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اللبناني��ة  الأخب��ار  �صحيف��ة  ن�ص��رت 
حتلياًل ع�صكري��اً للكاتب واملحل��ل العربي 
لقم��ان عب��داهلل ت�ضم��ن ع��دة نق��اط حول 
اآخر امل�ضتج��دات الع�ضكرية على ال�ضاحة 
اليمنية التي راأى اأنها ت�ضع قوات اجلي�ش 
يف  االنت�ض��ار  اأب��واب  عل��ى  واحلوثي��ن 

مواجهة التحالف بقيادة ال�ضعودية.

نص التحليل:
�ضه��دت جبهات القتال يف اليمن، وعلى احلدود 
م��ع ال�ضعودي��ة، يف االأ�ضابي��ع االأخ��رة، تطورًا 
نوعي��اً متثل يف العدي��د من العملي��ات الع�ضكرية 
التي اأظهر فيها اجلي�ش اليمني واللجان ال�ضعبية 
القدرة على اإحداث خروقات ع�ضكرية مهمة على 
اأكرث م��ن جبهة، فيم��ا ظهرت اجلبه��ة املقابلة يف 
حال��ة تراجع وانهي��ار. وميكن ت�ضجي��ل عدد من 
العملي��ات الع�ضكرية واالأحداث وهي على النحو 

االآتي:
���� تق��ّدم ق��وات اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة 
و�ضيطرته��ا على عدد م��ن املناطق احليوية، يوم 
اأم���ش، يف جبه��ة مري���ش يف حمافظ��ة ال�ضالع، ما 
�ضكل حالة من الرعب واخلوف يف �ضفوف القوى 

الع�ضكرية اجلنوبية املوالية لدولة االإمارات.
���� متك��ن اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة، االأحد 
معاق��ل  اآخ��ر  عل��ى  ال�ضيط��رة  م��ن  املا�ض��ي، 
جمموع��ات الرئي���ش امل�ضتقيل عبد رب��ه من�ضور 
هادي و»االإ�ض��اح« االإخ��واين يف مديرية بيحان 
يف حمافظ��ة �ضبوة. واأكدت م�ض��ادر ع�ضكرية اأن 
الل��واء 19 التاب��ع لهادي �ضق��ط يف اأيدي اجلي�ش 
التق��دم  وا�ضل��وا  الذي��ن  ال�ضعبي��ة،  واللج��ان 
العك��دة واملحكم��ة،  منطقت��ي  عل��ى  و�ضيط��روا 

املطّلتن على مركز املحافظة يف مدينة عتق.
���� العر�ش الع�ضكري ال�ضخ��م الذي �ضارك فيه 
اأك��رث م��ن 3 اآالف جمند يف 16 م��ن ال�ضهر احلايل 
يف حف��ل تخريج دفع��ة »البني��ان املر�ضو�ش« يف 
املنطق��ة الع�ضكري��ة الرابع��ة يف تع��ز، بح�ض��ور 

رئي�ش املجل�ش ال�ضيا�ضي االأعلى �ضالح ال�ضماد، 
م��ن  واأع�ض��اء  لب��وزة  قا�ض��م  الدكت��ور  ونائب��ه 

املجل�ش ال�ضيا�ضي.
وا�ضتعر���ش يف العر�ش الع�ضك��ري الع�ضرات 
م��ن املدرع��ات واالأطق��م واالأ�ضلح��ة املتو�ضط��ة 
واخلفيف��ة. وقد �ض��ّكل العر�ش بح��د ذاته حتدياً 
كبرًا حلكومة �ضنعاء، اإال اأن جناحها يف اإخفائه 
ع��ن اأعن طياري العدوان �ض��كل �ضربة ملنظومة 

اال�ضتطاع والر�ضد وا�ضتخبارات التحالف.
���� ا�ضتمرار العملي��ات الع�ضكرية على احلدود 
اليمني��ة ال�ضعودية، وقد �ضهد اجلي�ش ال�ضعودي 
تراجع��اً ملحوظ��اً اأم��ام ال�ضرب��ات والتوغ��ات 
واالإغ��ارات للجي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة. وق��د 
اأعلن��ت جملة »فوري��ن بولي�ض��ي« االأمركية عن 
ا�ضتب��دال اجلي���ش ال�ضعودي باحلر���ش الوطني 
اإل��ى احل��د اجلنوب��ي. وذك��رت املجل��ة نق��ًا عن 
م�ضوؤول��ن اأمركي��ن اأن تعزي��ز جبه��ة احلدود 
الربي��ة ال�ضعودية ياأتي الأهداف دفاعية، ولي�ضت 

هجومية وبتدريب واإمداد اأمركي.
���� اإ�ضقاط طائ��رة »اأبات�ض��ي« االإماراتية، اأول 

من اأم�ش، يف حمافظة اجلوف ومقتل طياريها.
�� اإ�ضق��اط الدفاعات اجلوي��ة للجي�ش واللجان 
ال�ضعبي��ة، بداية ال�ضهر احل��ايل، طائرة جت�ّض�ش 
اأمركي��ة م��ن دون طي��ار يف العا�ضم��ة �ضنعاء، 
وه��ي من طراز »اإم كيو 9«. وق��د مّت اإ�ضقاطها يف 

منطقة جدر �ضمال �ضنعاء.
بع��د م�ضي اأكرث من �ضنت��ن ون�ضف �ضنة على 
بدء العدوان ال�ضعودي، ا�ضتخدم فيها »التحالف 
العربي« اأحدث االأ�ضلحة واملعدات، مع ماحظة 
يف زيادة احل�ضور االأمرك��ي وانتقاله من الدعم 
اللوج�ضت��ي واال�ضتخباري واال�ضت�ضاري والفني 
اإل��ى املواكب��ة الربي��ة امليداني��ة للمع��ارك عل��ى 
احل��دود ب��ن البلدي��ن، باالإ�ضافة اإل��ى ا�ضتقدام 
املزي��د من املرتزق��ة االأجانب، للقت��ال اإلى جانب 
ال�ض��ودان  م��ن  �ضيم��ا  ال�ضعودي��ة، وال  الق��وات 
»التحال��ف«  ق��وات  اأن  كم��ا  اليم��ن.  وجن��وب 
بالتع��اون م��ع وا�ضنط��ن، ال تزال تغل��ق املرافق 
اجلوي��ة والربي��ة والبحري��ة ب�ض��كل حمكم على 

املطارات واملوانئ واملنافذ احلدودية. اإلى ذلك، 
ي�ضتمر توقف دفع رواتب موظفي الدولة منذ �ضنة 
تقريب��اً. وتف�ض��ت االأوبئة واالأمرا���ش واجلوع، 
وكذل��ك االنت�ض��ار ال�ضريع ملر���ش الكولرا يف كل 
حمافظ��ات البل��د. باالإ�ضاف��ة اإل��ى ذل��ك، و�ضلت 
زيادة ن�ضبة الفقر يف الباد اإلى املرحلة اخلطرة، 
التي ا�ضطرت منظمات االأمم املتحدة واملنظمات 
االإغاثية االأخرى اإلى رف��ع ال�ضوت عالياً، بوجه 
»التحال��ف«، مطالب��ة برف��ع احل�ض��ار وال�ضماح 
له��ا باإي�ض��ال امل�ضاع��دات االإن�ضاني��ة اإل��ى جميع 

حمافظات الباد.
رغ��م ذلك، فاإن �ض��كان اجلبال، وه��و تو�ضيف 
مواطن��ي �ضمال اليمن ال��ذي ي�ضم الن�ضبة االأكرب 
م��ن ع��دد ال�ض��كان )تقريب��اً 20 ملي��ون ن�ضم��ة(، 
فيم��ا ي�ضكن املحافظات اجلنوبي��ة تقريباً خم�ضة 
ماي��ن، ي�ضرون )�ضكان ال�ضم��ال( على ال�ضمود 
والت�ضحي��ة مهما كانت التكلف��ة. واإن ثمة اإدراكاً 
جماعي��اً باأن ال�ضمود مع م��ا يعنيه من ت�ضحيات 

مهم��ا ط��ال عم��ر احل��رب، واأن الدم��اء الغزيرة 
والعزي��زة التي تغطي جمي��ع حمافظات ال�ضمال 
مبذهبي��ه )ال�ضافع��ي والزي��دي(، ه��ي يف م�ض��ار 
�ضي��ادة قرار الدولة والكرامة الوطنية اأقل بكثر 

من البقاء حتت الو�ضاية والهيمنة واالإذالل.
وا�ض��ح وجل��ي اأن ال�ضع��ب اليمن��ي ي�ضتبطن 
يف داخل��ه �ضع��ور الغنب واملهانة م��ن تلك العقود 
املدي��دة، الت��ي رزح فيها بلده��م لو�ضاية اللجنة 
ال�ضعودي��ة اخلا�ض��ة باليم��ن، الت��ي كان يراأ�ضها 
ويل العه��د االأ�ضبق �ضلطان بن عب��د العزيز وكان 
وجهاء الباد وم�ضوؤول��و الدولة وقادة االأحزاب 
وزعم��اء القبائل، يحجون اإلي��ه، وبع�ش �ضعاف 
لينال��وا  يت�ضكع��ون،  لاأ�ض��ف  كان��وا  النفو���ش 
م��ن االأم��ر بع���ش الفت��ات، اأو بع���ش املكا�ضب 
ال�ضيا�ضية اأو فقط لني��ل ر�ضاه وتقبيل يده. فيما 
كان اليم��ن يعي�ش الفقر والع��وز واحلاجة، رغم 
اأن البلد مل��يء بالرثوات وامل��وارد ويرتبع على 
موق��ع جغرايف يو�ض��ف باأنه جيو ���� ا�ضرتاتيجي 

)طول �ضاحله 2500 كلم، اأهم املوانئ يف العامل، 
ب��اب املندب، جزر تتحك��م باملحيطات العميقة(، 
باالإ�ضافة اإلى اأن ال�ضعب اليمني تواق اإلى العلم 

واملعرفة.
مم��ا ال �ضك فيه اأن ال�ضع��ب اليمني، مب�ضّيه يف 
رحل��ة ال�ضم��ود وال�ض��رب اال�ضرتاتيج��ي، ينجز 
ما عج��ز ع��ن اإجن��ازه يف ال�ضابق، ولع��ل عوامل 
حملية عديدة �ضاع��دت يف تقوية مداميك واأ�ض�ش 

ال�ضمود، واأهمها:
�ضابه��ا  واإن  الداخلي��ة،  اجلبه��ة  وح��دة   –
اأحياناً بع�ش اخلدو�ش اإال اأن متا�ضكها فّوت على 
االأعداء فر�ش ا�ضتغال الثغ��رات والثقوب التي 

ميكن اأن ينفذ منها االأعداء.
�� تفعيل موؤ�ض�ضات التكافل االجتماعي والقبلي، 
وكذل��ك ت�ضجيع االأعمال الفردي��ة واجلماعية، اإذ 
يحفل اليمن بكم هائل من املوؤ�ض�ضات واجلمعيات 
اخلري��ة املعنية بالن�ض��اط االإن�ض��اين واالإمنائي 

وال�ضحي وغرها.
���� امل��دد الثق��ايف والتوع��وي، يف ن�ض��ر ثقاف��ة 
اأن من�ض��وب  ال�ضم��ود والت�ضحي��ة، وق��د ظه��ر 
الوع��ي اجلماه��ري حت��ى يف االأري��اف البعيدة 
م�ض��اٍو مل�ضت��وى التفك��ر ال�ضيا�ض��ي والقي��ادي، 
وال جت��د القي��ادة ال�ضيا�ضية اليمني��ة، وال �ضيما 
»حرك��ة اأن�ضار اهلل« اأنها بحاج��ة اإلى بذل اجلهد 
الإقن��اع اجلماه��ر اأو ل�ضناعة راأي ع��ام. غر اأن 
القادة واأ�ضحاب الراأي يقومون بواجبهم بو�ضع 

ال�ضعب باآخر امل�ضتجدات.
���� م�ضارك��ة االإعام اليمن��ي الوطني يف معركة 
الت�ض��دي وال�ضم��ود، وحت��ّول معظ��م الو�ضائل 
االإعامي��ة وكذل��ك و�ضائل التوا�ض��ل االجتماعي 
اإل��ى اإعام حربي، ينقل بط��والت ال�ضباب اليمني 
على جبهات القتال، وفرار �ضباط وجنود العدو 
م��ن اأر���ش املعركة، م��ا �ضكل حالة م��ن االعتزاز 

الوطني بقدرات ال�ضعب وب�ضالة رجاله.
�� �ضكل االغرتاب اليمني يف اخلارج رافدًا مالياً 
مقبواًل، اإذ اإنه مهم يف تعزيز بقاء االأ�ضر يف الباد، 
باالإ�ضافة اإل��ى اأهميته يف اإي�ض��ال �ضوت الداخل 

اليمني اإلى باد االغرتاب.

اخبار محلية

ن�ض��رت جمل��ة اأمريكي��ة ، ي��وم اخلمي���ش، بحث��اً مطواًل 
اجل��ذور  ح��ول  غربي��ن،  م�ضووؤل��ن  مداخ��ات  ت�ضم��ن 
احلقيقي��ة للن��زاع القائ��م يف اليم��ن وطبيع��ة العاق��ة بن 

جماعة ان�ضاراهلل احلوثين واإيران.
وتو�ضل��ت جملة “فوري��ن اأف��رز” االأمريكية يف البحث 
ال��ذي اطل��ع عليه املرا�ضل ن��ت، اإلى اأن “اله��دف احلقيقي 
للتدخ��ل الع�ضك��ري ال�ضع��ودي يف اليم��ن مل يك��ن ايران بل 

احلوثين انف�ضهم”.
واأ�ضاف��ت املجل��ة ان “ال�ضعودي��ة �ضوق��ت تدخلها كرد 
فع��ل عل��ى التهديد االي��راين وبحج��ة ان احلوثي��ن وكاء 
لطه��ران ما جلب لها دعما عربي��ا واأمريكيا غر ان اخلطاب 

ال�ضعودي ر�ضم الدور االيراين ب�ضكل خاطئ”.
وبن��اء على مداخ��ات م�ضوؤول��ن ودبلوما�ضين غربين 
اأكدت املجلة اأنه “لي�ش هناك حتالف ايراين حوثي حقيقي” 

وان  “الدع��م الع�ضكري واملايل االي��راين للحوثين حمدود 
لك��ن ال�ضعودية �ض��ورت تدخله��ا وكاأنه �ضراع م��ع ايران 
لتقنع الكثرين خا�ضة امريكا بتجاهل اال�ضتهداف املتعمد 

للمدنين باعتبار �ضرورة الق�ضاء على اخلطر االإيراين”.
وراأت املجل��ة اأن “ال�ضعودي��ة عم��دت لتدم��ر البني��ة 
التحتي��ة واالقت�ضادية لليمن م��ن اجل حتويل الراأي العام 

عن احلوثين وموقفهم املعادي لل�ضعودية”.

مجلة أمريكية تنشر تقريرًا خطيرًا عن حقيقة عالقة احلوثي بإيران وأسباب حرب اليمن

طيران العدوان يشن عشرات الغارات 
الغجرامية على عدد من محافظات اجلمهورية 

�ض��ن ط��ران الع��دوان ال�ضع��ودي االأمريك��ي ع�ض��رات الغ��ارات عل��ى عدد م��ن حمافظات 
اجلمهوري��ة ، ،فيما تعر�ضت مناطق متفرقة ب�ضعدة لق�ض��ف �ضاروخي ومدفعي �ضعودي 
خ��ال ال�ضاع��ات املا�ضية م��ا اأدى اإلى ا�ضت�ضه��اد �ضبعة مواطنن وج��رح 11 اآخرين بينهم 

خم�ضة اأطفال .
واأك��د م�ض��در ع�ضكري ا�ضت�ضهاد �ضتة مواطنن واإ�ضابة خم�ض��ة اآخرين اأثر ثاث غارات 
لط��ران الع��دوان ال�ضع��ودي االأمريكي ا�ضتهدف��ت منزل��ن يف منطقة الغ��ور مبديرية غمر 
احلدودي��ة مبحافظة �ضع��دة ،فيما ا�ضته��دف ق�ضف �ضاروخي ومدفع��ي �ضعودي املنطقة 

نف�ضها .
واأ�ضي��ب خم�ضة اأطفال يف انفجار قنبلة عنقودية من خملفات العدوان مبنطقة قحزة ،و 
ا�ضته��دف الطران �ضبك��ة االت�ضاالت مبديرية �ضدا احلدودية بخم�ش غ��ارات ، و�ضن اأربع 

غارات على مناطق متفرقة باملديرية .
يف مديري��ة كتاف �ضن الطران غارتن على منطقة الفرع ووادي جبارة ، وخم�ش غارات 
عل��ى منطقة العطفن،  وغارتن على منطقة احلري��رة باملديرية ،كما ا�ضتهدف بغارة منزل 

مواطن مبديرية باقم .
واأو�ض��ح امل�ضدر اأن الطران املعادي �ضن غارة عل��ى مدار�ش العمري مبديرية ذباب يف 
حمافظة تعز ، وثاث غارات على احد املزارع يف مديرية عب�ش بحجة خلفت �ضهيدا وجريح 
.. وذك��ر امل�ضدر اأن الطران ال�ضعودي �ض��ن اأربع غارات على ال�ضرفة وال�ضبكة وال�ضدي�ش 

يف جنران ، وعاود ا�ضتهداف الربوعة يف ع�ضر بغارتن .

م�������س�������ت�������ج�������دات ع������س������ك������ري������ة ت�������ض�������ع ال�������ي�������م�������ن ع�������ل�������ى أب��������������������واب االن�������ت�������ص�������ار

ق��ال م�ضدر اأمن��ي اإن االأجهزة االأمنية 
القت القب�ش على مطلوب يف �ضارع �ضخر 

باأمانة العا�ضمة ومعه اأثنن اأخرين.
واأو�ضح امل�ض��در اإن االأجهزة االأمنية 
متكن��ت  ومتابع��ة  ر�ض��د  عملي��ة  وبع��د 
م��ن اإلقاء القب���ش على املطل��وب االأمني 
بع��د قيامه باالعت��داء على ق�ض��م �ضرطة 
ومواطنن واإقاق لاأمن... واأكد امل�ضدر 
اأن��ه بعد تلق��ي االأجه��زة االأمنية باغات 
عرب مركز ال�ضكاوي بقيام املدعو )م .�ش( 
باالعتداء على مواطنن واإقاق ال�ضكينة 
العام��ة قام��ت بعملي��ة متابع��ة ر�ض��د.. 
القب���ش  اإلق��اء  مت  اأن��ه  امل�ض��در  ولف��ت 
علي��ه ب�ض��ارع �ضخ��ر ومع��ه �ضخ�ض��ن 
هم��ا رئي�ش ف��رع املوؤمتر ال�ضعب��ي العام 
بهم��دان وجنله، مت التحف��ظ عليهما دون 

اأن تع��رف االأجه��زة االأمني��ة اأنه رئي�ش 
املوؤمتر بهمدان.

خ��ال  اأن��ه  اإل��ى  امل�ض��در  واأ�ض��ار 
التحقيق��ات اعرتف رئي���ش فرع املوؤمتر 
ال�ضعب��ي مبديري��ة هم��دان اأنه��م كانوا 
يري��دون مقابل��ة �ضخ�ضي��ة قيادي��ة لكي 
ت��زود املطلوب بال�ض��اح لزعزعة االأمن 
واال�ضتق��رار.. وا�ضتغ��رب امل�ض��در مما 
اأث��ر يف ع��دد م��ن املواق��ع م��ن ت�ضيي�ش 
للمو�ضوع .. موؤكدا اأن املو�ضوع مرتبط 
مباحقة مطل��وب اأمني مت اإلقاء القب�ش 
علي��ه وكان برفقته رئي�ش ف��رع املوؤمتر 

بهمدان وجنله.
كم��ا اأك��د امل�ض��در ب��ان االعرتاف��ات 
موثق��ة بالفيدي��و و�ضتن�ضره��ا االأجهزة 

االأمنية اذا اقت�ضت احلاجة لذلك.

إلقاء القبض على مطلوب أمني ومعه رئيس فرع املؤمتر بهمدان وجنله



3 األحـــد 2017/10/22م املوافق 2 صفر 1439هـ العدد )236(

اإنه��ا تعد ا�س��عب املراح��ل الع�س��كريه التي �س��يعي�ش ايامه��ا الغزاة 
واملرتزقة فمن �سواريخ بالي�ستية ق�سرية املدى تنهمر على روؤو�سهم 
بني الفين��ة واالخرى وعملي��ات هجومية ا�س��بحت ماراثونا الفكاك 
منه وعمليات قن�ش مفتوحة ر�س��مت للغزاة واملرتزقة انهم يواجهون ا�سباحًا 
ولي�ش ب�س��راً واأكمنة قاتلة اأفقدت الغزاة واملرتزقة �س��وابهم وتوازنهم ..بات 

اللغة الع�س��كرية التي يتخاطب بها رجال اجلي�ش واللجان ال�س��عبيه مع الغزاة 
واملرتزقة م�س��كلة بقواعد رعب وتنكيل مميتة ومتقنة للغاية حيث ا�سبحت 
لغزاً بالن�س��بة للغزاة واملرتزقة عجزوا عن حّله فجرت على ال�س��نتهم لغة كم 
اخل�س��ائر والهزائم التي نالوها و التي اأدمت قلوبهم و�سّلت عقولهم والفرار من 

�ساحات املعركة ا�سبح غايتهم.... فماهو اجلديد

ميدي....
ك�ضف��ت م�ض��ادر ع�ضكري��ة ان الق��وة ال�ضاروخية 
ملرتزق��ة  جتمع��ات   1 زل��زال  ب�ض��اروخ  ا�ضتهدف��ت 
اجلي�ش ال�ضعودي �ضمال �ضحراء ميدي .. موؤكدة اأن 
ال�ضاروخ البالي�ضتي ق�ضر املدى اأ�ضاب هدفه خملفا 
خ�ضائ��ر بالع�ض��رات يف �ضف��وف املرتزق��ة وعتاده��م 
نتيجة االحداثيات اال�ضتخبارية الدقيقة والتي كانت 
يف منته��ى املهنية مما جعل ال�ض��اروخ يح�ضد نتيجة 
تفوق املتوقع...بعملية اخ��رى لقي القيادي املرتزق 
نا�ض��ر اأحمد عل��ي م�ضرعه بنران اجلي���ش واللجان 
يف جبه��ة ميدي ، ومت ا�ضته��داف حت�ضينات املرتزقة 
�ضم��ال �ضح��راء مي��دي بع��دد م��ن قذائ��ف املدفعية 

و�ضقوط قتلى وجرحى ب�ضفوفهم.....
إلى جيزان...

حي��ث قتل وج��رح عدد من اجلن��ود ال�ضعودين يف 
عملي��ة اإغارة ال�ضود اجلي���ش واللجان ال�ضعبية على 
جتمعات اجلنود ال�ضعودي��ن يف جبل قي�ش بجيزان. 
وحتدث��ت امل�ض��ادر الع�ضكري��ة لاع��ام احلربي ان 
اخل�ضائر جتاوزت اخلم�ضة قتلى وجرحى من اجلي�ش 
ال�ضعودي والذ البقية بالفرار رغم الغطاءاجلوي....
وذكر امل�ضدر الع�ضكري اي�ضا اأن القوة ال�ضاروخية 
اأطلق��ت �ضلية �ضواريخ كاتيو�ضا على جتمع اجلنود 
ال�ضعودين يف مركز قي��ادة ال�ضيابة بجيزان وهروب 
جماع��ي للجن��ود باآلياتهم ، يف حن ق�ضف��ت املدفعية 

جتمع��ات وحت�ضينات اجلن��ود ال�ضعودين يف موقع 
اخل�ض��ل موؤك��دة امل�ض��ادر ع��ن م�ض��رع العدي��د م��ن 

اجلنود ال�ضعوديين.

إلى جنران...
 حيث قتل وا�ضيب عدد من جنود العدو ال�ضعودي 
واملرتزق��ة خ��ال ت�ض��دي ا�ض��ود اجلي���ش واللج��ان 
ملحاول��ة زح��ف فا�ضلة على موق��ع ال�ضرفة يف جنران 
ا�ضتم��رت اأرب��ع �ضاع��ات م�ضنودًا بالط��ران احلربي 
واالأبات�ض��ي واال�ضتطاع��ي ، ومت تدم��ر اآلية مدرعه 
للمرتزق��ة �ض��رق تبة اخل�ضباء قبال��ة منفذ اخل�ضراء 
وقت��ل طاقمه��ا الثمانيه ب��ن �ضباط واف��راد.. اعقب 
ذل��ك تنفي��ذ ا�ضود اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبية عملية 
ع�ضكري��ة عل��ى موق��ع ع�ضك��ري �ضرق موق��ع الطلعة 
بنج��ران اأ�ضفرت عن م�ضرع وج��رح عدد من مرتزقة 
اجلي���ش ال�ضع��ودي ، فيم��ا مت ا�ضته��داف جتمعاتهم 
يف مثل��ث الع�ض��ة ، التبة البي�ض��اء ، ذو رعن ، موقع 
الغراميل قبالة منفذ اخل�ضراء و م�ضتحدث املخروق 
ب�ضواري��خ  ال�ضرف��ة  اأط��راف  يف  اأخ��رى  مواق��ع  و 

الكاتيو�ضا والقذائف املدفعية.......

إلى عسير.... 
حيث لقي اأربعة م��ن املرتزقة م�ضرعهم بر�ضا�ش 
اجلي���ش واللج��ان يف جبه��ة عل��ب ه��م: اأ�ضام��ه عبد 
احلكي��م يو�ض��ف ، عب��داهلل �ضلطان عب��داهلل العتواين، 

عم��ر على حمم��د عبده القباطي و حم��دي ح�ضن علي 
مقب��ل القباطي.كم��ا قت��ل 18 عن�ضر م��ن املرتزقة يف 
غارة لط��ران الع��دوان على جتمعاته��م بالقرب من 
منفذ علب احلدودي ، ومت ا�ضتهداف جتمعات العدو 
ال�ضع��ودي يف مدينة الربوعة من قب��ل رجال اجلي�ش 

واللجان ال�ضعبيه وكانت اخل�ضائر كبره.
إلى مأرب...

 لق��ي 23 مرتزق��ا م�ضرعه��م وا�ضي��ب ع��دد اخ��ر 
منهم يف عملي��ة ع�ضكرية للجي���ش واللجان ا�ضتهدفت 
مديري��ة �ض��رواح  اال�ضق��ري يف  مواقعه��م مبنطق��ة 
حمافظ��ة ماأرب ، فيما ا�ضتهدف��ت املدفعية جتمعاتهم 
يف تب��ة املط��ار، وقتل اأربع��ة من املرتزق��ة يف مناطق 

متفرقة باملديرية نف�ضها.

إلى اجلوف...
نفذ اجلي�ش واللجان ال�ضعبية عملية ع�ضكرية على 
مواق��ع املرتزق��ة يف منطق��ة ال�ضاقية نت��ج عنها قتلى 
وجرحى يف �ضفوفه��م ، يف حن قتل واأ�ضيب �ضتة من 
املرتزق��ة اإثر ا�ضته��داف اآليتهم �ض��رق التبة البي�ضاء 
مبديري��ة امل�ضل��وب ومت قن���ش خم�ض��ة اآخري��ن يف 

مناطق متفرقة باملديرية.

إلى نهم والبيضاء...
لقي 32 من املرتزق��ة م�ضرعهم يف عمليات للجي�ش 
واللج��ان ا�ضتهدف��ت مواقعهم مبنطقة احل��ول وتبة 

ال�ضفين��ة و�ضعب اجلرجور يف نهم، كم��ا هاجم ا�ضود 
اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبية مواق��ع املرتزقة مبنطقة 
اجلردي يف تويلق بالزاهر مبحافظة البي�ضاء ما اأدى 
اإلى 11 من القتلى وع�ضرات اجلرحى يف �ضفوفهم...

إلى تعز.....
اطلقت القوة ال�ضاروخيه للجي�ش واللجان �ضلية 
م��ن �ضواريخ الكاتيو�ض��ا على جتمع��ات املرتزقة يف 
مع�ضكر العن مبديري��ة ال�ضلو حمافظة تعز، م�ضرًا 
اإل��ى م�ض��رع و اإ�ضاب��ة خم�ض��ة من املرتزق��ة بنران 
وح��دة القنا�ضة يف مناطق متفرق��ة باملحافظة. حيث 
�ضب��ق ذل��ك قن���ش 13 باملحافظة خ��ال ال 20 �ضاعة 

املا�ضية....

إلى شبوة....

اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة �ضلي��ات غزي��رة من 
�ضواري��خ الكاتيو�ض��ا عل��ى جتمع��ات للمرتزق��ة يف 
موق��ع اخلزان مبنطقة حري��ب حمافظة �ضبوة وتكبد 

املرتزقه خ�ضائر موؤملة للغاية...

وفي اخلتام..
.يب��دو ان املرحل��ة الع�ضكري��ة التي د�ضنه��ا ا�ضود 
اجلي�ش واللجان ال�ضعبية باتت مرحلة تدوير الغزاة 
واملرتزق��ة ال��ى نفايات ب�ضري��ة نتيج��ة مايحدث لهم 
م��ن تنكي��ل وتدمر يف ظ��ل ف��رار زعماء احل��رب من 
�ضاح��ة املعرك��ة واالن�ضغ��ال بجمع املال وه��م باتوا 
وقود حرب وج��ب اخلا�ش منهم على ايدي اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبية...حتية لرج��ال اجلي�ش واللجان 

ال�ضعبية البوا�ضل...

من ميادين الجهاد

م�����رح�����ل�����ة ال������ت������دوي������ر ب���������������دأت.. ف�����امل�����رت�����زق�����ة ت������ن������زف دم��������اؤه��������م ف�������ي ال�������ش�������رق ال����ي����م����ن����ي..

وج�����ب�����ه�����ات م������ا وراء احل������������دود ف��������رن ن����������اري ي�����ق�����وم ب�����ت�����دوي�����ر اجل�����ي�����ش ال������س������ع������ودي إل��������ى س�����م�����اد زراع������������ي..

اجليش واللجان الشعبية.. منظومة عسكرية عقائدية وثقافية وهيكل عسكري وطني صلب

تتحدث عنها أمريكا والكيان الصهيوني برعب شديد كخطر
االأ�ضلح��ة مهم��ا كان��ت متط��ورة لي�ض��ت 
تهدي��د حقيقي.. ب��ل التهدي��د احلقيقي من 
ميل��ك تل��ك االأ�ضلحة مهم��ا دن��ى تطورها. 
ه��ذا ال يختل��ف علي��ه اثنان يف ه��ذا العامل 
وان كان��وا خ�ض��وم يتفق��ون عل��ى ذل��ك.. لذل��ك عندما 
وال�ضيا�ضي��ن  الع�ضكري��ن  امل�ضوؤول��ن  كب��ار  يطل��ق 
واال�ضتخباري��ن االمريكي��ن وال�ضهاين��ة ت�ضريحات 
�ضريح��ه ووا�ضحة عن اخلطر وماهيت��ه ومن اين هو 
قادم فهذا يعني ان مراكز ومعاهد وموؤ�ض�ضات االبحاث 
االأمريكي��ة  الع�ضكري��ة واالإ�ضرتاتيجي��ة  والدرا�ض��ات 
غزيرةع��ن  حتذيري��ه  تقاري��ر  رفع��ت  وال�ضهيوني��ة 
اخلط��ر الق��ادم وال�ض��ك ان ت�ضنيفات اخلط��ر يف اللغة 
الع�ضكرية واال�ضرتاتيجية الغربية خمتلفة وكثرة...

بطبيعة احلال...حتدث ق��ادة الكيان ال�ضهيوين وقادة 
اجلي���ش االمريك��ي ع��ن اليم��ن والزال��وا كخط��ر قادم 
يه��دد املنطقة.. رغم تو�ضيفها باخلطر وهي فعا خطر 
عل��ى الكي��ان ال�ضهيوين ولي���ش على غره ه��ذا الكيان 
ال�ضرطاين لكن هو اعرتاف حقيقي بالقوة اليمنية كقوة 
�ضاع��دة ال حتت��اج �ضوى زم��ن ق�ضر لتحج��ز مكانها 

االقليمي ك�ضانعة قرار وتغير وحتّول..
نعود للبداية...فبعد �ضقوط النظام اليمني الرجعي 
املرت��زق املتخل��ف الذي ح��ّول اليمن ال��ى ار�ش بليدة 
و�ضعب غائب عن احل�ضارة والكرامة االإن�ضانية نتيجة 
الو�ضاية ال�ضعودية والهيمنة اال�ضتعمارية ثم �ضقوط 
نظ��ام حزب اال�ض��اح االرهابي الذي ح��ول اليمن الى 
م�ضل��خ لقت��ل اجلي���ش وال�ضعب على ي��د االرهابين...

