف مقدمتهم ان�صار اهلل وال�صرفاء 

الحرار من خمتلف اأبناء الوطن..
كان ان�ص��ار اهلل يعلم��ون ول يزالون ان 

قيادة املوؤمتر ولي���س قاعدته اجلماهرية 
قي��ادة �صيئ��ة و�صريرة وله��ا تاريخ ا�صود 
وما�صي مظلم فعلي �صالح كان اكر فا�صد 
يف الوطن واكر طاغية وجمرم �صن العديد 
م��ن احلروب �صد اأبن��اء اليمن يف اجلنوب 
وال�صمال ونهب ثروات الوطن وقتل اأبناء 
ال�صعب وحتال��ف مع اخلارج �صد الداخل 
واك��ر يف الأر�س الف�ص��اد ولكن بعد مرور 
ع��ام م��ن الع��دوان وبعد ان ق��دم جماهر 
املوؤمت��ر ولي���س القيادة عدد م��ن املواقف 
امل�صرف��ة �صد العدوان كان��ت املرحلة ول 
ت��زال حتت��م عل��ى ان�ص��ار اهلل ان ي�صعون 
ال��ى تطبي��ق ال�صراك��ة وال��ى مل ال�صم��ل 
والتوح��د م��ع كل الأطي��اف والأحزاب يف 
الداخل اه��م �صيء ان ل يكون��ون موؤيدين 
املوؤمت��ر  م��ع  اتف��اق  فح�ص��ل  للع��دوان 
وحلفائ��ه وان�ص��ار اهلل وحلفائه��م يق�صي 
بال�صراك��ة وحك��م البل��د يف ه��ذه الظروف 
احلرج��ة كمواقف �صيا�صي��ة �صد العدوان 
وكفر�ص��ة للموؤمت��ر جدي��ده لع��ل وع�صى 
وغل��ب م�صلح��ة الوط��ن وال�صع��ب عل��ى 

م�صال��ه ال�صخ�صية واحلزبية وال�صيا�صية 
ال�صيقة..

تخلى الأن�صار عن ثورتهم التي حققوا 
يف  الف�ص��اد  عل��ى  �صاح��ق  انت�ص��ار  فيه��ا 
الداخ��ل وعل��ى موؤامرات اخل��ارج ورموا 
ب��كل احقاد واح��داث املا�ص��ي ورائهم من 
اجل الوطن وال�صع��ب ويف �صبيل مواجهة 
الع��دوان والتغل��ب علي��ه وحتالف��وا م��ع 
عدوه��م يف الداخل ليبدئ��وا مرحلة جديده 
امل�صداقي��ة  عل��ى  قائم��ة  ال�صراك��ة  م��ن 
والوطنية والك��ن املوؤمتر ا�صتغل الفر�صة 
وعاد بروحيت��ه ال�صيطانية ال�صابقة لرمم 
حزب��ه م��ن جدي��د ي�صع��ى وراء اأهداف��ه 
ول  بالع��دوان  يب��ايل  ومل  وم�صاحل��ة 
بالوط��ن ول بال�صع��ب كل همه��م حزبه��م 
واهدافه��م وكلما ح��اول الأن�صار ن�صحهم 
لكي ي�صت�صع��روا اأهمية وخطورة املرحلة 
ا�ص��روا وا�صتك��روا ولك��ن الي��وم �ص��اق 
الأن�ص��ار بهم ذرعاً وخروهم بني ال�صدق 
م��ع اهلل وال�صع��ب والوط��ن او بني حزبهم 
وم�صاحله��م ال�صيق��ة ويف نف���س الوقت ل 
ت��زال الفر�ص��ة �صانح��ة امامه��م لل�صراكة 
ب�صفافية مطلقة ومواقف واقعية ملمو�صة 
مل�صلحة الوطن وال�صع��ب و�صد العدوان 
مامل فالث��ورة م�صتمرة و�صيع��ود املوؤمتر 
ال��ى مرب��ع 2013 و 2014 ويطرد ويلعن 

كال�صيطان متاماً.

كتابات

بع��د اأن و�ص��ف حزب��ه باأنه و�صط��ي وميثل نب���س ال�صع��ب اليمني اأك��د الرئي�س 
الأ�صبق �صالح يف كلمة له اليوم الأربعاء اأمام اجتماع قيادات حزبه املوؤمتر ال�صعبي 
العام اأن فعالي��ة ال�صبعني لن تبعث �صوى ر�صالة واحدة و�صتكون موجهة للخارج، 
ث��م عر ع��ن تطلعه باأن تتخ��ذ الأمم املتحدة ق��رارا حا�صما يف جمل���س الأمن الدويل 

يق�صي باإيقاف العدوان.
حم��اول اأن يبدو - بخاف حالته - واثقا م��ن نف�صه وحزبه وعن حجم امل�صاركة 
اجلماهري��ة يف الفعالي��ة واأن يب��دو �صبه واثق من ح��دوث ا�صتجاب��ة اأممية تعقب 

الفعالية.
فماذا نقراأ بني ثنايا كلمته؟

1 - اإن تقدمي حزبه املوؤمتر ممثا لل�صعب اليمني ل يعني �صوى �صيئ واحد هو اأن 
ثمة ت�صورا موؤمتريا معدا �صلفا �صيعلن خال الفعالية التي مت التح�صيد الوا�صع لها 

لتمنح ذلك الت�صور �صفة ال�صرعية ال�صعبية ولي�س املوؤمترية فقط.
2 - اإن تاأكي��د �صالح عل��ى اأن الفعالية ل تهدف �صوى لإر�صال ر�صالة واحدة فقط 
موجهة للخارج بعني حتما وجود تن�صيق م�صبق بني املوؤمتر واأطراف خارجية )ل 
ي�صتبع��د اأب��دا اأن تكون من دول حتال��ف العدوان( ومن الأمم املتح��دة، يقدم لها ما 
ت�صاء من مبادرات ا�صت�صام فيما تعلن بعدها موافقتها عليها فتظهره زعيما وطنيا.
واإل م��ا الداع��ي لكل ه��ذه اخل�صارة املق��درة مبليارات الريالت م��ن اأجل توجيه 

ر�صالة للخارج كان ميكن اأن يقدمها املوؤمتر عر بيان ي�صدر عنه بدون اأي فعالية.
التن�صي��ق اإذن قائ��م بالتاأكيد بني املوؤمت��ر واأطراف خارجية، لك��ن ما املدى الذي 

ميكن اأن يكون قد و�صل اإليه؟
رمبا هو اأحد الأمرين التاليني:

- اإم��ا اأن �صفقة )مكتمل��ة( دبرت بليل بينه وبني دول الع��دوان، وحينها �صتكون 
الفعالية جمرد �صرعنة للر�صالة املزمع توجيهها خال الفعالية.

- واإم��ا اأن ال�سفقة مازال اكتمال عقدها )مرهونا( با�سرتاط الطرف اخلارجي اأن 
يثبت املوؤمتر اأنه القوة الأكر امل�صيطرة على الأمور يف اليمن غر املحتل.

وه��ذا تطل��ب من��ه اأن يبذل م��ا اأمكنه لتك��ون الفعالي��ة كبرة جدا م��ن حيث عدد 
امل�صارك��ني، مع �صن حمات اإعامية تنال من املك��ون الوطني اأن�صاراهلل الذي يدرك 

املجتمع الدويل اأنه هو امل�صيطر على الواقع.
ن وحيث مل تعد تف�صلنا عن الفعالية �صوى ب�صع �صويعات فهل ميكن القول اإن  الآ

�صالح وقيادات حزبه قد او�صكوا على حتقيق ما ياأملونه؟
اإن الأح��داث املت�صارعة خ��ال اخلم�صة الأيام املا�صي��ة واملواقف احلا�صمة التي 
اأبداه��ا اأن�صاراهلل التي ت�صب��ه النتفا�صة �صد حتركات �صال��ح املريبة لتدل على اأن 
�صالح واملوؤمتر على و�صك اأن يخ�صرا اخلارج اأي�صا بعد اأن خ�صرا �صريكهم الوطني 

الأقوى املتمثل باأن�صاراهلل.
واأقوله��ا جازما اإن فعالي��ة ال�صبعني مل يعد لها اأي قيم��ة، ول ميكن اأن يكون لأي 
ر�صال��ة ت�ص��در عنه��ا اأي وزن ل��دى الأطراف اخلارجي��ة، واإن جميع جه��ود �صالح 

والأموال التي اأنفقها لتحقيق مراده من الفعالية �صتذهب هباء منثورا.
لي���س هذا وح�صب ب��ل اإين اأجزم اأي�صا اأن اأن�صاراهلل قد قلب��وا الطاولة على �صالح 
وحزب��ه، فقد منحه��م فر�صة للخروج من موق��ف ال�صمت جت��اه جتاوزاته ومزاعم 
اإعامه الذي مل يكل عن الفرتاء على اأن�صاراهلل منذ ت�صكيل حكومة الإنقاذ الوطني 

بالتقا�صم بينهما.
ي متاب��ع اأن ي��درك ب�صهول��ة اأن اأن�صاراهلل ق��د و�صعوا هام�ص��ا لفعالية  فيمك��ن لأ
�صال��ح وحزبه مبا يرونه ل ميثل ثغ��رة لخرتاق جبهة مواجهة العدوان، ومتكنوا 
م��ن ا�صتمالة الكثر م��ن حكماء ووجهاء اليم��ن اإلى موقفهم، ب��ل واخرتاق �صفوف 
املوؤمتري��ني اأنف�صه��م، وهو ما جتل��ى يف تقدمي �صخ�صي��ات موؤمتري��ة ا�صتقالتها من 
ع�صوي��ة احل��زب ب�صبب حترك قيادة احل��زب يف الجتاه اخلاط��ئ، واإدراك اأولئك 
لعدم وجود اأي دور حلزبهم يف جبهات القتال �صد العدو الغازي املحتل ومرتزقته.
كم��ا ميك��ن للمتاب��ع الب�صي��ط ف�صا ع��ن املجتم��ع ال��دويل اإدراك اأن ته��ور �صالح 
وحزب��ه ق��د قدم فر�صة ذهبي��ة للجنة الثوري��ة العليا ممثلة برئي�صه��ا ال�صاب حممد 
عل��ي احلوث��ي ذي ال�صعبية العارمة للروز جمددا، من منطل��ق حتملها مل�صئوليتها 
املعلن��ة يف الق�ص��ر اجلمهوري ب�صنعاء خ��ال فعالية الت�صلي��م والت�صلم بينها وبني 
املجل�س ال�صيا�صي الأعلى وهي امل�صاندة والت�صحيح، وهو الروز الذي ترجم عمليا 
بدعوت��ه اإلى اإحياء �صاحات العت�صامات الثورية املحيطة بالعا�صمة يف اليوم ذاته 
الذي �صتعقد خاله فعالية املوؤمتر مبيدان ال�صبعني، ولعل هذه وحدها كافية لإدراك 

القوة امل�صيطرة على الأر�س والذي ل ميكن جتاوزها ل من �صالح ول من غره.
لق��د حاول �صالح يف كلمته هذه اأمام اأع�صاء اللجنة العامة حلزبه اأن يبدو واثقا، 
لكن��ه مل يتمك��ن من اإخفاء مام��ح خيبة الأمل الكب��رة التي بدت عل��ى وجهه الذي 
تعر���س للحك من اأ�صبعه عدة م��رات، وبالتاأكيد اأنها تلك الأ�صبع التي حتدث عنها 

قائد اأن�صاراهلل ال�صيد عبدامللك بدرالدين احلوثي يف كلمته الأخرة بقوله:
»البع���س ط��ارح معن��ا اأ�صبع��ه فق��ط يف مواجهة الع��دوان ومبقي عل��ى ج�صده 

ورجليه خارج«.
لق��د اأو�صح �صالح - خال كلمته الي��وم - اأق�صى ذلك اخلارج الذي ي�صع رجليه 
في��ه، بدعوت��ه لت�صكيل جلن��ة دولية لبح��ث اخلطر اليمن��ي عل��ى )اإ�صرائيل( ودول 
الع��دوان ودول اأخ��رى، موؤكدا قبوله بتبعات ق��رارات تلك اللجن��ة يف حالة اإثباتها 

لوجود خطر ميني على اإ�صرائيل!.
اإن مغازل��ة �صال��ح لإ�صرائي��ل ل حتتمل �ص��وى تف�صر واحد ه��و اأن الرجل يدرك 
انهي��اره الو�صي��ك ف�ص��رع با�صتخ��دام الورق��ة الأخ��رة الت��ي مل يك��ن ليج��روؤ على 
ا�صتخدامه��ا �صابق��ا، حي��ث كان يحر�س على تق��دمي نف�صه زعيم��ا وفار�صا للعرب يف 

كلماته النارية باجتماعات القمم العربية.
لق��د ولى �صال��ح وجهه لإ�صرائيل �صراحة، مديرا ظه��ره لأبرز مكون ميني يدافع 

عن اليمن �صعاره الأ�صا�صي يهتف باملوت لإ�صرائيل!.
ويف ذلك كله اإ�سارات وا�سحة لف�سل �سالح يف تنفيذ ال�سروط االإماراتية ال�سعودية 

و�صعيه لتجنب عقابهما مبغازلة كبرهما مبا�صرة، واإن �صالح بهذا ينتحر..

