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وق������ف������ات ت����ع����ب����وي����ة ق������واف������ل إس������ن������ادي������ة ، ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي
ي���ت���ح���دى احل����ص����ار وي�����واص�����ل االس���ت���ن���ف���ار وي����أب����ى االن���ك���س���ار

 أبطالنا ي���تبون نهاية االرتزاق  ويرفعون راية النصر واخلالص

مقتطفات من 
عقائد اليهود 

ونفسياتهں 
اخلبيثة

خ���������������������������������������������������������������������������������������������������ن���������������������������������������������������������������������������������������������������ادق امل���������������������������������������������������������������������������������������������������وت
م���������������������������ع���������������������������رك���������������������������ة ال�������������������������������س�������������������������������اح�������������������������������ل ال�����������������������غ�����������������������رب�����������������������ي
أس�����������������������������������������������������������ود ال��������������������������������ص��������������������������������ح��������������������������������راء ف������������������������������������ي جن������������������������������������ران
ح���������ف���������اة ال�������ي�������م�������ن ال����������ذي����������ن ي����������ه����������زون ع�����������������روش االس������ت������ك������ب������ار
 :  »ك�����ال��ي��ج��������وال« ال���س���ع�����������ودي  و»ق���م�����������ر« امل���ق���اوم���ة ال��ي��م��ن�����������������������������������ي��ة

ال��ي��م��ن ب���ن م��ط��رق��ة ال��ص��م��ت ال���دول���ي وس���ن���دان األم�����ة ال��غ��ائ��ب��ة 

ي��������������������������������������ك��������������������������������������ت��������������������������������������ب��������������������������������������ون..

م����ص����ب����اح ال�����ه�����م�����دان�����ي  ع����ن:
ج����������م����������ي����������ل أن���������������ع���������������م ع������������������ن :
أح������م������د ع������اي������ض أح������م������د ع�������ن :
ه���������ب���������ة أح������������م������������د ع���������ل���������ي ع��������������ن :
وإي���������������������ه���������������������اب ش���������������وق���������������ي ع������������������ن :
ه��������������ش��������������ام ال����������ه����������ب����������ي����������ش����������ان ع�����������ن:

ض������ب������ط م�����ن�����ف�����ذ ع����م����ل����ي����ة اغ������ت������ي������ال ال�����ن�����ق�����ي�����ب ده��������م��������ان وخ��������اي��������ا إج�������رام�������ي�������ة ف��������ي ش����ب����وة إجن�����������������������������ازات أم�������ن�������ي�������ة: 

ال���ب���ي���ض���اء- إب - ح����ج����ة  - م�������ارب - ص����ع����دة - احمل����وي����ت - احل�����دي�����دة : ف����ي ص����ن����ع����اء- ذم��������ار- 

تنكيل في نهم وتطهير في تعز وهجمات مباغتة بنجران واجلوف والضالع ومأرب..

� خل���������فت 51 شهي���دًا وجريح����ًا طيران العدوان يشن مئ�������������������ات  الغارات على عدة محاف��������ظات ..  

ال��������ش��������ه��������ي��������د 
ش�����������������������اج�����������������������ع 
ال��������ك��������ب��������س��������ي 
ش��������م��������س ف����ي 
س���م���اء امل��ج��د
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اأكد بيان امل�سرية اجلماهريية التي خرجت يوم 
االثن��ن املا�س��ي للتندي��د باحل�سار ال��ذي فر�سة 
الع��دوان عل��ى اليم��ن واإغ��اق كاف��ة املناف��ذ على 
اأن عملي��ات الت�سعي��د والقت��ل وت�سدي��د احل�سار 
ل��ن تره��ب ولن تخ�س��ع ال�سعب اليمن��ي بل تزيده 

عزمية على ت�سعيد مواجهة العدوان
اجلبه��ة  متا�س��ك  اأهمي��ة  عل��ى  البي��ان  و�س��دد 
الداخلي��ة يف مواجهة الع��دوان ورف�س اأي م�سا�س 

بها، ورف�س اأي م�ساع خللخلة الو�سع الداخلي.
و�سدد املتظاهرون على اأن خيار ال�سعب اليمني 
وه��و ال�سم��ود يف وج��ه الع��دوان حت��ى حتقي��ق 
الن�س��ر، داع��ن اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة اإلى 
الرد على جم��ازر العدوان، حت��ى حتقيق الن�سر، 

راف�سن الو�ساية والتبعية الأي من دول العامل.
كما حيوا الق��وة ال�ساروخي��ة، مباركن �سربة 
ب��ركان عل��ى مط��ار املل��ك خال��د ب��ن عبدالعزيز يف 
الريا���س، داعن ملزيد من ال�سرب��ات املماثلة التي 

ت�ستهدف العمق ال�سعودي.
وق��د ب��داأت امل�س��رية التي امت��دت بط��ول �سارع 
ال�ست��ن وحم��ل امل�ساركون فيها اأع��ام اجلمهورية 
الع��دوان  بت�سعي��د  املن��ددة  والافت��ات  اليمني��ة 
وجرائمه بح��ق الع��دوان ال�سعب اليمن��ي واإغاق 
املناف��ذ الربي��ة والبحري��ة واجلوية لليم��ن، بداأت 

بال�سام اجلمهوري واآيات من الذكر احلكيم.
كم��ا حمل امل�سارك��ون �سعارات احلري��ة املنددة 
اأح��د  وكت��ب  املنطق��ة،  يف  االأمريكي��ة  بال�سيا�س��ة 
"احل�س��ار يقت��ل  املتظاهري��ن الفت��ة كت��ب عليه��ا 

ال�سعب اليمني".
ويف امل�س��رية األق��ى رئي���س املجل���س ال�سيا�س��ي 
االأعل��ى االأ�ستاذ �سالح ال�سم��اد كلمة اأكد فيها على 

اأن ا�ستمراره��م يف الع��دوان واحل�س��ار �سيفر���س 
علينا تطوير قدراتنا لردع العدوان

ون�س��ح الرئي���س ال�سم��اد قوى الع��دوان بوقف 
احل��رب ورف��ع احل�س��ار، م�س��ريا اإل��ى اأن النظ��ام 
ال�سع��ودي لديه خلل يف �سيا�ست��ه ونظرته لاآخرين 

يف خمتلف بلدان املنطقة.
�سته��زم  والقي��ادة  ال�سع��ب  وح��دة  اأن  واأك��د 

موؤامرات االأعداء، مطمئنا �سعبنا اأن لدينا م�سارات 
وخي��ارات يف ال��رب والبح��ر وليح�سل م��ا ح�سل اإن 

ا�ستمر العدوان واحل�سار.
كم��ا اأك��د ل��دول الع��دوان اأن اإقدامه��م عل��ى اأي 
ال�سع��ب مينحن��ا ح��ق  للت�سيي��ق عل��ى  خط��وات 
اتخاذ كافة التداب��ري الإيقاف العدوان، الفتا اإلى اأن 
الع��دوان اأو�س��د كل اأبواب ال�س��ام واحلوار وهذا 

يحت��م علين��ا توحيد اجله��ود للحفاظ عل��ى اجلبهة 
الداخلية.

هذا واأك��د امل�سارك��ون يف امل�س��رية احلا�سدة اأن 
اليمن ل��ن يخ�سع اأو ي�ستك��ن اأو ي�ست�سلم للعدوان 
واأدواته��م املرتزق��ة يف الداخ��ل و�سيثبت��ون ثبوت 
اجلب��ال مهم��ا كان حج��م الت�سحي��ات يف �سبيل نيل 

احلرية والكرامة واال�ستقال.

بيان املسيرة اجلماهيرية يؤكد أن احلصار لن ُيخضع الشعب بل يزيده عزمية على مواجهة العدوان

�سخ��ر وزي��ر االإع��ام يف حكوم��ة االإنقاذ 
الوطن��ي اأحم��د حام��د م��ن االأكاذي��ب التي 
روجتها و�سائل اإعام العدو ال�سعودي يوم 
اأم���س، بادعائها اإنق��اذ �سحفيتان فرن�سيتان 
فقدت��ا يف مناط��ق تواج��د اجلي���س واللجان 

ال�سعبية.
واأكد الوزير اأحم��د حامد اأن ال�سحفيتن 
م��ع وزارة  بتن�سي��ق  البل��د  اللت��ان دخلت��ا 
يف  2017م  اأكتوب��ر   25 بتاري��خ  االإع��ام 
مهم��ة �سحفي��ة وفق برنامج زي��ارة تقدمت 
ب��ه �سحيف��ة الباري���س مات���س الفرن�سية قد 
ف�سحتا كذب وت�سلي��ل و�سائل اإعام العدو 
عل��ى الهواء مبا�سرة يف اللق��اء الذي اأجرته 
معهم��ا قن��اة العربية م��ن الريا���س واللتان 
اأكدت��ا اأن��ه مت توقيفه��ن يف �سيئ��ون من قبل 
نقطة م�سلحة وذلك اأثناء حماولتهن مغادرة 
اليم��ن ع��رب �سلطنة عم��ان نتيج��ة احل�سار 
املطب��ق واملفرو���س عل��ى البل��د م��ن خال 
اإعان حتالف العدوان اإغاق جميع املنافذ.

واأ�سار اإل��ى اأن اجلميع يعرف اأن �سيئون 
واملحافظ��ات اجلنوبية تقع حت��ت �سيطرة 
ق��وات دول االإحت��ال ومرتزقته��م، وميك��ن 
الع��ودة اإل��ى ت�سري��ح ال�سحفيت��ن ال��ذي 
ك�سف زيف وت�سليل تلك الو�سائل االإعامية 

املفل�سة.

زي��ارة  برنام��ج  اأن  حام��د  اأك��د  كم��ا 
ال�سحفيت��ن كان م��ن املق��رر اأن ينتهي قبل 
تاري��خ 13 م��ن ه��ذا ال�سه��ر وفق��اً لتذاك��ر 
وب�سب��ب  اأن��ه  اإال  املحج��وزة،  املغ��ادرة 
اإع��ان قوى الع��دوان اإغاق جمي��ع املنافذ 
اليمني��ة ونظرًا لتخوفهن م��ن املغادرة عرب 
املناف��ذ اخلا�سع��ة ل�سيط��رة مرتزق��ة قوى 
الع��دوان حاولت ال�سحفيت��ان التن�سيق مع 
االأم��م املتحدة ملغادرة البل��د عرب الرحات 
اجلوي��ة التابعة لها اإال اأن��ه وب�سبب غارات 
ال�سع��ودي  الع��دوان  حتال��ف  طائ��رات 
االأمريك��ي الت��ي ا�ستهدف��ت مط��ار �سنع��اء 
قب��ل اأي��ام واأدت اإل��ى تعطيل املط��ار ب�سكل 
كامل ا�سطرت ال�سحفيتان ملحاولة مغادرة 
البل��د ع��رب املناف��ذ الواقعة حت��ت �سيطرة 
قوات االإحت��ال ومرتزقتها وهو االأمر الذي 
ا�ستغلت��ه ق��وى العدوان يف �سعيه��ا لتزييف 
احلقائ��ق وت�سليل املجتمع الدويل و�سناعة 

بطوالت اإن�سانية زائفة.

وا�ستغ��رب وزير االإعام من جراأة اإعام 
العدو يف حماولته البائ�سة للعب دور املنقذ 
واملنا�س��ر حلق��وق ال�سحاف��ة واالإع��ام يف 
الوق��ت الذي من��ع فيه منذ قراب��ة عام كامل 
دخ��ول ال�سحفي��ن واالإعامين اإل��ى اليمن 
لتغطي��ة اجلرائم التي يرتكبه��ا كل يوم، بل 
و�س��ل االأم��ر اإلى اأن اأوق��ف بع�س الرحات 
اجلوية التابع��ة لاأمم املتحدة ب�سبب حجز 
�سحفين اأجانب مقاع��د على الرحلة نف�سها 
كم��ا ح��دث يف االأ�سه��ر املا�سية م��ع الفريق 
التاب��ع لقن��اة ال��� BBC والفري��ق التاب��ع 
لقن��اة CBS وغريه��ا م��ن و�سائ��ل االإعام 

الدولية.
ال��دويل  املجتم��ع  االإع��ام  وزي��ر  ودع��ا 
وو�سائ��ل االإع��ام املختلفة وجمي��ع اأحرار 
الع��امل اإل��ى اإدانة جرائ��م الع��دو وانتهاكه 
حلري��ة ال�سحاف��ة واالإع��ام وك�س��ر حال��ة 
احل�س��ار املفرو�س��ة عل��ى ال�سع��ب اليمني 
عامة وعلى ال�سحفين واالإعامين خا�سة.

وزير اإلعام يسخر من أكاذيب وسائل إعام العدو السعودي

اأقرت موؤ�س�سة بنيان التنموية اخلريية يف اجتماعها مع وكاء حمافظة اإب يوم اخلمي�س 
اآلية البدء بتوزيع 40 الف �سلة غذائية �سمن م�سروع اأغنياء من التعفف التابع للموؤ�س�سة 
وال��ذي يت��م تفعيل��ه يف خمتلف حمافظ��ات اجلمهوري��ة.. القائم��ون على موؤ�س�س��ة بنيان 
التنموي��ة اأكدوا يف االجتماع ان املوؤ�س�سة تعمل يف كافة حمافظات اليمن، واأنها خ�س�ست 
ملحافظ��ة اإب �سمن م�س��روع اغنياء من التعف��ف اأربعن األف �سلة غذائي��ة �ستوزع ب�سكل 
ي�سمن و�سولها الى امل�ستحقن وفق معلومات واح�ساءات دقيقة.. واأ�سار القائمون على 
امل�س��روع اإل��ى اأن هذا امل�سروع �سي�ستهدف االأ�سر االأ�سد فق��را والفئات املحتاجة املتعففة 

التي ال جتد قوت يومها، اإ�سافة لعوائل ال�سهداء واجلرحى واالأ�سرى.

متكن��ت االأجه��زة االأمنية واللج��ان ال�سعبية مبحافظة 
احلدي��دة من �سبط املتهمن بجرمية اغتيال �سابط االأمن 

والنظ��ام ب��اإدارة اأم��ن املحافظة 
الرائد دهمان ح�سن دهمان.

واأو�سح م�س��در اأمني اأن 
االأجه��زة االأمني��ة واللج��ان 
ال�سعبي��ة �سبط��ت املتهم��ن 
الرائ��د  الن��ار عل��ى  باإط��اق 
دهم��ان اأثن��اء اأداءه للواجب 
م�س��اء اخلمي���س اأم��ام مق��ر 
االإدارة با�ستخ��دام دراج��ة 
امل�س��در  واأ�س��ار  ناري��ة.. 
البح��ث  عملي��ة  اأن  اإل��ى 

والتح��ري الت��ي اأ�سرف��ت عليها 
قي��ادة اأمن املحافظ��ة ك�سفت هوية اجلن��اة و�سبط منفذ 
جرمي��ة االغتي��ال و�سائ��ق الدراجة النارية بع��د �ساعات 
من ارت��كاب اجلرمية.. واأكد امل�سدر اأن االأجهزة االأمنية 

واللج��ان ال�سعبي��ة تتحفظ عل��ى املتهم بتنفي��ذ اجلرمية 
و�سائ��ق الدراجة الناري��ة ال�ستكمال التحقي��ق واإحالتهم 
جله��ات االخت�سا���س التخ��اذ 
القانوني��ة..  االإج��راءات 
االإع��ام  ب��ث  ح��ن  يف 
االأمن��ي اعرتاف��ات خلاي��ا 
العدوان  اإجرامي��ة جّنَده��ا 
ال�سته��داف االأم��ن واإق��اق 
ال�سكين��ة العام��ة يف مديرية 
بيح��ان مبحافظ��ة �سب��وة.. 
ورهاناته��ا  اأوراقه��ا  كم��ا 
الع�سكري��ة تت�ساق��ط خايا 
االإجرامي��ة  الع��دوان 
منطق��ة  م��ن  اأك��ر  يف  تباع��ا 

اخرتاقه��ا عج��زت جحافله��ا  ع��ن  الع�سكري��ة 
وال�سيط��رة عليها كما يف مديرية بيحان مبحافظة �سبوة.. 
�سبع��ة عنا�س��ر يعمل��وَن �سم��ن ما ع��رف بخلي��ة بيحان 

ال�سته��داِف االأمِن واإقاِق ال�سكينيِة العام��ِة األقي القب�س 
عليهم ومن اعرتافاتهم تب��ن مهامهم املوكلة اإليهم والتي 
تعك���س حقيقة الف�سل امل��ازم للع��دوان واأدواته.. ر�سد 
حتركات املجاهدين ورف��ع االإحداثيات للطريان املعادي 
ال�سته��داف املن�س��اآت العام��ة واخلا�سة قد تك��ون املهام 
االأبرز واالأكر �سيوعا لدى مرتزقة العدوان مبا يدل على 
اأن ثم��ة فارق كبري يف موازين القوى على االأر�س ل�سالح 
اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة.. واإلى جانب ه��ذه االأعمال 
االإجرامي��ة يوؤك��د املغرر به��م اإقدامهم عل��ى زرع عبوات 
نا�سف��ة وا�ستهدافه��م الإدارة اأم��ن بيح��ان ومق��ارا اأمنية 
بهدف اإ�ساعة الفو�سى وخلق االأوراق مبا يخدم اأجندات 

االحتال وم�ساريعه العدوانية.
امل�س��ارات  جت��اوز  الع��دوان  اإخف��اق  ان  وا�س��ح 
الع�سكرية وال�سيا�سية واأثبتت يقظة و�سحوة االأجهزة 
الأمنية وما تقوم ب��ه من عمليات ا�ستباقية لإحباط هذه 
املخطط��ات ف�سل ه��ذا العدو يف م�س��ار ت�سعيده ورهانه 

على الورقة االأمنية.

إجنازات أمنية: ضبط منفذ عملية اغتيال النقيب دهمان وخايا إجرامية في شبوة

ارتفع��ت ح�سيل��ة �سحايا جمزرة طريان العدوان االأمريك��ي ال�سعودي يف مديرية عب�س 
مبحافظ��ة حج��ة اإل��ى 17 �سهيدا..واأو�س��ح م�س��در اأمن��ي باملحافظ��ة اأن ح�سيل��ة جمزرة 
العدوان بحق املواطنن يف املحات التجارية التي ا�ستهدفها طريان العدوان مبنطقة اجلر 
مبديرية عب�س ارتفع��ت اإلى 17 �سهيدًا..وكان طريان العدوان االأمريكي ال�سعودي الغا�سم 
ارتك��ب يف ال�7 من نوفم��رب املا�سي جمزرة ب�سعة بحق املواطن��ن يف منطقة هران مبديرية 

اأفلح اليمن يف املحافظة عينها، خملفاً اأكر من 60 �سهيدا منهم 10 من اأ�سرة واحدة.

استشهاد 17 مواطنا في مجزرة جديدة 
للعدوان في مديرية عبس بحجة 

مؤسسة بنيان تقر البدء بتوزيع 
40 ألف سلة غذائية بإب
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بقلم: أحمد فؤاد
للتاري��خ اأب��واب متع��ددة، ومداخل 
كث��رية، ال ي��رى الطغ��اة م��ن اأبواب��ه 
اإال ب��اب الق��ادة، يرغبون دائًم��ا واأبًدا 
اليه، ول��و حبًوا فوق جث��ث �سعوبهم، 
و�سع��وب اأخرى قادها حظها العاثر اأن 

تكون هدًفا الأطماعهم.
حمم��د ب��ن �سلم��ان رغ��ب يف دخ��ول 
التاري��خ كف��احت وقائ��د ع�سك��ري، م��ن 
بواب��ة خم�سب��ة بدماء األ��وف وماين 
ال�سحاي��ا اليمني��ن االأبري��اء، خط��ط 
يف  م��ا  باأح��دث  م�ستعيًن��ا  لعدوان��ه 
تر�سان��ات الع��امل م��ن اأ�سلح��ة، وفتح 
م�سراعيه��ا  عل��ى  �سع��ود  اآل  خزان��ة 
ل�سراء الوالءات والذمم اخلربة، ودمر 

اليمن، لكنه مل ينت�سر.
در���س التاري��خ يتج��دد، ال انت�س��ار 

�سيحوزه فا�سل اأرعن.
انقلب��ت ح��رب اليم��ن م��ن متني��ات 
»ب��ن  اأراده  �سري��ع،  بن�س��ر  كاذب��ة 
�سلمان«، وحوارييه ممن يرونه مكافًئا 
ل�«نابلي��ون«، اإل��ى لعن��ة ت�س��رب قلب 
ال�سعودي��ة ب�سدة، وتت�سب��ب يف نزيف 
هائ��ل كل ي��وم، حت��ى طال��ت االأ�س��رة 
املالك��ة بنريانه��ا، وفر�س��ت التق�س��ف 

عل��ى اأك��رب اقت�س��اد عرب��ي، وجعل��ت 
م�سوؤوليه يف حرية لتوفري موارد تكفي 

املغامرات.
م�سهد القب���س عل��ى مليارديرات اآل 
�سع��ود مل يكن بعيًدا ع��ن �سظايا قنابل 
غ��ري  ب�سرع��ة  يب��دد  فاالأم��ري  اليم��ن، 
م�سبوق��ة ثروات اخلزان��ة ال�سعودية، 
الغرب��ي،  والر�س��ا  ال�س��اح  �س��راء  يف 
ف�سفقات ال�ساح ال�سخمة مع الواليات 
املتحدة واأوروبا تتمثل اأهم اأهدافها يف 
�س��راء لوبي قوي ملنع اأي اإدانة للحرب 

الوح�سية على ال�سعب اليمني.
االأم��م املتح��دة واحدة م��ن �ساحات 
عدي��دة تبدد فيها االأم��وال ال�سعودية، 
مي���س  اأمم��ي  ق��رار  اأي  �س��دور  ملن��ع 
�سرعية احلملة على اليمن، رغم خروج 
�سح��ف غربي��ة عدي��دة، بع��د تقاري��ر 
منظمة ال�سحة العاملية، التي اأخرجت 
ماأ�س��اة اليم��ن بع��د �سنوات ث��اث اإلى 
بوؤرة اهتم��ام عاملي، يتزاي��د يوًما بعد 

االأخر.

بعد ج��رد احل�سابات، اكت�سف االأمري 
اأن��ه اإما االن�سح��اب من اليم��ن، بكل ما 
يحمل��ه م��ن اع��رتاف بالهزمي��ة، واإم��ا 
اال�ستم��رار يف احلرب، بحًثا عن مك�سب 
عل��ى  الهائل��ة،  امل�سروف��ات  كل  ي��ربر 
حملة اقرتن بها الف�سل منذ اليوم االأول، 
واالأه��م اأنها �ستحمل مع وقفها ر�سا�س 

اليمن املنتقم اإلى املدن ال�سعودية، فهل 
ين�س��ى اليمني��ون ثاأره��م م��ع طائرات 
ال�سعودي��ة واالإم��ارات، والت��ي حتمل 

يومًيا املوت اإلى اأطفالهم ومدنهم.
لك��ن من اأين ياأتي ب��ن �سلمان باملزيد 
م��ن امللي��ارات لل�س��رف عل��ى حملت��ه 
كان��ت يف ط��رح  االإجاب��ة  الع�سكري��ة، 

الب��رتول  عم��اق  »اأرامك��و«  �سرك��ة 
ال�سعودي يف البور�سات الدولية.

الط��رح االأويل �سيوف��ر طبًق��ا خلطط 
خالد الفال��ح، وزير الطاق��ة وال�سناعة 
والروة املعدنية ال�سعودي، نحو 100 
ملي��ار دوالر، مقاب��ل 5% فقط من اأ�سهم 
»اأرامكو«، وهو مبل��غ يكفي لا�ستمرار 

يف توفري متطلبات احلرب يف اليمن.
ت��دار  ال  العاملي��ة  البور�س��ات  لك��ن 
برغب��ات »ب��ن �سلم��ان«، فال�سرك��ة ال 
ب��د اأن ت�ست��ويف العديد م��ن املتطلبات، 
قواع��د  م��ع  التواف��ق  راأ�سه��ا  وعل��ى 
ال�سفافي��ة واالإف�ساح الازمن للتداول 
العامل��ي، وهو م��ا ال ينطبق ب��اأي �سكل 
على »اأرامكو«،التي ت��دار على طريقة 

»امللكيات اخلا�سة«.
احل��ل كان يف »ا�ست��رياد« م��ن يهيئ 
عملي��ة الط��رح للبور�س��ات العاملي��ة، 
ال�سحيم��ي،  جم��از  �س��ارة  ال�سي��دة 
رئي�سة �سوق املال ال�سعودية، خريجة 
هارف��ارد، والعامل��ة �سابًق��ا يف عدد من 

�سنادي��ق اإدارة االأ�سول العاملية، مثل 
جمموعة �سامبا املالية، و�سركة جدوى 

لا�ستثمار، و�سركة االأهلي املالية.
لط��رح  الهادف��ة  اخلط��وات  لك��ن 
»اأرامك��و« متع��رة من��ذ ما يق��رب من 
لذهني��ة  االأق��رب  احل��ل  وكان  الع��ام، 
»ب��ن �سلم��ان« ه��و اال�ستي��اء بالق��وة 
على ال���100 ملي��ار دوالر املطلوبة من 
ال�سعودي��ن،  وامللياردي��رات  االأم��راء 
وه��و الرق��م ذات��ه ال��ذي اأعلنت��ه هيئة 
مكافحة الف�س��اد كم�ستهدف من االأمراء 
حتول  املوقوفة..اليمن  وال�سخ�سي��ات 
بعد ثاث �سن��وات ونيف من مفعول به 
اإل��ى فاعل اأ�سيل يف معادلة القوة ب�سبه 
اجلزيرة العربية، ويكاد اأن يتحول اإلى 
رق��م مهم عل��ى ال�ساح��ة العربية، وهو 
ي�ستحق ذلك، فقد قدم من الت�سحيات ما 
ال يح�س��ى كرة، واأجرب دول »عا�سفة 
احلزم �سابًقا« اإلى اتخاذ موقف دفاعي 
عن��د احلد ال�سع��ودي اجلنوبي، وكتب 
ال�س��اروخ اإل��ى الريا���س فاحت��ة عهد 

جديد، عنوانه »الردع«..
الن�سر لليمن و�سعبها العظيم.

- كاتب عربي مصري

تقارير

ُيحلِّق الطريان فوق عبيده 
امل��وؤخ��رة  وم��رت��زق��ت��ه، يف 
متحركة،  كمظلة  البعيدة؛ 
حتى  ،وُي�ساندهم  يظللهم 
االأوام��ِر،  تنفيذ  من  يتمكنوا 
ب���ح���ف���ِر خ����ن����ادٍق ط��وي��ل��ة، 
اإلى  كاحل�سراِت  يتدافُعون 
اإن  وم��ا  اخل��ن��ادق،  تلك 
اإل��ى  ال��غ��زاة  يطمئن 
اأن ِبغالُهم الرخي�سة 
قد  امل�����س��ت��اأج��رة؛ 
خناِدقها،  يف  ا�ستقرَّت 
تذكارية  �سوٍر  اأخ��ذ  وبعد 
يتم اإر�سالها للُم�ستاأِجْر؛ ياأمرهم القادة بالزحِف 

نحَو اجلباِل القريبة!
يت�سدَّى  حتى  الزحف،  يبداأ  اإن  وما 
وهم  اأق��وى،  الباأ�ِس  من  هم  رجاٌل  له 
يف  ولي�َس  اأ���س��َل��ْب،  احل��دي��ِد  م��ن 
عملٌة  وال  غريْب،  رياٌل  جيوبهم 
جن�سة، ولي�س يف اآذانهم بقية 
�سوِت �سابٍط غازي، وال يِرنُّ 
من  توبيٍخ  بقية  قلوبهم  يف 

�سابٍط ُمرتزق!

يبداأ هجوم االأ�سود من اأبناء الوطن، ويهرُب 
اأمامهم كبار املرتزقة من ال�سباط والقادة ، ول 
يتبقى يف اخلنادِق التي حفروها، اإال االأرخ�ُس 

ثمنا، واالأحقُر ارتزاقا...
يقُف االأ�سوُد على اأولئك العبيد امل�ستاأجرين؛ 
بدمائه،  م�سرًجا  الكثري  منهم  �سقَط  وق��د 
جراحه،  فيداوون  جريًحا  زال  ما  والبع�س 

والبع�ُس انهارت به ُقواه و�سلم نف�سه!
جبهة  كل  يف  يومًيا  يتكرر  اليوم،  منظر  اإن 

اأتدرون ملاذا؟
من  هم  الغيارى  الوطن  �سباب  خ��رية  الأن 
من  وهم  امل�ستاأجرة،  الزحوفات  هذه  ي�سدون 

يقتحمون مواقع الغزاة العماء!
درا�سته  ترَك  من  فيِهم  اجلبهات  �سباب  الأن 
وفيهم  االإع��دادي��ة،  اأو  الثانوية  اأو  اجلامعية 
الطبيب  وفيهم  اجلامعية،  منحته  ت��رَك  من 
وفيهم  وامل��زارع،  والعامل  واملهند�س  والعامل 
العلماء  اأبناء  وفيهم  الزوجية،  ع�س  تَرَك  من 
الوطن  واأبناء  القبائل  واأبناء  ال�سيوخ  واأبناء 
كلمة  على  اجتمعوا  وجميعهم  الوطنين؛ 
رايٍة  وحتت  الوطن«  عن  »الدفاع  هي  واحدة 
كل  يف  بالن�سر  القائد  وعدهم  ووع��ٍد  موحدة، 

معركة!

ومن يتابع جبهة نهم ي�ست�سف التايل:
املرتزقة  ب�سغار  يزجون  املرتزقة  -كبار 

للمحرقة بق�سد القتل فقط!
-ال��ه��دف م��ن ق��ت��ل ���س��غ��ار االإرت�����زاق هو 

اال�ستحواذ على اأُجرتهم اليومية!
اأ�سماء  ن�سرهم  عدم  خال  من  ذلك  -نعرف 

قتاهم اإال بعد �سهور عديدة!
�سهدائها  ع��ن  تعلن  ال��وط��ن؛  جبهة  بينما 
وت��زف��ه��م ي��وم��ًي��ا يف م��واك��ٍب ك��ب��رية، وك��ان 
الكبري  اليمن  ع��ام��ة  حفيد  اآخ��ره��م)ع��ل��ي( 
املن�سور،  حممد  العظماء  اليمن  مراجع  واأحد 
املرء  ع�سى  وما  ال�سهداء!  االأحفاد  ثالث  وهو 
وعلماء  علٌم  كلها  اأ�سرٍة  ح�سرة  يف  يقول  اأن 

و�سهداء وجرحى ومقاتلن!
نتحدَث  ولن  و�سننت�سر،  يوم،  كل  ننت�سر 
كل جبهة،  هناك رجال يف  الأن  النَّ�سر؛  اإال عن 
للوطن،  وحًبا  باهلل،  اإمياًنا  قلوبهم  امتاأت  قد 

ا ويقيًنا!  دًقا واإخا�سً و�سِ
وُهْم جبال فوق اجلبال، واأ�سوًد با ِجدال!

وينكلوَن  ال��درو���س،  اأ�سد  ال��غ��زاة  ُيلقنون 
املرتزقِة اأ�سد تنكيل!

ف�سام اهلل عليهم ما اأ�سرقت �سم�ٌس دافئة!
وما اأظلم ليل باِرْد!

جمي���������ل أنع�����������م العب�����������������سي
ال ع��دوان وال غ��زو وال احت��ال ب��دون خيان��ة 
وذراع ع�سك��ري خائ��ن من الداخ��ل، وهذا النوع 
توف��ر باجلن��وب وتع��ز الغربي��ة وم��اأرب وب��اب 
املن��دب، ومل يتوف��ر هذا النوع اخلائ��ن من اأبناء 

ال�ساحل الغربي عامة واحلديدة خا�سة.
باحت��ال  التهوي��ل  اأن  حينه��ا،  يف  قلن��ا  لذل��ك 
احلدي��دة هي فقاع��ة �سابون لابت��زاز ال�سيا�سي 
وحتقي��ق مكا�س��ب م�سبوه��ة للخ��ارج وحلفائ��ه 

بالداخل.
كان ذل��ك يف زم��ن اأوه��ام جن��ة ع��دن ونعي��م 
تع��ز وفردو�س ماأرب، وع��دل الدول��ة االإ�سامية 
الداع�سية، واإقامة �س��رع اهلل باخلافة االإخوانية 
واحت��اد  وح��دة  ظ��ل  يف  االإ�سامي��ة  واالإم��ارة 
حتال��ف العدوان داخلياً وخارجياً، وكانت فقاعة 

وفقاع��ات �سابون متج��ددة بت�سليم امليناء مقابل 
الروات��ب وغريه��ا م��ن اإ�س��ارات يف ظ��ل احت��ال 
و�س��م 42 األف كم مربع م��ن ح�سرموت وانت�سار 
الكول��ريا.. الي��وم ب��ن �سلمان مل ُيبق��ي له �سديق 
اأو ع��دو يف الداخل اأو اخل��ارج، وانك�سفت عورة 
بالقيم��ة  ي��وازي  حتالف��ه يف اجلن��وب بح�س��ار 
واملعنى والواقع مع ح�سار ال�سمال اليمني، وال� 
»اجلن��وب املح��رر« بالقامو���س املع��ادي اأ�سبع 
�سعب��ه يع���س اأ�سابع��ه تندماً وحت�س��رًا لل�ساعة 
الت��ي �سدَّق فيها اأوهام الدول��ة املن�سودة باجلنة 
املوع��ودة.. وانك�سف��ت عورته يف تع��ز، واأ�سبح 
واأم�سى املتحالفون مع��ه على قائمة االإرهاب من 
اإخ��وان و�سلفي��ن، واأ�سبحوا على م��ا اأ�سروا يف 

اأنف�سهم نادمن.
اليوم 6 نوفمرب 2017م بن �سلمان يغلق املنافذ 
ج��وًا وبحرًا وبرًا وي�س��در قائمة ال� 40 ومباين 
ال��دوالرات، قائم��ة ال���40 مطلوب م��ن جماهدي 

اأن�س��ار اهلل ح�سري��اً، ويه��دد بالغ��زو واحت��ال 
ال�ساحل الغربي.

فق��ط وفقط مامل ينجزه العدوان يف ظل وحدته 
واحت��اده واأوج عنفوانه، لن ينج��زه العدوان يف 
ظ��ل متزقه وانق�سام��ه وت�سظي��ه باجلنوب وتعز 
حت��ى عقر دار العدو ال�سعودي��ة بانق�سام العائلة 
اغرته��ا  جغرافي��ا  يف  يحقق��ه  احلاكمة..وم��امل 
العرو���س، وغررت بها مناهج التكفري، لن يحققه 

وال  العرو���س  تغريه��ا  ال  جغرافي��ا  يف 
تخدعها مناهج التكفري.

لذل��ك ف��اإن الع��دوان اإن ح��دث عل��ى 
ال�ساح��ل الغربي لليم��ن �سريتد اإلى نحر 
ب��ن �سلم��ان وكيان��ه وحتالف��ه املنه��ار 
لليم��ن  الغرب��ي  ال�ساح��ل  باالنتح��ار يف 
املق��اوم، وقد تط��ال املفاعي��ل الأكرب مما 

يتخي��ل اأ�سياده ال�سهاين��ة.. والفعل قبل 
القول هو �سيد امليدان.

اأخريًا ن�سيحة لوجه اهلل لكل اخلونة املتفائلن 
وم��ن يريد اأن يلتحق بركب النادمن، من اخلايا 

النائمة واملرتب�سة، نن�سحكم مبوا�سلة 
النوم والغ��رق يف �سبات يحفظ لكم ماء 

الوج��ه، قب��ل اأن ت�سبح��وا يف رك��ب 
النادم��ن العا�س��ن عل��ى اأ�سابعهم 

بالطرد من البلدة الطيبة ورحمة 
ربها الغفور.