قبل �ضق��وط انظم��ة الرجعين املرتهن��ن واالرهابين 
املرتزق��ة.. كان هن��اك ثقاف��ة ع�ضكرية �ضاأئ��ده روجوا 
له��ا وه��ي ان امري��كا والغ��رب ق��وة ع�ضكري��ه ال تقهر 
وم��ن  اخلارط��ة  م��ن  بل��د  اي  م�ض��ح  وبا�ضتطاعته��ا 
ال�ضع��ب مواجهته��م النه��م ميتلكون ا�ضلح��ه متطورة 
وفتاك��ه ويعلم��ون بكل ما يج��ري ووالخ ه��ذه الثقافة 
و  الروحي��ة اجلهادي��ة  تف�ض��ت وجّم��دت  االنهزامي��ة 
الوطنية ال�ضجاعة ب��ل واماتتها يف مهدها فكانت االثار 
ال�ضلبي��ة الفتاكة ج��راء ن�ضر ه��ذه الثقاف��ة الع�ضكرية 
اال�ضت�ضامي��ه التي روج لها ه��وؤالء اخلونة واملرتزقة 

ان ال�ضعب اليمني كره اجلي�ش ومل يثق ومل يكن له اي 
اح��رتام او هيبه ووالخ وحتول يف اذهان اليمنين انه 
قوة ع�ضكريه بيد ظامل �ضد �ضعب ال اقل وال اكرث وهذه 
االث��ار ال�ضلبية كانت تتح��دث عن احلقيقة من جوانب 
كث��ره عموم��ا.. ه��ذه الروحي��ة اجلهادي��ة والوطنية 
كان��ت حتت��اج ال��ى ثقاف��ة وعقي��دة ع�ضكري��ه حتييها 
وتنع�ضها وحت��ّول اليمن من بلد �ضعيف م�ضتعبد ميت 
ال��ى بلد قوي ح��ّي حّر وه��ذا ما حدث وكان��ت البداية 

مفاجاأة للمنطقة والعامل...
حي��ث حت��ول اليمن ال��ى وح���ش عربي م�ضل��م اعاد 
نف�ضه ال��ى احلياه بذاته فخطف انظ��ار العامل وارعب 
ث��ورة ح�ضم��ت كل  نتيج��ة  ا�ضتثن��اء  ب��دون  اع��داءه 
�ض��يء وانه��ت كل �ض��يء و�ضنعت التغي��رات الكربى 
والتح��والت اال�ضرتاتيجي��ة التي قلبت املنطق��ة راأ�ضا 
على عقب مما جعل م�ضاألة �ضن العدوان على اليمن اأمر 
ال مفر منه بالن�ضبة للدول االقليمية والغربية املعادية 
لليم��ن وعل��ى راأ�ضه��م امري��كا وال�ضعودي��ة والكي��ان 

ال�ضهيوين ....
»ق��وات  اليمني��ة  الع�ضكري��ة  املوؤ�ض�ض��ة  ا�ضبح��ت 
اجلي���ش واللجان ال�ضعبية« بزم��ن قيا�ضي قوه �ضاربه 
بكاف��ة افرعه��ا الع�ضكري��ة وه��ذا مل يح��دث اال بجهود 
جب��اره وخط��ط حمكم��ه وبرام��ج متقن��ه وت�ضحيات 
ج�ضيمه وعمل دوؤوب مما جعل القوة الب�ضرية واحدة 
من اأهم الهياكل الع�ضكرية قّوًة و تاأثرًا على االأو�ضاع 

اليمنية واالإقليمية...
تع��د الثقاف��ة الع�ضكري��ة احلديث��ة الت��ي ر�ضخه��ا 
�ضماح��ة قائ��د الث��ور ال�ضي��د القائد عبد املل��ك احلوثي 
ايده اهلل عن�ضرَا رئي�ضياَ من عنا�ضر احلياة الع�ضكرية 
اليمني��ة الي��وم ، وه��ي يف الوق��ت ذات��ه ت�ض��كل ج��زءَا 
هام��اَ من ال��رتاث الع�ضك��ري والوطن��ي، وتلعب دورَا 
اأ�ضا�ضياَ يف تن�ضئة جيل ال�ضباب اليمني واإعداده ثقافيا 
ثقاف��ة  ال�ضعبي��ة«  واللج��ان  وع�ضكريا.ولل�«اجلي���ش 
ممي��زة تتخط��ى م�ضطل��ح الثقافة املع��روف بالن�ضيج 
الكلي م��ن االأفكار واملعتقدات والع��ادات واالجتاهات 
والقي��م وال�ضل��وك املقل��دة وامل�ضكلة من هن��ا وهناك ، 
حيث ينتم��ي جماهدي اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية اإلى 

ثقاف��ة ع�ضكري��ه عقائدية وطني��ه ت�ضتند اإل��ى االإميان 
املطلق بثوابتها وقيمها واخاقها ومبادئها ، فهم ا�ضود 
ثقاف��ة ع�ضكريه قراآنيه ووطنيه تاريخية، حيث ارتبط 
دخ��ول »املقاتلن » اأي��ة معركه براي��ه الوطن و�ضعار 
هيه��ات من��ا الذل��ة.. والن�ض��ر او ال�ضه��ادة .و�ض��ور 
ال�ضه��داء ورم��وز االب��اء والع��زة والكرام��ة واالقدام 

؛ ب��ل ويف اإ�ض��رار ا�ضطوري يربط��ون كل منجز دفاعي 
بكل ال�ضع��ب كل ال�ضعب وهذا نابع م��ن ثقافه وعقيده 

�ضحيحه ورا�ضخه متثل الوطن وال�ضعب...
ثقاف��ة »اجلي���ش واللج��ان« الع�ضكري��ة ه��ي ثقافة 
م�ضم��ون ع�ضكري عملي وجداين امي��اين معريف �ضلوكي 
وت�ضكي��ات  قتالي��ه  وح��دات  كونه��ا  ح��ول  تتمح��ور 

ع�ضكري��ه مرتبط��ة بقائ��د الث��ورة وال�ضع��ب والوطن 
مم��ا جعلها كي��ان ع�ضكري كب��ر مينح الدول��ة الهيبة 
والتاأثر و�ضنع الق��رار القّوي واملوؤثر وبزمن احلرب 

واحل�ضار واملعاناة..
تنت�ض��ر يف قطاع��ات »اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبية » 
الي��وم الثقاف��ة الع�ضكرية اليمني��ة اخلال�ضة، �ضواء يف 
اأن�ض��اق الهج��وم بالراجمات ال�ضاروخي��ة، اأو الهجوم 
باملوجات الب�ضرية التي طّوروها يف احلرب العدوانية 
و�ضبق ذلك يف احلرب على االرهاب واالنت�ضار عليه ؛ 
لوجود ال�ضيد القائد والقادة و امل�ضت�ضارين وال�ضباط 
املخ�ضرمن من خمتلف ال�ضنوف الع�ضكرية واالأمنية 
وقيادته��م امليداني��ة و�ضيطرته��م عل��ى حرك��ة مقاتلي 
»اجلي�ش واللجان«؛ حتقيقاً الإجناز امل�ضروع الوطني 
وال�ضيط��رة عل��ى الق��رار يف الوط��ن و�ضيان��ة كرام��ة 

ال�ضعب وحريته وارادته ومكت�ضباته...
وق��د غر���ش ال�ضي��د القائد ثقاف��ة ع�ضكريه ح��ّره اأن 
»اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة« ق��وة دفاعي��ه حتم��ي 
الوطن واملواط��ن وهجوميه ت�ضحق االعداء ومتزقهم 
عل��ى  حك��ًرا  الع�ضكري��ة  الثقاف��ة  تع��د  متزيق��ا...مل 
الع�ضكرين واإمنا اقتحمت املجال على االآذان ال�ضعبية 
اأي�ًض��ا. فك��م من م��رة �ضمع��ت م�ضطل��ح الكاتيو�ضا اأو 
قذائ��ف اله��اون اأو طائرات F-16 ووال��خ يف �ضا�ضات 
التلف��زة وال�ضبك��ة العنكبوتي��ة؟. ومع ات�ض��اع دائرة 
احل��روب يف املنطقة والعامل اأ�ضبح لزاًما على اجلميع 
االإمل��ام ببع�ش ه��ذه امل�ضطلح��ات ومدلوالتها، وكذلك 
معرفة كيفية عملها واالأ�ض�ش العلمية املبني عليها هذه 
االأ�ضلح��ة و الف��روق بينه��ا والأي منها الغلب��ة يف حال 
املواجه��ة. ولك��ن يج��ب ماحظة اأن ه��ذا الرتجيح من 
الناحية التكنولوجية البحتة حيث اأن احل�ضم يف اأر�ش 
املعرك��ة ال يح��دده فقط الت�ضليح ولك��ن يحدد بعوامل 
كث��رة اأهمها م��ن بيده هذا ال�ض��اح و ثقافته وعقيدته 
الع�ضكري��ة. حيث وهذه العوام��ل توفرت لدى اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبية دون غرهم... مم��ا جعل املوؤ�ض�ضة 
الع�ضكرية اليمنية الي��وم هي »الوح�ش العربي امل�ضلم 
« . ال��ذي ه��و اأخطر م��ا يهدد اأمري��كا الي��وم... بثقافه 

وعقيده وهيكل ع�ضكري �ضلب.. .. اليمن ينت�ضر
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اأو جاه��ًا بالتاري��خ كي  اأن تك��ون �ضجاع��اً  “علي��ك 
تدخل يف حرب مع �ضعب اليمن..

هك��ذا مت افتت��اح التقرير اخلا�ش بربنام��ج “للق�ضة 
بق��ي” عل��ى قن��اة اجلزي��رة القطري��ة يف احللق��ة التي 
حملت عنوانا “رقيقا” و”ح�ضا�ضا” ومدغدغا للم�ضاعر 

اجليا�ضة “اغتيال الطفولة يف اليمن”.
ي��ا �ض��ام واخ��را قررن��ا الع��ودة ال��ى ال��وراء كي 
نع��رف ان اليم��ن و�ضعب��ه ع�ضي على االنك�ض��ار والذل 

واال�ضت�ض��ام ،فه��ل ه��داأت وانق�ضعت  “غب��ار عا�صفة 
احلزم” و�ضارت الروؤية وا�ضحة االن؟

احلكاي��ة معلوم��ة وال داع��ي للخو���ش فيه��ا جمددا 
،لك��ن هل ي�ض��ح ان نقبل ما يح��دث ون�ضعه حتت نف�ش 
العناوي��ن الت��ي يرددها الكث��ر من االعامي��ن العرب 
حالي��ا حماول��ن ايهام امل�ضاه��د باأننا حقا ام��ام “اعام 

ان�ضاين ” يحن ويئن حتت وطاأة ما يحدث لليمنين؟
�ضراح��ة ذهل��ت من حج��م “النفوذ” ال��ذي �ضاحب  

احللق��ة مع تكري�ش و�ض��م بنف�ش اال�ضم غ��زا ال�ضو�ضال 
“احللق��ة  ان  وتذك��رت  وان��ذار  �ضاب��ق  دون  ميدي��ا 
املفق��ودة” حن كنا ن�ضرخ يف ايام خل��ت عن ا�ضتباحة 
الطفول��ة يف اليم��ن “�ضره��ا” بي��د جهة معين��ة ،ورمبا 
قادين هذا االمر الكت�ضاف اجلواب “املعلق” عن  �ضوؤال 
جوه��ري �ضب��ق وطرحته هنا بالتحدي��د حن كتبت عن 
“الطفل��ة بثين��ة الرميي” ليكون ال��رد خمت�ضرا موجزا 

قطريا”. املمول  االعام  عن  “فت�ش 
وبالعودة الى املقدمة ال ميكن الحد على االطاق ان 
ينكر ان اول من �ضدح وا�ضهر تلك املعطيات عن التاريخ 
اليمني جماهرا بذل��ك يف مقاالته واطاالته التلفزيونية 
“املوثقة” هو رئي�ش حترير هذه ال�ضحيفة الذي وقف 
يف وجه اجلميع منذ ذل��ك االعان “املفاجئ” عن مياد 
م��ا ي�ضم��ى  “التحالف العربي” وعزمه ع��ن غزو اليمن 

ب�صعار “عا�ضفة احلزم”.
هذا لاأمانة والتو�ضيح وو�ضع النقط على احلروف 
قب��ل ان يتح��دث اي من��رب اخ��ر ع��ن “حر�ض��ه” عل��ى 
�ضع��ب اليمن واطف��ال اليمن الذين لن يعي��د لهم ادراج 
ال�ضعودي��ة وحتالفه��ا يف “القائم��ة ال�ض��وداء” لاأم��م 
املتح��دة ادن��ى اعتب��ار ونحن نتح��دث عن ع��امل ب�ضع 
يتعام��ل بازدواجي��ة مقيت��ة معه��م ي�ضط��ف يف خن��دق 
املجرم��ن ويبيعه��م اال�ضلح��ة ب�ضفق��ات خيالي��ة ث��م 
يحا�ض��ر يف االخ��اق وال�ض��رف والعفة بع��د ان تكتمل 

ف�ضول واركان اجلرمية..
للمرة املليون لكم اهلل يا اأطفال اليمن..

كتابات

� يف م�ض��ر هن��اك مث��ل �ضائع يقول “مايح�ض���ش بالنار اال الل��ي كاب�ضها”، 
ومعن��اه ان ال اح��د ي�ضع��ر ب��اأمل احلرق �ضوى م��ن يقب�ش يده عل��ى اجلمرة 
امل�ضتعل��ة، مهما تخيل االخرون اأمله ومهما تعاطفوا مع��ه فاإن املم�ضك بالنار 
ه��و االق��در على االح�ضا�ش ب��االأمل واملعاناة وهو اف�ضل م��ن يقيم وزن االمل 

وكيفية التخل�ش منه.
� ه��ذا مبنا�ضب��ة االمل واملعان��اة الت��ي يعي�ضها اليمني��ون بفعل 
الع��دوان الغا�ضم، والذي تزداد حدته م��ع التجاهل الدويل والعربي 
بفعل االرتزاق والر�ضاوى تارة وبفعل التبلد وال�ضلبية والامباالة 

وافتقاد احلمية والنخوة وامل�ضاعر االن�ضانية تارة اخرى.
� ومبنا�ضب��ة ان هن��اك متعاطف��ن ال ي�ضتطيع��ون تق��دمي �ض��يء �ض��وى 
الدع��وات والدعم املعنوي، وان هناك اي�ضاً متعاطف��ن متحم�ضون وياأملون 
م��ن املقاوم��ة اليمنية مزيدا م��ن ال�ضمود ومزي��دا من تاأديب الع��دوان، وقد 
ت�ض��ل املطال��ب يف بع�ش االحي��ان للمزايدات نظ��را لعدم الق��درة على تقييم 

االو�ضاع على االر�ش تقييماً دقيقاً.
� م��ن هذا املنطل��ق، فنحن نطالب ودون مزاي��دات، بنقلة نوعية 
وفق��اً للمت��اح م��ن االمكانات، وه��ذه النقل��ة مفادها حماول��ة تغير 
االو�ض��اع على االر���ش باالنتقال للهجوم، وه��ذه املطالب �ضنو�ضح 
منطلقاته��ا ون�ضع الطلب يف حجمه احلقيقي، والذي مفاده انه طلب 
م��ن ال ي�ضتطي��ع تقدير االم��ر بدقة عل��ى االر�ش، مثل م��ن يتخذون 

القرار ويبذلون الدماء على االر�ش وهم القاب�ضون على اجلمر.
� ومنطلقات هذا الطلب ان الرهان على الوقت وطول املعركة قد ال يكون 
ال�ضاح النافذ للمقاومة يف حالة العدوان ال�ضعودي، الن هذا العدوان يعتمد 
على �ضراء املرتزق��ة و�ضراء �ضمت املوؤ�ض�ضات الدولية، وكذلك �ضراء و�ضائل 
االعام مما يجعل الق�ضي��ة جمهولة للراأي العام ومقت�ضرة على جمرد ظال 
او اخب��ار متناث��رة ال تت�ضق مع ب�ضاعة وخ�ضة الع��دوان وال مع روعة ونبل 

وب�ضالة ال�ضمود والت�ضحيات.
� وم��ن هنا، ف��اإن ال�ض��اح الناف��ذ للمقاومة ه��و انتق��ال املعارك 
لداخ��ل ارا�ضي املعتدي، وب�ضكل ميثل خطورة على عر�ضه وميزانه 
االجتماع��ي واالقت�ض��ادي وي�ض��كل �ضغطاً م��ن الداخ��ل ال�ضعودي 

للخروج من املاأزق.
� وهذا ال يتعار�ش مع جهود موازية للدبلوما�ضية وطرق ابواب االعام 
واملنظم��ات الدولية مبا يزيد م��ن حرجها بعد �ضمتها الذي ي�ضكل و�ضمة عار 

يف جبينها لن ت�ضتطيع حموه.
� ه��ذا يتطل��ب بالتاأكيد ق��رارات ميداني��ة و�ضيا�ضية مم��ن لديهم 
ال�ض��ورة الكاملة من حيث الت�ضلي��ح والقدرة وخريطة االهداف مع 

وجود قائمة باملحاذير االن�ضانية واالأخاقية، وهو لي�ش بالي�ضر.
� ولك��ن م��ا نقول��ه هو ان متخ��ذ القرار ل��و ميتلك عدة خي��ارات من بينها 
اخلي��ار املق��رتح، فنحن ن�ضتحثه على التزام هذا اخلي��ار دون تاأجيل قبل ان 
تنفج��ر اجلبهة الداخلية اليمنية ذاتها بفعل املوؤامرات التي يحيكها العدوان 

كجزء من العدوان لتفتيت اليمنين والوقيعة بينهم.
� ل��و امتلك متخذو القرار يف املقاومة اليمنية هذا اخليار فا داٍع 
لتاأجيل��ه، ويف النهاي��ة هم اأدرى ب�ضوؤون ميدانه��م وجبهتهم و�ضنظل 

لهم داعمن.
� العدوان ال�ضع��ودي يت�ضق مع ال�ضيا�ضة الدولية وموؤ�ض�ضاتها من حيث 

التعاطي ب�ضرعية القوة ال قوة ال�ضرعية.
� واملقاوم��ة ال�ضرعي��ة باليم��ن، وه��ي التي تواج��ه الع��دوان ال�ضعودي 
االأمريك��ي، ال ب��د وان متتل��ك ال�ضي��ف كما امتلك��ت الدم املب��ذول، وال بد وان 

توؤرق العدوان يف خمدعه عرب ا�ضرتاتيجية تتخطى �ضواريخ بركان.
� ال نعل��م يقين��اً م��اذا متتل��ك املقاوم��ة، ولك��ن نعل��م يقيناً انه��ا ال تعدم 

اخليارات.

 .. يدق املسمار األخير بنعش الهزائں 
السعودية في اإلقليں 

المقاومة 
اليمنية

يق��ول  �ضائ��ع  مث��ل  هن��اك  م�ض��ر  يف 
“مايح�ض���ش بالن��ار اال اللي كاب�ضها”، 
ومعن��اه ان ال اح��د ي�ضعر ب��اأمل احلرق 
�ض��وى م��ن يقب���ش ي��ده عل��ى اجلمرة 
امل�ضتعل��ة، مهم��ا تخي��ل االخ��رون اأمله 
املم�ض��ك  ف��اإن  مع��ه  تعاطف��وا  ومهم��ا 
بالنار ه��و االقدر على االح�ضا�ش باالأمل 
واملعان��اة وه��و اف�ض��ل من يقي��م وزن 

االمل وكيفية التخل�ش منه.
ه��ذا مبنا�ضب��ة االمل واملعان��اة التي 
الع��دوان  بفع��ل  اليمني��ون  يعي�ضه��ا 
م��ع  حدت��ه  ت��زداد  وال��ذي  الغا�ض��م، 
بفع��ل  والعرب��ي  ال��دويل  التجاه��ل 
وبفع��ل  ت��ارة  والر�ض��اوى  االرت��زاق 
التبل��د وال�ضلبي��ة والامب��االة وافتقاد 
احلمية والنخوة وامل�ضاع��ر االن�ضانية 

تارة اخرى.
ال  متعاطف��ن  هن��اك  ان  ومبنا�ضب��ة 
ي�ضتطيعون تقدمي �ضيء �ضوى الدعوات 
اي�ض��اً  هن��اك  وان  املعن��وي،  والدع��م 
م��ن  وياأمل��ون  متحم�ض��ون  متعاطف��ن 
املقاوم��ة اليمني��ة مزي��دا م��ن ال�ضمود 
ومزيدا م��ن تاأديب العدوان، وقد ت�ضل 
املطال��ب يف بع���ش االحي��ان للمزايدات 
نظ��را لعدم القدرة على تقييم االو�ضاع 

على االر�ش تقييماً دقيقاً.
من هذا املنطلق، فنحن نطالب ودون 
مزاي��دات، بنقلة نوعية وفقاً للمتاح من 
االمكانات، وهذه النقلة مفادها حماولة 
تغير االو�ض��اع على االر�ش باالنتقال 
�ضنو�ض��ح  املطال��ب  وه��ذه  للهج��وم، 
الطل��ب يف حجم��ه  منطلقاته��ا ون�ض��ع 
احلقيق��ي، والذي مفاده انه طلب من ال 
ي�ضتطيع تقدير االمر بدقة على االر�ش، 
مثل من يتخذون القرار ويبذلون الدماء 
القاب�ض��ون عل��ى  عل��ى االر���ش وه��م 

اجلمر.
ومنطلق��ات ه��ذا الطل��ب ان الره��ان 
ال  ق��د  املعرك��ة  وط��ول  الوق��ت  عل��ى 
يف  للمقاوم��ة  الناف��ذ  ال�ض��اح  يك��ون 
ه��ذا  الن  ال�ضع��ودي،  الع��دوان  حال��ة 
الع��دوان يعتم��د عل��ى �ض��راء املرتزقة 
الدولي��ة،  و�ض��راء �ضم��ت املوؤ�ض�ض��ات 
مم��ا  االع��ام  و�ضائ��ل  �ض��راء  وكذل��ك 
يجع��ل الق�ضي��ة جمهول��ة لل��راأي العام 
ومقت�ض��رة على جمرد ظ��ال او اخبار 
متناث��رة ال تت�ض��ق م��ع ب�ضاع��ة وخ�ضة 
الع��دوان وال م��ع روعة ونب��ل وب�ضالة 

ال�ضمود والت�ضحيات.
الناف��ذ  ال�ض��اح  ف��اإن  هن��ا،  وم��ن 
للمقاوم��ة ه��و انتق��ال املع��ارك لداخ��ل 
ارا�ضي املعتدي، وب�ضكل ميثل خطورة 
االجتماع��ي  وميزان��ه  عر�ض��ه  عل��ى 
م��ن  �ضغط��اً  وي�ض��كل  واالقت�ض��ادي 

الداخل ال�ضعودي للخروج من املاأزق.
وهذا ال يتعار�ش م��ع جهود موازية 
للدبلوما�ضي��ة وط��رق اب��واب االع��ام 
واملنظمات الدولية مبا يزيد من حرجها 
بع��د �ضمتها الذي ي�ض��كل و�ضمة عار يف 

جبينها لن ت�ضتطيع حموه.
ه��ذا يتطلب بالتاأكيد قرارات ميدانية 
و�ضيا�ضية ممن لديه��م ال�ضورة الكاملة 
م��ن حي��ث الت�ضليح والق��درة وخريطة 
االه��داف م��ع وج��ود قائم��ة باملحاذير 
لي���ش  وه��و  واالأخاقي��ة،  االن�ضاني��ة 

بالي�ضر.
ولك��ن ما نقول��ه هو ان متخ��ذ القرار 
لو ميتلك عدة خيارات من بينها اخليار 
املق��رتح، فنح��ن ن�ضتحثه عل��ى التزام 
ه��ذا اخليار دون تاأجيل قب��ل ان تنفجر 
اجلبه��ة الداخلي��ة اليمني��ة ذاتها بفعل 
املوؤام��رات التي يحيكها العدوان كجزء 

من العدوان لتفتيت اليمنين والوقيعة 
بينهم.

لو امتل��ك متخذو الق��رار يف املقاومة 
اليمني��ة هذا اخلي��ار ف��ا داٍع لتاأجيله، 
ويف النهاي��ة هم اأدرى ب�ض��وؤون ميدانهم 

وجبهتهم و�ضنظل لهم داعمن.
م��ع  يت�ض��ق  ال�ضع��ودي  الع��دوان 
م��ن  وموؤ�ض�ضاته��ا  الدولي��ة  ال�ضيا�ض��ة 
حي��ث التعاط��ي ب�ضرعية الق��وة ال قوة 

ال�صرعية.
واملقاوم��ة ال�ضرعي��ة باليم��ن، وهي 
ال�ضع��ودي  الع��دوان  تواج��ه  الت��ي 
االأمريكي، ال ب��د وان متتلك ال�ضيف كما 
امتلكت الدم املبذول، وال بد وان توؤرق 
الع��دوان يف خمدعه ع��رب ا�ضرتاتيجية 

تتخطى �ضواريخ بركان.
ال نعل��م يقين��اً ماذا متتل��ك املقاومة، 
ولكن نعلم يقيناً انها ال تعدم اخليارات.

»جاهل بالتاريخ من يدخل في حرب مع شعب اليمن«

الكات�������������ب األردن�����ي   هشام الهبيشان

ال�كات�����ب الع������رب�������ي      ع�����������������ادل العوف���������ي

!؟

الكات������ب املص��������ري    إيه���������اب ش����������وقي

جرافيك

ال����ي�����م�����ن

ونقل�������ة نوعي�����ة ألزم�����������ة..
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اخلراخير فقط الباقية
�ضاحن��ات تتقاطر من غرب جن��ران حمملًة باخلر�ضانة 
ال�ضتح��داث طري��ق يف �ضم��ال حمافظة ح�ضرم��وت بطول 
700 كم، بعدما تركت ال�ضلطات ال�ضعودية رمال �ضحراء 
الرب��ع اخلايل تزحف على الطريق االأ�ضفلتي ال�ضابق حتى 
طمرت��ه، وقام��ت بتوزيع ع�ضرات اجلراف��ات على امتداد 

الطريق اجلديد ملواجهة زحف الرمال.
وبح�ض��ب املغرتب��ن الذي��ن عمل��وا هن��اك، مل يتب��َقّ 
لل�ضلط��ات ال�ضعودية حتى ُتخف��ي معامَلَ جرميتها يف نهب 
ُب  االأرا�ض��ي اليمنية �ض��وى قرية اخلراخر الت��ي تنت�ضِ
م�ضاكُنه��ا يف قل��ب ال�ضح��راء، ويقطنها اأكرث م��ن 6 اآالف 
مين��ي يتحدثون اللغة املهري��ة، وينتمون لع�ضائر املنهايل 
والعوامر واملهري. ويتعر�ش �ضكان قرية اخلراخر، كما 
هي ت�ضميتها اليمنية، الأب�ض��ع �ضنوف التعذيب والتنكيل 

والتهجر.
َومنع��ت ال�ضلط��ات ال�ضعودية �ض��كان قرية اخلراخر 
من بن��اء م�ضاك��َن جديدة، وعر�ض��ت عليه��م التنازل عن 
م�ضاكنه��م القائم��ة مقاب��ل مبالغ مغري��ة، واالنتق��ال اإلى 
من��ازل بديل��ة مت جتهيزها له��م كمدينة �ضكني��ة يف منطقة 
ال�ضق��ق بداخ��ل جن��ران، عل��ى بع��د 120 كم م��ن القرية 

احلالية.
فرف���ش الكث��ر منهم التن��ازل ع��ن منازله��م وقريتهم 
فلج��اأت ال�ضلط��ات ال�ضعودي��ة القمعي��ة له��دم مدار���ش 
اخلراخ��ر الث��اث، وحرم��ت اأطفالهم م��ن التعليم، ومن 
�ضبق له االلتحاق باملدار�ش عليه الذهاب اإلى �ضرورة على 
م�ضافة 501 كم غرب قريتهم، وهناك يحظر على املعلمن 
التح��دث بلغتهم املهري��ة حتى فيما بينه��م، ويطلب منهم 
التحدث بلهجة النظام ال�ضعودي لغة التعليم يف اململكة.. 
مل تفل��ح ممار�ض��ات التع�ض��ف يف طم�ش ُهوي��ة اخلراخر 
اليمنية، التي تظل العامة االأبرز للحد الفا�ضل بن اليمن 
واململكة، و�ضط رمال ال�ضحراء املتَح�ّركة ووفق معاهدة 
ج��دة، لي�ض��در يف مطلع العام 2015م اأم��ر ملكي انح�ضر 
تداول��ه يف جن��ران وبع���ش ال�ضحف املحلي��ة، وق�ضى ب� 
“اإلغ��اء حمافظة اخلرخر، ونقل تبعية املراكز التابعة 

لها اإلى مواقع اأخرى مبنطقة جنران”.

تهجير بالقوة
يحِم��ُل �ضكان قري��ة اخلراخر وثائ��ق ُهويتهم اليمنية 
الت��ي تطلب �ضلط��ات اململك��ة منه��م التنازل عنه��ا مقابل 
منحه��م اجلن�ضي��ة ال�ضعودي��ة. رف���ش الغالبي��ة منه��م، 

وب�ضبب ذلك ُحرموا من احل�ضول على اأعمال ووظائف يف 
اململكة، وهم فق��راء ومعدمن، وكل ما لديهم فقط بطائق 
ت�ضمى”تابعي��ة” لل�ضم��اح له��م للتنق��ل وه��ي بطائق من 

الدرجة الثانية يلزمهم جتديدها نهاية ُكّل �ضهر.

مواجهات بالسكاكني

ع�ض��رات  قّدم��ت  2017م،  احل��ايل  الع��ام  مطل��ع  ويف 
املدرع��ات واالأطقم برفقة م�ضوؤولن �ضعودين من الدفاع 
والداخلي��ة وال�ض��وؤون البلدي��ة والقروي��ة القتحام قرية 
اخلراخر وتهجر �ضكانها بالقوة اإلى الداخل ال�ضعودي، 
ومل ترتاج��ع احلمل��ة اإاّل بعد خ��روج الن�ض��اء ملواجهتها 

بال�ضكاكن واالأََدَوات احلادة من املطابخ.

حلم السعودية في منفذ إلى بحر العرب

بجوار القري��ة، يوجد مع�ضكر اخلراخر الذي اأن�ضاأته 
الريا���ش يف ف��رتات �ضع��ف ال�ضلط��ات يف جن��وب اليم��ن 
�ضابق��اً، وان�ضغاله��ا بال�ضراع��ات قب��ل الوح��دة، لت�ضلمه 
للق��وات اليمني��ة يف ال���11 م��ن يولي��و 2004م. ونقل��ت 
وكال��ة االأنب��اء ال�ضعودي��ة الر�ضمي��ة، “وا���ش”، حينها، 
خ��ربًا ج��اء فيه: “بن��اء عل��ى توجيهات �ضاح��ب ال�ضمو 
امللكي االأمر �ضلط��ان بن َعبدالعزيز النائب الثاين لرئي�ش 
جمل���ش الوزراء ووزير الدفاع والطران واملفت�ش العام، 
ووفقاً ملعاهدة جدة لرت�ضيم احلدود بن اململكة واليمن، 
وذل��ك املوقف التاريخي ال�ضج��اع واحلا�ضم لفخامة االأخ 
الرئي���ش علي َعبداهلل �ضالح واأخيه �ضمو ويل العهد االأمر 
َعبداهلل بن َعبدالعزيز يوم الثاين ع�ضر من �ضهر يونيو عام 

2000م.
ق��ام رئي�ش هيئ��ة االأركان العامة، الفري��ق اأول الركن 
�ضال��ح بن عل��ي املحيا، موؤخ��رًا بت�ضليم مط��ار البديع يف 
اخلرخ��ر ومع�ضكر الق��وة واملرافق العام��ة جنوب خط 
احل��دود اجلديد اإلى اجلانب اليمن��ي، الذي ميّثله رئي�ش 
هيئ��ة االأركان العام��ة للق��وات امل�ضلح��ة اليمني��ة اللواء 
الرك��ن حمم��د عل��ي القا�ضم��ي.. وقد اأقي��م احتف��ال بهذه 
املنا�ضب��ة، بداأ بعزف ال�ضامن الوطنين لليمن واململكة، 
ومت اإن��زال العل��م ال�ضعودي م��ن املوقع وت�ضليم��ه لقائد 
ق��وة �ضرورة ومت رف��ع العَلم اليمن��ي. واإثرها، مت توقيع 
الوثيق��ة وت�ضلي��م املواق��ع من قب��ل رئي�ض��ي الوفدين”.. 
ت�ضّلم اللواء القا�ضم��ي مع�ضكر اخلراخر ومطار البديع، 

وع��ّزز نظام �ضنعاء بعدها تواُج��َده هناك بلواء ع�ضكري 
م��درع مع كام��ل عت��اده وعدد م��ن املروحي��ات. واليوم، 
تك�ض��ف امل�ض��ادر ل��� “العرب��ي” خل��و املط��ار واملع�صكر 
م��ن اأّي تواجد للق��وات اليمنية، عدا �ضاب��ط و20 جندياً 
يت�ضلم��ون وجباتهم الغذائية من النظ��ام ال�ضعودًي، وال 
ي�ضتطيع��ون االعرتا���ش عل��ى االأ�ضغ��ال التو�ضعية التي 

تقوم بها ال�ضركات ال�ضعودية داخل االأرا�ضي اليمنية.
��ُد امل�ض��ادُر اأن ال�ضلط��ات ال�ضعودية متكنت،  كم��ا توؤِكّ
ويف اأق��ل من عامن، من الب�ضط عل��ى م�ضاحات وا�ضعة يف 
ثمود وخراخ��ر بح�ضرموت واملهرة، ومل يتبق للريا�ش 
اإاّل ب�ضعة كيلومرتات و�ضيكون لها منفذ اإلى بحر العرب.

ضم وإحلاق وسيطرة على الثروات

االأ�ضفلت��ي  الطري��ق  م��ن  ك��م   60 م�ضاف��ة  عل��ى 
وال�ضري��ط احل��دودي ال��ذي ر�ضمت��ه ال�ضعودي��ة موؤخرًا 
داخ��ل ح�ضرم��وت، يتواج��د مع�ضك��ر ق��وات “النخب��ة 
احل�ضرمية”. لكن امل�ضادر توؤكد، ل�”العربي”، اأن قوات 
ما ي�ضمى “النخب��ة” ال حَت�ّرك �ضاكناً، واأن مهمتها متكن 
ال�ضعودي��ة واالإمارات من ث��روات ومقدرات ح�ضرموت، 
م�ضيف��ة اأن الكث��ر م��ن �ضكان الق��رى �ضم��ال ح�ضرموت 
ي��رتددون يومياً عل��ى مراكز �ضعودي��ة ُخ�ض�ضت ملنحهم 
بطائ��ق “تابعي��ة”، واأن �ضي��وخ ع�ضائ��ر يتفاو�ضون مع 
م�ضوؤولن �ضعودين على �ضم قراهم للمملكة مبباركة من 
قي��ادات مع�ضكر “النخبة”. كم��ا اأن االإمارات تقوم حالياً 

مبنح العديد من اأبناء املهرة وثائق اجلن�ضية.

أعمال حفر ألرامكو النفطية
اإل��ى  خراخ��ر  اإل��ى  بنج��ران  �ض��رورة  مف��رق  وم��ن 
االأرا�ض��ي التي ابتلعته��ا ال�ضعودية بح�ضرموت، مناطق 
اإاّل  لل�ضعودي��ن،  حت��ى  اإليه��ا  الدخ��ول  مين��ع  حمرم��ة 
بت�ضاري��ح تتفح�ضها نقاط التفتي���ش. كما مينع الت�ضوير 
هناك حت��ى بالهواتف النقالة ملن يعملون بداخلها. اأعمال 
حف��ر وا�ضتك�ضاف��ات نفطي��ة وم��د اأنابي��ب تنفذه��ا �ضركة 
اإلى  اأدخلت موؤخرًا عددًا من احلفارات  “اأرامك��و” التي 

�ضمال ح�ضرموت.
وما بن �ض��رورة وخراخر، تتواج��د قاعدة ع�ضكرية 
اأمريكي��ة للطائ��رات ب��دون طي��ار، ومرك��ز دع��م واإ�ضناد 
وخدم��ات لوج�ضتية ل� “التحالف” الذي يخو�ش حربه يف 

اليمن حتت يافطة “اإعادة ال�ضرعية”.

يف الوق��ت الراه��ن ال يب��دو حلف الع��دوان العربي 
عل��ى اليمن بقيادة ال�ضعودية يف اأح�ضن اأحواله، فكلما 
طال��ت االأزم��ة كلم��ا ظه��رت ت�ضدعات يف ه��ذا اجل�ضم 
غ��ر املتجان���ش ال م��ن حي��ث االأه��داف وال امل�ضالح، 
وكان ط��رد قطر من التحالف، يف يوني��و املا�ضي، على 
خلفي��ة االأزمة اخلليجي��ة التي ن�ضبت ب��ن ال�ضعودية 
واالإم��ارات من جهة، وقطر من جهة اأخرى، خر دليل 

على ت�ضدع هذا التحالف.
على م�ضتوى خارطة التحالفات يف الداخل اليمني، 
هن��اك حتالف��ات �ضمنية و�ضع��ت الريا���ش حليًفا اإلى 
جان��ب عدوها القدمي حزب التجم��ع اليمني لاإ�ضاح، 
بينم��ا قامت اأب��و ظبي بدع��م احل��راك اجلنوبي الذي 
ي�ضع��ى لتقوي��ة النزعة االنف�ضالي��ة يف اليمن، ولكن ال 
يبدو اأن هذه التحالفات تت�ضم باال�ضتقرار خا�ضة فيما 
يتعلق بح��زب التجمع اليمني، فقبل االأزمة اخلليجية 
كانت لاإم��ارات حتفظات كثرة على دعم هذا احلزب 
ذي املي��ول االإخواني��ة، فاأب��و ظب��ي جتاه��ر بعدائه��ا 
جلميع اأحزاب االإ�ضام ال�ضيا�ضي مبا يف ذلك االإخوان، 
وه��و االأم��ر ال��ذي وت��ر عاقاته��ا بالرئي���ش اليمن��ي 
امل�ضتقي��ل عبد ربه من�ضور ه��ادي، حيث كان الف�ضيل 
االإخ��واين من اأهم داعمي هادي يف عدوانه امل�ضرتك مع 

الريا�ش واأبوظبي على اليمن.
ويب��دو اأن و�ض��ع احل��زب االإخ��واين بع��د االأزم��ة 
اخلليجي��ة اأ�ضبح اأ�ض��واأ من ذي قبل، فقط��ر اكت�ضبت 
نف��وذا حديث��ا يف ح��زب االإ�ض��اح، االأمر ال��ذي اأ�ضهم 
ب�ضكل كبر يف اختاف وجهات النظر بن قادة االإخوان 
يف اليم��ن حي��ال اأزمة قطر، حي��ث اأّيد القي��ادي الكبر 
يف ح��زب التجمع اليمن��ي لاإ�ضاح، حمم��د ال�ضعدي، 
موقف حكومة الرئي�ش اليمني امل�ضتقيل بقطع عاقاتها 
الدبلوما�ضي��ة م��ع قطر، فيما اأعلن��ت القيادية يف حزب 
التجم��ع اليمني لاإ�ضاح توكل كرم��ان، رف�ضها لبيان 
حكوم��ة ه��ادي للعقوب��ات الدبلوما�ضية الت��ي فر�ضها 

عدد من دول اخلليج على قطر الداعمة لاإرهاب.
ويب��دو اأن هناك حرًب��ا خفية قد اأعلن��ت �ضد حزب 
اليمن��ي  اأي��ام اته��م ح��زب التجم��ع  التجم��ع، فقب��ل 
لاإ�ضاح، اإدارة اأمن عدن بالتورط يف اقتحام واإحراق 
مقرات��ه يف املدين��ة التي بات��ت عا�ضمة موؤقت��ة للباد، 
داعي��ا الرئي���ش ه��ادي وحكومت��ه اإل��ى رف��ع الغط��اء 

الر�ضمي عنها.
وق��ال احلزب يف بي��ان له اإن االعتق��االت التع�ضفية 
الت��ي طال��ت عددا م��ن قي��ادات واأع�ض��اء االإ�ضاح يف 
حمافظ��ة عدن واقتحام واإحراق مقراته من قبل قوات 
تابع��ة الإدارة اأمن عدن، يعد انته��اكا �ضارخا حلقوق 
م�ضاكنه��م،  وحرم��ة  املواطن��ن  وكرام��ة  وحري��ات 
واأ�ض��اف اأن ما يزيد االأمر �ضوءا اأن من قام بهذا الفعل 
االإجرامي � على حد و�ضفه � جهات حكومية منوطا بها 

تطبيق الد�ضتور والقانون.