ال���ي���د ال���ت���ي ع��ل��ى ال����زن����اد ي��ج��ب أن ت��ب��ق��ى ح��رة 
ال���������رم���������ام ص��������������اح   

ملاذا حتالف األنصار مع املؤمتر؟
زي����������������������������������د ال���������������ب���������������ع���������������وهبقل�����������م   

ك�������ت�������ب 

ميكنن��ا اأن نفهم اأهداف التحالف من ا�صتهداف اليمنيني 
عل��ى اخت��اف م�صاربهم ، فمن جانب ه��م يريدون تكري�س 
احتاله��م للوط��ن ، و م��ن جانب اآخ��ر فاإنهم ي�صع��ون اإلى 
توف��ر الأمن للمرتزقة والعم��اء يف جبهات القتال بغر�س 
اإح��راز تق��دم عل��ى الأر�س م��ن خ��ال اإ�صع��ال اخلافات 
والنزاع��ات يف اجلبهة الداخلية ، ي�صاف اإلى ذلك عداوؤهم 
لليمنيني جميعا، وي�ص��اف اأي�صا حبهم ل�صفك الدماء عامة 
ودماء املجاهدين خا�صة، ومل��ا كان ان�صار اهلل ل ي�صلمون 
بالتفري��ط يف �صر من اليمن فا غرابة اإذن اأن ي�صب عليهم 
التحال��ف ال�صعوامريكي ج��ام حقده وغ�صب��ه، ول غرابة 
اأب��دا اأن ي�صم العمل اجلهادي ال��ذي يكتوي بناره حتالف 
الع��دوان م��ن رجال الرج��ال يف اجلبه��ات بالإرهاب، وهل 
نتوق��ع ممن يحرف��ون الكلم عن موا�صع��ه " اإل ذلك، واهلل 
يق��ول فيه��م " يا اأه��ل الكت��اب مل تلب�صون احل��ق بالباطل 
وتكتم��ون احل��ق واأنت��م تعلم��ون "، وميكنن��ا اأي�ص��ا فهم 
اأ�صباب املوقف الأمريكي املوؤيد للموقف ال�صعودي رغم كل 
اجلرائ��م التي يرتكبها التحالف �صباح م�صاء �صد الأبرياء 
م��ن اأبن��اء �صعبنا، فعلين��ا األ نن�صى اأن الكي��ان ال�صعودي 
م�صروع غربي، واحلفاظ عليه ي�صكل حفاظا على امل�صلحة 
القومي��ة العلي��ا للولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة .ولكننا ل 
ميكن اأبدا اأن نفه��م م�صارعة بع�س الأحزاب واملكونات يف 
الداخل يف اإدانة العملي��ات الع�صكرية، وو�صفها باأو�صاف 
القيادي��ة لبع���س  ال�صلط��ة  ع��دة، وتف��ن بع���س رم��وز 
الأحزاب يف انتقاء عبارات ال�صجب وال�صتنكار ل�صتخدام 
�صعبنا ه��ذه ال�صرتاتيجية الوحي��دة ) الدفاع عن الوطن 
( ال��ذي يف مقدوره كن�س الحتال من بلدنا، والذي اأحدث 
باع��رتاف العديد من اخل��راء الع�صكريني م��ن الأ�صدقاء 
والأع��داء حالة من توازن ال��ردع رغم الختال ال�صديد يف 
موازين القوى، ول ميكننا اأن نتفهم اأي�صا قيام بع�س هذه 
الرم��وز بالتري��ر للتحالف كي ي�صدد املزي��د من ال�صربات 
اجلدي��دة ل�صعبن��ا اليمن��ي ردا عل��ى عمليات��ه الع�صكري��ة 
الت��ي يخو�صه��ا املجاهدي��ن الأبط��ال يف جمي��ع امليادي��ن 
وداخ��ل العم��ق ال�صع��ودي، ومما يعت�ص��ر قلوبن��ا اأملا اأن 
الذي��ن امتاأت جيوبه��م �صحتا من اأم��وال ال�صعب مما زاد 
يف معانات��ه هم الذين ينالون من كرام��ة اإخوتنا املرابطني 
يف جبه��ات ال�صرف والبطولة وينال��ون من كرامة ال�صهداء 
الذي��ن ج��ادوا بدمائهم من اأجل اليم��ن و�صعب اليمن ومن 
كرامة اجلرحى واملفقودين في�صفونهم بالعبارات البذيئة 

والغر حمرتمه.
ف��اإن كان للتحالف دوافعه الت��ي ل تخفى على اأحد، فما 
ه��ي دواف��ع هذه القوى يا ت��رى وقد اأخفق��ت عر ع�صرات 
ال�صن��وات م��ن تق��دمي اأب�ص��ط اخلدم��ات وادن��ى احلقوق 
لل�صعب اليمني؟ وهل يكفي اأن تعيد تلك القوى نف�صها على 
م�صامعن��ا ا�صطوانتها امل�صروخة الت��ي تفتقر اإلى دليل باأن 
العمليات الع�صكرية التي يقوم بها اجلي�س اليمني واللجان 

ال�صعبي��ة �ص��د ق��وى التحالف ت�ص��ر بامل�صلح��ة الوطنية 
العلي��ا لل�صع��ب اليمن��ي؟ وه��ل امل�صلح��ة العلي��ا لل�صعب 
اليمني تكمن يف اإعطاء هذه القوى فر�صة جديدة عر ثاث 
�صن��وات اأخرى من احلرب ليتمكنوا م��ن التقدم يف مناطق 
واأماك��ن اأخرى ويعملون على ارت��كاب املزيد من اجلرائم 
واملج��ازر الدموي��ة بحق �صعبن��ا وي�صتم��روا يف م�صاعفة 
حج��م املعاناة من خال ا�صتم��رار احل�صار وفر�س املزيد 
م��ن العقوبات القت�صادي��ة؟ اأم اأن امل�صلح��ة العليا تكمن 
يف اإعط��اء فر�ص��ة جدي��دة للقط��ط ال�صمان ك��ي يوا�صلوا 
اإف�صادهم ونهبهم للمال العام؟ اأم اأن امل�صلحة العليا تكمن 
يف تق��دمي املبادرات والتن��ازلت املجحفة لاأع��داء؟ اأم اأن 
امل�صلحة العليا تتمث��ل يف ت�صليم البلد على طبق من ذهب 
للع��دو ال�صعوامريك��ي؟ اأم اأن امل�صلح��ة الوطنية تكمن يف 
التح�صي��د الداخلي وت��رك اجلبهات فارغة م��ن املقاتلني ؟ 
ولك��ن هذه املكونات اإن مل تعود الى ال�صواب وتعمل على 
ت�صحي��ح املفاهيم اخلاطئ��ة لديها ف�ص��وف ت�صاب بنك�صة 
ك��رى وعن قري��ب �صتجد نف�صه��ا معزولة يف ه��ذا املوقف 
غ��ر املرر، فال�صعب يوؤمن قطع��ا اأن العمليات الع�صكرية 
الت��ي يخو�صها املجاهدين مع الع��دو اإمنا ت�صب يف �صميم 
امل�صلحة العليا لل�صعب اليمني، وا�صتطاعات الراأي تبني 
اأن الغالبي��ة ال�صاحقة والتي ت�صكل �صبه اإجماع يف ال�صارع 
اليمني م��ع العمليات الع�صكرية والت�صعي��د من وترتها، 
ب��ل اإن املحاولت يف خلق راأي عام داخلي م�صاد للعمليات 
الع�صكري��ة ف�صلت ف�صا ذريعا اأمام موق��ف ال�صعب املوؤيد 
ب�ص��دة له��ذه العمليات، ولق��د اأك��د الأح��رار وال�صرفاء يف 
الداخل واخل��ارج على حق ال�صعب اليمن��ي يف الدفاع عن 
نف�صه ومقاوم��ة الحتال بكل الو�صائ��ل والطرق املتاحة، 
وحي��ا جه��اد ال�صعب اليمن��ي الذي يتعر�س حل��رب اإبادة 
�صاملة ت�صتخدم فيها كافة الأ�صلحة الأمريكية والأوروبية، 
واعتر اأن ال�صعب اليمن��ي مبوا�صلة كفاحه امل�صرف اإمنا 
ي�ص��رب املث��ل والق��دوة يف الف��داء والت�صحي��ة، كم��ا حيا 
�صعبنا املجاهدين الأبطال يف جميع اجلبهات وحيا �صمود 
وا�صتب�ص��ال اجلي���س اليمن��ي واللج��ان ال�صعبي��ة و�صك��ر 
ال��دور الذي يقومون به يف الت�ص��دي للعدوان واثناء على 
الت�صحيات التي يقدمها املجاهدين كما دعا ال�صعب يف عدد 
م��ن اللق��اءات واملهرجانات من بداية الع��دوان الى رف�س 
التهام��ات الع�صوائية الت��ي يوجهها البع���س من الداخل 
لل�صرف��اء يف اجلبه��ات ، واخلل��ط الفا�ص��ح ب��ني  الت�صدي 
للع��دوان والعتداء عل��ى الآخرين فالأح��زاب واملكونات 
الت��ي تتخ��ذ موقف معاك�س م��ن املجاهدين وم��ن املجتمع 
امل�صان��د للمجاهدين اأمام هذا التاأيي��د ال�صعبي اجلارف ملا 
يقوم به اجلي�س اليمني واللجان ال�صعبية يف اجلبهات اإمنا 
يغرد خارج ال�ص��رب، ويف اإدانتها لهذه العمليات وو�صفهم 
هوؤلء الرجال بتجار احل��روب وامليل�صيات اأحيانا ودعاة 
التخل��ف والمامة واع��داء ال�صام حني اآخ��را قد و�صعت 

نف�صه��ا يف اخلندق ال�صعوامريكي املعادي لتطلعات �صعبنا 
يف التح��رر وال�صتقال، واملعتدي عل��ى بلدنا خدمة لدول 
ال�صتكب��ار العامل��ي ) اأمري��كا واإ�صرائي��ل ( ومم��ا ي�صيبنا 
والظ��روف  احلرج��ة  اللحظ��ة  ويف  ه��وؤلء  اأن  بالذه��ول 
الع�صيب��ة واملرحل��ة الفارقة ال��ذي يعي�صه��ا �صعبنا تقوم 
بع���س الأحزاب واملكونات يف الداخ��ل باأعمال وممار�صات 
اأق��ل م��ا يقال عنه��ا اأنها ت�ص��ب يف م�صلحة ق��وي التحالف 
وتخلخ��ل ال�ص��ف الداخل��ي وت�ص��رب الوح��دة واللحم��ة 
الداخلية بني اأبن��اء ال�صعب اليمني وحتاول �صرف اأنظار 
اليمني��ني ع��ن الق�صي��ة املركزي��ة ) مواجه��ة الع��دوان( 
والن�صغ��ال بق�صاي��ا وامور ثانوي��ة والعزف عل��ى اأوتار 
ق�صايا �صابقة عفى عليها الزمن وكاأننا ل�صنا يف عدوان وكاأن 
احلرب مل تكن وكاأنه��م لي�صوا جزاء من هذا ال�صعب حتى 
يقوم��وا بهذه الت�صرفات التي ل تخ��دم اإل قوى التحالف، 
والأ�صواأ من ذل��ك اأن بع�س املكونات يف الوقت الذي تدرك 
في��ه متام��ا اأن هن��اك اإجماعا وطني��ا كاما عل��ى العمليات 
الع�صكري��ة مبا يف ذل��ك بع�س املنتمني له��ذا املكون او ذلك 
فهي ل تزال تطعن من يواجهون قوى الحتال يف امليادين 
واجلبه��ات يف الظه��ر واتهامه��م باخليان��ة والنتقا�س من 
حقهم ، وحماول��ة اإظهارهم مبظهر دعاة احلرب وحماولة 
متري��ر م�صاري��ع حزبية عل��ى ح�صابهم والت�صل��ق من على 
اأكتافهم وبي��ع الت�صحيات الكبرة لدول التحالف من اأجل 
م�صاري��ع حزبي��ة �صيق��ه و�صغرة، فم��ا ه��و تف�صر هذه 
الت�صرف��ات امل�صتهجنة؟ خا�صة اأننا نعي�س مرحلة �صعبة 
اأحوج ما نكون فيها اإل��ى ر�س ال�صفوف، وتعزيز وحدتنا 
الوطني��ة يف خن��دق املقاومة، وكيف ميكنن��ا اأن نتفهم هذا 
الت�صرف من قبل البع�س يف الوقت الذي يقوم به التحالف 
بالت�صعيد الع�صكري يف كل امليادين وي�صتمر يف قتل الآلف 
م��ن اأبن��اء �صعبن��ا، ويف الوق��ت ال��ذي تطالب في��ه اأمريكا 
والع��دو ال�صهيوين ودول التحالف ت�صلي��م ال�صعب لإرادة 

الأعداء؟.
ولكنن��ا نقول ب��كل �صراح��ة وم�صئولي��ة، اإذا كان قتلنا 
يحق��ق امل�صلح��ة العلي��ا لل�صع��ب اليمن��ي فل��ن ن��رتدد يف 
الذه��اب الى ميادين القتال باأنف�صن��ا، فعملياتنا الع�صكرية 
يف جميع اجلبهات ت�صهد اأن الوطن وم�صلحته العليا اأغلى 
من دمائنا، واأما اإذا كان البع�س يريد تقدمينا قرابني لدول 
التحالف فهذا نعتره مطلب��ا �صهيونيا واأمريكيا وخليجيا 
، ول يحق��ق اإل امل�صلح��ة العليا لأعدائن��ا، فاإننا �صنحطم 
القي��د الذي يعط��ل حترير الوطن ول يخ��دم اإل الحتال، 
واهلل يف ذل��ك معنا، وال�صعب والأمة باإذن اهلل معنا، ويجب 
اأن تبق��ى الق��وى احل��رة وال�صريف��ة التي حمل��ت ال�صاح 
م��ن اأجل الدف��اع عن اليم��ن الأر�س والإن�ص��ان بعيدة عن 
اخلاف��ات الثانوي��ة ول يح��ق لأحد اأي��ن كان اأن مي�س من 
كرامتهم مهم��ا كانت اخلافات بيننا فاليد التي على الزناد 

يجب اأن تبقى حرة.