م��ع��رك��ة ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي »ف��ق��اع��ة ص���اب���ون« ب���ال���س���اب���ق.. وح���ال���ي���ًا »ف���ق���اع���ات ص���اب���ون« 
اخلائن بالطرف  واألم��ري��ك��ان  الصهاينة  وأس��ي��اده  وعبيده  سلمان  ب��ن  حللف  وان��ت��ح��ار 

مطل���������������وب 100 م��������ل��������������ي���������������������ار دوالر

مصباح الهمداني
اِجْع اأ�سماء املواقع من قبل �سنتني حتى  َمْن ميتِلْك ذاكرة حديدية ال يحتاج اإلى تذكي، ومن خانته الذاكرة فليرُ

زاِة ونعالهم عن »احَلوِل  اليوم، و�سيجدها نف�سها، وحني نتحدثرُ عن جبهة »ِنهم« . فالبد اأنكم �سمعتم من قنواِت الغرُ
واملدفون« ع�سرات بل ماآت، اأو األوف املرات وال اأباِلغ!. وما بثته قناة امل�سية اليوم، من بطوالت لرجال الرجال، ال 
ميكن و�سفه فهو من االآياِت التي ي�سجلها اأبطال اليمن وفر�سانه على كلِّ �سخرٍة وجبل، وعلى كل ذرة تراٍب و�سهل، 

ح�سب  كان و فقد  اأخ��رى،  تلو  كرًة  العدو  ط  تخبِّ وبعد  هناك،  للمعارك  قراءتي 
االأم�سرُ �سربًة للعدو مدمرة!
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االأ�سباب
يف اجلبه��ة ال�سرقي��ة »اجل��وف ونه��م و�س��رواح 
و�سب��وه والبقع و�سع الغ��زاة مرتزقته��م وحتديدًا 
»حزب اال�ساح االرهاب��ي« بن خيارين اما خو�س 
معرك��ة بانتح��ار �س��د اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة 
بالطائ��رات  قتله��م  او  ع�سك��ري  اجن��از  لتحقي��ق 
و�سحقه��م يف كل م��كان باأيديه��م ومط��اردة البقي��ه 
كاإرهابي��ن باي م��كان.. �سارع ق��ادة حزب اال�ساح 
االرهاب��ي وخ�سو�سا املرتبط��ن بالنظام ال�سعودي 
وعل��ى را�سه��م العجوز عل��ي االحمر وم��ن معه الى 
ال��زج بكاف��ة ملي�ساته��م ال��ى املعركة دفع��ًة واحده 
والبح��ث ع��ن مقاتلن للم�ساركة تزام��ن ذلك حمات 
اعاميه ك��ربى للرتوي��ج للتقدم الع�سك��ري الوهمي 
ال��ى �سنع��اء والى اللحظ��ة واب��رز املنغم�سن بهذه 
االكاذي��ب ه��و مرا�سل العربي��ة .االع��ام البحريني 
حمم��د العرب الذي باتت �سخ�سيته االإعامية عامه 
م�سجل��ه كمرا�سل اعامي ك��ذوب ومثري لل�سخرية .. 

فماذا حدث

الزمن
من��ذ اربعن يوم��اً وحتديدًا منذ 
�س��ن  �سبتم��رب2017  �سه��ر  بداي��ة 

ق��ة  تز ملر ت ا مئ��ا

الزحوف��ات الع�سكري��ة م��ن ع��دة جبه��ات وحم��اور 
بنه��م واجلوف و�سرواح و�سب��وه والبقع. �سارك يف 
ه��ذه الزحوف��ات وفق اع��ام العدو 26 ل��واء تدخل 
�سريع وقوات خا�سه حديثة التخرج كتعزيز لقوات 
املرتزق��ة والغ��زاة املرابط��ة به��ذه اجلبه��ات حيث 
حظي��ت باإ�سن��اد جوي كب��ري ومن جان��ب اخر ك�سف 
االعام الغ��ازي واملرتزق ان العج��وز االحمر يقود 
املع��ارك بنف�س��ه وب�س��كل مبا�سر وه��ذا يك�سف مدى 
الرع��ب ل��دى ق��ادة االخ��وان االرهابين م��ن العدو 
ال�سع��ودي اذا ف�سل��وا باملعرك��ة وفع��ا رمى حزب 
اال�ساح ب��كل اوراقه التي احتفظ بها الماكن اخرى 
وه��ذه ع��اده اإخواني��ة ارهابي��ه لك��ن ه��ذه اخلطوة 
االإجباري��ة ات��ت م��ن اأج��ل البق��اء بالن�سب��ة ح��زب 
اال�س��اح االرهابي خ�سو�سا ان النظ��ام ال�سعودي 
فاق��د �سوابه ويف حاله ه�ستريية ل��ن يرحم مرتزقته 
ابدًا لذلك بات من ال�سرورة املكروهة بالن�سبة لقادة 
حزب اال�س��اح هو ار�ساء ا�سياده��م لكي ال يقدموا 

ا�ستهدافهم  ن عل��ى  ا لط��ري با
حقته��م  ما و
يعن��ي  وه��ذا 

بالن�سبة لهم حياة او موت ..

املكان
اندلعت املع��ارك الطاحنة يف كل حماور اجلبهة 
ال�سرقي��ة بدء م��ن البقع م��رورا باجل��وف ثم نهم 
ث��م �سرواح ث��م �سبوه وانته��اء مبديرية ذي ناعم 
مبحافظ��ة البي�س��اء الت��ي له��ا خ�سو�سي��ه وهي 
انه��ا حتظى بدعم ع�سك��ري امريك��ي مبا�سر نظرا 
ان الذي��ن يقاتلون اجلي���س واللج��ان يف البي�ساء 
ينتم��ون ال��ى داع�س اح��د اذرعه ح��زب اال�ساح 
االإرهابي��ة اخلا�س��ة .بطبيع��ة احل��ال ا�ستم��رت 
املع��ارك من��ذ اربعن يوم��ا والى الي��وم والزالت 
م�ستم��رة حي��ث ت�سدى ا�س��ود اجلي���س واللجان 
ال�سعبي��ة له��ذه الزحوف��ات اليائ�س��ة ب��كل ب�سالة 
وج��داره وكفاءه واقتدار وعزم واميان وا�ستطاع 
ا�س��ود الوط��ن االبط��ال ان يف�سل��وا جمي��ع ه��ذه 
الزحوف��ات االنتحاري��ة ويك�سروه��ا وي�سحقوه��ا 
�سح��ق �سم��ويل ب��ل جت��اوز االم��ر انه��م حقق��وا 
انت�سارات واجنازات ع�سكريه �سواء جغرافية او 
عملياتي��ه كبريه جدا ومن العي��ار الثقيل ومل تكن 
مفاج��اأة بالن�سب��ة لنا الن ا�س��ود اجلي�س واللجان 
هم االأكفاء واالق��در واال�سجع ميتلكون احرتافيه 
عملياتيه وتخطيطي��ه يف منتهى الده�سة واالبداع 
واملعنوي��ة  النف�سي��ة  املقاب��ل خ��وت وتريت��ه  يف 
الرتزاقي��ه ال��ى اأدنى درجات الحب��اط املعنوي 
واالنهي��ار النف�س��ي والتم��زق التنظيم��ي وب�س��كل 
ممنه��ج نتيج��ة اخل�سائ��ر الثقيل��ة الت��ي تكبدوها 

والغري مقبولة باملنطق والعلم 

النتائج
خ�سر الغزاة واملرتزقة طيل��ة اربعن يوما ب�سكل 
اجم��ايل وبح�سيلة اوليه مثبته وموثقه وفق االعام 
احلربي واع��ام الغزاة واملرتزقة م��ا يقارب 3280 
ب��ن قتيل وجري��ح يف �ستة جبه��ات مع��ارك رئي�سيه 
عل��ى امت��داد860 ك��م متعرج م��ن قواع��د اال�ستباك 
وااللتح��ام العنيف .حي��ث خ�سر الغ��زاة واملرتزقة 
م��ا يقارب 673 قائد ع�سكري م��ن قادة ال�سف االول 

فقدانه��م  ال��ى  االلي��ات ا�ساف��ة  مئ��ات 
الع�سكري��ة م��ن اطق��م 
ودباب��ات  ومدرع��ات 
اخ��رى  ومركب��ات 

نتيج��ة تدمريها م��ن قبل رجال 
الع��ز املرابط��ن وم��ن جان��ب اخ��ر اغتن��م 
رج��ال اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة مئات 
االطن��ان من االأ�سلحة والعت��اد الع�سكري 
الغازي واملرت��زق وهذا اجناز م�ساف 
ال��ى جانب االجن��ازات الع�سكرية 
املقاب��ل  يف  االخ��رى.. 
�سكل��ت ه��ذه النتائ��ج 

للغ��زاة  بالن�سب��ة  والهزائ��م  باخل�سائ��ر  املتخم��ة 
واملرتزق��ة كارث��ه ع�سكريه ثقيل��ة ال ميكن معاجلتها 
ب�سهول��ه ابدا لذلك جلاأ الغزاة واملرتزقة الى االعام 
من خ��ال بث اخبار اجن��ازات وانت�س��ارات وهميه 
وهذا نتيجة االفا�س وهي عادة وطبيعة املهزوم ان 

ينتقل من ف�سل ع�سكري الى ف�سل ع�سكري اخر ...

اخلسائر
خ�سائ��ر الغ��زاة واملرتزق��ة كب��ريه ومتنوع��ه ما 
ب��ن خ�سائر ب�سريه واليه ونف�سي��ه ومعنويه وماليه 
وا�سرتاتيجي��ة  وتنظيمي��ه  واأخاقي��ة  وجغرافي��ة 
.عموم��ا.. اق�س��ى اخل�سائر التي �سدم��ت الغزاة هي 
اخل�سائ��ر اجلغرافي��ة فبديل التقدم اجلغ��رايف نالوا 
اخل�سارة اجلغرافية يف �سبوه واجلوف اي�سا تراكم 

اخل�سائر تعترب �سربة نف�سيه ومعنويه قاتله 
للم�س��روع العمليات��ي الغ��ازي باجلبه��ة ال�سرقية 

عل��ى  �سلبي��ه  ارت��دادات  بقي��ة وله��ا 
لذل��ك اجلبهات وهذا ما حدث فعا 
الكب��رية  اخل�سائ��ر  لتي كان��ت  ا

عملي��ات  عل��ى  خ�سروه��ا 
وا�سح��ه  ه��ي  ع�سكري��ه 

وباعرتافهم مما جعل الهزمية ال�سوداء مر�سومه على 
جباههم...ام��ا اخل�سائ��ر الت��ي نالها املرتزق��ة والتي 
فع��ا ارعبتهم هي اخل�سائر الب�سرية واالليه الكبرية 
التي تهدد بقائهم بل وم�سريهم ولرمبا تنتج عدوانيه 
غازي��ه غري متوقع��ه جتاه حزب اال�س��اح االرهابي 

الذي خ�سر كل اوراقه وال زال يخ�سر ما تبقى 

التأثيرات
التاأث��ري كب��ريه هي اأث��ّرت الهزائ��م واخل�سائر التي 
ناله��ا الغزاة واملرتزق��ة باجلبهة ال�سرقي��ة على بقية 
والنهي��ار  الحب��اط  ان  الوا�س��ح  وم��ن  اجلبه��ات 
العملياتي بات لغة امليدان بالن�سبة للغزاة واملرتزقة 
وابرز هذه االث��ار انهيار ملي�سيات املرتزقة مبحافظة 
تع��ز حي��ث �سيط��ر اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة على 
جب��ل الق��وز وجب��ال ال�سواحل��ة ومنطق��ة احل�س��ن 
مبحافظت��ي تعز-حلج ا�ساف��ة الى �سيط��رة اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبية عل��ى ع�سرات املواق��ع الع�سكرية 
بجبهات مي��دي واملخا وم�سرع الع�سرات من اجلنود 
ال�سوداني��ن املرتزق��ة ال��ى جانب م�س��رع املئات من 
املرتزقة االخرين اذن هذه التاأثريات ال�سلبية �سيطرت 
على �سفوف الغ��زاة واملرتزقة بجبهات اخرى 
نتيجة الكارث��ة الع�سكرية التي ا�سابتهم 

باجلبهة ال�سرقية ..وللحديث بقيه

من ميادين الجهاد

أحمد عايض أحمد
كالذئ��اب يطوقون الغ��زاة  واملرتزق��ة وكالليوث 
ويهاجم��ون و يتحرك��ون رج��ال واأّي رج��ال وامي��ا 
رج��ال زرع��وا الرع��ب يف قل��وب الغ��زاة واملرتزقة 
قب��ل املعرك��ة و�سحقوا اع��داء الوط��ن يف جولة تلو 
جول��ة على الغرور عق��ول الغ��زاة واملرتزقة جراء 
اال�سناد اجلوي الكب��ري ولكن كانت الفاجعة �ساكنه 
يف �سفوفه��م حيث متكن رج��ال اجلي�س واللجان من 
تكبيده��م خ�سائر كبرية وك�سروه��م واعادوهم بن 
جثث وجرحى وفارين .ماحم تق�سعر منها االبدان 
ابطاله��ا “فتية امنوا بربهم وزادهم اهلل هدى وثبات 
و�سابة و�سجاع��ة من اأجل الوطن يرخ�س كل غايل 
، اأ�س��ود تراب��ط ب�سح��راء جن��ران املتحرك��ة التي 

ال ترح��م عابره��ا.. ن��ور. حب عظيم. ثب��ات وعظمة 
وعق��ل حكيم.. �سرب وقوة واإقدام و�سجاعة وب�سالة 
وت�سحية وروح ترخ���س يف �سبيل الكرامة وحماية 
العرين ..طوبى لكم ولاأرواح التي �سمت اإلى العلى 

فا�ستقبلها الرحمن الرحيم..
يف تط��ور ع�سك��ري ج��ريء م��ن قت��ال ال�سح��راء 
املك�سوفة التي ت�ساعد اي طريان من ك�سف اي هدف 
متح��رك عل��ى رمالها ومن هن��ا الب�سال��ة وال�سجاعة 
واالق��دام يرتجمها رجال املي��دان بتقدم قتايل نوعي 
هام وتكتيك ع�سكري جدي��د .. حيث قامت جمموعة 
م��ن املقاتل��ن املجاهدي��ن ب�سح��راء الرب��ع اخلايل 
باقتح��ام مواق��ع ع�سكري��ه جدي��ده بعم��ق مملك��ة 
اآل �سع��ود م��ن جهة �سح��راء الربع اخل��ايل جنوب 
حمافظ��ة جن��ران اليمني��ة املحتلة .. ومتك��ن ا�سود 

ال�سح��راء م��ن قتل وج��رح الع�سرات م��ن املرتزقة 
و تدم��ري اليات ع�سكري��ه تابعه للجي���س ال�سعودي 
ومرتزقت��ه باجله��ة اجلنوبي��ة من منف��ذ اخل�سراء 
يف جن��ران ويوؤك��د ا�س��ود ال�سحراء م��ن ال�سحراء 
انهم حا�سرون ل�سح��ق الغزاة باي مكان دون رادع 
يردعه��م وال خي��ار �س��وى الن�س��ر وهزمي��ة الغزاة 
واملرتزق��ة . حي��ث ن�س��ر االع��ام احلرب��ي اليمن��ي 

التابع للجي�س واللجان ال�سعبية 
م�ساه��د ع�سكريه عن العملي��ة الهجومية النوعية 
التي ق��ام بها ا�سود اجلي�س واللج��ان ال�سعبية على 
مواق��ع » م�ستحدث��ة » ملرتزق��ة الع��دوان يف منطقة 
الن�س��ر م��ن  الغرامي��ل يف �سح��راء جن��ران وكان 
ن�سيبه��م والهزمي��ة ال�س��وداء م��ن ن�سي��ب الغزاة 

واملرتزقة والقادم اعظم .

أسود الصحراء.. في صحراء جنران .. صليات اجلحيں تنزل على 
رؤوس الغزاة واملرتزقة مبشاهد عسكرية تقشعر لها األبدان..

باألرقام.. في اجلبهة الشرقية.. ثالثة ألوية مشاة من مرتزقة العدوان  تں سحقها ..
ت�������وّزع�������ت دم�������اؤه�������ں ب������ن اجل����������وف ون�����ه�����ں وش������ب������وة وص��������������رواح..

تقرير - عس�������������كري
النف�سية  باالإعالم احلربي وال خربه لديها بحماية  لها  اإعالمية غازيه وارتزاقيه ال عهد  منظومة 
امليدان  الن  واملرتزقة  الغزاة  وخ�سائر  هزائم  تتوالى  لذلك  الع�سكرية  وال�سمعة  واملعنوية 
مئات  من  موؤلفة  منظومه  نق�سان.  او  زياده  بدون  احلقيقي  الواقع  نقل  اال  يقبل  ال  الع�سكري 
منظومات  تردفها  االإلكرتونية،  واملواقع  وال�سحف  واالإذاعات  التلفزيونية  وال�سا�سات  ال�سحف 
التوا�سل االجتماعي: وتويرت وفي�سبوك« ..كل هذا  املاأجورين على و�سائط  العاملني  من االالف 
يفعله املاي�سرتو و�سيده، ويف ظّنهم بذلك اأنهم �سيك�سبون املعركة الع�سكرية مع اجلي�ش واللجان 
ال�سعبية من خالل و�سائل االإعالم الكبرية، وعرب �سخ الدعاية الكاذبة وامل�سللة واملفل�سة نف�سها 
انتحار  ذلك  على  مثال  ف�سلوا..  ولكنهم  �سيء  يحققون  بذلك  اأنهم  ع�سى  طريق،  من  اأكرث  من 

مرتزقة العدوان باجلبهة ال�رشقية
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يف ه��ذا الزم��ن املتغ��ري ال��ذي ا�سرتخ���س فيه 
كث��ري م��ن النا�س قي��م الدي��ن واحل��ق وال�سدق 
ومب��ادئ العزة والكرامة واذعن��وا فيه ل�سيا�سة 
القه��ر واالإذالل برزة نوعي��ة اأخري ا�سرتخ�ست 
احلي��اة الذليل��ة والعي���س اخل�سي���س ورف�س��ت 
احلي��اة يف ظل موت املبادئ والقيم واأبت االإقرار 
بالعبودي��ة لغ��ري اهلل واالنحناء لهام��ات الباطل 
وقام��ات ال�س��ال )رجاال �سدقوا م��ا عاهدوا اهلل 
عليه( ا�سرتخ�سوا االأرواح والدماء يف �سبيل اهلل 
وحمل��وا اأرواحهم علي اأكفه��م �سباقا اإيل �ساحات 
العزة وال�سرف ومبادئ الرفعة وال�سمو )فمنهم 
م��ن ق�سي نحبه ومنهم ينتظ��ر وما بدلوا تبديا( 
ت�سرب��ت نفو�سهم ح��ب اهلل والت�سحي��ة والعطاء 
مع��ه ويف �سبيله وترعرع��ت اأرواحهم يف ظل برد 
العي�س الكرمي وكن��ف االإميان والتقوى مل يثنهم 
ع��ن اأداء واجبه��م والقي��ام مب�سوؤوليته��م ثقافة 
اجلم��ود واخلن��وع واخل�س��وع واالنك�سار، ومل 
حتل بينهم هذه الثقافة يوماً من االأيام وهكذا هم 
االآالف من اأبناء امل�سرية القراآنية االأبطال الذين 
عق��دوا العزم عل��ى ان يكونوا عظم��اء وي�سعوا 
له��م ب�سمات بطولي��ة خلدها التاري��خ وبكل فخر 
واعت��زاز ح��ن اآمن��وا باأن��ه ال قيم��ة للحي��اة اإال 
باحلري��ة وهانت دونه��ا اأرواحه��م ورووا تراب 
هذا الوط��ن بدمائه��م الزكية ليعي�س��وا اأحياء يف 
ذاك��رة االأجيال و�سفحات التاريخ النا�سعة ويف 
قل��وب و�سمائ��ر حمبيهم انطلق��وا ول�سان حالهم 
يق��ول انا �سحي��ت بنف�سي على هذا ال��درب، الأن 
فج��ر اخلا���س والتح��رر �سينبل��ج واأن �سم���س 
احلري��ة واالزده��ار �سوف ت�س��رق وت�سطع على 
وطني من خلف اجلبال املغطاة باأنواع االأ�سجار 
اخل�سراء ، اإن الرباعم �س��وف تتفتح والب�سمات 
�سوف تظهر على �سفاه املحرومن وامل�سطهدين، 
كما اإن �ستائر الرياء والت�سليل واملراوغة �سوف 
تزاح وت�سقط، وقي��ود االأ�سر واال�ستغال �سوف 
تتحط��م، وال�س��دق واالإخا���س واحلنان �سوف 

يعود. 
ُهنا اأردت الرجوع اإلى الوراء قليًا لكي اأحتدث 
عن اأُنا���س كانوا معنا ورحلوا ، فقلبت الذكريات 
وال�سفح��ات لكي اأقتب�س من ذل��ك النور ال�ساطع 
ال��ذي اأ�س��اء �سماء الوط��ن ، اإنه ن��ور ال�سهادة ، 
ذل��ك النور الذي ج��دد فينا العزائ��م وغر�س فينا 
ح��ب الت�سحية والف��داء ، اإنهم ال�سه��داء االأكرم 
من��ا جميع��ا ، اإنه��م العظم��اء الذين كتب��وا بالدم 
مامح �سخ�سيتهم ، ليعي�سوا من بعدهم االأجيال 
، على منابر من نور ، فما اأجمل الكام عن هوؤالء 
، وما اأروع احلديث عن �سريتهم املليئة بالعطاء 
، نتح��دث اليوم عن ذل��ك ال�سهيد البط��ل ال�سهيد 
)�ساج��ع معو���س �سالح الكب�س��ي ( املُكنى ) ابو 
ح�س��ن( احد �ُسهداء امل�سرية الُقراآنية �سهيدًا من 
االأبطال املجاهدون االأوفياء الذين �ساروا وتربوا 

يف قافل��ة ال�سه��ادة واأن��اروا هذه القافل��ة بعظيم 
اأفعاله��م .....الي��وم احتدث عن رج��ل امليدان و 
اأ�سد النزال يف �ساحات العز واجلهاد ، احد رجال 
الرج��ال واحد رج��ال امل�سرية املُقد�س��ة ، هوؤالء 
االأ�س��ود املتمرت�س��ون يف مواقعه��م ، يرتب�س��ون 
للع��دو يف كل وقت وحني ، رب��اط يف الليل ور�سد 
يف النه��ار، رجال ع�سقت ال�سه��ادة وع�سقت ُحب 

اجلهاد يف �سبيل اهلل. 
اإلي��ك يا �ساح��ب الكلم��ات ال�سادق��ة والنف�س 
االأبية ، يا رجل اجلهاد واأ�سد امليدان ، يا �ساحب 
اخُلل��ق الرفي��ع وال�سخ�سي��ة القوي��ة والل�س��ان 
ال�س��ادع باحل��ق ، ه��ذا الرجل ال��ذي كان �سامخ 
القام��ة كان ت��واق للق��اء رب��ه كان عاب��دا زاه��دا 
�سدي��دا عل��ي الكف��ار رحيم��ا بامل�سلم��ن يعرف��ه 

ال�سديق والعدو. 
اأيه��ا احلبيب ماذا ع�س��اين اأن اكتب عنك واأنت 
تقدم كل ما لديك ، حياته كلها كانت يف �سبيل اهلل ، 
ن��ذر نف�سه هلل وللمجاهدين ، عندما تنظر اإلى ذلك 
ال�س��اب �ساحب االأخ��اق الرفيع��ة واالبت�سامة 
ال�سادق��ة تتيقن جي��دا باأنك اأم��ام الراحلون اإلى 

اهلل ، ع�سق اجلهاد واال�ست�سهاد.
ال�سهي��د )�ساج��ع الكب�سي( �سح��ى بنف�سه كما 
�سائ��ر �ُسهدائن��ا االأبرار من اج��ل ان ي�سنع جمد 
االأُم��م وكرامته��ا، وُيحل��ق باالأوط��ان اإل��ى اأعلى 
املرات��ب، فم��ن ُيق��دم دمه ف��داًء للدي��ن والوطن 
ُيخيف االأعداء حتى واإن رحلت روحه اإلى الرفيق 
االأعلى، الأنه يوؤدي الأعدائ��ه ر�سالًة وا�سحًة باأن 
ال�سهي��د �سيتلوه �سهي��د، واأن اخلري باٍق ما دامت 
النفو���س تاأبى ال��ذل واملهانة وتبح��ث عن عزتها 
وت�سح��ي بدم��اء اأبنائه��ا الطيبن وه��ذا ما نراه 
اليوم من خال الت�سدي للعدوان ال�سعوامريكي 

عل��ى بلدنا، فالرتاب ال��ذي ال يختلط بدم ال�سهيد 
ال مُيك��ن اأن يك��ون تراباً عط��رًا، واالأر�س التي ال 
ُيدفن فيه��ا �سهيد ال مُيكن اأن ت��دوم، فال�سهيد هو 
القندي��ل املُ�س��يء يف ُظلم��ة احلي��اة، وه��و رُجل 
املُهم��ات ال�سعبة، وهو زوادة الوطن وم�ستقبله 

امل�سرق.
ت�سحي��ات  واأم��ام  )�ساج��ع(  ال�سهي��د  اأم��ام 
ال�ُسهداء تعجز الكلم��ات ان ت�سفهم فهم االعلون 
،  تغ��رب الكلم��ات اأم��ام قدا�س��ة ه��وؤالء الرج��ال 
ال�ُسجع��ان الذين ما تخّلفوا يوم��اً عن تلبية نداء 
اجله��اد رحل��وا ك��� غريه��م فهك��ذا يك��ون رحيل 
العظام الذين حفظوا الو�سية وما اأعطوا لدينهم 
الدنّية اأولئك هم ال�ُسهداء الذين �سانعوا التاريخ 
.. و كاتب��وا جم��د االأم��ة .. و ُحرا���س العقيدة .. 
اأولئك الذين قدم��وا دماءهم و اأ�ساءهم يف �سبيل 

اهلل تعالى. 
دماوؤكم نّورت طري��ق العزة والكرامة لنعي�س 
جم��دا انتم �سنعتموه ، اأنت��م �سنعتم باأج�سادكم 
ج�سرًا ليعرُب االآخ��رون من رجال اجلي�س اليمني 
واللج��ان ال�سعبي��ة االأبطال الى �ساح��ات الدفاع 
عن الوطن . انتم من يفخر بكم كل �سريف ارت�سى 
ان مي�سح حبة تراب ع��ن وجنتُكم من عرق ن�سغ 
،والعزي��ز  وفائك��م  علين��ا  فالعظي��م  ال�سه��ادة، 
علين��ا فراقكم، فاأنتم والزلت��م وال تزالون عزا`` 
وفخ��را`` وذخرا`` لهذه االأمه فاأنتم يف القوة 
ولاأبط��ال  منوذج��ا``  ولاأح��رار  رم��وزا`` 
قدوة`` وللم�سلمن اأ�سوة`` ولاأوفياء قادة`` 
.فنف�سي لك��م الفداء وبكم وعلى دربكم الوفاء ... 
حتية تقدي��ر واإجال، وتكرمي واعت��زاز، واإكبار 
ال��ى االإن�س��ان االأمث��ل، وكلمة �سادق��ة من قلوب 
خا�سعة، حتمل ال�سدق يف التعبري، الى امل�سحن 
باأغل��ى �سيء، اآال وهي اأرواحهم من اأجل الوطن، 
واملقد�سات، واالإن�ساني��ة، واالإ�سام... فاالأيادي 
ت�س��ّرع �ساما الأرواحكم وننحني اجاال وتكرميا 
وفخ��را بك��م يا من بذلت��م الغ��ايل والنفي�س ليحيا 
الوط��ن وم��ن دمائكم خ�سّب��ت ازاه��ري الرباري 
بعط��ر حمّياك��م وتغي��ب ال�سم�س خج��ًا من تلك 

ال�سمو�س... 
ال�سام على ال�سهيد البطل )�ساجع الكب�سي(

ال�سام عليكم اأيها ال�سهداء ..
ال�سام عليكم اأيها املُجاهدون .. 

�ساٌم عليكم اأيها الفاّرون اإلى اهلل باأنف�سكم
�ساٌم عليكم اأيها الراحلون اإلى دار اخللود 
�ساٌم عليكم اأيها اخلالدون يف جنان اخللد 

�ساٌم الأرواحكم الزكّية وهي حتلق يف اجلنان، 
ال�س��ام على دمكم امل�سف��وح على اأر�س العزة 
و ال�سمود .. ال�سام على اأ�سائكم املتناثرة على 
حدود الوطن امل�سلوب .. لُتعيدوا ر�سم اخلارطة 
م��ن جديد و بل��ون جديد .. اإنه ل��ون الدم االأحمر 
الق��اين .. فال�سام ث��م ال�سام ثم ال�س��ام عليكم و 
ع�س��ى اأن نلتق��ي بكم عند النب��ي امل�سطفى �سلى 

اهلل عليه و اآله و �سلم..

الشهيد شاجع الكبسي شمس في سماء املجد

�سقط��ت »ال�سرعي��ة« املزعومة التي 
اأت��ى الع��دوان ال�سع��ودي عل��ى اليمن 
ال�سعودي��ة  �سقط��ت  ومعه��ا  الإعادته��ا 
اليم��ن  جت��اه  �سيا�ساته��ا  م�ستنق��ع  يف 
بح�ساباته��ا اخلاطئ��ة، بعدما ات�سحت 
�سورة تل��ك »ال�سرعية« الت��ي عّر�ست 
اأبن��اء اليمن للجوع واحل�سار واملر�س 
والقت��ل وحولت بلدهم ال��ذي كان يوماً 
»اليمن ال�سعيد« اإلى بلد منكوب يحتاج 
�سنوات الإع��ادة اإعماره ويع��اين �سعبه 
من اأ�سواأ كارثة اإن�سانية ي�سهدها العامل 

ويندى لها جبن االإن�سانية.
فلم ي�سبع النظ��ام ال�سعودي املاأزوم 
داخلي��اً وخارجي��اً م��ن دم��اء اليمنين 
الت��ي �سربها على مدار م��ا يقارب ثاثة 
الوح�سي��ة  غارات��ه  تكف��ه  ومل  اأع��وام 
باالأ�سلح��ة املحرمة دولياً، ب��ل يوا�سل 
االأ�سب��وع  ذروت��ه  بل��غ  ال��ذي  ظلم��ه 
املا�سي باإغاق جمي��ع املنافذ اليمنية، 
فهو ونتيجة هزائم��ه املتوالية ال يقوى 
اإال عل��ى حما�س��رة ال�سع��ب اليمني يف 

قوت��ه وغذائ��ه مانع��اً عن��ه امل�ساعدات 
االإن�ساني��ة الت��ي يحتاجها اأك��ر من اأي 
وق��ت م�سى، فيما اأعاد فتح املنافذ التي 
تخ�س��ع ل�سيط��رة حلفائ��ه م��ن اأن�سار 
الرئي���س امل�ستقي��ل عب��د رب��ه من�س��ور 
حم��اواًل  جدي��دة  مراوغ��ة  يف  ه��ادي، 
ت�سلي��ل ال��راأي الع��ام وتعميت��ه وكف 
اأ�سوات النداءات الدولية لفتح املنافذ، 
الأن م��ا مت فتحه لن يفي��د اليمنين طاملا 
مين��اء احلديدة ال يزال مغلقاً كونه اأهم 

املنافذ الإي�سال امل�ساعدات.
يف  وحي��دًا  كان  اليمن��ي  ال�سع��ب 
ن�سم��ع  ومل  الع��دوان  دول  مواجه��ة 
اأ�س��وات املجتم��ع ال��دويل ال��ذي يّدعي 
املدافع��ة ع��ن االإن�ساني��ة اإال فيم��ا ن��در 
عل��ى  والتغطي��ة  للمراوغ��ة  ورمب��ا 
ا�ستم��رار الع��دوان، فم��ا ج��رى باليمن 
عّرى املجتم��ع الدويل واأظه��ر مفارقاته 
عندم��ا تن��دد دول كاأمري��كا وبريطاني��ا 
عرابتي العدوان ال�ستهداف ال�سعودية 
امل�س��روع ب�ساروخ مين��ي فيما يق�سف 

مئ��ات اليمني��ن ب�س��ورة غ��ري �سرعية 
ويذهبون �سحي��ة لاإجرام من دون اأي 

�سوت.
ي�س��دح  اليمن��ي  ال�سع��ب  وح��ده 
ب�سوته مراهناً على ا�ستمرار املواجهة 
واملقاوم��ة ووحدها ال�سواريخ اليمنية 
كان��ت ق��ادرة يف كل مرة برج��ع �سداها 
�سع��ود  بن��ي  مملك��ة  اأركان  ه��ز  عل��ى 
كان  كم��ا  وا�ستنفاره��ا،  و�سع�سعته��ا 
لل�س��اروخ اليمن��ي البالي�ست��ي االأخري 
ال��ذي ط��ال مط��ار املل��ك خالد ب��ن عبد 
فال�سواري��خ  الريا���س،  يف  العزي��ز 
ر�سم��ت خطوط��اً جدي��دة لل��ردع، ويف 
قل��ب عا�سم��ة العدوان لتبق��ى عوا�سم 
اأخ��رى كاالإمارات على راأ�س االأولويات 
وه��ذا م��ن منطل��ق �سرعية م��ا تقوم به 
الق��وى اليمنية يف الدفاع ع��ن اأرا�سيها 
فاليمنين اإذا قال��وا فعلوا، فالتهديدات 
التي توّعد بها قائد »اأن�سار اهلل« ال�سيد 
اأيل��ول  عب��د املل��ك احلوث��ي منت�س��ف 
املا�س��ي با�سته��داف الريا���س ترتج��م 

عل��ى االأر���س يوازيه��ا م��ا توّع��د ب��ه 
رئي�س املجل�س ال�سيا�سي االأعلى �سالح 
ال�سم��اد يف احل��ق بالدف��اع ع��ن اليم��ن 
واليمني��ن.. وبذل��ك مل ي��اأت احل�س��اد 
على ح�ساب البيدر ال�سعودي، فالنظام 
الذي يقامر جتاه اإيران ويدعم االإرهاب 
يف �سوري��ة ويقات��ل مع��ه ل�سرب حمور 
املقاوم��ة مبا يخدم الكي��ان االإ�سرائيلي 
ال�ساح��ة  الي��وم  وي�سع��ل  الغا�س��ب، 
اللبنانية لاأه��داف ذاتها، ميكن القول: 
اإنه �ساه��م بعدوانه ومن حيث ال يدري 
يف اإيج��اد مقاوم��ة اأخرى عل��ى حدوده 
تط��ورت باأدواتها نوعي��اً وا�سرتاتيجياً 
يف  جتل��ت  ع�سكري��ة  خ��ربة  وامتلك��ت 
عملياته��ا النوعية الت��ي كّلفت العدوان 
اأ�سع��اف اخل�سائر املعل��ن عنها ح�سب 

�سحيفة »االندبندنت« الربيطانية.
واأم��ام االأمن��وذج اليمن��ي ورغ��م اأن 
التكلفة كانت باهظ��ة على �سعبه، لكننا 
جن��د اأن ال�سعودي��ة جنت عل��ى نف�سها 
واأخط��اأت يف فر���س معادالته��ا وعليها 
اأن تبحث ع��ن خيارات تنقذه��ا وتلملم 
خيباتها، فما ه��ي اخليارات ال�سعودية 

املقبلة؟.