اجلدير بالذك��ر اأن اأحزاب وقيادات �ضيا�ضية مينية 
كان��ت قد نددت يف بيان م�ضرتك له��ا اخلمي�ش املا�ضي، 
االأمني��ة  الق��وات  �ضنته��ا  الت��ي  االعتق��االت  بحمل��ة 
املدعوم��ة من دول��ة االإم��ارات يف مدينة ع��دن، والتي 
توا�ضل��ت عل��ى م��دار يوم��ن بح��ق ك��وادر وقيادات 

االإ�ضاح.
احل��زب اليمن��ي ال يب��دو يف اأح�ض��ن اأحوال��ه، فاإذا 
كان��ت االإم��ارات ت�ضع��ى ل�ض��رب القاع��دة ال�ضيا�ضية 
الت��ي ي�ضتند عليها التجمع كح��زب لتحجيم ن�ضاطه يف 
اليم��ن، فال�ضعودي��ة ت�ضعى بطريق��ة اأو باأخرى وعلى 
الرغم م��ن حتالفها معه ل�ضرب القاع��دة الدينية التي 
ي�ضتن��د عليها التجمع كحزب اإخواين، فباالأم�ش جددت 
“هيئة كبار العلماء” يف اململكة ال�ضعودية، عرب بيان 
لها، هجومه��ا على جماعة االإخوان امل�ضلمن، وقرنتها 
بتنظيم��ي داع���ش والقاعدة، معت��ربة اأن “خافها مع 
االإخ��وان يق��وم عل��ى املنهج كل��ه ولي�ش عل��ى م�ضائل 
حم��ددة”، وذل��ك �ضم��ن تنفي��ذ للتوجيه��ات اجلديدة 

داخل اململكة، بح�ضب و�ضف م�ضادر �ضعودية.
وي�ضي��ف البي��ان اأن “داع�ش والقاع��دة واالإخوان 
امتط��وا االإ�ض��ام خلدم��ة اآرائه��م واأهوائه��م وخداع 
النا���ش، وم��ن يدع��و �ضبابنا اإل��ى االنتظ��ام معهم فقد 

اأخطاأ و�ضل �ضواء ال�ضبيل”.
موؤ�ض��رات �ضوء العاق��ة بن الريا���ش والتجمع ال 
تق��ف عن��د موق��ف الهيئ��ة ال�ضعودية، حي��ث تواردت 
اأنب��اء ع��ن اأن ال�ضلط��ات ال�ضعودي��ة فر�ض��ت االإقامة 
اجلربي��ة عل��ى الداعي��ة اليمن��ي ال�ضهر عب��د املجيد 
الزن��داين، رئي�ش جمل�ش �ضورى ح��زب التجمع اليمني 
االإخ��وان  لاإ�ض��اح واأح��د كب��ار موؤ�ض�ض��ي جماع��ة 
امل�ضلمن يف اليمن ومنعته من ال�ضفر، ويقول متابعون 
اإن اخلط��وة ال�ضعودي��ة جت��اه الزنداين اأت��ت مبباركة 

اإماراتية.
وي��رى حمللون اأن هذه التطورات تاأتي يف ظل توتر 
غ��ر م�ضب��وق ت�ضه��ده العاقة ب��ن احل��زب واململكة 
العربي��ة ال�ضعودي��ة، حي��ث ي�ضه��د احل��زب خمطط��ا 
اإقليمي��ة  تط��ورات  �ضي��اق  يف  دوره  الإنه��اء  وا�ضح��ا 
تعم��ل عل��ى تقوي�ش الهوي��ة االأيديولوجي��ة مبا يتفق 
م��ع االأولوي��ات الغربية، تزامن��ا مع ترتيب��ات انتقال 
ال�ضلط��ة يف ال�ضعودي��ة، التي تتزاي��د وترتها يف زمن 
الرئي���ش االأمريكي دونالد ترام��ب، والذي ال يحبذ هو 
االآخ��ر وجود تنظيم��ات االإ�ض��ام ال�ضيا�ض��ي يف اليمن 
وغرها، ف��وزارة اخلزانة االأمريكية اأدرجت، يف مايو 
املا�ضي، قيادين يتبع��ان حزب االإ�ضاح اليمني، هما 
خال��د عل��ي مبخ��وت الع��رادة، �ضقيق حماف��ظ ماأرب 
�ضلط��ان الع��رادة، وها�ضم حم�ض��ن عيدرو�ش احلميد، 
عل��ى الئحة العنا�ضر الداعمة لاإره��اب، اإثر اتهامهما 
بت�ضهي��ل نق��ل االأ�ضلح��ة واالأم��وال واالأ�ضخا���ش اإلى 

تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب.

توافق سعودي إماراتي على 
إنهاء حزب »اإلخوان« في اليمن

    األهداف اخلفية للعدوان على اليمن تتكشف في التوغل السعودي في حضرموت

النظام السعودي يقتطع حوالي 42.000 كم مربعًا من األراضي اليمنية في حضرموت
< رفض سكان قرية اخلراخير التنازل عن هويتهم اليمنية فهّجرهم النظام السعودي ونّكل بهم أبشع تنكيل

< شركة أرامكو تنفذ أعمال حفر واستكشافات نفطية ومد لألنابيب داخل األراضي اليمنية
   يوم�ًا بعد يوم، تتك�ش�ف الأه�داُف اخلفية لدول العدوان على اليم�ن. فبعد اأن احتل 
الع�دو الإماراتي جزر اأرخبيل �ش�قطرى وميون، اإذ ك�ش�ف موقع “العرب�ي”، اأن النظام 
ال�شع�ودي ابتلع ح�وايل 42.000كم مربع من الأرا�شي اليمني�ة يف حمافظة ح�رضموت، 
خ�ال الع�دوان الذي ب�داأ يف مار�س 2015م. حي�ث عمل النظام ال�شع�ودي على تطويق 
املنطق�ة ومنع االقرتاب منها بع�د ا�ستحداث نقاط جديدة حلر�س احلدود ونقل اليها مئات 

العمال الذين يعملون ليل نهار من خال جرافات و�شاحنات نقل ثقيلة.
واأف�اد العرب�ي اأن النظ�اَم ال�شعودي عم�ل على طم��س مع�شكر اخلراخ�ر، كما �شمته 
الريا��س يف �سح�راء الربع اخلايل، وال�ذي كان احلد الفا�سل بني اليم�ن وال�سعودية وفق 

معاه�دة ج�دة ع�ام 2000م كم�ا مت اقت�اع اأعم�دة الإ�شمن�ت الت�ي ُو�شع�ت كعامات 
حدودي�ة بني اليمن واململكة يف ال�سحراء جوار مع�سكر اخلراخري يف حمافظة ح�رضموت، 
ونقله�ا م�شاف�ة 700 ك�م اإلى مثل�ث ال�شيبة عل�ى حدود عم�ان؛ لتقوم بغر�شه�ا ثانية 
داخ�ل حمافظة ح�رضموت بعمق 60 كم م�ن العامات احلدودية ال�شابقة، مقتطعة بذلك 
42.000 كم مربع من االأرا�سي اليمنية.. مغرتبون مينيون قال موقع العربي اإنه يحتفظ 
باأ�شمائه�م عمل�وا اإل�ى ما قب�ل �شهري�ن ك�شائق�ي �شاحن�ات وجرافات م�ع ال�رضكات 
ال�سعودي�ة، الت�ي تنف�ذ م��رضوع النظ�ام التو�سع�ي يف االأرا�س�ي اليمني�ة بح�رضم�وت، 

اأف�سحوا عما يحدث هناك من قبل �سلطات النظام ال�سعودي.

تتج��ه االأو�ض��اع جنوب��ي اليمن نح��و الت�ضعيد 
املتب��ادل ب��ن »املجل���ش االنتقايل« م��ن جهة، وبن 
حكوم��ة الرئي���ش عبدرب��ه من�ضور ه��ادي من جهة 
اأخ��رى. فمن��ذ اأعل��ن املجل���ش »الت�ضعي��د �ضعبياً« 
�ض��د احلكومة قبل اأيام، اتخ��ذت االأخرة خطوات 
حتم��ل ر�ضائ��ل للمجل���ش باأنها ال زال��ت حا�ضرة يف 

عدن وتتو�ضع.
وعقدت قي��ادات ع�ضكرية ب��ارزة موالية لهادي، 
من خمتل��ف حمافظات اجلن��وب، الي��وم، اجتماعاً 
يف مدين��ة ع��دن. وح�ض��ر االجتم��اع قائ��د املنطقة 
الع�ضكري��ة الرابع��ة، الل��واء ف�ض��ل ح�ض��ن، قائ��د 
حم��ور العند والل��واء 131، الل��واء ثابت جوا�ش، 

ومدي��ر دائ��رة اال�ضتخب��ارات الع�ضكري��ة، العميد 
جقمان اجلنيدي، ورئي�ش اأركان املنطقة الع�ضكرية 
الرابعة، اللواء الرك��ن اأحمد الب�ضر �ضامل، والقائد 
الع�ضك��ري، قائ��د الل��واء 1 م�ض��اة، العمي��د الركن 
حم�ض��ن الداع��ري، وقائد اللواء 31 م��درع، عبا�ش 

م�ضعد، اإ�ضافة اإلى قيادات ع�ضكرية اأخرى.
وبالت��وازي م��ع اجتم��اع الق��ادة الع�ضكري��ن، 
اجتمع��ت القي��ادة االأمني��ة التابعة له��ادي بقيادة 
نائب وزير الداخلية، اللواء علي نا�ضر خل�ضع، مع 
وكاء وم��دراء الدوائر يف ال��وزارة. واأعلن خل�ضع 
ع��ن توجيهات له��ادي »ب�ض��رورة مبا�ض��رة قيادة 
ال��وزارة عملها من مقر الوزارة يف عدن، وا�ضتكمال 

التح�ضرات والتجهيزات ملبنى م�ضت�ضفى ال�ضرطة 
وقاع��ة االجتماع��ات ومراكز ال�ضرط��ة، وا�ضتكمال 

كافة االأعمال الفتتاح هذه املقرات«.

    خطوات املجلس »االنتقالي« التصعيدية 
ضد حكومة هادي سلمية حتى اآلن

وتاأت��ي تلك اخلط��وات بعد اأيام م��ن ت�ضريحات 
عيدرو���ش  الل��واء  االنتق��ايل«،  »املجل���ش  رئي���ش 
الزبي��دي، والت��ي قال فيه��ا اإن احلكوم��ة »فا�ضلة« 
اإع��ان املجل���ش »الت�ضعي��د  و»متهالك��ة«، وبع��د 

ال�ضعبي« �ضد حكومة هادي.

ورغ��م اأن خط��وات املجل���ش الت�ضعيدي��ة �ض��د 
اأن مراقب��ن ال  اإال  االآن،  �ضلمي��ة حت��ى  احلكوم��ة 
ي�ضتبع��دون ان��دالع �ض��راع م�ضل��ح ب��ن الطرفن، 
خ�ضو�ض��اً واأن االأ�ضهر املا�ضية �ضه��دت مناو�ضات 
م��كان. وتك�ض��ف م�ض��ادر  م��ن  اأك��رث  ع�ضكري��ة يف 
ع�ضكرية، ل�»العربي«، اأن مي��زان القوة الع�ضكرية 
للطرف��ن مييل ل�ضال��ح الق��وات الع�ضكرية املوالية 
له��ادي، لوال الدع��م االإمارات��ي وخ�ضو�ضاً طران 

ال�»اأبات�ضي«.
ومتتل��ك »ال�ضرعية« األوية احلماي��ة الرئا�ضية 
املناط��ق  تتب��ع  األوي��ة  اإل��ى  اإ�ضاف��ة  االأربع��ة، 
املحافظ��ات  م��ن  ع��دد  يف  تت��وزع  الع�ضكري��ة 
»املحررة«، وتوؤيدها عدد من قيادات »املقاومة«، 
فيم��ا لدى املجل���ش قوات »احل��زام االأمني« التي 
يتواج��د منها لواءان داخل عدن، اإ�ضافة اإلى لواء 
»حماي��ة ع��دن« املتمرك��ز يف جبل حدي��د والتابع 
للزبي��دي، ووح��دات اأمنية تتبع مدي��ر اأمن عدن، 

اللواء �ضال �ضايع.

وتنق�ض��م ق��وى احل��راك اجلنوب��ي ب��ن موؤي��د 
للمجل���ش، ومتحالف م��ع هادي، وثال��ث م�ضتقل ال 
يوؤيد اأياً من الطرفن، وهو ما قد ينعك�ش �ضلباً على 

دعوات »الت�ضعيد ال�ضعبي« �ضد احلكومة.
ويف خط��وة عده��ا مراقب��ون �ضم��ن حم��اوالت 
املجل���ش التح��ول اإل��ى بديل م��ن حكوم��ة هادي، 
طال��ب »االنتق��ايل« قي��ادة »التحال��ف العرب��ي« 
ب�»اإ�ضن��اد ملف حتري��ر بيحان للمجل���ش االنتقايل 
اجلنوب��ي«، وه��و ما اعتربت��ه قي��ادات معار�ضة 
للمجل�ش »مطلباً غ��ر واقعي«. وكتب القيادي يف 
احلراك، عبد الكرمي قا�ضم على �ضفحته يف »في�ش 
ب��وك«: »قلن��ا اإن اجلن��ان ي�ضت��ي عق��ل، جمل���ش 
مل يكتم��ل ت�ضكي��ل هيئات��ه، ولي���ش لدي��ه جمل�ش 
ع�ضكري، ويطالب التحالف باإ�ضناد حترير بيحان 
ل��ه، وكاأن التحال��ف �ضيتعام��ل معه خ��ارج نطاق 
ال�ضرعية، ل��و يريد التحالف تعزي��ز جبهة بيحان 
م��ن ع��دن ففيه��ا اأك��رث م��ن 11 ل��واء، وجنوبين 

ُخّل�ش كمان«.

اجلنوب في ظل االحتالل .. تصعيد متضاد بني »شرعية الفنادق« و»االنتقالي«: 

ن������������ح������������و م��������������واج��������������ه��������������ة ع���������س���������ك���������ري���������ة؟
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اجتماع موسع ألبناء رحوب باجلوف 
تنديدا بجرائم العدوان

عق��د اجتم��اع حلكماء وعقاء منطق��ة رحوب مبحافظة اجل��وف ملناق�ضة الو�ضع 
الراه��ن ال��ذي مت��ر به الب��اد ومايقوم به الع��دوان من جرائ��م بحق اأبن��اء ال�ضعب 
اليمن��ي.. وكان احلا�ض��ر االأبرز يف هذه اجلرائم الغ��ارات االأخرة لطران العدوان 
على منزل املواطن علي احمد ال�ضاحي والتي اأدت الى ا�ضت�ضهاده هو وكامل اأفراد 

ا�ضرته، يف حن مل يحرك العامل باأكمله �ضاكناً رغم ب�ضاعة اجلرمية وفظاعتها.
واأك��د املجتمع��ون اأن مث��ل ه��ذه اجلرائ��م الب�ضع��ة حتت��اج ال��ى التح��رك اجلاد 
وامل�ضوؤول من خال رفد اجلبهات باملقاتلن من اأجل رد ال�ضاع �ضاعن والتاأكيد لكل 
امل�ضتكربين اأن �ضفك دماء االأبرياء لن يثني ال�ضعب اليمني عن حتقيق االنت�ضارات.

مشائخ وأبناء مناخة وبنو بهلول يؤكدون 
االستمرار في رفد اجلبهات

اأك��د م�ضائخ ووجهاء واعي��ان مناخة وبني بهلول مبحافظ��ة �ضنعاء، اال�ضتمرار 
يف رف��د جبهات العزة وال�ضرف بالرجال وقوافل الدعم.. كما اأكدوا يف لقاءين قبلين 
اليوم على اأهمية تعزيز اال�ضطفاف والتاحم الإف�ضال خمططات العدوان.. واأ�ضاروا 
اإلى �ض��رورة االهتمام باأ�ض��ر ال�ضهداء واالأ�ض��رى.. م�ضيدين بال�ضم��ود االأ�ضطوري 
الأبطال اجلي�ش واللجان ال�ضعبية يف ميادين العزة وال�ضرف والتطور امل�ضتمر للقوة 
ال�ضاروخية.. تخلل اللقاء القبلي يف مناخة توزيع حقائب مدر�ضية الأبناء ال�ضهداء.

لقاء موسع بجحانة يؤكد استمرار 
الصمود في مواجهة العدوان

اأك��د م�ضائ��خ ووجهاء مديري��ة جحانة مبحافظ��ة �ضنع��اء اإ�ضتم��رار ال�ضمود يف 
مواجهة العدوان ورفد اجلبهات بالرجال والعتاد.

كم��ا اأكدوا يف لق��اء مو�ضع اليوم وقوفهم �ضفا واحدا اإل��ى جانب اجلي�ش واللجان 
ال�ضعبية للدفاع عن اليمن واأمنه واإ�ضتقراره .

ودع��ا م�ضائ��خ ووجه��اء واأعي��ان جحان��ة اأبناء املديري��ة املنخرط��ن يف �ضفوف 
املرتزق��ة للع��ودة اإل��ى دياره��م واأهلهم وله��م االأم��ان واال�ضتعداد ت�ضهي��ل الطريق 
لو�ضوله��م ملنازله��م.. واأكد اللق��اء احلر�ش على اإ�ضتم��رار العملي��ة التعليمية رغم 
الظ��روف ال�ضعب��ة الت��ي متر به��ا الب��اد .. داعي��ا املجتمع ال��دويل اإل��ى االإ�ضطاع 

مب�ضوؤوليته يف و�ضع حد جلرائم العدوان .
واأ�ض��اد مدير عام املديرية حمم��د الب�ضاري مبواقف قبائ��ل جحانة و�ضمودهم يف 

مواجهة العدوان وخمططاته.

مصدر أمني: مت إلقاء القبض على مطلوب أمني ومعه 
رئيس فرع املؤمتر بهمدان وجنله

ق��ال م�ض��در اأمني اإن االأجهزة االأمنية القت القب�ش عل��ى مطلوب يف �ضارع �ضخر 
باأمان��ة العا�ضمة ومعه اأثن��ن اأخرين.. واأو�ضح امل�ض��در يف ت�ضريح لوكالة االأنباء 
اليمني��ة )�ضب��اأ( اأن االأجه��زة االأمنية وبعد عملي��ة ر�ضد ومتابعة متكن��ت من اإلقاء 
القب���ش عل��ى املطل��وب االأمني بعد قيام��ه باالعتداء عل��ى ق�ضم �ضرط��ة ومواطنن 
واإق��اق لاأم��ن.. واأكد امل�ض��در اأنه بع��د تلقي االأجه��زة االأمنية باغ��ات عرب مركز 
ال�ض��كاوي بقي��ام املدعو )م .�ش( باالعت��داء على مواطنن واإق��اق ال�ضكينة العامة 
قام��ت بعملية متابعة ر�ضد.. ولفت امل�ض��در اأنه مت اإلقاء القب�ش عليه ب�ضارع �ضخر 
ومع��ه �ضخ�ضن هما رئي�ش فرع املوؤمتر ال�ضعبي الع��ام بهمدان وجنله، مت التحفظ 

عليهما دون اأن تعرف االأجهزة االأمنية اأنه رئي�ش املوؤمتر بهمدان.
واأ�ض��ار امل�ض��در اإلى اأنه خ��ال التحقيقات اع��رتف رئي�ش فرع املوؤمت��ر ال�ضعبي 
مبديري��ة هم��دان اأنهم كان��وا يري��دون مقابلة �ضخ�ضي��ة قيادية لكي ت��زود املطلوب 
بال�ضاح لزعزعة االأمن واال�ضتقرار.. وا�ضتغرب امل�ضدر مما اأثر يف عدد من املواقع 
من ت�ضيي�ش للمو�ضوع .. موؤكدا اأن املو�ضوع مرتبط مباحقة مطلوب اأمني مت اإلقاء 

القب�ش عليه وكان برفقته رئي�ش فرع املوؤمتر بهمدان وجنله.
كم��ا اأكد امل�ضدر بان االعرتافات موثقة بالفيديو و�ضتن�ضرها االأجهزة االأمنية اذا 

اقت�ضت احلاجة لذلك.

ضبط معمل لتصنيع اخلمور مبديرية القناوص باحلديدة
�ضبط��ت االأجه��زة االأمنية مبديري��ة القناو���ش مبحافظة احلدي��دة اليوم معما 

لت�ضنيع اخلمر باأحد املنازل.
واأو�ض��ح مدير اأمن املديرية املق��دم عادل ال�ضريف لو�ضائ��ل االإعام اأنه مت �ضبط 
معمل لت�ضنيع اخلمر وكمية من اخلمور املجهزة للبيع اإ�ضافة اإلى �ضاحب املنزل.

واأك��د اأن عملي��ة ال�ضب��ط تاأتي يف اإط��ار خطة اأم��ن املحافظة ملكافح��ة املخدرات 
واملوؤث��رات العقلي��ة واحلد م��ن انت�ضارها.. مبين��ا اأنه مت اإحال��ة �ضاحب املعمل مع 

امل�ضبوطات للجهات املخت�ضة الإ�ضتكمال االإجراءات القانونية.

نظ��م مكتب االأوقاف واالإر�ضاد مبحافظة املحويت لقاء 
ت�ضاوي للعلماء وخطب��اء امل�ضاجد، كر�ش ملناق�ضة الدور 
الدع��وي والتوع��وي يف مواجهة الع��دوان ورفد جبهات 

ال�ضرف والبطولة بالرجال والعتاد.
ويف اللق��اء اأك��د وكي��ل املحافظة امل�ضاع��د اأحمد يحيى 
االأخف�ش ومدير مكتب االأوقاف علي الف�ضيل ونائبه حممد 
الديلمي، اأهمية اللق��اء لتدار�ش الدور التوعوي للخطباء 
واملر�ضدين خال املرحلة الراهنة وال�ضبل الكفيلة بتعزيز 

اخلطاب الديني ملواجهة العدوان وخمططاته.
واأ�ضاروا اإلى خطورة املرحلة والتي ت�ضتوجب توحيد 
ال�ضف��وف وتعزي��ز التاحم ونبذ اخلاف��ات التي يحاول 

العدو العبور منها لتمزيق الن�ضيج االإجتماعي .
كم��ا اأكد املتحدثون اأهمية دور اخلطباء واملر�ضدين يف 
تعزيز الوعي املجتمع مبا يحاك �ضد الوطن من موؤامرات 
ت�ضته��دف الني��ل من وحدت��ه واأمن��ه واإ�ضتق��راره ونهب 

ثرواته وخراته وتدمر مقدراته.
عل��ى ذات ال�ضعي��د نظ��م مكت��ب الرتبي��ة والتعلي��م 

مبحافظ��ة املحوي��ت الي��وم وقف��ة اإحتجاجي��ة للتندي��د 
واحل�ض��ار  االأمريك��ي  ال�ضع��ودي  الع��دوان  باإ�ضتم��رار 
الت��ي �ض��ارك  اجلائ��ر.. وطال��ب امل�ضارك��ون يف الوقف��ة 
فيه��ا القي��ادات الرتبوي��ة واملعلم��ن وم��دراء املدار�ش، 
املجتم��ع ال��دويل ويف املقدم��ة االأمم املتح��دة باالإ�ضطاع 
مب�ضوؤولياته��ا يف اإيق��اف الع��دوان ورف��ع احل�ض��ار ع��ن 

ال�ضعب اليمني.
وحمل��وا دول الع��دوان بقي��ادة ال�ضعودي��ة م�ضوؤولية 
م��ا يرتكبه من جرائم وجمازر ب�ضع��ة بحق اأبناء ال�ضعب 
اليمن��ي منذ ث��اث �ضن��وات، ف�ضا ع��ن اإنقط��اع مرتبات 
املوظف��ن واملعلم��ن وال��ذي اأدى اإل��ى تده��ور الظروف 

املعي�صية .

نظ��م �ضيادو وعمال القطاع��ات ال�ضمكية 
مبحافظة احلديدة الي��وم وقفة اإحتجاجية 
اأم��ام مبنى مكتب االأم��م املتحدة باملحافظة 
ال�ضع��ودي  الع��دوان  باإيق��اف  للمطالب��ة 

االأمريكي .
م��ا  الوقف��ة  يف  امل�ضارك��ون  وا�ضتنك��ر 
يتعر���ش له ال�ضيادين م��ن اإعتداءات اأثناء 
مزاولته��م مهن��ة ال�ضي��د يف البح��ر االأحم��ر 
واملي��اه االإقليمية واجل��زر اليمنية وموانئ 
االإن��زال من��ذ اأك��رث م��ن عام��ن اإ�ضتهداف��ه 

لقواربهم يف عر�ش البحر.
ودعا بيان �ض��ادر عن الوقفة التي �ضارك 
فيها رئي�ش هيئة امل�ضائد ال�ضمكية يف البحر 
االأحمر عبد القادر الوادعي ومدير عام فرع 
الهيئ��ة باحلدي��دة حممد ال�ضل��وي ورئي�ش 
ملتق��ى ال�ضي��اد التهام��ي حمم��د احل�ضني، 
اأحرار العامل وو�ضائل االإعام اإلى الت�ضامن 
م��ع ال�ضيادين وك�ض��ف مظلوميته��م للعامل 
وم��ا يتعر�ضون له من اإعت��داءات وعمليات 

اإختط��اف وم�ض��ادرة قواربه��م واإحراقه��ا 
وق�ضفه��ا من قب��ل حتالف الع��دوان بقيادة 

ال�صعودية.
واأ�ض��ار البي��ان اإل��ى م��ا تق��وم ب��ه دولة 
اإريرتي��ا م��ن ممار�ض��ات جت��اه ال�ضيادي��ن 
اليمني��ن واإختط��اف ع��دد منه��م ف�ضا عن 
املعامل��ة ال�ضلبي��ة لهم وت�ضخره��م الأعمال 

مدني��ة �ضاق��ة .. مطالب��ن االأم��م املتح��دة 
بالقي��ام بواجبها االإن�ض��اين واالأخاقي اإزاء 
االإنته��اكات الت��ي يتعر�ش له��ا ال�ضيادين، 
بقي��ادة  الع��دوان  دول  عل��ى  وال�ضغ��ط 
ال�ضيادي��ن  ع��ن  باالإف��راج  ال�ضعودي��ة 
ال�ضج��ون  يف  واملحتجزي��ن  املختطف��ن 
ال�ضعودية والبارجات وال�ضجون االإرترية.

كما طالب��وا بت�ضكيل جلنة حتقيق دولية 
تعم��ل عل��ى ر�ضد جرائ��م واإنته��اكات قوى 
الع��دوان بح��ق ال�ضيادي��ن والعم��ل عل��ى 
و�ض��ع ح��د للتج��اوزات املتك��ررة ل�ضم��ان 
اإ�ضتم��رار عم��ل ال�ضيادين وك�ض��ب اأرزاقهم 

بدون خماطر .
ودع��ا امل�ضارك��ون يف الوقف��ة املنظم��ات 
االإغاثية واالإن�ضاني��ة اإلى تقدمي امل�ضاعدات 
ل�ضحاي��ا الق�ض��ف واأ�ضرهم م��ن ال�ضيادين 
الذي��ن ق�ض��وا يف عر���ش البح��ر واجلرحى 
قواربه��م  اإح��راق  بع��د  اأ�ضبح��وا  الذي��ن 

وق�ضفها با م�ضدر للعي�ش.
يذكر اأن عدد ال�ضيادين الذين اإ�ضت�ضهدوا 
ج��راء الع��دوان 131 �ضهي��دا و80 جريحا، 
فيم��ا بلغت عدد القوارب التي مت اإ�ضتهدافها 
من قبل حتالف الع��دوان بقيادة ال�ضعودية 
اأن881 �صي��ادا  اإل��ى  اإ�ضاف��ة  171 قارب��ا، 
تعر�ض��وا لاإختطاف والتعذي��ب يف �ضجون 

دول العدوان.

وقفة إحتجاجية باحلديدة تندد باستمرار العدوان على الصيادين

لقاء باحملويت يؤكد أهمية دور العلماء في تعزيز الوعي ملواجهة العدوان

لقاء قبلي ألبناء اجلبني برمية 
دعما للجبهة الداخلية في 

مواجهة العدوان
عق��دت قبائ��ل بن��ي ال��دون و�ضعب��ون واحل��دادة باملربع 
ال�ضم��ايل ملديرية اجلب��ن مبحافظة رمية لق��اءًا قبلياً مو�ضعاً 
حت��ت �ضع��ار »مع��اً لتما�ض��ك اجلبه��ة الداخلي��ة ومواجه��ة 

العدوان«.
و�ض��م اللق��اء م�ضاي��خ ووجه��اء وعق��اء املرب��ع ال�ضم��ايل 
للمديري��ة الذي��ن اأ�ض��ادوا بالبط��والت التي يحققه��ا اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبي��ة يف خمتل��ف حم��اور القتال، داع��ن اأبناء 
ب�ضف��وف اجلي���ش ومع�ضك��رات  االلتح��اق  اإل��ى  املحافظ��ة 

التدريب خلو�ش معركة التحرر واالنت�ضار.
واأب��دت القبائل احلا�ضرة ا�ضتعداده��ا لرفد جبهات القتال 
باملال واملقاتلن دعما واإ�ضن��ادا لاأبطال املرابطن يف خمتلف 
ميادي��ن اجله��اد م��ن اأجل اإع��اء كلم��ة احلق ورف���ش الظلم 

واال�ضتكبار.

شهيد وجريح في ثالث غارات لطيران العدوان بحجة
اإ�ضت�ضهد مواطن واأ�ضيب اآخر اليوم يف ثاث غارات لطران العدوان ال�ضعودي االأمريكي على مزارع 

اجلر يف مديرية عب�ش مبحافظة حجة.
واأو�ض��ح م�ضدر اأمن��ي باملديرية لوكالة االأنب��اء اليمنية )�ضباأ( اأن طران الع��دوان اإ�ضتهدف بثاث 

غارات اأحد املزارع يف مديرية عب�ش ما اأدى اإلى اإ�ضت�ضهاد مواطن واأ�ضابة اآخر.

استشهاد طفلني بقصف مدفعي ملرتزقة العدوان بتعز
اإ�ضت�ضه��د طف��ان واأ�ضيبت امراأة اجلمع��ة جراء ق�ضف مدفع��ي ملرتزقة الع��دوان اإ�ضتهدف منزلهم 

مبديرية املخا يف تعز.
واأو�ضح م�ضدر حملي باملحافظة اأن مرتزقة العدوان اإ�ضتهدفوا بق�ضف مدفعي منازل �ضرق املخا ما 

اأدى اإلى اإ�ضت�ضهاد طفلن واإ�ضابة والدتهم جراء الق�ضف.

ارتفع��ت ح�ضيل��ة جرمي��ة ط��ران الع��دوان 
غم��ر  مديري��ة  يف  الي��وم  االأمريك��ي  ال�ضع��ودي 
مبحافظ��ة �ضعدة اإلى �ضتة �ضه��داء بينهم اأطفال 
ون�ض��اء.. وقال م�ضدر طبي مبديرية غمر اأن اأحد 
اجلرحى الذي��ن اأ�ضيبوا جراء غ��ارات العدوان 
الت��ي ا�ضتهدف��ت من��زل املواط��ن جاب��ر حيدر يف 
منطق��ة الغور ا�ضت�ضه��د متاأث��رًا بجراحه لرتفع 

ح�ضيلة ال�ضهداء اإلى �ضتة.
اأ�ضماء ال�ضهداء:

- جابر حيدر

- يا�ضر �ضليمان
- مرمي يحيى حممد
- �ضبول جابر حيدر

- ح�ضن يحي الرازحي
-رمي�ضة جابر حيدر

اأ�ضماء اجلرحى :
- حامد جابر حيدر
- حميد جابر حيدر

- جواهر جابر حيدر
- حممد جابر حيدر

ارتفاع حصيلة شهداء جرمية العدوان 
في غمر بصعدة إلى ستة



7 األحـــد 2017/10/22م املوافق 2 صفر 1439هـ العدد )236( جرائم العدوان

جرائمالعدوان
ارت�������������ف�������������اع ع��������������دد ض�������ح�������اي�������ا غ���������������������ارات ال��������������ع��������������دوان إل��������������ى ع�����������ش�����������رات ال����������ش����������ه����������داء واجل�������������رح�������������ى خ��������������الل األي���������������������ام ال������ق������ل������ي������ل������ة امل������اض������ي������ة

مجازر جديدة للعدوان خلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال في غارات للعدوان بصعدة

رص������د جرائ������م الع������دوان م������ن ي������وم الس������بت 24 مح������رم 1439 املواف������ق 2017/10/14 .. إل������ى .. ي������وم اخلمي������س 29 مح������رم 1439 املواف������ق 2017/10/19

الع������دوان مخلف������ات  م������ن  عنقودي������ة  قناب������ل  وانفج������ار  الع������دوان  ملنافق������ي  مدفع������ي  قص������ف  ف������ي  وجرح������ى  ش������هداء 

وحت�لف العدوان يوا�سل �سن غ�رات مكثفة على اأكرث من منطقة بكل غرور و�سالفة، ف�سعبن� اليمني م�ستمٌر يف قت�له بكل عنفوان و�سالبة، غرَي ن�ظر اإل اإلى اأق�سى القوم، موقن� ب�أن املكَر ال�سيء ل يحيُق اإل ب�أهله، 
ـي نف�سه عبث� اأن يتزحزح اليمنُيّ  واأن الدوائر ل تدور اإل على الب�غي، وهل من ب�ٍغ اأ�سُدّ من حت�لف ي�سم ال�سيط�ن نف�َسه وقرَنه ومن مردوا على النف�ق والرتزاق، ثم اإن الع�جَز عن ك�سر اإرادة اليمن فيم� م�سى، لهو ُيـَمِنّ

ه� اليمُن ب�سموده وثب�ته هزميًة لن تقوَم بعده� لالأعداِء ق�ئمة، وم� ذلك على اهلل بعزيز. اأو يلني اأو ي�ستكني.. واإذا احلرُب فر�ست بغي� وعدوان�، ف�سيفر�سُ

اأك��رث من 24 غارة لطران العدوان االأمريكي 
ال�ضعودي على مديريتي حر�ش وميدي 

االأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  غ��ارة   13�
ال�ضعودي على مديريتي حر�ش وميدي 

�غارتان لط��ران العدوان االأمريكي ال�ضعودي 
على منطقة الفج بحر�ش

�12غ��ارة لطران الع��دوان االأمريكي ال�ضعودي 
على مديريتي حر�ش وميدي 

�11غ��ارة لطران الع��دوان االأمريكي ال�ضعودي 
على مديريتي حر�ش وميدي 

�19غ��ارة لطران الع��دوان االأمريكي ال�ضعودي 
على مديريتي حر�ش وميدي 

�ط��ران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضع��ودي 
ي�ض��ن غارة على منطق��ة املاحيط مبديرية 

الظاهر
�ط��ران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضع��ودي 
الثعب��ان  مناط��ق  عل��ى  غ��ارات   6 ي�ض��ن 

وامل�ضاحف وال�ضداد مبديرية باقم
�ط��ران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضع��ودي 
احل�ضام��ة  منطق��ة  عل��ى  غارت��ن  ي�ض��ن 

مبديرية الظاهر
ي�ضته��دف  �ضع��ودي  �ضاروخ��ي  �ق�ض��ف 
مناطق متفرقة من مديرية منبه احلدودية

�ا�ضت�ضه��اد مواط��ن واإ�ضابة اآخ��ر بغارة 
ال�ضع��ودي  االأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران 
ا�ضتهدف��ت �ضي��ارة مبنطقة الف��رع مبديرية 

كتاف
�ط��ران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضع��ودي 
ي�ض��ن 3 غارات على منطق��ة البقع مبديرية 

كتاف
االأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  �غ��ارة   

ال�ضعودي على منطقة الغور مبديرية غمر
�ط��ران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضع��ودي 
ي�ض��ن 3 غ��ارات عل��ى منطق��ة احل�ضام��ة 

مبديرية الظاهر
�ط��ران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضع��ودي 

ي�ضن 8 غارات على مديرية باقم
االأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  �غارت��ان 
ال�ضع��ودي على منطق��ة ال�ض��وح مبديرية 

كتاف
�ق�ضف �ضاروخ��ي ومدفعي �ضعودي على 

منطقة الغور مبديرية غمر احلدودية
�ا�ضت�ضهاد 3 مواطن��ن واإ�ضابة 8 اآخرين 
يف الغ��ارة التي ا�ضتهدف��ت عاملن يف ثاجة 
زراعي��ة مبديرية جمز بينه��م �ضهيد �ضوري 

واأخر جريح
االأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   3�
م��ران مبديري��ة  عل��ى منطق��ة  ال�ضع��ودي 

حيدان
االأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  �غ��ارة 
ال�ضعودي عل��ى منطقة احلري��رة مبديرية 

كتاف
�ق�ضف �ضاروخ��ي ومدفعي �ضعودي على 
منطقتي اآل ال�ضيخ واآل مقنع مبديرية منبه 

احلدودية
 �ط��ران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضع��ودي 
ي�ض��ن غارة على منطق��ة املاحيط مبديرية 

الظاهر
االأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  �غارت��ان 
ال�ضع��ودي عل��ى منطق��ة االأم��ارة مبديرية 

كتاف
�طران العدوان ي�ضن 4 غارات على جبل 

ال�ضرفة مبران  يف مديرية حيدان.  
�ط��ران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضعودي 
ي�ضن 3 غارات على منطقة �ضجع مبديرية 

كتاف
�ق�ض��ف �ضاروخي ومدفع��ي �ضعودي 
عل��ى مناط��ق متفرقة م��ن مديرية �ضدا 

احلدودية
�ق�ض��ف �ضاروخي ومدفعي �ضعودي 
واآل  ال�ضي��خ  اآل  منطقت��ي  ي�ضته��دف 

مقنع مبديرية منبه احلدودية
�ا�ضت�ضه��اد مواط��ن واإ�ضابة اثنن 
احل��دود  حر���ش  بن��ران  اآخري��ن 
ال�ضع��ودي يف وادي الرقو مبديرية 

منبه احلدودية
االأمريك��ي  الع��دوان  �ط��ران 
ال�ضعودي ي�ضن غارة على مديرية 

الظاهر 
ومدفع��ي  �ضاروخ��ي  �ق�ض��ف 
�ضعودي ي�ضتهدف وادي عوجبة 

مبديرية منبه احلدودية
�ط��ران الع��دوان االأمريك��ي 
ال�ضع��ودي ي�ض��ن غارتن على 

مديرية الظاهر
الع��دوان  لط��ران  �غ��ارة 
عل��ى  ال�ضع��ودي  االأمريك��ي 

منطقة البقع مبديرية كتاف
لط��ران  غ��ارات  �اأرب��ع 
االأمريك��ي  الع��دوان 
منطق��ة  عل��ى  ال�ضع��ودي 

اجلعملة مبديرية جمز 
�ضاروخ��ي  �ق�ض��ف 
�ضع��ودي  ومدفع��ي 
مناط��ق  ي�ضته��دف 
متفرقة من مديرية منبه 
ومنطق��ة  احلدودي��ة 

الغور مبديرية غمر

حجة �صعدة

اجلوف

اأ�س��ابه خم�س��ة اأطفال جراء انفج��ار قنبلة 
الكي��ان ال�س��عودي يداه ملطخت��ان بدماء عنقودية من خملفات العدوان يف حمافظة �سعدة

امل�سلمني، وهذا النظام ماأمور بعداء الإ�سالم

العدوان على اليمن .. اإجرام ل 
نظري له و�سمت دويل خمزي

�غارة لطران العدوان االأمريكي ال�ضعودي على مديرية املطمة
�غارتان لطران العدوان االأمريكي ال�ضعودي على تبة القنا�ضن يف مديرية الغيل

�ا�ضت�ضه��اد رج��ل وامراأت��ه وبناته االأرب��ع يف جرمية مروعة لط��ران العدوان 
بحق اأ�ضرة يف مديرية رحوب 

�ط��ران العدوان ا�ضتهدف امل�ضعفن اأثن��اء حماوالتهم انت�ضال �ضحايا جرميته يف 
مديرية رحوب

�ط��ران العدوان االأمريكي ال�ضع��ودي ي�ضن غارة على مديرية 
امل�ضلوب

جيزان
�غارة لط��ران الع��دوان االأمريكي ال�ضع��ودي على 

وادي جاره
�طران الع��دوان االأمريكي ال�ضعودي ي�ضن 5 غارات 

على جبل الدود وموقع العمود
ع�ضر

�ط��ران الع��دوان االأمريكي ال�ضع��ودي ي�ضن 7 غارات 
على مدينة الربوعة

�ط��ران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضعودي ي�ض��ن 3 غارات 
على مدينة الربوعة

�ضبوة
�غارة لطران الع��دوان االأمريكي ال�ضعودي على مديرية 

ع�ضيان
�غ��ارة لطران الع��دوان االأمريكي ال�ضع��ودي على منطقة 

طوال ال�ضادة بع�ضيان
نهم : 

�ط��ران العدوان االأمريكي ال�ضع��ودي ي�ضن غارتن 
على منطقة املدفون مبديرية نهم

�غارتان لطران العدوان االأمريكي ال�ضعودي على 
منطقة م�ضورة مبديرية نهم

� 3 غ��ارات لطران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضعودي 
على منطقة حملي مبديرية نهم

تعز
�5 غ��ارات لط��ران العدوان منها 3 من طائ��رة بدون طيار على 

�ضمال يختل مبديرية املخا
�ا�ضت�ضه��اد مواط��ن وج��رح اثن��ن اآخري��ن اإثر ق�ض��ف مدفعي 

ملنافقي العدوان ا�ضتهدف اجلامع الكبر مبديرية موزع
�ط��ران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضع��ودي ي�ض��ن غارتن على 

الهاملي مبديرية موزع

ماأرب
�غ��ارة لط��ران العدوان االأمريك��ي ال�ضعودي عل��ى مديرية حريب 

القرامي�ش
�غارة لطران العدوان االأمريكي ال�ضعودي على مديرية �ضرواح

احلديدة
�غارت��ان لطران العدوان االأمريكي ال�ضع��ودي على اللواء العا�ضر 

يف مديرية باجل
�الع��دوان يق�ض��ف ب6 �ضواريخ من ط��ران االأبات�ضي على منطقة 

الفازة مبديرية التحيتا
�4 غ��ارات لطران العدوان االأمريكي ال�ضعودي على منطقة اجلاح 

مبديرية بيت الفقيه
وتاأت��ي ه��ذه املج��ازر يف �ضي��اق جرائ��م الع��دوان وح��رب االإب��ادة 
اجلماعي��ة التي ينفذها حتالف العدوان االأمريكي ال�ضعودي الهمجي 

ع��ن بح��ق اأبناء ال�ضع��ب اليمني بعد  عج��ز  اأن 
تنفيذ خمططات��ه الدنيئة يف 

اليمن.