إسرائيل.. ورقة صالح األخيرة
ي��وح��ن��ا ص���دي���ق )م����ن ل��ب��ن��ان(الكاتب
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ومما اأتذكر من كامه اإن مل يكن بالن�س فباملعنى 
باملجاهدي��ن  ي�صتخ��ف  ال�صاب��ق كان  النظ��ام  اأن 
ويعتق��د باأن��ه �صيح�صم املعرك��ة يف غ�صون ثاثة 
اأي��ام بالكث��ر لك��ن املقاوم��ة ال�صدي��دة والغ��ر 
متوقع��ة اأجرت��ه عل��ى ان يرمت��ي ب��كل ثقل��ه يف 
احل��رب اأخ��رين ال�صهي��د ب��اأن املجاهدي��ن كانوا 
يتعجب��ون م��ن ت�صرف��ات ق��ادة احل��رب وكي��ف 
اأنه��م كانوا يزجون باملئ��ات والآلف من اجلي�س 
واملرتزقة ب�صكل ع�صوائي اإلى اأر�س املعركة كمن 
يري��د اأن يتخل�س منهم وما اإن ينتهوا حتى ياأتوا 

بغرهم وهكذا .
اإن ن�صيت فلن اأن�صى حاوة حديثه وهو ي�صرد 
تفا�صي��ل البط��ولت التي �صطره��ا املجاهدون يف 
تل��ك امللح��ة التاريخي��ة والت��ي ل يت�ص��ع لها هذا 
املقام ولكن �صنكتفي ب�صرد ما يتعلق منها بال�صهيد 
ويف نف�س الوقت لن اأن�صى الأمل الذي كان يعت�صر 
قلبي وه��و يحدثني عن املاآ�صي وحجم املظلومية 
التي تعر�س لها املجاهدون كنت اأعلم باأن لل�صهيد  
ق�ص��ة عجيبة  حدثن��ي بها رفيق درب��ه اجلهادي 
"اأبوب��در الهطف��ي" الذي كان حا�ص��را وال�صاهد 
على ق�ص��ة ال�صهيد حيث كان��ا وحيدين يواجهان 
زحفا مكثف��ا من ثاثة اجتاهات وبع��د اأن ا�صيب 
ال�صهيد يف مقدمة راأ�صه ظن اأبو بدر باأنه ا�صت�صهد 
فو�صعه يف اإحدى احلفر ومل ميهله الزحف ليكيل 
علي��ه ال��رتاب فع��اد اإلى القت��ال من جدي��د وبعد 

انك�صار الزح��ف كان اأبو بدر قد اأ�صيب هو الآخر 
وا�صط��ر  لان�صح��اب اإل��ى اأ�صفل القري��ة باجتاه 

�صعب �صلمان..
عل��ى كل اأحبب��ت اأن اأ�صمع م��ن ال�صهيد الق�صة 
نف�صه��ا فاأخ��رين بنف���س الق�صة الت��ي عرفتها من 
رفيقه الذي اأعتره بالأ�صا�س اأبا يل واأخا و�صديقا 
وفوق هذا م�صريف الأول الذي تعلمت منه يف بداية 
انطاقت��ي م��ع امل�ص��رة القراآنية ال�ص��يء الكثر 
من مع��اين الدي��ن والرجولة والك��رم والت�صحية 
والتف��اين يف العمل يف �صبي��ل اهلل ومما قاله ال�صهيد  
اإن��ه مبجرد ما ا�صيب دخ��ل يف غيبوبة كاملة ومل 
يف��ق منه��ا اإل قبل �ص��اة املغرب بن�ص��ف �صاعة 
تقريب��ا التفت ميينا و�صمال فلم ي��ر اأحدا بجانبه  
وكان يح���س ب��دوار �صدي��د وغثي��ان لكنه حتامل 
على نف�صه وان�صحب وبينما اأبو بدر جال�س حتت 
�صال اأ�صجار القات اإذا بال�صهيد مقبا عليه ودمه 
الطاهر ق��د لطخ ثيابه  ، اأ�صدل الليل ظامه عليهم 
وكاهم��ا يف حال��ة �صدي��دة م��ن الأعي��اء والتعب 
واجلوع والعط�س وفجاأة جاءهم رزقهم من حيث 
مل يحت�صبوا ومنت�صف الليل و�صل ال�صعاف من 
قرية �صلمان  واأذكر اأنني �صاألت ال�صهيد عن ماهية 
و�صيل��ة الإ�صع��اف فتب�ص��م وقال عربي��ة ويق�صد 
به��ا العربية التي تنقل الأترب��ة والحجار باإطار 
واح��د وق��ال اأركبن��ي امل�صعف  وكلم��ا حترك بها 
ا�صدرت �صفرا ومع  �صوت ال�صفر كان اجلنود  

ينهالون بال�ص��رب من فوقنا على م�صدر ال�صوت 
في�صطر امل�صعف لرتكي فوق العربية حتى يخف 

ال�صرب وكهذا حتى و�صلنا القرية .
يف قري��ة �صلم��ان ا�صتق��ر ال�صهي��د م��ع  اأبي بدر 
والكث��ر من اجلرحى ثاثة اأيام ويف اليوم الرابع 
كان اجلي���س واملرتزقة ق��د طوقوا  القرية من كل 
اجت��اه وا�صبحت مك�صوف��ة ل�ص��رب ال�صواريخ 
واملداف��ع والدبابات والطائ��رات وخمتلف اأنواع 
الأ�صلح��ة الأخ��رى  وهن��ا مت اإنزاله��م اإلى جرف 
اجلرح��ى يف �صعب �صلم��ان حدثن��ي ال�صهيد اأنهم 
مكث��وا في��ه اأكر م��ن اثني ع�ص��ر يوما ب��دون اأي 
�ص��يء ل اأكل ول م��اء ول ع��اج وهن��اك تعفن��ت 
�ص��يء  التوا�ص��ل  ول  عنه��م  وانقط��ع  اجل��راح 
اأ�ص��وات  اإل  حوله��م   ي��دور  كان  مب��ا  يربطه��م 
الر�صا���س والنفج��ارات اأك��د يل اأن��ه كان يبحث 
داخ��ل اجلرف ع��ن اأي تراب ب��ارد لي�صعه حتت 
ل�صان��ه ع�ص��ى ولع��ل يخف��ف عن��ه ول��و قليا من 
العط���س بعد انته��اء احلرب وا�صت�صه��اد ال�صهيد 
القائ��د ال�صيد ح�صني ب��در الدين احلوثي ر�صوان 
اهلل علي��ه ح��اول اجلنود اقتحام ج��رف اجلرحى 
لك��ن اجلرحى قاوم��وا با�صتب�صال فج��روه ولكنه 
كان حم�صن��ا فل��م ي�صل اأثر التفج��ر اإليهم وكلما 
حاول��وا القرتاب منهم انهال��ت عليهم الر�صا�س 
من داخ��ل اجلرف وهكذا حت��ى ا�صطرت القيادة 
اإل��ى  اإر�ص��ال و�صيط م��ن اأ�ص��رى املجاهدين ومت 

التفاق على اأن يت�صلموا مقابل اأن ل مي�صهم �صوء  
ومن اجلرف اقتادوهم اإلى �صجن الأمن ال�صيا�صي 
ب�صعدة واأيديهم مربوطة اإلى حنايا الأطقم ومن 
الأم��ن ال�صيا�صي حولوهم عل��ى ال�صجن املركزي 
"قحزة" وما اإن ا�صتقر املجاهدون داخل ال�صجن 
حت��ى ب��دوؤوا برف��ع ال�صع��ار والتندي��د بجرائ��م 
الظامل��ني وهن��ا ج��ن جن��ون ال�صلط��ة وار�صل��ت 
باطجته��ا لتخويفهم ولك��ن دون جدوى ويف اأحد 
الأي��ام كان��ت ال�صلطة ق��د اأدخلت ق��وات مكافحة 
ال�صغ��ب واعدت عدته��ا لقتحام ال�صج��ن وبينما 
املجاهدون يف باحة ال�صجن ي��رددون ال�صعار اإذا 
بالر�صا���س احلي والقنابل احلارقة تنهال عليهم 
م��ن كل اجت��اه �صقط �صهداء وج��رح الكثر وكان 
م��ن بني اجلرحى ال�صهيد اأبو ح�صني الذي ا�صيب 
بطلق ن��اري وحروق بليغه يف ج�صده الطاهر نقل 

على اثرها اإلى امل�صت�صفى. 
بعد احلرب الثالث��ة اأفرج عن ال�صهيد وزمائه 
ليلتح��ق مبا�ص��رة ب�صف��وف املجاهدي��ن وم��ا اإن 
اندلع��ت احل��رب الرابع��ة حت��ى كان ال�صهي��د يف 
مقدم��ة ال�صفوف مقات��ا با�صتب�ص��ال وفيها جرح 
للمرة الأولى وجرح للمرة الثانية وانتهت احلرب 
وه��و طريح الفرا���س �صارك يف احل��رب اخلام�س 
وبع��د انتهاء احل��رب عني م�ص��وؤوًل اأمنياً ملنطقة 
ف��وط بخوالن عامر وما اإن ع��ني حتى �ساد االأمن 
والأم��ان واأم��ن النا�س على حياته��م وممتلكاتهم 

بع��د اأن ق�صى عل��ى كل الظواه��ر ال�صلبية داخل 
املجتمع فاأحبه النا�س لذلك وا�صبح م�صرب املثل 
يف احل�ص��م والعدالة والذكاء واجلراأة والرجولة 
وال�صهامة والكرم والعفة والتدين والإخا�س يف 

العمل   .
وم��ا اإن ج��اء الع��دوان الأمريك��ي ال�صهي��وين 
ال�صع��ودي الإمارات��ي و�صاه��د ال�صهي��د  ب�صاع��ة 
الع��دوان وحج��م اجلرائ��م الت��ي يرتكبه��ا بحق 
اأبن��اء ال�صعب اليمني حت��ى فارت يف عروقه دماء 
اأجداده م��ن اأهل البيت عليهم ال�صام  فرتك عمله 
رغ��م اأهميت��ه واأهمية حت�صني اجلبه��ة الداخلية 
وامتطى �صه��وة جواده منطلق��ا كال�صهم و�صيفه 
بي��ده اإل��ى ال�صاح��ل الغرب��ي وهناك تقل��د و�صام 
ال�ص��رف والبطولة املتمثل بقي��ادة جبهة كهبوب 
حي��ث وق��ف كاللي��ث املفرت���س املتعط���س لدماء 
فري�صت��ه ف�ص��ب الن��ار يف وجه الغ��زاة  ونكل بهم 
واح��رق اآلياته��م وح��ال بينهم وبني م��ا ي�صتهون 
ولك��ن ولأن ر�صي��ده اجله��ادي قد اكتم��ل واأبلى 
باء ح�صنا يف المتحان الإلهي وجنح فيه بدرجة 
امتي��از كان ل بد اأن يك��رم وي�صتلم اجلائزة وهل 
هن��اك اأعظم واأ�صرف واأكرم من ال�صهادة يف �صبيل 
اهلل لق��د ناله��ا واهلل �صهيدن��ا مقب��ا غ��ر مدب��ر يف 
موط��ن ل ميك��ن اأن ينالها فيه اإل رج��ل اأحب اهلل 
ور�صوله واأحبه اهلل ور�صوله ف�صام اهلل عليه يوم 

ولد ويوم ا�صت�صهد ويوم يبعث حيا .