حفاة اليمن يهزون العرش السعودي  كت�����������ب /هب�����������������ا عل���������ي أحم����������������د

كتب/ إيهاب شوقي - صحافي مصري
املتاأم��ل لل�سيا�س��ة ال�سعودية يف املنطق��ة حالياً يلمح 
توت��رًا وع�سبي��ة تقود الى مزيد م��ن احلمق ومزيد من 

التورط يف الوحل ال�سيا�سي.
ه��ذه احلال��ة بالتاأكيد ه��ي تعبري عن حال��ة طبيعية 
ل��كل ظ��امل وم�ستبد يف�س��ل يف اخ�س��اع االخرين ويرى 
هيبته تدا�س باالأقدام فا يكون رد فعله �سوى امل�سي يف 
�سوط الظلم لأخره لأنه ل ميلك الرتاجع لأن ال�ستبداد 
والوج��ود الذات��ي ا�سبح��ا مرتادف��ن لدي��ه، والعودة 
للح��ق واالع��رتاف بكرام��ة وحق��وق االخري��ن لدي��ه 

والفناء �سواء!
ه��ذا ميك��ن ان يكون ملخ�س��ا حلالة ب�سري��ة نرى لها 
ترجم��ات �سيا�سية رغم انها ال عاقة له��ا بال�سيا�سة من 
قري��ب او بعيد، فهي لي�ست حتى �سيا�سة براغماتية وال 
نفعي��ة وامنا عبث وحمق وانتح��ار.. م�سكلة االنف�سال 
ال�سع��ودي ع��ن الواق��ع ان كل خطوة يخطوه��ا تبعده 
خط��وة عن الواقع، واجتاه ال�سري ال�سعودي هو اجتاه 
االنف�سال ونهايت��ه املحتومة هي اخلروج من التاريخ، 

وبقدر ايقاع اخلطوات يقا�س زمن هذا اخلروج.
ه��ذا ال��كام لي�س من قبي��ل احلرب النف�سي��ة وال من 
قبي��ل رفع معنوي��ات املقاومن، وامن��ا كام مبني على 

�سواهد تاريخية وقوانن و�سنن حياتية و�سيا�سية.
وميكنن��ا ان ن�ستدعي م��ن التاريخ حكاي��ة كاليجوال 
الطاغي��ة الروم��اين ال��ذي ت�سور ان��ه اله عل��ى االر�س 
وتاأمل وحت�س��ر كثريا لعدم قدرته عل��ى احل�سول على 

القمر!
دعونا ن�سرد نبذة تاريخية عن كاليجوال لرنى حجم 
الت�سابه بينه وب��ن حالته مع حاالت حديثة معا�سرة، 
ولعلها اقرب حلال��ة ويل العهد ال�سعودي يف تعامله مع 

اليمن وملفات املنطقة:
يقول التاريخ عن كاليجوال:

) كاليجوال منوذجا لل�سر والق�سوة املج�سمة يف هيئة 
رجل اأ�سنى اجلنون عقل��ه، لدرجة اأو�سلته اإلى القيام 
باأفع��ال ال يعقلها ب�سر والت��ي ف�ّسرها علماء النف�س علي 
اأنه��ا نتيج��ة ا�سطرابه النف�س��ي والذهن��ي.. اأما االأكر 
�سهرة من اأفعاله فكانت فكرة انه اإله على االأر�س وملك 
ه��ذا العامل باأ�س��ره يفعل م��ا يحلو له ف��ذات مرة ذهب 
ي�سع��ى يف طلب القم��ر ال ل�سيء �سوى اأنه م��ن االأ�سياء 

الت��ي ال ميلكه��ا. ولهذا ا�ستبد به احل��زن حن عجز عن 
احل�س��ول عليه وكث��ريًا م��ا كان يبكي عندما ي��ري اأنه 
برغ��م كل �سلطانه وقوته ال ي�ستطي��ع اأن يجرب ال�سم�س 
علي ال�س��روق من الغرب اأو مينع الكائنات من املوت.. 
كان يج��رب كل اأ�س��راف روم��ا على حرم��ان ورثتهم من 
امل��رياث وكتابة و�سي��ة باأن توؤول اأماكه��م اإلى خزانة 
روم��ا بع��د وفاتهم ف��كان يف بع���س االأحي��ان ياأمر بقتل 
بع�س االأثرياء ح�سب ترتيب القائمة التي تنا�سب هواه 
ال�سخ�س��ي ك��ي ينقل اإرثه��م �سريعاً اإلي��ه دون احلاجة 
النتظ��ار االأم��ر االإلهي.. وم��ن امل�سح��كات املبكيات يف 
حيات��ه ما ق��ام به عندم��ا اأراد اأن ي�سعر بقوت��ه واأن كل 
اأم��ور احلياة بيدي��ه، اإذ راأى اأن تاريخ حكمه يخلو من 
املجاع��ات واالأوبئة، وبهذا لن تتذكره االأجيال القادمة 
فاأح��دث بنف�سه جماع��ة يف روما، وق��ام باإغاق خمازن 
الغ��ال م�ستمتع��اً باأن��ه ي�ستطيع اأن يجع��ل كارثة حتل 
بروم��ا ويجعله��ا تق��ف اأي�ساً باأم��ر منه، فمك��ث ي�ستلذ 
بروؤي��ة اأهل روما يتعذبون باجل��وع وهو يغلق خمازن 

الغال.
وتع��ددت الروايات يف �ساأن مقتل��ه اإذ قيل اأن اأع�ساء 
جمل���س ال�سيوخ انقلب��وا عليه وقاموا بقتل��ه وقيل اأنه 

قتل على يد حرا�سه.(
ان القم��ر اليمن��ي املق��اوم ع�سي على مل��وك وامراء 
جت��ربوا ورف�س��وا العظة م��ن التاريخ، بع��د ان دفنوا 

انواع العظات االخرى وعلى راأ�سها الدين.
ه��ذا النظ��ام ال�سع��ودي املتج��ه للغ��روب والنهاي��ة 
وال��ذي افتعل حرب��ا و�سراعا وهميا مع اي��ران ولبنان 
وق��وى املقاوم��ة وظ��ن ان اليم��ن خا�س��رة املقاوم��ة 
ال�سعيف��ة واراد ان ي�س��رب به��ا مثا مدم��را لتخويف 
باق��ي زم��اء مع�سك��ر املقاومة، ت�س��اء االق��دار وت�ساء 
ارادة ال�سم��ود اليمني��ة ان جتع��ل هيب��ة ه��ذا النظ��ام 
مدا�س��ا لاأقدام وترفع م��ن روح املقاومة املعنوية بعد 

ان اريد لها ان تكون ارهابا وخنجرا يف خا�سرتها!
يب��دو ان النظام وويل عهده ي�سر على امل�سي للنهاية 
املحتومة، بل وي�سر عل��ى التعجيل بها، ولي�س مطلوبا 
من املقاوم��ن اليمنين اال ال�سمود وايام هذا الطاغية 
وع��دم اخل�سوع لفزاعاته، فقد اقرتب الن�سر واقرتبت 
نهاي��ات »كاليجوال« ال�سعودي اجلديد على يد »القمر« 

اليمني املقاوم!

»�������اليج����������وال« السع���������ودي  و»قم��������ر« املقاومة اليمن�����������ية

نف���س اخلي��ارات ونف�س اخلطط الت��ي ا�ستخدمها 
الع��دوان من��ذ الي��وم االأول يح��اول ان ي�ستخدمه��ا 
اليوم �سد ال�سعب اليمني كو�سائل واأ�ساليب �سغط 
ته��دف ال��ى اركاع النا���س واجبار ال�سع��ب اليمني 
عل��ى اال�ست�سام رغم انه ف�سل منذ البداية وال يزال 
يحاول جاهدًا على جناحها منها الت�سعيد الع�سكري 
وحماول��ة التق��دم يف اجلبه��ات كما ح�س��ل يف خال 
االأي��ام ال�سابقة يف نه��م وتعز زحوف��ات متكررة من 
قبل مرتزقة الع��دوان كان ن�سيبها الف�سل والهزمية 
واخل�سائر الفادحة يف �سفوفهم كذلك الت�سعيد على 
م�ستوى غ��ارات طريان العدوان وارتكاب اكرب قدر 
م��ن املجازر يف خمتلف املحافظات وقد الحظنا كيف 
عم��د العدوان الى ارت��كاب جمازر يف حجه و�سعده 
و�سنع��اء وغريها من املحافظ��ات وكثف العدو من 
غاراته يف تدمري ما تبقى من مباين وطرقات وج�سور 
وكاأنه يريد ان يقول انا �سوف اح�سم املعركة واهزم 

ال�سعب اليمني ..
كذلك يح��اول العدوان اليوم ان ي�ستخدم اأ�سلوب 
عل��ى  االقت�س��ادي  اخلن��اق  وت�سيي��ق  احل�س��ار 
ال�سع��ب اليمن��ي من خ��ال اغاق املناف��ذ وجتويع 
ال�سعب اليمني رغم انه فعل ذلك منذ البداية وقد ال 
حظنا كيف مت ق�سف املوان��ئ ومنع ال�سفن وق�سف 
امل�سانع وامل��زارع واملحات التجاري��ة واالأ�سواق 
حت��ى و�سل به احل��ال الى نقل البن��ك املركزي الى 
ع��دن وحماربة العملة اليمني��ة وغريها من االعمال 
بهدف خنق ال�سع��ب اليمني اقت�سادي��اً ولكنه ف�سل 
ومل ي�س��ل ال��ى اأهداف��ه والي��وم م��ن خ��ال توج��ه 
الع��دوان الى اغ��اق املنافذ يري��د ان يحقق اأهدافه 

التي ف�سلت يف ال�سابق..
ولك��ن الأن الع��دوان يعي���س حالة تي��ه وتخبط 
وافا���س ين�س��ى ان��ه قد ج��رب كل تل��ك االأ�ساليب 
وف�س��ل امام وعي و�سمود وثب��ات ال�سعب اليمني 
وال ي��زال يحاول وه��ذه تعترب املحاول��ة االأخرية 

الأنه مل يعد هناك �سيء اكرب منها اطاقاً و�ستف�سل 
ال��ذي  الي��وم  يف  ف�سله��ا  موؤ�س��رات  ظه��رت  وق��د 
خ��رج في��ه ال�سعب اليمن��ي يف �سنع��اء يف م�سرية 
جماهريي��ة حا�س��ده ع��ربوا فيه��ا ع��ن مت�سكه��م 
مبوقفه��م وه��و ال�سم��ود كخي��ار اأخ��ري حممل��ن 
املجتم��ع ال��دويل وجمل���س االأمن واالأم��م املتحدة 
م�سوؤولي��ة م��ا ق��د يرتت��ب على ق��رار الع��دوان يف 
اغاق املنافذ وه��ذه ر�ساله �سعبية قوية تعرب عن 
ق��وة و�ساب��ة ال�سعب اليمن��ي ومت�سك��ه مبوقفه 
وق�سيته وقد ا�ستطاع ال�سعب ان ي�سيب العدوان 

ب�سهم الحباط والهزمية النف�سية..
االأخ��رى  اخلي��ارات  لبقي��ة  بالن�سب��ة  وكذل��ك 
ال�سيا�سية والع�سكرية فقد ال حظنا كيف كان موقف 
القيادة ال�سيا�سية ممثل��ة بالرئي�س ال�سماد وموقف 
ابط��ال اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة جتاه ق��رارات 
العدوان وتهديداته االأخرية لن نقف مكتويف االأيدي 
ول��ن ن�س��رب على ظلمك��م وطغيانك��م دون ان نحرك 
�ساكنا بل حذر ال�سماد ب�سفته القائد االأعلى للقوات 
امل�سلحة حذر دول العدوان وهددهم يف نف�س الوقت 
كل اخلي��ارات امامنا مفتوحة وطلب من املجاهدين 
م��ن ابطال اجلي���س واللج��ان ان يكونوا عل��ى اأهبة 
اال�ستع��داد متى ما طل��ب منهم التح��رك والرد برياً 
وبحرياً من خال منظوم��ات ال�سواريخ امل�سنوعة 

حملياً والتي ذاق العدوان باأ�سها وحرارتها..
واال�ستنتاج��ات  املعطي��ات  كل  خ��ال  وم��ن 
والبح��وث الع�سكري��ة وال�سيا�سي��ة واالقت�سادي��ة 
حول امل�ستجدات االأخ��رية يف ال�سراع مع العدوان 
ن�ستطي��ع الق��ول انه ال يوجد هناك م��ا يقلق وانه مل 
يع��د هناك باأي��دي العدو ما يفعله اك��ر مما قد فعل 
وان كل خيارات��ه احلالي��ة مت جتريبه��ا يف ال�ساب��ق 
وف�سل��ت وان خيارات ال�سعب اليمني و�سموده هي 
االأق��وى واالأجدى وهي التي �س��وف جترب العدوان 

على التوقف باأذن اهلل.

ال قلق فخياراتنا األقوى؟.
ال�����������ب�����������ع�����������وه. زي���������������������د  ب�����������ق�����������ل�����������م/   
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يثب��ت اليمنيون يوما بعد يوم اأن احلرب عليه��م لي�ست بالنزهة اإلى 
�سواط��ئ كاليفورنيا، وم��ن اأعلن احلرب عليهم يج��ب اأن يتحمل نتائج 
عدوان��ه، ورغ��م اأن االأ�سلح��ة االأمريكية الت��ي ا�ستخدمته��ا ال�سعودية 
وحتالفه��ا العرب��ي يف قت��ل اإخوانه��م اليمني��ن، متكنت اأن تقت��ل اآالف 
االأطف��ال والن�س��اء االأبري��اء ودم��رت مئ��ات املن��ازل و�س��ردت اآالف 
العائ��ات، ومع ذلك مل يتمكن حتالف املل��ك �سلمان وابنه من ال�سيطرة 
عل��ى اليمن اأو فر���س �سروطهم على �سعب حتمل ما ال ميكن الأي �سعب 
يف الع��امل حتمل��ه، �سمد و�سرب وداف��ع وقاتل وهو الي��وم يهدد النظام 
ال�سع��ودي ب�س��كل ج��دي ع��رب �سواريخ��ه البال�ستيه الت��ي مل ت�ستطع 

مليارات ال�سعودية وبطاريتها االمريكية اإيقافها.
والي��وم ال�سعودية مل جت��د �سبيا ملواجهة �سواري��خ اأن�سار اهلل اإال 

ع��رب اإغ��اق كل املناف��ذ اليمني��ة، اجلوي��ة والبحرية 
والربية، االأمر الذي حال دون اإر�سال املنظمة الدولية 
طائرتن تنقان امل�ساع��دات اإلى البلد املنكوب، حيث 

ي�سارف نحو 7 ماين �سخ�س املجاعة.
وق��رر التحالف اإغ��اق منافذ اليمن بع��د اعرتا�س 
الق��وات ال�سعودي��ة ف��وق مط��ار الريا���س �ساروخ��اً 
بالي�ستي��اً، اأطلق��ه جماعة اأن�س��ار اهلل يف اليمن باجتاه 
العا�سم��ة؛ م��ا اأدى اإل��ى �سق��وط �سظايا من��ه يف حرم 

املطار.
ال�سعودية على  حممه  2” يطلق  “بركان 

اجلمي��ع كان يعتق��د اأن اليم��ن ل��ن ي�سم��د اأكر من 
الع�سكري��ة  االإمكان��ات  ل�سع��ف  نظ��را  اأ�سه��ر،  ع��دة 

واالإقت�سادي��ة ف�سا عن ال�سراعات الداخلي��ة التي اأدخلتها ال�سعودية 
اإل��ى البي��ت اليمن��ي عرب �س��راء البع�س وتق��دمي وعود كاذب��ة للبع�س 
االآخ��ر، ليبقى م��ن اأراد اأن يدافع عن اأر�سه وعر�س��ه على اأر�س اليمن 
وليهاج��ر م��ن ب��اع نف�س��ه وفق��د م�سداقيت��ه و�سعبيته اإل��ى ح�سن من 

ا�سرتاه.
م��ا فعله اليمنيون م�ساء ال�سبت املا�سي كان مفاجاأ و�سداما للقيادة 
الع�سكري��ة وال�سيا�سية يف ال�سعودية، فقد هز �س��اروخ بركان 2 اأركان 
االأ�س��رة ال�سعودي��ة يف عق��ر عا�سمته��م الريا���س لت�سل ترددات��ه اإلى 
اليابان حيث يجول االأب الروحي لل�سعودية، الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترامب، ومن املوؤكد اأن ما بعد ال�ساروخ لي�س كقبله فنحن مقبلون على 
مرحلة قادمة جديدة �ستكون حذرة جدا من ناحية التعاطي ال�سعودي 

مع اليمن.
ال�س��اروخ ب��ركان 2 وه��و �س��اروخ اأر���س اأر���س مت تطوي��ره عن 
�س��اروخ ب��ركان 1، وي�سل م��داه اإل��ى مايزيد ع��ن 800 كليومرت، وقد 
ا�ستط��اع ه��ذا ال�س��اروخ البال�ستي اأن يجع��ل املعركة م��ع ال�سعودية 
ب��داأت تاأخذ اأبعادا اأخرى، وتعط��ي اإ�سارات باأن اليمنين بداأوا ينقلون 
ال�س��راع اإلى مكان جديد اأك��ر خطورة من العام الفائ��ت، وال نعلم اإن 

كان باإمكان ال�سعودية حتمل القادم من االأيام.

2” يفجر تساؤالت عديدة عن مدى فعالية  “بركان 
منظومة باتريوت

اأطلق��ت ال�سعودي��ة خم�س��ة �سواريخ ملن��ع و�سول ال�س��اروخ اإلى 
هدفه، وبالنهاية ا�ستطاعت اإ�سقاط ال�ساروخ اليمني، 
ولك��ن يجب اأن نو�س��ح باأن تكلفة ال�س��اروخ الواحد 
الذي تطلقه منظومة باتريوت “3 مليون دوالر”، اأي 
اأن كل �س��اروخ مين��ي يكلف ال�سعودي��ة “15 مليون 
دوالر”، مقابل 1 ملي��ون دالر قيمة ال�ساروخ اليمني 
ونح��ن نتكل��م ع��ن �س��اروخ واح��د فكي��ف اإذا اأطلق 
اليمني��ون اأكر من �ساروخ دفع��ة واحدة اأو امتلكوا 
�سواري��خ اأك��ر تطورا هذا “اإن كان��وا ال ميلكونها”، 
ه��ل ي�ستطيع امللك القادم حتمل ه��ذه النفقات وباده 
ت�سه��د و�سعا اقت�ساديا �سعبا، ف�سا عن كونها تعج 
بالفو�س��ى على م�ستوى تثبي��ت احلكم داخل اال�سرة 
احلاكمة وغريها من االمور ال�سائكة التي كان اآخرها 

اعتقال 18 اأمريا و4 وزراء حتت عنوان “مكافحة الف�ساد”.

الداخل على  تأثير “بركان 2” وتداعياته 
ميكنن��ا اأن نلخ���س تداعي��ات و�س��ول ال�س��اروخ اليمن��ي اإلى عمق 

الأرا�سي ال�سعودية عرب هذه النقاط الثالثة:
النقطة االولى: اإطاق 5 �سواريخ من منظومة حديثة مثل باتريوت 
3 ت��دل على اأن ال�ساروخ اليمني كان متجها اإلى الهدف ب�سكل �سحيح، 
واملنظومة عرب اأجهزتها اأعطت اإ�سارات بان ال�ساروخ اقرتب كثريا من 

الهدف وال بد من اعرتا�سه.
النقط��ة الثانية: هل اإطاق خم�س��ة �سواريخ باتريوت دفعة واحدة 
ل�سق��اط �س��اروخ بال�ستي واح��د، ياأتي يف اإط��ار عدم ثق��ة ال�سعودية 

باملنظومة االأمريكية واأن اإطاقها �ساروخا واحدا لن يفي بالغر�س.
نحن نتكلم عن �ساروخ واحد ولكن يف حال واجهت ال�سعودية عدوا 
اأقوى وميلك منظومات �سواريخ اأكر تطورا، ماذا �ستكون النتيجة؟!؛ 

كيف �ستتعامل ال�سعودية مع ع�سرات ال�سواريخ يوميا؟
النقطة الثالث��ة: كان م�ستغربا بالن�سبة للكثريين ومنهم ال�سعودية، 
كيف ميكن ل�سعب حما�سر برا وبحرا وجوا على مدار اأكر من عامن اأن 
يوجه مثل هذه ال�سربات املوجعة وهو ال ميلك اأي منظومة دفاع جوي 
اأو اأ�سلحة ط��ريان، ومع ذلك يهدد وينفذ وي�سرب ويوجع العدوان، ال 

بل يك�سف عن منظومات �سواريخ جديدة بن احلن واالآخر.
الير�س��ى  و�سج��اع  مق��اوم  �سع��ب  اليمن��ي  ال�سع��ب  اخلت��ام؛  يف 
باالإم��اءات اخلارجية عليه وه��و يدفع �سريبة ه��ذا االأمر، ولكن ومع 
احرتامن��ا لكل ال�سعوب املقاوم��ة اإال اأن ال�سعب اليمني ترفع له القبعة 
عل��ى هذه القدرة اجلبارة على التحمل وال�س��رب يف مواجهة العدوان؛ 
�سع��ب به��ذ اجلربوت الميكن اخل��وف عليه وعلى من يعت��دي عليه اأن 
يخاف م��ن عواقب فعلته، وما حدث م�ساء ال�سب��ت املا�سي اأول الغيث 

واالآتي قد يكون اأعظم.

تقرير

املهرة حلبة صراع عمانية إماراتية..
ت�سهد حمافظة املهرة توترا غري م�سبوق بعد 
توجيه��ات دول الع��دوان بت�سليم مين��اء ومطار 
الغي�سة لقوات املنطق��ة الع�سكرية الثانية التي 
و�سل بع�س جنودها قادمن من ح�سرموت اإلى 
الغي�س��ة خال اليوم��ن املا�سين، و�سط رف�س 
قائ��د الل��واء 137 م��درع وال�سلط��ات املحلي��ة 
م�سنودة باأبناء القبائ��ل التي انت�سرت يف حميط 
الغي�س��ة ومطاره��ا وميناءه��ا ملنع دخ��ول هذه 
الق��وات التابعة لهادي، ليتدخل هادي موؤكدًا اأن 
ه��ذه القوات �ستعمل حتت اإم��رة حمافظ املهرة 

ومدير اأمنها.
ه��ذه االأح��داث جاءت بع��د زي��ارة عيدرو�س 
الزبي��دي رئي���س م��ا ي�سم��ى باملجل���س االنتقايل 
للمحافظ��ة اأواخ��ر ال�سهر املا�س��ي، والتي اأعلن 
فيه��ا ع��ن اإن�س��اء ق��وات النخب��ة املهري��ة عل��ى 
غ��رار ق��وات النخب��ة ال�سبواني��ة واحل�سرمية 
الت��ي اأن�ساأته��ا االإمارات يف �سب��وة وح�سرموت 
لل�سيط��رة عل��ى تل��ك املحافظ��ات، وقوب��ل ه��ذا 
االع��ان بالرف���س م��ن ال�سلطان عب��داهلل عي�سى 
عف��رار ال��ذي اأكد ع��دم حاجة املحافظ��ة لقوات 
نخب��ة مهري��ة، وعار���س اإن�س��اء ف��رع للمجل�س 

االنتقايل يف املحافظة.
ظل��ت حمافظة امله��رة بعيدا ع��ن ال�سراعات 
منذ بداي��ة العدوان على اليم��ن، وال يوجد فيها 
“انقابي��ن” ح�سب زعم دول  “متمردي��ن” اأو 
الع��دوان، بل تخ�سع املحافظ��ة حلكم ما ت�سمى 
ال�سرعي��ة، فلماذا اإ�سرار االإمارات على الدخول 
للمحافظ��ة ون�س��ر ملي�سياته��ا التابع��ة لها؟ وما 

اأهداف واأطماع دول العدوان يف املهرة؟
هن��اك اأه��داف داخلية وخارجي��ة، فالداخلية 

منها ت�سع��ى دول االحتال االإماراتي ال�سعودي 
ال�ستكم��ال احت��ال جن��وب اليمن بع��د احتاله 
الأغل��ب املحافظ��ات اجلنوبي��ة وال�سرقية ونهب 
ثرواتها وخرياتها، كما اأنها ت�سعى لنقل الفو�سى 
االأمني��ة للمحافظة �سمن م�س��روع اإدخال اليمن 
يف الفو�س��ى اخلاق��ة من خال خل��ق �سراعات 
وحروب اأهلية وتدمريي��ة بنف�س النموذج الذي 
تعمله االآن يف عدن وبقي��ة املحافظات اجلنوبية 
املحتل��ة، لتمرير اأطماعها يف احتال موقع اليمن 

اجلغرايف الهام.
واإال اإذا كان الع��دوان على اليمن الأجل اإعادة 
ال�سرعي��ة كما يزعم��ون.. فه��ذه املحافظة حتت 
حك��م ال�سرعية، فم��ا الداعي لدخوله��ا وت�سكيل 

ملي�سيات فيها؟

أما األهداف اخلارجية فتتمثل في التالي:
– ال�سيطرة على موقع املهرة اال�سرتاتيجي 
حيث تطل على البح��ر العربي ومتتلك مينائن، 
يت��م  ال��ذي  ن�سط��ون، ومين��اء خلف��وت  مين��اء 
بناوؤه حديث��ا، كما اأنها تعت��رب البوابة ال�سرقية 
اليمنية اإلى اخللي��ج ولها منفذين يربطان اليمن 
ب��دول اخلليج )�سرفيت، �سح��ن(، وتدر ماين 

الدوالرات خلزينة الدولة اليمنية.
وم��ن  الع��دوان  دول  �سيط��رة  – ا�ستكم��ال 
عل��ى  االمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  خلفه��م 
البح��ر العرب��ي يف �سي��اق ال�س��راع م��ع اإي��ران 
امل�سرف��ة عل��ى م�سي��ق هرم��ز، وه��ذا م��ا يف�سر 
اهتمام االإمارات ب�س��كل كبري على جنوب اليمن 
و�سرق��ه واحتالها جلزيرة �سقط��رى وحمافظة 

ح�سرموت و�سبوة.
لدولة عمان يف  االأمن واال�ستق��رار  – تهدي��د 

�سي��اق ال�سراع بن عم��ان من جه��ة واالإمارات 
وال�سعودية من جهة اأخ��رى كون ال�سراع قدمي 
جدي��د متثل يف �سراع جغ��رايف على احلدود بن 
االإمارات وعمان و�سراع �سيا�سي مع ال�سعودية 
التي ترى يف الدور العماين دورا بارزا يتجاوزها 
يف ملف��ات املنطقة كدورها يف املل��ف اليمني التي 
رف�س��ت الدخول يف التحالف �س��د اليمن و�سعت 
الأن تكون و�سيطا بن جمي��ع االأطراف اأو الدور 
املت�ساع��د له��ا يف بع���س امللف��ات عل��ى م�ستوى 
الع��امل منه��ا دوره��ا يف توقيع االتف��اق النووي 
بن اإيران والواليات املتحدة االمريكية وقد برز 
اخلاف بينهما لل�سطح يف اأوقات وملفات متعدة 
داخ��ل جمل���س التع��اون اخلليج��ي اأو خارجه، 
وياأت��ي اتخاذ امله��رة كقاعدة انط��اق لل�سراع 
مع عم��ان بعد ف�سل اأبوظب��ي مبحاولة االنقاب 
عل��ى قابو���س ب��ن �سلط��ان ع��ام 2011م وف�سل 
ال�سعودية اي�سا يف حماولة انقاب جديدة العام 

املا�سي كما ذكرت بع�س االأنباء.
االإم��ارات  حت��ركات  اأن  عم��ان  ت��رى  لذل��ك 
يه��دد  اليم��ن  يف  حدوده��ا  عل��ى  وال�سعودي��ة 
اأمنه��ا اال�سرتاتيج��ي، وردا عل��ى ذل��ك حتركت 
عم��ان لقط��ع الطريق اأم��ام هذه املخ��اوف بعدة 
خط��وات منه��ا جتني�س �سلط��ان امله��رة عبداهلل 
عي�سى عفرور وحي��در اأبوبكر العطا�س، و�ستن 
�سخ�سي��ة م��ن اأ�سرتيهم��ا باالإ�سافة اإل��ى اإن�ساء 
قن��وات توا�س��ل بينه��ا وب��ن بع���س م�سائ��خ 
امله��رة وح�سرم��وت وت�سهيل اإج��راءات دخول 

مواطني املهرة اإل��ى عمان باالإ�سافة اإلى ن�سرها 
موؤخ��را قوات ع�سكرية عل��ى حدودها مع املهرة 
بينما ت�سعى االإم��ارات للتوغل يف املحافظة عرب 
منظم��ات اإن�ساني��ة وا�ستقطاب بع���س امل�سائخ، 
واأن�س��اأت مع�سك��ر يف الغي�س��ة لتدري��ب اأبن��اء 

املحافظة وجتنيدهم ل�ساحلها.
ووفقا للمعطي��ات امليدانية وحال��ة االحتقان 
ال�س��راع  �سيت�ساع��د  املحافظ��ة  يف  املوج��ودة 
امله��رة،  يف  ال�سع��ودي  االإمارات��ي  العم��اين 
كبقي��ة  العن��ف  دوام��ة  املحافظ��ة  و�ستدخ��ل 
املحافظ��ات اجلنوبي��ة املحتلة، فبع��د اأن كانت 
االأخب��ار من امله��رة منقطعة �سن�سم��ع م�ستقبا 
اأخبار التفجريات واالغتياالت وال�سراعات كما 

ن�سمعها اليوم من عدن وح�سرموت و�سبوة.

تقسيم حضرموت
بع��د ا�ستكم��ال �سيطرتها على جن��وب و�سرق 
اليم��ن م��ن ع��دن اإل��ى �سقط��رى و�س��وال اإل��ى 
ح�سرموت و�سبوة، ت�سعى دول العدوان حاليا 
لتق�سي��م ح�سرم��وت اإل��ى حمافظت��ن يف �سي��اق 

تق�سيم اليمن اإلى كنتونات �سغرية متناحرة.
ج��اء ه��ذا االإعان خ��ال زيارة عل��ي حم�سن 
االأحمر ل��وداي ح�سرموت ال�سه��ر املا�سي التي 
التقى فيها قي��ادات ع�سكري��ة وم�سائخ ووجهاء 

الوادي.
خمطط تق�سيم ح�سرم��وت ت�سعى ال�سعودية 
م��ن خال��ه لتفكي��ك املحافظ��ة لي�سه��ل ابتاعها 
و�سمه��ا لها وفق اأطماعها املعروفة منذ ع�سرات 

ال�سن��وات بجع��ل هذه املحافظة مم��را بريا تنفذ 
من خاله لبحر العرب عرب القناة البحرية التي 
تربط اخلليج العربي ببحر العرب، والتي اأطلق 
عليه��ا ا�سم “قناة �سلم��ان”، لتتمكن من ت�سدير 
نفطه��ا بدال من م�سيق هرمز ال��ذي ت�سيطر عليه 

اإيران.
ه��ذه اخلطوة تاأت��ي بعد نه��ب ال�سعودية 42 
األف كيلومرت م��ن اأرا�سي ح�سرموت، بداية من 
مع�سكر اخلراخ��ري اإلى مثل��ث ال�سيبة باحلدود 

مع عمان خال االأيام املا�سية ..

مديرية املخا
ويف غرب اليم��ن ت�سعى دولة االإمارات لف�سل 
مديريات ال�ساح��ل واملخا التابعة لتعز واإعانها 
حمافظ��ة م�ستقل��ة مبجل���س انتق��ايل تاب��ع له��ا، 
وحتدثت امل�سادر عن دفع االإمارات ل�سخ�سيات 
م��ن داخل املخ��ا لت�سكيل جمل�س انتق��ايل م�سغر 

ميهد الإعان هذه املحافظة.
كل ه��ذه التحركات لدول الع��دوان ال�سعودي 
االإمارات��ي وم��ن خلفه��م االأمريك��ي، واحتالهم 
للمحافظات اجلنوبية وال�سرقية وجزر �سقطرى 
ومي��ون وحني���س وب��اب املن��دب، وكل املوانئ 
واملط��ارات وحق��ول النف��ط والغ��از، وال�سع��ي 
لتق�سي��م اليم��ن، توؤك��د حقيقة اأه��داف العدوان 
عل��ى اليم��ن يف ال�سيطرة على املوق��ع اجلغرايف 
اليمني اال�سرتاتيجي خدمة للم�ساريع االأمريكية 
االإ�سرائيلية يف املنطقة. وكما ف�سل م�سروعهم يف 

تق�سيم العراق �سيف�سل يف اليمن باإذن اهلل …

خفايا الدور اإلماراتي املشبوه في املهرة وحضرموت وتعز
زيــــد الغـــــر�سي
ارت�س�ت دويلة االإم�ارات اأن تكون مطية لتنفي�ذ امل�ساريع االأمريكي�ة االإ�رشائيلية يف املنطقة، 
ف�كان له�ا الدور يف ال�سعي لف�س�ل اإقليم كرد�ستان ع�ن العراق، ولها احل�س�ور الكبري يف احلرب 
الت�ي ت�سهدها ليبي�ا، ويف اليمن تتحرك بنف�ش ال�سيناريو يف تلك البلدان لنف�ش االأهداف حيث 
برز ح�سورها يف املحافظات اجلنوبية وال�رشقية املحتلة، كما اأنها تت�سدر امل�سهد يف بناء القواعد 
الع�سكري�ة يف ج�زر اليم�ن و�سعيها امل�ستم�ر لت�سكيل ملي�سي�ات تابعة له�ا يف كل املحافظات 
املحتلة.. كل ما تقوم بهذه الدويلة يف اليمن واملنطقة يوؤكد اأن مثلها ال ميكن اأن تقوم بهذا الدور 

لوال وجود الدعم والتخطيط االأمريكي واملباركة اال�رشائيلية املعلنة.

!!
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ا�ست�سه��د واأ�سيب 31 مواطن��اً بينهم اأطفال 
احلدي��دة  وحمافظت��ي  العا�سم��ة  اأمان��ة  يف 
و�سع��دة خ��ال �ساعات يوم اجلمع��ة 21 �سفر 

1439ه� املوافق 10_11_2017م جراء 
غارات ط��ريان الع��دوان ال�سعودي 

االأمريكي.
حيث �سن طريان العدوان غارتن 

عل��ى جتم��ع لل�سيادي��ن يف جزي��رة 
الب�سي��ع مبديري��ة اللحي��ة حمافظ��ة 

احلدي��دة م��ا اأدى اإل��ى ا�ست�سهاد 
ثمانية منهم واإ�سابة ثمانية 

اآخرين.
يف ح��ن اأ�سي��ب ثمانية 
مواطن��ن وتدم��ري اأربعة 
من��ازل وت�س��رر ع��دد من 

ج��راء  املج��اورة  املن��ازل 
الع��دوان  لط��ريان  غارت��ن 

ا�ستهدفتا حي ال�سعدي مبنطقة العر�سي يف باب 
اليمن ب�سنعاء القدمية.

وا�ست�سه��د 8 مواطن��ن بينهم طف��ان وامراأة 
واأ�سي��ب مواطن��ن اآخرين ج��راء غارات 
ط��ريان الع��دوان الت��ي ا�ستهدفت منزل 

مواط��ن يف منطق��ة بني 
مبديري��ة  �سي��اح 

يف  رازح 
فظة  حما

�سع��دة.. كم��ا �سن ط��ريان العدوان غ��ارة على 
منطق��ة اجلعمل��ة مبديرية جمز و�سب��ع غارات 
عل��ى مناط��ق الف��رع والبقع وخليق��ا مبديرية 
كتاف، كما �سن غ��ارة على منطقة بني �سياح 
مبديري��ة رازح احلدودية وتعر�ست مناطق 
�ساروخ��ي  لق�س��ف  باملديري��ة  متفرق��ة 

ومدفعي �سعودي.
ثم��اين  الع��دوان  ط��ريان  و�س��ن 
غارات على مديريتي حر�س وميدي 
مبحافظ��ة حجة وثاث غارات على 
منطق��ة عي��ال حمم��د مبديري��ة نه��م 
وغارتن على الهاملي مبديرية موزع 

يف حمافظة تعز.
ويف م��ا وراء احل��دود �سن طريان 
العدوان ثاث غ��ارات على ال�سرفة 
والطلع��ة يف جن��ران وغارتن على 

الربوعة يف ع�سري.

��صت�صهـــاد و�إ�صـــابـــة 
مو�طناً باأمانة �لعا�صمة وحمافظتي �حلديدة و�صعدة

العدوان  اأرتكب فيها  التاريخ مثيل،  لها  اأمريكي �سعودي همجي مل يعرف  اأر�سا وان�سانا يعاي�ش عدوان  اأعوام واليمن  الثالثة  ما يقارب من  منذ 
بطائراته وا�سلحته املتطورة مبا فيها املحرمة اأب�سع اجلرائم بحق اأبناء ال�سعب اليمني مبن فيهم االأطفال والن�ساء، مدمرًا ع�رشات االلف من املنازل 

واملن�ساءات اخلدمية، ومل يكتفي بذلك فح�سب بل فر�ش ح�سار بري وبحري وجوي.
فعلى مدار اأيام االأ�سبوع ت�ستمر غارات العدوان يف ارتكاب املجازر بحق االأبرياء وهدم منازل املواطنني على روؤو�ش �ساكنيها.  

ومعا كل ذلك اال ان العدوان مل ولن ي�ستطع اأخ�ساع ال�سعب اليمني االأ�سيل، بل زادة قوة و�سمود ومتا�سكا، فهو يجود باملقاتلني واملال والغذاء 
يف خمتلف اجلبهات.