حمافظات

جمازر العدوان تهز العامل وحتكي معاناة اليمنيني

�ط��ران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضعودي ي�ض��ن 4 غارات 
على موقع ال�ضرفة

�ط��ران العدوان االأمريكي ال�ضع��ودي ي�ضن غارتن على 
موقع الطلعة

�طران العدوان االأمريك��ي ال�ضعودي ي�ضن 4 غارات على 

موقع ال�ضرفة
�11 غ��ارة لط��ران الع��دوان االأمريك��ي ال�ضع��ودي اأثن��اء 

الزحف على موقع ال�ضرفة
�طران الع��دوان االأمريكي ال�ضعودي ي�ض��ن 5 غارات على 

ال�ضرفة

جنران.. غارات وقنابل عنقودية �سد املدنيني
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751663 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
م���������������������دف���������������������ع���������������������ي

ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
ص����������������������������اروخ����������������������������ي

م�������������������������ل�������������������������خ�������������������������ص
ل�����������ل�����������ع�����������م�����������ل�����������ي�����������ات 
ال�����������ع�����������س�����������ك�����������ري�����������ة

ُهْم ُظِلُموا َنّ ِذيَن ُيَق�َتُلوَن ِب�أَ قال تعالى: {اأُِذَن ِلَلّ

ِهْم َلَقِديٌر } احلج39 َ َعَلى َن�ْصِ َواإَِنّ الَلّ

رصد بشائر النصر ليوم السبت 24ـ 29 محرم 1439 الموافق 14 ـ19 /2017/10

عامان ون�ص����ف واأبطالنا يوا�ص����لون الذود عن 
الأر�����ض والعر�����ض وي�ص����درون مالح����م بطولية 

مل ي����ر عل����ى �ص����فحات التاريخ لها مثي����اًل.. رجاٌل 
ركع التاريخ اأمامهم و�ص����جدت حتت اأقدامهم قوى 

البغي والطاغوت و�صغرت امل�صتحيالت اأمام عزمهم 
وق����وة باأ�ص����هم .. اإن اقتحم����وا نكل����وا واإن غ����زو ظف����روا 

واإن ت�ص����دو ك�ص����روا تل����ك ه����ي م����ا اأعت����اد علي����ه اأبطالن����ا 
ف�صواريخهم اأ�صبحت كابو�ض مرعب يالحق اآل �صعود يف 

م�صاجعهم، وقنا�صاتهم ل تكل ول متل من ح�صد روؤو�ض 
جنوده����م وعبيده����م، وكمائ����ن املهند�ص����ن تلته����م اآلياته����م 

وقادته����م وكتائ����ب القتحام����ات ل ت����دع لأجفانه����م اأن ترق يف 
متار�ص����هم فنهارهم جحيم ولياليهم عذاب األيم.. وما ي�صدره 

اأبطالن����ا ل�ص����اهد على ب�ص����الة الرجال ونزال الأبط����ال ولبد من 
يوٍم هو اآت باآيات الن�ص����ر وتبا�ص����ر الظفر وم�ص����تقبل يحمل على 

كف����وف هوؤلء الأبطال كرامة الأمة وعزتها.. واإلى ب�ص����ائر الن�ص����ر 
كالعادة نقدمها ل�صناع الن�صر:

8

نفذت القوة ال�ضاروخية خال االأ�ضبوعن املا�ضين 
�ضرب��ات بال�ضتي��ة متتالي��ة عل��ى جتمع��ات ومواق��ع 
الع��دو ال�ضعودي يف املو�ضم حي��ث اأطلقت االأ�ضبوع 
املا�ض��ي �ضاروخ��اً بال�ضتياً من ن��وع )قاهر تو اإم( 
عل��ى مع�ضك��ر �ضع��ودي يف املو�ض��م كم��ا اأطلق��ت 
�ضلي��ه من �ضواري��خ الكاتيو�ض��ا على جتمعات 
للجن��ود ال�ضعودين يف قيادة ال�ضيابة وهروب 
جماع��ي للجن��ود باآلياتهم كم��ا اأطلقت �ضليه 
اأخ��رى على اجلنود ال�ضعودين ومرتزقتهم 
اأبطالن��ا  �ض��ن  كم��ا  املو�ض��م.  بواب��ة  يف 
عملي��ة هجومي��ة على جتمع��ات اجلي�ش 
ال�ضع��ودي بجب��ل قي�ش و�ضق��وط قتلى 

وجرحى يف �ضفوفهم
كم��ا 

كان ل�ض��اح املدفعية ح�ضورًا مزلزاًل حيث دك جتمعات 
جلن��ود واآليات الع��دو ال�ضعودي يف كا م��ن جبل قي�ش 

مثع��ن  وموق��ع 

والرم�ضة وكذلك يف ال�ضوادنة وموقع القمبور والطوال 
كم��ا ا�ضتهدف��ت مراب���ش مدفعية اجلي���ش ال�ضعودي يف 
جب��ل قي���ش وجتمعات��ه وحت�ضيناته يف موق��ع اخل�ضل 

وجبل العزة بقطاع الداير وتدمر جرافة.
ومره اأخرى ويف عملياتها النوعية والذكية ويف ميدان 
الب�ضال��ة والبطولة ت�ضج��ل وحدة الهند�ض��ة الع�ضكرية 
ح�ضوره��ا النوع��ي ففي جبه��ة جيزان خ��ال االأ�ضبوع 
املا�ض��ي نف��ذت كمين��ن نوعي��ن حمكم��ن دم��ر اآليتن 
وم�ض��رع 5 جن��ود �ضعودين مم��ن كانوا عل��ى متنهن. 

كم��ا دمرت اآلية اأخ��رى بكمن نوع��ي اآخر وم�ضرع 
جندين �ضعودين كانوا على متنها.

القاهر البال�ستي )2M( يدك املو�سم ووحدة الهند�سة تنفذ 3 كمائن 
نوعية وع�سرات املواقع حتت لهيب الق�سف املدفعي وال�ساروخي.

جبهة جزيان

مدفعية اجلي�ش تدك جتمعات اجلي�ش 
ال�سعودي يف الربوعة وقلل ال�سيباين 

وجبل �سبحطل وم�سرع الع�سرات 
�ضن��ت مدفعية اجلي�ش واللجان ت�ضتهدف جتمعات للجنود ال�ضعودين يف مدينة الربوعة 
وقل��ل ال�ضيباين وخلف جبل �ضبحطل وموقعه كما لق��ي الع�ضرات من املنافقن م�ضرعهم يف 

عمليات للجي�ش واللجان ال�ضعبية وومن عرف م�ضرعهم: 
املنافق ا�ضامه عبد احلكيم يو�ضف

املنافق عبداهلل �ضلطان عبداهلل العتواين 
املنافق عمر على حممد عبده القباطي

املنافق حمدي ح�ضن علي مقبل القباطي 
بنران اجلي�ش واللجان ال�ضعبية بجبهة علب

كما متكنت وحدة القنا�ضة من قن�ش 3 جنود �ضعودين يف مدينة الربوعة.

ابطال اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبية نفذوا 
عمليات هجومية على مواقع املنافقن �ضرق 
مع�ضك��ر خالد مبديري��ة م��وزع يف االربعن  
ويف تبة اجلزامي يف الكدحة مبديرية املعافر 
القتل��ى واجلرح��ى يف  م��ن  ع��دد  و�ضق��وط 
�ضفوفهم كما نفذوا عمليتن هجوميتن على 
تبة ال��� 12 �ضرق مفرق موزع وجبل ري�ضان 

و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوف املرتزقة
فيم��ا �ضن��ت مدفعي��ة اجلي���ش واللج��ان 
عل��ى حت�ضين��ات  مكثف��اً  ال�ضعبي��ة ق�ضف��اً 
للمنافق��ن بال�ضرمن �ضرق �ضرب و يف مبنى 
القي��ادة مبنطقة اجلحملية ويف تبة الكزامي 
بالكدح��ة ومنطق��ة ال�ضرات��ن بال�ضلو كما 
ق�ضفت جتمع��ات وحت�ضين��ات املنافقن يف 
الدفاع اجل��وي وكذلك جتمعاته��م واآلياتهم 

يف منطق��ة احلريقية مبديري��ة ذباب و�ضرق 
جبل ناب�ضه مبديرية موزع حمققة ا�ضابات 
مبا�ض��رة كم��ا ا�ضتهدف��ت جتمع��ات مرتزقة 
الع��دوان جن��وب مع�ضك��ر خال��د مبديري��ة 
م��وزع و يف ب��اب جن��د ومنطق��ة ال�ضرتن 
مبديري��ة ال�ضل��و وقد �ضقط قتل��ى وجرحى 

يف �ضفوفه��م اأثن��اء الت�ض��دي ملحاولة زحف 
مبديري��ة �ضالة وق�ض��ف جتمعاتهم بقذائف 
املدفعي��ة.. كم��ا دك��ت �ضاروخي��ة اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبي��ة جتمع��ات املنافق��ن يف 
الكاتيو�ض��ا  �ضواري��خ  م��ن  ب�ضلي��ة  ذب��اب 
وكذل��ك يف مع�ضك��ر الع��ن بال�ضل��و كم��ا مت 

تدم��ر مدرع��ة حمملة باملنافق��ن ب�ضاروخ 
موجه غرب منطق��ة الهاملي مبديرية موزع 
و�ضق��وط طاقمها ب��ن قتيل وجري��ح كما مت 
اأي�ض��اً تدم��ر اآلي��ة ع�ضكري��ة للمنافق��ن يف 
الت�ضريف��ات وم�ض��رع م��ن كان عل��ى متنه��ا 
م��ن قب��ل وح��دة الهند�ض��ة.. وفيم��ا كان��ت 
وح��دة الهند�ضة قد زرعت عبوة نا�ضفة اأدت 
اإل��ى م�ضرع وج��رح الع�ضرات م��ن مرتزقة 
اجلي���ش ال�ض��وداين انفج��رت مبدرعته��م يف 
منطق��ة الهاملي مبديري��ة م��وزع اأي�ضاً لقي 
القي��ادي املنافق عب��د الرحمن عب��ده �ضيف 
انع��م م�ضرع��ه وا�ضاب��ة القي��ادي العقي��د 

املنافق عبدالرحمن عبداهلل علي اليو�ضفي
كما متكن رج��ال القنا�ضة م��ن قن�ش 16 

منافق يف مناطق متفرقة من جبهة تعز

عمليات هجومية وقن�ش 16 منافقًا وكمائن نوعية لوحدة الهند�سة 
اأودت بع�سرات املرتزقة ال�سودانيني يف الهاملي مبوزع

جبهة نهمجبهة تعز م�سرع الع�سرات من املنافقني بعمليات نوعية لأبطال اجلي�ش 5
واللجان ال�سعبية على عدة مواقع ووحدة القنا�سة تقن�ش 46 منافقًا

ح�ضدت وحدة القنا�ضة خال االأيام املا�ضية 6 منافقن يف جبل ال�ضبكة 
كما لقي الع�ضرات من و�ضم��ال القتب وغربها مبديري��ة ومبنطقة يام بنهم 

املرتزق��ة م�ضرعهم خال عمليات للجي�ش 
واللج��ان ا�ضتهدف��ت مواقعه��م يف منطقة 

احلول وتبة ال�ضفينة و�ضعب اجلرجورث 
وحري��ب نهم ووادي مل��ح كما لق��ي املنافق مازم2 

�ضلط��ان عب��ده احمد حم�ض��ن العب��دي واملنافق ط��ارق حممد 
احمد �ض��راع م�ضرعهم بنران اجلي�ش واللج��ان يف جبهة نهم.. 

وكان��ت مدفعي��ة اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبية قد دك��ت جتمعات 
للمنافق��ن واآلياتهم يف اخلانق و�ضم��ال التباب ال�ضود بحريب نهم 

حمققة ا�ضابات مبا�ضرة كما ق�ضفت ب�ضورايخ الكاتيو�ضا وقذائف 
املدفعي��ة جتمع��ات املرتزق��ة يف ذات املنطق��ة � وبف�ض��ل اهلل � متكن 

رج��ال ال�ضاروخية م��ن تدمر مدرعة بي اإم ب��ي ب�ضاروخ موجه يف 
اأطراف حريب نهم وم�ضرع وجرح 

مقتل وجرح الع�سرات واغتنام اأ�سلحة بعمليات هجومية لأبطالنا على مواقع املرتزقة 
يف الغيل وخب وال�سعف ووحدة القنا�سة حت�سد 23 منافقًا.

جبهة الجوف

نفذ اأبطالن��ا عمليتن هجوميتن ا�ضتهدفت 
االأول��ى موقع املرتزقة مبنطق��ة اال�ضقري يف 
مديري��ة �ضرواح فيما كان��ت العملية الثانية 
للمنافق��ن يف جبه��ة املخ��درة  عل��ى موق��ع 
يف  وجرح��ى  قتل��ى  و�ضق��وط  ب�ض��رواح 

�ضفوفهم.
واللج��ان  اجلي���ش  مدفعي��ة  دك��ت  كم��ا 
جتمع��ات للمنافقن يف تبة املط��ار ب�ضرواح 

و يف املخ��درة ب�ضرواح كما مت تدمر مدرعة 
ب��ي اإم بي ب�ض��اروخ موج��ه يف وادي ربيعة 
اآخ��رى  اآلي��ة  واإعط��اب  �ض��رواح  مبديري��ة 
ملرتزق��ة الع��دوان يف تب��ة املط��ار مبديري��ة 
منافق��ا   23 م��ن  اأك��رث  لق��ي  �ضرواح..كم��ا 
م�ضرعه��م يف جبه��ة �ض��رواح عل��ى بن��ران 
اأبط��ال اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبي��ة. اإ�ضافة 

الى قن�ص 3 منافقن يف �ضرواح.
ب
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عمليتان هجوميتان 
على مواقع املنافقني يف �سرواح وم�سرع 23 منافقًا.

اإعالم العدوان ال�سعوي يعرتف مب�سرع 7 واإ�سابة 5 من جنوده 
بنريان اجلي�ش واللجان ال�سعبية يف مواجهات ما وراء احلدود 

جبهة شبوة
�قتلى وجرحى يف �ضفوف منافقي العدوان اإثر ا�ضتهداف 
ال�ض��اق مبديري��ة ع�ضي��ان بقذائ��ف  جتمعاته��م يف جبه��ة 
املدفعي��ة كم��ا مت اط��اق �ضلي��ة م��ن �ضواري��خ الكاتيو�ضا 
على جتمع��ات للمنافقن يف موقع اخل��زان يف منطقة حريب 
واعطاب اآلية تابعة لهم يف منطقة ال�ضاق مبديريةع�ضيان.. 
واأكد م�ضدر ع�ضكري اخلمي�ش عن م�ضرع عددا من املنافقن 
يف انفج��ار لغ��م باآليته��م الع�ضكرية بينهم.. القي��ادي العقيد 
املناف��ق عب��داهلل �ض��وادة عب��داهلل ال�ض��وادي امل�ضعبي قائد 
الكتيب��ة ال�ضاد�ض��ة املنافق حممد خران الربي��زي العولقي 
يف ع�ضي��ان.. كم��ا �ض��ن اأبطالن��ا هجوما مباغتا عل��ى مواقع 
املنافق��ن يف القحيح مبديري��ة ع�ضيان، وم�ض��رع واإ�ضابة 

اأعداد منهم، واإعطاب اآلية

م�ضرع مو�ضى دويهي�ش املظيربي 
ح�ضن احمد ال�ضعيف ال�ضمري
فهد فرحان ابن �ضميد امليهوبي 

علي بن يحيى علي اجلذمي
وا�ضابة خالد نامي ال�ضحيمي

م�ضرع الوكيل رقيب ح�ضن حناف جابر 
ملهو�ش 

م�ضرع اجلندي �ضلمان علي احمد الفيفي 
من جنود لواء امل�ضاة البحرية 

واإ�ضابة : عتيق عاي�ش املظيربي
عبدالرحمن ايديهم املظيربي

مطر �ضايف البناقي
�ضامل �ضعيد اآل مفلح العي�ضي 

ا�ضابة نايف القعاري

○الإمارات تعلن عن ا�سماء الطيارين الذين قتلوا 
خالل �شقوط الطائرة االماراتية امل�شاركة يف 

العدوان على اليمن وهم
 علي امل�ضماري- بدر املرا�ضدة



اجلي���ش  نف��ذ 
ال�ضعبي��ة  واللج��ان 
هجومي��ة  عملي��ات 
مواق��ع  عل��ى 
يف  املنافق��ن 
الغرميل مبنطقة 

االأجا�ضر
منطق��ة  ويف 
ال�ضاقي��ة وكذل��ك 
يف  القنا�ضن  تب��ة 
الغي��ل  مديري��ة 
عملية  نفذوا  كما 

هجومي��ة اأخرى عل��ى مواق��ع املرتزقة يف 
اخلنج��ر مبديرية خ��ب وال�ضعف واغتنام 
عت��اد و�ضوه��د ف��رار املرتزق��ة و�ضق��وط 
الع�ض��رات من املنافق��ن قتلى وجرحى يف 
�ضفوفه��م .. ويف جبه��ة اجل��وف البا�ضل��ة 
تاأل��ق رج��ال القنا�ض��ة وح�ض��دوا خ��ال 
االأي��ام املا�ضية رقماً نوعي��اً جديدًا حينما 
قن���ش  م��ن   � اهلل  م��ن  بت�ضدي��د   � متكن��وا 
23 منافق��اا يف وادي �ض��واق وامل�ضل��وب 
وال�ضاقي��ة واجلر�ض��ب. كم��ا لق��ي 2 م��ن 
اجلي���ش  بن��ران  م�ضرعه��م  املنافق��ن 
واللج��ان بتبة القنا�ض��ن، كما قتل وجرح 

6 م��ن املرتزقة اإث��ر انفجار عب��وة نا�ضفة 
باآليته��م �ضرق التب��ة البي�ض��اء يف مديرية 
امل�ضل��وب كم��ا مت ا�ضته��داف معدل 14.5 
باملدفعي��ة يف منطق��ة اجلرا�ض��ب وم�ضرع 

من كان على متنه.
كما متكنت وح��دة الهند�ضة من اإعطاب 
اآلية تابعة ملرتزقة العدوان بعبوة نا�ضفة 
�ضربي��ن  يف  حت�ضيناته��م  وا�ضته��داف 
مبديري��ة خ��ب وال�ضع��ف وكذل��ك تدم��ر 
اآلي��ة ع�ضكري��ة تابع��ة لهم من قب��ل وحدة 
الهند�ض��ة وم�ض��رع من كان عل��ى متنها يف 

منطقة �ضربين مبديرية خب وال�ضعف

نفذ اأبطال اجلي�ش واللجان ال�ضعبية 
بجبه��ة البي�ض��اء هجوم��اً مباغتاً على 
مواق��ع املرتزق��ة يف الظه��رة مبديري��ة 
القري�ضي��ة يف البي�ضاء واغتنام اأ�ضلحة 
و�ضق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �ضفوفهم 
كم��ا نفذ اجلي�ش واللجان عملية اأخرى يف منطقة اجلردي يف 
تويلق بالزاه��ر و�ضقوط قتلى وجرحى كما �ضقط الع�ضرات 

اأي�ضاً بكمن نوعي نفذته وحدة الهند�ضة يف ذي ناعم.
كما قن�ضت قنا�ض��ة اجلي�ش واللجان ال�ضعبية 5 منافقن 
يف ذي ناع��م واالأجردي. وكان �ض��اح املدفعية قد ا�ضتهدف 

جتمع��ات املرتزقة يف االج��ردي والطماح��ي مبديرية 
الزاهر 

واللج��ان  االأمني��ة  االأجه��زة  متكن��ت  كم��ا 
ال�ضعبي��ة من تفكيك عبوة نا�ضفة كانت مزروعة 

يف منطقة املنا�ضح بقيفة تعز: اإعطاب اآلية ملرتزقة العدوان 
غرب مديرية موزع

وق��د متكن اأبطال جبهة البي�ضاء � بف�ضل 
للمنافق��ن يف  ك�ض��ر زح��ف  م��ن   � اهلل 

الزاه��ر.. فيم��ا قت��ل 4 عنا�ض��ر من 
ا�ضتهدافه��م  اإث��ر  املرتزق��ة 

بقذائ��ف مدفعي��ة يف عقبة 
زعج مبديرية القري�ضية.

قاهر 2M الباليستي يعاود دك املوسم بجيزان وكمائن الهندسة تفترس دوريات العدو ومرتزقته وحصاد القناصة 63 جنديًا سعوديًا ومرتزقًا خالل أسبوع

632026547
ج��������������ن��������������دي��������������ًا 
س�����������ع�����������ودي�����������ًا 
وم����������رت����������زق����������ًا 
ق���ن���ص���ه���م مت 

آلية مت 
تدميرها

ع������������م������������ل������������ي������������ة 
ه���������ج���������وم���������ي���������ة

م���������ن���������اف���������ق���������ًا ل�����ق�����و 
م���ص���رع���ه���م مم��ن 
ع������رف أس���م���ائ���ه���م

زح�����وف�����ات مت 
التصدي لها

نف��ذ ابط��ال اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة عملية 
اغ��ارة على موق��ع التبة البي�ض��اء و�ضاطح وعلى 
اأح��د املواق��ع �ض��رق موق��ع الطلع��ة و�ضق��وط قتلى 
وجرح��ى يف �ضف��وف املنافق��ن تزام��ن م��ع العملي��ة 
ق�ضف �ضاروخي ومدفعي على جتمعاتهم تبعها عملية 
هجومي��ة اأخرى على تبة القي��ادة قبالة منفذ اخل�ضراء 

وم�ضرع وجرح عدد من مرتزقة اآل �ضعود.
كم��ا نف��ذ اأبطالن��ا بجبه��ة جن��ران ق�ضف��اً �ضاروخي��اً 
ومدفعي��اً عل��ى جتمعات اجلن��ود ال�ضعودي��ن واآلياتهم يف 
موق��ع وقي��ادة الفواز وخل��ف مثل��ث الع�ضة وكذل��ك ق�ضف 
مرتزقته��م ومنافقيه��م يف موقعي الغرامي��ل وذو رعن  قبالة 
منف��ذ اخل�ض��راء كم��ا مت ق�ض��ف جتمع��ات املرتزق��ة يف منف��ذ 

اخل�ضراء ب�ضلية من �ضواريخ الكاتيو�ضا 
فيما ا�ضتهدفت املدفعية جتمعات للجنود ال�ضعودين واآلياتهم 

ومنافقيه��م  يف جب��ل الطويل وبالق��رب منه وم�ضتح��دث املخروق 
ومواق��ع اأخرى يف اأطراف ال�ضرف��ة وبرج الدخان  والتبة البي�ضاء 

وذو رع��ن الغربية وموق��ع ال�ضبكة وتبة 
اأبو نورة واملخ��روق ال�ضغر وقيادة 

الف��واز ومع�ضك��ر رج��ا وق��د اأدى 
اال�ضته��داف اإل��ى م�ض��رع وج��رح 
الع�ض��رات م��ن جن��ود اآل �ضع��ود 

ومرتزقتهم.
اأم��ا ك�ض��ر الزحوف��ات فقد 

ك�ض��ر  م��ن  اأبطالن��ا  متك��ن 
زحف��ان للجي�ش ال�ضعودي 
وال�ضبك��ة  ال�ضرف��ة  عل��ى 

و�ضق��وط ع��دد من 
القتل��ى واجلرحى 

يف �ضفوفه��م وق��د اف��اد م�ض��در الع�ضك��ري اأن الزحف عل��ى موقع 
ال�ضرفة ا�ضتمر 4�ضاعات تكبد فيها العدو خ�ضائر فادحة تزامنا مع 

حتليق مكثف للطران احلربي واالبات�ضي واال�ضتطاع.
كما متك��ن اأبطالنا من تدمر 3 اآليات ملرتزقة اجلي�ش ال�ضعودي 
�ض��رق تبة اخل�ضباء قبالة منفذ اخل�ضراء بعبوات نا�ضفة وم�ضرع 
طواقهم��ن، وكذلك طق��م ع�ضكري بعب��وة نا�ضفة اأي�ضا 
�ضم��ال التب��ة نف�ضها و�ضوه��د االإ�ضعاف 
يه��رع ملكان االنفج��ار.. وكانت وحدة 
القنا�ض��ة ق��د متكن��ت م��ن قن���ش 4 
منافقن بن��ران اجلي���ش واللجان 
رقاب��ة  يف  ال�صعبي��ة 
وتبته��ا  اخل�ضب��اء 

وموقع الطلعة

واأبطالنا يت�سدون لزحف كبري على ال�سرفة ويدمرون 3اآليات ويقن�سون 2منافقني

جبهة نجران

9 بشائر
النصر
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العمليات الهجومية تتوا�سل.. جبهة عسري

مدفعية اجلي�ش تدك جتمعات اجلي�ش 
ال�سعودي يف الربوعة وقلل ال�سيباين 

وجبل �سبحطل وم�سرع الع�سرات 
�ضن��ت مدفعية اجلي�ش واللجان ت�ضتهدف جتمعات للجنود ال�ضعودين يف مدينة الربوعة 
وقل��ل ال�ضيباين وخلف جبل �ضبحطل وموقعه كما لق��ي الع�ضرات من املنافقن م�ضرعهم يف 

عمليات للجي�ش واللجان ال�ضعبية وومن عرف م�ضرعهم: 
املنافق ا�ضامه عبد احلكيم يو�ضف

املنافق عبداهلل �ضلطان عبداهلل العتواين 
املنافق عمر على حممد عبده القباطي

املنافق حمدي ح�ضن علي مقبل القباطي 
بنران اجلي�ش واللجان ال�ضعبية بجبهة علب

كما متكنت وحدة القنا�ضة من قن�ش 3 جنود �ضعودين يف مدينة الربوعة.

جبهة البيضاء
هجومان مباغتان على مواقع املرتزقة يف الظهرة ومنطقة اجلردي وقن�ش
منافقني وتفكيك عبوة نا�سفة باملنا�سح

�ضن اأبطال اجلي�ش واللجان ال�ضعبية هجوماً 
نوعي��اً عل��ى مواقع املنافقن يف ق��اع احليايف-

مري�ش مبديرية قعطبة
 واأك��د م�ض��در ع�ضكري الق�ضاء عل��ى اأعداد 
م��ن منافقي الع��دوان خال العملي��ة واإعطاب 
مع��دات تابعة للع��دوان يف الهجوم على موقع 
ومت�ضي��ط  ال�ضال��ع،  مري���ش  مبنطق��ة  القه��ر 
�ضاروخ��ي ومدفع��ي تخلل العملي��ة النوعية، 
جتمع��ات  املدفعي��ة  �ض��اح  اأ�ضته��دف  كم��ا 

للمنافق��ن يف مع�ضك��ر ال�ضدري��ن ملر�ضي ولقي 
املنافق حممد ناجي ال�ضورقي م�ضرعه بنران 

اجلي�ش واللجان يف جبهة مري�ش .
ق�ضف��اً  ال�ضاروخي��ة  الق��وة  �ضن��ت  كم��ا 
�ضاروخي��اُ  ب�ضلية �ضوراي��خ الكاتيو�ضا على 
جتمع��ات للمنافق��ن يف مع�ضك��ر حل��م بنقي��ل 

اخل�ضبة
وبف�ض��ل اهلل متكن��ت وح��دة القنا�ض��ة م��ن 

قن�ص 3 من املنافقن يف منطقة مري�ش

عملية هجومية نوعية نكلت باملرتزقة يف قاع احليفي وخلفت خ�سائر 
فادحة يف �سفوفهم واأعطبت معدات ع�سكرية وقن�ش 3 منافقني

مقتل وجرح الع�سرات واغتنام اأ�سلحة بعمليات هجومية لأبطالنا على مواقع املرتزقة 
يف الغيل وخب وال�سعف ووحدة القنا�سة حت�سد 23 منافقًا.

جبهة الجوف

5
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 ال
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جب

جبهة ميدي

جبهة لحج

جبهة شبوة
�مدفعي��ة اجلي���ش واللجان ال�ضعبية ت�ضتهدف جتمعات ملرتزقة اجلي���ش ال�ضعودي يف الرم�ضة بجيزان 
و�ضمال �ضحراء ميدي كما ق�ضفت جتمعاتهم �ضمال �ضحراء ميدي م�ضتهدفة لتح�ضيناتهم .. �كما مت بحمد 
اهلل م�ضرع القيادي املنافق نا�ضر احمد علي واملنافق عمار حممد �ضعيد ال�ضعبي وعرفات ال�ضماوي بنران 

اجلي�ش واللجان يف جبهة ميدي.. وحدة الهند�ضة تفجر اآلية تابعة للعدوان �ضمال �ضحراء ميدي* 

اأطلق��ت القوة ال�ضاروخية �ضاروخ زل��زال2 على جتمعات للمنافقن جنوب مدر�ضة النابية بكهبوب كما 
�ض��ن �ض��اح املدفعية ق�ضفاً مرك��زًا على جتمعات للمافقن �ض��رق كهبوب ويف التبة ال�ض��وداء بكر�ش حمققة 

ا�ضابات مبا�ضرة 
فيما �ضقط قتلى وجرحى يف �ضفوف مرتزقة العدوان اإثر تدمر مدرعة بقذائف املدفعية يف جبهة كهبوب

�قتلى وجرحى يف �ضفوف منافقي العدوان اإثر ا�ضتهداف 
ال�ض��اق مبديري��ة ع�ضي��ان بقذائ��ف  جتمعاته��م يف جبه��ة 
املدفعي��ة كم��ا مت اط��اق �ضلي��ة م��ن �ضواري��خ الكاتيو�ضا 
على جتمع��ات للمنافقن يف موقع اخل��زان يف منطقة حريب 
واعطاب اآلية تابعة لهم يف منطقة ال�ضاق مبديريةع�ضيان.. 
واأكد م�ضدر ع�ضكري اخلمي�ش عن م�ضرع عددا من املنافقن 
يف انفج��ار لغ��م باآليته��م الع�ضكرية بينهم.. القي��ادي العقيد 
املناف��ق عب��داهلل �ض��وادة عب��داهلل ال�ض��وادي امل�ضعبي قائد 
الكتيب��ة ال�ضاد�ض��ة املنافق حممد خران الربي��زي العولقي 
يف ع�ضي��ان.. كم��ا �ض��ن اأبطالن��ا هجوما مباغتا عل��ى مواقع 
املنافق��ن يف القحيح مبديري��ة ع�ضيان، وم�ض��رع واإ�ضابة 

اأعداد منهم، واإعطاب اآلية
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ُتعترب �ضناعة ال�ضّيارات من اأكرب ال�ضناعات يف 
العامل كل��ه، وتتواجد ه��ذه ال�ضناعة يف جمموعة 
حمدودة من ال��دول، منها ع�ضر دول تعد متقدمة، 
وعلى راأ�ضها اأملانيا والواليات املُتحدة االأمريكية، 
وتتناف�ش هاتان الدولتان يف �ضناعة ال�ضيارات مع 
الياب��ان؛ فهي واحدة من اأكرث الُدول تقّدماً يف هذا 
املج��ال، وُتعد �ضناعة ال�ضيارات اأحد اأهم اأ�ضباب 
ر الذي ت�ضهده اليابان، و�ضبباً رئي�ضّياً لقوة  التطُوّ
اقت�ضاده��ا احل��ايل. �ضناعة ال�ضي��ارات يف اليابان 
بالنظ��ر اإلى تاري��خ �ضناعة ال�ضي��ارات، جند اأنها 
بع��د احل��رب العاملية الثاني��ة اأ�ضبح��ت من اأكرث 
ال�ضناع��ات نف��وذًا، وبالن�ضب��ة للياب��ان فاإنها ثاين 
اأكرب دولة يف هذا املجال من ال�ضناعات، وال�ضوق 
املحل��ي الياباين لل�ضي��ارات هو ث��اين اأ�ضخم �ضوق 

بعد الواليات املتحدة االأمريكية. 
من��ذ �ضتيني��ات الق��رن املا�ض��ي كان��ت الياب��ان 

حتت��ّل املراك��ز الثاث��ة االأول��ى على قائم��ة اأكرث 
ال��دول ت�ضنيع��اً لل�ضي��ارات، ويف الثمانينيات ويف 
الت�ضعينيات تطورت الياب��ان كثرًا وتقدمت على 
الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة يف ع��دد ال�ضيارات 
املُ�ضنعة، واحتلت املركز االأول على العامل بحجم 
اإنت��اج بلغ 13 ملي��ون �ضيارة �ضنوي��اً. على الرغم 
من التطور ال�ضريع ل�ضناعة ال�ضيارات يف اليابان، 
اإال اأنها تراجعت قلي��ًا يف ال�ضنوات االأخرة التي 
تل��ت ع��ام 2000م ب�ضب��ب وج��ود مناف�ض��ة قوية 
م��ن ال�ض��ن والهن��د وكوري��ا اجلنوبي��ة، ولكنها 
ّنفت  ع��ادت وتعافت �ضريعاً؛ ففي �ضن��ة 2008 �ضُ
الياب��ان على اأنه��ا اأكرب دولة ُم�ضنع��ة لل�ضيارات. 
م��ن املعروف ق��وة �ضناع��ة ال�ضي��ارات يف اأملانيا، 
اإال اأّن تقاري��ر اأف��ادت باأن ه��ذه ال�ضناع��ة ُمهّددة 
ب�ضب��ب امل��اركات اليابانية؛ حيث اأخ��ذ ا�ضتطاع 
اآراء ال�ضع��ب االأمل��اين ح��ول ال�ضي��ارات، واأف�ضى 

التقري��ر اإلى تف�ضيل االأملانين ال�ضيارات اليابانية 
وثقته��م الكب��رة به��ا؛ حي��ث احتل��ت ال�ض��ركات 
)عل��ى  املتقدم��ة  املراك��ز  م��ن  �ضبع��ًة  الياباني��ة 
راأ�ضه��ا تويوت��ا يف املرك��ز االأول(، بينم��ا ح�ضلت 
�ضركت��ان اأملانيت��ان اثنت��ان فق��ط عل��ى مراك��ز يف 
قائم��ة اال�ضتط��اع. م��ن اأ�ضه��ر �ض��ركات �ضناع��ة 
ال�ضيارات يف الياب��ان: تويوتا، وهوندا، وني�ضان، 
ودايهات�ضو، وميت�ضوبي�ضي، وكاوازاكي، ومازدا، 
وق��د قال خرباء وحمِلّل��ون باأنه من املحتمل تقليل 
ه��ذا العدد م��ن ال�ض��ركات عن طري��ق دجمهم مع 
بع�ضه��م بحل��ول �ضن��ة 2020، حيث ي��رى بع�ش 
املحلل��ن باأنه ال ينبغ��ي اأن تتواجد اأكرث من ثاث 
�ض��ركات ل�ضناعة ال�ضيارات يف بل��ٍد واحٍد، ويبقى 
من االأف�ض��ل توحيد القوى ودم��ج ال�ضركات. كما 
ونذك��ر اأي�ضاً ب��اأّن لل�ضيارات الياباني��ة الريا�ضية 
ن�ضيب جيد؛ حيث حازت على اأف�ضل �ضمعة خال 

الت�ضعيني��ات رغم املناف�ضة الكبرة من ال�ضيارات 
االأمريكي��ة، وحقق��ت مرات��ب عالي��ة يف �ضباق��ات 
ال�ضيارات العاملية، باالإ�ضافة ل�ضناعة الدراجات 

الناري��ة واملركب��ات الثقيل��ة، والتي تع��د اليابان 
اأي�ض��اً من اأ�ضه��ر م�ضنعيه��ا، مثل �ضرك��ة ياماها، 

وتويوتا، وهوندا، وغرها الكثر.