كتابات

 .. ��هب��������وب  جبهة  إل��������ى  سلم��������ان  ج�������رف  م����ن 
 ح���اي�������ة ترسں لنا معنى اجلهاد والتضحية

ج������������رائ������������ں ال����������������ع����������������دوان دل����������ي����������ل اإلف������������������������الس واخل������������س������������ران

قب���ل �حل���رب �الأولى ويف �لوقت �ل���ذي كان عمره ال يتجاوز �لر�بعة ع�س���رة 
ومع بدء �ل�س���يد ح�س���ني ب���در �لدين �حلوثي ر�س���و�ن �هلل علي���ه  بالتحرك 
يف �إط���ار �مل�س���روع �لق���ر�آين �لتح���ق �ل�س���هيد �س���يف �هلل يحيى مك���زوز "�أبو 
ح�س���ني" باملجاهدين فكان له بذلك ف�س���ل �ل�س���بق  وما �إن �ندلعت �س���ر�رة 
�حلرب �الأولى حتى كان يف مقدمة �ل�س���فوف فار�س���ا من فر�س���ان �ل�س���هيد 
�لقائ���د �ملو�جه���ني جلحافل �ألوي���ة ومرتزقة �لنظام �ل�س���ابق �لذين طوقو� 
يف ذلك �لوقت جبل مر�ن من كل �الجتاهات فقاتل �ل�س���هيد قتال �الأبطال 

ويف قري���ة "�جلني���ه" �ملطلة على جرف �س���لمان �أ�س���يب بطلق ناري يف عينه 
خ���رج من موؤخرة ر�أ�س���ه وهنا �س���اأتوقف الأنقل لكم ول���و قليال مما حكاه يل 
�ل�س���هيد ذ�ت ليلة يف غرفة مظلمة ال ثالث لنا �إال �هلل �س���بحانه وتعالى من 

ق�سة مثرية ومعاناة قا�سية القاها هو وبقية �ملجاهدين يف 
�حل���رب �الأول���ى وكيف كانت عناي���ة �هلل ورعايته حتف 

مبن مل يكتب له �ل�س���هادة يف تلك �حلرب �لتي ت�سبه 
متاما يف �أهو�لها فاجعة كربالء

فيصل الهطفي
للع��ام الث��اين والن�ص��ف  والع��دو ال�صع��ودي المريك��ي 

الإمارتي ومعهم حتالف ال�صر ومرتزقته يقتلون 
ويرتكب��ون  املج��ازر الب�صعة بح��ق الأبرياء 
من اأبناء هذا ال�صعب والعامل ينظر وي�صاهد 
واملتفحم��ة  والج�ص��اد  وال�ص��اء  الدم��اء 

وليتفوهون بكلمة لبيان ولاأدانة ول
موقف جاد من قب��ل منظمات حقوق 
الإن�ص��ان ول اأم��م متح��دة وكاأن ه��ذه 

الدماء لي�صت دماء ب�صر 
قتل وح�ص��ار وتاأمر باآ�صتمرار ل�صق 
ال�ص��ف وا�صعاف اجلبهة الداخلية اإل 
اأن احلكمة اليمانية كانت الأقوى وكل 

رهاناتهم كانت الوهى والأ�صعف 
عجزه��م وف�صلهم يف ميادي��ن القتال 

واملواجه��ة، قادهم ايل �ص��رب امل�صاكن 
وتدمره��ا ف��وق �صاكنيه��ا ، ف�صله��م يف 
تنفي��ذ املخطط ال��ذي كانوا ق��د ر�صموه 
تزامن��ا م��ع ح�ص��د ال�صبع��ني تا�ص��ى 

واأ�صبح ل�صيء
هذا التخب��ط والف�صل قادمهم ايل النتقام من هذا ال�صعب 
وقت��ل البري��اء كما ح��دث يف اأرح��ب �صرب لوكن��دة مليئة 
باملواطنني النائمني والذين مل ي�صفر �صوء ال�صباح اإل على 
بقاي��ا جثثههم املحرتقة واملتناث��رة واملعلقة ببقايا جدران 
تل��ك اللوكن��دة م�صاه��د تق�صع��ر منها الأب��دان وتدم��ى لها 

القلوب وماحلقها يف اليوم الثانى من بغي وعدوان 
نتيج��ة ل�صواري��خ طائرات العدو جرمي��ة مروعة بحق  

اأطفال ون�صاء اأ�صرة كاملة تق�صف يف عطان 
جرائ��م اأبادية جت��رد منفذوها م��ن كل قيم 

الن�صانية
ب��كل  والخ��اق  والدي��ن 

وقاحة وتكر 
ا  ذ مل��ا

كل هذا الجرام املتعمد بحق �صعب الميان واحلكمة ؟!!
ب��كل و�ص��وح لأن رج��ال الرج��ال اأذاقوه��م الوي��ات يف 
اجلبه��ات ك�صروا هيبتهم وغطر�صتهم واأ�صبحوا اأمام كل من 
ي��رى وي�صمع لميثلون �ص��يء بكل ماميتلكون م��ن قوة اأمام 
�صمود وا�صتب�صال املقاتل اليمني احلايف وهكذا وكلما متادوا 

يف بغيهم وعدوانهم 
وطغيانهم كانوا ايل الهزمية واخل�صران اأقرب 

زواله��م  لق��رب  م�صاع��د  عام��ل  اجلرائ��م  ه��ذه 
وهاكهم 
م��ا  ال�صعب اليمني ف�صيظل �صامدا اأ

حمت�صب��ا  �صاب��را 
فعل��وا  ول��و 

مافعل��وا ، كلم��ا مت��ادوا يف بغيهم و�صلفهم تع��روا وتك�صفوا 
اأك��ر واأكر اأم��ام اأبناء هذا ال�صعب وع��رف اجلميع اأن الكل 

م�صتهدف مهما كان األنتماء احلزبي واملذهبي
فالعدو ليفرق بني اأح��د همه الوحيد اأن يقتل ويدمر بنهم 

�صديد وبنزعة يهودية لهاك احلرث 
والن�صل لكن ليفهم العدو انه لن ي�صتطيع اأن يركع 

هذا ال�صعب ولي�صتعبده مهما حاول ومهما اأجرم فلن 
يفلح. دماء الأبرياء اأ�صبحت وقودا لاحرار وال�صرفاء
دفع��ت الكثر م��ن الرج��ال  ايل التح��رك ايل مواطن 
ال�صرف والكرامة ايل جبهات القتال لاإلتحاق باإخوانهم 

هناك كي يثاأروا لدماء الطفولة من اأعداء
اهلل ي�صربونهم العلقم ويدفنوهم يف رمال 

هذا البلد
بع��د اأن ت�صب��ع م��ن حلومه��م الكاب 

والوحو�س 
فقف اأيه��ا الغازي ومته��ل فاأنت اأمام 
�صع��ب خل��ق لينت�ص��ر ل لينه��زم فلي�س 
يف قامو���س ه��ذا ال�صع��ب �ص��يء اأ�صم��ه 

الرتاجع والهزمية.

كتب / عاب�������������������������د حم������������زة
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حّث��ت منظم��ات حقوقي��ة الأم��م املتحدة عل��ى و�ص��ع ال�صعودية 
يف القائم��ة ال�ص��وداء لقتل��ة الأطف��ال. ويف ه��ذا ال�صي��اق ن�ص��ر موقع 
)ABC( تقري��را اجلمع��ة )18 اأغ�صط���س( حت��ت عن��وان “حرب 
اليمن: منظم��ات حلقوق الإن�صان حتث الأمم املتحدة عل��ى اإدراج ال�صعودية 

يف قائم��ة العار ال�صوداء لوفي��ات الأطفال”.. وجاء 
يف التقري��ر اأن امل�صت�صفي��ات واملدار���س وامل�صان��ع 
ومرا�صم الت�صيي��ع والدفن ومنازل املدنيني “لي�صت 
�ص��وى بع���س من الأه��داف املدني��ة يف اليم��ن التي 
يق�صفه��ا التحال��ف الذي تق��وده ال�صعودي��ة والذي 
تدعم��ه الولي��ات املتح��دة وبريطاني��ا”.. واأ�ص��ار 
التقري��ر اإل��ى اأن اأك��ر م��ن 500 طف��ل مين��ي ُقتلوا 
يف الع��ام املا�ص��ي، لكن��ه وبرغ��م ذل��ك ف��اإن الأمني 
الع��ام ال�صاب��ق لاأم��م املتح��دة ب��ان ك��ي م��ون قال 
اإن ال�صعودي��ة “�صغط��ت عليه” لإزال��ة ا�صمها من 

القائمة ال�صوداء لقتلة الأطفال يف العامل.
وم��ن جانبه قال م��ارك كاي، امل�صت�صار يف منظمة 
اإنق��اذ الطفول��ة “يج��ب اأن يك��ون هن��اك تغي��ر يف 

الطريق��ة التي يخو�صون بها حربه��م، فحتى احلروب لها قواع��د”.. واأ�صاف 
كاي “كل ط��رف اآخ��ر، يف ه��ذه احلرب داخل اليمن مدرج يف تل��ك القائمة، عدا 

طرف واحد وهو التحالف الذي تقوده ال�صعودية”.
واأو�ص��ح املوقع اأن الأمم املتحدة تطل��ق كل عام تقريرا �صنويا عن الأطفال 
والن��زاع امل�صلح، وتدرج فيه ال��دول واجلماعات امل�صلح��ة امل�صوؤولة عن قتل 

وت�صويه الأطفال اأثناء احلرب.

غ��ر ان التقرير اأ�صار اأن املدافعني عن حق��وق الن�صان “اعرتاهم” غ�صب 
الع��ام املا�صي عندما اعرتف الأمني الع��ام لاأمم املتحدة ال�صابق بان كي مون 

باأن ال�سعودية ُحذفت من قائمة العار بعد �سغوط مكثفة.
واأ�صار اإلى تقارير اأفادت اأن ال�صعودية هّددت بخف�س التمويل لرامج الأمم 
املتحدة لاجئني يف جميع اأنحاء ال�صرق الأو�صط ما 

مل يتم رفع ا�صمها من قائمة العار.
وتعليق��ا على ذلك قال ال�صي��د كاي “عندما تقوم 
ب�صطب بلد ب��ا دليل ولكن لأ�صب��اب �صيا�صية، فاإنك 
تر�صل ر�صالة اإلى جميع اأنحاء العامل باأن اأ�صخا�صا 
بعينه��م فق��ط وم��ن دول معين��ة فق��ط �صيتحملون 
امل�صوؤولي��ة ع��ن اأفعاله��م”.. و لفت املوق��ع اإلى اأنه 
وحت�صب��ا لتقري��ر ه��ذا الع��ام، تق��وم منظم��ة اإنقاذ 
الطفولة بحمل��ة “تطالب الأمم املتح��دة بالت�صدي 
للنظ��ام ال�صعودي ال�صتبدادي يف ال�صرق الأو�صط، 

وف�صح جرائم حربه يف اليمن”.
وبنّي كاي اأنه �صلم الأ�صبوع املا�صي التما�صا 
ملكتب الأمني العام لهيئة الأمم املتحدة ت�صمن 
37 األ��ف توقيع؛ لتخاذ “قرار قوي وتاأكي��د اإدراج التحالف ال�صعودي 
عل��ى القائمة ال�ص��وداء”.. لكن املوقع اأو�صح اأن الق��رار النهائي �صُيقدم 
اإل��ى المني الع��ام لاأمم املتحدة انطوني��و جوتري�س يف وقت لحق من 
ه��ذا ال�صهر.. ومن جانبه��ا حّذرت ر�صا حممد من منظم��ة العفو الدولية 
من اأن القائمة “�صتفقد كل م�صداقيتها اإذا ما ُحذفت منها ال�صعودية مرة 

اأخرى حتت �سغوط �سيا�سية”.

قال��ت �صحيف��ة “هاريت��ز” ب��اأن تكلف��ة 
الإج��ازة الت��ي ق�صاه��ا املل��ك ال�صع��ودي 
�صلم��ان يف مدينة طنجة املغربية تبلغ اأكر 

من 100 مليون دولر.
 21 الثن��ني  ي��وم  الي��وم  ال�صحيف��ة  ون�ص��رت 
اأغ�صط���س 2017 تقري��را ذكرت في��ه اأن امللك �صلمان 
ب��داأ اإجازته يف طنجة نهاي��ة يوليو املا�صي، ونزل يف 
منزل��ه الذي تبل��غ م�صاحته 74 ف��دان، وكان برفقته 
اأكر من 1000 �صخ�س من احلا�صية، وبينهم وزراء 

وم�صت�صارون واأقارب واأفراد اأمن.
واأو�ص��ح التقري��ر باأن��ه مت حج��ز قرابة 800 
غرف��ة فندقي��ة للحا�صي��ة، اإ�صافة اإل��ى ا�صتئجار 

200 �صي��ارة ع��دا ع��ن ال�صي��ارات الت��ي جلبه��ا 
مع��ه.. وق��ال التقري��ر ب��اأن ه��ذه التكلف��ة تب��دو 
ه��ي “الأغل��ى” م��ن اأي اإج��ازة ق�صاه��ا �صلمان 
�صابق��اً، حيث م��ن املتوق��ع اأن ُت�صه��م اإجازته يف 
1.5 باملئ��ة م��ن اإي��رادات املغرب م��ن ال�صياحة 
الأجنبي��ة ه��ذا الع��ام، والتي ُتقّدر ب��� 6.5 مليار 
دولر.. ُي�ص��ار اإلى اأن هناك �صعوبات اقت�صادية 
تواجهه��ا ال�صعودي��ة ب�صب��ب انخفا���س اأ�صع��ار 
النف��ط، ويتح��دث حمللون مالي��ون عن حتديات 
مقبل��ة “اأك��ر �صعوب��ة” �صيواجهه��ا القت�صاد 
ال�صعودي الذي يعمل ويل العهد حممد بن �صلمان 
عن حتريره من “العتم��اد على النفط” وو�صع 

اأك��ر �ص��ركات النفط )اأرامك��و( لاكتتاب العام، 
اإل اأن التقاري��ر القت�صادي��ة ت�صتبع��د اأن توؤدي 
هذه “اخلطوات الإ�صاحية” لإنقاذ القت�صاد.. 
املواطن��ني يف  م��ن  تع��اين قطاع��ات  املقاب��ل،  يف 
اأزم��ات معي�صي��ة مب��ا يف ذل��ك  ال�صعودي��ة م��ن 
اأزم��ة البطالة والإ�ص��كان، يف حني يوؤك��د ن�صطاء 
معار�صون باأن هذه الأزمات �صببها الف�صاد املايل 
وال�صيا�ص��ي يف النظ��ام ال�صع��ودي وال�صتحواذ 
عل��ى ث��روات الباد م��ن قب��ل اآل �صع��ود، ف�صا 
ع��ن تبذيرها عل��ى املل��ذات ال�صخ�صي��ة لاأمراء 
ويف متوي��ل اجلماعات املتطرف��ة واحلروب التي 

تقودها ال�صعودية يف الداخل واخلارج.