�س��ن ط��ريان العدوان ال�سع��ودي االأمريك��ي 31 غارة 
عل��ى عدد م��ن حمافظ��ات اجلمهورية خ��ال �ساعات يوم 
ال�سب��ت 22 �سفر 1439ه��� املواف��ق 11_11_2017م ما 
اأدى اإ�ساب��ة طف��ل وتهدم من��ازل املواطن��ن واملن�سئات 

العامة.
حيث كانت البداية ب�س��ن طريان العدوان �ست غارات 
عل��ى كلي��ة ال�سرطة وحميطه��ا باأمانة العا�سم��ة ما اأدى 
اإل��ى تهدم اأحد املنازل و�سط �سوق ال�سمك يف حي البليلي 

واأ�سرار متفاوتة يف املنازل واملدار�س املجاورة .
كم��ا �س��ن الط��ريان ث��اث غ��ارات عل��ى مديري��ة نه��م 

مبحافظ��ة �سنع��اء و ثاث غ��ارات اأخرى عل��ى مديرية 
، و ثم��اين غ��ارات عل��ى  اخل��وخ مبحافظ��ة احلدي��دة 

مديريتي حر�س و ميدي مبحافظة حجة.
ويف �سع��دة ا�ستهدف طريان الع��دوان بغارة منزال 
يف منطق��ة اآل مقن��ع مبديرية منب��ه احلدودية ما اأدى 
اإلى اإ�ساب��ة طفل ، كما �سن �ست غارات على منطقتي 

االأجا�سر و ال�سوح مبديرية كتاف .
ويف م��ا وراء احل��دود �س��ن الط��ريان املع��ادي 
غارت��ن عل��ى موق��ع ال�سبكة يف جن��ران، وغارتن 

على قرية قمر يف جيزان.

�لعدو�ن �ل�صعودي �لأمريكي يو��صل 
��صتهد�ف �ملو�طنني وممتلكاتهم

وا�س��ل الع��دوان ال�سع��ودي االأمريكي ا�سته��داف املواطنن وممتلكاته��م عرب الغ��ارات اجلوية والق�سف 
ال�ساروخ��ي واملدفع��ي على عدد من حمافظ��ات اجلمهورية، خال �ساعات ي��وم االأربعاء 26 �سفر 1439ه� 
املواف��ق 15_11_2017م.. حيث ا�ستهدف ق�سف �ساروخي ومدفع��ي �سعودي مكثف املناطق الغربية من 

مديرية منبه ومنطقة الغور مبديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية �سدا احلدودية.
يف ح��ن �سن طريان العدوان �ست غارات على مديريتي �س��دا والظاهر مبحافظة �سعدة وثاث غارات 

على مديرية اخلوخة مبحافظة احلديدة. 
كم��ا ا�سته��دف الط��ريان بثاث غ��ارات منطقة يخت��ل يف مديرية املخ��ا مبحافظة تع��ز وغارتن على 
منطقت��ي املدف��ون وحمل��ي يف مديرية نهم، كما �سن 21 غ��ارة على مديريتي حر���س وميدي مبحافظة 

حج��ة.. وفيم��ا وراء احلدود �س��ن طريان الع��دوان ال�سع��ودي االأمريكي خم�س غ��ارات على موقع 
ال�سرفة يف جنران، وثاث غارات على الربوعة يف ع�سري.

غـــار�ت ه�صتيـــريـــة 
للعدو�ن على �صعدة وحجة وفيما ور�ء �حلدود

طيـر�ن �لعدو�ن ي�صــــن 
غارة على عدد من حمافظات �جلمهورية

فــــي غ�صـــــون �أ�صبـــــوع:
طري�ن �لعدو�ن ي�صن مئات �لغار�ت على عدة حمافظات .. تخلف 51 �صهيد� وجريحًا 

طري�ن �لعدو�ن ي�صن 27 
غــارة ويدمــر جهــاز �لإر�صــاد �ملالحي مبطار �صــنعاء

�س��ن ط��ريان الع��دوان ال�سع��ودي االأمريك��ي 
27 غ��ارة خ��ال �ساعات ي��وم الثاث��اء 25 �سفر 
ا�ستهدف��ت  14_11_2017م  املواف��ق  1439ه��� 

مطاري �سنعاء واحلديدة وممتلكات املواطنن.
جه��از  الع��دوان  ط��ريان  غ��ارات  دم��رت  حي��ث 
االإر�ساد املاحي مبطار �سنعاء الدويل بعد ا�ستهدافه 

بغارتن.

و�س��ن الط��ريان املعادي غ��ارة على مط��ار احلديدة 
ال��دويل، و 16 غ��ارة عل��ى مديريت��ي حر���س و مي��دي 

مبحافظة حجة.
يف حمافظ��ة �سعدة �سن طريان العدوان اأربع غارات 
عل��ى منطقت��ي الظاه��ر واحل�سام��ة مبديري��ة الظاه��ر 

وغارتن على منطقة خليقا مبديرية كتاف.
ي�س��ار اإلى حدوث اأ�س��رار مادية يف مزارع وممتلكات 

املواطن��ن جراء ق�س��ف �ساروخي ومدفع��ي �سعودي 
عل��ى مناط��ق متفرقة م��ن مديرية منب��ه ومنطقة الغور 

مبديرية غمر احلدودية.
ال�سع��ودي  الع��دوان  ط��ريان  اأن  بالذك��ر  اجلدي��ر 
االأمريك��ي ا�سته��دف بغارتن جتمع��ات ملرتزقته بجبل 

العرو�س يف �سرب حمافظة تعز.

وا�س��ل حتال��ف الع��دوان االأمريك��ي ال�سع��ودي �س��ن غارات��ه 
اله�ستريي��ة على املحافظات اليمنية، وق�سفة ال�ساروخي واملدفعي 
عل��ى املديري��ات احلدودي��ة خ��ال �ساع��ات ي��وم االثن��ن24 �سف��ر 

1439ه� املوافق 13_11_2017م.
فف��ي �سع��دة اأ�سيب مواطن��ن اثن��ن بق�سف �ساروخ��ي ومدفعي 

�سعودي على منطقة اآل ال�سيخ مبديرية منبه احلدودية.
يف ح��ن �س��ن ط��ريان الع��دوان غ��ارة لط��ريان الع��دوان االأمريك��ي 
ال�سع��ودي على منطقة مندبة مبديرية باقم، وغارة على مديرية الظاهر، 

وا�ستهدف بغارة �سيارة مواطن وادي اآل ابوجبارة مبديرية كتاف، و�سن 
غارتن على منطقة الفرع يف نف�س املديرية 

اإل��ى ذل��ك �س��ن ط��ريان الع��دوان االأمريك��ي ال�سع��ودي 6 غ��ارات على 
مديريت��ي حر�س وميدي يف حجة، وغارة �سم��ال مع�سكر خالد بتعز، و�سن 

غارة على مديرية كر�س يف حلج.
وفيم��ا وراء احل��دود �سن ط��ريان العدوان غ��ارة على مدين��ة الربوعة 
بع�سري، وا�ستهدف بغارة قرية اخلل يف جيزان، و�سن 5 غارات على موقع 

ال�سرفة بنجران.

طري�ن �لعدو�ن يو��صل ��صتهد�ف �ملو�طنني �لأبرياء وممتلكاتهم
طري�ن �لعــــدو�ن يـ�صن

�صل�صــلة غــارت على عــدد مــن �ملحافظات
�س��ن حتال��ف الع��دوان االأمريك��ي ال�سع��ودي �سل�س��ة غ��ارات عل��ى 

ع��دد من حمافظ��ات اجلمهورية خ��ال �ساعات يوم االأح��د 23 �سفر 
1439ه� املوافق 12_11_2017م مع توا�سل الق�سف ال�ساروخي 

واملدفعي على املديريات احلدودية ب�سعدة.
فف��ي �سعدة اأ�سيبت طفل��ة جراء ق�س��ف �ساروخي ومدفعي 
�سعودي عل��ى مناطق متفرقة من مديري��ة رازح احلدودية، كما 
ا�سته��دف الق�س��ف ال�ساروخ��ي منطق��ة الغ��ور يف مديري��ة غمر 

ومنطقة طان مبديرية حيدان.
يف ح��ن �سن ط��ريان العدوان غارت��ن على منطق��ة الثعبان 

مبديري��ة باقم، وغارة عل��ى منطقة ال�س��وح مبديرية كتاف 
ب�سعدة.

كما �س��ن طريان الع��دوان 4 غارت عل��ى مديريتي 
حر���س ومي��دي، وغ��ارة عل��ى مديري��ة ح��ريان 

بحج��ة، و�س��ن غارت��ن عل��ى منطق��ة احلقة يف 
مديري��ة نه��م ب�سنع��اء، وغ��ارة عل��ى مديرية 

�سرواح مبارب.
وفيم��ا وراء احل��دود ا�سته��دف الط��ريان 
املع��ادي قرية قم��ر يف جيزان بخم���س غارات، 

و�سن غارة على مدينة الربوعة بع�سري.
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8

جبهة نجران

جبهة نهم

اأ�سب��وع ملتهب يف جبهة جنران حيث كثف اأبطالنا من عملياتهم 
النوعية والق�سف املدفعي امل�سدد والتدمري الهند�سي وال�سرب 
ال�ساروخ��ي املزل��زل حيث نف��ذ ابطال اجلي���س واللجان عملية 

يف اغارة عل��ى موق��ع ال�سبكة  وجرح��ى  قتل��ى  و�سق��وط 
ومرتزقته��م كما لق��ي الع�سرات �سف��وف جن��ود العدوان 

وج��رح اآخرين بعملي��ة هجومية من املرتزق��ة م�سرعهم 
واللج��ان  على مواقع يف مع�سكر القفال.للجي���س 

ا�ستهدف��ت  مدفعي��ة اجلي�س واللج��ان جتمعات كم��ا 
د  مواق��ع للجن��و يف  ومرتزقته��م  ال�سعودي��ن 

بال�سرفة وقيادة الفواز ومرتفعات رجا 
ودك��ت جتمع��ات وحت�سين��ات مرتزقة 
اجلي���س ال�سعودي يف �ساط��ح وذو رعن 
ويف تب��ة اخل�سباء وقبالة والتبة البي�ساء 
و�ساطح ومنفذ اخل�سراء ويف بوابة �سلة 

قع��ي وجتمع��ات للجن��ود ال�سعودي��ن يف  مو
موقع املخروق وال�سبكة ويف موقع ال�سبعة  و 

ال�سبكة وموقع نهوقة و قيادة �سقام.
ة �سن��ت كم��ا  لق��و ا

خي��ة  و ر ل�سا ا

اجلن��ود  جتمع��ات  عل��ى  �سرباته��ا 
ال�سعودي��ن يف موق��ع م�ستح��دث 

بال�سدي���س وال�سرف��ة ومع�سكر 
بليال��ن  ومع�سك��ر  رج��ا 

�سواري��خ  م��ن  ب�سلي��ة 
الكاتيو�سا

اهلل  م��ن  وبت�سدي��د 
اأبط��ال  متك��ن 

القنا�سة  وح��دة 
 3 قن���س  م��ن 

مرتزق��ة  م��ن 
جلي���س  ا

ال�سع��ودي 
موق��ع  يف 

الطلعة.

3ق�صف �صاروخي ومدفعي وعمليات هجومية مزلزلة وقن�ص 

�سن �ساح املدفعية الأبطال اجلي�س واللجان 
ال�سعبية ق�سفاً مدفعياً مدمرًا على مواقع 

وجتمعات اآليات وجنود اآل �سعود ومرتزقتهم يف 
اأغلب املواقع التي يتواجدون فيها يف جبهة ع�سري 

وطوال اأيام االأ�سبوع املا�سي حيث ق�سفت املدفعية 
جتمعات للجنود ال�سعودين يف قرية جمازة ويف قلل 

حر�س احلدود وخلف ال�سيباين ومقر قيادة 
عن الثورين موقع امل�سيال ومع�سكر 

ورقابة الهنجر 
وجتمعات يف الربوعة و 

قبالة منفذ علب ويف رقابة الهنجر و 
وموقع ال�سبكة واجلوازت
كما �سنت ال�ساروخية 

ق�سفاً 

جبهة عسري

م�صرع �لع�صر�ت من �ملرتزقة بعملية هجومية
للجي�ص و�للجان على تبتي �خلز�ن و�لقنا�صني ومنفذ علب

يوا�سل اأبطالنا البوا�سل عملياتهم البطولية يف مواجهة 
الغزو االأمريكي ال�سهيو�سعودي فيما يو�سك م�سل�سل 

االرتزاق على النهاية حينما يبداأ ا�سيادهم بت�سفيتهم 
كما حدث ذلك يف تعز بق�سفهم بالطريان فيما 

يعي�ش العدو ال�سعودي نك�سات �سيا�سية وع�سكرية 
واقت�سادية مل متر بها املهكلة من قبل وبت�سجيع علني من 
ترامب يقودها بن �سلمان نحو الهاوية فيما ينتظر العرب 

والعامل والفل�سطينيني ب�سكل خا�ش ت�سفية الق�سية 
الفل�سطينية على ايدي بني �سعود.. �سعيًا ل�سق الطريق 

نحو التطبيع العلني ع�سكريًا واأمنيًا واقت�ساديًا مع تل 
ابيب بحجة مواجهة اخلطر االإيراين وم�ستوى الت�سدي 

للعدوان االجرامي واحل�سار الذي تفر�سه جاهلية القرن 
يوا�سل اأبطال اليمن تلقني العدو ومرتزقته ال�سفعات 

القاتلة وكما اأ�سار ال�سيد القائد يف بداية العدوان اأن 
م�ستنقع ال�سعودية كبري ولن تخرج منه ب�سهولة ويبدو 

اأن خارطة املنطقة اأ�سبحت بني اأيدي اجلي�ش اليمني 
وجلانه و�سعبه ال�سابر امل�سحي وعليهم موا�سلة ال�سمود 

والثبات لر�سم منطقة عربية جديدة ال و�ساية عليها 
وال تنازل فيها عن الثوابت واملقد�سات واالأر�ش وامل�سري 

الواحد.

قن�ص 19منافقًا 
وتنفيذ 3 عمليات هجومية 

و�حر�ق 5 �آليات و�شقوط الع�شرات من 
�ملنافقني يف ق�صف على مو�قعهم ب�صرو�ح

هجوميتن  عمليتن  ال�سعبية  واللجان  اجلي�س  اأبطال  �سن 
الأولى على موقع م�ستحدث للمنافقني يف �سرواح و�سقوط 

قتلى وجرحى يف �سفوفهم والعملية الثانية على مواقع 
وقتلى  �سرواح  مبديرية  املطار  تبة  يف  املنافقن 

وجرحى يف �سفوفهم.
ال�سعبية  واللجان  اجلي�س  مدفعية  ا�ستهدفت  كما 

اأيام  طوال  ب�سرواح  الزغن  يف  املنافقن  جتمعات 
املرتزقة  من  الع�سرات  و�سقوط  املا�سي  الأ�سبوع 

املتوا�سل  املدفعي  الق�سف  اإثر  اآخرين  وا�سابة 
ا�ستهدف  مت  كما  الزغن..  يف  جتمعاتهم  على 

جتمعات للمنافقن بوادي ربيعة بعدد من قذائف 
وحدة  متكنت  فقد  ذلك  جانب  واإلى  املدفعية.. 
القنا�سة من قن�س 19 منافق يف مناطق متفرقة 

من جبهة �سرواح.

جبهة مارب

جبهة ميدي

عملية هجومية 
�أ�صفرت عن �ل�صيطرة 

على عدد من �ملو�قع 
و�عطاب طقم ومعدل 14 

وقن�ص 5 منافقني
متكن جماهدو اجلي�ش واللجان ال�شعبية من �شن هجوم 

علی املواقع التي كان املنافقني قد �شيطر عليها 
با�شتعادتها  وقاموا  املا�شية  الأيام  يف 

مكبدين املنافقني خ�شائر فادحة يف العدة والعتاد ولذ البقية بالفرار.
كما اأطلقت القوة ال�شاروخية �شاوخ �شاروخ زلزال1 وعدد من القذائف املدفعية علی جتمعات 
ق�شفًا  واللجان  اجلي�ش  مدفعية  مدفعية  �شنت  فيما  ميدي،  �شحراء  �شمال  للمنافقني 

متوا�شاًل علی جتمعات املنافقني �شمال �شحراء ميدي حمققة اإ�شابات مبا�رشة.
عيار  ومعدل  العدوان  ملنافقي  ع�شكري  طقم  اإعطاب  من  اأبطالنا  متكن  كما 
14 �شمال �شحراء ميدي وكذلك متكنت وحدة القنا�شة من قن�ش 
منري  املنافق  لقي  كما  ميدي  �شحراء  �شمال  منافقني   5
اجلي�ش  اأبطال  بنريان  م�رشعه  �شوفان 

واللجان يف جبهة ميدي.

من مرتزقة �جليــ�ص �ل�صعــودي 

�صمـود �أ�صطوري لأبطال جبـهة نهــم
وتنكيل متو��صل بجحافل �ملرتزقة و�غتنام �أ�صلحة و�أ�صر عدد من �ملنافقني بعمليات هجومية

ال�سمود االأ�سطوري الأبطال جبهة نهم يتوا�سل ويك�سر جربوت وكربياء 
بن��ي �سع��ود ومرتزقتهم بنحر املئ��ات من عبيده��م قرابن على 
�سخ��ور وجب��ال نه��م البا�سل��ة 

اأبط��ال حي��ث  �س��ن 

جبه��ة نه��م خ��ال االأي��ام املا�سي��ة )5( عملي��ات هجومي��ة عل��ى مواقع 
املنافق��ن حي��ث كان��ت العملي��ة االأول��ى على مواق��ع املنافق��ن يف عيدة 
ومواق��ع اأخرى بجبهة نهم ومقت��ل وجرح العديد من املنافق 
كما �سقط قتلى وجرحى يف �سفوف منافقي العدوان 
خ��ال عملية هجومي��ة ثانية عل��ى مواقعهم يف 
�سع��ب اجلرجور فيما كانت العملية الثالثة 
عل��ى تب��اب عيا���س بجبهة نه��م وقتلى 

وجرحى يف �سفوف املنافقن.
كما متكن ابطال اجلي�س واللجان 
ال�سعبية من ك�سر زحف وا�سع 
للمنافق��ن على مواقع املدفون 
وتب��ة جعفر وتب��اب ال�سوامد 
ق��ام  الزح��ف  م��ع  تزامن��ا   ،

ابطال اجلي���س واللجان بهجوم م�س��اد ومباغت من مناطق 
متفرق��ة باملواق��ع متكبدي��ن خ�سائر يف العدة والعت��اد وا�سر 4 

منه��م و�سق��وط الع�سرات من القتل��ى واجلرح��ى يف �سفوفهم تاركا 
جث��ث قتاه يف ال�سعاب ، �سن طريان الع��دوان اكر من 10 غارات اثناء 
الزحف ومت�سيط باال�سلح��ة املدفعية واملتو�سطة و لقي القيادي النقيب 
املناف��ق عمار بكيل نا�س��ر القطيبي قائد �سرية يف الكتيب��ة االولى باللواء 
72 م�سرع��ه بنريان اجلي���س واللجان يف نهم فيما لقي ع��ددًا من منافقي 
الع��دوان م�سرعهم بينهم قيادات خال عملي��ات اأخرى للجي�س واللجان 
ال�سعبي��ة.. كم��ا اأطلقت القوة ال�ساروخي��ة 3 �سواريخ من نوع زلزال1 
على مواق��ع املنافقن بعيدة واملنارة و�س��اروخ زلزال 2 على جتمعات 
املنافق��ن بوادي ملح يف بيت االأق��رع. كما �سنت ق�سف��اً �ساروخياً مكثفاً 

ب�سواريخ الكاتيو�سا على جتمعات املناقن اأ�سفل نقيل فر�سة نهم.
كم��ا ذك��رت اإح�سائي��ة ع�سكري��ة خل�سائر املرتزق��ة خال الع�س��رة اأيام 

املا�سية 
لق��ي  حي��ث 

اأكر من 230 مرتزق 
م�سرعه��م، و اإ�ساب��ة نحو 500 

اآخري��ن بينهم اأكر من 90 اإ�ساباتهم حرجة، و 
تدمري 9 اآليات ع�سكرية، و اأ�سر عدد منهم، و اإغتنام كميات من االأ�سلحة.
 ه��ذا و قد اإرتفاع عدد �سرعى املرتزقة يف الكمن الذي ن�سبه لهم بوا�سل 
اجلي���س و اللجان لهم يف املدفون اإثناء حماولة زحف لهم اإلى 32 اأغلبهم 

من اللواء 72

العدو 
يعرتف

 �إعالم �لعدو�ن �ل�صعودي يعرتف مب�صرع و�إ�صابة 10من جنوده بنري�ن �جلي�ص و�للجان يف جبهات ما ور�ء �حلدود 
�لقتلى: 

املازم / �سعد بن را�سد بن �سياف القباين ال�سهلي
الرقيب حممد ال �سامل         فهد حممد عبداهلل املاوي 

م�سرع �سنيف حممد حماد القرين البحريي

�إ�صابة:
- م�سعل غاب علي الثعلي العتيبي        - �سالح الفريح
- فار�س بن عبداهلل بن ح�سن بن خزام العازمي العتيبي

- عيد حممد عيد بن عدوان مظيربي
- ح�سن ابراهيم          - حممد ال�سهري



تنكيل في نهم وتطهير في تعز وهجمات مباغتة بنجران واجلوف والضالع ومأرب.. أبطالنا يكتبون نهاية االرتزاق ويرفعون راية النصر واخلاص

801525207
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 
9التصدي لها بشائر

النصر
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اجلي���س  اأبط��ال  مدفعي��ة  �سب��ت 
واللج��ان ال�سعبية حم��م قذائفها 
وجتمع��ات  مواق��ع  عل��ى 
واآلي��ات جن��ود اآل �سع��ود 
ومرتزقته��م يف مواقعهم 
بقامي زبيد والدخان و 
واخل�سل  الغاوي��ة 
ب��ن  وم�سيح��ة 
وموق��ع  الدن 
ث  م�ستح��د
ل  �سم��ا
ي  ك��رب
���س  لكر ا
ج  ب��ر و

اخل�س��ل ويف موقع��ي م�ستح��دث نع�س��او 
والكر�س و�سقوط قتلى وجرحى و�سيارات 
و�سوه��دت �سيارات االإ�سع��اف وهي تهرع 
اإل��ى بع���س املواق��ع الت��ي مت ق�سفه��ا كما 
مت ا�سته��داف مراب���س مدفعي��ة اجلي���س 
وجتمع��ات  قي���س  جب��ل  يف  ال�سع��ودي 
للجن��ود ال�سعودي��ن واملنافقن يف الطوال 

والرم�سة والغاوية.
�سلي��ة  ال�ساروخي��ة  الق��وة  اأطلق��ت  كم��ا 
�سواري��خ كاتيو�سا على جتمع��ات اجلنود 
ال�سعودين يف قائم زبيد والكر�س البحطيط 

ويف الطوال والرم�سة ومركز ظهيان.
كما مت تدمري اآلية ع�سكرية �سعودية جنوب 
قرية اخل��ل قي ق�سف مدفع��ي و�ساروخي 
وو�سق��وط  ال�سعبي��ة  واللج��ان  للجي���س 
ع��دد م��ن القتل��ى واجلرح��ى وتدم��ري اآلية 
ع�سكري��ة يف ك�سر زحف للجنود ال�سعودين 
واملنافق��ن عل��ى قري��ة اخل��ل ، تزام��ن مع 

الزح��ف غط��اء ج��وي مكثف و�س��ن طريان 
االبات�س��ي 15 �ساروخ والط��ريان احلربي 

9 غارات.
كما متكن اأبطالنا م��ن اإعطاب اآلية ع�سكرية 

ا�ستهداف��ه  اإث��ر  الربن��ع  تب��ة  �سعودي��ة يف 
مبعدل ر�سا�س.

وقن�ست وحدى القنا�س��ة جندي �سعودي 
يف الفري�سة وقن�س جندي اآخر يف الدفينية.

جبهة جزيان

�لت�صدي لزحف كبيــر على قرية خل وتدمري �آلية و�إعطاب
�أخرى وقذ�ئف �ملدفعية و�ل�صاروخية تطال ع�صر�ت �ملو�قع �ل�صعودية

بالتزامن مع الق�سف املدفعي على جتمعات 
مرتزقة اجلي�س ال�سعودي قبالة منفذ علب ورقابة 

الهنجر وموقع ال�سبكة واجلوازات.
كما لقي الع�سرات من مرتزقة اجلي�س ال�سعودي 

م�سرعهم بعملية هجومية للجي�س واللجان على تبة 
اخلزان وتبة القنا�سن قبالة منفذ علب.. 

ومتكنت وحدة القنا�سة من قن�س 2 مرتزقة اجلي�س 
ال�سعودي يف منفذ علب و�سبحطل

جبهة عسري

م�صرع �لع�صر�ت من �ملرتزقة بعملية هجومية
للجي�ص و�للجان على تبتي �خلز�ن و�لقنا�صني ومنفذ علب

قن�ص 4 
منافقني وم�صرع 

6 �آخرين و�لت�صدي لزحف فا�صل 
على منطقة �ملختبي

جماه��دو اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة ينفذون عملي��ة هجومية 
مباغت��ة عل��ى مواقع املنافق��ن يف كتف البع��ري مبديرية ذي 

ناع��م و�سقوط قتلى وجرح��ى يف �سفهوفهم كم��ا ت�سدوا 
لزحف فا�س��ل للمنافقن واجلماع��ات االإرهابية باجتاه 

منطقة املختب��ي و�سقوط عدد م��ن القتلى واجلرحى 
يف �سف��وف منافق��ي الع��دوان وم��ا ي�سم��ى القاعدة 

خ��ال الزحف الفا�س��ل.. كما لقي كًا من :    املنافق 
حمم��د اأحمد ح�س��ن احلبجي احلميق��اين، املنافق 

عبدالعزي��ز �سالح عثمان احلميقاين، املنافق بال 
عب��داهلل الق�سه احلميق��اين، املناف��ق حممد احمد 

ح�سن الربماين  احلميقاين ، املنافق عبدالرحمن 
عبداهلل بل�سن احلميق��اين ، املنافق اأحمد ح�سن 

جاب��ر احلميقاين  . وا�سابة املنافق اأحمد حممد 
الق��ادري، بن��ريان اجلي�س واللج��ان ال�سعبية 
يف ذي ناع��م، فيما متكنت وح��دة القنا�سة من 

قن�س 5 منافقن يف ذي ناعم والعلم.

قن�ص 15 منافقني وتنفيذ 
3 عمليات هجومية و�شقوط 

�لع�صر�ت بق�صف مدفعي ��صتهدف 
مو�قعهم بو�دي هر�ب

ك�رشت  التي  النوعية  عملياتهم  يف  م�شتمرون  اجلوف  اأبطال  لزال 
اأبطالنا  �شن  حيث  مرتزقته  ظهور  وق�شمت  العدوان  �شوكة 

علی  الأولی  مباغته  هجومية  عمليات   3 املا�شي  الأ�شبوع  خالل 
وجرحى  قتلى  و�سقوط  بامل�سلوب  الغرفة  يف  املنافقني  مواقع 

يف �شفوفهم واغتنام عدد ال�شلحة والذخائر والثانية علی مواقع 
ومت�شيط   14 عيار  معدل  واعطاب  #الغيل  مبديرية  اجلر�شب  يف  املنافقني 

مبنطقة  عمران  بوابة  يف  مواقعهم  على  الثالثة  العملية  كانت  فيما  �سفوفهم  يف  وجرحى  قتلى  و�سقوط  املواقع 
مدفعي  بق�سف  اآخرين  وجرح  م�رصعهم  املنافقني  من  اعداد  لقي  كما  وجرحى..  قتلى  �سقوط  �سربين 

ا�ستهدف مواقعهم بوادي هراب اأ�سفل العقبة وجتمعات للمنافقني يف �سربين يف مديرية خب وال�سعف 
كما ا�ستهدفت املدفعية جتمعات واأطقم املنافقني يف نقطة �سواق وقرية الغيل وتبة القنا�سني 

بعدد من قذائف املدفعية وكذلك دكت مواقعهم ب�شكل مكثف يف جبل فايقة وجتمعات 
�شقط  كما  مبا�رشة  ا�شابات  حمققة  بال�شاقية  القنا�شني  تبة  يف  للمنافقني 

قتلی وجرحی من املرتزقة اإثر انفجار عبوة نا�شفة يف وادي �شدبا 
قن�ش  من  القنا�شة  كما متكنت وحدة  املتون،  مبديرية 

جبهة  من  متفرقة  مناطق  يف  منافقني   15
اجلوف.

جبهة البيضاء

جبهة الجوف

التزال 
ح��م  ما
اجلي���س  اأبط��ال 
املنكل��ة  ال�سعبي��ة  واللج��ان 
تتوا�س��ل على مرتزقة جبه��ة تعز حيث كانت 
اأي��ام االأ�سب��وع املا�سي جحيم اأ�س��ود على عبيد امل��ال ومرتزقة 
الغ��زاة وقوادي االحتال حيث �س��ن اأبطالنا 3 عمليات هجومية 
مدمرة دمرت حت�سينات املرتزقة جنوب مع�سكر خالد مبديرية 
م��وزع وخ�سائ��ر ب�سري��ة يف �سفوفه��م كم��ا نف��ذ اأبطالن��ا عملي��ة 

هجومية رابعة على مواقع املنافقن 
املخ��ا  مبديري��ة  ال�س��اذيل  جن��وب 
اآليت��ني ع�سكريت��ني و�سق��وط  ويدم��رون 
قتل��ى وجرحى يف �سفوفه��م فيما متكن ابطال 
اجلي���س واللجان م��ن �سد زح��ف للمنافقن على 
التب��ة الطويلة واجلم��ارك بحيفان وينف��ذون هجوما 
معاك�س��ا يقومون بال�سيطرة على عدد من املواقع و�سقوط 
عددا من القتلى واجلرحى يف �سفوفهم وكذلك الت�سدي ملحاولة 
ت�سل��ل ملنافق��ي الع��دوان على تب��ة ال�ساحلني و�سق��وط قتلى و 

جرحى يف �سفوفهم.
كم��ا �سن �س��اح املدفعية ق�سف��اً �ساحقاً على جتمع��ات ومواقع 
املنافق��ن يف يف الكدح��ة باملعاف��ر ويف جبه��ة الوازعية ويف قرية 
احلريقي��ة مبديرية ذباب وق�سف مدفع��ي ي�ستهدف معدل عيار 
12.7 يف ال�سي��ار مبديري��ة ال�سل��و ودك حت�سين��ات املنافق��ن 
يف جب��ل اله��ان بال�سب��اب وجتمع��ات املنافق��ن خل��ف الق�س��ر 
جب��ل  يف   23 مع��دل  ي�سته��دف  مدفع��ي  وق�س��ف  اجلمه��وري 
ال�سبك��ة بالكدحة ودك جتمع��ات وحت�سين��ات املنافقن يف تبة 

الدف��اع اجلوي وخلف تبة ال�سيم��ن ويف مع�سكر االمام والقتلى 
واجلرح��ى بالع�س��رات كم��ا مت ا�سته��داف جتمع��ات واآلي��ات 
املنافق��ن يف مديري��ة الوازعي��ة بع��دد م��ن القذائ��ف املدفعي��ة 
واعطاب اأخرى من قبل وحدة الهند�سة الع�سكرية وم�سرع من 

كان على متنها غرب مديرية موزع.
كم��ا ق�سف��ت ال�ساروخي��ة جتمع��ات للمنافق��ن يف تب��ة ال�سيمن 
مبديري��ة ذب��اب وكذل��ك ا�سته��داف جتمع��ات للمنافق��ن غ��رب 
مع�سك��ر خالد مبوزع ب�س��اروخ موجه و�سق��وط قتلى وجرحى 
يف �سفوفه��م �سي��ارات اال�سعاف تهرع اإلى امل��كان واأطلقت عددا 

حيفان.م��ن �سواري��خ الكاتيو�سا على جتمع��ات للمنافقن يف 
اإجن��ازات  اإح�سائي��ة  وكان��ت 

وحدة القنا�سة 25 منافق مت 
قن�سهم يف مناطق متفرقة من 

جبهة تعز .
املناف��ق  القي��ادي  لق��ي  نا�سر فيم��ا  عبدالرحيم 

عبدالعزي��ز كرو قائد ال�سرية االولى ونائ��ب قائد الكتيبة الثالثة يف 
اللواء العمالقة م�سرعه بنريان اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة 

املخا وكذلك م�س��رع املنافق 
قا�س��م  عم��ر عبدالعزي��ز 

بن��ريان  العدين��ي 
اجلي���س واللجان 

ل�سعبي��ه  ا
بجبه��ة 

ع  ف��ا لد ا
اجلوي.

جبهة تعز

قن�ص 25 منافقًا وتنفيذ 4 عمليات هجومية 
و�لت�صدي لزحفني و14 عملية ق�صف مدفعي على مو�قع وحت�صينات �ملرتزقة

واللج��ان  اجلي���س  اأبط��ال 
ال�سعبي��ة يباغت��ون بعمليت��ي اإغ��ارة 

ومري���س  اخل�سب��ة  يف  املنافق��ن  مواق��ع 
و�سق��ط الع�س��رات قتل��ى وجرح��ى وحالة 
من االنهي��ار واالإرباك الع�سك��ري والنف�سي 
املدفعي��ة  دك��ت  كم��ا  عليه��م.  �سيط��رت 

يعي���س  يف  حت�سيناته��م  جتمعاته��م 
مبري���س اإ�سافة اإلى قن�س منافق 

بيعي�س مبري�س.

جبهة الضالع

جبهة شبوة : 
○ قتل��ى وجرح��ى من املنافقن يف ق�س��ف مدفعي ا�سته��دف جتمعاتهم يف ال�ساق 

مبديرية #ع�سيان           ○ قن�س 2 من املنافقن يف جبهة ال�ساق
○ تدمري اآلية ع�سكرية  ملنافقي العدوان بعبوة نا�سفة يف طوال ال�سادة مبديرية #ع�سيان

○ قن�س منافق يف جبهة طوال ال�سادة مبديرية #ع�سيان
○ قن�س 2 من املنافقن يف جبهة ال�ساق مبديرية #ع�سيان

○ م�سرع وجرح عدد من املرتزقة خال عملية هجومية على مواقعهم يف منطقة جحفة 
○ م�س��رع املناف��ق حمم��د علي احم��د مرج��ان وا�سابة املناف��ق را�سد حمم��د نا�سر 
الظف��ري امل�سعبي واملنافق عبدالرب حممد عل��وي القا�سي بنريان اجلي�س واللجان 

ال�سعبية يف جبهة بيحان

جبهة لحج : 
○ ق�س��ف مدفع��ي ي�ستهدف جتمع��ات للمنافقن جن��وب �سرق 

كهبوب
○ �سدحماول��ة ت�سلل للمنافقني باجتاه ال�سواحلة باملقاطرة و�سقوط 

قتلى وجرحى يف �سفوفهم والذ البقية بالفرار
○ م�س��رع املناف��ق فت��اح نا�س��ر علي عو���س العط��ري واملنافق عبد 
القهار عبدالر�سيد ال�سعبي وا�سابة املنافق نائف حممد ثابت  ال�سعبي

بنريان اجلي�س واللجان ال�سعبية يف طور الباحة
○ مدفعي��ة اجلي�س واللجان ت�ستهدف جتمع��ات املنافقن جنوب تبة 

القمرية �سرق كهبوب
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بقلم : كمــــــــــال خلـــــف  
اأزم��ة رئي�س احلكوم��ة اللبنانية تبدو اأنه��ا �سارفت على 
النهاي��ة ، مع التدخل الفرن�سي ال��ذي �سيف�سي اإلى نقله من 
الريا���س الى باري�س . هي نهاي��ة لق�سة االحتجاز واالإقامة 
اجلربي��ة ، وبداي��ة لغ�سب �سع��ودي بداأ يتب��دى من خال 
الهج��وم الذي ت�سنه و�سائل االإع��ام ال�سعودية على رئي�س 
اجلمهوري��ة العماد مي�سال ع��ون . وبداية لعودة احلريري 
الت��ي �ستط��رح حتدي��ات يف الداخ��ل اللبناين ع��ن مرحلة ما 
بعد ع��ودة احلري��ري . مواقف عون جت��اه ال�سعودية غري 
م�سبوق��ة يف تاري��خ العاقات بن البلدي��ن . عون لديه كافة 
املعطي��ات ح��ول  و�سع احلري��ري وهو اطلع م��ن البطرك 
” ال��ذي التقى احلريري يف  “م��ار ب�س��ارة بطر�س الراعي 
الريا���س مل��دة 14 دقيق��ة فقط  عل��ى اأن احلري��ري بو�سع 

�سيء وغري طبيعي .
الرئي���س ع��ون كم��ا اللبناني��ن والفرن�سي��ن رك��زوا يف 
مواقفه��م على ع��ودة عائلة احلريري مع��ه ، هي لغة تعني 

انه��م غ��ري واثقن م��ن اأمكاني��ة ابت��زاز احلريري م��ن قبل 
ال�سعودية حتى وهو خارج الريا�س .