كيف ُتصّنع الورق ..؟
يعترب الورق من املواد امل�ضطحة والرقيقة والتي ُت�ضّنع من لّب 
الورق بوا�ضطة طريق��ة ال�ضغط لاألي��اف ال�ضيليلوزّية للخ�ضار، 
وع��ادًة م��ا تكون هذه االألي��اف طبيعّي��ة وتتكّون م��ن ال�ضيليلوز، 
وي�ضتخ��دم ال��ورق يف الطباعة والكتابة واأكيا���ش املطبخ وغرها 
م��ن اال�ضتخدامات املتع��ددة. يختلف الورق امل�ضن��وع يدوياً عن 
ة من حي��ث انتظام االألي��اف، ففي  ال��ورق امل�ضن��وع ب��اآالت خا�ضّ
ال��ورق امل�ضنوع يدوياً تغم��ر اأماكن العفن بال�ضائ��ل املعلق )ماء 
واألياف( وعمليات الرت�ضيح تت�ضبب يف ت�ضابك هذه االألياف ب�ضكل 
ع�ضوائ��ي مّم��ا ي�ضفي على الورق الق��وة وال�ضابة، اأّم��ا املُ�ضّنع 
اآلياً يت��م اإنتاجه بوا�ضطة اآالت مثبتة على اأ�ضطوانات تدور ب�ضكل 
م�ضتم��ّر، حيث اإّن هذا الدوران يت�ضّب��ب يف توجيه االألياف باجتاه 
واح��د مبح��اذاة بع�ضه��ا البع�ش مّم��ا يجعله �ضعيف��اً على طول 
اجت��اه االألي��اف، وميكن اختب��ار ذلك من خ��ال طّي ال��ورق مّرة 
بالطول واأخرى بالعر�ش حيث اإّن طيه باجتاه االألياف يكون �ضهًا 
اأّما بالعر�ش فيكون �ضعباً قليًا، ثم متزيق الورق باجتاه االألياف 
ف�ض��وف يتمزق ب�ضهول��ه. �ضناعة الورق تط��ورت �ضناعة الورق 
ب�ض��كل ملح��وظ بع��د اخ��رتاع اأّول مطبعة م��ن قب��ل "غوتنربغ" 
وازداد االهتم��ام باأنواع الورق اإل��ى اأن اأ�ضبح املو�ضوع اأكرب من 
جمرد �ضناعة ال��ورق للطباعة والتغليف، بل اأ�ضبح هناك اأ�ضكااًل 
واأنواع��اً خمتلف��ة كًا ي��وؤدي دوره ح�ض��ب م�ض��در ا�ضتخراج��ه، 
فيوجد ورق ُي�ضّنع من االأ�ضجار الربية املوجودة يف مناطق �ضمال 
اأوروب��ا الباردة، والبع�ش من��ه ي�ضّبع باألي��اف ال�ضيلولوز ليكون 
ملم�ض��ه كملم���ش القما�ش وهذا الن��وع من الورق م�ض��دره القطن 
و�ضجر االأرز والق�ض��ب، ومل يقت�ضر املو�ضوع على اأنواع وطرق 
ت�ضنيع ال��ورق بل اأ�ضبح هناك اأجهزة تقي�ش ملعان ومتانة وقّوة 
�ضطح الورق، وقيا�ش ن�ضبة القلوّية واحلمو�ضة فيه يعّد اخل�ضب 
والنباتات ب�ضكل عام م�ضدر االألياف الرئي�ضية يف �ضناعة الورق، 
حيث يتم حت�ضر ال��ورق من األياف مادة ال�ضيلولوز والتي تكون 
موجودة يف اأغلب اخلايا النباتية، فيتّم تر�ضيح مزيج من االألياف 
وامل��اء بوا�ضطة منخل اأو غرب��ال رقيق حيث تت�ضابك هذه االألياف 
مع بع�ضها مكّونًة �ضحيفة رقيقة، ثم ترتك ال�ضحيفة لتجّف وبعد 
ذل��ك تن�ضاأ رواب��ط كيميائية بن جزيئ��ات االألي��اف ال�ضيلولوزية 
ينتج عنها قّوة الورق، وميكن اأن نّلخ�ش خطوات �ضناعة الورق 
كالت��ايل: يوؤت��ى بلحاء االأ�ضج��ار وينظ��ف اآلياً من الغب��ار واملواد 
الغريب��ة والرماد بوا�ضطة ماكن��ة خا�ضة. يو�ضع اللحاء يف غاية 
كب��رة ب�ضكل دائري ويغلى مع اجلر حت��ت �ضغط البخار لعّدة 
�ضاع��ات. يتحد اجلر م��ع املواد والده��ون املتواج��دة يف اللحاء 
مكون��اّ �ضابون��اً ال يقبل الذوب��ان، ويتم التخل�ش من��ه الحقاً. يتم 
حتوي��ل اللح��اء اإلى ماكن��ة اأخرى ُيطل��ق عليها ا�ض��م "هوالندز" 
لت�ض��كل �ضل�ضّل��ة مت�ضّلة. مُيرر هذا اخلليط م��ن املاء واللحاء بن 
ا�ضطوان��ات لتحويّله اإلى األياف وامت�ضا���ش املاء خملفًة االألياف 
واللحاء. يتم التخل�ش من اأي قاذورات عالقة خال مرور اخلليط 
بالهوالن��دز. ُينقع اللحاء ب�ض��كل تدريجي ليتحل��ل متاماً وي�ضبح 
األياف��اً مف��ردة. ُتدخ��ل االألي��اف مّرة اأخ��رى على ماكن��ة هوالندز 
فرعي��ة لف�ضل االألي��اف، وي�ضاف اإليها مواد ملون��ة وغراء ومواد 

ح�ضو ككربيتات اجلر من اأجل زيادة وزن وحجم الورق.

ص�������ن�������اع�������ة ال����������س����������ي����������ارات ال�����ي�����اب�����ان�����ي�����ة 

ظهور األعاب الفيديو ظهرت األعاب الفيديو يف الن�ضف الثاين 
من الق��رن الع�ضرين وانت�ض��رت يف الثمانينيات والت�ضعينيات 
م��ن الق��رن املا�ض��ي، وا�ضتمر انت�ضاره��ا حتى ه��ذا اليوم مع 
ظهور األعاب متنوعة ومتط��ورة جذبت الكثر اإلى ممار�ضتها 
لدرج��ة االإدمان، ولكن م��ا قد ال يعلمه الكثر اأّن لهذه االألعاب 
الكث��ر م��ن املخاط��ر اإ�ضاف��ًة اإلى الفوائ��د الت��ي حتققها، لذا 

وجب املوازنة يف ممار�ضتها وعدم االإ�ضراف يف ذلك. 

مخاطر ألعاب الفيديو 

ت�ضب��ب انطوائية لل�ضخ�ش املدم��ن عليها اأكرث من غره 
وتعزل��ه ع��ن املحيطن ب��ه. التاأث��ر على الق��وة احلركية 
والع�ضلي��ة للطف��ل فتنخف���ش لديه ق��وة الذراع��ن وقوة 
الي��د؛ الأنه يعتمد على حتري��ك اأ�ضابعه فقط اأثناء اللعب. 
زي��ادة فر�ض��ة االإ�ضابة بال�ضمنة والبدان��ة املبكرة ب�ضبب 

تراك��م الده��ون يف اجل�ض��م دون بذل اأي ن�ض��اط اأو جمهود 
حلرقه��ا. انخفا�ش الكتلة الع�ضلي��ة لاأطفال املدمنن على 
ممار�ض��ة األعاب الفيديو. تعر�ش الطفل ال�ضطرابات النمو 
واالإدراك. ع��دم ح�ض��ول الطفل عل��ى النوم ال��كايف الازم 
لنموه وقد يلجاأ لتناول املزيد من املواد الدهنية وال�ضكرية 
لتعوي�ش هذا النق�ش. زيادة تركيز اجللوكوز بالدم ب�ضبب 
اجللو�ش لفرتات متوا�ضلة وطويلة. التعر�ش حلاالت من 
االكتئاب والعن��ف نتيجة العزلة اأثن��اء ممار�ضة مثل هذه 
االألع��اب. التاأث��ر على املفا�ض��ل خا�ضة مفا�ض��ل اليدين. 

فوائد األعاب الفيديو

معظ��م 
ال  النا���ش 
ن  ك��و ر يد
هناك  ب��اأّن 
ق  ط��ر
للوقاية  كثرة 
من االإ�ضابة مبر�ش ال�ضرطان، يتوجب 
علي��ك اأواًل اأن تع��رف م��ا ه��ي م�ضبباته 
لتتمكن من جتنب العدي��د منها وبالتايل 
التقليل م��ن احتمالي��ة االإ�ضابة مبر�ش 
ال�ضرط��ان، ويتوج��ب علي��ك اأي�ض��اً اأن 
ت��درك م��اذا نعن��ي مبر���ش ال�ضرط��ان 
وخطورته وم��اذا �ضيوؤّدي واآالمه عليك 
مبمار�ض��ات  تق��وم  ان��ك  ت�ضتوع��ب  اأن 
خاطئة وخطرة جدًا توؤدي اإلى وفاتك 
ولي�ش ه��ذا فح�ض��ب �ضتعي���ش يف نهاية 
اأيامك، مراحل �ضعبة وغر جيدة اأبدًا، 
لذلك يتوج��ب عليك اأي�ض��ا اأن تقراأ هذه 
امل�ضببات بعناية فائه وجيدة واأن تدرك 
خطورتها. م�ضببات وخماطر ال�ضرطان 
التب��غ اأو الدخان: ي�ضب��ب التدخن 30 
% ح��االت وفي��ات و87% م��ن ح��االت 

�ضرطان الرئة، وال يقت�ضر تاأثرها على 
الرئت��ن فق��ط بل م��ن املمك��ن اأن توؤّدي 
الكل��ى، والبنكريا���ش، وعن��ق الرح��م، 
والنخ��اع  وال��دم،  املع��دة،  و�ضرط��ان 

االأمث��ل  واحل��ل  ال�ضوك��ي، 
التدخ��ن  ع��ن  االإق��اع 

اأنواع  لتفادي جمي��ع 
ال�ضرطانات. كل ما 

�ض��ارع  م�ضين��ا يف 
وجدن��ا  م��كان  اأو 
الب�ضر  من  العديد 
اأفواهه��م  يف 

مبختلف  ال�ضجائر 
وال  اأنواعه��ا، 

اأنه��م يقومون  يعلمون 
و�ضياعه��ا  اأنف�ضه��م  بقت��ل 

يف  ال�ض��واد  حج��م  يدرك��ون  وال 
رئته��م، اأّن الدخ��ان ه��و امل�ضب��ب االأول 
يف ال�ضرطان��ات وامل�ضب��ب الرئي�ض��ي يف 
�ضي��اع اأه��م ع�ض��و يف ج�ض��م االإن�ضان. 
ع��دم ممار�ضة الن�ض��اط البدين: ممار�ضة 
التمارين الريا�ضية 30 دقيقة على االأقل 

خال اليوم ط��وال االأ�ضبوع وذلك يقلل 
كثرًا م��ن خط��ر االإ�ضاب��ة بال�ضرطان، 
ممار�ض��ة اليوغ��ا والتماري��ن الريا�ضية 
واجلري، كل ذلك يقلل اأي�ضاً من ال�ضمنة 
والتي هي عام��ل موؤثر على 
ال�ضرط��ان.  مر���ش 
الوراث��ة: للوراث��ة 
يف  كب��ر  دور 
مر���ش  تط��ور 
ن  ط��ا ل�ضر ا
�ضرط��ان  مث��ل 
فيجب  الث��دي، 
اأن ت�ض��ع يف عن 
التاريخ  االعتب��ار 
العائل��ي م��ن مر���ش 
تتمك��ن  لك��ي  ال�ضرط��ان 
واحل��ذر  احليط��ة  اأخ��ذ  م��ن 
للم�ضبب��ات واملخاط��ر. عوام��ل بيئية: 
هن��اك بعد املع��ادن املوج��ودة يف مواد 
البن��اء واالإ�ض��كان ال�ضناعي��ة الت��ي قد 
ت�ضب��ب جمموع��ة متنوعة م��ن امل�ضاكل 
الطبي��ة، وقد اأظهرت بع���ش الدرا�ضات 

اأي�ض��اً اأّن االأ�ضخا���ش الذين يتعر�ضون 
للبنزي��ن بكميات كبرة هم اأكرث عر�ضة 
لاإ�ضابة بال�ضرطان. االت�ضال اجلن�ضي 
الغر اآم��ن: مّما يزيد من خطر االإ�ضابة 
ب�ضرطان عنق الرح��م و�ضرطان ال�ضرج 
واملهب��ل. التعر���ش املبا�ض��ر لل�ضم���ش: 
اإّن التعر���ش لاأ�ضعة ف��وق البنف�ضجية 
املبا�ضرة م��ن ال�ضم�ش يت�ضبب ب�ضرطان 
اجلل��د، فح��روق ال�ضم���ش والت��ان ه��ي 
عب��ارة ع��ن تلف اخلاي��ا الت��ي ت�ضببها 
ال�ضم�ش، عليك دائم��اً اأن ت�ضتعمل واقي 
ال�ضم���ش عن��د اخل��روج وح��اول ع��دم 
التعر�ش الأ�ضع��ة ال�ضم�ش فرتة ال�ضاعة 
10 �ضباح��ا حتى 2 �ضباح��ا فهي قوية 
ج��دا وق��د ت�ضب��ب احل��روق. عزي��زي 
الق��ارئ اإّن التل��ّوث ال��ذي زاد يف غافنا 
اجل��وي ما زال يوؤثر علينا، وال �ضّيما اأّن 
الدخ��ان املت�ضاع��د يف كل م��كان بالعامل 
يزيد ن�ضبة ثاين اأك�ضيد الكربون يف اجلو 
وهذا يوؤّثر علينا وال �ضّيما اأّننا علينا اأن 
نحرت���ش على �ضحتنا اأك��رث واأن ننتبه 

على اأرواحنا.

يتم اأوال عمل فحو�ضات للدم ، حيث اأن الغدة الدرقية 
تفرز هرمونن ي�ضمان الثروك�ضن ت4 و هرمون ثاثي 
يودوثرون��ن ت3 ، ويت��م اإفرازهم��ا بع��د اال�ضتجاب��ة 
وامل�ضم��ى  النخامي��ة  الغ��دة  تف��رزه  ال��ذي  للهرم��ون 
الهرم��ون املحف��ز للغ��دة الدرقي��ة ويق��وم الهرمون��ان 
الل��ذان تفرزهما الغدة الدرقية بتثبي��ط اإفراز الهرمون 
املن�ض��ط للغدة الدرقي��ة عن طريق ما ي�ضم��ى بالتغذية 
الراجع��ة وب��ذا يت��م املحافظ��ة عل��ى ن�ضب��ة معينة من 
الهرمون��ات يف الدم ، لذا ف��ان اأهم فح�ش للغدة الدرقية 
ه��و فح�ش ه��ذه الهرمون��ات الثاثة ، فف��ي حالة نق�ش 
ت3 و ت4 و زي��ادة الهرم��ون املحف��ز للدرقي��ة ي�ضم��ى 

ق�ضور الغدة الدرقية االأويل ، ويف حالة 
الهرم��ون  نق���ش ت3 و ت4 ونق���ش 

املحف��ز للدرقية ي�ضمى ق�ضور الغدة 
الدرقي��ة الثان��وي ، ويف حالة زيادة 
ت3 و ت4 ونق���ش الهرم��ون املحفز 
للدرقي��ة ي�ضمى فرط الغ��دة الدرقية 

االأويل ، ويف حال��ة زي��ادة ت3 و ت4 و 
زي��ادة الهرم��ون املحفز للغ��دة الدرقية 

ي�ضم��ى فرط الغ��دة الدرقي��ة الثانوي ومن 
الفحو�ض��ات امل�ضتخدم��ة كذل��ك فح���ش الغدة 

الدرقية باملوجات فوق ال�ضوتية اإذا كانت غر طبيعية 

يف حجمه��ا اأو �ضكلها ، كذلك من الفحو�ضات امل�ضتخدمة 
اأخ��ذ عين��ة م��ن الغ��دة الدرقي��ة ع��ن طري��ق 
ال�ضف��ط باالإبرة يف حال��ة وجود تورم 
و ذل��ك للتاأكد اأن هذا التورم لي�ش 
خبيث��ا ، كذلك من الفحو�ضات 
امل�ضتخدمة ت�ضوير اأو م�ضح 
الغدة الدرقية ، وال�ضورة 
امل�ضحي��ة للغ��دة الدرقي��ة 
ه��ي �ض��ورة تلتق��ط بع��د 
للي��ود  الوري��دي  احلق��ن 
امل�ض��ع اأو ملادة اأخ��رى مثل 
التكنيتي��وم ، حيث متكننا هذه 
ال�ض��ورة م��ن حتدي��د العقيدات 
التي تفرز كميات كب��رة من الهرمون 

والتي ت�ضمى العقيدات احلارة 

أس���������������ب���������������اب ت�������������������������ؤدي مل��������������������رض ال����������س����������رط����������ان 

كيف تشخص مرض الغدة الدرقية 

م��������������خ��������������اط��������������ر أل���������������������ع���������������������اب ال�����������ف�����������ي�����������دي�����������و 
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هذا ما سيحدث ملن يقرر خيانة 
صنعاء ليثبت حسن نواياه للتحالف!

جمال عامر 
ق��ال ال�ضحف��ي اليمني جم��ال عامر اإن م��ن �ضيخون 
�ضنعاء ليثب��ت ح�ضن نواياه لدول التحالف لن يح�ضل 

على �ضيء �ضوى لقب “اأمر حرب”.
رئي���ش حتري��ر  عام��ر  ال�ضحف��ي جم��ال  وخاط��ب 
�ضحيفة الو�ضط، حتالف �ضنعاء بطريقة غر مبا�ضرة 
قائًا اإن “من �ضيخون �ضنعاء ليثبت ح�ضن نواياه للعدوان بتوهم اعادة ر�ضم 
التحالف��ات فاإن��ه لن يجزى حتى مبا ح�ضل علي��ه ذاك الذي خان باده ل�ضالح 
فرن�ض��ا وطمح ان يكون احد املقربن م��ن نابليون فاإذا باالأخر يرمي له �ضرة 

ذهب كمكافاأة انحنى لياأخذها من حتت حوافر احل�ضان الذي كان يعتليه”.
واأ�ض��اف يف من�ض��ور ر�ضده املرا�ضل نت يف �ضفحت��ه مبوقع الفي�ضبوك “اما 
خائ��ن اليوم لو فعل فاأنه لن يح�ضل اإال على بقعة �ضغرة بو�ضفه امر حرب 

قبل ان ي�ضقط يف حفرة مرتا�ضه حمما بلعنة ما خلفه من �ضحايا وخراب”.

أنصار الله أي عراقة وأصالة واستمرارية 
تستندون إليها وعليها لم يبلغها أحد 

غيركم في التاريخ اإلنساني كله
           عبدالله سالم الحكيمي   

يقول مر�ضى العن�ضرية والطائفية املقيتة ويكررون 
ان ان�ض��ار اهلل ه��م امت��داد ع�ضوي مت�ض��ل ميتد الأكرث 
م��ن 1200 �ضن��ة وكل م��ا حدث يف ه��ذا التاري��خ املمتد 
هم م�ضوؤولون عنه النه��م االمتداد املت�ضل له والذي مل 

تنف�ضم عراه!!
فبخ بخ يا ان�ضار اهلل كل هذا التاريخ الطويل العري�ش انتم امتداد له ، انكم 
ت�ضرب��ون اذن بجذوركم يف عم��ق اعماق الواقع واملجتمع اليمني العريق ومل 
ت�ضتطع انواء الزمان العاتية ان جتتث جذوركم او تف�ضلكم عن عراقة تاريخ 
ميت��د ملئات ال�ضنن! اي عراق��ة واي ا�ضالة واي ا�ضتمراري��ة ت�ضتندون اليها 

وعليها مل يبلغها احد غركم يف التاريخ االن�ضاين كله !
هنيئ��ا لكم �ضه��ادات املر�ضى واملوتوري��ن او لي�ش اخلر هو م��ا �ضهدت به 
االع��داء؟!! واآن لل�ضع��ب اليمن��ي ان ي�ضع ثقت��ه واآماله وتطلعات��ه العظيمة 
عل��ى من يتفرد مبثل هذه العراقة واال�ضالة واال�ضتمرارية التاريخية التي مل 

يقطعها قاطع وال نالت منها �ضروف الزمن وانوائه واهواله وكوارثه!!

كيف سيتوقف العدوان وينكسر احلصار
محمد ابو نايف
ال��ذي ما قد فهم لليوم انهم لن يوقف��وا عدوانهم ل�ضحوة �ضمر االمريكين 
والربيطاني��ن وال�ضعودي��ن واإمن��ا �ضيتوق��ف الع��دوان واحل�ض��ار بع��د ان 
يف�ضل��وا ويعج��زوا عن حتقي��ق االهداف الت��ي بداأوا 
عدوانه��م م��ن اأجلها فقط . وال تظن��وا انهم ي�ضتوقفوا 
ل�ضح��وة �ضمره��م اأو الأن هادي تن��ازل اأو اأي �ضبب 
من هذه االأ�ضباب ال�ضخيفة واإمنا القتناعهم با�ضتحالة 
اأن ي�ض��اب ه��ذا ال�ضعب اليمني العظي��م بحالة الوهن 
وال�ضع��ف واال�ضتكانة . لذا فعلين��ا اأن نوجعهم قوي 
باحل�ض��د والتعبئة العام��ة ورفد اجلبه��ات واالأعداد 
للق��وة والتدري��ب والقت��ال واملواجه��ة يف املي��دان الع�ضك��ري واالأمن��ي وكل 
امليادي��ن .. يج��ب اأن يعرف كل العامل كم ه��وؤالء العماء مهزومن وخا�ضرين 
وحمبط��ن وكل �ض��يء �ضيء يحدث لهم االآن ب�ضبب ف�ضله��م الذريع يف املعركة 

فو�ضعهم يف احلقيقة كارثي .
الذي اأوجع االأعداء هو ثبات و�ضمود هذا ال�ضعب اليمني العظيم والتحدي 
واالق��دام واال�ضتب�ض��ال يف املواجه��ة وموا�ضلة الكف��اح واال�ضتمرارية يف رفد 
اجلبه��ات باملقاتلن واالإمدادات باأنواعها وال�ضيما يف طل هذا احل�ضار الظامل 
، وه��ذا ه��و ما يقه��ر االأعداء الأن ه��ذا ال�ضعب العظي��م باإمكانيات��ه املحدودة 
وقدرات��ه وم��وارده.. ه��ذا ال�ضعب يف اأر�ض��ه لديه ق�ضية حمق��ة ق�ضية عادلة 
ومتوكلن على اهلل يف كل ما يفعلون من اعلى هرم قيادة الثورة حتى االأطفال 
يف الرو�ض��ة .. كلهم يحملون الهوية االإمياني��ة اليمنية االأ�ضيلة وينتمون الى 

ر�ضول اهلل حممد بن عبداهلل �ضلوات اهلل و�ضامه عليه وعلى اآلة ..
اهلل اهلل يف الب�ض��رة الب�ض��رة وهنا نق�ضد الوعي وق��وة االإميان .. اهلل اهلل 
يف العم��ل اجلاد واال�ضتقامة ولتكن اخلطوات مطمئنة واثقة بن�ضر اهلل ولطفه 

وتاأييده ... النتيجة على اهلل ولي�ضت علينا ... اأفهموها هكذا وب�ش

قراءه لهدوء تتبعه عاصفة 
باليستية مينية.

علي بن نثينه

وكاأين ارى ع�ض��رات البالي�ضتي��ات اليمنية ت��دك االمارات 
وت�ضاوي بها االر�ش اأن �ضاء اهلل..

■ مل�ضلح��ة ا�ضرائي��ل يف �ضتى املج��االت ،امريكا تخطط 
لتو�ضي��ع  زاي��د  بجه��ال  وتدف��ع 
عم��ان  �ض��م  خ��ال  م��ن  دولته��م 
وجنوب اليمن لدولتهم بطريقه او 
باأخ��رى ومهما كلف الثمن وكاأنهم 
بن خيارين اما تنفيذه او �ضقوط 
م�ضيخته��م واالف�ض��ل ان ت�ضق��ط 
وه��ي تقات��ل ب��دال م��ن ال�ضق��وط 
ع��رب حب��ال امل�ضان��ق.. �ضدق��وين 

حم�ض�ض��ن ومي�ض��ون يف نف���ش االجت��اه وكاأن حم��و هوي��ة 
ال�ضع��وب واالوط��ان ر�ضم عل��ى ورق... م�ضيخ��ة االإباحية 
واالنحط��اط االخاقي والديني اعق��ل مرتزقتها ال�ضفيه هاين 
ب��ن بري��ك وا�ضتب�ضاره باأن�ض��اء برملان جنوب��ي ال يعلم اوقد 
يعل��م عمق هدف��ه اال�ضرائيلي اخلطر غر ان��ه ا�ضبح رجل 

مبيوع م�ضتوفى ال�ضيمة وال�ضمانة ...
اأين ه��ي تاأثرات ذلك على امل�ضت��وى الع�ضكري  ■امله��م 

وال�ضيا�ضي العماين وكاأن �ضيء مل يح�ضل ؟؟
منهي الدولة الت��ي و�ضعت يدها يف النار بدل يد ال�ضلطان 

قابو�ش الذي يبدوا ان يده يف املاء ؟؟
■ام��ا بالن�ضب��ة لنظ��ام بن �ضع��ود فقد ا�ضب��ح من�ضغا يف 
متاه��ات وم�ض��اكل ادخله اياه��ا جهال زايد وامري��كا وباتت 
الريا���ش تعي�ش م��ا ي�ضبه فراغ �ضيا�ض��ي نتيجة التناحر بن 
ا�ض��رة ب��ن �ضع��ود . وبطان��ة بن �ضع��ود اكرب م��ا لديها كيف 
ت�ض��وق امل��راأة .بحج��اب او ب��دون .وهل البن�ض��ري يحل له 

ت�ضيلح اطار �ضيارة املراأة او ال يحل .
■اما نحن يف اليمن حت�ضبنا لذلك جيدا وحذرت قيادتنا من 
مت��ادي م�ضيخة ب��و ظبي يف غيها وطغيانه��ا واحتالها لبادنا 
وقت��ل �ضعبن��ا ن�ضاء واطف��ال واعلنه��ا جليه وا�ضح��ه ال�ضيد 

القائد/عبدامللك احلوثي انها مل تعد بلدًا اآمناً بعد اليوم .

ترقبوا املفاجآت 
محمد الصفي الشامي

كب��ر ، االأمر الذي ميثل رعب��اً واإرباكاً للجي�ش ال�ضعودي 
والف�ضائ��ل امل�ضلحة املوالية له يف خمتل��ف جبهات القتال .. 
تكتي��كات ا�ضرتاتيجي��ة حربية متمي��زة ، وتدريبات قنا�ضة 

نوعي��ة على م�ضت��ٍو ع��ال انعك�ضت 
ثمارها يف كفاءة القنا�ضن مبيادين 
الرماية ، و�ضناعة وتطوير بتقنية 
عالية لقنا�ضات حملي��ة ال�ضنع مّت 
تطويره��ا بخربات ميني��ة، ك�ضفت 
عن��ه دائ��رة الت�ضني��ع الع�ضكري��ة 

موؤخرًا .
ما عليكم �ضوى متابعة جمريات 

املعركة ، والرتكيز على عداد املوتى من قتلى جنود اجلي�ش 
ال�ضع��ودي وحلفائه��م ومرتزقته��م ، الذين يت��م ا�ضطيادهم 
كاجل��رذان ب��ن الفين��ة واالأخ��رى بقنا�ض��ة املقات��ل ميني ، 

و�ضتدركون حينها ما اأقوله جيدًا ...
ارمي العدو يف الراأ�ش بن عيونه

ما اأ�ضيع الطلقة على �ضيقانه ... ترقبوا_املفاجاأت

معنى سقوط طائرة أباتشي
مالك المداني

�ضقوط طائرة »اأبات�ضي« ...!
اأتدرك��ون ما ال��ذي تعنيه هذه 

العبارة ...!؟
ملي��ون   100 خ�ض��ارة  تعن��ي 

دوالر يف طرفة عن ..!
تعني االإطاحة باأقوى مروحية 

هجومية يف العامل ...!
تعن��ي التغل��ب على اأ�ض��د االأ�ضلح��ة فت��كاً يف الرت�ضانة 

العاملي��ة ..! تعني اأنك قمت بتمزيق اأحدى اأكرث االأ�ضاطر 
االأمريكية قد�ضيًة وعظمة !

اأ�ضط��ورة �ضاهمت ب�ضكل كبر يف ن�ض��ج �ضورة البعبع 
االأمريك��ي املخيف ! لقد قمت بف�ض��ح كذبة ظلوا يروجون 
له��ا �ضنن ع��دة ، وك�ضفت حيلة ُبني عليه��ا اقت�ضاد اأعظم 
دول��ة عل��ى الب�ضيط��ة واأ�ض�ش بن��اًء عليها قواع��د �ضطوة 
و�ضيا�ضات بل��دان واأنظمة حكم ... وهيمن��ة ... ونفوذ ... 
و�ضيط��رة ! لق��د ُقتل اأكرب غي��ان »العم �ض��ام« يف اليمن ، 
غول لطاملا اعتم��د عليه الإفزاع اأطفال واأقزام احلي اإذا ما 
ا�ضائ��وا الت�ضرف يف اأحد االأيام ! وُفتح الباب اأمام الُكتاب 
وال��رواة واملوؤلفن واملنتج��ن لكتابة الرواي��ات وتاأليف 
الق�ض���ش و�ضناع��ة االأف��ام امللحمية الك��ربى على غرار 

»باك هوك داون« و »�ضيد اخلوامت« !
اأن ه��ذا احلدث يوازي قتل في��ل اأبرهة يف مكة ! وجرح 
الرثموبايل��ي  معرك��ة  يف  األوهيت��ه  وزي��ف  فار���ش  مل��ك 

االأ�ضطورية !!
ل��و مل نك��ن يف اليمن ل��كان كفيل به��ذا اخل��رب اأن ي�ضكل 
م�ضدر عي���ش وب��اب رزق للمحللن واخل��رباء و�ضانعي 
التقاري��ر ل�ضهور ع��دة ، واأن يت�ض��در تروي�ضات ال�ضحف 

العاملية وعناوين ن�ضرات امل�ضاء على �ضا�ضات التلفاز !
هم يعرف��ون متاماً حج��م خ�ضارته��م الفادحة واخلطر 
املحيط بهم وب�ضمعتهم التي باتت على �ضفر الهاوية ، هم 

يعانون كل ليلة ب�ضبب هذا الكابو�ش املفزع !
ولكن اأكرث م��ا يرعبهم هو اعتيادنا »املريب« على هكذا 
انت�ض��ارات ، اعتيادن��ا الذي يدع هكذا اأح��داث متر علينا 

مرور الكرام دومنا اإلتفات اأو اهتمام ،
ق��د يك��ون يف نظ��ر البع�ش من��ا نتيجة » ف�ض��ل وحماقة 

وق�ضور يف الوعي« .... نعم هو بالفعل كذلك !!
ولكن كونوا على يقن اأنه يف نظرهم ووفق ح�ضاباتهم ، 
اأمر خميف ومرعب مينعهم م��ن النوم ليًا والتفكر نهارًا 
..! مينعه��م من الت�ضرف ب�ضكل طبيع��ي مع هكذا اأحداث 
ويدفعهم اإلى معاق��رة ال�ضراب واخلمور هرباً من ماأزقهم 
املمي��ت ! يف الواق��ع اأن ه��ذه احل��رب �ضتط��ول ، اأو عل��ى 
االأق��ل هم ال يريدونه��ا اأن تتوقف ، اإال بع��د اأن نتوقف عن 
اعتي��اد االنت�ضارات ، اأو يتوقفون هم ع��ن اعتياد الهزائم 
ويتقبل��ون حقيق��ة كونهم اأ�ضع��ف من الق�ض��ة واأوهن من 

بيت العنكبوت ...!

لو كانت حربهم دفاعًا عن 
»الشرعية« في اليمن لكانوا، 
ولو على سبيل االدعاء، أكثر 
حرصًا على سالمة أراضيه..

محمد عائش
ل��و كان��ت حربه��م دفاع��اً ع��ن 
»ال�ضرعي��ة« يف اليمن لكانوا، ولو 
على �ضبيل االدع��اء، اأكرث حر�ضاً 

على �ضامة اأرا�ضيه..
اأر�ض��ه  ي�ضرق��ون  ولكنه��م 
ويريدونن��ا،  مفرط��ة،  ببجاح��ة 

ببجاحة اأكرث اإفراطاً، اأن ن�ضدق باأن نواياهم 
�ضليمة، واأن حربهم م�ضروعة.

42 األف كيلومرت مربع ابتلعتها ال�ضعودية 
يف ح�ضرم��وت بتعدي��ٍل ج��ريٍء ول�ضو�ض��ي 
للخط احلدودي، طبق��ا للتقرير املرعب الذي 
ن�ض��ره الزميل فايز االأ�ضول يف موقع العربي.. 
وق��راأت الي��وم الأحد موؤي��دي الع��دوان مقااًل 

منت�ضي��اً بال�ضرق��ة ال�ضعودي��ة ولك��ن باعتبار 
اأنها �ضرقة ت�ضبب بها احلوثي و�ضالح! ح�ضناً 
ال�ضب��ب،  �ضدقن��اك: احلوث��ي و�ضال��ح ه��م 
لك��ن ه��ل ي�ضق��ط ذل��ك ع��ن ال�ضعودي��ة �ضفة 
»الل�ضو�ضية« و »االعتداء« و«االحتال« يف 
واقع��ة اخلط احل��دودي يف ح�ضرموت؟! اإذا 
كان احلوثيون ا�ضتفزوا قطيعاً من الل�ضو�ش 
ودفع��وا به��م للهجوم عل��ى منزل��ك، فهل ذلك 
ي�ضتدعي منك اأن تعلن والئك الدائم لل�ضو�ش 
وتربي��ر كل مايفعلونه بحق منزلك 

وبحق اأهلك؟!
ع��ن  بحث��اً  ت�ضتم��رون،  كي��ف 
العودة اإل��ى ال�ضلط��ة، يف التحالف 
مع ل�ش ي�ضرق اأر�ضكم؟! اأي �ضلطة 

�ضتجنونها يف النهاية؟
�ضلطة باأرا���ش م�ضروقة، وجزر 

حمتلة، وكرامة وطنية مدا�ضة!
هل ا�ضتلمت��م ثمنا م�ضتحقاً م��ن ال�ضعودية 

على االأقل؟
التهامه��ا  مقاب��ل  دفعت��ه  م��ا  كل  اأن  اأم 
الت��ي  البخ�ض��ة  املرتب��ات  ه��ي  حل�ضرم��وت 
تدفعه��ا لكم �ضهرياً؟! رخ�ضكم ال تطيقه �ضماء 

وال اأر�ش.