“نيوي��ورك جمازين”  ن�صرت جملة 
الأمريكي��ة تقريرًا ي�صل��ط ال�صوء على 
ع��دة �سواه��د وق�ساي��ا توؤك��د ت��ورط 
الوليات املتح��دة يف تدمر اليمن وتربحها من 
احل��رب التي تقوده��ا ال�صعودية م��ن اأكر من 

عامني وذلك من خال مبيعات الأ�صلحة.
وقال��ت املجل��ة اإن �صج��ل الولي��ات املتحدة 
مظلم يف اإدارة ال�صراعات يف ال�صرق الأو�صط يف 
ال�صنوات الأخرة، لك��ن �صجلها يف اليمن مظلم 
ب�ص��كل اأك��ر، م�ص��رة اإل��ى الولي��ات املتحدة 
اإن�صانية ميكن  “ت�صاعد حاليا يف حدوث كارثة 
اأن ت�صاه��ي يف نهاي��ة املطاف �صوري��ا والعراق  
من حيث تاأثرها املزعزع لا�صتقرار  يف املنطقة 

والعامل”.
وي�صي��ف التقرير الذي اطلع علي��ه املرا�صل 
ن��ت،اأن “الآلف الذي��ن قتل��وا ب�صب��ب العن��ف 
امل�صل��ح ق��د ل ميثل��ون �ص��وى ج��زء ب�صيط من 
جمموع ال�صحايا املدنيني، ويبدو اأن احلكومة 
الأمريكية تبذل كل م��ا يف و�صعها جلعل الأمور 

اأ�صواأ”.
وراأت املجلة الأمريكي��ة اأن خطر املجاعة يف 
اليمن نتيجة مق�صودة ومتعمدة للح�صار الذي 
تفر�ص��ه ال�صعودي��ة مب�صاع��دة حلفائه��ا عل��ى 
راأ�صهم الوليات املتحدة، م�صيفة اأن ذلك ياأتي 
�صم��ن “م�صع��ى متعمد لتجوي��ع املناطق التي 

ي�صيطر عليها املتمردين بغر�س اإخ�صاعهم”.
واأو�صح��ت املجلة اأن م��ا و�صفته “تكتيكات 
احل�ص��ار اجلائر الذي يفر�ص��ه  التحالف الذي 
تق��وده ال�صعودي��ة عل��ى اليم��ن ه��و امل�صوؤول 

مبا�ص��رة عن تف�صي وباء الكول��را”. واأ�صافت 
املدني��ة  املناط��ق  “ا�صتهدف��ت  ال�صعودي��ة  اأن 
بقنابله��ا ودمرت البنية التحتي��ة احليوية مثل 

امل�صت�صفيات و�صبكات املياه”.
وتنق��ل املجل��ة عن الدكت��ور هوم��ر فينرتز، 
مدير الرام��ج يف منظمة اأطباء من اأجل حقوق 
الإن�ص��ان، قول��ه ” اإننا ن�صه��د ت�صليح املر�س يف 

اليمن”.
ولف��ت تقري��ر املجل��ة لل�صيا�ص��ة الأمريكي��ة 
جت��اه مبيعات الأ�صلح��ة لل�صعودي��ة يف حربها 
“طامل��ا  اأن��ه  عل��ى اليم��ن والت��ي تتلخ���س يف 
ال�صعودي��ون ي�ص��رتون بنادقه��م وقنابلهم منا، 
فنحن ل�صنا قلق��ني جدا حول كيفية ا�صتخدامها 
يف نهاي��ة املط��اف، �ص��واء كان ذل��ك ملحا�ص��رة 
اليم��ن اأولتهدد قطر وقمع وح�صي للمحتجني يف 
البحرين اأو لتخويف مواطنيها ليظلوا يف حالة 

من الهدوء”.
وراأت املجل��ة اأنه “جزء مما ي�صمح للوليات 
املتح��دة مبوا�صل��ة م�صاع��دة ال�صعودي��ني يف 
ارت��كاب الفظائ��ع باليم��ن ه��و اأنه��ا ل تظهر يف 
الواجه��ة حيث اأن طريق��ة تغطية اأخبار  اليمن 
يف و�صائ��ل الإع��ام الغربية متي��ل اإلى اأن تكون 
ينتجه��ا  ظ��ل”،  “�صحاف��ة  واح��د  بع��د  ذات 
�صحفي��ني غر خ��راء وتركز فقط عل��ى البعد 

ال�صيعي/ال�صني.
م��ن جان��ب اآخ��ر ت�ص��ر املجل��ة اإل��ى اإحدى 
تكل��ف  اليم��ن  عل��ى  احل��رب  اأن  الدرا�ص��ات  
ال�صعودي��ة 200 ملي��ون دولر يومي��ا، م�صيفة 
اأنه ورغ��م هذه التكلفة الباهظ��ة اإل اأن املرجح 
اأن ال�صعوديني �صيخ�صروا احلرب اأو ي�صبحوا 
على الأقل غائ�صني يف م�صتنقع مماثل للم�صتنقع 

الفغاين.

س��ل��م��ان  امل����ل����ك  إج��������ازة  ت��ك��ل��ف��ة   : اإلسرائيلية  “هــاريــتــز  صحيفة 

م���ل���ي���ون دوالر م�����ن 100  أك����ث����ر  ب���ل���غ���ت  ف�����ي ط���ن���ج���ة امل���غ���رب���ي���ة 

مجلة “نيويورك مجازين” األمريكية: 

واشنطن متورطة بتدمير اليمن والسعودية تخسر احلرب

امل����ت����ح����دة  األمم  حت�������ث  ح����ق����وق����ي����ة  م����ن����ظ����م����ات   :)ABC( شــبــكــة 

ل���ق���ت���ل���ة األط����ف����ال ال�����ع�����ار  ق���ائ���م���ة  ف�����ي  ال����س����ع����ودي����ة  ع���ل���ى إدراج 

“اجلزيرة”  قالت �صبكة 
باللغ��ة  الخباري��ة 
الإجنليزية اليوم اخلمي�س 
“ف��رح  للكاتب��ة  مق��ال  يف 
جن��ار” اإن عددًا من املحللني اأكدوا 
ان التدخ��ل الع�صكري ال�صعودي يف 
اليمن هو “ف�صل ا�صرتاتيجي” لكن 
الن�صح��اب الكام��ل والر�صم��ي من 

هذا البلد غر مرجح.
ك�صف��ت  املا�ص��ي  ال�صب��وع  ويف 
�صل�صلة م��ن الر�صائ��ل اللكرتونية 
العه��د  ويل  ان  ت�صريبه��ا  مت  الت��ي 
ال�صع��ودي ووزي��ر الدف��اع حمم��د 
اآل  العزي��ز  عب��د  ب��ن  �صلم��ان  ب��ن 
�صع��ود اأعربا ع��ن رغبتهما يف انهاء 
احلرب يف اليمن خال حمادثات مع 
م�صوؤول��ني امريكي��ني �صابقني. ويف 
ر�صائل الري��د الإلكرتوين امل�صربة، 
قال حممد بن �صلمان اإنه يريد اإنهاء 
احلرب التي دامت �صنتني يف اليمن.
املحل��ل  ب��ارون،  اآدم  ويق��ول 
اليمن��ي، اأن الن�صح��اب ال�صعودي 
ل��ن يكون “كام��ا” لأن اأمن اململكة 
يعتم��د اإل��ى ح��د كب��ر عل��ى اأم��ن 
اليم��ن. وق��ال ب��ارون “نع��م، يريد 
ال�صعودي��ون اخل��روج من احلرب 
ل�صروطه��م  طبق��اً  فق��ط  – ولك��ن 

اخلا�صة“.
وقال��ت الكاتب��ة اأن احل��رب ق��د 
ترك��ت مناط��ق خمتلف��ة يف حاج��ة 
اإل��ى امل�صاع��دة الإن�صاني��ة  ما�ص��ة 

ومكن��ت القاع��دة من النم��و و�صط 
فراغ اأمن��ي، وجتدر ال�ص��ارة الى 
ان اليم��ن ال��ذى ي�صم اك��ر من 27 
مليون �صخ�س عل��ى و�صك املجاعة 
و�ص��ط تف���س “مل ي�صبق ل��ه مثيل” 
للكول��را، ويف ا�ص��ارة الى احلرب 
الت��ي تقوده��ا ال�صعودي��ة يف اليمن 
حذرت الم��م املتحدة من ان الباد 

تتجه نحو “انهيار تام“.
ويوج��د حالي��ا اك��ر م��ن �صبعة 
مايني �صخ�س يعانون من املجاعة 
احل��دود  عل��ى  احل�ص��ار  ب�صب��ب 
والفق��ر م��ن �صنوات احل��رب بينما 
م��ن  املئ��ة  يف   80 ح��وايل  يعتم��د 
ال�صكان على امل�صاعدات الن�صانية، 
ووفق��ا لاأم��م املتح��دة، ف��اإن اأكر 
ه��ي يف  الع��امل  اإن�صاني��ة يف  اأزم��ة 

اليمن.
وق��ال لوت�صيان��و زاكارا باح��ث 
ال�صيا�صة اخلليجية يف جامعة قطر 
�صاهم��ت  ال�صعودي��ة  م�صارك��ة  اإن 
يف الأزم��ة الإن�صاني��ة يف الباد، مما 
اأ�صر ب�صور حمم��د بن �صلمان على 

ال�صعيدين الدويل والإقليمي.
التميم��ي، حمل��ل  يا�ص��ني  وق��ال 
للجزي��رة:  م��ن �صنع��اء  �صيا�ص��ي 
هجم��ات التحال��ف تعت��ر ال�صب��ب 
الرئي�ص��ي وراء وباء الكولرا الذي 
يقتل الآلف من املدنيني، والو�صع 
الغام���س للمحتجزي��ن، واحل�صار 
على مطار �صنعاء وميناء احلديدة 

ال��ذي مين��ع و�ص��ول امل�صاع��دات 
الت��ي  املناط��ق  اإل��ى  الإن�صاني��ة 
ي�صيط��ر عليه��ا احلوثي��ون، جتعل 
ه��ذه احل��رب ل حتظ��ى ب�صعبي��ة 

كبرة “.
وقال ان “ال�صماح ملطار �صنعاء 
بالعم��ل ق��د ي�صاع��د عل��ى تخفي��ف 
الو�ص��ع الن�صاين احل��رج رغم انه 
وان  اي��دي احلوثي��ني  ي��زال يف  ل 
فت��ح املطار �صي�صم��ح اي�صا لاآلف 
ال�صخا���س مبغادرة الب��اد لتلقي 

العاج “.
تقري��رًا  ف��اإن  ال�صي��اق  ه��ذا  ويف 
�صري��اً لاأم��م املتح��دة اأعدته جلنة 
م��ن خ��راء جمل���س الأمن ق��د  اأقر 
اأن التحال��ف لديه “تاأث��ر عملي اأو 

تكتيكي �صئيل على الأر�س”.

الجزيرة اإلنجليزية:

 حرب السعودية في اليمن “فشل استراتيجي”

دع��ا النا�صط الريطاين “�صام والتون” والق�س 
“داني��ال وودهاو���س” اإل��ى دع��م حملته��ا التي 
ت�صته��دف وق��ف تزوي��د ال�صعودي��ة بالأ�صلح��ة 

ب�صبب جرائم احلرب التي ترتكبها يف اليمن.
ودع��ا النا�صط��ان يف مقال��ة م�صرتك��ة ن�صره��ا موقع 
ت�صليح  “اأوقف��وا  عن��وان  ” ك��راود ج�صت���س” حتت 
ال�صعودي��ه” اإلى تقدمي الترعات الازمة لتغطية كلفة 
الدف��اع القانونية عنهم��ا خال املحاكم��ة التي �صتعقد 
يف لن��دن يف �صه��ر اأكتوبر املقبل للنظ��ر يف دعوى مقدمة 
�صدهم��ا من قب��ل �صرك��ة ب��ي اآي �صي�صت��م الريطانية 

املتخ�ص�ص��ة يف �صناعة 
الأ�صلحة.

واأو�ص��ح النا�صط��ان 
الدع��وى  خلفي��ة 
�صدهم��ا  املرفوع��ة 
م�صرين اإلى اقتحامهما 
يف �صه��ر يناي��ر للقاعدة 
اجلوية ل�صرك��ة بي اي 
حماول��ة  يف  �صي�صت��م، 
لتفكي��ك طائرات حربية 
كان م��ن املق��رر بيعه��ا 
وب��نّي  لل�صعودي��ة. 
النظ��ام  اأن  النا�صط��ان 
ي�صتخ��دم  ال�صع��ودي 

ه��ذه الطائ��رات يف عمليات الق�صف ال��ذي يدمر اليمن، 
موؤكدي��ن عل��ى اأن��ه كان لزام��ا عليهم��ا “اتخ��اذ ه��ذه 

اخلطوة ملنع ارتكاب جرائم �صد الإن�صانية”.
واأك��د النا�صط��ان عل��ى اأنهم��ا مل يرتكب��ا اأي جرمية 
ب��ل اإن عملهما “كان ملنع جرائم �ص��د الإن�صانية ودمار 

البيوت والبنية التحتية”.
واأ�ص��ار النا�صطان املناه�ص��ان لتجارة الأ�صلحة اإلى 
اأن املحاكم��ة الت��ي �صتعق��د ي��وم 23 اأكتوب��ر وت�صتمر 
جل�صاته��ا ملدة اأربعة اأيام؛ ” لن تكون حماكمة لهما بل 
هي “حماكمة لبي اي �صي�صتم وحكومتنا مب�صاركتها يف 
جرائم حرب �صد اليمن”، موؤكدين على الإ�صرار على 

اإثارة هذه الق�صية.
وب��نّي النا�صط��ان اأن فري��ق الدف��اع القان��وين عنهما 
عمل حلد الآن ب�صكل جم��اين لكنهما اأكدا على حاجتهما 
للدع��م املادي به��دف موا�صلة الفري��ق القانوين توفر 
الوقت ال��كايف للق�صية، واأن اأي مبلغ اإ�صايف يتم جمعه 
�صيت��م تخ�صي�ص��ه حلمل��ة مناه�صة جت��ارة الأ�صلحة 
)CAAT( لدعم ق�صيته��م يف املحكمة �صد احلكومة 
الريطاني��ة بخ�صو�س ترخي���س احلكومة لا�صتمرار 

يف بيع الأ�صلحة لل�صعودية.
وا�صت�صه��د النا�صط��ان بت�صري��ح لأحد م��ن و�صفوه 
ب�صديقه��م م��ن اليم��ن 
وقال فيه “اإن معونات 
الت��ي تر�صلها  الإغاث��ة 
اململك��ة املتحدة لليمن 
تعت��ر اإهان��ة طاملا اأن 
بريطاني��ا م�صتم��رة يف 

ت�صليح ال�صعودية”.
واختت��م النا�صط��ان 
بتاأكيدهم��ا  املقال��ة 
عل��ى اأن اأي دع��م لهما 
�صيوؤدي اإلى ال�صتمرار 
اخلط��وات  اتخ��اذ  يف 
اململكة  لوق��ف  الازمة 
املتح��دة م��ن “ت�صعر 

جرائم حرب ال�صعودية يف اليمن”.
يذكر اأن النا�صط �ص��ام والتون عرف بتاأييده لن�صال 
ال�صع��ب البحراين و�صبق واأن �ص��ارك يف اعت�صام نظمه 
نا�صطون بحرانيون اأمام �صفارة اآل خليفة يف العا�صمة 
الريطاني��ة لندن، يف اأعق��اب اإعدام ال�صلط��ات لكل من 
�صامي م�صيمع وعبا�س ال�صميع وعلي ال�صنكي�س اأوائل 

العام احلايل.
كما حاول اعتقال اأحمد الع�صري الناطق ال�صابق 
با�صم العدوان ال�صعودي على اليمن، خال م�صاركته 
يف ن��دوة عقدت يف لن��دن خال وقت �صاب��ق من العام 

احلايل.