ماهوموؤك��د اأن اأزمة احلريري ال�س��ق االأكرب منها يتعلق 
بالو�سع الداخلي ال�سعودي املرتبط باعتقال 
االأم��راء ، واأن الرم��ي بها باجت��اه حزب اهلل 
واإيران وخماطر اغتيال احلريري يف بريوت 
هو يف �سياق اخراج �سع��ودي �سيء وبدائي  
لا�ستقال��ة واالحتجاز، وحماول��ة ا�ستثمار 
يف الطري��ق .. ما ميكن فهمه م��ن اآخر مقابلة 
لل�سي��د احلريري هو اإمكانية بقائه يف رئا�سة 
احلكوم��ة ، فيم��ا �سم��اه رغبت��ه يف ال�سدمة 
االإيجابي��ة للبنانين لتحقيق �سيا�سية الناأي 

بالنف���س ، ال اأ�ستبع��د اأن يك��رر احلريري مواقف��ه ذاتها من 
بريوت . اإذ اأن ت�سور انقابا للحريري على ال�سعودية غري 
وارد حت��ى ل��و اأهن فيها و حجزت حريت��ه . بيد اأن ت�سوية 
جدي��دة  حت�س��ن و�سع احلريري وتعطي��ه اأكر مما ح�سل 

عليه للو�سول اإلى رئا�سة احلكومة اأمر �سعب جدا .

لك��ن املفارق��ة فيما ح��دث اأن خ�سوم احلري��ري يف لبنان 
وعل��ى راأ�سه��م حزب اهلل ، �سع��وا اإلى حريت��ه ودافعوا عن 
كرامته و قاتلوا لعودته، ومت�سكوا ببقائه يف من�سبه ، حتى 
لو عاد وا�ستقال ولكن مبليء اإرادته وحريته 
، حتى لو انتقد و �سعد �سيا�سيا جتاههم ، ال 
م�سكل��ة لديه��م فهذا اأمر اآخ��ر ح�سب راأيهم . 
مل ي�سدق��وا امل�سرحية و انربوا لك�سفها،  مل 
يردوا عل��ى احلريري يف اقواله من الريا�س 

، بل دافعوا عنه وطالبوا بعودته .
 اأم��ا بع�س حلفاء احلريري وبع�س من يف 
خطه ال�سيا�سي ،  فقد ا�ستعجلوا االإجراءات 
، حل�سم اال�ستقال��ة وطالبوا الرئي�س بالبدء 
بامل�س��اورات النيابية الختيار البديل لرئا�سة احلكومة ،  ال 
�س��ري ان يك��ون  اخ احلريري بهاء ه��و البديل لزعامة  تيار 
امل�ستقب��ل ،  مادام��ت ال�سعودية ترغب ب��ه ، دون االكرتاث 
مب�س��ري الرج��ل   . وزع��وا �سور املل��ك �سلم��ان وويل عهده 
ونروها يف �سوارع طرابل�س .جهدوا كي ي�سدق اللبنانيون 

الرواي��ة ال�سعودي��ة ، لكنهم ف�سل��وا .. ويح�سب القطاب يف 
تي��ار امل�ستقبل وقوفهم يف وجه هذا التوجه وعدم متريره.. 
اأم��ا الزعام��ات ال�سيا�سي��ة  ال�سني��ة  االخ��رى يف لبنان فقد 
اأخذت و�س��ع املزهرية وجل�ست على مقاع��د الكومبار�س ، 
تراق��ب اندفاع الرئي���س ووزير خارجيت��ه املوارنة و زعيم 
ح��زب اهلل ال�سيعي وهم يكافحون من اأجل هدف واحد وهو 
احلرية الكاملة للحري��ري واأعتبار ا�ستقالته غري د�ستورية 
حتى يعود اإلى لبنان ، ومعهم الراأي العام اللبناين بغالبيته 
العظم��ى الذي توحد لبنانيا بعيدا ع��ن الطوائف واملذاهب 
.  لعم��ري اأنه��ا مفارق��ة تدخل التاري��خ ال�سيا�س��ي يف لبنان 
..  تي��ار ال�سبهاني��ن اجل��دد يف لبنان ال ي�سته��ان به و رمبا 
تتمك��ن ال�سعودية م��ن اإنهاء احلريري��ة ال�سيا�سية يف لبنان 
كم��ا اأن�ساأتها،  لكنها اكت�سفت اأن اأوراقها يف لبنان اأقل من اأن 

تعطيها حرية قلب الطاولة  بالكامل .
ميكن  القول بثق��ة اأن مايخطط للبنان حمل بوادر الف�سل 
م��ن االآن ، حت��ى واإن كان حرب��ا �سامل��ة اأو فو�سى داخلية  

فتاكه.

تخبط إعاں السعودية 
يكش������ف فش������ل عدوانها 

على اليمن 
�سيئاً ف�سيئاً تت�سع دائرة اال�ستباكات يف جبهات ما وراء احلدود ردًا على العدوان 
وا�ستم��رار الغ��ارات يف مرحلة يب��دو اأن النظام ال�سعودي مل يع��د مبقدوره تغطيتها 
وحتجي��م خ�سائ��ره فيها، وه��و ما ينعك���س يف التعاط��ي االإعامي املتخب��ط ملختلف 
ف�سائيات��ه.. مع م�سي قرابة ثاثة اأعوام من العدوان على اليمن وبقدر عجز النظام 
ال�سعودي عن حتقيق اأهدافه ع�سكرياً، بقدر ما اكت�سب اإعامه خربة عملية يف جمال 
االإرج��اف والت�سلي��ل واختاق االنت�س��ارات الوهمية واالأعذار وامل��ربرات الواهية 
لبيع الوهم ملتابعيه وللتغطية على خ�سائر جي�سه يف جبهات ما وراء احلدود.. وهنا 
يبدو اأن اإعام ال�سعودية قد �سدق دعايته وتاأثر بها اأكر من غريه يف ظل ترديده هذه 
االأ�سطوان��ة املثرية لل�سخرية والت��ي توؤكد حقيقة الف�سل الذري��ع للجي�س ال�سعودي  
يف احلف��اظ على مواقع��ه الع�سكرية حتى واإن حدد هو زم��ان ومكان املواجهات على 

خاف قواعد احلروب واال�ستباكات.
وهكذا يكون احلال حن تفتقد احلجة واملنطق وحن يرتك ملثل هكذا اإعام م�ساحة 
وا�سع��ة لفربك��ة االأحداث وتربي��ر اخل�سائ��ر واالنتكا�س��ات باحلديث ع��ن تكتيكات 
واأ�سالي��ب جديدة تعك���س الواقع املهرتئ للجي�س ال�سع��ودي يف حماور تت�سع دائرة 
املواجه��ات فيه��ا يوماً بعد اآخر وت�سه��د نزوحاً جماعي لل�س��كان ال�سعودين ب�سهادة 
العربي��ة واأخواتها.. حالة من الإحباط والتخبط تنعك���س يف هذا التعاطي الإعالمي 
الذي ي�ستجدي مواقف دولية اأمام عمليات ع�سكرية ال زالت حمدودة الأبطال اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبية كردة فعل طبيعية ال�ستمرار الع��دوان الغا�سم على البلد وهو ما 
يوؤك��د على اأنن��ا اأمام مرحلة جديدة مل يع��د مبقدور النظام ال�سع��ودي فيها املكابرة 
والتغطية على خ�سائره واإخفاقاته اإلى حد اأن بات يقر بخ�سائره ويجاهر بها يف اأكر 

من منا�سبة وعلى ل�سان كبار م�سوؤولية.

تقارير

يف الوق��ت الذي تدعي في��ه الواليات املتحدة 
االمريكي��ة تبنيه��ا مل�سروع مكافح��ة االرهاب، 
وت�سي��د مب�ساعيه��ا وعملياته��ا الع�سكرية التي 
ظلت تق��وم بها ل�سنوات يف العدي��د من البلدان 
ومنه��ا اليم��ن.. اال اأن ف�سيح��ة ه��ذا امل�سروع 
االمريك��ي �سرع��ان ما تك�س��ف امام الع��امل اما 
ع��رب قتله��ا ملئ��ات ب��ل االف املدني��ن بحج��ة 
ماحق��ة القاعدة، واما ع��رب رعايتها ومتويلها 
وجتنيده��ا للعدي��د م��ن ق��ادة تل��ك التنظيمات 

االمريكية.
والي��وم ظهرت واحدة من تل��ك ال�سور التي 
تف�س��ح حقيق��ة امل�س��روع االمريك��ي ملحارب��ة 
االره��اب من خال تواجد اح��د اهم املطلوبن 
عل��ى قائمة االره��اب يف امريكا �سم��ن قيادات 

ماي�سمى بال�سرعية يف ماأرب.
حي��ث اظه��رت �س��ور ن�سره��ا املرت��زق علي 

حم�س��ن االحم��ر على �سفحت��ه يف التويرت  وهو 
ي��وؤدي �س��اة اجلمعة م��ع عدد مم��ن و�سفهم 
بالقيادات الع�سكرية وبح�سور املرتزق رئي�س 
هيئ��ة االأركان العامة طاهر العقيلي املعن من 
قب��ل الفار عبدرب��ه من�سور ه��ادي يف حمافظة 
م��اأرب.. ويظه��ر بالقرب من اجل��رنال العجوز 
عل��ي حم�سن عدد من املتهم��ن باالرهاب وذلك 
�سم��ن تل��ك القي��ادات املوالي��ة له��ادي، ال��ذي 

يحظى باعرتاف وتاأييد امريكي.
وم��ن ابرز تل��ك القي��ادات املطلوب��ة المريكا 
بتهم��ة االره��اب، �سقيق حمافظ م��اأرب ) خالد 
عل��ي مبخ��وت الع��رادة ( ال��ذي ظه��ر بالقرب 
من حم�س��ن يوم اجلمعة، مع العل��م ان وزارة 
اخلزان��ة االمريكي��ة �سب��ق وان فر�س��ت عليه 
عقوب��ات بتهم��ة دع��م القاعدة بامل��ال واي�سال 

ال�ساح واملتفجرات اليها.
ويعد ) الع��رادة ( الذراع االأمين ملن ينتحل 
�سف��ة نائ��ب الرئي���س اليمن��ي ) عل��ي حم�س��ن 

االأحم��ر( وهو اح��د مرافقي��ه ال�سخ�سين كما 
يظهر يف ال�سور.

�س��ور )الع��رادة( وه��و بجان��ب ) االأحمر( 
تك�س��ف – بح�س��ب تاأكي��د املراقب��ن – م��دى 
اللعب��ة الت��ي متار�سه��ا امريكا م��ع ال�سعودية 
يف رعاي��ة ودعم م�سادر االره��اب ومموليها يف 

اليمن.
باال�ساف��ة ال��ى اعتم��اد الوالي��ات املتح��دة 
العنا�س��ر  عل��ى  وال�سعودي��ة  االمريكي��ة 
والتنظيم��ات االرهابي��ة لدع��م �سرعي��ة هادي 

املزعومة.
جدي��ر بالذك��ر ان مكت��ب مراقب��ة االأ�س��ول 
االأجنبي��ة التابع لوزارة اخلزان��ة االأمريكية، 
قال��ت اأن ) الع��رادة ( يعترب م�س��وؤول كبري يف 

تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
باليمن، وهو اأحد قادة مع�سكر التنظيم الذي 
تلقى مدفوعات نقدية من التنظيم مقابل الدعم 

اللوج�ستي

ال�����ع�����ج�����وز األح������م������ر ي����ف����ض����ح ادع�����������اء أم�����ري�����ك�����ا مب�����ح�����ارب�����ة م������ا ي����س����م����ى اإلره����������اب  

احلريري مفارقة اخلصوں واحللف��������اء والسبهان������������ين اجلدد

تزامناً مع حالة ال�سم��ت العربي واال�سامي والدويل 
ازاء م��ا يج��ري يف اليم��ن من ح�س��ار �سامل ب��رًا وبحرًا 
وجوًا تفر�سه قوى العدوان والتحالف على اليمن ،بداأت 
تت�سح لليمنين خ�سو�ساً ان الرهان على جمموع هوؤالء 
ثب��ت انه ره��ان فا�سل، ولكن هن��ا واالأهم الي��وم ،هو اأّن 
ندرك اأّن هذه املرحلة وه��ذا احل�سار ال�سامل املفرو�س 
عل��ى اليمن وما �سيتبعه من مراح��ل دقيقة من تداعيات 
احل��رب العدوانية على اليم��ن، ت�ستدعي بكّل تطوراتها 
واأحداثها من اجلميع اأن يقفوا وقفة حق مع �سمائرهم، 
واأن ال يكون��وا �س��ركاء يف م�س��روع التدم��ري والتمزي��ق 
واحل�س��ار  اجلل��ل  فاحل��دث  اليم��ن،  عل��ى  واالإجه��از 
ال�سامل على اليمن ي�ستدعي حالة من ال�سحوة الذهنية 
والتاريخية عند كّل العرب وامل�سلمن، فاملرحلة مل تعد 
حتتم��ل وجود مزيد م��ن االنق�سام والتفتي��ت والتمزيق 
له��ذه االأم��ة جغرافي��اً ودميغرافي��اً. ويف وقت م��ا زالت 
اأ�سداء العدوان ال�سعودي – االأمريكي على اليمن تاأخذ 
اأبعاده��ا املحلية واالإقليمية والدولي��ة، عادت من جديد 
ق��وى الع��دوان لتكثف م��ن عملياته��ا اجلوي��ة بال�سمال 
اليمن��ي رغم ف�سل جميع عمليات الزحف امليداين الربي، 
ه��ذا الف�س��ل وحم��اوالت التعوي���س باملي��دان م��ن قبل 
اأط��راف العدوان ب��داأت تاأخذ مبجموعه��ا عدة م�سارات 
عل��ى �سعيد امل�س��ار الدم��وي الكارث��ي له��ذه العمليات 
العدوانية ،وهنا ياحظ كل متابع ملا يجري باليمن كيف 
ب��دا ب�سكل وا�س��ح اأن تداعيات احل��رب العدوانية على 
اليم��ن بداأت تاأخذ م�سارات خطرية جدًا، وبهذه املرحلة 
ال ميك��ن الأّي متاب��ع مل�سار حتركات احل��رب العدوانية 
ال�سعودي��ة- االأمريكي��ة عل��ى اليمن اأن ينك��ر حقيقة اأّن 

ه��ذه احل��رب بطريق��ة عمله��ا وخمط��ط �سريه��ا �ستجّر 
املنطق��ة بكامله��ا اإل��ى م�ستنق��ع الفو�س��ى واالح��رتاب 
التداعي��ات  م��ن  الوحي��د  امل�ستفي��د  اأّن  يعل��م  وال��كّل   ،
امل�ستقبلي��ة لهذه احلرب هو الكي��ان ال�سهيوين، ومع كّل 
ه��ذا وذاك م��ا زال��ت طبول حرب ق��وى الع��دوان تقرع 
داخ��ل ح��دود اليم��ن ب��رًا وبح��رًا، وطائ��رات “النات��و 
اليم��ن، والق�س��ف ي�ستم��ّر  اخلليج��ي” تغط��ي �سم��اء 
واجلوع ي�ستم��ّر وميوت اأطفال اليمن ون�ساوؤه ورجاله، 
ون�ستعّد بف�سل وبرك��ة “ناتو اخلليج” خل�سارة وحدة 
بلد عربي جديد ه��و اليمن. بهذه املرحلة يبدو وا�سحاً، 
اأن تداعي��ات احل�س��ار ال�سامل والع��دوان ال�سعودي- 
االأمريك��ي على اليمن ب��داأت تلقي بظاله��ا على الو�سع 
املعي�س��ي بالداخل اليمن��ي، فاليوم ج��اء امل�سهد اليمني 
ليلق��ي بكل ظاله وجتلياته املاأ�ساوية واقعا جديدا على 
الواقع العربي امل�سطرب، فيظهر اإلى جانب هذا امل�سهد 
العرب��ي امل�سط��رب واقع امل�سه��د اليمني ب��كل جتلياته 
املوؤملة واملاأ�ساوي��ة، والتي ما زالت حا�سرة منذ اندالع 
احلرب العدوانية ال�سعودي��ة -االأمريكية على ال�سعب 
اليمن��ي قبل ما يقارب الث��اث اأعوام ، ويف اآخر تطورات 
هذا امل�سهد ا�ستمرار ف�سول هذا العدوان الع�سكري على 
االأر�س، تاركاً خلفه اآالف ال�سهداء وع�سرات االآالف من 
اجلرح��ى ودمارا وا�سحاً وبطريق��ة ممنهجة لكل البنى 
التحتية يف الدولة اليمنية. وبالتزامن مع م�سروع تدمري 
وتق�سي��م اليم��ن الذي يت��ّم اليوم من خ��ال هذه احلرب 
ال�سع��واء على اليمن الذي “يعاين اأك��ر من 80 يف املئة 
من اأهل��ه من فقر و�سنك احلياة، وم��ع كّل هذا وذاك ما 
زال��ت كرامة وعزة ال�سع��ب اليمني م�سرب مثل لكّل من 

عرف هذا ال�سعب”، فقد 
الح��ظ جمي��ع املتابعن 
يف  علين��ا  اأط��ّل  كي��ف 

الف��رتة االأخرية بع�س من يّدع��ون اأنهم فا�سفة االإعام 
ومنظ��رو التحليل الفوق��ي ويّدعون اأي�س��اً اأنهم مثقفون 
ع��رب وما هم اإال اأ�سحاب عقول واأف��كار �سحلة، هوؤالء 
الذي��ن يق��راأون الواق��ع وف��ق م��ا ي�سته��ون ووف��ق م��ا 
ير�سمون يف خمّياتهم لك�سب �سهرة اأو لبيع ذمة، فهوؤالء 
عندما يرّوجون ال�ستمرار احلرب على اليمن اأال يعلمون 
اأّن نتائ��ج ومكا�س��ب هذه احل��رب �ستكون عل��ى ح�ساب 
دماء االأبري��اء وجثث االأطفال ودموع الثكالى، وهذا اإْن 
دّل عل��ى �سيء فه��و ال يدّل اإال على غب��اء وحمق يعي�سه 
بع���س ه��وؤالء، فما هكذا ت��ورد االإبل يا حمق��ى االإعام. 
ختام��اً، ميك��ن الق��ول اإن امل�سه��د اليمني ي��زداد تعقيدا 
مع م��رور االأيام، ولق��د اأ�سقطت ح��رب “ناتو اخلليج” 
االأخ��رية عل��ى اليم��ن الكث��ري م��ن االأقنعة الت��ي لب�سها 
البع���س من العرب كذباً ورياء ومتلق��اً اأحياناً، واأحياناً 
اأخ��رى بهدف حتقيق بع�س امل�سال��ح ال�سيقة وال�سعي 
اإل��ى اكت�س��اب �سعبوي��ة كاذب��ة مزّيف��ة، فالبع�س ذهب 
مرغم��اً اإلى هذه احل��رب الرتهانه مل�سروع م��ا اأو بهدف 
االنتف��اع ال�سخ�سي، والتفا�سيل تط��ول هنا وال تق�سر، 
ففك��رة “الناتو اخلليجي” اجلديد، واأن يكون اليمن هو 
ال�ساح��ة االأول��ى الختبار مناذج جناحات ه��ذا “الناتو 
اخلليج��ي”، فك��رة حمق��اء ب��كّل املقايي���س، و�ستك��ون 
له��ا نتائ��ج كارثية وتداعي��ات خطرية عل��ى املنطقة كّل 

املنطقة.
*كاتب ونا�سط �سيا�سي – االأردن

اليمن بن مطرقة الصمت الدولي وسندان األمة الغائبة 
األردن م������������ن  ك����������ات����������ب   - ال�����ه�����ب�����ي�����ش�����ان  ه�������ش�������ام  !؟ك����������ت����������ب/ 
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عقد م�سائخ واأعيان ووجهاء وحكماء 
قبائل املربع ال�سمايل ال�سرقي مبحافظة 
�سنع��اء االأربع��اء املا�سي، لق��اًء قبلياً 
يف  اال�ستم��رار  خال��ه  اأك��دوا  مو�سع��اً 
االمكان��ات  ب��كل  الع��دوان  مواجه��ة 

املتاحة حتى حتقيق االنت�سار.
و�س��م اللق��اء القبلي املو�س��ع قبائل 
اأرح��ب وهم��دان وبن��ي ح�سي���س ونهم 
التي اأك��دت ا�ستمرار حت�سي��د ال�سباب 
التدري��ب  مع�سك��رات  ال��ى  والرج��ال 

واجلبه��ات  الدف��اع  ل��وزارة  التابع��ة 
ال�سع��ودي  الع��دو  �سل��ف  ملواجه��ة 
االأمريكي.. ودعت قبائل املربع ال�سمايل 
ال�سرق��ي كاف��ة القبائ��ل اليمنية احلرة 
االبي��ة لتق��دمي املزي��د م��ن الت�سحيات 
يف �سبي��ل الدف��اع ع��ن اليم��ن وعزت��ه 
لرف��د  وكرامت��ه.. موؤك��دة اال�ستع��داد 
اجلبه��ات باملزيد من الرج��ال والغذاء 
دفاعا عن الوطن.. ودعا بيان �سادر عن 
اللقاء القوتن البحري��ة وال�ساروخية 

لتكثيف �سرباتها وا�ستهدافها للمناطق 
احليوي��ة للع��دو والب��وارج احلربي��ة 
والنفطية التابعة ل��دول العدوان كاأقل 
�سي ردا على ت�سعيد العدو جلرائمه.. 
مب��اركا االجن��از ال�ساروخ��ي االخ��ري 
ال��ذي حقق��ه “ب��ركان ات�س ت��و” الذي 
اأفق��د الع��دو توازن��ه.. واعت��رب البيان 
املحط��ات  م��ن  ع��دد  ا�سح��اب  قي��ام 
الغازي��ة والنفطي��ة بعملي��ة االحت��كار 
واإغ��اق املحط��ات عدوان��ا وجرمية ال 

تقل ع��ن جرائم حتالف ال�س��ر.. موؤكدا 
اهمي��ة �سب��ط كل م��ن ت�سول ل��ه نف�سه 
التاعب باأقوات النا���س واحتياجاتهم 
واعي��ان  م�سائ��خ  واأك��د  ال�سروري��ة.. 
وحكم��اء املربع ال�سمايل ال�سرقي اهمية 
الع��دوان  ملواجه��ة  اجله��ود  توجي��ه 
اجلبه��ة  وثب��ات  �سم��ود  وتعزي��ز 
الداخلي��ة وع��دم ال�سم��اح باخلو�س يف 
الق�ساي��ا الثانوي��ة الت��ي ت�س��ق ال�سف 

وتخلخل اجلبهة الداخلية.

صنعاء: لقاء قبلي موسع لقبائل املرب�ع الشمالي الشرقي يؤكد االستمرار في مواجهة العدوان

�سري اأبناء مديرية �سحار مبحافظة �سعدة ، االأربعاء 
املا�سي ، قافلة غذائي��ة حتمل ا�سم “الر�سول االأعظم” 
مبنا�سبة ق��دوم املولد النبوي ال�سري��ف دعما وا�سنادًا 

للمرابطن يف اجلبهات من اجلي�س واللجان ال�سعبية .
واحت��وت القافلة على الع�سرات من االأغنام مبا فيها 
االإب��ل ، وع�سرات ال�سي��ارات املحملة بكميات من املواد 

الغذائية املتنوعة 
ج��اء ذلك يف وقف��ة احتجاجية نظمها اأبن��اء املديرية 
بح�س��ور حمافظ املحافظ��ة حممد جاب��ر عو�س وعدد 
من ال�سخ�سيات االجتماعية ، ادان من خالها املحافظ 
ا�ستم��رار الع��دوان وت�سعي��ده امل�ستم��ر واإغاقه كافة 
املنافذ اليمنية وا�ستهدف العدوان مطار �سنعاء الدويل 

مدمرا منظومة جهاز االإر�ساد املاحي .
ودع��ا املحاف��ظ كل حكم��اء وعق��اء املحافظ��ة 
للح�سور �سباح يوم االأثنن القادم مبدينة �سعدة 

الجتم��اع للتندي��د باحل�سار املفرو���س على اليمن 
واملطالب��ة بتنفي��ذ النق��اط ال��� 12 الت��ي دع��ا اليها 
ال�سيد عبدامللك بدرالدي��ن احلوثي ، وكذلك تفعيل 

قانون الطوارئ.
كم��ا دع��ا املحاف��ظ حكوم��ة االإنق��اذ الوطن��ي للقيام 
مبهامه��ا والتزاماتها ، واأن حتاف��ظ على وحدة ال�سف 
وتوف��ري   ، باالأ�سع��ار  املتاعب��ن  وت�سب��ط  الداخل��ي 

امل�ستقات النفطية لكل املحافظات .
و�س��دد امل�سارك��ن يف الوقف��ة على �س��رورة التحرك 
ملوؤام��رات  والت�س��دي  القت��ال  جبه��ات  لرف��د  اجل��اد 
ال�س��ر  ق��وى  الع��دوان.. م�ستنكري��ن جرائ��م حتال��ف 
والطغي��ان الت��ي ترتك��ب يف حق ن�س��اء واأطف��ال اليمن 
اأب�سع اجلرائم، م�سريي��ن اإلى اأنها لن ت�سقط بالتقادم.. 
وموؤكدي��ن ا�ستعدادهم رفد جبهات ال�س��رف والبطولة 

بقوافل الدعم واالإ�سناد .

حجة: قافلة طبية دعمًا ألبطال اجليش واللجان الشعبية ووقفات احتجاجية

ذم������ار: وقف������ات احتجاجي������ة ف������ي ع������دد من 
املديريات تنديدا بالعدوان واحلصار

حت��ت �سعار “ثب��ات وانت�سار” نظم ابن��اء عزلة املتو�سطة مبديري��ة جبل ال�سرق 
االأربع��اء املا�س��ي وقف��ه احتجاجي��ة تندي��دا با�ستم��رار جرائم الع��دوان واحل�سار 
اخلان��ق واملتمثل باإغاق املناف��ذ البحرية والربيه واجلوية وال��ذي مل ينق�سهم عدا 
االك�سج��ن يف اغاق��ه يف ظل هذا ال�سم��ت االممي املرتهن الأمري��كا وا�سرائيل ومملكة 
اآل �سل��ول الداع�سيه.. و�س��دد امل�ساركن يف الوقفة على �س��رورة التحرك اجلاد لرفد 
جبهات القت��ال والت�سدي ملوؤامرات العدوان.. م�ستنكري��ن جرائم حتالف قوى ال�سر 
والطغي��ان التي ترتكب يف حق ن�ساء واأطف��ال اليمن اأب�سع اجلرائم، م�سريين اإلى اأنها 
ل��ن ت�سقط بالتق��ادم.. وموؤكدين ا�ستعدادهم رف��د جبهات ال�س��رف والبطولة بقوافل 
الدع��م واالإ�سن��اد .. عل��ى ذات ال�سعيد اأقام ط��اب مديريتي ميفع��ة عن�س وو�ساب 
الع��ايل يف اإطار الوقفات املدر�سية الت��ي ينفذها طاب وطالبات مدار�س حمافظة ذمار 

االأربعاء املا�سي وقفات مدر�سية احتجاجاً ورف�سا للعدوان وفر�س احل�سار.
امل�سارك��ون يف الوقف��ات م��ن ط��اب وطالب��ات مدر�سة النج��اح وال�سيم��اء ولقمان 
مبديرية ميفعة عن�س وطاب مدار�س ال�سرقي مبخاف بني �سعيب يف و�ساب العايل، 
اأك��دوا على اأهمي��ة موا�سلة التعلي��م مهما كان��ت التحديات، راف�سن ل��كل موؤامرات 
العدوان االأخرية التي من خالها يراد خنق ال�سعب اليمني بفر�س ح�سار مدمر عرب 

اإغاق كل املنافذ اليمنية.

ف�����ي ع������دد م��ن  وق�����ف�����ات اح���ت���ج���اج���ي���ة  إب: 
مديريات احملافظة

نظ��م ابن��اء ووجهاء وم�سوؤويل مديري��ة القفر مبحافظة اإب الثاث��اء املا�سي، وقفة 
قبلية م�سلح��ة تنديدا بال�سمت والتخاذل ال��دويل اإزاء اجلرائم الب�سعة التي يرتكبها 
الع��دوان االأمريك��ي ال�سع��ودي و�سعي��ه الى ت�سدي��د احل�سار اخلانق عل��ى ال�سعب 
اليمني .. كما نظم ابناء مديرية بعدان مبحافظة اإب اخلمي�س وقفة احتجاجية عربوا 
فيها عن ا�ستياءهم للم�ستوى الغري اأخاقي الذي و�سل اليه املجتمع الدويل ومنظماته 
و�سمته��م ب��ل وت�سجيعه��م لق��وى الع��دوان على ارت��كاب اب�س��ع اجلرائ��م وت�سديد 
احل�س��ار على ال�سعب اليمني .. ودعا امل�سارك��ون ابناء ال�سعب اليمني الى االعتماد 
عل��ى اأنف�سه��م ملواجه��ة هذا املخط��ط القذر ال��ذي يهدف ال��ى قتله��م ومتزيقهم مهما 
تظاه��ر البع�س من ابناء هذا الوطن بعمالت��ه وارتزاقه لهذه القوى اال ان خمططاتها 
التدمريي��ة ما�سية على اجلميع دون ا�ستثناء والدلي��ل ق�سف جبل العرو�س بغارات 

عدة وهو موقع تتواجد به ملي�سيا توايل العدوان.
واك��د امل�سارك��ون ان ايق��اف ه��ذا الظل��م واجل��ربوت لن يت��م اال من خ��ال تاحم 
كاف��ة ابناء ه��ذا ال�سعب والتوجه والتح�سي��د الى جبهات القتال حي��ث كرامة وعزة 
ه��ذا الوطن ولي�س باملن��ادات واملنا�سدات وانتظار احللول م��ن االعداء الذين هم من 

ميار�سون هذا العدوان الغا�سم.

عسكري  وع����رض  مسلحة  وق��ف��ة  م����أرب: 
ل��ق��ب��ائ��ل احمل��اف��ظ��ة إلع����ان ال��ن��ف��ي��ر ال��ع��ام 

ورفد اجلبهات باملقاتلن
نظ��م اأبناء حمافظة م��اأرب اخلمي�س املا�سي وقفة قبلي��ة م�سلحة وعر�س ع�سكري 
مهي��ب الإعان النفري العام ورفد اجلبهات باملقاتل��ن  وتاأكيدا على اجلهوزية العالية 

ملواجهة العدوان ومرتزقته.
ويف الوقفة التي ح�سرها رئي�س جمل�س التاحم القبلي وقيادات يف ال�سلطة املحلية 
وم�سائ��خ واأعي��ان و�سخ�سيات اجتماعية  األقى حمافظ م��اأرب اأحمد عبداهلل جميديع 
كلم��ة اأك��د فيه��ا عل��ى اأهمية ر���س ال�سف��وف وتوحيد اجلبه��ة الداخلي��ة والت�سدي 
ملخطط��ات الع��دوان ال�سع��ودي ومرتزقت��ه ..داعي��ا اأبن��اء املحافظة لرف��د اجلبهات 
بامل��ال والرجال حتى حترير كامل ت��راب املحافظة والوطن عموم��ا من دن�س الغزاة 
واملحتل��ن.. و�س��در ع��ن الوقفة امل�سلح��ة لقبائل م��اأرب بيان اأكد عل��ى اإعان النفري 
الع��ام واجلهوزية العالية لرفد اجلبهات والوقوف الى جانب اأبطال اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة يف خو���س معركة ال�سرف والبطول��ة. وا�ستنكر البي��ان احل�سار املفرو�س 
عل��ى ال�سعب اليمن��ي واإغاق حتالف الع��دوان ال�سعودي للمناف��ذ الربية والبحرية 
واجلوية ..داعيا املجتمع الدويل واالأمم املتحدة واأحرار العامل  للتحرك العاجل لرفع 

احل�سار ووقف جمازر العدوان بحق املدنين.
واأهاب��ت قبائ��ل ماأرب بكاف��ة القبائل اليمني��ة بالنفري الى اجلبهات ل��ردع العدوان 
والتكات��ف واال�سطف��اف الوطني خلف قيادة الث��ورة حتى حتقي��ق الن�سر واإحلاق 
الهزمي��ة بالع��دو الغا�س��م. وج��رى يف خت��ام الوقف��ة عر���س ع�سك��ري م�سل��ح عك�س 

اجلهوزية العالية واال�ستعداد القتايل االإحرتايف الأبناء قبائل ماأرب.

احلديدة : وقفة احتجاجية نسوية حلرائر 
مديرية املراوعة 

 نف��ذن حرائ��ر مديري��ة املراوع��ة يف حمافظ��ة احلدي��دة االأربع��اء املا�س��ي وقف��ة 
احتجاجي��ة ن�سوية تندي��دا وا�ستن��كارا جلرائم الع��دوان ال�سع��ودي االأمريكي على 

املدنين االأبرياء.
امل�س��اركات اأك��دن على رف���س احل�سار ال�سع��ودي لليمن واملتمث��ل باإغاق املنافذ 
احلدودي��ة والبحرية وحتديدا ميناء احلديدة. و�سددت احلرائر على �سرورة ر�س 
ال�سف��وف وتعزيز ال�سمود الداخلي يف وجه كل حماوالت الفنت والف�ساد، ومعاهدات 
ال�سيد القائد عبد امللك احلوثي على موا�سلة درب ال�سمود والتحدي ورف�س الهوان.

جماهيرية  م��س��ي��رة  احمل���وي���ت: 
ووق������ف������ة اح����ت����ج����اج����ي����ة إلع������ان 

النفير ملواجهة العدوان
 نظم��ت ال�سلط��ة املحلي��ة والفعاليات املدني��ة واجلماهريية 
يف مدين��ة املحويت والرج��م وجبل املحوي��ت، الثاثاء املا�سي 
م�س��رية جماهريية ووقفة احتجاجية ك��ربى تنديدًا با�ستمرار 

العدوان االمريكي ال�سعودي الغا�سم واغاق املنافذ اليمنية.
امل�س��رية  اليه��ا  اف�س��ت  الت��ي  االحتجاجي��ة  الوقف��ة  ويف 
اجلماهريي��ة اأكد امل�ساركون اأن ما تتعر�س له بادنا من ح�سار 
وجرائم حرب وتدمري كامل للمن�سئات احليوية وح�سار خانق 
جت��اوزا �سارخ��ا ل��كل القي��م واملب��ادئ واالع��راف واملواثيق 
الدولية واالن�سانية توج��ب املزيد من ال�سمود واال�ستب�سال يف 

مواجهة هذا العدوان الناقم.
وطال��ب امل�سارك��ون املنظم��ات االإن�ساني��ة والدولي��ة حتمل 
م�سوؤوليته��ا االخاقي��ة واالن�ساني��ة جت��اه املاآ�س��ي االن�ساني��ة 
الت��ي يتعر�س له��ا �سعبنا ج��راء ا�ستمرار الع��دوان واحل�سار 
والتدخ��ل الفوري لوقف احلرب الظاملة التي تتعر�س لها بادنا 

واأنها احل�سار وفتح كافة املنافذ واملوانى اليمنية

البيضاء : اجتماع موسع ملناقشة  قضايا مديريات احملافظة  
في املنطقة السفلى  ورفد اجلبهات باملال والرجال ووقفة 

احتجاجية في رداع تنديدا بجرائم العدوان

صعدة : أبناء مديرية سحار يقدمون قافلة بعنوان 
»الرسول األعظم« دعمًا للمرابطن في اجلبهات

ق��دم مكت��ب ال�سح��ة العام��ة وال�س��كان 
مبحافظة حجة اخلمي���س قافلة طبية دعما 
للجي���س واللج��ان ال�سعبي��ة املرابط��ن يف 
جبهات ال�سرف والبطولة دفاعا عن الوطن 
م��ن قوى الغ��زو واالرت��زاق.. القافلة التي 
حملت عن��وان “الر�س��ول االأعظ��م ” �سمن 
الدعم املتوا�سل من القطاع ال�سحي الأبطال 
واحت��وت  ال�سعبي��ة،  واللج��ان  اجلي���س 
على كميات كب��رية من االأدوي��ة واملحاليل 
وامل�ستلزم��ات طبي��ة، اإ�سافة اإل��ى حقائب 

خا�سة باالإ�سعافات االأولية.
وعل��ى هام�س تق��دمي القافلة نظمت وقفة 

امل�سارك��ون  فيه��ا  ا�ستنك��ر  احتجاجي��ة، 
اجلرائ��م املروع��ة الت��ي يرتكبه��ا حتال��ف 
الغا�س��م  ال�سع��ودي  االأمريك��ي  الع��دوان 
�س��د االإن�ساني��ة يف اليمن وتعم��ده امل�ستمر 
معلم��و  نف��ذ  كم��ا  املدني��ن..  ال�سته��داف 
وط��اب وطالبات مدر�ست��ي الهدى وخولة 
للبنات مبنطق��ة الهيجة مبديرية ال�ساهل يف 
حمافظة حج��ة اخلمي�س وقفتن منف�سلتن 
تنديدا با�ستمرار جرائم العدوان ال�سعودي 
االأمريك��ي واحل�سار اجلائ��ر بحق ال�سعب 

اليمني.
اأدان��وا  الوقف��ة  امل�سارك��ون يف  الط��اب 

اجلرمي��ة الوح�سي��ة الت��ي طال��ت املدنين 
ه��ران  مبنطق��ة  واالإعامي��ن  وامل�سعف��ن 
باأفل��ح اليم��ن واحل�س��ار اجلائ��ر م��ن قبل 
ورف��د  ال�سم��ود  عل��ى  موكدي��ن  الع��دوان 
اجلبه��ات امل��ال والرج��ال.. كما نظ��م اأبناء 
قري��ة بن��ي زي��د والوجب��ة وبن��ي ال�سم��اخ 
وبني عم��ر مبديرية املفتاح مبحافظة حجة 
وقفة احتجاجية تنديدا با�ستمرار العدوان 
ال�سع��ودي االأمريك��ي عل��ى اليم��ن.. عل��ى 
ذات ال�سعي��د نظ��م ط��اب وطالبات جممع 
الوح��دة الرتب��وي مبدينة حج��ة االأربعاء 
وقف��ة احتجاجية تندي��دا با�ستمرار جرائم 

الع��دوان ال�سع��ودي االأمريك��ي واحل�سار 
واأك��د  اليمن��ي..  ال�سع��ب  بح��ق  اجلائ��ر 
يف  ا�ستمراره��م  الوقف��ات  يف  امل�سارك��ون 
النفري العام ورفد اجلبهات بالرجال واملال 
وقواف��ل الدعم ملواجهة الع��دوان ال�سعوي 
ومنافقيه��م..  الغ��زاة  و�س��د  االأمريك��ي 
ا�ستنك��ر امل�ساركون �سم��ت االأمم املتحدة، 
حممل��ن املجتم��ع الدويل وحق��وق االن�سان 
م�سوؤولي��ة م��ا يتعر���س ل��ه اليمن م��ن قتل 
للن�ساء واالأطفال وا�ستهداف البنى التحتية 

واملن�ساآت التعليمية.