فيسبوكيات

فيسبوكيات

�ضحي��ح ان نف�ش االن�ض��ار طويل و�ضربهم 
ال يكل وال مي��ل ، ب�ش عيبهم الكبر ان يدهم 
ثقيلة و�ضربتها قا�ضي��ة »! ا�ضاألوا املجربن 

وين كانوا واين �ضاروا 
�عثمان جملي رجل �ضعدة االول )م�ضرد(

��ضغر بن عزيز بلطجي احلرف ومنرود الزمان ) م�ضرد(
�ح�ضن االحمر ا�ضد ال�ضنة وملك حا�ضد )م�ضرد(

�حميد الق�ضيبي الرجل احلديدي )مقتول(
الفرق��ة وعظي��م  �عل��ي حم�ض��ن االحم��ر ج��رال 

قومه)م�ضرد(
� هادي رئي�ش اجلمهورية اخلائن لقومه )م�ضرد(

---------------------�
ال�ضطر الفارغ للقادم بعدهم من هو ؟ اهلل اعلم ؟ ب�ش 
اللي انا متاأكد منه انه طاغية م�ش ان�ضان م�ضكن؟ 

اقت�ض��ت حكم��ة امللك القدو���ش ان تك��ون نهاية كل 
جباب��رة اليم��ن على يد فتي��ة الكه��ف امل�ضت�ضعفن 
»!! عظ��ات وعرب »!! جميع م��ن �ضبق ا�ضتهانوا 

بالفتية فكان م�ضرهم خمز »!!

هذه مشكلة املؤمتر .. من قبل وبعد : 
علي جاحز

. احلقيقة الزم نرجمها للو�ضط .. ومن زعل يزعل ..
هذه م�ضكلة املوؤمتر .. من قبل وبعد

لاأن�ض��اف .. مل يحكم ان�ضار اهلل منفردين يف اي مرحلة .. 
ومن��ذ انت�ضرت ث��ورة 21 �ضبتمرب وحت��ى االن .. ظل ال�ضيد 
القائ��د حري�ض��ا عل��ى ال�ضراكة حتى 
مع من ا�ضقطتهم الثورة .. ومن يقول 
ان ان�ض��ار اهلل حكموا منفردين يف اي 
مرحلة يتجنى عليهم .. وقبل االتفاق 
ال�ضيا�ض��ي .. كان��ت اللجن��ة الثورية 
العليا تدير البلد ب�ضراكة حقيقية مع 
كل االطراف مبا فيهم املوؤمتر.. وهذا 

رمبا كان غائبا عن وعي الكثرين ..
فباالإ�ضاف��ة الى ان غالبية اجله��از االداري يف ايام اللجنة 
الثورية العليا كان موؤمتريا من وكيل وزارة الى مدير ادارة 
.. فان التعيينات اجلديدة كانت ترتجم ال�ضراكة مع املوؤمتر 
خا�ض��ة من حمافظ الى وكي��ل حمافظة الى وكيل وزارة الى 

مراء عموم ... الخ ..
الفرق الوحيد االن هو االطار ال�ضيا�ضي ال اكرث.. 

والدلي��ل ان��ه مل يتغر اداء املوؤمت��ر وال مواقفه قبل وبعد 
االتفاق ال�ضيا�ضي ..

الكي��د الكيد .. الت�ضويه الت�ضوي��ه .. اللت اللت .. املماطلة 
املماطل��ة .. االعاق��ة االعاقة .. التن�ضل التن�ض��ل .. الطابور 

اخلام�ش الطابور اخلام�ش ..
ه��ذا يوؤك��د ان م�ضكل��ة املوؤمت��ر مل تك��ن ال�ضراك��ة وامن��ا 
م�ضكلت��ه ان لديه هواج�ش واهداف خا�ض��ة بعيدة كل البعد 
عن اجلبهة وع��ن اال�ضتحقاقات الوطنية .. واي�ضا التزامات 

للخارج ال يبدو انه ينوي ان يتخلى عنها ..
وق��د ظه��رت موؤخ��را الكث��ر م��ن هواج�ض��ه والتزامات��ه 

والتزال تظهر وتتك�ضف كل يوم ..
ويف املح�ضل��ة .. �ضت�ضقط اخر رهان��ات العدوان باأذن اهلل 
قريب��ا .. و�ضنتذك��ر كم فر�ض��ا ا�ضاعها عفا���ش واملوؤمتر عن 

ق�ضد او رمبا عن عجز يف امتاك القرار ..

علي الصنعاني أنصار الله والنفس الطويل
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االأربع��اء)11  االقت�ضادي��ة   ”CNBC“ �ضبك��ة  قال��ت 
اأكتوب��ر 2017( اإن ال�ض��ن ب�ض��دد اإجب��ار ال�ضعودي��ة عل��ى 

التعامل باليوان، مما �ضيوؤثر �ضلبا على الدوالر االأمريكي.
ونقلت ال�ضبكة عن اخلبر االقت�ضادي كارل واينربغ قوله 
“اأعتق��د اأن ت�ضعر اليوان للنف��ط قادم، و�ضيجرب ال�ضينيون 
ال�ضعودي��ة على القبول بذل��ك، واأن بقية �ض��وق النفط �ضوف 
حتذو حذوها وتتخلى عن الدوالر االأمريكي كعملة احتياطية 
يف الع��امل”.. واأو�ضح واين��ربغ اأن ال�ضعودية “تويل اهتماما 
لذل��ك الأن الطلب ال�ضين��ي �ضيقلل الطل��ب االأمركي”.. ولفت 
الكاتب اإلى اإن ال�ضعودية قبلت ببيع جميع �ضادراتها النفطية 
بالدوالر، منذ االتفاق امل��ربم بن الرئي�ش االأمركي ريت�ضارد 
نيك�ض��ون واملل��ك في�ض��ل يف الع��ام 1974، لكن��ه اأو�ض��ح اأنه 

“بينما ت�ضتورد ال�ضن املزيد واملزيد من النفط من البلدان يف 
جمي��ع اأنحاء العامل؛ اأ�ضبح التع�ضب يف ال�ضن لفكرة �ضراء 

النفط بالدوالر اأكرث �ضدة”.
وب�ض��اأن تداعيات ذلك على العمل��ة االأمريكية قال واينربغ 
“اإن الطل��ب �ضيقل على االأوراق املالية االأمريكية يف جميع 
اأنح��اء الع��امل”، مو�ضح��ا “اإن حتوي��ل جت��ارة النفط من 
الدوالر اإلى الي��وان �ضيفقد معامات قيمتها بن 600 مليار 

و 800 مليار دوالر من �ضوق التعامل بالدوالر”.
ولف��ت اإلى اأن ذلك “يعني زي��ادة الطلب على ال�ضلع يف 
ال�ضن �ضواء كانت االأوراق املالية اأو ال�ضلع واخلدمات، 
وه��و منو زائد لل�ضن، ولهذا ال�ضبب يريدون اأن يحدث 

ذلك “.

يف الوقت الذي يرث��ي االأمريكين 
جرمي��ة اإط��اق الن��ار اجلماع��ي يف 
ال���ش فيغا���ش ال��ذي اأودى ب�ض��كل 
ماأ�ض��اوي عل��ى حي��اة اأك��رث من 50 
م��ن رواد احلف��ل، ي�ضه��د اليمنيون 
الأك��رب  االأول��ى  ال�ضنوي��ة  الذك��رى 
ماأ�ض��اة اأدت اإلى مقت��ل وجرح اأكرث 
من 640 �ضخ�ضا مل يكونوا يف حفل، 

بل يف قاعة عزاء.
كانت مذبحة ال�ش فيغا�ش جرمية 
�ض��د االإن�ضانية نفذها م��ا يبدو ذئب 
جمن��ون. لك��ن ق�ض��ف قاع��ة ع��زاء 
مكتظ��ة يف �ضنعاء جرمية حرب قام 
بها حليف وثيق لوا�ضنطن – اململكة 
العربي��ة ال�صعودي��ة – مب�ضاعدة ال 
غن��ى عنها م��ن الوالي��ات املتحدة. 
وبينم��ا نح��اول توجي��ه املحادثات 
املحلية اإلى احلاج��ة اإلى ال�ضيطرة 
عل��ى االأ�ضلح��ة، ينبغ��ي اأن ن�ضعى 
اأي�ضا اإلى و�ضع ح��د للتدفق الهائل 
اململك��ة  اإل��ى  االأمريكي��ة  لاأ�ضلح��ة 
العربية ال�ضعودية التي تنجم عنها 
ه��ذه املجزرة. وهناك قرار جديد يف 
الكونغر�ش، ورمبا يفعل ذلك متاما.

وقع��ت جرمية قاع��ة العزاء بعد 
ظه��ر ي��وم 8 اأكتوب��ر 2016، عندما 
جتم��ع عدة مئات م��ن النا�ش لعزاء 
�ضخ�ضي��ة  وه��و  الروي�ض��ان،  عل��ي 
عامة واأب وزي��ر الداخلية يف اإدارة 
مئ��ات  ع��دة  وح�ض��ره  �ضنع��اء. 
الزم��اء  فيه��م  مب��ن  النا���ش،  م��ن 
واالأ�ضدقاء واأقارب املتوفى. وعادة 
ما تكون مرا�ضم جنازة ال�ضخ�ضيات 
العامة يف اليمن حا�ضرة ب�ضكل جيد 

ومفتوحة للجمهور.
الثالث��ة  ال�ضاع��ة  ح��وايل  ويف 
املع��زون  �ضم��ع  م�ض��اء  والن�ض��ف 
طنن طائ��رة فوقهم. وفجاأة، �ضقط 
�ض��اروخ �ضخم عل��ى �ضقف القاعة، 

مم��ا ت�ضب��ب يف جم��ازر وفو�ض��ى ال 
تط��اق. ومع و�ض��ول عم��ال االإنقاذ 
للم�ضاع��دة، �ضق��ط �ض��اروخ اآخ��ر. 
وتظه��ر ال�ض��ور ومقاط��ع الفيدي��و 
الت��ي التقط��ت بع��د الهج��وم جثث 
القاع��ة  داخ��ل  م�ضوه��ة  متفحم��ة 

وخارجها.
وكان مئات من القتلى واجلرحى 
م��ن املدني��ن، وفقا ملفو�ضي��ة االأمم 
املتحدة ال�ضامي��ة حلقوق االإن�ضان. 
وكان��ت الذخائ��ر الت��ي قتلته��م هي 
قنبل��ة موجه��ة باللي��زر م��ن ط��راز 
 500 اإي  بافي��واي  غب��و-12 
م�ضنوع��ة م��ن قبل �ضرك��ة رايثيون 

االأمريكية.
وو�ضفت االأم��م املتحدة التفجر 
ح��رب  وجرمي��ة  ب�”الفاح���ص” 
وا�ضح��ة. واأعرب��ت اإدارة اأوبام��ا، 
يف ال�ضلطة يف ذل��ك الوقت، عن قلقها 
ال�ضدي��د واأطلق��ت مراجع��ة لدعمها 
للتحال��ف ال��ذي تق��وده ال�ضعودية. 
دع��م  اأن  اأوبام��ا  الرئي���ش  واأعل��ن 
الوالي��ات املتح��دة للمملك��ة “لي�ص 

�ضي��كا عل��ى بيا���ش”. اإال اأن اإدارة 
ترامب احت�ضن��ت ال�ضعودية ب�ضدة 
مع زيادة مبيعات االأ�ضلحة والدعم 

اللوج�ضتي
يف مار���ش 2015 دخل��ت اململك��ة 
يف  ال�ض��راع  ال�ضعودي��ة  العربي��ة 
حماول��ة لهزمي��ة احلوثي��ن، وق��د 
قت��ل اآالف االأ�ضخا���ش، مب��ن فيه��م 
املدني��ون، يف ه��ذه احل��رب. ويعاين 
ماي��ن اآخرين م��ن اجلوع واملر�ش 

والت�ضرد وانت�ضار الكولرا.
املتح��دة  الوالي��ات  واأ�ضبح��ت 
خ��ال  م��ن  احل��رب  يف  متورط��ة 
تق��وده  ال��ذي  التحال��ف  تزوي��د 
ال�ضعودية مبعلومات ا�ضتخباراتية 
للت��زود  وطائ��رات  ولوج�ضتي��ة 
بالوقود ال�ضتمرار عمليات الق�ضف. 
وتوا�ض��ل الوالي��ات املتح��دة بي��ع 
االأ�ضلح��ة لل�ضعودين، عل��ى الرغم 
من االعرتاف املتزايد باأن االأ�ضلحة 

ت�ضتخدم ب�ضكل غر قانوين.
واالآن، وبف�ض��ل الكونغر���ش، ق��د 
تفق��د اململك��ة العربي��ة ال�ضعودي��ة 

بع���ش الدعم ال��ذي يي�ض��ر ارتكاب 
جرائم احلرب ه��ذه. يف 27 �ضبتمرب 
الن��واب  جمل���ش  عر���ش   ،2017
االأمريك��ي ق��رارا رق��م 81 ب�صح��ب 
م��ن  االأمريكي��ة  امل�ضلح��ة  الق��وات 
اليمن، وهي اخلطوة التي من �ضاأنها 
اإنهاء م�ضارك��ة الواليات املتحدة يف 
حتالف ال�ضعودية للدول التي ت�ضن 
حرب��ا �ض��د ال�ضع��ب اليمن��ي. ومن 
�ضاأن ذلك اأن يعطي الرئي�ش 30 يوما 
الإنه��اء الدع��م الع�ضك��ري االأمريكي 
للح��رب الت��ي تقوده��ا ال�ضعودي��ة، 
ما مل ي�ض��در الكونغر���ش اإما اإعان 

حرب اأو تفوي�ضا بتلك االأن�ضطة.
يف  امل�ضرع��ون  وي�ضتخ��دم 
احل��رب  ق��وى  قان��ون  الكونغر���ش 
لي�ضكك��وا يف �ضرعية تدخل الواليات 
املتح��دة يف احل��رب الت��ي تقوده��ا 

ال�ضعودية يف اليمن.
احل��رب  ق��وى  قان��ون  وي�ض��ع 
الكونغر���ش  م��ن  ق��رار مق��رتح  اأي 
التخ��اذ اإج��راء ب�ض��اأن اال�ضتخ��دام 
غ��ر امل�ضرح به للق��وة على امل�ضار 
يجعل��ه  مم��ا  للت�ضوي��ت،  ال�ضري��ع 
“ق��رارا ذا اأولوي��ة”. ومبج��رد اأن 
يحال هذا القرار اإلى جلنة ال�ضوؤون 
اأو  الن��واب  مبجل���ش  اخلارجي��ة 
جمل�ش ال�ضي��وخ، ين�ش قانون قوى 
احلرب على اأن تقدم اللجنة تقريرا 
يف غ�ض��ون خم�ضة ع�ض��ر يوما، واأن 
ي�ضدر الق��رار للت�ضويت يف غ�ضون 

ثاثة اأيام.
ومثلم��ا نح��اول م��ن الكونغر���ش 
اتخ��اذ اإج��راءات لوق��ف في�ضانات 
البن��ادق الت��ي ي�ض��رت قت��ل رف��اق 
احلف��ل يف ال�ش فيغا���ش، لذلك يجب 
اأن نطال��ب الكونغر�ش بالعمل لوقف 
الدع��م االأمريكي للقت��ل اجلماعي يف 

اليمن.

متابعات صحفية

موقع »ديسيدنت فويس«:

من »الس فيغاس« إلى »الصالة الكبرى« في اليمن.. الدور السعودي األمريكي

”نيوز ويك“: السعودية املرتبطة باإلرهاب العاملي تشّكل هيئة ملراقبة تفسير األحاديث النبوية

شبكة )CNBC( الصينية :  من املتوقع أن جتبر الصني السعودية على التعامل باليوان عند بيعها للنفط

“آسيا تايمز”:

 البيت السعودي ينحني للكرملني
ن�ض��ر موقع “اآ�ضي��ا تاميز” مقالة االثن��ن)09 اأكتوبر 
2017( حت��ت عن��وان: “البيت ال�ضع��ودي ينحني لبيت 
بوت��ن” تطرق خالها الكاتب بيبي ا�ضكوبار اإلى الزيارة 
الت��ي قام بها املل��ك ال�ضعودي �ضلمان ب��ن عبدالعزيز اإلى 
مو�ضك��و.. الكاتب اأب��دى تعجبه من التق��ارب ال�ضعودي 
مع رو�ضيا قائا “ال اأحد ي�ضتطيع روؤية القادم، املنظومة 
االأيديولوجي��ة املغذي��ة جلميع ف��روع االإه��اب ال�ضلفية، 
م��ن داع�ش اإل��ى اإم��ارة القوقاز الت��ي حتاربه��ا رو�ضيا؛ 
ت�ضق طريقه��ا نحو الكرملن، وتو�ض��ك على بناء حتالف 

تيج��ي  ا �ضرت ا
رو�ضي��ا”،  م��ع 
اإ�ض��ارة  يف 
الزي��ارة  اإل��ى 
الت��ي  االأخ��رة 
ق��ام به��ا �ضلم��ان 
عبدالعزي��ز  ب��ن 
مو�ضك��و،  اإل��ى 
ع��ن  واأ�ضف��رت 
ع��دد  توقي��ع 

م��ن االتفاقي��ات الع�ضكري��ة واالقت�ضادي��ة ب��ن الريا�ش 
ومو�ضكو.

واأ�ض��ار الكاتب اإلى اأن بيت اآل �ضعود “فزع” من حملة 
رو�ضيا الناجحة ملنع تغير النظام يف �ضوريا، وقد عززت 
مو�ضك��و حتالفه��ا مع طه��ران، الفت��ا اإل��ى اأن ال�ضقور يف 
اإدارة )الرئي���ش ال�ضاب��ق باراك( اأوبام��ا كانوا يفر�ضون 
على ال�ضعودية ا�ضرتاتيجي��ة للحفاظ على اأ�ضعار النفط 

بهدف االإ�ضرار باالقت�ضاد الرو�ضي.
واأو�ض��ح الكات��ب اأن ال�ضعودي��ة، وبع��د اأن خ�ض��رت 
جمي��ع معاركه��ا م��ن �ضوري��ا اإلى اليم��ن، وبع��د فقدانها 
للنف��وذ االإقليم��ي ل�ضال��ح كل م��ن اإي��ران وتركي��ا، ومع 
مواجه��ة البيت ال�ضعودي خلط��ر االنقاب على )حممد( 
ب��ن �ضلمان؛ فاإن ال�ضعودية تتجه نح��و الرئي�ش الرو�ضي 
فادمير بوتن.. لكن الكاتب ذّكر اآل �ضعود باأن بوتن لن 
يتخلى عن عاقت��ه اال�ضرتاتيجية مع اإيران، موؤكدا على 
اأن “مو�ضك��و متما�ضي��ة م��ع اإيران عرب “�ض��راق”، التي 
ت�ض��كل ج��زءا من حتالف “4 + 1” الذي ي�ضم )رو�ضيا – 
�ضوري��ا – اإيران – الع��راق، باالإ�ضافة اإلى حزب اهلل( يف 
ب��اد ال�ضام و باد الرافدين، معت��ربا اأنها حقيقة ال تقبل 
اجل��دل عل��ى االأر�ش..ولفت الكات��ب اأن ما يه��م مو�ضكو 
ب�ض��كل عمي��ق ه��و متوي��ل ال�ضعودي��ة )الر�ضم��ي اأو غر 
الر�ضم��ي( للجماعات ال�ضلفية اجلهادي��ة داخل رو�ضيا يف 

تتار�ضتان وال�ضي�ضان على �ضبيل املثال.

شبكة ”بلومبرغ“ االقتصادية األمريكية:

 لننَس النفط … الدين أعظم جتارة 
في اململكة العربية السعودية

اعتربت �ضبكة ”بلوم��ربغ“ االقت�ضادية االأمريكية ان 
الدين ”اعظ��م“ جتارة يف اململكة العربي��ة ال�ضعودية يف 

اإ�ضارة الى فري�ضة احلج.
وقال��ت ال�ضبك��ة عل��ى موقعه��ا اخلمي���ش )5 اكتوب��ر 
2017( “ق��د تك��ون اململكة العربي��ة ال�ضعودية معروفة 
بحيازته��ا لكمي��ات كب��رة م��ن النف��ط ولكن خ��ارج هذه 
ال�ضناع��ة، تعت��رب ال�ضياحة االإ�ضامية واح��دة من اأكرب 
االأعمال التجاري��ة“.. واأ�ضارت ال�ضبكة اإلى مو�ضم احلج 
االإ�ضام��ي ال�ضن��وي اإلى مك��ة املكرمة، ف�ض��ا عن زيارة 
بيت اهلل على م��دار العام، معتربة اأن هذه الفري�ضة ادت 

الى ازدهار ال�ضياحة والنمو يف الباد.
ولفت��ت ال�ضبكة ال��ى ان ال�ضعودية ”تعتمد على زيادة 
اع��داد احلج��اج بهدف امل�ضاع��دة على دف��ع عجلة النمو 
االقت�ض��ادي“.. وقد مت التط��رق الى هذا املو�ضوع خال 
برنام��ج تلفزي��وين لل�ضبكة و�ض��ارك فيه كل م��ن ”�ضكوت 
المان“ و�ض��راج داتو، وهو حم��رر ”بلومربغ“ يف لندن، 
ملناق�ض��ة جتربت��ه احلج االأخ��رة واقت�ضادي��ات احلج، 
ف�ض��ا عن دون��ا اأبو ن�ضر، مرا�ض��ل بلومربغ الذي تغطي 

االأو�ضاع االقت�ضادية يف ال�ضرق االأو�ضط.

 18( االأربع��اء  تقري��را  وي��ك“  ”ني��وز  �ض��رت 
اأكتوب��ر 2017( حت��ت عن��وان: 
”ال�ضعودية دار االإ�ضام تفر�ش 
رقاب��ة عل��ى تف�ض��ر االأحاديث 
وق��ف  اج��ل  م��ن  النبوي��ة 

االإرهاب“.
اإل��ى  تط��رق  التقري��ر 
املر�ضوم الذي اأ�ضدره امللك 
العزي��ز  عب��د  ب��ن  �ضلم��ان 
باإن�ض��اء هيئ��ة للتدقيق يف 
االأحادي��ث  ا�ضتخدام��ات 
النبوية، بهدف ”مراقبة 
تف�ض��ر االأحاديث لكيا 
تربي��ر  يف  ت�ضتخ��دم 

العنف اأو االإرهاب“.
ويف ه��ذا ال�ضي��اق اأ�ض��ار التقري��ر ال��ى اأن ”اململكة 
العربي��ة ال�ضعودي��ة، الت��ي ارتبطت منذ م��دة طويلة 

باالإره��اب العامل��ي، تقول اإنه��ا �ضوف تراق��ب تعاليم 
النب��ي حمم��د للتاأكد م��ن ع��دم ا�ضتخ��دام التف�ضرات 
امللتوي��ة واالأ�ضولي��ة الإث��ارة العن��ف 

واالإرهاب“.
وزارة  اأعلن��ت  وق��د 
واالإع��ام  الثقاف��ة 
”الهيئ��ة  اإن  ال�ضعودي��ة 
اجلدي��دة �ضتبذل ق�ضارى 
جهده��ا م��ن اأج��ل الق�ضاء 
املزيف��ة  الن�ضو���ش  عل��ى 
ن�ضو���ش  واأي��ة  واملتطرف��ة 
تتناق�ش م��ع تعاليم االإ�ضام 
وتربر ارتكاب اجلرائم والقتل 
واالأعم��ال االإرهابية”، بح�ضب 

زعمها.
اأن  اإل��ى  التقري��ر  ولف��ت 
التنظيم��ات املتطرف��ة مث��ل تنظي��م داع���ش االإرهابي 

وغره��ا ت�ضتخ��دم تف�ض��رات متطرفة لتعالي��م النبي 
حممد واأقواله ل�ضن احلرب والهجمات االإرهابية.

واأ�ض��ارت املجل��ة االأمريكي��ة اإل��ى تقري��ر ن�ضرت��ه 
موؤ�ض�ض��ة بحثي��ة مقره��ا اململك��ة املتح��دة يف يولي��و 
املا�ض��ي، ج��اء في��ه اأن ال�ضعودي��ة “دعم��ت جه��ودا 
بقيم��ة ماي��ن ال��دوالرات لت�ضدير االإ�ض��ام الوهابي 
اإلى الع��امل اال�ضامي مبا يف ذل��ك املجتمعات امل�ضلمة 

يف الغرب”.
وع��اوة عل��ى ذل��ك، ف��اإن تقري��را بحثي��ا �ضدر يف 
الكونغر���ش يف يوني��و 2017، ذك��ر اأن الدعم املايل من 

ال�ضعودين “ال يزال ي�ضكل تهديدا” للعامل اأجمع.
وب��ن التقرير اأن الرئي���ش دونالد ترام��ب ا�ضتثنى 
رعايا ال�ضعودي��ة من حظر لل�ضفر اإلى اأمريكا ”بالرغم 
من كونها اأكرب م�ضدر لاإرهاب، اإذ �ضارك 15 �ضعوديا 
2001 يف  11 �ضبتم��رب  19 يف هجم��ات  م��ن جمم��وع 

نيويورك ووا�ضنطن.”

موقع ميديل إيست آي:نشطاء 
ينددون بافتتاح معرض 

لألسلحة في البحرين رغم 
انتهاكات النظام حلقوق اإلنسان 

ومشاركته في حرب اليمن
نتق��د ن�ضطاء حق��وق االإن�ضان تنظيم 
معر���ش “دويل” لاأ�ضلح��ة يف البحرين 
االثنن املا�ضي رغم االتهامات املوجهة 
انته��اكات  بارت��كاب  للنظ��ام اخلليف��ي 
حلقوق االإن�ضان وم�ضاركته يف العدوان 
على اليم��ن.. ووجه الن�ضطاء انتقادات 
اإل��ى اململك��ة املتح��دة ب�ضب��ب رعاي��ة 
�ضركة بريطاني��ة لتنظيم املعر�ش الذي 
ميتد الأكرث من 3 اأي��ام.. وتتولى �ضركة 
املعر���ش  تنظي��م  اإيفنت���ش  كاري��ون 
املذكور، وهي ال�ضركة ذاتها التي تنظم 
املعر���ش الدويل لاأ�ضحل��ة والذي ُيعقد 
مرت��ن كل عام��ن يف العا�ضم��ة لن��دن، 
وق��د ان�ضم عمدة لندن �ضادق خان اإلى 
الن�ضطاء الداعن اإل��ى حظر املعر�ش.. 
ونق��ل تقرير ن�ضره موق��ع ميديل اإي�ضت 
اآي االثن��ن 16 اأكتوب��ر اإدان��ة ن�ضط��اء 
حق��وق االإن�ض��ان الفتت��اح املعر���ش يف 
“احلمل��ة  اإل��ى  م�ضري��ن  البحري��ن، 
العنيف��ة” الت��ي يقوده��ا النظ��ام من��ذ 
�ضن��وات �ض��د املعار�ض��ن واملحتجن 

�ضد احلكومة.
جت��ارة  مناه�ض��ة  حمل��ة  وع��ربت 
االأ�ضلح��ة الربيطاني��ة ع��ن اعرتا�ضه��ا 
يف  الربيطاني��ة  امل�ضاهم��ة  عل��ى 
بي��ان  يف  وقال��ت  املعر���ش،  تنظي��م 
اإنف��اق  يرف�ض��ون  “الربيطاني��ن  ب��اأن 
ال�ضرائب على ترويج مبيعات االأ�ضلحة 
للبحري��ن وغره��ا م��ن االأنظم��ة الت��ي 
ترتكب انته��اكات حلق��وق االإن�ضان”.. 
واأ�ض��اف البي��ان ب��اأن “تعزي��ز اململكة 
املتحدة ل�ضادرات االأ�ضلحة )من خال 
املعر���ش( �ضُيعت��رب دعم��ا للنظ��ام )يف 
البحري��ن(، وف�ضا عن �ضجن وتعذيب 
ن�ضط��اء حق��وق االإن�ض��ان والنا�ضط��ن 
املوؤيدي��ن للدميقراطي��ة؛ ف��اإن حكومة 
البحري��ن هي ج��زء م��ن التحالف الذي 
يف  وت�ضب��ب  حالي��ا،  اليم��ن  يق�ض��ف 
تعري���ش املاين م��ن اليمني��ن حلافة 

املجاعة وخطر الكولرا”.
وقد باعت اململك��ة املتحدة ما ال يقل 
ع��ن 85 مليون دوالر م��ن االأ�ضلحة اإلى 
البحري��ن بن عام��ي 2000 و2016مو 
وفق��ا لبيان��ات م��ن معه��د �ضتوكه��ومل 

الدويل لبحوث ال�ضام.
م��ن جانب��ه، ح��ث معه��د البحري��ن 
للحقوق والدميقراطية )برد( �ضركات 
االأ�ضلحة عل��ى عدم ح�ضور املعر�ش يف 
البحري��ن.. وقال��ت �ض��ويف باجوت من 
منطم��ة )ب��رد(: “م��ن دواع��ي القل��ق 
ق��ادرة  ال�ض��ركات  تك��ون  اأن  ال�ضدي��د 
عل��ى االإع��ان ع��ن االأ�ضلح��ة وبيعه��ا 
اإل��ى البحرين، وهي ع�ض��و يف التحالف 
ال��ذي تق��وده ال�ضعودية وال��ذي �ضاعد 
يف تفج��ر اليم��ن ويف خلق اأ�ض��واأ اأزمة 
اإن�ضانية من �ضنع االإن�ضان يف العامل”.. 
ه��ذه  ا�ضتخ��دام  يت��م  “ل��ن  واأ�ضاف��ت 
االأ�ضلح��ة فقط �ض��د املدني��ن اليمنين 
بل اأي�ضا �ضد مواطن��ي البحرين الذين 
مت تقلي���ش حرياته��م ب�ض��كل كبر على 
م��دى ال��� 18 �ضه��را املا�ضي��ة”.. وم��ن 
ب��ن املتحدث��ن ف��ى معر���ش االأ�ضلحة 
ترك��ي املالك��ي املتحدث با�ض��م احلرب 
الت��ي تقوده��ا ال�ضعودي��ة عل��ى اليمن، 
واجل��رال ديفي��د ريت�ض��اردز الرئي���ش 

ال�ضابق للقوات امل�ضلحة الربيطانية.
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احلقيق��ة  االأمريكي��ة..  ال�ض��اح  جت��ارة 
املخفية!!

اأه��م  م��ن  واح��دة  الدولي��ة  ال�ض��اح  جت��ارة 
التج��ارات يف الع��امل التي ت��دّر اأرباح��ا وعائدات 
هائلة على امل�ضنعن وخا�ض��ة الكبار منهم، رغم 
�ضخامته��ا تبق��ى حقيق��ة ه��ذه التج��ارة خفية يف 
ظ��ل احلديث ال�ضائع عن االأ�ض��واق ال�ضوداء لبيع 
ال�ض��اح يف  ال�ض��اح، وكاأن مط��ّوري وم�ضّنع��ي 
الع��امل وجتاره يعي�ضون يف عامل خا�ش بهم حتت 
االأر�ش اأو يف الف�ضاء. كّا يا كرام احلقيقة اأن هذه 
التج��ارة يرتب��ع عل��ى عر�ضها تطوي��را وت�ضنيعا 
وت�ضويقا اأكرب دولة دميقراطية يف العامل واأق�ضد 

بها اأمريكا.
�ضنح��اول يف معر�ش مقالنا ه��ذا اإزاحة ال�ضتار 
ع��ن بع���ش احلقائ��ق الت��ي واإن مّت البن��اء عل��ى 
مقت�ضاه��ا لكان��ت اأمريكا اأولى ال��دول املاحقة يف 
حمكمة العدل الدولي��ة، املحكمة التي ُعّطل ق�ضدا 
اأي اآلي��ة فيه��ا ميك��ن له��ا اأن تط��ال االأمريك��ي اأو 

حتا�ضبه.
ه��ي  االأمريكي��ة  ال�ض��اح  �ضناع��ة  اأن  االأكي��د 
واحدة من اأهم ال�ضناعات يف باد العم �ضام، وهي 
حممي��ة ومدعومة من قبل اللوبي��ات االقت�ضادية 
وال�ضركات العابرة للقارات التي تتخذ من اأمريكا 
مرك��زا له��ا، ولذلك مل يفل��ح اإلى الي��وم اأي حراك 
م��دين وحتى �ضيا�ضي يف الداخل بالتاأثر قيد اأمنلة 

على �ضيا�ضات احلماية لهذه ال�ضناعات.
بطبيع��ة احلال فاإن اأ�ضواق ه��ذه ال�ضناعة هي 
مناط��ق التوت��ر وال�ض��راع يف الع��امل، كال�ض��رق 
االأو�ض��ط وبع���ش النق��اط االأخ��رى الت��ي ت�ضه��د 
حروب��ا وجم��ازر، اإ�ضافة اإل��ى االأنظم��ة احلليفة 
الأمريكا والتي تنتهج القمع �ضيا�ضة بحق �ضعوبها. 
الافت يف االأمر اأن االأمريكي مل يتدخل ع�ضكريا يف 
مكان اأو ير�ضل �ضاح��ه اإلى �ضوق ما اإاّل وازدادت 
االأزمة وتفاقم��ت، وبالتايل ازداد ا�ضتراد ال�ضاح 
وتدفقه. )حلقة ملعونة ُيبدع م�ضنعوا ال�ضاح يف 
اإيجاده��ا: تبداأ بالتدخل والدعم الت�ضليحي الإنهاء 
االأزم��ة ع�ضكري��ا، فتتط��ور م��ع ت�ضاع��د العنف، 
فت�ضب��ح النتيج��ة حاجة ل�ضاح اإ�ض��ايف، فيتزايد 
الطلب وتتزاي��د اأرباح امل�ضنع��ن والتجار وهلّم 

جّرا(.
اأرقام ال�ض��ادرات االأمريكية لل�ضاح ت�ضر اإلى 
زي��ادة غ��ر م�ضبوق��ة يف بي��ع ال�ض��اح االأمريكي 
لل�ضعودي��ة خال ال�ضنوات االأخ��رة. اأما االأرقام 
العاملي��ة لبيع ال�ضاح واجلزء االأكرب منه اأمريكي 
ب��ن فرتت��ي   %86 بن�ضب��ة  ع��ام  ارتف��اع  فهن��اك 
)2007-2011( والف��رتة املمت��دة بن )2012-
2016( وهي الربهة الت��ي احرتقت فيها منطقتنا 
بن��ران االأزم��ة ال�ضوري��ة وم��ن ث��م العراقي��ة. 
ت�ض��ر االأرق��ام اإلى اأن 29% م��ن كل هذه التجارة 

ا�ضتقطبتها منطقتنا.