موقع »كراود جستس« :

الناشطان »سام والتون« و»دانيال وودهاوس« يدعوان 
إلى دعم حملتهما لوقف تزويد السعودية باألسلحة
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اهلل ه��و الذي يكتب لك ويقدر ل��ك ما �صاء واأراد يف 
ه��ذه احلي��اة، اأنت تتقلب يف ه��ذا الوجود يف قب�صته 
وحت��ت �صيطرت��ه وحت��ت �صلطانه، مل��اذا ل حت�صب 
ه��ذا احل�ص��اب؟ كي��ف تغف��ل ع��ن ه��ذه امل�صاأل��ة مع 
كل م��ا له��ا م��ن الأهمي��ة والعتبار، ثم م��ع ذلك، مع 
رقابت��ه املبا�ص��رة والدائم��ة الت��ي تنفذ اإل��ى واقعك 
بكل��ه واإلى خفاي��ا نف�صك واإلى داخل �ص��درك، اأرفق 
اإجراءات كثرة رقابية، رقابة مائكته اأي�صا، وهذه 
م��ن الأ�صياء الت��ي ين�صاها الكثر م��ن النا�س ن�صيانا 
تام��ا، ويغفل��ون عنه��ا غفلة عجيب��ة، ما م��ن اإن�صان 
من��ا يف ه��ذه احلي��اة اإل وقد اأوكل اهلل ل��ه مائكة من 
مائكت��ه، يبق��ون مع��ه عل��ى ال��دوام، ويراقبون كل 
ت�صرفات��ه على ال��دوام، ليكون��وا اأي�صا ه��م �صهودا 
عليه، وليوثق��ون عملية توثيقية ل��كل ت�صرفاته لكل 
اأعماله لكل اأقواله، كله��ا موثقة، اإجراءات توثيقية، 
كل اإن�س��ان من��ا حم��اط، لي���س فقط ذلك ال��ذي يظهر 

اأمام امليكرفونات، ليقيم مثا موؤمترا �صحفيا، فالكل 
يوث��ق، هناك عدد كبر م��ن الكامرات التي ت�صوره 
واملكرفونات التي تنقل �صوته ليوثقون موقفه الذي 
�صيعلن��ه اأم��ام الع��امل، ل، كل اإن�ص��ان ه��و يف موؤمتر 
�صحف��ي منعق��د على طول، طول حيات��ه، منذ بداية 
التكليف وامل�صوؤولية، منذ اأن تدخل مرحلة التكليف، 
اأ�صبح��ت يف حالة ر�ص��د دائم، اأحاط��ك اهلل مبائكة 
موكلني ب��ك، مهمتهم الدائمة طول وجودك وما دمت 
يف موق��ع امل�صوؤولية توثي��ق كل ت�صرفاتك واأعمالك، 
يق��ول اهلل �صبحانه وتعال��ى: )اإذ يتلقى املتلقيان عن 
اليم��ني وعن ال�صمال قعي��د(، اأنا الآن اأحتدث معكم، 
ع��ن مييني وعن �صمايل مل��كان موكان بي، كل منهما 

حت��ى يف هذه اللحظة يوؤدي دوره يف توثيق ما اأقول، 
كل من��ا اأي��ن م��ا كان يف اأي م��كان، ويف اأي حلظة ويف 
اأي ظ��رف هو، عن اليمني وع��ن ال�صمال قعيد، مازم 
على طول، ل يفارق��ك نهائيا، ول يغيب عنك حلظة، 
ومهمت��ه هي ه��ذه، مهم��ة التوثيق الدقي��ق والر�صد 
ال�صديد، )ما يلفظ من قول(، تخيل اإلى هذه الدرجة، 
ما تتكلم من كلمة واحدة، )ما يلفظ من قول اإل لديه 
رقي��ب عتيد(، هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله 
وتتلف��ظ ب��ه وتنطق به، م��ا هناك غفل��ة عنك، ميكن 
غفل��وا عنك يوما م��ن الأيام اأو حلظة م��ن اللحظات 
اأو اأم��ام كلم��ة اأو جملة من الكام قلته��ا فلم ينتبهوا 
له��ا بخ�صو�س تل��ك الكلمة، ول يحتاج��ون منك اإلى 

اأن تعي��د الكلم��ة اأو اأن ي�صتف�ص��روا من��ك، ها يا اأخي 
مل ننتب��ه، عفوا، ما هي الكلم��ة التي كنت قلتها؟ اأعد 
م��ن ف�صلك اجلملة لن�صجلها، ل، ل يفوت �صيء اأبدا، 
م��ا يلفظ من قول اإل لديه رقي��ب عتيد، اأنت مر�صود 
له��ذه الدرجة، واأن��ت حماط بهذه الرقاب��ة ال�سديدة 
وامل�صتمرة التي ل تنفك عنك، على طول، على طول، 
يق��ول اهلل ج��ل �صاأن��ه: )واإن عليكم حلافظ��ني كراما 
كاتبني يعلمون ما تفعلون(، عليكم حافظني، حفظة، 
يحفظونكم ويحفظون م��ا تعملونه، يوثقونه عليكم، 
عملي��ة توثيقية، ولي�س فقط ا�صت��ذكارا ي�صتذكرونه 
فم��ا حفظ��وه حفظ وما غفل��وا عنه ن�ص��ي، ل، عملية 
توثيقي��ة يقوم��ون بها، كاتبني، وكرام��ا، ل ميكن اأن 

يزاي��دوا علي��ك، ول ميك��ن ل اأن ينق�ص��وا من عملك 
ال�صال��ح �صيئ��ا ول اأن اأن يزي��دوا يف عمل��ك ال�صي��ئ 
�صيئا، ل، يتعاملون بكل م�صوؤولية، ولي�س عندهم اأي 
اعتبارات ميكن اأن توؤثر عليهم تاأثرا �صيئا يف عملهم، 
عم��ل بكل اأمان��ة وبكل م�صوؤولية، وب��كل اهتمام، ول 
ميكن اأن يغفلوا لأي اعتبار من العتبارات، اأنه اأكل 
��م ورقد، ما عاد عرف  ر وغفل وَقَهّ وجب��ة د�صمة وبَخّ
اأي�س عملت، ل، ول �صغله النوم عنك، ول اأي اعتبار 
من العتبارات الأخرى، كل منهم يوؤدي الفرتة التي 
علي��ه اأن يوؤديها بكل يقظة وبكل انتباه وبكل اإدراك، 
)يعلمون م��ا تفعلون(، يعلمون ما تفعلون، ل يغيب 
عنه��م �صيء، ول يغفلون عن �ص��يء فيوؤدون مهمتهم 
عل��ى اأمت ما يكون، وتوثيق��ا تاما حميطا �صاما كاما 
مل ينق�س منه قول واحد ول ت�صرف واحد، اإحاطة، 
جتميع، يجمعوا كل عملك كل ت�صرفاتك، كل اأقوالك، 

كلها جتمع، 

ثقافي

اإذا كنت تريد اأن ت�شلم اأولئك فام�ش على قاعدتهم هم، هم الذين يقولون: اإذا اأردت ال�شالم فاحمل ال�شالح هذا مثل اأمريكي ]اإذا اأردت 

ال�ش��الم فاحمل ال�ش��الح،  عرفات اأمل يبحث عن ال�ش��الم؟ هل وجد �شالمًا؟ متى فقد ال�ش��الم؟ ومتى فقد الفل�شطينيون ال�شالم؟ يوم القوا 

باأ�شلحتهم وانطلقوا على طاولت املفاو�شات، مفاو�شة بعد مفاو�شة، مفاو�شات طويلة عري�شة ثم بعد فرتة تتال�شى كلها وتتبخر. هل 

ح�شلوا على �شالم؟ اإن هذا هو منطق الأمريكيني .
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 رق������������اب������������ة ال����������ل����������ه وم��������الئ��������ك��������ت��������ه ش��������ام��������ل��������ة ع��������ل��������ى ك������������ل امل�������س�������ت�������وي�������ات

مهمة مالئكة الله »الكراں الكات�����بن«

نح��ن بح�صاب احلياء من ربنا العظيم اهلل ملك ال�صماوات 
والأر���س بكمال��ه وجاله وعظمت��ه كمالُه العظي��م اإذا اأنت 
ق��د ت�صتحي من �صخ�صي��ة معينه اأنُه مث��ًا �صخ�صية علمية 
باعتب��اره عامل��اً كبرًا اأما هذا فُه��و اهلل العليم بكل �صيء من 
ل ميك��ن اأن تدخ��ل يف اأي مقارن��ات اأو حدي��ث يف احلدي��ث 
ع��ن علم��ه يف علمه املحيط بكل �ص��يء اأي علم لدى الآخرين 
لي�ص��اوي �ص��يء يف اأي �ص��يء اأو يف قدرت��ه يف ملكه يف كل ما 
يع��ر عن الكم��ال واجلال والعظم��ة والأهمي��ة والعتبار 
املعن��وي اهلل ج��ل �صاأن��ه األ ن�صتح��ي األ نخج��ل من��ه وهو 
املطل��ع والرقيب علين��ا يف كل ما نعم��ل ويف كل ت�صرف ويف 
كل اللحظات ويف كل الأوقات ويف كل الأماكن بح�صاب نعمه 
ورعايته هو املنعم علينا يف كل النعم من حلظة خلقنا ومن 
قب��ل ما يخلقنا، نعمه كانت قائمة يف هذا الوجود الذي هياأه 
ل��ك قبل اأن ياأتي بك اإليه، اأنعم علي��ك حتى قبل الوجود مبا 
هي��اأ لك يف ه��ذا الوجود، وهيا ال�صيء العظي��م واأنعم النعم 
العظيم��ة الكب��رة ال�صامل��ة، ه��ذا املنع��م الك��رمي الرحيم 

العظي��م الذي وهبك احلياة، ال��ذي كل النعم منه كل ما بك 
من نعمة وكل ما و�صلك يف هذا العامل من خر وكل ما ي�صل 
اإلي��ك يف كل حلظة اإمنا ه��و منه ولو حتى و�صل عر اآخرين 
اإمنا هو منه )ومابكم من نعمة فمن اهلل( ثم هو هو الذي اأنت 
دائم��ا كلما نابتك �ص��دة وكلما طالك ك��رب، وكلما تعر�صت 
الأخط��ار وكلما �سغطت علي��ك �سغوط هذه احلياة وحمنها 
واأوجاعه��ا هو وح��ده الذي ت��رى فيه املاذ ال��ذي تلوذ به 
ال��ذي تلتجئ اإليه، ال��ذي ت�صرع اإليه )ث��م اإذا م�صكم ال�صر 
فاإلي��ه جت��اأرون( )وما بكم م��ن نعمة فم��ن اهلل(، كل ما اأنت 
متقل��ب به يف هذه احلياة من النعم، م��ن واقعك ال�صخ�صي 
اإل��ى كل ما يف هذا الوجود حتى من ال�صم�س، وحتى النحوم 
والقم��ر، وحتى من خرات الأر�س، مما يف ال�صماوات ومما 
يف الأر���س، وحتى ما تنعم به �صخ�صيا، كل اخلر الوا�صل 
يف ه��ذا الع��امل اإليك، وما يف ج�صدك م��ن �صمع وب�صر ونعم، 
كل ه��ذا اخلر ه��و منه، )وما بك��م من نعمة فم��ن اهلل(، ثم 
كذل��ك عند املحن عند الآلم، عند الأوجاع، عند التحديات، 