عقد اأبن��اء مديري��ات البي�س��اء املنطق��ة ال�سفلى لقاء 
مو�سع��اً  بح�س��ور حماف��ظ املحافظ��ة وامل�س��رف العام 
والقي��ادات الع�سكرية واالأمنية ومكتب االإر�ساد ووحدة 
الثقافة القراآنية وم�سائخ وعقال ووجاهات و�سخ�سيات 
اجتماعي��ة وناق�س اللقاء ق�سايا املديريات وكذلك تفعيل 
اآليات رفد املع�سكرات باملجندين ورفد اجلبهات بالرجال 
واملال ، ويف ذات ال�سياق نظم اأهايل حارة باب املحجري 
مبديرية رداع اجلمعة وقف��ة احتجاجية تنديدا بجرائم 
العدوان ال�سعودي االأمريكي وا�ستمرار ح�ساره اجلائر 

عل��ى اليمن.. واأكد امل�ساركون يف الوقفة على ا�ستمرارية 
ثباته��م وموا�سل��ة ال�سم��ود بوج��ه الع��دوان وجمابهة 
الغ��زاة واملحتل��ن والت�سدي وب��كل الو�سائ��ل ملنافقيه 
ومرتزقته بالداخ��ل وامل�سي قدما يف رفد اجلبهات باملال 
والرج��ال وبذل الغايل والنفي�س يف �سبيل اهلل والدفاع عن 
االأر���س والعر���س.. وطالب املحتج��ون حكومة االإنقاذ 
بالقي��ام مب�سوؤوليته��ا حي��ال املتاعب��ن والعابثن باأمن 
املواطنن واقواتهم، واملحافظ��ة على ا�ستمرار العملية 

التعليمية يف الباد.
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اأكدت �سحيفة نيويورك تاميز االأمريكية، يف افتتاحيتها اخلمي�س، 
ان ال�سعودية ت�سن حرب جتويع على ال�سعب اليمني، الذي �سيعاين 

اأكرب جماعة يف العامل منذ عقود، و�ستوؤدي اإلى ماين ال�سحايا.
ونقل��ت ال�سحيف��ة عن امل�س��وؤول يف االأمم املتحدة م��ارك لوكوك، 
قوله انه اإذا مل ت�سمح ال�سعودية فورًا بدخول االأغذية واالأدوية من 

جمي��ع املوانئ اليمنية، وال�سماح با�ستئن��اف املاحة اجلوية، فاإنه 
ووفقاً ، �سيعاين اليمن اأكرب جماعة يف العامل.

وا�سارت النيويورك تاميز الى اإن ال�سعودية �سددت من ح�سارها 
من��ذ اخلام�س من نوفم��رب اجلاري، بعد اأن ق�س��ف اجلي�س اليمني، 
مط��ار املل��ك خال��د يف الريا���س ب�س��اروخ بالي�ستي، حي��ث فر�ست 
ح�س��ارًا كبريًا على املوان��ئ اليمنية ومل ترتك �سوى بع�س املوانئ 
الت��ي ي�سيطر عليها حلفاء ال�سعودية؛ وه��ي لي�ست كافية لتوفري ما 

دين باملجاعة. يحتاجه قرابة 7 ماين ميني مهدَّ
وت�س��ن كل م��ن ال�سعودي��ة واالم��ارات من��ذ قرابة ثاث��ة اأعوام 
عدوان��ا متوا�س��ا عل��ى ال�سعب اليمن��ي، والتي اأدت اإل��ى مقتل 10 
اآالف �س��خ،؛ ب�سب��ب الق�س��ف ال�سع��ودي الع�سوائي، كم��ا ت�سببت 
احلرب يف انت�سار وب��اء الكولريا واإ�سابة قرابة 900 األف ميني، يف 
وق��ت يعتمد نحو 17 ملي��ون ميني كلياً على امل�ساع��دات االإن�سانية 

للبقاء على قيد احلياة.

صحيفة “إيالف” اإللكترونية السعودية:
جتري مقابلة غير مسبوقة مع رئيس األركان اإلسرائيلي  الرياض لم تقاتلنا يومًا وليست عدوة ..

 »اللهاث السع�����ودي ن�ح�����������و إسرائ�����يل«
يف مقابل��ة ه��ي االأول��ى م��ن نوعه��ا م��ع 
و�سيل��ة اإعام عربية، خ�ّس رئي�س االأركان 
اإيزنك��وت  غ��ادي  اجل��رنال  االإ�سرائيل��ي 
�سحيف��ة “اإي��اف” االإلكرتوني��ة التابع��ة 
لل�سعودية مبقابلة ُن�س��رت اليوم اخلمي�س 
اعت��ربه  م��ا  وه��و  2017م،  نوفم��رب   16
مت�سارع��ا”  �سعودي��ا  “لهاث��ا  مراقب��ون 

للتطبيع مع تل اأبيب.
وقد هاج��م اإيزنك��وت اإي��ران زاعما باأن 
هن��اك خمططا من طه��ران “لل�سيطرة على 
ال�سرق االأو�سط”، م�ستعيذا ما مت ترويجه 
يف ال�سنوات االأخرية عما ُي�سمى ب�”هالن 
�سيعين”، وميتد االأول بح�سب زعمه من 
م��ن ايران عرب العراق اإلى �سوريا ولبنان، 
والثاين عرب اخلليج من البحرين اإلى اليمن 

وحتى البحر االأحمر.
وقال “اإن لل�سعودية واإ�سرائيل م�سالح 
م�سرتك��ة �سد التعامل مع اإيران”، وهو ما 
يتقاطع مع ر�سالة م�سربة موؤخرا من وزير 
اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري اإلى ويل 
العهد ال�سع��ودي حممد ب��ن �سلمان، �سرح 
فيه��ا اجلب��ري متطلب��ات تطبي��ع العاقات 

م��ع ال�سعودي��ة.. وميل��ك رج��ل االأعم��ال 
عثم��ان العم��ري موقع “اإي��اف”، وللعمري 
عاق��ات وطيدة مع ح��كام ال�سعودية ومع 
اآل خليف��ة، وه��و ع��ادة ما ي��زور البحرين 
ويلتق��ي خا�سة برئي�س احلكومة اخلليفية 

خليفة �سلمان.
وع��رب اإيزنكوت ع��ن ذات الدعوات التي 
ومنه��م  �سعودي��ون،  م�سوؤول��ون  اأطلقه��ا 
اجلب��ري والوزي��ر ثام��ر ال�سبه��ان، ب�س��اأن 
“�سرورة اإقامة حتالف يف املنطقة ملواجهة 

امل��د االإيراين، وحماوالت اإي��ران التمو�سع 
والبحري��ن  ولبن��ان  والع��راق  �سوري��ا  يف 

ادعائه. واليمن” بح�سب 
والتق��ى م�سوؤول��ون �سعودي��ون نظ��راء 
له��م من اإ�سرائيل يف لق��اءات علنية عديدة، 
وُينظ��ر اإلى االأمري ترك��ي الفي�سل على اأنه 
“العراب” االأ�سا�سي “لن�سج العاقات بن 
الطرفن”، كما �سبق اأن زار “اإ�سرائيل” يف 
وقت �سابق من العام املا�سي وفد �سعودي 
املتقاع��د  ال�سع��ودي  اجل��رنال  برئا�س��ة 
اأنور ع�سق��ي، واأجرى لق��اءات مع االإعام 

االإ�سرائيلي.
اأكتوب��ر  يف  االأنب��اء  وكاالت  وتناقل��ت 
املا�سي عن زي��ارة �سرية قام بن حممد بن 
�سلم��ان اإل��ى تل اأبي��ب، وقد نف��ت الريا�س 

ر�سميا ذلك.
ويق��ول مراقب��ون اإن الوالي��ات املتحدة 
يف اإدارة الرئي���س دونالد ترامب “حري�سة 
عل��ى اإجن��از عاق��ات علني��ة كامل��ة ب��ن 
ال�سعودي��ة واإ�سرائي��ل يف الف��رتة املقبلة، 
عل��ى قاع��دة االحت��اد يف مواجه��ة اإي��ران 

وحمورها يف املنطقة”.

التدخل الع�سكري يف اليمن يت�سبب لل�سعودية يف م�ساكل كبرية 
تطال اجلانب ال�سيا�سي واالإن�ساين وحتى �سمعة اململكة. ويبدو اأن 
رو�سيا تريد االآن تقدمي امل�ساعدة. وقد يكون لتدخل مو�سكو ثمارا 

جتنيها بف�سل الو�ساطة.
ب��ات الرئي���س اليمن��ي عب��د رب��ه من�س��ور ه��ادي منذ م��دة با 
�سلط��ة تقريبا. واالآن تفي��د تقارير اإخبارية اأنه اأ�سبح اليوم بدون 
حري��ة حرك��ة. فالرئي�س الذي يواجه �سغوط��ا قوية من خ�سومه 
احلوثي��ن املتمردين واملوجود مع عائلته من��ذ �سهور يف الريا�س 
يري��د منذ م��دة العودة اإل��ى وطن��ه، اإال اأنه ال ُي�سمح ل��ه بذلك من 
قب��ل احلكومة ال�سعودية التي توحي باأنها حتميه كرئي�س منتخب 
دميقراطيا، وهي تقوم منذ �سنتن ون�سف بتدخل ع�سكري يف البلد 

املجاور يف اجلنوب.
وق��رار احلفاظ على من�سور ه��ادي يف الريا�س يعزز التكهنات 
باأن العربي��ة ال�سعودية تريد اإنهاء جهودها يف اليمن. هذا التحرك 
الع�سك��ري ال�سع��ودي، ال��ذي ت�سب��ب يف اإحل��اق ال�س��رر ب�سمعة 
اململك��ة، كم��ا اأن اململك��ة ال تقدر عل��ى تعليل �سرعيت��ه مع وجود 
اأكر م��ن 10.000 �سحية مدنية، ووج��ود 2.2 مليون طفل ميني 
يعان��ون من �س��وء التغذية ب�سبب احلرب. وظه��ور وباء الكولريا 
وتف�سيه ب��ن املدنين. حيث و�سفته موؤ�س�س��ات دولية باأنه اأخطر 

وباء كولريا يف الوقت احلايل، و�سط اأزمة اإن�سانية عاملية كبرية.
الرغبة يف االن�سحاب

للتدخ��ل  الكارثي��ة  ال�سيا�سي��ة واالإن�ساني��ة  للعواق��ب  ونظ��را 
الع�سك��ري يف اليم��ن، وال�سمع��ة ال�سيئ��ة الناجم��ة عن ذل��ك، اأملح 
ويل العه��د حممد ب��ن �سلمان يف اأغ�سط�س املا�س��ي خال زيارة اإلى 
الواليات املتحدة االأمريكية اأن باده تف�سل االن�سحاب من اليمن. 
لذلك فاإن قرار منع من�سور هادي من مغادرة الباد قد يكون اُتخذ 
م�سبق��ا م��ن اأجل بلوغ ه��ذا الهدف. وق��د يكون هذا الق��رار اإ�سارة 
غري مبا�س��رة للطرف املعادي يف اليم��ن، اأي املتمردين احلوثين، 

والرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �سالح.

وه��ذا االفرتا���س يك�س��ب قيمة منطقي��ة، الأن رو�سي��ا بعثت يف 
بداية اأكتوبر املا�سي طائرة مكلفة بنقل �سالح البالغ من العمر 75 
عاما من اأجل العاج الطبي يف اخلارج، وذلك بالرغم من ال�سيطرة 
ال�سعودي��ة عل��ى االأج��واء اليمنية، وه��و ما قد يك��ون تعبريا عن 
رغب��ة ال�سعودي��ة يف التفاهم مع احلوثين الذي��ن متكنوا قبل اأيام 
م��ن اإطاق �ساروخ عل��ى مطار الريا�س. وقد يك��ون ذلك قد حرك 
قي��ادة الدول��ة للعمل من اأج��ل اإنه��اء العمليات القتالي��ة. وبالتايل 

�ستك��ون الريا�س �سعي��دة لك�سب رو�سي��ا ك�سريك حمتمل من 
اأجل اإجناح هذا االأمر. ويف مو�سكو ي�سمن امل�سوؤولون 

يف بهذه الطريقة مزيدا من ممار�سة  التاأث��ري 
ب املنطقة، وهذه املرة كو�سطاء يف  ح��ر

ح�س��اب  عل��ى  تاأت��ي  دموي��ة 
ال�سكان املدنين.

للج��دل  مث��ري  تدخ��ل 
وانتقاد من اليمن

تك��ون  اأن  فك��رة 
العربي��ة ال�سعودية قد 
التفاو�س  راهنت على 

يف  اأعداءها  م��ع 
 ، ليم��ن ا

و  اأ

حتى  
عل��ى 

ه��م  لتفا ا
جت��اوز  يف  معه��م 
نقا�س��ه  يت��م  حللفائه��ا 
اليم��ن.  يف  حالي��ا 

ه��ذه  �سح��ة  تاأك��دت  واإذا 

اال�ستنتاج��ات، فاإن ذل��ك �سيعني تغيريا للدواف��ع املعلنة اإلى حد 
االآن يف الريا�س.

م��ن جهة اأخ��رى ف��اإن تدخ��ل التحال��ف ال��ذي تق��وده العربية 
ال�سعودي��ة مثري للج��دل. �سبا�ستيان زون�س خب��ري �سوؤون ال�سرق 
االأو�سط لدى اجلمعية االأملانية لل�سيا�سة اخلارجية يعترب التدخل 
ال�سعودي يف اليم��ن حربا بالوكالة بن العربية ال�سعودية واإيران 
ويق��ول  :”اإن��ه يف املقام االأول ن��زاع �سيا�س��ي وجيوا�سرتاتيجي. 
وهو يعتمد على حقيق��ة اأن اإيران اكت�سبت نفوذا كبريا 
يف الع��امل العرب��ي”.. ه��ذا التقييم قد يك��ون �سحيحا، 
ال�سعودي��ة ت��رى نف�سه��ا يف  اأن العربي��ة  خا�س��ة 
مواجه��ة حلف��اء اإيراني��ن يف العدي��د من 
املناط��ق، ولي���س فقط يف الع��راق، بل 
اأي�س��ا يف �سوري��ا والبحرين واليمن 
ولبن��ان. فه��ذه البلدان يت��م التحكم 
فيها م��ن وجهة نظر �سعودية من اإيران”. 
اأن  يعت��رب  زون���س  االأمل��اين  اخلب��ري  اأن  اإال 
التخ��وف ال�سع��ودي من اإي��ران قوية مبالغ 
في��ه. “فه��ذا ال�سعور يخ�س��ع لهو�س معادي 
الإيران، وبالتايل ف��اإن التطلع اإلى اإيجاد حلفاء 
جدد، هو اأمر تعمل عليه ال�سعودية با�ستمرار، 
باالإ�سافة اإلى حماولة ا�ستعادة حلفاء قدامى.

اإال اأن م��ا ت�سب��وا له ال�سعودي��ة مل يتحقق كليا 
لذلك ترى اململكة نف�سها جمربة على طلب امل�ساعدة 
من حليف اإيران رو�سيا. اإذ تاأمل ال�سعودية يف �سغط 
مو�سك��و عل��ى طهران من اأج��ل �سيا�سة اأك��ر اعتداال، 
فالكلم��ات بح�س��ب التح��ركات ال�سعودي��ة 
االأخرية وحوارها مع رو�سيا 
ميك��ن اأن حتقق اأكر بكثري 

ما جتنيه االأ�سلحة.

متابعات صحفية

 int policy“ موق��ع  ف�س��ح 
حتال��ف  االأمريك��ي   ”digest
ا�سرتاتيجي وطيد تق��وم به االمارات 
م��ع ا�سرائي��ل، ولف��ت املوقع ال��ى اأن 
الدائم��ة  �سراكته��ا  اأك��دت  اأبوظب��ي 
واالأ�سا�سية مع اإ�سرائيل واأمريكا، بعد 

مواجهتها اأزمة دبلوما�سية كبرية.
وحت��دث املوق��ع ع��ن نّي��ة زعم��اء 
جمل�س النواب عرقلة �سفقة جتارية؛ 
اململ��وك  العامل��ي،  ملن��ع مين��اء دب��ي 
للدول��ة يف االإم��ارات، م��ن اإدارة �ستة 

موانئ اأمريكية.
ولف��ت اإل��ى اأنه عل��ى الرغ��م من اأن 
االإم��ارات �سحب��ت عطاءه��ا يف نهاي��ة 
املط��اف، اإال اأن اأبو ظبي فوجئت على 
م��ا يب��دو مبعار�س��ة الكونغر���س، ثم 
اأطلق��ت حملة عاقات عام��ة وا�سعة؛ 
الإقن��اع �سن��اع ال�سيا�س��ة يف وا�سنطن 
حليف��ا  فق��ط  لي�س��ت  االإم��ارات  ب��اأن 
موثوق��ا للوالي��ات املتح��دة، ب��ل اإن��ه 
اال�سرتاتيجي��ة  امل�سال��ح  تت�س��ارك 

لوا�سنطن، والتي ت�سمل اإ�سرائيل.
وحتدث املوقع ع��ن اأن اإن�ساء قناة 
اإ�سرائي��ل  م��ع  للتعام��ل  دبلوما�سي��ة 
وموؤيديها يف وا�سنطن اأ�سبحت م�ساألة 

ذات اأولوية وطنية لدولة االإمارات.

وي��رى املوق��ع اأن االإم��ارات ب��دت 
خائفة من فقدان اإمكانية الو�سول اإلى 
االأجه��زة الع�سكرية االأمريكية، ف�سا 
ع��ن امل�سارك��ة يف تب��ادل املعلوم��ات 
اال�ستخباراتي��ة امل�سرتك��ة، ال �سيم��ا 
فيما يتعلق بالق�سايا املتعلقة باإيران.

وق��ال اإن اأبوظب��ي خ�سي��ت م��ن اأن 
اال�ستثم��ارات  اجل��دل  ه��ذا  يع��وق 
االأمريكي��ة، اأو اأن توؤث��ر م��ا اأ�سماه��ا 
الف�سيحة على العاقات الدبلوما�سية 

واالقت�سادية مع وا�سنطن.
اإل��ى  �سع��ت  اأبوظب��ي  اأن  وك�س��ف 
اإنه��اء اجلدل �سريعا. ويف وقت الحق، 
�سع��ت للح�س��ول عل��ى دع��م �سيا�سي 
ملحاولته��ا  اأمريك��ي  ودبلوما�س��ي 
ا�ست�ساف��ة الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة 

املتجددة )اأيرينا( ب�سكل دائم.
وق��ال اإن االإماراتي��ن انخرط��وا يف 
االأمريك��ي  املجتم��ع  ذات��ه يف  الوق��ت 

اليهودي.
واأ�سار اإل��ى اأن االإمارات فعلت ذلك 
جزئيا؛ ل�سمان ع��دم وجود معار�سة 
م��ن الكونغر���س، و�س��ددوا عل��ى اأن��ه 
ف��اإن  اأيرين��ا،  ا�ست�ساف��ة  خ��ال  م��ن 
جميع اأع�ساء االأم��م املتحدة، اإ�سارة 
اإل��ى )اإ�سرائي��ل(، �سيكون��ون مو�سع 

ترحيب للم�ساركة الكاملة.
وحت��دث املوقع عن دعم اجلماعات 
اليهودي��ة االأمريكي��ة املب��ادرة بقوة، 
اجله��ود  ع��ن  تداف��ع  كان��ت  بينم��ا 
الدبلوما�سية الهادئة؛ ل�سمان و�سول 
منظم��ات االأعمال واملنظم��ات املهنية 
االإ�سرائيلي��ة اإلى املوؤمت��رات الدولية 
التي تعقد يف خمتلف اأنحاء االإمارات.

من��ذ  اأن��ه  اإل��ى  املوق��ع  واأ�س��ار 
تاأ�سي���س الوكال��ة يف اأب��و ظب��ي ع��ام 
2008، �ساف��ر ممثل��ون دبلوما�سي��ون 
ووزراء اإ�سرائيلي��ون اإل��ى العا�سم��ة 
االإماراتي��ة؛ لعق��د اجتماع��ات تتعلق 

بوكالة االأمم املتحدة.
للم�سوؤول��ن  بذل��ك  وت�سن��ى 
االإ�سرائيلي��ن ا�ستخ��دام امل��كان لعقد 
اجتماع��ات على الهام���س مع نظرائهم 
ذات  الق�ساي��ا  ب�س��اأن  االإماراتي��ن 
احلف��اظ  م��ع  امل�س��رتك،  االهتم��ام 
يف الوق��ت ذات��ه عل��ى قن��اة ات�س��ال 

دبلوما�سية.
اأن  اإمكاني��ة  وحت��دث املوق��ع ع��ن 
باإن�س��اء  اإ�سرائي��ل واالإم��ارات  تق��وم 
قن��اة ات�س��ال خا�س��ة باالأزم��ات، قد 
تت�سمن التعاون اال�ستخباراتي ب�ساأن 

“التهديدات اخلطرية“.

موقع قناة »دويتشه فيله« األملانية: مصاعب السعودية في حرب اليمن.. فهل من مخرج؟

صحيفة هآرتس الصهيونية:
نحن نحبك.. يا السعودية    !!

اأكدت �سحيفة هاآرت�س اال�سرائيلية، اأنه »لي�س لدى اإ�سرائيل حليف اأف�سل من 
اململكة ال�سعودية«.

وعر�س��ت ال�سحيف��ة ع��ددًا م��ن املواق��ف واخلط��وات الت��ي توؤكد عملي��اً هذا 
الو�س��ف، »فه��ي حتارب حزب اهلل، ب��ل واأطاحت برئي�س ال��وزراء اللبناين الذي 
تعاي���س ملدة عام يف �سام مع احلزب، ولي�س هن��اك دولة اأخرى يف العامل، مبا يف 

ذلك الواليات املتحدة، تعمل مبثل هذا العناد �سد اإيران«.
وتابع��ت ال�سحيف��ة يف مقالة حت��ت عن��وان »ال�سعودية... نح��ن نحبك«، اأن 
ال�سعودي��ة خرج��ت اأي�ساً للحرب يف اليمن »وحت��ذر حما�س من جتديد العاقات 
م��ع طه��ران وت�سغط عل��ى وا�سنطن للخ��روج من �سباته��ا من اأج��ل العمل �سد 

التهديد االإيراين«.
و�س��ددت »هاآرت���س« اأي�س��اً عل��ى اأن »اململك��ة ال�سعودي��ة ه��ي حل��م الدول��ة 
اليهودي��ة«، م�سرية اإلى اأن ال�سلوك ال�سعودي جتاه اإيران »يحطم البديهية التي 
بن��ت عليها اإ�سرائيل ا�سرتاتيجيتها االأمني��ة« بعدما كانت ترى اأن الدول العربية 
ت�سع��ى الى تدمريها هي. لكن ال��ذي فعلته ال�سعودية اأنه��ا و�سعت اإيران كعدو 

نهائي.

موقع »int policy digest« األمريكي: 
أبوظبي تؤكد شراكتها الدائمة مع إسرائيل وأمريكا 

بعد مواجهتها أزمة دبلوماسية كبيرة

نيويورك تاميزاألمريكية: السعودية تشن حرب جتويع على الشعب اليمني
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ه بع�سهم  جاء يف التلم��ود الذي ُيعظمونه ويع��ُدّ
اأعظ��م م��ن الت��وراة: )اإَنّ اهلل لي���س مع�سوًم��ا م��ن 
الطي���س؛ الأنه حاملا يغ�سب ي�ست��ويل عليه الطي�س، 
كم��ا ح�سل ذلك منه يوم غ�سبه عل��ى بني اإ�سرائيل 
يف ال�سحراء، وحلف بحرمانهم من احلياة االأبدية، 
ولكن��ه ن��دم على ذلك بع��د ذهاب الطي���س منه، ومل 
��ْذ ذل��ك اليم��ن؛ الأن��ه ع��رف اأنه فعل فع��ًا �سد  ُينِفّ

العدالة(!
واالإل��ه عنده��م ا�سم��ه: يهوه، وهو خا���سٌّ ببني 

اإ�سرائيل، ولذلك يطلقون عليه: اإله بني اإ�سرائيل.
فة: )اإن اهلل ندم على خْلق  وجاء يف التوراة املحَرّ
الب�سر، و�سق عليه ملا راأى من معا�سيهم وظلمهم(!

2- تكذيبه��م للر�س��ل، وقْتله��م، وو�سفه��م مبا ال 
يليق بهم:

قال اهلل - عز وجل - يف القراآن الكرمي: ○ َمْن َكاَن 
 َ يَل َوِميَكاَل َفاإَِنّ اهلَلّ ِ َوَمَاِئَكِتِه َوُر�ُسِلِه َوِجرْبِ ّ ا هلِلَ َع��ُدًوّ
َياِطُن َعَلى  َبُعوا َما َتْتُلو ال�َسّ َعُدٌوّ ِلْلَكاِفِريَن ○ ○ َواَتّ
َياِطَن َكَفُروا  ُمْلِك �ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر �ُسَلْيَماُن َوَلِكَنّ ال�َسّ
ْح��َر ○ ○ َوَلَق��ْد اآَتْيَن��ا ُمو�َس��ى  ا���َس ال�ِسّ ُيَعِلُّم��وَن الَنّ
�ُسِل َواآَتْيَنا ِعي�َسى اْبَن  ْيَنا ِمْن َبْع��ِدِه ِبالُرّ اْلِكَت��اَب َوَقَفّ
َفُكَلَّما َجاَءُكْم  ْدَناُه ِب��ُروِح اْلُقُد�ِس اأَ َيّ َناِت َواأَ َم��ْرمَيَ اْلَبِيّ
ْبُتْم  مُتْ َفَفِريًقا َكَذّ ا اَل َتْهَوى اأَْنُف�ُسُكُم ا�ْسَتْكرَبْ َر�ُسوٌل مِبَ

َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن ○ 
وج��اء يف توراته��م املحرفة: )فاْلَت�س��ق �سليمان 
به��وؤالء باملحب��ة، وكان ل��ه �سبعمائ��ة م��ن الن�س��اء 
ال�سي��دات، وثاثمائة من اجل��واري، وكان يف زمان 
قلب��ه وراء  اأَمْل��َن  ن�س��اءه  اأن  �سيخوخ��ة �سليم��ان 
اآلهة اأخ��رى، فذه��ب �سليمان وراء ع�س��رتوت اآلهة 

ال�سيدوين وملكومل رج�س العمونين(!
3- حتريفهم لكتابهم املقد�س:

ا اأنه يف عام 282 ق.م  مم��ا هو ثابت عنهم تاريخًيّ
اجتم��ع �سبع��ون عاملًا ِمن علمائه��م يف االإ�سكندرية، 
وترجموا اأ�سفار مو�سى اخلم�سة من العربانية اإلى 
اليونانية، واليه��ود العربانيون ملا رجعوا من بابل 
وا،  زادوا يف احل��روف العرباني��ة االأبجدي��ة وغرَيّ
فلذل��ك كان��ت العرباني��ة احلديث��ة غ��ري العربانية 

ك بها ال�سامريون اإلى اليوم. القدمية التي يتم�َسّ
فوا موا�سع  واليه��وُد ُتقُرّ اأي�ًسا اأن ال�سام��رة حَرّ
وزادوا  ظاه��ًرا،  تبدي��ًا  وبدلوه��ا  الت��وراة،  م��ن 

ونق�سوا، وال�سامرة تدعي ذلك عليهم(.
ٌن ِمن  �س ل��دى اليهود مك��َوّ وكت��اُب التلم��ود املَقَدّ
جزاأي��ن، وهم��ا: امل�سن��اه - وه��و تف�س��ري للتوراة 
- و اجلم��ارا، وه��و تعليق��ات عل��ى امل�سن��اه، ومن 

جمموعهما يتكون التلمود.
ويعت��رب اليهود التلم��ود كتاًبا ُمن��زاًل كالتوراة؛ 
فه��و الوحُي غري املكتوب الذي تركه مو�سى - عليه 
ال�س��ام - وقد تطور بهم االأمر اإلى اأن عدوا التلمود 
اأعظم من التوراة - كما يذكر ذلك بع�س الباحثن!

يق��ول اأح��ُد حاخاماته��م: )اإن َمن يق��راأ التوراة 
بدون امل�سناه واجلمارا فلي�س له اإلٌه(.

هم يف اأحبارهم؛ حيث جعلوهم  وهذا نتيجٌة لُغُلِوّ
مبنزلة االأرباب، ي�سرعون لهم فيتبعونهم؛ كما قال 
اهلل تعال��ى يف الق��راآن الك��رمي يف و�س��ف َم��ن ُي�سرك 
ْرَباًبا  َخُذوا اأَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم اأَ �سرك الطاعة: ○ اَتّ

ِ ○ ]التوبة: 31[. ِمْن ُدوِن اهلَلّ
اليه��ود،  ع��دا  م��ن  كل  ه��م  عنده��م  والكف��اُر 
وي�سمونهم: الوثنين، وي�سمونهم اأي�ًسا: اجلوييم.

وَم��ن ِفَرق اليه��ود َمن ُينكر البع��ث، واحل�ساب، 
واجلنة، والنار، ومل َيِرْد يف دينهم �سيٌء ذو بال عن 
البع��ث واخلل��ود، والثواب والعق��اب، اإال اإ�سارات 
ب�سيطة غري عميق��ة؛ ذلك اأن هذه االأمور بعيدة عن 

تركيبة الفكر اليهودي املادي.
كُلّ تل��ك االعتقادات واالنحراف��ات العقدية لدى 

اليه��ود ك�َسَفه��ا الق��راآن الك��رمي، وعراه��ا، وف�سح 
دينهم املحرف الذي يتاعب��ون به على االأمم؛ ولن 
جتد اأحًدا ُيعِرّف اليهود اأو ُيعِرّف �سفاتهم بدقة اإال 
الق��راآن الكرمي، الذي ذكر �سفاتهم احلقيقية التي ال 

يعرفها اأحٌد مبثل هذا الو�سوح غري اليهود.

 �سفات اليهود النف�سية:
ذكرن��ا اأن اليه��ود اأخب��ث االأم��م، وه��ذا نابٌع من 
خ�سائ�سهم و�سفاتهم النف�سية التي بنْتها عقائدهم 
لته��ا يف نفو�سه��م تربيته��م عليه��ا  املنحرف��ة، واأ�سَّ
طوال الق��رون املا�سية، مما جعلها اأ�سبه بالنزعات 
الفطرية التي ُت�سكل �سخ�سياتهم، وقد بَنّ اهلل - عز 
وجل - �سفاتهم يف كتاب��ه الكرمي؛ ليكون امل�سلمون 
عل��ى ب�سريٍة؛ وفيما يل��ي بع�س ما ا�ستهروا به من 

�سفات:

1- احلسد واحلقد:
ْهِل  ق��ال اهلل �سبحانه وتعال��ى -: ○ َوَدّ َكِثرٌي ِمْن اأَ
��اًرا َح�َسًدا  مَياِنُكْم ُكَفّ وَنُكْم ِم��ْن َبْعِد اإِ اْلِكَتاِب َل��ْو َيُرُدّ
ُقّ َفاْعُفوا  َ َلُهُم احْلَ ْنُف�ِسِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَب��َنّ ِم��ْن ِعْنِد اأَ
َ َعَل��ى ُكِلّ  ْم��ِرِه اإَِنّ اهلَلّ ُ ِباأَ ��ى َياأِْت��َي اهلَلّ َفُح��وا َحَتّ َوا�سْ
ا�َس َعَلى َما اآَتاُهُم  �َس��ْيٍء َقِديٌر ○ ○ اأَْم َيْح�ُس��ُدوَن الَنّ
ْكَمَة  ُ ِمْن َف�ْسِلِه َفَقْد اآَتْيَنا اآَل اإِْبَراِهيَم اْلِكَتاَب َواحْلِ اهلَلّ

َواآَتْيَناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما ○ 
قال مو�سي ديان وزير دفاعهم بعد حرب 1967: 

)هذا يوم بيوم خيرب، يا لثارات خيرب(!
2- حب التملك والسيطرة:

يٌب ِمَن امْلُْلِك  قال تب��ارك وتعالى -: ○ اأَْم َلُهْم َن�سِ
ا�َس َنِقرًيا ○  َفاإًِذا اَل ُيوؤُْتوَن الَنّ

وج��اء يف الربوتوك��ول الث��اين م��ن بروتوكوالت 
ْهَيْون: )و�سنختار من بن العامة روؤ�ساء  حكم��اء �سِ
بن على  اإدارين، لهم ميوُل العبيد، واأن يكونوا ُمَدَرّ
ف��ِنّ احلكم، ولذلك �سيكون م��ن الي�سري اأن مي�سخوا 
قطع ال�سط��رجن �سمن لعبتنا يف اأي��دي م�ست�سارينا 
ب��وا خ�سي�ًسا عل��ى حكم العامل  احلكم��اء الذين ُدِرّ

منذ الطفولة(.
3- نقض العهود واملواثيق:

قال �سبحانه وتعال��ى -: ○ اأََوُكَلَّما َعاَهُدوا َعْهًدا 
ُهْم اَل ُيوؤِْمُنوَن ○  َنَبَذُه َفِريٌق ِمْنُهْم َبْل اأَْكَرُ

ويف خط��اب األق��اه مناحي��م بيغن يف ع��ام 1950 
قال: )اإنه لن يكوَن �سام ل�سعب اإ�سرائيل وال الأر�س 
اإ�سرائيل حتى وال للع��رب، ما دمنا مل نحرْر وطننا 

ْعنا معاهدة لل�سلح(. باأجمعه بعُد، حتى ولو وَقّ
وق��د ج��اء يف َتْلُموِده��م: اإن��ه يحق لليه��ودي اأن 
��َر عنها يف يوم  يحل��َف اأمياًنا كاذب��ة ي�ستطيع اأن ُيَكِفّ

الغفران.
4- الغش وأْكل الربا وأكل أموال الناس 

بالباطل:
َبا َوَقْد  ق��ال �سبحانه وتعال��ى -: ○ َواأَْخِذِه��ُم الِرّ
ْعَتْدَنا  ا�ِس ِباْلَباِط��ِل َواأَ ْكِلِهْم اأَْم��َواَل الَنّ ُنُه��وا َعْن��ُه َواأَ

ِلْلَكاِفِريَن ِمْنُهْم َعَذاًبا اأَِليًما ○
ْحِت ○ ]املائدة:  اُل��وَن ِلل�ُسّ اُع��وَن ِلْلَكِذِب اأََكّ ○ �َسَمّ

.]42
وقد جاء يف َتْلُموِدهم: )اإن االإ�سرائيلي معترٌب عند 
اهلل اأكر ِمن املائكة، فاإذا �سرب اأمٌيّ - يعني: غري 
يهودي - اإ�سرائيلًيّا، فكاأنه �سرب العزة االإلهية( - 

ا كبرًيا. تعالى اهلل عما يقولون ُعُلًوّ
6- قسوة القلب:

قال تبارك وتعالى -: ○ ُثَمّ َق�َسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد 
َجاَرِة اأَْو اأَ�َسُدّ َق�ْسَوًة ○  َذِلَك َفِهَي َكاحْلِ

وق��ال حاخامه��م اأباربانيل: )لي�س م��ن العدل اأن 

ي�سفَق االإن�سان عل��ى اأعدائه ويرحمهم(، واالإن�سان 
عندهم هو اليهودي، واأعداوؤه هم باقي االأمم!