وحدها ال�ضعودي��ة التي احتلت املرتبة الثانية 
م��ن حي��ث واردات ال�ض��اح ب��ن اأع��وام 2012-
2016 ا�ض��رتت م��ا قيمت��ه 9.3 ملي��ار دوالر ع��ام 
2015 ا�ضتخدم��ت لدع��م اجلماع��ات امل�ضلح��ة يف 

�ضوريا وللعدوان على ال�ضعب اليمني.
امله��م هنا اأن هذا ال�ضاح جّل��ه اأمريكي، وبذلك 
اجلرمي��ة  يف  مبا�ض��رة  �ضريك��ة  االأخ��رة  ف��اإن 
امل�ضتم��رة بحق ال�ضع��ب اليمني، وه��ي ال ت�ضمح 
ال�ضعودي��ة عل��ى  الدولي��ة مباحق��ة  للمنظم��ات 
جرائمه��ا الت��ي ترتكبه��ا ب�ض��اح اأمريك��ي. وم��ن 
اجلدي��ر اأن نلف��ت اإل��ى اأن قا�ضم��ا م�ض��رتكا يجمع 
اأمري��كا وكيان اآل �ضعود وه��و اأن كا النظامن مل 

يوقعا على اتفاقية حظر ال�ضاح العنقودي.
انطاقا م��ن ال�ضاح العنق��ودي ميكن االإ�ضارة 
هن��ا اإل��ى م�ضاأل��ة مهم��ة ج��دا بخ�ضو���ش جتارة 
ال�ض��اح االأمريكي��ة وه��ي اأنه��ا ال تقت�ض��ر عل��ى 
االأ�ضلح��ة الغر ممنوعة بل تتعداه��ا اإلى اأ�ضلحة 

حمرمة دوليا.
وح��ول ه��ذه االأ�ضلح��ة كتب��ت يف وق��ت �ضابق 
�ضحيفة وا�ضنطن ب�ضت االأمريكية مقاال توؤكد فيه 
اأن ال�ضعودي��ة ت�ضتخدم قناب��ل فو�ضفور اأبي�ش يف 
اليمن، وهي قنابل حمرم��ة دوليا وفتاكة. اإ�ضافة 
اإلى وجود اأدلة توؤك��د ا�ضتخدام ال�ضعودية قنابل 
حت��وي فو�ضف��ور م�ضتنف��ذ. ه��ذه التقارير جعلت 
االأم��م املتحدة وجمل���ش االأمن يطلب م��ن اأمريكا 
باأ�ضلح��ة  ال�ضعودي��ة  تزوي��د  وق��ف  وبريطاني��ا 
حمّرمة يف تاأكيد للتقارير امليدانية عن اال�ضتخدام 

املتكّرر ملثل هذه االأ�ضلحة.
طبع��ا االأ�ضلحة الغر ممنوع��ة لي�ضت اأقل فتكا 
وتدم��را، فعندم��ا يوق��ع رئي�ش جمهوري��ة اأكرب 
دميقراطي��ة يف الع��امل عق��ودا مبئ��ات امللي��ارات 
لت�ضلي��ح ال�ضعودية، يف خ�ضم العدوان ال�ضعودي 
عل��ى اليمن هو مبثاب��ة تاأكيد امل�ضارك��ة املبا�ضرة 
يف عملي��ات القت��ل والتهج��ر احلا�ض��ل يف اليم��ن 
ويف �ضوري��ا والعراق اأي�ضا كون ال�ضعودية ت�ضخ 

ال�ضاح جلماعات م�ضلحة هناك.
ه��ذه  ت�ضتخ��دم  اأمري��كا  احلدي��ث  خا�ض��ة   
التج��ارة م��ن اأجل اأه��داف ع�ضكري��ة واقت�ضادية 
و�ضيا�ضية كثرة، ومن خال هذه التجارة متكنت 
اإلى الي��وم من تثبيت تربعها عل��ى عر�ش ال�ضلطة 
اأمري��كا  ت�ضتطي��ع  ال  حي��ث  الع��امل.  يف  املطلق��ة 
الدخ��ول ب�ضكل مبا�ض��ر يف املواجهة ف��اإن �ضاحها 
جاهز للبي��ع وفتاك باحلّد ال��كايف للتاأزمي ودخول 
حلقة العنف والعنف املقاب��ل وتزايد الطلب على 
ال�ض��اح. اأب�ض��ط القواعد الدولي��ة من�ضوفة اأي�ضا 
حي��ث ال تفري��ق بن �ض��اح ممنوع واآخ��ر حمّرم، 
امله��م ه��و حتقيق الغاي��ة منه، الغاي��ة التي ترّبر 

كافة الو�ضائل م�ضروعة وغر م�ضروعة.

�ضّلطت �ضحيفة "دير �ضبيغل" االأملانية ال�ضوء يف تقرير لها على ال�ضن، 
والتطور الكبر الذي ت�ضهده الباد ال�ضيوعية الهائلة، مت�ضائلة: ملاذا دولة 

بحجمها ال تدخل يف ال�ضراعات؟
وكتب��ت ال�ضحيفة يف تقريرها ي��وم اخلمي�ش: اإن االأحداث اجلارية على 
ال�ضاح��ة الدولية تع��ّد يف �ضالح بكن اأكرث من اأي وقت اآخر.. واأ�ضارت الى 
اأن اأمريكا تقود معركة تر�ضيخ الهوية، يف حن تبحث واأوروبا عن وحدتها، 
بينم��ا يحتفل احلزب ال�ضيوع��ي بنجاحاته، ويخطط الإجن��ازات اأخرى يف 
امل�ضتقبل.. يف حن اأن الرو�ش، يخ�ضون على م�ضتقبلهم االقت�ضادي، وياأتي 
ذل��ك يف الوق��ت الذي يح��اول فيه الع��رب التم�ضك مبا تبقى م��ن كرامتهم.. 
وتابع��ت ال�ضحيفة اأن االقت�ضاد ال�ضيني ال ي��زال ي�ضر بخطى ثابتة على 

طري��ق االزدهار.. وك�ضف��ت ال�ضحيفة عن ارتف��اع االحتياطي النقدي من 
العمل��ة االأجنبي��ة اإلى 3100 ملي��ار دوالر، لتوا�ضل ال�ض��ن بناء القواعد 

االأ�ضا�ضية لنظام اقت�ضادي عاملي، مت�ضك فيه هي بزمام االأمور.
وكت��ب حم��رر التقرير "برن��ارد زاند" م�ض��را الى اأن ال�ض��ن ال ت�ضعى 
لت�ض��در عناوي��ن االأخبار، على غ��رار الرئي�ش الرو�ض��ي، فادمير بوتن، 

ف�ضا عن اأنها ال تقحم نف�ضها يف حروب كامية مثل ترامب واأردوغان.
كم��ا تاأبى ال�ضن بح�ضب ال�ضحيفة االأملانية اأن تورط نف�ضها ع�ضكريا يف 
حرب يف اأي دولة اأخرى مثل مو�ضكو ووا�ضنطن.. عاوة على ذلك اليعتمد 
ق��ادة ال�ضن مواق��ع التوا�ضل االجتماعي الإبداء اآرائه��م حول م�ضاألة ما.. 
وتابع��ت ال�ضحيف��ة: يف الواق��ع، حتاول ال�ض��ن ك�ضب املزيد م��ن الهدوء 

واال�ضتقرار لتنفيذ خططها امل�ضتقبلية.  
ولفت��ت "دير �ضبيغل" ال��ى اأن �ضيء جن بينغ يعد اأق��وى �ضيا�ضي حكم 
ال�ض��ن من��ذ عقود.  فمن��ذ اأن و�ضل اإل��ى �ضدة احلكم يف �ضن��ة 2012، كان 

جن بين��غ يتحلى باحلزم والثقة يف النف�ش..واأ�ضاف��ت ال�ضحيفة: ترك له 
اأ�ضاف��ه ترك��ة ثقيلة، اإال اأن��ه ومنذ الي��وم االأول له يف احلك��م، �ضعى جن 
بينغ لتغير مامح الدولة واحلزب وفقا لوجهة نظره.. كما تناول التقرير 
�ضيا�ض��ة الرئي�ش ال�ضيني احلازمة موردا: من��ذ خم�ش �ضنوات يعمل جن 
بين��غ يف كنف ه��دوء، يف حن داأب على تعين قي��ادات احلزب يف املنا�ضب 
املهم��ة يف الباد، خا�ض��ة يف ال��وزارات ال�ضيادية.. وذلك به��دف ال�ضيطرة 
عل��ى القرارات ال�ضيا�ضي��ة املهمة، انطاقا من االأم��ن القومي للباد وحتى 
التحك��م يف �ضعر �ضرف الرمنينب��ي.. واأفادت ال�ضحيفة باأن قوة نفوذ جن 
بين��غ تطال رئي�ش ال��وزراء وحتى اأقل املنا�ضب يف املحافظات، حيث يعن 

اأع�ضاء حزبه، من اأجل دعم حملته يف الق�ضاء على الف�ضاد.
وقامت قيادات احلزب بتكرمي الرئي�ش ال�ضيني، على غرار ما فعلته مع 
ماو ت�ضي تونغ. ولقبته ب�"قلب احلزب الناب�ش"، و�ضرعان ما اأطلقت عليه 

ا�ضم القائد ال�ضعبي لل�ضن والعامل باأ�ضره. 

ملاذا الصني تنأى بنفسها عن الصراعات؟

شمال العراق وجنوب السودان .. انفصال أم انتحار
هن��اك م�ض��رتكات كثرة ب��ن دولة جن��وب ال�ضودان 
وكرد�ضت��ان، حي��ث ان تاريخ��ا طويا م��ن احلروب مع 
احلكوم��ات املتعاقبة، طلب��ا لا�ضتقال، انت��ج اآالفا من 
ال�ضحاي��ا، وادى الى نزوح االآالف اي�ضا، يف وقت اثرت 
تل��ك املواجه��ات يف  انه��اك اقت�ض��اد البلدي��ن )الع��راق 
وال�ض��ودان(، واذا كان جن��وب ال�ض��ودان ال��ذي ح�ضل 
عل��ى ا�ضتقال��ه بعد �ضل�ضلة من االج��راءات منها احلكم 
الذات��ي ث��م اال�ضتفت��اء بعده��ا باأ�ضه��ر اال�ضتق��ال، فان 
كرد�ضت��ان   العراق مازال يف مرحلة اال�ضتفتاء. امل�ضرتك 
االآخ��ر للمنطقت��ن ه��و انهم��ا دون منف��ذ مائ��ي  فكاهما 
حما�ض��ر ب��دول بع�ضها ميل��ك �ضواحل واخ��رى ال متلك 
مثل اثيوبيا. وفيهما م�ضادر نفطية، وان كانت يف جنوب 
ال�ضودان اأقل )150(ال��ف برميل يوميا يق�ضي ان ت�ضخ 
باأنبوب طوله )1600( كم لي�ضل الى البحر االحمر عرب 
االرا�ض��ي ال�ضودانية، وقد توق��ف الن ال�ضودان تطالب 

برفع الر�ضوم، وبات ال ي�ضد �ضعر ا�ضتخراجه !!
 كا املنطقت��ن، قادت��ا ح��ركات مترد �ض��د حكوماتهم 
االم بدع��وى )التهمي���ش( وع��دم تق�ضي��م خ��رات البلد 
ب�ض��ورة مت�ضاوي��ة، وان ال�ضلط��ة بيد الع��رب، واذا ما 
ا�ضب��ح قرنق)قائد حرك��ة التمرد( نائب��ا للرئي�ش جعفر 
النم��ري يف ال�ض��ودان  فق��د ا�ضب��ح ج��ال طالباين ومن 

بعده مع�ضوم رئي�ضا لدولة العراق !!
ومثلم��ا كان��ت ا�ضرائي��ل الدول��ة االول��ى يف ت�ضجي��ع 
ا�ضتق��ال جنوب ال�ضودان كانت ا�ضرائيل الدولة االولى 

)والوحيدة( يف دعم ا�ضتفتاء كرد�ضتان.
ما ه��و م�ضرتك اي�ض��ا، ان �ضراع��ا �ضيا�ضي��ا مناطقيا 
وحزبيا يحكم جمهوري��ة جنوب ال�ضودان بن الزعيمن 
�ضالف��ا كر وبن ورياك م�ضار، ا�ضت��د بينها اخلاف بعد 
اال�ضتق��ال باأ�ضه��ر وانته��ى بحرب اهلي��ة خلفت االآالف 
من ال�ضحاي��ا ونزوح  مليوين مواط��ن، وا�ضطرار االمم 
املتح��دة الى اقرتاح ار�ضال قوات دولي��ة لف�ش النزاع، 

اأو قوات من االحتاد االفريقي!! 
كذل��ك �ضه��د �ضم��ال الع��راق حروب��ا ب��ن احلزب��ن 
الكرد�ضتاني��ن(  واالحت��اد  )الدميقراط��ي  املتناف�ض��ن 
وجرت معارك وحروب امت��دت منذ عام 1963م وحتى 

عام 1996م بينهما!!
حت��ى يف ع��دد النفو���ش ف��ان االع��داد متقارب��ة، فاإن  
جن��وب ال�ض��ودان عددهم ثماني��ة ماين، وه��وؤالء اقل 
بقلي��ل. وب�ض��اأن اال�ضتفتاء فان ن�ضب��ة امل�ضاركة كانت يف 

جنوب ال�ضودان 98% ويف �ضمال العراق %92 !!
ام��ا الف��رق بينهما، ف��ان دوال عديدة دعم��ت ا�ضتقال 
�ض��وى  كرد�ضت��ان  تدع��م  مل  بينم��ا  ال�ض��ودان  جن��وب 
ا�ضرائيل. وان الواقع العمراين واحل�ضاري يف كرد�ضتان 

اأف�ضل بكثر.
جلن��وب  ال�ضهي��وين  الدع��م  ا�ضب��اب  عن��د  لنتوق��ف 
ال�ض��ودان. حي��ث حت��دث م�ضت�ض��ار نتنياه��و لل�ض��وؤون 
ال�ضيا�ضي��ة  ال��روؤى  ع��ن  عمي��درور  الع�ضكري��ة، 
واال�ضرتاتيجي��ة امل�ضرتك��ة الت��ي تر�ضخ��ت عل��ى مدى 
عقدي��ن ونّي��ف م��ن التع��اون ال��ذي كان يتم بعي��دا عن 
االأ�ضواء واالإ�ضهار مع احلركة ال�ضعبية لتحرير جنوب 
ال�ض��ودان. وذهب اإلى اأكرث من ذلك عندما قال: "�ضتكون 
دولة اجلن��وب حليف��ا ا�ضرتاتيجيا يف مواجه��ة االأعداء 
واملخاط��ر والتهديدات الت��ي تواجهها كل م��ن اإ�ضرائيل 
ودولة اجلنوب، بل اإنهم��ا �ضتكونان حليفتن طبيعيتن 
نظ��را لق��وة الو�ضائ��ج الت��ي ترب��ط بينهم��ا ال�ضيا�ضي��ة 
والثقافية والتاريخية باالإ�ضافة اإلى الو�ضائج االأخرى".
ه��ذه االق��وال مل يطبق منه��ا �ضيء فبع��د التحري�ش 
املتوا�ض��ل الإ�ضرائي��ل الأه��ايل اجلنوب عل��ى اال�ضتقال، 
مل تدف��ع درهم��ا واح��دا، وكل ال��ذي فعلت��ه، حزمة من 
امل�ضاع��دات الت��ي اأزي��ح ال�ضت��ار عنه��ا تق��دمي اأ�ضلح��ة 

وو�ضائ��ل قت��ال متط��ورة م��ن �ضن��ع اإ�ضرائيل��ي، وتويل 
جي���ش  بن��اء  الإع��ادة  اإ�ضرائيلي��ة  ع�ضكري��ة  قي��ادات 
الدول��ة الولي��دة عل��ى نف���ش االأ�ض���ش الت��ي بن��ي عليها 
اجلي���ش االإ�ضرائيل��ي، وكذلك ن�ضج العقي��دة الع�ضكرية 
االإ�ضرائيلي��ة وتبنيه��ا من قب��ل جي�ش جن��وب ال�ضودان 
وه��ي عقي��دة "عدواني��ة اقتحامي��ة". وق��د ا�ضتف��ادت 
االط��راف املت�ضارع��ة يف اجلنوب من ه��ذه اال�ضلحة يف 

القتال فيما بينها !!
باإقلي��م  ا�ضرائي��ل  عاق��ة  ف��ان  االخ��ر،  اجلان��ب  يف 
كرد�ضت��ان، بداأت  م��ع اهتمام الكي��ان ال�ضهيوين ودعمه 
للح��ركات الكردي��ة منذ منت�ضف الق��رن املا�ضي مع املا 
م�ضطف��ى البارزاين، لكن��ه مل يكن �ضيئاً خا�ض��اً باالأكراد 
بق��در م��ا كان ينبع عن روؤي��ة "اإٍ�ضرائيلي��ة" للتعامل مع 
"الأقليات" يف العامل العربي واملنطقة عموماً عرب  تفتيت 
املنطق��ة واإ�ضعاف ال��دول العربية الكب��رة واملركزية، 
بحيث تبقى دولة االحتال هي االأقوى. وكذلك  ت�ضجيع 
االأقلي��ات عل��ى تاأ�ضي���ش دول/دويات له��ا بحيث تبقى 
اأ�ضب��اب ال�ض��راع البينية يف العامل العرب��ي -االإ�ضامي 
على املدى البعيد، وتفعيل �ضراعات �ضفرية على اأ�ض�ش 
مذهبي��ة وقومي��ة ت�ضتنزف جمي��ع االأط��راف املتورطة 
دون نتيج��ة.. واله��دف االك��رب اي�ضا، من خل��ف الدعم 
ال�ضهيوين مل�ضروع ا�ضتقال كرد�ضتان العراق )و�ضوريا 
الحق��اً( اإ�ضاف��ة مل��ا �ضب��ق، وهو ح�ض��ار اإي��ران وتركيا 
والف�ضل بينهما وبن العامل العربي جغرافياً و�ضيا�ضياً، 
والتع��اون  عليهم��ا  التج�ض���ش  اإمكاني��ات  وم�ضاعف��ة 
�ضدهما، وحماوالت توتر امللفات الداخلية وخ�ضو�ضاً 

امللف الكردي يف كليهما ما اأمكن ذلك.
حتى ه��ذه اللحظ��ة مل نتعرف على ن��وع الدعم الذي 
ميك��ن ان تقدم��ه ا�ضرائيل الى اقلي��م كرد�ضتان، لكنها يف 
ظ��ل الدعوة الى اال�ضتفتاء فق��د جاء يف عدة اأ�ضكال منها 
الدع��م االإعامي وع��رب اإر�ضال وفود ت�ضام��ن اإلى اأربيل 
وغره��ا م��ن مناط��ق االإقلي��م، وع��رب فعالي��ات كثرة 
رف��ع فيها عل��م الكيان جنباً اإلى جنب م��ع علم كرد�ضتان 
الع��راق. لك��ن املوق��ف االأب��رز كان عل��ى ل�ض��ان النائب 
ال�ضاب��ق لرئي�ش هيئ��ة اأركان اجلي���ش ال�ضهيوين "يائر 
غ��والن" ال��ذي دع��ا لدع��م انف�ض��ال االإقلي��م كم�ضلح��ة 
نف���ش املعن��ى.  اأن يوؤك��د نتنياه��و  "اإ�ضرائيلي��ة" قب��ل 
ناهي��ك ع��ن املنظم��ات ال�ضهيونية التي بات��ت تنت�ضر يف 
اربي��ل، وكي��ف حتولت الى مناط��ق نف��وذ لل�ضهيونية، 
و�ض��ط تن�ضي��ق مع قادة االقلي��م وقواه��م االمنية، واال 
م��ا الذي دفع احد قادة البي�ضمرك��ة بالقول )انا ات�ضرف 

باإ�ضرائيل(.
ه��ذه تقريب��ا اه��م امل�ضرتكات ب��ن جن��وب ال�ضودان 
و�ضم��ال الع��راق، وال�ض��وؤال االهم:-ه��ل ا�ضتف��ادت كا 

)املنطقتن ( من عملية االنف�ضال التي دعت لها؟
اجل��واب كا، حتى ان اأغلب �ضع��ب جنوب ال�ضودان 
ق��د ندم على فكرة اال�ضتقال، وهم اللذين �ضوتوا بكلمة 

)نع��م( لا�ضتفتاء واال�ضتقال وبن�ضب��ة 98%،  ففي عام 
2016 م اأك��دت املنظم��ات الدولية اأن جن��وب ال�ضودان 
تعترب اكرث دول��ة )ه�ضة( يف العامل. بحيث ان ال�ضركات 

النفطية فرت عنهم، وتركت ممتلكاتها
كم��ا ان املع��ارك واحل��روب االهلي��ة ق��د ت�ضاعف��ت 
وتوا�ضل��ت احل��رب م��ع احلكوم��ة االحتادي��ة وحتول 
قادته��ا م��ن رج��ال �ضيا�ضة الى ق��ادة ح��رب  وال�ضحية 
هو ال�ضع��ب وخا�ضة فقراءه، اما امري��كا التي دعمتهم، 
فراح ممثلهم يف اجلنوب ال�ضوداين، جورج كلوين، يجمع 
معلومات عن القي��ادات ال�ضيا�ضية والع�ضكرية ويتهمهم 
بانه��م قد اث��روا على ح�ضاب ال�ضعب ويج��ب ان يحالوا 
للمحاك��م. باجلان��ب االخر ف��ان االقليم وبع��د ا�ضراره 
على اال�ضتقال وتعر�ضه ال��ى حزمة عقوبات و�ضعوره 
بجدية االج��راءات احلكومية ودول اجلوار راح يبحث 
عن احلوار من اجل ان الينق�ش ال�ضعب على امل�ضوؤولن 
الذين اأكرهوا النا�ش على اال�ضتفتاء دون ح�ضابات تذكر 
وا�ضتع��دادات ملواجه��ة التحدي��ات  الت��ي يتعر���ش لها 

االقليم. 
ورغ��م كل املقارن��ات  الت��ي اوردناه��ا، ف��اأن فر�ض��ة 
�ضمال الع��راق، هي اال�ضعف ب��ن كل املناطق )احلاملة 
باال�ضتق��ال( مب��ا يف ذلك ال�ضح��راء الغربي��ة، فبالرغم 
م��ن الت�ضاب��ه بن ح��ال كرد�ضتان الع��راق وحال جنوب 
ال�ض��ودان، تب��دو ح��ال كرد�ضت��ان اأ�ضع��ب واأ�ض��واأ من 
واأ�ض��واأ  اأ�ضع��ب  وبالتاأكي��د  ال�ض��ودان،  جن��وب  ح��ال 
م��ن ال�ضح��راء الغربي��ة �ضمن��اً، فالذي يختل��ف جذرياً 
ب��ن كرد�ضت��ان وجتربتي ال�ضح��راء الغربي��ة وجنوب 
ال�ض��ودان، ه��و حج��م اال�ضتع��داد لاع��رتاف بالدول��ة 
اجلدي��دة واإقام��ة عاق��ات جتاري��ة ودبلوما�ضية معها، 
وموقفه��ا  اجل��وار  ب��دول  وعاقته��ا  عام��ة،  ب�ض��ورة 
ودرج��ة توتره��ا وا�ضتنفارها �ضد قي��ام دولة االنف�ضال 
خ�ضو�ضاً، ومكانة هذه ال��دول و�ضبكة تاأثرها واملجال 
الرادع الذي تن�ضئ��ه مواقفها بوجه فر�ش االنفتاح على 
دول��ة االنف�ضال. فال�ض��ودان كمعن��ي اأول ومعه منظمة 
الوح��دة االإفريقية كمعن��ي اإقليمي، وم��ن خلفهما االأمم 
املتح��دة، كان��وا يف طليع��ة املرحب��ن بدول��ة االنف�ضال 
االأق��رب  اجلنوبي��ة، وموريتاني��ا واجلزائ��ر اجلاري��ن 
جلمهوري��ة ال�ضح��راء كان��ا الداعمن الرئي�ضي��ن لقيام 
دولة االنف�ضال، ومن خلفهما منظمة الوحدة االإفريقية، 
كمعني اإقليمي، واأكرث من ثمانن دولة بادرت لاعرتاف 
ف��ورًا بالدول��ة النا�ضئ��ة، بينم��ا يف ح��ال كرد�ضتان نحن 
اأم��ام حدود مغلق��ة الأربع دول مهمة وفاعل��ة وح�ضا�ضة 
ووازنة، هي تركيا و�ضوري��ا والعراق واإيران، تعار�ش 
بقوة وجودياً قيام دولة االنف�ضال، ومن خلفها ال رابطة 
اإقليمي��ة وال اإط��ار دويل �ضيجروؤ عل��ى التعامل مع دولة 
االنف�ض��ال، وحجم احل�ضار الذي يفر�ضه اجلوار خانق 
ووج��ودي لكيانه��ا. اإذن  فاحلرك��ة االنف�ضالية الكردية 

�ضتبقى  جمرد م�ضروع انتحار �ضيا�ضي ال غر.

جتارة السالح األمريكية.. 
احلقيقة املخفية!!

؟
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بارود احلق .. القمة الشهيد طنينة بفم الفرعون عفاش وأشعله من سجنه .. لم يرتق شهيدًا إال وقد رأى سجّانه ذاق العذاب األليم
م��ن خفاي��ا الظاملن املجرمن انه��م يق��روؤون خ�ضومهم اال�ضداء الذي��ن ال تغّرهم 
وح�ضية ال�ضوط تعذيباً وال دموية ال�ضيف قتًا فيحددون م�ضرهم اال�ضود على ايدي 
ه��وؤالء املجاهدي��ن الثابتن ال�ضابري��ن الذي باعوا انف�ضهم هلل وم��ن اأجل اهلل وعزموا 
عل��ى اقتاع �ضجر الظلم والدمار والف�ضاد واالرته��ان واخليانة ..اأحد هوؤالء الظاملن 

وجمرمي الع�ضر.
يزيد اليمن القاتل املجرم علي عفا�ش الذي اطلع على ت�ضجيل متلفز ملا قاله ال�ضهيد 
البط��ل توفي��ق طنينة م��ن �ضجن��ه للتلفزيون احلكوم��ي اآنذاك وهو يتح��دث باللهجة 
العامية بلهجًة بلغت ثم بلغت فكانت ُلّغة اليقن و القّوة وال�ضجاعة واالميان والباأ�ش 
ال�ضديد على ابوابها ت�ضرخ وت�ضرخ دون خوف او تراجع ... يقول ان النظام اليمني 
املرته��ن املجرم اآن��ذاك هو عميل ومرتهن ويجب قتاله حتى ُيطب��ق القراآن ..ال�ضك ان 
عفا�ش بتلك اللحظة دار زمانه دوره راأى فيه امل�ضر الذي ينتظره فارتعدت فرائ�ضه 
وذاب جليد وهمه وادرك م�ضره فاأخفى املجرم عفا�ش كلمة احلق و احلقيقة فابدلها 
بالت�ضلي��ل والتحري��ف واأمر عبي��ده باالإعام بن�ضر حديث حمّرف ع��ن ال�ضهيد االكرم 
اخلالد وهكذا كان يعمل وي�ضنع مع بقية املجاهدين طيلة �ضنوات من اجلهاد املقد�ش 
�ضده و�ضد حا�ضيته وا�ضياده بالريا�ش ووا�ضنطن.... من رازح من اجلبل االأ�ضّم اإلى 
امليدان االقد�ش ، نافذًا واأ�ضدًا ، واإلى ح�ضن ال�ضهادة نزفه بطًا ، ويف ح�ضرتها ي�ضبح 
املوت عر�ضاً ميموناً .. ي�ضيبنا االأمل و وجع الفراق ، لكننا نربحه �ضرفاً وفخرًا و�ضعلًة 
تن��ر دور الدني��ا دون اأن تنطف��ئ اإلى اأبد الزم��ان ، لياأمن املكان و ينت�ض��ر اليمن اأبو 
االأوط��ان. باحلب والتقدير ، باحلزن و الف��رح ، بالن�ضر واالأمان ، بالفخر و االعتزاز 

، نكت��ب وال نك��ف عن عذب ال��كام ، ونعرف اأنه ااّلن ي�ضمعنا املواط��ن ال�ضهيد برتبة 
قائ��د توفيق طنين��ه و يبت�ضم بطيبته املوؤمن��ة املخل�ضة الوفّي��ه وبعفويته الرازحية 
و مبحبت��ه ال�ضعداوي��ة ، وبروحه اليمنية يقول لنا اأنا ب��اٍق معكم وبينكم وهكذا كان 

و�ضيكون بيننا...
اأكت��ب عنك �ضي��دي املن�ضور باهلل مبحي��اك واملر�ضي عنك بلقي��اك ربك وربي ورب 
العامل��ن ورب كل �ض��يء.. �ضيدي ال�ضهي��د توفيق طنينة ، اأع��رف اأن كل �ضيء يف بعد 
م�ضرت��ك اخلال��دة �ضيتغر ، وان نكه��ًة جديدة وعزمي��ًة اإ�ضافي��ة �ضتزيدنا كيمنين 
�ضموخ��اً واإ�ضرار ًاعل��ى متابعة م�ضرتك لتحقيق الن�ضر ال��ذي اأردته لنا ، كي نقدمه 
لك ولروحك الطاهرة .... رحيلك اخلالد لن ُي�ضدل ال�ضتار ، بل �ضي�ضرق ك�ضوء احلق 
واحلقيق��ة والربه��ان ، ووهج ال�ضم�ش يكتب عّزه ، و حتى لهيبها ي�ضلك جهادًا ، الذي 
�ضن�ض��ب من خاله ن��ارًا على االأعداء الغزاة والظامل��ن واملجرمن واخلونة ، ليبقى 
�ضي��اء وجهك ن��ورًا ورمزًا للعطاء والف��رح. لن نن�ضى التفا�ضيل بينن��ا التي ا�ضردتها 
بخطبتك ال�ضهرة من �ضجنك ، وهي كثرٌة و لن تنتهي ، و رمبا �ضيطغى ال�ضوق على 
اللحظات التي ع�ضناها معك يف حديثك االبرى واال�ضمى واالكمل قوال واميانا ، حلظاٌت 
اأعجزت املكان و�ضجلها الزمان يف عيون مواطن �ضهيد برتبة قائٍد الذي هو انت...كنت 
جماه��دًا بط��ًا م�ضاباً ثم معتقا يف زم��ن املجرم وبذروة قّوت��ه الع�ضكرية واالأمنية ، 
ٍواأكمل��ت م�ضرتك القراآنية كرج��ل جماهد مغوار يتقدم الرجال يف املعركة ويف ال�ضف 
االأمام��ي ..... ك��م اأنت تاريخ �ضنعه يف اأيام ال�ضمود العجيب��ة ، يف الطعام وال�ضراب 
واملوا�ض��اة ، يف اأ�ضع��ب املعتقات واق�ضاه��ا ثم باأطول ح�ضار واعن��ف املعارك التي 

عرفته��ا احلروب . وال ب��د للحظات الذكريات اأن حتمل �ضوقا ووع��دا باللقاء ، فدربك 
دربن��ا ، ون�ض��رك ن�ضرنا ، ووع��دك وعدنا . ارقد ب�ضام حّياً .. �ضي��دي ال�ضهيد ، واإلى 
ج��وار ربك م�ضرورا، فقد منحتنا يف حياتك كل القوة وال�ضرب والعزمية وال�ضجاعة ، 
ويف رحيل��ك تركت لنا قامو�ضا يف اليق��ن و الت�ضحية والبذل و العطاء ، »فما من حب 
اأعظ��م من اأن يهب االإن�ض��ان حياته فداءا ملحبيه » وما تعلمن��اه منك �ضنرتكه الأجيال 
من بعدنا ، لتقراأه عزة و كرامة ٍلرجال مينين �ضابرين �ضامدين مقاومن واإلى االأبد 
�ضيبق��ون من جبل رازح اإلى في��ايف مارب واجلوف وامله��رة و�ضواطئ البحر االحمر 
اأ�ض��ودا واأبط��اال ، َيحمون و يحتمون ب�ضم��وخ بار�ش غّراء �ضّماء ، م��ا اأجنَبت �ضوى 
االأبط��ال ، ويرتوون من غدير خالد تتدف��ق دمائهم الزكية يف كل �ضاحه وميدان.... مل 
ترت��ق �ضهي��دا اال و�ضجاّنك ذاق العذاب االلي��م...مل ترتق �ضهي��دًا واال �ضّجانك عا�ش 
ب�ض��ع �ضن��ن من الذل واله��وان واالحتقار...مل ترت��ق �ضهي��دًا اال وراأت اأم عينيك كل 
الزباني��ة املجرم��ن وجماميع املف�ضدين وقادة الدمار واخل��راب واالرهاب واخليانة 
والعمال��ة فاّرين وم�ضجونن ومقتولن وم�ضّردين وخّون��ة منفين...ُحبك اأكمل القلم 
ال��ذي خّط��ه بح��ب ال�ضي��د القائد عب��د امللك احلوث��ي حفظ��ه اهلل الذي ا�ض��دق وعده 
وكان �ضي��د االوفي��اء وقائد ال�ضادق��ن واملجاهدين...رفعت �ضاأن��ك يف احلياه بكلمتك 
ال�ضجاع��ة ومبدئك الثابت ويقينك ال�ض��ادق بع�ضر الذل والبط�ش العفا�ضي.. وُرفعت 
�ضهيدًا كرمياً من�ضورًا بزمن الن�ضر اليماين االزيل ..... �ضام اهلل عليك وعلى كل �ضهيد 
.الرحمة املنزلة املوعودة من رب العاملن الى اراوحكم الطاهرة...وال�ضفاء للجرحى 

والعاقبة للمتقن

مطنن من بعد فيديو طنينة !!
عدنان باوزير
املقط��ع اأكد ان ثاثة اأم��ور مل متت : اواًل الرج��ل اأكيد خالد 
ومل مي��ت ، واحلقيق��ة مل مت��ت بالتاأكي��د ، واالإع��ام العفا�ضي 
اأي�ض��اً لاأ�ض��ف مل ميت )عل��ى االأٌقل حت��ى االآن( ، نف�ش اخل�ضة 
االإعامي��ة تراه��ا اليوم يف وج��وه مذيعي اليمن الي��وم املقززة 
ج��دًا ، نف���ش الدناءة االأخاقية وكاأنها مارك��ة م�ضجلة متهر بها 
كل قل��م موؤمت��ري ل�ض��اً زني��م ، وهل يوج��د قلم موؤمت��ري لي�ش 
بل���ش ؟؟ نف���ش مدر�ضة الفهل��وة وال�ضيطنة وقل��ب احلقائق و 
االإع��ام احلق��ر واحلقر جدًا ج��دًا الذي يبعث عل��ى الغثيان 
م��ا زال موجودًا و�ضاهدًا عل��ى احط درجة لاإنحطاط االأخاقي 
و�ض��ل اليها املجتم��ع اليمني اإبان الع�ض��ر العفا�ضي ، نعم ياأكل 
النا���ش وبع�ضهم ي�ضبعون ، ولك��ن ياأكلون حرام يف حرام ، جل 
املجتم��ع ياأكل ح��رام يف حرام ، ويدع�ش عل��ى االأخاق تدعي�ش 

الأنه بب�ضاطة كان يحكمه �ضيطان !!

ك�����ان احمل���ق���ق م������دان »ب���ال���ب���اط���ل« .. 
وامل������دان م��ح��ق��ق ي���دي���ن »ب���احل���ق« .. 
حجة احلق غلبت الف محقق وسجان
ياسر املهلل
يدي��ن  .. وامل��دان حمق��ق  »بالباط��ل«  م��دان  املحق��ق  كان 

»باحلق« .. حجة احلق غلبت الف حمقق و�ضجان.
قال توفيق طنينة : مابن تخلونا ن�ضرخ بالزفلت وحاربتونا 
باملي��ق والدبابات النحن��ا بن�ض��رخ يف وجه امري��كا واإ�ضرائيل 

وتقتلونا الجلهم.

قال له املحقق:
احنا م���ش مع امري��كا وا�ضرائي��ل احنا بنح��ارب املتمردين 

النهم رفعوا ال�ضاح بوجه الدولة وم�ش ب�ضبب ال�ضعار ..
نه��ج �ضيط��اين وثقاف��ة و�ضيع��ة تطبع��ت بالك��ذب والزي��ف 
واخل��داع والت�ضلي��ل انتم��ى له��ا املحق��ق .. ظه��رت الن�ضخ��ة 
اال�ضلي��ة م��ن فيديو التحقي��ق مع توفي��ق بع��د ان ع�ضنا �ضبع 
�ضن��ن عجاف عطا�ضى للحقيقة لتظهر للنا�ش وان كنا على يقن 
مبحتواها ال�ضادق والطاهر فيما قاله توفيق .. ليتحول بلحظة 
حقيق��ة ذاك املحق��ق ب��ن يدي امل��دان بتهم��ة »ع��داءه المريكا 
وا�ضرائي��ل« الى م��دان هو مبواالت��ه لهم يح��اول دح�ش حجة 
توفي��ق بالقول »ل�ضن��ا مع امريكا وا�ضرائي��ل« .. فحجة الباطل 
�ضعيف��ة و�ضرعان ما يتحول �ضاحبه��ا الى مدان »بباطله« وان 
كان واقع��ا طاغي��ة �ضجان��ا او يحقق مع من يدي��ن »باحلق« .. 

واال مل��ا احت��اج حمق��ق امن ان يجي��ب على �ض��وؤال مدان 
ومتهم بالعداء لل�ضيطان االكرب.. لكن توفيق �ضهيد حي 
وجنيبكم ب�ضوت��ه اليوم، ان كنتم تدعون ان حروبكم 
عل��ى �ضع��دة وقت��ل ن�ضاءه��ا واطفاله��ا �ضبب��ه »رفع 
ال�ض��اح يف وج��ه الدول��ة« كما قلت��م يف حتقيقكم معي 
قب��ل �ضبع �ضنن .. ولي�ش فزعة م��ع امريكا وا�ضرائيل 
�ض��د من ي�ضرخ يف وج��ه طغيانهم��ا وا�ضتكبارهما كما 
اخربتك��م ان��ا حينه��ا، فلما حتذف��ون ال�ضرخ��ة يف كل 

مقط��ع يرفع في��ه رفقة توفي��ق ال�ضاح يف وج��ه عدونا 
وعدوكم معلنن بها الن�ضر واالعتزاز?!

مل��اذا تعك���ش �ضحفك��م غي�ضكم م��ن ال�ضعار كما 
فعلت �ضحيفتكم اليومية قبل ايام?!

ال ميكنكم تربير ذلك اليوم اال 
بحج��ة رف��ع �ضاحنا يف 

وج��ه عدون��ا الغازي 
فقولوها  واملحت��ل?! 
اعتذروا  او  �ضراحة 
وكل  لتوفي��ق 
ب��دل  االن،  رفاق��ه 
اليومي  اعتذاركم 
المري��كا  �ض��را 

واإ�ضرائيل.

مصباح الهمدانيتوفيق! من االتصاِل إلى التحقيق!

-ال ُتغاِمر يا ولدي، فاملدينة مملوءة بالللللللذيَن 
تعرف!