عن��د الأخطار عند الهم��وم، اإلى من تلجاأ، اإلي��ه، يا اهلل، اإذا 
اأن��ت مر�صت واأح�ص�صت بالأوجاع التي تهدد حياتك ت�صرع 
اإليه، اإذا �صغطك الفقر والعناء يف هذه احلياة ت�صرع اإليه، 
اإذا انتابت��ك املخاوف والتهديدات ت�صرع اإلي��ه، تلجاأ اإليه، 
مل��اذا ت�صيء اإلي��ه؟ مل��اذا ل ت�صتحي منه؟ مل��اذا تتجراأ على 
مع�صيت��ه اأو التجاه��ل له؟ ق��د تفكر بالآخري��ن، قد حت�صب 
لاآخرين األف ح�صاب، وحتر���س على األ يطلعوا منك على 
كث��ر من الت�صرف��ات، ومن هم، م��ن هم ه��وؤلء الذين اأنت 
تتح��رج وتنتبه وكيف ل يعرفون، كيف ل يعرف مبا عملت 
اأو ت�صرف��ت اأو اأخطاأت اأو جتاوزت، تبالغ يف التحرج منهم 
ويف التخف��ي فيما قد تتج��اوز به اأو ت�صيء ب��ه عنهم ومنهم 
ث��م ل حت�صب ح�صاب اهلل، ثم ت�صتهرت باهلل، ثم ل تبايل باهلل، 
واأنت ذلك املخل��وق ال�صخيف الذي بالى بالآخرين وح�صب 
ح�ص��اب الآخرين اإل اهلل مل حت�صب ح�صاب��ه، ما اأ�صواأك، ما 
اأحق��رك، م��ا اأ�صواأ تنكرك لنعم��ه لكماله، لعظمت��ه لرعايته، 
و�صتاأت��ي اإذا انتابت��ك الأوج��اع، وكاأنك مل ت�ص��ئ اإليه اأبدا، 

حتى ب��دون ا�صتذكار ملا قد اأ�صاأت ب��ه يف املا�صي اإليه، تاأتي 
وكاأن��ك ذل��ك ال��ذي مل ي�صئ قط، فتق��ول يا اهلل اعم��ل يل كذا 
وافع��ل يل كذا، يا اهلل ا�صفني يا اهلل ارزقني، ياهلل اأعني، ياهلل 
ادف��ع عني ياهلل من عل��ي، ياهلل هب يل، وقد تزعل قد تغ�صب 
ق��د ت�صتاء لأنه مل يعجل لك بال�صتجابة وكاأنك ذلك الذي مل 
ي�ص��ئ ق��ط اإلى اهلل، ولي���س لأنك ذلك الذي ه��و قليل احلياء 
كث��ر التجاهل هلل، كثر الغفلة ع��ن اهلل، كثر الامبالة اأو 
ت��كاد تكون ل مب��الة بحق اهلل �صبحان��ه وتعالى، فنح�صب 
ح�ص��اب اهلل، ه��ذا ال��ذي يفر�صه علين��ا اإميانن��ا اأن نح�صب 
ح�صاب��ه، ح�صاب احلياء منه، احلياء منه يف كماله وعظمته 
وجال��ه واحلياء من��ه كمنعم كرمي، كل اخل��ر و�صل اإلينا 
من��ه، وكل م��ا بنا م��ن نعمة فمن��ه، واإليه نلج��اأ واإليه نعود 
واإلي��ه ن�صرع عند كل النوائ��ب وال�صدائد وعند كل الكروب 
واملح��ن ويف كل الحتياج��ات، احتياجات��ك من��ه، واأح�صب 
ح�ص��اب ه��ذه امل�صاأل��ة، كل احتياجات��ك منه، حيات��ك بيده 

موتك بيده، رزقك بيده، م�صرك اإليه.

ي��وم القيام��ة يق��ول اهلل: )وج��اءت كل نف���س معه��ا �صائ��ق 
و�صهي��د(، �صه��ادة اأي�صا، ي��وؤدون �صهادتهم علي��ك، وتاأتي هذه 
الرقاب��ة وهذا الر�صد من اهلل وم��ن مائكته، رقابة �صاملة، على 
امل�صت��وى ال�صخ�صي على امل�صت��وى اجلماعي، على م�صتوى ما 
تعمل وعل��ى م�صتوى ما تقول، مما ذك��ره اهلل �صبحانه وتعالى 
ع��ن رقابته هو ج��ل �صاأنه قال جل �صاأنه: )اأمل تر اأن اهلل يعلم ما 
يف ال�صم��اوات وم��ا يف الأر�س(، علم �صام��ل، علم حميط، كل  ما 
يف الأر���س، وكل م��ا يحدث عل��ى الأر�س، وكل م��ا يجري على 
االأر���س، حت��ت علمه، و�سمن علم��ه، اأحاط به علم��ا، كذلك ما 
يف ال�صم��اوات بكلها )ما يكون من جن��وى ثاثة اإل هو رابعهم( 
اجلل�ص��ات والجتماع��ات، كله��ا ه��و حا�ص��ر فيه��ا، والكثر ل 
يح�صبون ح�صابه، يطمئنون اأنهم اأ�صبحوا لوحدهم، فيتحدثون 

مبا يرغبون باحلديث به، واأنهم اإما يف جمل�س مغلق اأو يف مكان 
منع��زل اأو يف ظروف خارج اإطار الرقابة من الآخرين واملعرفة 
من الآخرين، اأو اللقاءات اللكرتونية يف هذا الزمن عر مواقع 
التوا�ص��ل الجتماعي، الرتا�صل باجل��والت والتناجي بها، اأو 
اأي و�صيل��ة من الو�صائل املتاحة للب�صرية م��ن و�صائل املناجاة 
والتوا�ص��ل ال�ص��ري والتخابر ال��ذي هو خارج اإط��ار الآخرين 
واإدراك الآخري��ن، هناك م��ن هو حا�صر يف ه��ذه امل�صاألة بكلها، 
�صواء اأنتم يف جل�صة مغلفة يف داخل غرفة يف داخل جمل�س اأو من 
خال مواقع التوا�صل الجتماعي، جل�صة الكرتونية، جل�صة يف 
مواق��ع التوا�صل الجتماعي اأو يف اجل��والت والر�صائل اأو اأي 
و�صيلة، اأو الوات�س اأب اأو اأي و�صيلة من الو�صائل هناك من هو 
�صاه��د على هذا بكله، اح�صب��وا ح�صابه، حا�صر يف كل ذلك، )ما 

يكون من جنوى ثاثة اإل هو رابعهم ول خم�صة اإل هو �صاد�صهم 
ول اأدنى من ذلك( اأنتم اثنان اأو رجل وامراأة، �صاب و�صابة، اأو 
امراأت��ني اأو اأي كان، اأدن��ى م��ن ذلك اأو اأكر اأو ع��دد اأكر، باأي 
عدد كان )اإل هو معه اأين ما كانوا(، اأين ما كانوا، يف اأي مدينة 
يف اأي قري��ة يف اأي بل��د وم��ن اأي م��كان اإلى اأي م��كان، ما معنى 
اأن��ه اإذا قم��ت بالتوا�صل ع��ر التوا�صل الجتماع��ي اإلى مكان 
بعي��د هو اأدركك لكن مل ي��درك الذي هن��اك، ل، يعلم باجلميع، 
اأي��ن ما كان��وا ويف اأي ظرف كانوا، ول تنته��ي امل�صاألة عند هذا 
العتب��ار، عل��م وح�ص��ب ووث��ق، واأثب��ت عليكم ذل��ك ب�صهوده 
ومائكت��ه والتوثيق وانتهت امل�صاأل��ة، ل، ثم ينبوؤهم مبا عملوا 
ي��وم القيامة، هنا اخلط��ورة يف امل�صاألة، اأن كل هذه الإجراءات 
الرقابي��ة ب��دءا من الرقاب��ة املبا�صرة هلل �صبحان��ه وتعالى التي 

ت�ص��ل اإلى ما تو�صو�س به نف�صك وتختزنه يف �صدرك ويف اأعماق 
قلبك وم�صاعرك اإل��ى مائكتك الذين يرقبونك وير�صدونك على 
ال��دوام وُخ�ص�ص��وا لذل��ك، كل اإن�صان مع��ه مائكة خم�ص�صني 
مع��ه، اإل��ى العملي��ة التوثيقية التي توث��ق به��ا كل ت�صرفاتك، 
وه��ذه اإج��راءات موؤك��دة، كاتب��ني، يوؤكده��ا تاأكي��دا، كل هذه 
الإج��راءات مل��اذا؟ مل��اذا، لأنك ي��وم القيامة �صتاأت��ي و�صتبعث 
م��ن جدي��د ثم �صت�ص��األ وحتا�صب على كل ما ق��د اأح�صي عليك، 
كل م��ا قد اأح�صي عليك، جمعوا ل��ك كل هذا، جمعوا لك كل تلك 
الت�صرف��ات كل تل��ك الأعمال، كل تلك الأق��وال، وثقت، جهز لك 
مل��ف كامل، ملف كامل، يوم القيام��ة �صتاأتي اإلى مقام احل�صاب 
�صتحا�ص��ب، ثم يحدد م�صرك على �ص��وء ذلك و�صتجازى بناء 

على ذلك، فاح�صب ح�صاب نف�صك من الآن، 



يف  العظي���م،  التاأريخ���ي  دوره���ا  بع���د 
انت�ش���ار ث���ورة احل���ادي والع�شري���ن من 
الع���دوان  حتال���ف  ومواجه���ة  �شبتم���ر، 
م���ن خ���الل جت�شيده���ا للراف���د االأك���ر 
جلبه���ات ال�شم���ود والع���زة والكرام���ة، 
باملال والرجال وال�شالح وقوافل الكرم.. 
جم���ددًا تثب���ت قبائ���ل اليم���ن يف الرابع 
والع�شري���ن م���ن اأغ�شط����ض، اأنها ح�شن 
الوط���ن املني���ع، واأ�ش���واره العالية يف وجه 
الت���ي  وال�شخ���رة  والطامع���ني،  الغ���زاة 

تتك�شر عليها كل املوؤامرات.

حسن اجلنيد
ر الجتماعي  تعتر القبيلة اأح��د اأ�صكال التطُوّ
لاإن�ص��ان ح��ني فّكر يف بناء كيان��ه املجتمعي، وما 
ل يدرك��ه كث��رون اأَنّ كل ال��دول املتمدن��ة بنتها 
التكويني��ة  التح��ولت  عملي��ات  اأثن��اء  القبائ��ل 
ومراح��ل تطوره��ا، ومل تب��زغ املَدنية فج��اأًة من 
خ��ارج التاأري��خ واملجتم��ع به��دم القبيل��ة، ب��ل 
تراك��م الإنت��اج والتنمية؛ فلي�ص��ت القبيلة عائقاً 
اأمام التقدم والتطور كم��ا اّدعى اأن�صاف املثقفني 
وُدع��اة احلداث��ة، الذين �صع��وا جاهدين لتدمر 
املجتم��ع  يف  والأ�صي��ل  الأ�صا�ص��ي  املك��ّون  ه��ذا 
دورًا  اليمني��ة  القبائ��ل  لعب��ت  حي��ث  اليمن��ي.. 
رئي�صياً وب��ارزًا يف قيام وانت�صار ثورتي احلادي 
ع�ص��ر من فراير، وثورة احلادي والع�صرين من 
�صبتمر املجيدة، ال�صاعية لنهاء ع�صور الف�صاد 
والعمال��ة والرتهان للخارج وق��وى ال�صتعمار، 

وبناء اليمن احلديث احلر وامل�صتقل.
 

مواجهة العدوان بقوافل الرجال والكرم
ومنذ البدايات الأولى التي اأطلق فيها حتالف 
ق��وى العدوان، �صرورهم وحقده��م على ال�صعب 
اليمن��ي، انتف�ص��ت قبائ��ل اليمن يف وج��ه الغزاة 
وكان��وا يف طائع املكونات ال�صعبية، الذين هبوا 
للمواجهة، بتقدميهم الرجال من فلذات اأكبادهم، 
والنفي���س م��ن ممتلكاته��م م��ن اأم��وال وقواف��ل 
ك��رم ومدد.. فكان��وا بذلك اأحد اأه��م روافد الدعم 
للجبهات، والتي �صّكلت اأحد اأهم عوامل ال�صمود 
وال�ص��ر ال�صرتاتيجي، ال��ذي اأّكد علي��ه ال�صيد 

القائد يف حديثه عن خيارات املواجهة.
الكات��ب وال�صحف��ي اأحمد عاي���س يف تقريٍر له 
بعن��وان "القبائ��ل اليمني��ة دور تاأريخي ذو بعد 
عامل��ي" اأ�ص��اد بال��دور ال��ذي ياأديه رج��ال قبائل 
اليم��ن الأبطال والأحرار بكل فئاتهم، م�صرًا اإلى 
رهان��ات ال�صيد القائد الدائم��ة عليهم يف ال�صمود 
يف  يوم��اً  يق��ل  فل��م مل  النت�ص��ارات،  و�صناع��ة 
خطاب��ات التعبئ��ة العامة للدفاع ع��ن الوطن ال 
جملت��ني فقط "اأيها ال�صع��ب اليمني" و "يا قبائل 

اليمن العزيزة".
اأيها ال�صعب بلغ��ة يفهمها اأهل اليمن وهي لغة 
الق��ران "ال�صعب والقبيلة" حي��ث قال اهلل تعالى 

َوَقَباِئَل". �ُصُعوًبا  "َوَجَعْلَناُكْم 
مل يخاطب قائد الث��ورة اجلموع واحل�صود ب� 
اأيه��ا الأحزاب اأو اأيها التي��ارات اأو اأيها املكونات 

اأو اأيته��ا املناط��ق اأو اأيته��ا املحافظ��ات، بل كان 
دوم��ا ين��ادي عل��ى ال�صع��ب الأبي وعل��ى رجال 