7- حبهم للكذب وسماعه:
اُلوَن  َكّ اُع��وَن ِلْلَكِذِب اأَ قال �سبحانه وتعالى ○ �َسَمّ

ْحِت ○  ِلل�ُسّ
8- النفاق:

ق��ال - عز وجل - يف و�سفهم: ○ َواإَِذا َلُقوا اَلِّذيَن 
��ا َواإَِذا َخَا َبْع�ُسُهْم اإَِلى َبْع�ٍس َقاُلوا  اآَمُنوا َقاُلوا اآَمَنّ
وُكْم ِبِه ِعْنَد  ُ َعَلْيُك��ْم ِلُيَحاُجّ ا َفَت��َح اهلَلّ ُثوَنُه��ْم مِبَ ِدّ اأَحُتَ

ُكْم اأََفَا َتْعِقُلوَن ○ ]البقرة: 76[. َرِبّ
وذك��ر َتْلُموده��م اأنه جائ��ز ا�ستعم��ال النفاق مع 

الكفار، وهم كل اخلارجن عن الدين اليهودي.
9- اجلدال وامِلراء:

حك��ى اهلل ق�س��ة البق��رة الت��ي اأمره��م مو�س��ى 
وا عليه، و�سددوا حتى  بذبحها، وكيف جادلوه ورُدّ
ْ َلَنا  َك ُيَبِنّ �س��دَد اهلل عليهم فيها؛ ○ َقاُل��وا اْدُع َلَنا َرَبّ

َما ِهَي اإَِنّ اْلَبَقَر َت�َساَبَه َعَلْيَنا ○ 
 وحك��ى اهلل عنهم جمادلتهم لبع���س اأنبيائهم: ○ 
َ َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلوا  ُهْم اإَِنّ اهلَلّ َوَقاَل َلُهْم َنِبُيّ
َح��ُقّ ِبامْلُْلِك ِمْنُه ○  اأََنّى َيُك��وُن َلُه امْلُْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن اأَ

.]247 ]البقرة: 
فم��ا ظنك بقوٍم يجادل��ون اهلل يف حكمه؟ وميارون 
اأنبي��اءه - عليه��م ال�س��ام - يف دينه��م؟ وه��م حتى 

اليوم اأكر النا�س مراًء وجدااًل.
10- كتمان احلق:

��َقّ ِباْلَباِطِل  ق��ال اهلل تعال��ى: ○ َواَل َتْلِب�ُس��وا احْلَ
ْنُتْم َتْعَلُم��وَن ○  ○ اَلِّذيَن اآَتْيَناُهُم  َقّ َواأَ َوَتْكُتُم��وا احْلَ
اْلِكَت��اَب َيْعِرُفوَنُه َكَم��ا َيْعِرُفوَن اأَْبَناَءُه��ْم َواإَِنّ َفِريًقا 

َقّ َوُهْم َيْعَلُموَن ○  ِمْنُهْم َلَيْكُتُموَن احْلَ
 11- االحتيال على حدود الله:

 12- مخالفة القول العمل:
ًخ��ا له��م: ○ اأََتاأُْمُروَن  ق��ال اهلل - عز وج��ل - ُمَوِبّ
ّ َوَتْن�َس��ْوَن اأَْنُف�َسُكْم َواأَْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب  ا�َس ِباْلرِبِ الَنّ

اأََفَا َتْعِقُلوَن ○ 
13- الكذب على الله:

 ِ قال اهلل - عز وجل - عنهم: ○ َوَيُقوُلوَن َعَلى اهلَلّ
اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن ○ 

14- اجلنب والتخاذل:
قال اهلل - عز وجل - عنهم: ○ اَلأَْنُتْم اأَ�َسُدّ َرْهَبًة يِف 

ُهْم َقْوٌم اَل َيْفَقُهوَن ○  ِ َذِلَك ِباأََنّ ُدوِرِهْم ِمَن اهلَلّ �سُ
 15-السحر:

َياِطُن  َبُع��وا َما َتْتُل��و ال�َسّ ق��ال اهلل تعال��ى: ○ َواَتّ
َياِطَن  َعَلى ُمْلِك �ُسَلْيَماَن َوَم��ا َكَفَر �ُسَلْيَماُن َوَلِكَنّ ال�َسّ

ْحَر ○  ا�َس ال�ِسّ َكَفُروا ُيَعِلُّموَن الَنّ
ّح:  16-البخل والُشّ

َه��ا اَلِّذيَن  ق��ال اهلل - تب��ارك وتعال��ى -: ○ َي��ا اأَُيّ
ُكُل��وَن  ْهَب��اِن َلَياأْ اآَمُن��وا اإَِنّ َكِث��رًيا ِم��َن ااْلأَْحَب��اِر َوالُرّ
 ِ وَن َعْن �َسِبي��ِل اهلَلّ ��ُدّ ا���سِ ِباْلَباِط��ِل َوَي�سُ اأَْم��َواَل الَنّ
��َة َواَل ُيْنِفُقوَنَها يِف  َه��َب َواْلِف�سَّ َواَلِّذي��َن َيْكِن��ُزوَن الَذّ

ْرُهْم ِبَعَذاٍب اأَِليٍم ○ ِ َفَب�ِسّ �َسِبيِل اهلَلّ

وقال عز م��ن قائل: ○ َواَل َيْح�َسَبَّ اَلِّذيَن َيْبَخُلوَن 
ا َلُهْم َبْل ُهَو �َسٌرّ َلُهْم  ُ ِمْن َف�ْسِلِه ُهَو َخرْيً ا اآَتاُهُم اهلَلّ مِبَ

ُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة ○  �َسُيَطَوّ
17-حب الدنيا وكراهية املوت:

ُهْم اأَْحَر�َس  قال اهلل - تبارك وتعالى -: ○ َوَلَتِجَدَنّ
َحُدُهْم  ا�ِس َعَل��ى َحَياٍة َوِمَن اَلِّذيَن اأَ�ْسَرُك��وا َيَوُدّ اأَ الَنّ
َزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب اأَْن  ُر اأَْلَف �َسَنٍة َوَما ُهَو مِبُ َلْو ُيَعَمّ

ا َيْعَمُلوَن ○  رٌي مِبَ ُ َب�سِ َر َواهلَلّ ُيَعَمّ
ويف حتقي��ٍق اأُْج��ِري م��ع قائ��د اإ�سرائيل��ٍيّ ح��ول 
جمموع��ة م��ن املجاهدين الع��رب املتطوع��ن، قال 
ي�سفه��م: )اإنه��م يطلبون امل��وت ب�سغٍف اأق��رب اإلى 
اجلن��ون، ويندفع��ون اإلي��ه كاأنه��م ال�سياط��ن، اإَنّ 
الهج��وم على اأمثال ه��وؤالء مغامرة خطرية، ونحن 

ال نحب مثل هذه املغامرة املخيفة(.
18- االختاف والتناُحر بينهم:

�َسُبُهْم  ق��ال اهلل - تب��ارك وتعالى - عنه��م: ○ حَتْ
ُه��ْم َقْوٌم اَل َيْعِقُلوَن ○  َجِميًع��ا َوُقُلوُبُهْم �َسَتّى َذِلَك ِباأََنّ

.]14 ]احل�سر: 
19- حبه��م للف�س��اد ون�س��ره وجت��ارة البغ��اء 
ِم��ن التج��ارة الزاه��رة يف الكي��ان اليه��ودي؛ حيث 
ملتو�سع اأٌيّ من القوان��ن والت�سريعات التي حتّرم 
ممار�سة الدعارة والبغاء، وال تعّد خمالفة جنائية، 
وله��ذا ُيغ�س الط��رف عن تل��ك التج��ارة الفا�سدة، 
فق��د ذك��رْت اإح�سائية حديث��ة اأن منطقة ت��ل اأبيب 
و�سواحيه��ا يعمل فيه��ا 1387 موقًعا، ما بن مركز 
علن��ي ر�سمي ُمَرّخ�س للدع��ارة، وما بن موؤ�س�سات 
م  �سياحي��ة وفن��ادق ومراكز �سحية وريا�سي��ة ُتَقِدّ
نف���س اخلدمات، حيث ميثل ذلك ما ن�سبته 57% من 

جمموع املواقع املوجودة يف الكيان اليهودي!
و�سجل��ت امل�ست�سفي��ات احلكومية نح��و �سبعن 
��ا، االأمر ال��ذي يعني اأن  األ��ف حال��ة اإجها�س �سنوًيّ
احل��االت اأكر ِمن ذلك كثرًيا، وج��اء يف اإح�ساءات 
1986 اأن 45 % م��ن اليهودي��ات الائ��ي يف املرحلة 
ْعَن  العمري��ة 21 �سن��ة فاأكر يتزوجن؛ الأنه��ن يتوَقّ
ْجَن وهن حوامل(.وذكر موؤِلُّف  )طف��ًا(، )اأي: يتزَوّ
كت��اب: �سراعنا م��ع اليه��ود، اأن اليه��ود يف اأعقاب 
ح��رب حزي��ران 1967 اأنزل��وا نح��و مائت��ي فت��اة 
يهودي��ة ِمن الكا�سي��ات العاري��ات يف كٍلّ ِمن القد�س 
واخللي��ل؛ وذل��ك الإف�س��اد ال�سب��اب، و�سْرِفهم عن 

دينهم ومقد�ساتهم.
 نظرة اليهود إلى األمم األخرى:

ُتَع��ُدّ عقائد اليهود املنحرف��ة وخ�سالهم النف�سية 
امل�سوه��ة اأك��رب داف��ع له��م لتعامله��م م��ع االآخرين 
بفوقي��ة وِك��رْبٍ وا�ستع��اء، وَم��ن ع��رف عقائده��م 
وخ�سائ�سه��م، فاإنه لن ي�ستغ��رَب اأي �سلوك ي�سُدر 
عنه��م؛ اإذ ه��م منب��ُع ال�س��رور، و�سب��ب النكبات يف 
في��ه مل  املجتمع��ات، وقلم��ا كان جمتم��ٌع عا�س��وا 
ُيعاِن م��ن االنحرافات والت�سوه��ات واال�سطرابات 

والتمزقات،
اإنه��م بحٍق �سو�سة تنخ��ر اأي بناء اجتماعي مهما 

ا. كان متيًنا وقوًيّ
1- نظرتهم إلى األمم األخرى:

ه��م يعت��ربون االأم��م االأخ��رى حيوان��ات، واأقل 

درج��ة م��ن اليه��ود؛ انطاًق��ا م��ن اأنه��م اأبن��اء اهلل 
واأحباوؤه، واأنهم �سعُب اهلل املختار.

وهم يعتق��دون اأن االأممين )اجلوييم( ِمن ُنطف 
احليوان��ات، كم��ا ج��اء يف تلم��ود اأور�سلي��م: )اإن 
النطف��ة املخلوق منها باقي ال�سعوب اخلارجن عن 

الديانة اليهودية هي نطفة ح�سان(!
ولذل��ك فه��م ي�ستبيحون كل فعٍل مهم��ا كان دنيًئا 
با والغ�س  اإذا كان �س��د غري اليه��ود، في�ستحلون الِرّ
االأم��م  جمي��ع  وا�ستعب��اد  واالإف�س��اد،  واخل��داع 
االأخ��رى، وق��د ج��اء يف توراته��م املحرف��ة: )ح��ن 
تق��رتب ِمن مدينة لكي حتاربه��ا، ا�ستْدِعها لل�سلح، 
ف��اإن اأجابْت��ك لل�سل��ح وفتح��ْت ل��ك، ف��كل ال�سع��ب 

املوجود فيها يكون لك للت�سخري وُي�ستعبد لك(!
وجاء يف َتْلُموِدهم: اإنه اإذا راأى اليهودي �سخ�ًسا 
ِم��ن االأممي��ن �سقط يف حف��رٍة، فاإنه يج��ب عليه اأال 
يخل�سه منه��ا، واإمنا يجب علي��ه اأن ي�سَدّ احلفرة؛ 

حتى ال ي�ستطيَع االأممي اخلروج منها.
2- نظرة اليهود للمسلمن:

واأم��ا نظرُة اليهود للم�سلمن، فاإنها نف�س نظرتهم 
ال�سابق��ة اإل��ى االأم��م االأخ��رى، واإل��ى الن�س��ارى، 
غ��ري اأنه��م زادوا يف حقده��م على امل�سلم��ن؛ الأنهم 
ح�سدوه��م عل��ى اأن جَع��ل اهلل - ع��ز وج��ل - نبي��ه 
اخل��امت ال��ذي ب�سر ب��ه االأنبي��اء والر�سل م��ن قبله 
ِم��ن ول��د اإ�سماعي��ل، وقد كان��وا يظنون اأن��ه منهم؛ 
ولذلك ملا عرفوا و�سفه وو�سف االأر�س التي ُيبعث 
فيها، والتي يهاجر اإليه��ا ا�ستوطنها كثرٌي منهم قبل 

البعثة؛ رجاء اأن ُيدركهم زمنها، واأن يكون منهم.
وق��د كان��وا يه��ددون اأه��ل املدين��ة م��ن االأو���س 
واخل��زرج بقولهم: "قد اأظلنا زماُن نبٍيّ نقتلكم معه 

قْتل عاد واإَِرم".
وكان��وا يرج��ون اأن يكوَن منهم، فلم��ا ُبعث نبينا 
- عليه اأف�سل ال�س��اة وال�سام - وعَرفوا و�سفه، 
اآمن منهم َمن �سبقْت له ال�سعادة؛ مثل: عاملهم وابن 
عامله��م و�سيده��م واب��ن �سيدهم عبداهلل ب��ن �سام؛ 
��ا اأكُره��م فق��د كف��روا بالنبي - علي��ه ال�ساة  واأَمّ
وال�س��ام - ونا�سبوه العداء، وفيه��م نزل قوُل اهلل 
ٌق مِلَا  ِدّ ِ ُم�سَ تعالى: ○ َومَلَّ��ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اهلَلّ
َمَعُه��ْم َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َي�ْسَتْفِتُحوَن َعَلى اَلِّذيَن َكَفُروا 
ِ َعَلى  ��ا َجاَءُه��ْم َما َعَرُف��وا َكَفُروا ِب��ِه َفَلْعَن��ُة اهلَلّ َفَلَمّ

اْلَكاِفِريَن ○ ]البقرة: 89[.
 وقد علم اإخ��وان القردة واخلنازير اأَنّ حممًدا - 
عليه ال�س��اة وال�سام - هو النبي احلق، كما جاء 
عن كبار اأحبارهم، ومنهم: ُحَيّي بن اأَْخَطب، واأخوه 
اأب��و يا�سر، فاإنهما مل��ا هاجر النب��ي - عليه ال�ساة 
وال�س��ام - اإل��ى املدينة ذهبا اإلي��ه يوًما من الفجر، 
وحتى غروب ال�سم�س، وملا عادا اإلى ديارهما، �ساأل 
اأب��و يا�سر اأخ��اه ُحَيّي بن اأَْخَطب، فق��ال: اأهو النبي 
الذي ننتظر؟ قال ُحَي��ّي: نعم واهلل، فقال اأبو يا�سر: 

فما الراأي؟
وم��ا منعهم من االإ�س��ام اإال احل�سد؛ كما قال اهلل 
وَنُكْم ِمْن  تعال��ى: ○ َوَدّ َكِثرٌي ِمْن اأَْه��ِل اْلِكَتاِب َلْو َيُرُدّ
اًرا َح�َسًدا ِمْن ِعْن��ِد اأَْنُف�ِسِهْم ِمْن َبْعِد  َبْعِد اإِمَياِنُك��ْم ُكَفّ
 ُ ِتَي اهلَلّ َفُحوا َحَتّى َياأْ ُقّ َفاْعُفوا َوا�سْ َ َلُهُم احْلَ َم��ا َتَبَنّ

َ َعَلى ُكِلّ �َسْيٍء َقِديٌر ○  ِباأَْمِرِه اإَِنّ اهلَلّ

مقتطفات من عقائد اليهود ونفسياتهں اخلبيثة
عق��������������ائد اليه�����������������������ود:

حتى  به،  وتلونوا  باخُلبث،  ات�سفوا  وقد  اأنبياوؤهم،  به  جاءهم  ملا  حتريًفا  واأ�سدهم  االأمم  اأخبث  طاليهود 
اأ�سبح هذا معروًفا عنهم بني جميع االأمم؛ واإنك لتعجب حني تقراأ ق�سة مو�سى مع قومه، وكيف اأتعبوه 
ِله عليهم قبل نبوته وبعدها، ومما يهول  وخانوه، مع ت�سديقهم به، واإميانهم بنبوته، ومعرفتهم لف�سْ
القارئ لق�س�سهم موقفهم من دينهم اأثناء جناتهم من فرعون حني اأغرقه اهلل اأمامهم، ومع ذلك اتخذوا 
العجل اإلًها لهم، وقالوا ملا راأوا امل�رشكني:   َيا ُمو�َسى اْجَعْل َلَنا اإَِلًها َكَما َلُهْم اآِلَهٌة  ، فاإذا كان هذا ديدَنهم 
ا نازاًل من ال�سماء، فال تعجب من اأفاعليهم مَلّا بُعد  و�ساأَنهم، ور�سوُلهم بني اأيديهم، وكتاُبهم ما زال طرًيّ
�سة؛ حتى يرى القارئ مقدار اخلبث  عهُدهم باأنبيائهم! وتاأكيًدا لذلك ننقل ما يروونه يف كتبهم املقَدّ

والكفر الذي �سقطوا فيه.
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مستوطنو غاف غزة يبيتون 
باملاجئ خوفًا من رد السرايا
ذكرت القن��اة ال�سهيونية الثانية، اأن �س��كان امل�ستوطنات القريبة من 
قط��اع غزة، بات��وا يبيتون يف املاج��ئ خ�سية من عمليات اإط��اق نار اأو 
عمليات ت�سلل م�سلحن فل�سطينين عرب االأنفاق، فيما جهز البع�س االآخر 

حقائبه للمغادرة يف حال حدث ت�سعيد ع�سكري.
وقالت القناة يف تقرير لها من داخل كيبوت�س كفار عزة:" اإن الكيبوت�س 
يبع��د فقط مئات االمتار عن احلدود مع غزة وبوابة الكيبوت�س مفتوحة 
و�س��كان الكيبوت�س معر�سون للخطر يف كل حلظة، واأن ال�سكان يعي�سون 
ب��دون اأي حماية.. اجلدير ذكره، اأن قادة االحت��ال يهددون ب�سكل �سبه 
يوم��ي حرك��ة اجلهاد االإ�سام��ي باأن اجلي���س �سريد ب�سكل ق��وي يف حال 
قامت احلركة بالرد على عملية ق�سف نفق احلرية �سرق خانيون�س الذي 
ا�ست�سه��د في��ه 12 مقاوماً م��ن �سرايا القد���س وكتائب الق�س��ام من بينهم 
ال�سهي��د القائ��د عرفات اأبو عب��د اهلل قائد �سرايا القد���س يف لواء الو�سطى 

ونائبه ال�سهيد ح�سن اأبو ح�سنن.

ح������ل������ف������اء س���������وري���������ا ي�����ت�����ه�����م�����ون حت�������ال�������ف واش�����ن�����ط�����ن 
ب���ع���رق���ل���ة حت����ري����ر ال����ب����وك����م����ال ومب����س����اع����دة داع�����ش

اتهم��ت غرف��ة عملي��ات حلف��اء �سوريا 
التحال��ف االأمريك��ّي مبنعه��م م��ن اإكم��ال 

حترير البوكمال من داع�س.
واأ�س��ارت يف بي��ان ب��اأّن التحال��ف يقّدم 
الدع��م والت�سهي��ات ملجموع��ات داع���س 
املن�سحب��ة بع��د جم��ع كّل ق��ادة التنظيم 
الفاّرين من الع��راق و�سوريا يف البوكمال 
مب��ن فيه��م اأبو بك��ر البغدادي، كم��ا اتهم 
البي��ان التحالف بتاأم��ن ان�سحاب داع�س 
باجتاه املناط��ق التي ت�سيطر عليها قوات 

�سوريا الدميوقراطية.
فيل��ق  قائ��د  تفق��د  ذات��ه،  ال�سي��اق  يف 
القد�س يف احلر�س الثوري االإيراين اللواء 
قا�س��م �سليماين حم��اور املقاومة يف مدينة 

البوكمال.
واأكدت حرك��ة النجباء؛ اإحدى ف�سائل 
املقاوم��ة العراقي��ة، اأن الل��واء �سليم��اين 
عل��ى  املفاجئ��ة  زيارت��ه  خ��ال  اطل��ع 
اأحدث التط��ورات امليداني��ة واملخططات 
امل�ستقبلية للمقاومة فيما يخ�س التحرير 
م��ع  احلدودي��ة  املنطق��ة  له��ذه  الكام��ل 

العراق.
الغوط��ة  يف  امل�سلح��ة  املجموع��ات 
دم�س��ق  ال�سوري��ة  للعا�سم��ة  ال�سرقي��ة 
ج��ددت خرقه��ا التف��اق منطق��ة تخفي��ف 

التوت��ر ع��رب ا�ستهدافه��ا بقذائ��ف ه��اون 
والعبا�سي��ن  بح��رات  ال�سب��ع  منطقت��ي 
م��ا اأدى اإل��ى ارتق��اء �سهي��د وع��دد م��ن 

االإ�سابات.

ال�سرط��ة يف  قي��ادة  م�س��در يف  وق��ال   
اإن  "�سان��ا" ال�سوري��ة  لوكال��ة  ت�سري��ح 
املجموعات امل�سلحة املنت�سرة يف الغوطة 
املا�س��ي  اخلمي���س  اأطلق��ت  ال�سرقي��ة 
ال�سب��ع  منطقت��ي  عل��ى  ه��اون  قذيفت��ي 
بح��رات والعبا�سي��ن ال�سكنيت��ن ما اأدى 
اإل��ى �سقوط �سهي��د واإ�ساب��ة 13 �سخ�ساً 
بجروح ووق��وع اأ�سرار مادية باملمتلكات 

العامة واخلا�سة.
امل�سلح��ة  املجموع��ات  وا�ستهدف��ت 
االأربع��اء �ساح��ة العبا�سي��ن وح��ى باب 
اله��اون  ب��رزة بقذائ��ف  توم��ا وم�ساك��ن 
م��ا اأ�سفر ع��ن اإ�ساب��ة �سخ�س��ن بجروح 

ووقوع اأ�سرار مادية باملمتلكات.
ويف ريف حماه ال�سمايل ال�سرقي وا�سل 
اجلي���س ال�س��وري وحلف��اوؤه عملياته��م، 
حيث �سيطروا على قريتي احلازم، �سمال 
غ��رب ق�سر ال�ساوي، ورب��دة �سمال ق�سر 
ال�س��اوي، كما �سيطرت عل��ى قرية �سرحا 

ال�سمالية بعد معارك مع جبهة الن�سرة.

!

وق��د تلقى هذا املزيج ) القبلي .الديني ( كل الدعم 
من بريطاني��ا بالرغم من كل تلك��م اجلرائم الوح�سية 
بح��ق االن�سان واالوط��ان  واحلج��ر والطبيعة التي 
ارتكبه��ا ال �سع��ود بدعم م��ن الوهابية الت��ي ابتدات 
بال�سيخ ابن الوه��اب وا�ستمرت بعائلة ال�سيخ الذين 

االن يطلق عليهم ال ال�سيخ .
ه��ذا الكيان ال�سع��ودي الوهاب��ي املوؤ�س�س من قبل 
بريطاني��ا والذي لقي كل الدعم منها ت�سلمته فيما بعد 
امري��كا وا�ستفادت منه اعلى اال�ستفادات ملحاربة كل 

راف�س ل�سيا�ساتها ولدورها �سد العرب وامل�سلمن .
 واي�س��ا م��ن نت��اج اال�ستعم��ار الربيط��اين الكي��ان 
ال�سهي��وين ال��ذي ا�ستغ��ل الديان��ة اليهودي��ة ك�سعار 
الحت��ال فل�سطن وط��رد ال�سع��ب الفل�سطيني حتت 

�سعار : ) ار�س با �سعب ل�سعب با ار�س ( .
وقد قدمت بريطانيا دعما منقطع النظري لهذا الكيان 
ابتداء من وعد بلف��ور مرورا الى تنفيذه و�سوال الى 

تقويته تقوية جعلت منه الكيان االقوى .
وه��ذا الكيان ال�سهي��وين املوؤ�س�س من قبل بريطانيا 
ت�سلمته امريكا وجعل��ت منه اقوى ثكنة ع�سكرية لها 

يف قلب العاملن العربي واال�سامي .
 وال�س��وؤال : هل هناك �سراكة تامة يف العمالة حتت 
اأمرة اال�ستعمار الربيطاين واال�ستكبار االمريكي بن 

كل من الكيان ال�سعودي والكيان اال�سرائيلي ؟؟!!!
اجلواب : نعم .

تخيل��وا كي��ف تت��م عملي��ة انت��اج لكيانن م��ن قبل 
دولة ا�ستعماري��ة للعمالة عندها ويف خدمتها يف نف�س 
البيئة العربية واال�سامي��ة ويف نف�س اجلغرافيا ويف 
نف���س امل�سار وامل�سري ثم ال تكون ال�سراكة بينهما من 

او�سح الوا�سحات ؟؟؟

ال�سع��ودي والكي��ان  الكي��ان  ب��ن  ال�سراك��ة  ف��اإن 
ال�سهيوين من او�سح الوا�سحات ، النهما توام عميل 
انتجت��ه البط��ن اال�ستعماري��ة اال�ستكباري��ة يف نف�س 
البيئ��ة العربي��ة واال�سامي��ة ، ويف نف���س اجلغرافيا 
الع��رب  ب��ن  ، ويف نف���س الق�سي��ة املتن��ازع عليه��ا 
وامل�سلم��ن من جهة واال�ستعم��ار قدميا واال�ستعمار 

حديثا من جهة اخرى !!!
الكيان��ن  م��ن  كل  يك��ون  ال  ان  عاق��ل  يقب��ل  ف��ا 
املخرتع��ن واملوؤ�س�س��ن من قب��ل بريطاني��ا يف اعلى 

معايري ال�سراكة !!
ب��كل   واال فلم��اذا توؤ�س�سهم��ا وتدعمهم��ا وتقب��ل 
جرائمهم��ا وموبقاتهم��ا بالرغم م��ن ان كل هذا ي�سيء 

الى �سعاراتها املرفوعة ؟؟!!
 ونف�س املعي��ار يجري مع امريكا ! فلماذا تدعمهما 
امريكا وتتحمل كل جرائمهما يف العامل بالرغم من كل 
ال�سخ��ط العامل��ي على امريكا لدعمه��ا لهذين الكيانن 

؟؟!!
ال �س��ك ان كل ه��ذا الدع��م م��ن قب��ل امري��كا لهذين 
الكيان��ن مع دفاعه��ا امل�ستميت عنهم��ا بالرغم من كل 
جرائمهم��ا يوؤكد �سراكتهم��ا التام��ة وتن�سيقهما التام 
وتعاونهم��ا الدائ��م م��ن اجل تق��دمي اعل��ى اخلدمات 
ل�سيدتهم��ا امريكا مقابل دعمها لهم��ا بهذا الدعم الذي 

يعرفه العامل
فالكي��ان ال�سع��ودي والكي��ان ال�سهي��وين بالن�سبة 
المري��كا ا�سبه بحكومة لديها جهاز )اأ( وجهاز )ب( ، 
فهل يعقل ان ال يك��ون كل منهما مت�ساركا ومتعا�سدا 
ومتماهي��ا مع االخر اذا م��ا اوكلتهما احلكومة مبهمة 
بنف���س البيئ��ة وبنف���س اجلغرافي��ا وبنف���س م�س��رح 

احلرب ؟؟؟!!

وهن��ا ح�سل ويح�سل نف�س ال�سيء بالن�سبة لهذين 
الكيانن مع �سيدتهما امريكا !!

 وقب��ل اعط��اء �سواه��د عل��ى ال�سعي��د التطبيقي ، 
ال ب��د من ذك��ر ماحظة مهمة قوامه��ا : ان ال�سعودية 
ا�ستطاع��ت ع��رب الوهابي��ة املخرتع��ة وع��رب اموالها 
ان جتع��ل م��ن نف�سه��ا ناطق��ة ع��ن العامل��ن العربي 
واال�سام��ي ولا�س��ف ال�سدي��د ، و�ساعده��ا على ذلك 
احتاله��ا للحرم��ن ال�سريف��ن ، وال�سهيونية ب�سبب 
ا�ستغالها لليهودية ا�ستطاعت ان تكون رائدة لليهود 

يف العامل وناطقة ر�سمية عنهم.
واالن وبع��د عر���س ه��ذه ال�سراك��ة ب��ن الكي��ان 
ال�سعودي والكيان ال�سهي��وين من ناحية نظرية ال بد 
م��ن اال�سارة ال��ى تطبيقات ه��ذه ال�سراكة ، فمن هذه 

التطبيقات :
- ت�ساركهم��ا مع بع�سهم��ا يف التبعي��ة لا�ستعمار 
الربيط��اين �سابقا ولا�ستكبار االمريكي الحقا الى حد 
ان اح��دا ال يج��د اي اختاف او تخل��ف لهذه التبعية 

وعلى مدى كل العقود .
- ت�ساركهم��ا معا يف التحالف م��ع ال�ساه االيراين ) 
ال�سيع��ي ( وت�ساركهم��ا معا يف الع��داء واحلرب �سد 

الثورة ال�سالمية اليرانية بعد �سقوط ال�ساه 
- ت�ساركهما معا يف حماربة جمال عبد النا�سر

- ت�ساركهما معا يف حماربة املقاومة يف فل�سطن
 - ت�ساركهما معا يف حماربة املقاومة يف لبنان

 - ت�ساركهما معا يف تدمري �سورية
 - ت�ساركهم��ا مع��ا يف حمارب��ة ال�سع��ب اليمن��ي 
بعدما كانت ال�سعودي��ة مع امللك اليمني الزيدي �سد 

خ�سومه .
 - ع��دم وجود اي موؤ�س��ر تاريخي لدى ال�سعودية 
انها قالت كلمة �سد الكيان ال�سهيوين ، او انها حاربت 
ه��ذا الكي��ان ، او انها دعمت من يح��ارب هذا الكيان ، 
ولهذا جند ان ال�سعودي��ة دفعت مليارات الدوالرات 
لتدمري �سوري��ة وملحاربة مقاوم��ات لبنان وفل�سطن 
ومل تدفع فل�سا واحدا لبناء بيت مهدم يف فل�سطن !!!
 - طريقة تفكري ال�سعودية وبنيويتها واهتماماتها 
واولوياته��ا وادبياته��ا  ال ياح��ظ املتاب��ع فيه��ا اي 
اهتمام فكري او عماين بفل�سطن ال �سيما يف اعامها ، 
وامن��ا كل اهتمامها بالتفرقة بن امل�سلمن وبتكفريهم 

وحياكة املوؤامرات عليهم وفيهم وبينهم .
 - طلبه��ا من الكي��ان ال�سهيوين �سرب حزب اهلل يف 
مت��وز 2006 م وباال�ستمرار يف احلرب وتدمري لبنان 

، وا�ستعداداته��ا لتموي��ل احل��رب اال�سرائيلي��ة �سد 
لبن��ان ومقاومته ، وهذا ما �سع��ت وت�سعى اليه االن 

يف اخر عام 2017 .
 ه��ذا غ��ري م�ساركتها امري��كا وا�سرائي��ل يف تدمري 
العراق وليبيا وان�س��اء دولة للكورد لول احباط هذا 
امل�سروع االخري من قبل الدول الراف�سة الن�ساء مثل 

هذه الدولة .
وغريه��ا من النماذج الكثري حيث ان القائمة تطول 
ولي�س اخرها ق�سية اختطاف الرئي�س �سعد احلريري 
م��ن قب��ل ال�سعودي��ة الرباك لبن��ان ومتهي��د الطريق 
لل�سهاين��ة ل�سن حرب عليه ، ولوال ق��وة املقاومة ملا 

ارتدعت ا�سرائيل عن �سن حرب ممولة �سعوديا
وال�س��وؤال االن : لقد ثبت ق��دم تاريخ ال�سراكة بن 
الكي��ان ال�سعودي املحتل للحرمن ال�سريفن والكيان 
ال�سهي��وين املحت��ل للقد���س ال�سريفة ، فلم��اذا مل يتم 
االعان عن��ه �سابقا ويتم االعان عن��ه تدريجيا االن 

؟؟؟
وللج��واب نق��ول : ان االع��ان عن ه��ذه ال�سراكة 
ال�سعودي��ة  الري��ادة  باإ�سق��اط  �سابق��ا كان �سيتكف��ل 
للعامل��ن العرب��ي واال�سامي الن ال�سع��وب العربية 
واال�سامية ما كانت لتتحمل او تتقبل مثل هذا تعاون 

انذاك .
ام��ا مل��اذا مت اع��ان ذل��ك االن بالتدريج ع��رب انور 
ع�سق��ي  �سراح��ة ، وت�سريبات اعامي��ة متعمدة عن 

زي��ارة اب��ن �سلم��ان للكيان ، وقي��ام �سحيف��ة اإياف 
ال�سعودي��ة اليوم بعق��د لقاء مع اأيزنك��وت وهو احد 

رجاالت الع�سكر عند الكيان ؟؟
فاجلواب وا�س��ح : ان ال�سعوب بح�سب توهمهم  
غارقة يف الدم ال��ذي احدثته فتنة التكفري ، وغارقة 
يف اح��وال اوطانها املمزقة ، وغارق��ة يف اقت�سادها 
امل��زري ، وغارق��ة يف الف��نت املذهبي��ة والطائفي��ة 
والعرقي��ة م��ن قبيل ال�سن��ة وال�سيع��ة ، واالخوان 
وغ��ري االخ��وان ، والعرب والك��ورد وغري ذلك مما 
ا�ستطاع��ت ال�سعودي��ة تكري�س��ه يف بادن��ا العربية 

واال�سامية .
 فبظ��ن ال�سعودية ووهمه��ا ان ال�سعوب ا�سبحت 
اال�سرائيل��ي  ال�سع��ودي  التحال��ف  اظه��ار  تتقب��ل 
وخ�سو�س��ا بعدم��ا مت��ت �سيطن��ة اي��ران اال�س��ام ، 
و�سيطنة املقاوم��ة الفل�سطينية بدعوى االخوجنية ، 
وخ�سو�سا اي�سا بعدم��ا اإظهار اجلرائم اال�سرائيلية 
على انها ال �سيء امام اجلرائم التي حلقت بال�سعوب 

من خال اجلماعات التكفريية.
وباحلق واحلقيقة فاإن هذا الوهم ال�سعودي الذي 
يتوه��م ب��اأن اظهار التحال��ف ال�سع��ودي اال�سرائيلي 
الق��دمي ال�س��ري �سيوؤتي اأكل��ه يف هذه الظ��روف التي 
تعي�سها ال�سعوب ؛ امنا هو وهم حم�س الن ال�سعوب 
ل��ن ت�سذ ول��و للحظ��ة ع��ن الع��داء لل�سهيونية وعن 

�سرب كل من يتحالف معها باأحذية العار !!.