-ال يه��م ي��ا اأمي! فقد ا�ضتقُت لِك كث��ًرا، وكيَف ال 
ا ! اأراِك واأنا قريٌب منِك ِجدًّ

- حماَك اهلل يا ولدي!
قالته��ا اأم توفي��ق، و�ضرب��اُت قلبه��ا ت��دقُّ بقوة، 
��ا، وعقلها يتماي��ل �ضوًقا  وج�ضمه��ا يرتِع���ُش ال اإراديَّ
وفرًح��ا بروؤيته، ويرتِعُد خوًف��ا وُرعًبا عليه... كانت 
مدين��ة �ضعدة، ق��د امت��اأت كل �ضواِرعه��ا، باالأطُقم 

واملُجنزرات! 
وبعنا�ضٍر وجنوٍد وُمرتزقة متوح�ضن! 

وكان��ت احلركة يف مطاره��ا ال�ضغر كخلية نحٍل، 
هبوًط��ا واإقاًعا، يتواف��َد من ِخاِلِه �ض��رار االأ�ضرار، 

وكبار املجرمن!
وكان��ت مناب��ر م�ضاِج��ِد املدينة تهتز حت��ت اأقدام 
وحما�ض��رة  خطب��ٍة  كل  ويف  الوافدي��ن،  اخُلطب��اء 
ُيه��ددون ال�ضاكن��ن، وُينِذرون ال�ضاكت��ن، ويتهمون 
الغائبن! وكان ال�ضيخ ُبهتاْن مطفي، يدوُر يف املدينة 
ومع��ه الع�ض��راُت مم��ن باع��وا اأنف�ضه��م لل�ضيط��ان، 
وكاأنه��م ِذئ��اب جائعة، تبح��ُث عن فري�ض��ٍة ُمنفردة، 
فُي�ضرون اإلى بيٍت ُهنا فُيهَدم، الأن اأبناءه يف اجلبهات 
مع احلوث��ي! ويقتحموَن منِزاًل اآخ��ر، وُيحققوَن مع 
الن�ض��اء، ويختطفون ما يجدونه يف طريقهم من ذهٍب 

اأو ف�ضة اأو نقود!
ومَلْ ي�ضل��م �ضي��ٌخ كب��ر يف املدين��ِة م��ن ال�ضرب، 
ْب  وال طف��ٌل من اللطم، وال ام��راأٌة يف الطريِق من ال�ضَّ
واللَّع��ن! لق��د عا�َض��ْت مدين��ة �ضع��دة تل��َك الفرتة، 
مرحل��ًة موؤملة، واأوقاًتا �ضعبًة وع�ضيبة، تكاُد ل�ضدِة 

هوِلها، اأن تت�ضاَقَط اجُلدران، وتبكي 
اجِلب��ال،  وتتفت��ت  م��ال،  الرِّ
وكاَن اأ�ضدُّ االأياِم واأكرثها 
اأقبِل��ِت  ح��ن  �ض��واًدا، 
االأطُق��م بثاث��ِة اأ�ضرى، 

م��ن  طلب��وا  ث��م 
اأن  ال�ض��كاِن 
ا  و يح�ض��ر

مل�ضاهدة بقي��ة امل�ضهد، 
ومت رب��ط االأ�ضرى خل��ف االأطقِم 

واملدرع��ات، و�ضحبهم اأحياء، 
يف �ضوارع 

اء، حت��ى تناث��رت دماوؤهم،  املدين��ة الطاه��رة الَغ��رَّ
وتقطع��ت اأج�ضاده��م...  اأم��ام �ضيٍل من الب��كاء، من 

ال�ضيوِخ واالأطفال والن�ضاء.
كب��ًرا  ُمع�ضك��ًرا  اأ�ضبح��ْت  ق��د  املدين��ُة  كان��ِت 
للمعتدي��ن، فيما ال جتُد فيها اأحًدا من �ضباِب املدينِة، 
فق��د التحَق��وا جميًع��ا بجبه��ات الواِج��ب، وحماي��ة 
النف�ش والعر�ش، واإيق��اِف املعتدين عن بقية الُقرى 

واملديريات..
اأ�ضعته��ا  ت�ضَح��ب  وال�ضم���ُش  م�ض��اء،  ذاِت  ويف 
ع املن��ازل  احلزين��ة، ع��ن املدين��ة املنكوب��ة، وت��ودِّ

العالية، بلم�ضِة وداٍع حانية..
ُيقِب��ُل �ض��اٌب يف الع�ضري��ن من عم��ره، ُمتجًها نحو 
ب��اب اليمن)ب��اب مدين��ِة �ضع��دة(، يتاأمل��ه اجلنوُد 
بف��زٍع وخ��وف، ويرتعب��وَن رعًبا �ضدي��ًدا، بينما كان 
ي�ضتم��رُّ يف خطواته، اأَخ��ذوا ين�ضحبون على جوانِب 
ق��ون ظهوره��م اإل��ى اجلدار..  الب��اب الكب��ر، وُيل�ضِ
كان ال�ضابُّ مي�ضك ر�ضا�ض��ه بثقٍة وا�ضتعداد، وي�ضر 
بخطى ثابتة، فيما كان اجلنود ُيف�ضحون له الطريَق، 
وقد علموا اأنَّ مواجهته يف هذا املكاِن املك�ضوِف تعني 
نهايتهم. وقَف ال�ض��ابُّ منت�ضف الباب، ورفع قب�ضة 

ًدا: يده اليمنى، و�ضاَح باأعلى �ضوته ُمردِّ
اهلل اأكرب، املوُت الأمريكا، املوُت الإ�ضرائيل، اللعنُة 

على اليهود، الن�ضُر لاإ�ضام
امت��اأِت املدين��ة بذلك ال�ض��وت، وتناهى ال�ضدى 
توفي��ق!  �ض��وُت  اإن��ه  ف�ضاح��ْت  توفي��ق،  اأم  اإل��ى 
ْد �ضيقتله املجرم��ون! �ضيقتله املاعن!  واأخ��ذْت تردِّ
واأخ��ذت عباءتها وانطلقت خاِرج املنزل، وهي تقول 
فليقتلوين بجانب��ه، ولكنها تفاجاأت به يردد ال�ضرخة 
يف طريقه، وجميع اجلنود وال�ضباط يهابونه 
ويتحا�ضون طريقة، اأ�ضرع اإليها واحت�ضنها 
بق��وة، يقبل يديها، ثم انحنى يقبل ُركبتيها، 
وانطلق��ا اإلى املن��زِل، وكان��ت املدين��ة كلها، 
ق��د خ��رَج كل اأطفالها م��ن البي��وت، وامتاأت 

النوافذ مب�ضاهدة امل�ضهد العجيب..
حت��ى  منزل��ه،  يدخ��ل  توفي��ق  يك��د  ومل 
ا�ضتعلت خط��وط الهواتف باالت�ضاالت، 
واإلى اأعلى امل�ضتويات، باإعاِن حالِة 
الطوارئ، واأن هناك اجتماٌع 
كبر لكبار ق��ادِة احلوثين 

يف منزِل طنينة..
ث��اث  و�ضَل��ْت 
حتم��ُل  مروحي��ات، 
الق��وات  م��ن  جن��وًدا 
املدرب��ة  اخلا�ض��ة 
االأماك��ن  القتح��ام 
وتوافدت  اخلطرة، 
باجت��اه  املدرع��ات 
وح�ض��رت  املن��زل، 
وال�ضاعقة  االأم��ن  قوات 
ث��اث  اإع��داد  ومتَّ  والنج��دة، 
دوائٍر حول املنزل، وب��داأ الق�ضُف ، وتقدمت القواِت 

اخلا�ضة..
وا�ضتمر الق�ضُف بالقناب��ل والبوازيك والغازات، 
الق��وات  ب��ن  املتب��ادل  الق�ض��ف  ا�ضتم��ر  وبعده��ا 
اخلا�ض��ة، وتوفيق البط��ل، لثاث �ضاع��ات، وفجاأًة 
انقط��ع �ض��وُت الر�ضا���شِ م��ن املن��زل، فق��د انتهت 
كل ذخ��رة البط��ل، ولك��ن الق��وات وا�ضل��ت اإطاق 
النار ل�ضاع��ٍة اإ�ضافية، واقتحمت بعده��ا، لتجَد االأم 
واأطفاله��ا يف ال��دور االأر�ضي، وجت��َد بعدها توفيق، 
كاالأ�ض��د اجلريح يف ال��دور الثالث، تن��زُف دماءه من 

قدميه..
وبعدها ت�ضتعل املدينُة كلها بنراِن الن�ضِر، ويتمٌّ 
االإع��ان يف التلفاز ع��ن اإلقاء القب�ش عل��ى اأحد كبار 
الق��ادة احلوثين، وتط��ُر طائرة خا�ض��ة بتوفيق، 
اإل��ى ب��ن ي��دي كب��ر املجرم��ن، ويت��م حماورت��ه 

والتحقيق معه..
ًعا، ُمزيًفا،  ويخرج التحقيق للنا�ش، م�ضوًها، ُمقطَّ
كاذًب��ا! واليوم، وبعد ثمان �ضنوات من ذلك االإعتقال 
كاف��ة  للنا���ش  ليق��وَل  البط��ل،  يخ��رُج  والتحقي��ق، 
��دق، وُنبل، واأخاق،  احلقيقة الكامل��ة، ويك�ِضَف �ضِ
وعظم��ة، وب�ضال��ة، ورجول��ة، و�َض��َرف، و�ضجاع��ة 

اأ�ضبال امل�ضرة!
وكما قال القائد؛ باأنه زمن ك�ضف احلقائق!

ي��ف  الزَّ �ضفح��َة  لاأم��ة  يك�ِض��ف  توفي��ق،  هاه��و 
والت�ضليل، والكذب والتمثيل!

ظه��َر توفي��ق كجب��ٍل اأ�َض��ْم، بينما ظه��َر املُحققون 
كاأقزاٍم ُجبناء!

كان��وا يرتع��دون، ويبتع��دون عن��ه، بينم��ا كان 
يجادلهم بقوة و�ضابٍة !

وِمن بن �ضفحاِت توفيق االأمنوذج والُقدوة؛ 
نر�ض��ل ر�ضال��ًة للمعنين، اأن يت��م التحقيَق مع كل 
��ف وزور، ودبل��ج، وِم��َن الع��دِل واالإن�ضاف  م��ن زيَّ
ف�ض��ح كل اأولئ��ك املجرم��ن امل�ضارك��ن وتغرميهم! 

َف م�ضل�ضل التزوير والتغرير والتجهيل..  لكي يتوقَّ
وعلى املحام��ن اأن يقوموا بدوره��م، يف املطالبِة 
بتعوي���ش اأ�ض��رة توفي��ق مل��ا حل��ق بها م��ن ت�ضويه 

وت�ضهر كاذٍب فاجر!
ومن بن نظراِت توفي��ق، وكلمات توفيق، ووعي 

توفيق؛ 
هن��اك ر�ضالة هامة؛ ل��كلِّ من مل يفه��م �ِضر �ضمود 
اأ�ضب��ال ورج��ال الرج��ال اأم��اَم اأ�ضخم ق��وة عاملية، 

واأكرب حتاُلف ع�ضكري!
ف�ضاُم اهلل عليك يا توفيق، وهنيًئا لك ال�ضهادة!

و�ض��ام اهلل عل��ى اأم��َك العظيم��ة املُجاِه��دة واأم 
اأوالدك الطاه��رة ووال��دك املُوؤم��ن وجمي��ع اأ�ضرتك، 

وكل رفقائك االأبطال؛
وختاًما فليعلم اجلميع؛ 

��ت، فهن��اك الي��وم يف اجلبه��ات  اأن توفي��ق مل مَيُ
وال�صاحات

مليون توفي��ق ويف البيوت م��ن املُربيات االأمهات 
خم�ضة مليون اأم توفيق!

اأجمل ما يف امل�ضهد الذي �ضربته عيون االأن�ضار على امتداد �ضته حروب  اأنه كان حقيقياً:
الع��دو احلقيق��ي بدولت��ه العاتية وعمائه م��ن نظام علي عبداهلل �ضال��ح  واإمكاناته  الت��ي ا�ضرتى بها 

املنافقن والتكفرين وبقوى دعمه عاملياً، وهي غر حمدودة.
وان�ض��ار اهلل حرك��ة  ثوري��ة جماهدوها فتية اآمنوا باأر�ضه��م بعد ربهم فقاتلوا كاأجم��د ما يكون القتال 
وح��ن وقع بع�ضهم يف االأ�ضر ظلوا عل��ى اإميانهم فلم ي�ضعفوا ومل يبيعوا ق�ضيتهم ب�ضامتهم ال�ضخ�ضية 
وظلوا يف معركة مفتوحة �ضد �ضجانيهم معت�ضمن باإميانهم م�ضدقن تعّهد قيادتهم باأنها لن تن�ضاهم ولن 

تتخلى عن ا�ضتعادتهم مهما طال االأ�ضر.
وانهم لن يتخلوا عن امل�ضرة وامل�ضروع مهما كانت والت�ضحيات 

وال�ضه��داء حقيقيون وهم حن وهبوا دماءهم الأر�ضهم يف �ضعدة كانوا يعرفون اأنهم يخو�ضون حرب 
وجود مفتوحة ال تنتهي مبعركة اأو مبجموعة من املعارك وال حتى مبجموعة من احلروب واأن طوابر 
اأخ��رى من املجاهدين �ضياأتون بعدهم حتت رايات متع��ددة االألوان موحدة الهدف...توفيق طنينه اأحد 
املجاهدي��ن الذين مت اأ�ضرهم يف احل��رب الرابعة وهو يف طريقة لزيارة والدت��ه منوذج لثبات املجاهدين 

واإميانهم العميق بامل�ضرة وامل�ضروع

توفيق طنينة منوذج ألثر التربية اجلهادية في صناعة الروح الزاكية والرجال الثابتني
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اهلل �سبح�نــه وتع�لــى اأراد اأن يعلمنــ� بــ�أن دينه ي�ستطيع اأن يجعلنــ� اأمة م�ستقلة، تقف علــى قدميه�، عزيزة، 

رافعــة راأ�سهــ�، تقهــر الأمــم الأخرى، م� الذي يح�ســل الآن؟ األي�س كل العــرب يتجهون اإلى اأمريــك� لتفكهم من 

اإ�سرائيــل؟ ولــو اأن اأمريك� هــي املحتلة واإ�سرائيل هن�ك للجئــوا اإلى اإ�سرائيل تفكهم عــن اأمريك�! يلجئون اإلى 

اأمريك� ورو�سي� راعيت� ال�سالم اأن تفك فيهم من اإ�سرائيل.

حركة الرسول )ص( اجلهادية 
هن��اك بع���ش م��ن ال��دالالت املهمة 
الت��ي  تدل عليه��ا امل�ض��رة اجلهادية 
وعل��ى  علي��ه  اهلل  �ضل��وات  للر�ض��ول 
اآل��ه وكيف كان من موقع��ه العظيم يف 
الر�ضالة االإلهية من مكانته من منزلته 
الرفيعة ع��ن اهلل �ضبحانه وتعالى، مل 
يكن معفيا عن حتمل امل�ضوؤوليات، عن 
حتمل امل�ض��اق وعنائها، ع��ن التحرك 
يف مواجه��ة االأخط��ار ب��ل والتعر�ش 
له��ذه االأخط��ار وه��و يتح��رك، يعني 
عر�ض��ة لا�ضتهداف وعر�ض��ة لل�ضرر 
ومعاني��ا، وقلن��ا اأن كل اأولئ��ك الذين 
ر�ضموا �ضورة مغلوط��ة عن االإ�ضام 
جان��ب  م��ن  فيه��ا  االإ�ض��ام  ج��ردوا 
للم�ضوؤولي��ات  والتحم��ل  امل�ضوؤولي��ة 
مواجه��ة  يف  والتح��رك  العام��ة 
االأخط��ار والتحدي��ات ه��م غالط��ون، 
ه��م خمطئ��ون هم بعي��دون عم��ا كان 
علي��ه النب��ي �ضل��وات اهلل عليه وعلى 
اآل��ه، كذل��ك الذي��ن يوظف��ون االإ�ضام 
توظيف��ا خاطئ��ا كعناوي��ن و�ضكليات 
واال�ضتكب��ار  الطاغ��وت  خلدم��ة 

وخلدمة الظاملن واملجرمن هم كذلك 
وجمرم��ون  االإ�ض��ام  اإل��ى  م�ضيئ��ون 
بح��ق االأم��ة وكذل��ك ط��اب الراح��ة 
الذي��ن يحر�ض��ون بداف��ع الرغب��ة يف 
الراحة والتهرب م��ن كل امل�ضوؤوليات 
الت��ي ي�ضحبها �ضيء م��ن امل�ضاق، هم 
خمطئون، لكان النب��ي اأولى بالراحة 
من كل منا، اأولى باأن ي�ضتقر يف منزله، 
فيعفي نف�ضه من حتمل امل�ضاق يف بدر 
ويف غ��ر ب��در وما بع��د بدر وم��ا قبل 
غ��زوة ب��در كل حيات��ه اأو كل مرحل��ة 
امل�ضوؤولي��ة من��ذ مبعث��ه ال�ضريف اإلى 
كان عم��ا وكان جه��دا وكان  وفات��ه 
ت�ضحية وكان جهادا وكان عناء وكان 
مواجهة للتحدي��ات واالأخطار، وكان 
مواجه��ة مل�ض��اكل كث��رة وحتدي��ات 
كثرة، واأن�ضط��ة عدائية متعددة من 
جان��ب اأعدائه واأعداء االأم��ة واأعداء 
ب�ضكل��ه  عدائ��ي  ن�ض��اط  االإ�ض��ام، 
االإعام��ي وب�ضكل��ه الثق��ايف وب�ضكل��ه 
الفك��ري وب�ضكله االقت�ضادي وب�ضكله 
ال�ضيا�ض��ي وبخطورت��ه ذات الطاب��ع 

الع�ضكري واالأمن��ي اإلى اآخره، فاإيذن 
الحظ��وا  معني��ون،  كم�ضلم��ن  نح��ن 
ه��ذه العب��ارة، معني��ون ب��اأن نح��دد 
م�ضاراتن��ا ونتخ��ذ قراراتن��ا ونح��دد 
عل��ى  خياراتن��ا  ونعتم��د  خياراتن��ا 
اأ�ضا���ش مبداأ مهم ه��و االقتداء بالنبي 
�ضل��ى اهلل عليه وعلى اآل��ه و�ضلم، من 
ياأتي ليقول اأن��ا قدوتي العامل الفاين، 
عامل الدين الفاين، ويختار من بن كل 
العلم��اء عاملا جامدا ال اإح�ضا�ش عنده 
بامل�ضوؤولية، عامله هذا الذي يقتدي به 
ه��و ال يقتدي بالر�ضول �ضلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�ضلم، يعني عنده م�ضكلة، 
بالنب��ي  يقت��دي  دي��ن ال  ع��امل  كي��ف 
�ضلوات اهلل عليه وعلى اآله، يقول لك، 
ال جه��اد ال حرك��ة ال م�ضووؤلية ال اأمر 
مبعروف ال نهي عن منكر، ال م�ضوؤولية 
عامة، ال حترك باأي �ضكل من االأ�ضكال 
ملواجهة التحديات واالأخطار التي قد 
األق��ت بظاله��ا على االأم��ة واألقت بكل 
ثقله��ا ولي�ش بظالها، ب��كل ثقلها على 
االأمة، يعني اأخطار حقيقية وم�ضاكل 

حقيقية ال منا�ش لاأمة منها، ال مهرب 
منها، ال مفر منها ال ميكن جتاهلها وال 
ميك��ن اأن نعف��ي اأنف�ضها م��ن االلتفات 
اإليها ث��م ن�ضلم منها، ال، اأمامك اخلطر 
االأمريك��ي واالإ�ضرائيلي، خطر قد اأتى 
وخطر هو قائ��م وخطر دخل اأمتنا من 
كل النواف��ذ وم��ن كل االأب��واب وب��كل 
االأ�ض��كال، ع�ضكريا واأمنيا واقت�ضاديا 
و�ضيا�ضي��ا وثقافي��ا وفكري��ا واإعاميا 
وو اإل��ى اآخ��ره، ط��ال �ض��وؤون حياتنا 
للخط��ر  امت��داد  ه��و  اقت�ض��ار،  ب��ا 
االأمريكي االإ�ضرائيلي وهو عبارة عن 
حت��رك من داخل االأم��ة، بعناوين من 
داخل االأم��ة، باأي��ادي واأذرع واأرجل 
م��ن داخ��ل االأم��ة، باأقنعة م��ن داخل 
االأم��ة، كل اأن��واع الت�ضكيات املوالية 
واملرتبط��ة ب�ض��كل مبا�ض��ر اأو ب�ض��كل 
غ��ر مبا�ضر باالأمريكي اأو االإ�ضرائيلي 
ل�ضال��ح  ه��و  م��ا  كل  تعم��ل  والت��ي 

االأمريكي واالإ�ضرائيلي، 

العظماء من يتحملون 
املسؤولية في 

مواجهة التحديات 
من واقع انتمائنا لاإ�ضام على اأ�ضا�ش من اقتدائنا بالنبي �ضلوات 
اهلل علي��ه وعل��ى اآله، يج��ب اأن نفهم  اأن الر�ضول �ضل��وات اهلل عليه 
وعل��ى اآل��ه مل يكن �ضخ�ضي��ة وديعة بالطيبة الت��ي نفهمها ور�ضمت 
يف ذهني��ة الكثرعن املتدين، �ضخ�ش م�ضكن جبان �ضعيف النف�ش، 
منك�ض��ر النف���ش، لي�ش عن��ده اأي حتمل للم�ضوؤولي��ة يف مواجهة اأي 
حتديات وال اأخط��ار، ال، هاهو النبي من موقعه يف النبوة باأمر من 
اهلل ربه، يلب�ش الم��ة احلرب، يحمل �ضاح احلرب، نبي معه �ضيف 
مع��ه درع، فيما بعد امتل��ك درعا، ويتحرك حتركا يف كل امل�ضارات، 
يتح��رك يف امل�ضار الع�ضك��ري، يتحرك يف كل االجتاه��ات، لكن على 
اأ�ضا���ش من احلق وباحلق، وال يخرج عن م�ضار احلق اأبدا، اتخاذ 
الق��رار يف التحرك على اأ�ضا�ش م��ن احلق، املظلومية، الق�ضية التي 
يحارب عليها، امل�ضروع الذي يحارب عليه حق، ثم املمار�ضات كلها 
يحكمه��ا احلق وتخ�ضع ملعاير احلق، ويتحرك النبي �ضلوات اهلل 
عليه وعلى اآله ع�ضكريا، وعلى م�ضافة بعيدة يف غزة بدر، يعني كما 
يق��ال اأن امل�ضاف��ة اأكرث من 160 كيلو مرتا، وج��زء كبر منها م�ضيا 
عل��ى االأق��دام، الأن و�ضائل النقل لديهم التي ه��ي عبارة عن اجلمال 
اآنذاك كانت قليلة لدى امل�ضلمن، النبي �ضلوات اهلل عليه وعلى اآله 
حت��رك، مل يكن باالإمكان اأن يكتفي بالدعاء، فيقول اللهم عليك بهم، 
اللهم دمره��م وزلزل االأر�ش حتت اأقدامه��م واخ�ضف بهم االأر�ش، 
الله��م اأهلكه��م وال نن�ضغل بهم اأب��دا واكفنا هم حت��ى ال ننزعج بهم 
على االإطاق وال نحتاج اإلى اأن ندخل معهم يف اأي م�ضكلة، ال، اليوم 
األي���ش الكثر من املنت�ضبن لاإ�ض��ام واملتدينن يرون اأنه باالإمكان 
االكتف��اء بالدع��اء، ال ميك��ن االكتف��اء بالدعاء، الدع��اء يفيد عندما 
يك��ون من موق��ع امل�ضوؤولية ويف اإطار امل�ضوؤولي��ة، تقول ربنا اأفرغ 
علين��ا �ضربا، هذا دعاء يرتب��ط بامل�ضوؤولية، ل�اأنك لي�ش دعاء من ال 
يري��د اأن يعمل، اإنه دعاء من يعمل وي�ضتمد من اهلل اأن ميده ال�ضرب 
لكي يعمل املزيد، هنا الفارق، ربنا اأفرغ علينا �ضربا وثبت اأقدامنا، 
دع��اء م��ن يريد اأن يك��ون يف املي��دان، ولي�ش دع��اء م��ن ال يريد اأن 
يتحرك يف امليدان، ثم ياأتي فقط ليدعو على العدو بالزوال والهاك 
والفناء والنهاية احلتمية العاجلة املبكرة دون اأي ا�ضتدام بالعدو 
وال مواجه��ة اأي م�ضاكل وال عن��اء، ال، ثبت اأقدامنا، دعاء من يريد 
اأن ينزل اإلى امليدان، وان�ضرنا، دعاء من يريد اأن يتحرك ن�ضرة من 
موق��ع احلدث، من موقع امل�ضوؤولية، ن�ضرة من يتحرك يف املوقف، 
م��ن له موقف، النبي �ضل��وات اهلل عليه وعلى اآله مل يكن مثا ال من 
خال منزلته الرفيعة ميكن اأن يكتفي بالدعاء وال من خال ما عليه 
من مب��ادئ عظيمة ومن قي��م راقية واأخاقيات عالي��ة اأكمل الب�ضر 
اأخاق��ا، واأرقى النا�ش قيما، رجل قيم رجل املبادئ رجل االأخاق، 
رجل الرحم��ة، قال اهلل �ضبحانه وتعالى: )وم��ا اأر�ضلناك اإال رحمة 
للعامل��ن(، رجل الف�ضائ��ل، كل ما هو عليه م��ن الف�ضائل وهو على 
اأرق��ى م�ضت��وى منه��ا ويف املحل االأعل��ى واملنزل االأعل��ى منها، من 
القي��م من االأخاق الرفيع��ة والعالية والعظيمة، )واإنك لعلى خلق 
عظي��م(، م��ن احلكمة، رج��ل ن�ضتطيع الق��ول بكل اطمئن��ان اإنه مل 
ي�ض��ل م��ن كل بني اآدم اإلى مرتبته يف احلكم��ة ب�ضر، اأيها االإخوة ال 
اأخاقيات��ه العالية وال حكمته العظيمة وح�ضن ت�ضرفه، وال مكانته 
االإمياني��ة على النحو الذي ميكن مع��ه التفادي للم�ضكلة، اأال يدخل 
يف �ض��راع، اأال يك��ون له م�ضكلة مع االآخري��ن، اأال يكون له خ�ضوم، 
اأال يكون له اأعداء، ال، مثا البع�ش يقولون اأو يت�ضورون، كثر من 
النا�ش غ��ر الواقعين، يعني لاأ�ضف، ال نظرتهم نظرة واقعية وال 
نظرته��م نظرة ت�ضتند اإلى مب��ادئ وال اإلى قيم وال اإلى دين وال اإلى 
ه��دى وال اإل��ى هدى منر، لي�ش لها م�ضتند اأب��دا، كام فا�ضي، كام 

فارغ، كام تربيري، كام املتن�ضلن واملتهربن من امل�ضوؤولية، 

اإن م��ن القيم، م��ن االأخاق م��ن املب��ادئ العظيمة ما 
�ضيدخل��ك اأ�ضا يف كثر م��ن العداوات م��ن امل�ضاكل من 
ال�ضراع��ات، ميدان احلي��اة هذه هو مي��دان م�ضوؤولية، 
وه��ذه االأر���ش، ه��ذا العامل في��ه اأ�ض��ا االأ�ض��رار وفيه 
االأخي��ار، وفي��ه النزاع��ات، وفي��ه ال�ضراع��ات، وفي��ه 
الع��داوات، وفيه �ضنة اإلهية حتكم الواقع الب�ضري حتى 
الي�ض��ل اإلى النهاي��ة، ال ينهار الواق��ع الب�ضري اليغرق 
نهائيا حتت �ضطوة الظلم والطغيان واجلربوت، وحتى 
ال يغيب احلق والعدل من ال�ضاحة الب�ضرية نهائيا نظام 
ا�ضمه نظ��ام التداف��ع اهلل يقول يف كتابه الك��رمي: )ولوال 
دفع اهلل النا�ش بع�ضهم( مباذا؟ باأحداث كونية ومائكة 
خم�ض�ض��ن لذلك ينزلون هم دائم��ا ليتولوا العملية بدال 
ع��ن االآخرين ال ..ببع�ش )ولوال دفع اهلل النا�ش بع�ضهم 
ببع���ش لف�ضدت االأر�ش( لو�ضلت االأمور من ال�ضوء اإلى 
حد ف�ض��اد االأر�ش وف�ضاد احلياة بكله��ا لكن هذا النظام 
االإلهي دفع اهلل النا�ش بع�ضهم ببع�ش )وجعلنا بع�ضكم 
لبع���ش فتن��ة اأت�ضربون( )ذل��ك ولو ي�ض��اء اهلل الأنت�ضر 
منهم ولك��ن ليبلوا بع�ضهم ببع�ش( فاإًذا هذه �ضنة اإلهية 
ونظ��ام اإله��ي ال حمي���ش عن��ه، ولو ح��اول البع���ش اأن 
ي�ضطب��ه ال ين�ضط��ب واأن يلغيه ال يلتغ��ي تاأتي االأحداث 
تفر���ش فر�ض��ا عل��ى النا���ش اأن يتحركوا حت��ى يف كثر 

م��ن ال�ضع��وب ويف كث��ر البل��دان كان خياره��م ب��االأول 
ويف البداي��ة خيار ع��دم املواجهة ح�ضل ه��ذا لدى كثر 
م��ن ال�ضعوب ل��دى كثر االأمم لدى كثر م��ن االأقوام اأن 
يك��ون قراره��م ال مواجه��ة وال �ضراع والر�ض��ا بالواقع 
واالإذع��ان والت�ضلي��م لاأم��ر الواق��ع وت�ضتم��ر االأحداث 
تاأتي الكث��ر من امل�ضاكل تتفاقم االأخطار ت�ضل الظروف 
نتيج��ة االأوجاع واالآالم واملظامل اإل��ى خلق قناعة تامة 
اأن��ه البد م��ن التحرك البد من املواجه��ة البد من املوقف 
ث��م يتحركون ا�ضتقرئ��وا التاريخ يف املا�ض��ي واحلا�ضر 
ه��ذه هي النتيجة ي�ضلون يف النهاية اإلى قناعة تامة لكن 
اأحيانا بعد وجع �ضديد بعد اآالم كبرة بعد ماآ�ضي كثرة 
ويرتت��ب مثا عل��ى التق�ضر والتاأخ��ر يف اتخاذ القرار 
يرتتب على ذل��ك اأعباء كبرة مبعنى لو كان هناك قرار 
يف مرحل��ة متقدمة لكان باالإم��كان تفادي كثر من االأمور 
مث��ا يف الواق��ع الفل�ضطين��ي  ل��و امتلك اجلي��ل املا�ضي 
من �ضع��ب فل�ضطن وم��ن حوله االأمة م�ضان��دة وداعمة 
االإرادة اليوم التي لدى احلركات الفل�ضطينية املجاهدة 
واتخذ القرار نف�ضه وحترك باملقدار نف�ضه لكان باالإمكان 
دف��ع خط��ر اليه��ود يف مراحل مل ي�ض��ل واق��ع اليهود يف 
فل�ضط��ن ال�ضهاين��ة اإلى ماهو عليه الي��وم مل يكن لديهم 
م��ا ميتلكونه اليوم من ق��وة  واإمكانات وقدرات وتثبيت 

لوجودهم على االأر�ش وتر�ضيخ لقواعدهم على االأر�ش 
وووو اإلى اآخره.

امل�ضاأل��ة اأحيان��ا تك��ون يف نتيج��ة التاأخ��ر يف اتخ��اذ 
ق��رارات كهذه ومواقف كهذه بناًء على نظرة غبية بناًء، 
عل��ى فهم مغلوط يحمل االأمة الكثر والكثر من االأعباء 
ث��م يجع��ل كلف��ة املوق��ف فيما بع��د كلف��ة عالي��ة وكلفة 
باه�ض��ة وكلفة كبرة جدا جدا فتحتاج بع�ش ال�ضعوب 
وبع���ش البلدان اإلى مئ��ات االآالف يف ت�ضحياته��ا، فاإًذا 
م��ن اأهم الدرو���ش على االإط��اق والتي نحت��اج اإليها يف 
ه��ذه املرحل��ة كيف يتحقق احلق كيف يدف��ع ال�ضر كيف 
باالإم��كان اإقامة الع��دل اإذا عندك يف هذه احلياة م�ضروع 
حق م�ضروع ع��دل م�ضروع خر هل �ضينزل اإلى ال�ضاحة 
ويلقى اال�ضتجابة بكل رحابة �ضدر ثم ال يواجه االأخطار 
وال التحدي��ات ؟ ال.. ياأت��ي نب��ي اهلل حمم��د �ضلوات اهلل 
علي��ه وعلى اآله خ��امت النبين رحم��ة للعاملن مب�ضروع 
ح��ق يف مواجه��ة خرافة م�ض��روع ع��دل يف مواجهة ظلم 
م�ض��روع كذل��ك خ��ر يف مواجهة �ض��ر وهك��ذا، ويتحرك 
بطريق��ة عظيم��ة وراقي��ة داعيا اإل��ى اهلل ميتلك احلر�ش 
العظي��م على هداي��ة الب�ضرية، ميتلك الق��درة العالية يف 

تقدمي هذا امل�ضروع اإلى النا�ش بطريقة مقنعة جدا 

إن�������������ي ظننت أن��������������ي مالٍق حسابيه 
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من كان يؤدي دورًا  لصالح العدوان،  نحن جميعًا ضده، كل األحرار 
فئويًا  وال  حزبيًا  كالمي  وليس  املكونات  مختلف  من  البلد  ه��ذا  في 
هذه  ال،  معينة،  فئة  مصلحة  أو  فئة  تخص  الع��ت��ب��ارات  اع��ت��ب��ار  وال 

مسؤوليتنا جميعا، هذا الذي نحتاج إليه في هذا البلد جميعًا.

بعد االرتي��اح االإ�ضرائيل��ي الكبر لتعين 
حممد بن �ضلمان ولي��اً للعهد بداأ ربيع احلب 
بن ت��ل اأبيب وبن �ضلم��ان يزهر حيث ك�ضف 
املتح��دث با�ضم جي�ش االحت��ال اال�ضرائيلي 
اأفيخ��اي اأدرع��ي عن الهدية الت��ي تلقاها من 
حمم��د بن �ضلم��ان اأثن��اء زي��ارة االأخر لتل 
اأبيب ب�ضكل �ضري الت��ي جرت خال اليومن 
م�ضبح��ة،  ع��ن  عب��ارة  والهدي��ة  املا�ضي��ن 

وعب��اءة عربي��ة �ضعودي��ة من اإنت��اج �ضركة 
اخلر”.  “لوؤلوؤة 

االع��ام  و�ضائ��ل  اأن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
اال�ضرائيلي��ة ن�ضرت خرب زي��ارة ابن �ضلمان 
ال��ى الكي��ان ال�ضهي��وين ولقائ��ه ع��ددا م��ن 
امل�ضوؤول��ن اال�ضرائيلي��ن، اإال اأن ال�ضعودية 
التزم��ت ال�ضمت ومل تك�ضف عن الزيارة كما 

مل تنف حدوثها.

ربيع احلب يزهر.. بن سلمان قدم هدية رمزية للجيش الصهيوني

وحدة الهندسة .. كمائن مرعبة حتصد عشرات اآلليات بطواقمها
فاج��اأت وح��دة الهند�ض��ة الع��دو ومرتزقت��ه 
بح�ضور ميداين نوعي ومرعب اأربك العدو وبث 
الرع��ب يف نفو�ش جنوده ومرتزقته حيث ن�ضفت 
خ��ال االأ�ضبوع املا�ض��ي الع�ضرات م��ن االآليات 
مب��ن فيه��ا واأ�ضب��ح جن��ود الع��دو ومرتزقت��ه 
داخل مواقعه��م اأ�ضبه ب�ضجن جهنم��ي اإن قاموا 
ح�ضدتهم وح��دة القنا�ض��ة وان حتركوا ففوق 
النا�ضف��ة والق�ض��ف  عب��وات وح��دة الهند�ض��ة 
ال�ضاروخي واملدفعي ال يدع لهم املجال اللتقاط 
اأنفا�ضهم ..اإنها ماح��م بطولية وتكتيك ع�ضكري 
ميني مزلزل قوامه قيادة حكيمة تعرف اأ�ضاليب 
ال�ض��راع مع الع��دو ورجال اأبط��ال يف امليدان ال 

يرتاجعون اأو ينهزمون.

بع��د املاح��م البطولية الت��ي �ضّطرها اأبط��ال جبهة ميدي يف 
الت�ض��دي ملئ��ات الزحوفات ودف��ن ع�ضرات الكتائ��ب واالألوية 
متع��ددة اجلن�ضي��ات من��ذ ب��داأت عملي��ة الت�ض��دي للع��دوان 
االأمريك��ي ال�ضعودي قبل عامن ون�ضف بداأ اأبطال جبهة ميدي 
يف تغير تكتيكهم الع�ضكري من الدفاع اإلى الهجوم ونفذوا يوم 
ال�ضبت املا�ض��ي اقتحاماً نوعياً ملواقع املنافقن �ضرق �ضحراء 
مي��دي واغتن��ام ومتكنوا � بف�ض��ل اهلل � من التنكي��ل باملنافقن 

املرتزقة واغتنام اأ�ضلحة متنوعة. 
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