القبائل الأبية.
فهم رم��ز الت�صحية وعنوان الن�صر. هم قبائل 
اليم��ن اأهل امل��دد والعدد. هم قبائ��ل اليمن رجال 
ال�صمود والثبات يف زمن احلرب. هم قبائل اليمن 
رجال الزراعة وال�صناعة والتجارة وقت ال�صلم. 
هم قبائل اليمن القبائل العيون ال�صاهرة والقاع 
احل�صينة التي حتر�س الهوية والوطن والر�س 

والعر�س والثقافة والدين.  
ال�صتجابة لنداء الت�صعيد واف�صال املوؤامرات
ويف الراب��ع والع�صري��ن م��ن اأغ�صط���س، كان 
لرج��ال القبائ��ل اليمنية ق��وًل ف�ص��ًا، عندما دعا 
قائ��د الث��ورة يف خطاب��ه الأخ��ر اأم��ام حكم��اء 
وعقاء اليمن ملواجه��ة ت�صعيد حتالف العدوان 
بالت�صعيد، وتاأم��ني مكت�صبات ال�صمود، والدفاع 
عن اجلبهة الداخلية باإف�ص��ال املوؤامرة التي كان 
يحيكه��ا عماء الداخ��ل مل�صلح��ة دول العدوان، 
ورفد وتدعيم اجلبه��ات وباملجاهدين وبالأموال 

وقوافل اجلود.
حي��ث اأثبتوا جم��ددًا اأنه��م اأهٌل له��ذا الرهان، 
ورج��اٌل �صدقوا ما دعاهم اإليه قائدهم، فتوافدوا 
ل��كل ال�صاحات وغم��روا مداخ��ل العا�صمة ب�صيل 
اأرواحه��م  معه��م  حامل��ني  امل�ص��ّرف،  قدومه��م 
وعطاءه��م ومددهم، باأكتاٍف حتمل �صاح العزة، 

واأ�صابعهم على زناد الت�صحية، �صارخني بكلمة 
التلبية "لبيك ي��ا �صبل طه" وروؤو�صنا قبل راأ�صك 
الغايل.. لقد بداأوا ع�صر لياليهم املباركات بالنفور 
اإلى ال�صاحات التي يعلمون يقيناً اأنها من حيا�س 
الع��زة والن�ص��ر، والت��ي منه��ا �صي��وؤدون اأعظم 
�صعائر الرحمن يف الدفاع عن احلق وازهاق كلمة 

الباطل واإعاء كلمة اهلل.
باعوا م��ن اهلل اأنف�صهم واأمواله��م وجاهدوا يف 
�صبيله، بكل ما ميلكون امياناً اأنها معركة "فر�س 
واجب" ولي�صت كما قالها ال�صركاء "�سرط راتب" 

اأو تقا�صم منا�صب.
نفروا اإلى ال�صاحات قبائل ل تنبطح ول تخون 
ول تع��رف قوامي�صها لغ��ات امل�صاومة والبتزاز 
ع��ن كل قط��رة  التن��ازل  والنبط��اح، راف�ص��ني 
دٍم �سال��ت م��ن �سراي��ني اأبنائهم يف خط��وط النار 
دفاع��اً مقد�صاً عن هذا �صيادة وا�صتقال هذا البلد 

وحرية وعزة وكرامة �صعبه.
خا�صة الكام، ما راأيناه يف الرابع والع�صرين 
م��ن اأغ�صط���س، مل ول��ن ن�صاهد مثل��ه يف اأي بقعة 
من بق��اع الأر�س، فقط هي لوح��ة عطاء وبطولة 
ح�صرية على هذا ال�صعب ورجال قبائله الأبطال 
وال�صرف��اء والأح��رار.. ل��ن جن��د يف ف�صي��ح هذا 
الع��امل دولًة يتحول فيها ال�صعب بكافة مكوناتهم 
اإل��ى موؤ�ص�ص��ة دفاعي��ة �صعبية متكامل��ة كما فعل 

قبائل اليمن عليهم �صام اهلل.

اأح����������ام ��������رف ال����دي����ن

االثنين
2017/8/28م الموافق 

6 ذو الحجة 1438هـ 

العدد )229(

ال حياد في معركة تنتهي باحتالل اليمن ، وإن 
احلياد هنا يعني التنصل من املسؤولية.

اأب�������ر ب���ع���زك اأي���ه���ا امل���غ���وار 
حرة  ج���اءت  الن�ر  ح�شود  ه��ذي 
�شدقها  م��ن  ق��ائ��دا  اإل��ي��ك  ت��ه��دي 
اأب�������ر ك��م��ا ب�����رت��ن��ا ب��اأم��ان��ن��ا 
طغت  اإذا  امل��ل��وك  اإن  ���ش��ي��دي  ي��ا 
ب��ارودن��ا  م��ن  ال��ن�����ر  ري���ح  ت�شتم 
و�شلها  وت��ق��ط��ع  ح��ري��ة  جت��ت��ث 
ق�شة  م���ن  ق��ل��وب��ه��م  اأن  واحل����ق 
�شفهم  يف  ج��ح��اف��ا  راأي����ت  ف����اإذا 
م�شهدا  فينا  ك��ن��ت  م���رت  ع��ام��ان 
�شفينة  ك��ن��ت  امل��ي��م��ون  وال��ث��ال��ث 
ع��ل��وي��ة  ���ش��ح��ي��ف��ة  اأن����ت  والآن 
���ش��م��دت ق��ب��ائ��ل��ن��ا ف��اأن��ع��م اإن��ه��ا 
�شيدي  اأب�����ر  ال��ي��م��ان��ي��ات  ن��ح��ن 
�شفحاتنا  ع��ل��ى  م��ك��ت��وب  ال�����ش��ر 
اأب�������ر ب��ع��زك ق���ائ���دا وم��دي��ن��ة 
يدي  يف  الق�شيدة  ه��ذه  �شيدي  ي��ا 
ع��ف��وا ف��ل��م جت���د احل�����روف ع��ب��ارة 
�رختي  �شمود  يف  اأرف���ع  واإل��ي��ك 

ه����ذي احل�����ش��ود ع��زمي��ة اإ�����رار 
م��ت��وح��دي��ن م��ت��ى ط��غ��ى ال��ت��ي��ار 
وت���زي���ل زي���ف���ا ف��ال��ظ��ام ن��ه��ار 
ف���ح���رائ���ر وه���ن���ال���ك الأح������رار 
ي��ح��ت��ار اإب��ل��ي�����س ل��ه��ا وي��ح��ار 
وت����رى امل���ائ���ك ح��ول��ن��ا ف��ت��غ��ار
الإع�����ش��ار ك��ام��ه��ا  اأن  وت���خ���ال 
م��ق��دار  ول  ي��رف��ع��ه��ا  وزن  ل 
ف���اذك���ر ع��ل��ي��ا اأي���ه���ا امل��خ��ت��ار
الأخ��ط��ار  ف�شاعت  ال�شمود  عر�س 
ف��ي��ه��ا ال��ت��ق��ى الأح�����رار وال��ث��وار 
اأخ��ط��ار  �شعت  واإن  اخل��ن��وع  ت��اأب��ى 
م���ن ع��زم��ه��ا ي����ت����اأوه ال��ف��ج��ار 
م��ن ع��زم��ن��ا ق��د ت��اه��ت الأخ��ب��ار 
الأح��ب��ار  ا�شتحى  م��ن��ه  وث��ب��ات��ن��ا 
ل��ل��ع��ل��م اأي�����ن ت���واج���د الأب�����رار
الأع����ذار  تلم�س  وع��ن��دك  خجلى 
الأ�����رار تكمن  ق��ول��ك  ���ش��دق  يف 
ف���اهلل اأك����ر م���ا اأت����ى الأن�����ش��ار

اب���������������������������������������ش���������������������������������������ر ب������������������������ع������������������������زك

س���ي���ف ف����ي خ����اص����رة األع����������داء وال���ص���خ���رة ق������ب������ائ������ل ال����ي����م����ن
ال�������ت�������ي ت�����ت�����ح�����ط�����ں ع�����ل�����ي�����ه�����ا امل����������ؤام����������رات

أبو حفص.. من ضابط موساد إلى إمام مسجد في ليبيا
ك�صف��ت م�ص��ادر اإعامية ليبية حملية ع��ن قيام ال�صلطات الليبي��ة باعتقال اإمام 
م�صج��د يدع��ى اأبو حف�س، وبع��د التحقيق��ات املطولة معه تب��ني اأن الأخر يحمل 
اجلن�صي��ة الإ�صرائيلية.. ويف التفا�صيل ، اأعلنت ال�صلط��ات الليبية اأن املتهم يحمل 
لقب��اً مزيفاً، وا�صتطاعت ال�صلطات الليبية الك�صف عن ا�صمه احلقيقي وهو بنيامني 
اإف��رامي اإ�صرائيلي اجلن�صية، ويخ��دم يف فرقة امل�صتعربني التابع��ة جلهاز املو�صاد 
املتخ�ص���س بالتج�ص���س على ال��دول العربي��ة والإ�صامي��ة.. واأ�ص��ارت ال�صلطات 
الليبي��ة اأن اجلا�صو�س جنح بالدخول اإلى تنظيم “داع�س” الإرهابي وانتقل معهم 
اإل��ى بنغازي، وهناك ا�صتط��اع التغلغل يف املجتمع واأ�صبح اإمام��اً لأحد امل�صاجد، 

وبعدها حتول اإلى داعية وم�صوؤول عن حوايل 200 مقاتل.

�ص��ن ط��ران الع��دوان الأمريك��ي 
ال�صع��ودي، اأم�س الأحد 5 ذو احلجة 
1438ه�، �صل�صلة غارات على عدد من 
حمافظات اجلمهورية خملفاً اأ�صرارا 

باملمتلكات العامة واخلا�صة.
اأن ط��ران  اأمن��ي  واأف��اد م�ص��در 
العدوان الغا�ص��م ا�صتهدف باأكر من 
20 غ��ارة مديري��ة مي��دي مبحافظ��ة 
حج��ة، و�ص��ن غارت��ني عل��ى منطق��ة 
بن��ي ب��ارق يف مديرية نه��م مبحافظة 
مديري��ة  عل��ى  وغارت��ني  �صنع��اء، 

�صرواح مباأرب.
وكان ق��د اأ�صيب يوم اأم�س ال�صبت 
لط��ران  غ��ارة  يف  مواطن��ني  ثاث��ة 
الع��دوان ا�صتهدف��ت منطق��ة املحجر 

مبديرية باقم يف حمافظة �صعدة.

ي�ص��ار اإلى اأن حتال��ف العدوان 
ي�صته��دف  ال�صع��ودي  الأمريك��ي 
اأبناء ال�صعب اليمني ال�صامد منذ 
ال�26 مار���س 2015م، م�صتخدما 

خمتل��ف اأن��واع الأ�صلحة املحرمة 
ال�صه��داء  اآلف  خملف��اً  دولي��اً 
اأطف��ال  معظمه��م  واجلرح��ى 

ون�صاء.

سفير فلسطن : 
ال���������������������������دم ال������ف������ل������س������ط������ي������ن������ي 
مي���������ت���������زج ب����������ال����������دم ال�����ي�����م�����ن�����ي 
ف������������������ي م������������������ج������������������زرة ع���������ط���������ان

ق��ال القائ��م باأعم��ال ال�صف��ارة الفل�صطيني��ة ل��دى 
اليم��ن �صليم اأبو خ�صرا يوم اأم���س الأول ال�صبت، اإن 
مواطن��ا فل�صطيني��ا ا�صت�صهد يف الغ��ارة اجلوية التي 
ا�صتهدف��ت ح��ي ف��ج عط��ان بالعا�صمة �صنع��اء فجر 
اأم���س .. واأ�صاف القائم بالأعم��ال الفل�صطيني ” ملرة 
اأخ��رى ميتزج ال��دم الفل�صطيني بال��دم اليمني وعلى 
اأر�س اليمن العزيزة با�صت�صهاد املواطن الفل�صطيني 
حممود مو�ص��ى عو�س عي�صى الذي ارتقى اإلى جوار 
ربه هو وبع���س اإخوانه املواطنني اليمنيني الأبرياء 
جراء الغارة اجلوية الت��ي تعر�صوا لها يف م�صاكنهم 

وهم نيام يف منطقة فج عطان “.

ع����ل����ى  غ�����������������ارة   24 ي�������ش�������ن  ال��������������ع��������������دوان  ط����������ي����������ران 
م�����������ح�����������اف�����������ظ�����������ات ح�����������ج�����������ة وم�������������������������������أرب وص���������ن���������ع���������اء

الهيئة النسائية تطلق مبادرة » مليون كعكة «هدية عيدية ألبطال اجليش واللجان
اأطلق��ت الهيئ��ة الن�صائي��ة والثقافية لأن�ص��ار اهلل يف العا�صمة 
�صنع��اء ي��وم اأم���س الأول  ال�صب��ت مب��ادرة ” ملي��ون كعك��ة 
“، رف��دًا للجبه��ات.. وقال��ت املنظم��ات اأن مب��اردة ” ملي��ون 
كعك��ة ” كهدي��ة عيدية من اأمهات واأخ��وات وكل حرائر اليمن 
لأبطال اجلي�س واللج��ان ال�صعبية املرابطني يف جبهات العزة 
وال�ص��رف وامل�صاهمة يف مواجهة ت�صعيد العدوان بالت�صعيد، 
يف خمتلف املجالت.. واأ�صافت املنظمات اأن املبادرة تت�صمن 
جتهيز قوافل كب��رة من املواد الغذائي��ة، وقوافل احللويات 

ا�صتعدادًا ل�صتقبال عيد الأ�صحى املبارك.