  الكيان الصهيوني والكيان السعودي : 

؟؟ت�����واں اس��ت��ع��م��اري س����ري مل�����اذا ي��ت��ں إظ���ه���اره اآلن 
�ساخت  وملا   ، التخمة  حد  الى  اال�ستعمار  يف  امعنت  العامل  يف  اال�ستعمار  رائدة  هي  التي  بريطانيا 

اإرثها  نقلت جتربتها اال�ستعمارية الى الواليات املتحدة االمريكية ومن ثم �سلمتها يدا بيدا كل 

امريكا  الى  امل�ستعمرة  بريطانيا  من  امل�ستعمرة  واملقاطعات  البالد  كل  فانتقلت   ، اال�ستعماري  

امل�ستكربة ، ف�سارت امل�ستعمرات حتت نري اال�ستكبار االمريكي بعدما عانت كثريا من اال�ستعمار 

احلجاز  بالد  بوح�سية  احتلت  التي  ال�سعودية  العائلة  الربيطاين  اال�ستعمار  نتاج  ومن   .. الربيطاين 

حتت غطاء ديانة انتجتها بريطانيا اي�سا هي الديانة الوهابية التي �سكلت مع العائلة ال�سعودية 

مزيجا من الديانة والعائلة حلكم بالد احلجاز .
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نح��ن نقراأ االآيات الكث��رية التي فيها جهاد ولكن كاأن اهلل 
طلب منا اأن جناهد ثم مل يعمل �سيئاً ليجعلنا مب�ستوى اأن 
جناه��د، ومل يعدنا ب�س��يء! هو وعد - كم��ا قلنا من خال 
ه��ذه االآيات - وع��د باأن ين�سر، ووعد ب��اأن يهيئ االأجواء 
اأي�س��اً، ومتغريات، متغريات اأمور، ووعد اأي�ساً باأن يكون 
الع��دو عل��ى ه��ذه احلال��ة التي ي�سب��ح فيها غري ق��ادر اأن 
وُكْم اإِاَلّ اأًَذى َواإِن ُيَقاِتُلوُكْم  مي�سك اإال مبا هو اأذى }َلن َي�ُسُرّ

ُروَن{. ُيَوُلّوُكُم االأَُدَباَر ُثَمّ اَل ُين�سَ
نح��ن نقراأ هذه االأ�سي��اء لكن يف واقعنا كاأنه��ا م�سوؤولية 
االآخري��ن! هذه االآيات التي نقراأها يف �سورة ]اآل عمران[ 
َها  ه��ل تعنين��ا اأو ال تعنين��ا؟ عندما يق��ول بعدها: }َي��ا اأَُيّ

ُق��وْا اهلّلَ َحَقّ ُتَقاِتِه{ جاءت بعد هذه االآية:  اَلِّذي��َن اآَمُنوْا اَتّ
�ْسَتِقيٍم{ َراٍط ُمّ م ِبالّلِ َفَقْد ُهِدَي اإَِلى �سِ }َوَمن َيْعَت�سِ

ْوُتَنّ اإاَلّ  ُقوْا اهلّلَ َحَقّ ُتَقاِتِه َواَل مَتُ َها اَلِّذيَن اآَمُنوْا اَتّ }َي��ا اأَُيّ
ُقوْا  ُموْا ِبَحْبِل اهلّلِ َجِميع��اً َواَل َتَفَرّ َواأَْنُت��ْم ُم�ْسِلُم��ْوَن َواْعَت�سِ
َواْذُكُروْا ِنْعَم��َت اهلّلِ َعَلْيُكْم اإِْذ ُكنُتْم اأَْعَداء َفاأََلَّف َبْنَ ُقُلوِبُكْم 
اِر  َن الَنّ ْخَواناً َوُكنُتْم َعَلَى �َسَفا ُحْفَرٍة ِمّ َبْحُت��م ِبِنْعَمِتِه اإِ َفاأَ�سْ
ُ اهلّلُ َلُكْم اآَياِتِه َلَعَلُّكْم َتْهَتُدوَن{ يبن  ْنَها َكَذِلَك ُيَبِنّ َفاأَنَقَذُكم ِمّ
لكم هذه احلقائق: اأن االأ�سياء ال بد اأن تتوفر لديكم لتهتدوا 
فتكون��وا مب�ست��وى اأن تواجه��وا اأعداءك��م، اأولئ��ك الذين 
يعمل��ون جاهدين عل��ى اأن يردوكم بع��د اإميانكم كافرين.. 
اإذا كنت��م يهمكم ه��ذا االأمر، ويوؤملكم ويحزنك��م اأن ترتدوا 

ُ اهلّلُ َلُكْم اآَياِتِه  بعد اإميانكم كافرين فهنا الهداية }َكَذِلَك ُيَبِنّ
َلَعَلُّكْم َتْهَتُدوَن{ اإلى ما يجعلكم مب�ستوى مواجهتهم.

ُم��ُروَن  َوَياأْ ��رْيِ  اخْلَ َل��ى  اإِ َيْدُع��وَن  ��ٌة  اأَُمّ نُك��ْم  ِمّ }َوْلَتُك��ن 
ِبامْلَْع��ُروِف َوَيْنَهْوَن َع��ِن امْلُنَكِر َواأُْوَل�ِئَك ُه��ُم امْلُْفِلُحوَن  َواَل 
ُق��وْا َواْخَتَلُف��وْا ِم��ن َبْع��ِد َم��ا َجاءُه��ُم  َتُكوُن��وْا َكاَلِّذي��َن َتَفَرّ
َن��اُت َواأُْوَل�ِئ��َك َلُه��ْم َعَذاٌب َعِظيٌم{ ثم ق��ال بعد:  }َيْوَم  اْلَبِيّ
ْت ُوُجوُهُهْم  ا اَلِّذيَن ا�ْسَوَدّ َمّ َتْبَي���سُّ ُوُجوٌه َوَت�ْسَوُدّ ُوُجوٌه َفاأَ
ا  ا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن َواأََمّ اأَْكَفْرمُت َبْعَد اإِمَياِنُكْم َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب مِبَ
��ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة اهلّلِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{  اَلِّذيَن اْبَي�سَّ
)اآل عم��ران106- 107(، ث��م ق��ال م��اذا؟ }ِتْلَك اآَي��اُت اهلّلِ 
{ الأن��ه يهمن��ا اأمرك��م، ال نري��د اأن  ��ِقّ َنْتُلوَه��ا َعَلْي��َك ِباحْلَ

ُتظلموا، ال نريد اأن ترتدوا بعد اإميانكم كافرين، ال اأريد اأن 
ت�سطه��دوا؛ الأنه قال: }َوَما اهلّلُ ُيِريُد ُظْلماً ِلّْلَعامَلَِن{ نحن 

ن�ستخدمها يف جمال اال�ستدالل على جانب العدل.
{ الذي ال يتخلف  ��ِقّ }ِتْل��َك اآَي��اُت اهلّلِ َنْتُلوَها َعَلْيَك ِباحْلَ
وال ري��ب فيه }َوَما اهلّلُ ُيِري��ُد ُظْلماً ِلّْلَعامَلَِن{ فلذلك يهدي، 
يه��دي هذه الفئة لتنطلق الأن ال تظلم، وهي عندما تهتدي، 
وتنه���س مب�سوؤوليته��ا �ستحقق للعامل الع��دل؛ الأن اهلل ال 

يريد ظلماً للعاملن جميعاً.
فعندما فرطنا ُظلمنا، وُظلم العامل كله ب�سبب تفريطنا؛ 
الأنه عندما متكن بن��و اإ�سرائيل، ومتكنت الفئات االأخرى، 
اأمل ي�سد الظلم؟ اأمل ي�سد الف�ساد؟ عندما يقول لك يف القراآن 
الك��رمي: اأنه يري��د اأن يظهر دينه على الدين كله، واأنه دين 
للنا���س جميعاً، األي�س يعن��ي اأن ذلك من الطبيعي اأن يكون 

بوا�سطة العرب اأنف�سهم؟.

+اهلل �سبحان��ه وتعال��ى وعد باأن يقف م��ع من ين�سره، وين�س��ر دينه، وعود 
باأن��ه يهي��ئ االأجواء، وع��ود باأنه �سي�سرب الع��دو قبل اأن ت�سرب��ه اأنت: }َوَما 
ْذ َرَمْي��َت َوَل�ِك��َنّ اهلّلَ َرَمى{ هدايات وا�سعة جدًا يف الق��راآن الكرمي توؤهل  َرَمْي��َت اإِ
النا���س بال�سكل الذي ترى كل �سيء اأمام��ك ي�سريًا، بال�سكل الذي يرى النا�س اأن 

كل م�ستحيل ي�سري لو نعود اإلى القراآن الكرمي.
لكنن��ا نن�سى اآي��ات اهلل، ونتعلم علوم��اً، ونن�سغل بقواعد توؤث��ر على فطرتنا، 
وتبعدن��ا ع��ن االإهتداء بالقراآن الك��رمي! فهل يتوقع النا�س، ه��ل نتوقع بعد هذا 
اخل��زي، بعد هذه الذلة، بعد ه��ذه ال�سعة، بعد هذه املعي�س��ة ال�سنكا، اأولي�س 
النا���س يف معي�سة �سنكا؟ هل نتوقع نعيم مقي��م، ودرجات العالية؟! ن�ستعر�س 
ه��ذه احلالة على القراآن الكرمي، كلنا جن��د اأنه يربط بن العزة هنا وبن العزة 
يف االآخرة، بن الكرامة هنا وبن الكرامة يف االآخرة، بن العلو على اأ�سا�س دينه 
هن��ا وبن العلو يف االآخرة، ويربط بن ال�سق��اء والذلة واخلزي هنا وبن الذلة 

واخلزي يف االآخرة.

لكنن��ا نح��ن نقول باملقل��وب: ]هذا ح��ال الدني��ا، واأهل احلق يكون��ون هكذا، 
ل الدنيا هذه الو�سعية  والدني��ا هكذا[! ما كلنا نقول هذه؟ واأطيبنا هو من يحِمّ
ل اهلل  ل الدني��ا امل�سوؤولية! ه��و يحِمّ ال�سيئ��ة، اأكرن��ا تق��وى هو من يتج��ه ليحِمّ

امل�سوؤولية اأنه طبع الدنيا على هذا النحو!. 
نرج��ع اإل��ى القراآن الك��رمي، هل فعًا ه��ذه حقيقة، اأن��ه طبع الدني��ا على هذا 
ا�ِس{  ْي��ِدي الَنّ ا َك�َسَبْت اأَ ّ َواْلَبْح��ِر مِبَ النح��و، اأم اأنه ق��ال: }َظَهَر اْلَف�َس��اُد يِف اْلرَبِ
يَبٍة َفِبَما َك�َسَب��ْت اأَْيِديُكْم َوَيْعُفو َع��ن َكِثرٍي{ اأمل يتحدث  �سِ ��ن ُمّ اَبُكم ِمّ }َوَم��ا اأَ�سَ
ب��اأن الدنيا، كل ما يحدث فيها مما ه��و لي�س طبيعي: ف�ساد، منكر، اإذالل، خزي، 
ه��و م��ن عمل النا�س، م��ن عمل املجرمن �س��د االآخرين، ومن عم��ل املوؤمنن هم 
ْنَيا ِخْزٌي  بتق�سريه��م، يف تق�سريهم، تق�سري يوؤدي اإلى هذه احلالة: }لُهْم يِف الُدّ

َوَلُهْم يِف االآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{
فنح��ن عندم��ا نكون طاب علم يج��ب اأن نهتم اهتماماً كب��ريًا بالقراآن الكرمي، 
وننظ��ر اإلي��ه نظرة من تهمه ه��ذه االأو�ساع التي نعي�س فيه��ا، واأن نعر�س هذه 

امل�ساع��ر الت��ي لدين��ا م�ساعر مغلوط��ة ]باأن هذا ح��ال الدنيا[، مم��ا قد يوحي 
للبع���س، اأو ق��د يكون ممن ي��رى نف�سه موؤمن��اً، يوحي له باأنه ]اأي��ام معدودة، 
ن�س��رب عليها، ثم يف االآخرة - اإن �ساء اهلل - ننتقل اإلى العزة والكرامة والرفعة 

والنعيم املقيم يف اجلنة[! كلنا نظن هذا جميعا، وكلنا نقول هذه جميعاً!.
وعندما يتاأمل االإن�سان القراآن الكرمي ب�سكل حقيقي يرى اأن هذه لي�ست حقيقة: 
اأن��ك تكون يف الدني��ا تعي�س حالة خزي، وذلة، وتنتظر يف االآخرة رفعة، وعلوًا، 
ونعيم��اً مقيماً. ثم هل ما ي�سيب املوؤمنن وهم يف حال املواجهة، هل هو يعد من 
اخل��زي، والذل��ة؟ ال يعد اأبدًا؛ الأن��ك عندما تنطلق يف مي��دان املواجهة يف �سبيل 
اهلل، و�س��د اأعداء اهلل، تعي�س حالة من االرتياح فيما اأنت عليه، وما ي�سيبك من 
عن��اء، ما ي�سيبك من تعب لي�س معدودًا يف قائمة الذلة، ولي�س معدودًا يف قائمة 
اخل��زي يف الق��راآن الكرمي اأب��دًا، معدودة كله��ا اأعمال �ساحلة، تع��د كلها اأعمال 
�ساحلة، ويكون من هو منطلق يف هذا امليدان يف �سبيل اهلل، ومن اأجل اهلل يعدها 

كلها اأعمال �ساحلة، ال ي�سعر اأنها خزي، وال ي�سعر اأنها ذلة.

م��ن مظاه��ر رحمة اهلل  اأن��ه يهدين��ا؛ الأنه ال يري��د ظلماً 
للعامل��ن، ثم ق��ال بعد؛ ليفه��م النا���س اأنه عندم��ا ياأمرهم 
ليكون��وا مب�ستوى املواجه��ة، عندما يجعلوا م��ن اأنف�سهم 
اأمة تدعو اإلى اخلري، وتاأمر باملعروف، وتنهى عن املنكر، 
واالأم��ر باملع��روف، والنه��ي ع��ن املنكر هو جم��ال وا�سع 
َلى  َماَواِت َوَم��ا يِف االأَْر�ِس َواإِ ِ َم��ا يِف ال�َسّ جدًا. يق��ول: }َوهلِلّ
اهلّلِ ُتْرَج��ُع االأُُم��وُر{ األي���س هذا يبع��ث االأمل؟ اأن��ا عندما 
اآمرك��م، عندما اأهديكم، كاأنه يقول لنا هك��ذا: اأنا من بيدي 
ملك ال�سموات واالأر���س، وبيدي االأمور كلها، اأ�ستطيع اأن 
اأ�سنع املتغريات، اأ�ستطيع اأن اأهيئ االأجواء، اأ�ستطيع اأن 
اأجند كلما هو من جندي يف ماذا؟ يف تاأييدكم، ويف الوقوف 

معكم.
َم��اَواِت َوَما يِف االأَْر�ِس َواإَِل��ى اهلّلِ ُتْرَجُع  ِ َم��ا يِف ال�َسّ }َوهلِلّ

ا���سِ َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف  ْخِرَجْت ِللَنّ ٍة اأُ االأُُموُر ُكنُت��ْم َخرْيَ اأَُمّ
ِمُنوَن ِب��اهلّلِ َوَلْو اآَمَن اأَْه��ُل اْلِكَتاِب  َوَتْنَه��ْوَن َعِن امْلُنَك��ِر َوُتوؤْ
رن��ا بامل�سوؤولية؟ الأن اأهل الكتاب  َل��َكاَن َخرْيًا َلُّهم{ اأمل يذِكّ
ُه��ُم اْلَفا�ِسُق��وَن{، }َل��ْو  ْنُه��ُم امْلُوؤِْمُن��وَن َواأَْكَرُ فرط��وا }ِمّ
اآَم��َن اأَْه��ُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيًا َلُّهم{ فاأنت��م اإذًا االأمة البديلة 
لبن��ي اإ�سرائيل، الأه��ل الكتاب، اأخرجتم لتكون��وا اأمة تاأمر 
باملع��روف، وتنه��ى ع��ن املنك��ر يف اأو�ساط النا���س جميعاً 

ا�ِس{. }اأُْخِرَجْت ِللَنّ
َماَواِت َوَما يِف  ِ َم��ا يِف ال�َسّ م��ا العاقة ب��ن اأن يقول: }َوهلِلّ
ُموُر{ وب��ن ما قبلها، وبن ما  االأَْر���سِ َواإَِل��ى اهلّلِ ُتْرَجُع االأُ

بعدها؟ األي�س ه��ذا اإ�سارة اإلى اأنه �سبحانه وتعالى يهيئ؟ 
لكنن��ا اأ�سبحن��ا ال ننظر اإل��ى مو�سوع جه��اد، اأو مو�سوع 
اأم��ر مبع��روف، اأو نهي ع��ن منك��ر اإال باعتباره��ا مفردات 
ت�سري��ع لي�س حولها اأي �سيء، ونن�سى اأن الت�سريع من اهلل 
�سبحان��ه وتعالى يقوم على اأ�سا�س اأنه رحمن رحيم، واأنه 
حكي��م، واأنه ملك بيده ال�سم��وات واالأر�س، ومن الطبيعي 
اأن رحمت��ه تقت�سي اأنه متى ما كلفنا ب�س��يء واإن بدا �ساقاً 
اأمامن��ا فاإن��ه يحيط��ه ب��كل االأ�سي��اء الت��ي جتعل��ه �سهًا، 

وجتعله ممكناً.
فنحن اإذًا - كما قلت �سابقاً - اإذا ما رجعنا اإلى كتاب اهلل 

الكرمي، وهذا ما اأريده منا جميعاً يف هذه اجلل�سة، وهو ما 
كنت اأريد اأن يكون هو مو�سوع هذه اجلل�سة هو: اأن يكون 
هن��اك عودة �سادقة من جانبنا اإل��ى القراآن الكرمي، نتاأمله 
جي��دًا، ونتدبر اآياته، نتدبر اآياته، نتاأملها، ونقراأ االأحداث 
م��ن خاله��ا، ونقراأه��ا ونح��ن نحم��ل االأح��داث لنعر�سها 
عل��ى الق��راآن الكرمي، من اأج��ل اأن نهتدي بالق��راآن الكرمي، 
و�سنع��رف يف االأخري، نع��رف و�سعنا الذي نحن فيه، ذلك 
الو�س��ع الذي جنعل��ه اأمرًا طبيعياً بالن�سب��ة للدنيا نقول: 
]هذا حال الدنيا[! لي�ست هذه حال الدنيا، هذا هو حال 
املق�سرين، هذا هو حال املفرطن، هذا هو حال العا�سن.

ثقافي

ْم َحِري�ٌص َعَلْيُكْم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف َرِحيٌم})التوبة:128(  {َلَقْد َجاَءُكْم َر�ُسوٌل ِمْن اأَْنُف�ِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنُتّ
األي�ســت هــذه الآية تتحدث عــن اهتماماته الكبري بالآخرين؟ }َجاَءُكْم َر�ُســوٌل ِمْن اأَْنُف�ِســُكْم َعِزيــٌز َعَلْيِه َما 

ْم{، هذه واحدة ي�سق عليه اأي �سيء يوؤملكم،}َحِري�ٌص َعَلْيُكْم{، األي�ست هذه اأي�سًا تتوجه اإلى النا�ص؟. َعِنُتّ
{ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف َرِحيٌم} األي�ست هذه تتوجه اإلى النا�ص؟ كل اهتمامه، كل ن�ساطه، كل حركته، متوجهة اإلى 

الآخرين، 

االع���������������������������������������ت���������������������������������������ص���������������������������������������ام ب������������������������ح������������������������ب������������������������ل ال����������������������ل����������������������ه

اآلخ��������������������������رة  ف��������������������ي  ال���������������رف���������������ع���������������ة  ت�����������������ول�����������������د  ال  ال���������������دن���������������ي���������������ا  ف��������������������ي  ال��������������������ذل��������������������ة 

ب��������������������������������������������واع��������������������������������������������ث األم������������������������������������������������������������������������ل ب������������������ال������������������ن������������������ص������������������ر 
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ندعو شعوب امتنا كافة الى اليقظة و التحرك اجلاد جتاه املشاريع 
وعلى  بأياديه  اجلميع  تستهدف  التي  الصهيونية  االمريكية 
التكفيرية لتفكيك  ال��س��ع��ودي و اجل��م��اع��ات  ال��ن��ظ��ام  راس��ه��ا 

االمة و تشويه االسالم

��ُم ُي��ع��ظَّ .. ع��ل��ى ك���ل اجل��ي��و���س  ج��ي�����ٌس 
ُم ت���ت���ق���زَّ ����س���م���وخ���ِه  اأم��������اَم   .. ِدَوٌل 

ُع���ِر����س���ت ك��ت��ائ��ُب��ُه ع��ل��ى ال��ب��اغ��ي كما
��ُم ���ال ج��ه��نَّ ُع���ِر����س���ت ع��ل��ى اأه����ل ال�������سَ

��لَّ��ٌط ُم�����سَ ال���ط���غ���اِة  .. ع��ل��ى ك���ل  ���س��ي��ٌف 
ُم ����وَّ ُم���������سَ امل����وؤم����ن����ن  ل���ك���ل   .. َم��������َدٌد 

غ��ظ��ن��ف��ٌر ال���ق���ت���اُل  ا���س��ت��دَّ  اإذا   .. ل���ي���ٌث 
ع��رم��رُم ال���ن���زاُل  اح���ت���َدَم  اإذا   .. َع�����ِرٌم 

ُه ���س��دَّ ��ُم  ال��ع��وا���سِ ت��ك��ال��ب��ت   .. ج��ي�����ٌس 
ُ ُث�������مَّ ارمت�������ت م�����ن ب����اأ�����س����ِه ت�����ت�����اأملَّ

ب��ع��ده��ا ف��ُت��ع��َق��ُد   .. م����ن����اورًة  ُي���ج���ري 
ِق����َم����ٌم ع���ل���ى ن�����ار ال���ت���خ���ُب���ط ُت�������س���رُم

له ���س��اخ�����س��ٌة   ) اإ���س��رائ��ي��ل   ( اأن����ظ����اُر 
وتلطُم ت�سيُح   ) اأم��ري��ك��ا  و)   .. ه��َل��َع��اً 

َق وان��ت��ه��ى ���ت���ُه ُم��������زِّ ه�����ذا ال������ذي ظ���نَّ
مي����ت����دُّ األ�����وي�����ًة ت�������س���دُّ وت���ه���ج���ُم !!

���ُه ع���ُظ���َم���ت ف���ي���اِل���ق���ُه وُب����������وِرَك ب���اأ����سُ
حت��ط��م��وا  .. ح���ارب���وه  م���ن  وحت��ط��م��وا 

� � �
ه��ا ���َرت الأم���ري���ك���ا ال�����ع�����وامِلُ ع��زَّ ع�������سَ

ي��ت��ع��ل��ق��ُم ث����ائ����ٌر  و����س���ع���ب���ي   .. ُذاًل 
االإب�����اء م��ي��ادي��ن  اق��ت��ح��م��وا  اإذا  ُج���ن���ٌد 

ُت�����س��لِّ��ُم واجل����ب����اُل   .. ت����ه����داأُ  ال����ري����ُح 
ق���ام���وا ع��ل��ى ُزَم������ِر ال���ظ���ام واأق�����س��م��وا

وُي��ح��رم��وا احل����رام  ال��ب��ي��ت  ي��دخ��ل��وا  اأن 
هنا  ) اأم��ري��ك��ا   ( ع��ل��ى ج���ربوت  دا����س���وا 

وم�����س��وا ل�����س��اح��ات ال��وغ��ى ل��ُي��رتِج��م��وا
ال����ردى ق�����ِدَم   .. ���ٍة  ملُ���ِه���مَّ اأق����دم����وا  اإن 

ُم ! ت�����دري م���ن املُ����ت����َق����دِّ م��ع��ه��م .. ف���ا 
�سفوفهم ب���ن   ) املُ��ل�����س��يُّ  االأ����س���رُت   (

ب�����س��م��وخ��ه ارت���ب���ط���وا وم���ن���ه ت��ع��ل��م��وا
ُم��ع�����س��ك��ٍر خ����رَي  اهلل  ���س��ب��ي��َل  وج������دوا 

����ّت����ُم ال���ن�������س���ُر ف���ي���ه ع���ل���ى ال����ع����دوِّ حُمَ
ٍة ُع�������دَّ اأك����م����ل  اهلل  ك����ت����اب  ����وا  مَل���������سُ

ت��ت��ه�����س��ُم وال  الت���ف���ن���ى  احل�������رب  يف 
ُرت���ب���ٍة اأ�����س����رَف   ) اهلل  ويلَّ   ( ح��م��ل��وا 

واالأجن�������ُم م��ق��ام��ه��ا  دون  ال�����س��م�����ُس 
ج���ن���ٌد م����ن االأن���������س����ار اأه�������ُل ع���زمي���ٍة

) ��ُم  ت��ت��ع��قَّ  ( ب��ه��ا  م�����روا  اإن  االأر��������س 
ن�����ف�����روا ل���ت���ح���ري���ر ال�����ب�����اد ل��ع��ل��م��ه��م

ُم حُم�����رَّ اجل���ي���و����س  ع��ل��ى  احِل����ي����اَد  اأنَّ 
ع��ل��ى ع��ظ��م��ى  ف���ري�������س���ٌة  اجل����ه����اد  اأنَّ 

يق�سموا مل  وم���ن  ���س��رف��اً  اأق�����س��م��وا  م��ن 
جم��اه��دًا ال��ع��ظ��ي��ُم  اجل��ي�����ُس  اأ���س��ب��ح  اإن 

ُق����ْل ل���ل���ُغ���زاِة ت��ف�����س��ل��وا ك���ي ُت��ه��زم��وا !
* * *

ق��ول��ن��ا وي���ك���ف���ي   .. مي��������اينٌّ  ج���ي�������س 
ال�����دُم ��َر  ل��ي��ن��ت�����سِ  .. مي������اينٌّ  ج��ي�����س 

ُق�������ْل ل���ل���ذي���ن ����س���ع���وا اإل�������ى ت��ف��ت��ي��ت��ِه

��م��وا ����وا االأن�����ام�����َل ُح����رق����ًة وت��ف��حَّ ُع����ظُّ
���س��واع��ٌد وال���ل���ج���اُن   .. راأ������سٌ  اجل��ي�����ُس 

ت��ت��ق�����س��ُم ال  االإن���������س����ان  وج�����������وارُح 
��ف��وف��ُه ���سُ ل���ل���ج���ه���اِد  ���د  ُي���َح�������سِّ ل����و مل 

���ُم ق���يِّ وِدي����������ٌن   .. َن�����َك�����ٌف  ف����ن����ف����ريُه 
�سنى م��ن   .. ال��ق��ب��ائ��ل  اأب���ن���اُء  ف��اجل��ي�����س 

ا�ستلهموا وم��ن��ه��ا  ان��ب��ث��ق��وا  اأجم���اده���ا 
ِف���ط���رٌة ال��ق��ب��ي��ل��ة  ����س���رع  وال�����ب�����ذُل يف 

���ُم ُك�������لٌّ ب����ح����بِّ ال���ت�������س���ح���ي���ات ُم���ت���يَّ
ول��������دت ب����ن����ادُق����ن����ا م�����ع اأط���ف���ال���ن���ا

ي��ت��ك��ل��م��وا! اأن  ق���ب���ل  م����ن  وت���ك���لَّ���م���ت 
� � �

وع���ط���ائ���ن���ا �����س����م����ودن����ا  درُّ  هلل 
�������ا الأ������س�����رُف م����ن راأي��������ُت واأع����ظ����ُم اإنَّ

وم�����ك�����ارُم االأخ��������اق ق����د ب�������داأت ب��ن��ا
���ُم ب�����س��ف��ات��ن��ا ج�����اء ال����ر�����س����وُل ُي���ت���مِّ

م�����وؤم�����ٍن ب����ج����ي���������سٍ  م�����ن�����ا  ك�����رَّ اهلل 
م����وا وج����ن����ودن����ا ب�����اأع�����زِّ ����س���ع���ٍب ُك����رِّ

� � �
�سعبنا ب�����س��ال��ة  يف  خ�����س��ي��ُت��م  م���ن  ي���ا 

ت��ت��وه��م��وا ال   ) اهلل  ح����زب   ( ِت����ك����راَر 
ق���ائ���ٌم ه�����َو  اإمن������ا   .. ر  ُي�����َك�����رَّ مل  ه�����َو 

ُم�����ذ ج�����اء ل���ل���دن���ي���ا ال���ن���ب���يُّ االأك��������رُم
ل��ُه اأن�������س���اٌر   .. ال���ك���ون  ل�����ربِّ  ِح������زٌب 

ب��ج��ه��ادن��ا اّت�������س���َح ال���ط���ري���ُق االأق������وُم
رج��اُل��ن��ا  ) اجل��ن��وب  �ساحية   ( ورج����اُل 

ُه��ُم هنا  ون��ح��ُن   ) �سيدا   ( يف  ن��ح��ُن  ُه���ْم 
� � �

ب��ادن��ا ب��غ��زو   _ ن��ع��ْم   _ ال����غ����زاُة  ح��ل��َم 
!؟ يحلموا  اأن  �سوى  ا�سطاعوا  هل   .. لكْن 

.. بها  واح��رتق��وا  احل���رَب  علينا  �سنوا 
ي��ح��زم��وا مل  ل��ك��ن��ه��م   _ ن��ع��ْم   _ ع�����س��ف��وا 

ُم���ه���ي���م���ٌن ����ف����ن  ال����ق����ا�����سِ ف�������وق  اهلل 
��ف��ن ُت���دم���ِدُم واالأر��������س حت���ت ال��ع��ا���سِ

ليبلغوا  .. زاح���ف���َن  وع��ا���س��وا  ول����دوا 
ي��ت��ق��دم��وا اأن  دون  وم���ات���وا   .. ����س���ربًا 

ح��ت��ُف��ُه��م َج  مت�����وَّ  .. ب���ح���رًا  اأق���ب���ل���وا  اإن 
ُم���رِبُم ��َك  ف��ربُّ  ..  )) اأم����رًا  اأب��رم��وا  اأم   ((

ٌع ���رَّ ����سُ  ) امل����ن����اِدُب  و)   .. ن����اٌر  ال���رم���ُل 
��ُم ُم��ل��غَّ  ) ال���ب���ارج���ات   ( وال��ب��ح��ُر حت���ت 

* * *
ع���اِث���ٌر ���َك  .. ح���ظُّ ب��احل�����س��م  ي���ا ح���امل���اً 

ن���ح���ُن ال����ذي����ن ل���ك���لِّ اأم�������ٍر ن��ح�����س��ُم !
��ٌر ��ر���سَ اجل��ي�����ُس يف اجل��ب��ه��ات ِري�����ٌح ���سَ

امل���ج���رُم ي�����ودُّ  وي���وم���ئ���ٍذ   .. ���َف���ْت  ع�������سَ
ا����س���ُم���ُه ُذِك���������َر  اذا  مي�������اينٌّ  ج���ي�������سٌ 

��لِّ��م��وا ���وا ع��ل��ى خ���ري االأن������ام و���سَ ���لُّ ����سَ

ل�����������ل�����������ش�����������اع�����������ر     م����������ع����������اذ اجل������ن������ي������د

أف������������������واج ال�������������م����������دد 
ال اأُباِل��غ اإذا قل��ت ب��اأَنّ اللج��ان 
امل��دن،  يف  االأمني��ة  واالأجه��زة 
��ز يف �سنواِت  ه��ي اال�ستثن��اء املُمَيّ
العدوان الثاث، وتاأتي يف املرتبة 
الثانية بع��د اأداء اجلي�س واللجان 
وراء  اأن  �س��ك  وال  اجلبه��ات،  يف 
جناحهم؛ ه��و اأن قلوبه��م امتاأْت 
باالإخا�س وحب الوط��ن، وخَلْت 
جيوُبه��م ع��ن الر�س��وة الت��ي ُتذِلّ 
الوج��وه ومتح��ق الكرام��ة وُتهن 
الهام��ة، وت��ودي ب�ساِحبه��ا اإل��ى 
يف  م��ار  والَدّ نف�س��ه،  يف  اخل��زي 

اأوالده!
تذك��ري  اإل��ى  بحاج��ة  ل�ست��م 
باإجن��ازات االأجه��زة االأمني��ة، يف 
العا�سم��ة �سنع��اء، ويف عوا�س��م 
املحافظ��ات، وذل��ك االأداء املُذِه��ْل 
ع�س��رات  من��ذ  نعه��ده  وال��ذي مل 
ال�سن��ن، والذي ال ميتل��ك الواحُد 
ا ِحيال��ه؛ اإال اأن يرفع يديه نحو  مَنّ
ال�سم��اء مبتهًا داعًيا له��م بالعون 
واملزي��د م��ن التوفي��ق وال�س��داد، 

خا�سة ونحن ن�سمع ثم ن�ساهد اأنه 
ال مت��ر �ساع��ات عل��ى اأي حادثة؛ 
االأي��ادي  قب�س��ة  يف  واجُلن��اة  اإاَلّ 
املخل�سة املوؤمنة الوطنية، وكانت 
اآخر جرمية هي اغتيال �سابط اأمن 
يف احلديدة، ومل متر �ساعات حتى 
كان اجل��اين يف قب�س��ة رجال االأمن 

واللجان االأقوياء الُفطناء!
يتعلم��ون  ال  االأغبي��اء  والأن 
�سريًع��ا، ومل يدركوا حتى االآن اأّن 
ا، فقد  رج��اَل االأم��ِن خُمتلفون ِج��ًدّ
قام��وا بارت��كاب جرمي��ة حمق��اء، 
وحاول��وا اغتي��ال مدي��ر ال�سج��ن 
الفت��اح  عب��د  العمي��د  املرك��زي 
الديلم��ي بعد ظهر ي��وم اخلمي�س، 
وكان��ت الع�ساب��ة املعتدية مدربة 
تدريًب��ا عالًي��ا، يظه��ر ذل��ك بجاء 
من كمي��ة الر�سا�س ال��ذي �سبوه 
على ال�سيارة، اإال اأنه كان باملقاِبِل 

رج��اٌل مدرب��ون و�سجع��ان، فق��د 
بادلوه��م الر�سا���س بالر�سا���س، 
واأ�سيب اأحد اأفراد الع�سابة وهو 
عمار احُلبي�س��ي ومت اإلقاء القب�س 
على اآخر، وتبن فيما بعد اأن زعيم 

الع�سابة هو اأحمد اجلحدري!
ُل مدير  والأن العمي��د الديلمي اأَوّ
�سجن؛ ُي�سارك ال�سجناِء اأفراحهم 
واأتراحه��م، ب��ل اأن��ه كم��ا ي��روي 
�سه��ود عي��ان؛ يلع��ُب معه��م كرة 
الطائ��رة، وقَط��َع �سوًط��ا كبرًيا يف 
جن، وحارَب  حت�سن خدم��ات ال�ِسّ
ْد ال�سجن��اء وهو  اأق��ذْر وَب��اء ُيه��ِدّ
ال�سجن��اء،  ب��ن  رات  املُخ��ِدّ ن�س��ر 
اء حت��ى  وم��ا اإن اأم�س��َك به��ذا ال��َدّ
انهال��ت علي��ه ماي��ن الر�س��اوى، 
وع�سرات التهديدات، وحن اأف�سَل 
االأغبي��اء  ا�ستخ��دم  ر�ساويه��م، 

تهديدهم!

اهلل  بحف��ظ  العمي��د  لق��د جن��ي 
وعنايته وب�سواعِد ويقظة الرجال 
ن يف اجلبهات  الذين ال يختلفون عَمّ
ب�س��يء، والذي��ن نرف��ُع له��م اأرقى 
واأزك��ى واأ�سدق التحاي��ا وال�سكر 

والعرفان!
ولك��ن يج��ب اأال مير علين��ا هذا 
احل��ادُث مرور الك��رام، ويِجُب اأاَلّ 
نكتفي باالإم�ساِك باجُلناِة واإيداعهم 
ال�سجن. ب��ل يِجُب اعتب��ار العميد 
�سهيًدا، واأن ُتَتّخذ االإجراءات على 
هذا االأ�سا���س، واأال يبتلع البع�ُس 
األ�سنتهم، بل يجُب ك�سَف من وراء 
ه��ذه الع�ساب��ة وتعلي��ق الفاعلن 
بجرمي��ة احِلرابة، وجعل نتائجها 
ِمنح��ًة لك�س��ِف الراأ���سِ م��ع الذيل، 
املتواطئ��ن  �سل�سل��ة  ومعرف��ة 

جميًعا، با رحمة وال جماملة...
تهانين��ا لل�سهي��د احل��ي، بعم��ٍر 
جديد، وعي�ٍس مديد، واأداٍء اأف�سل!  

و�سكًرا مكرًرا لاأمن واللجان!

صد زحف على قرية اخلل شمال 
موقع الكرس وتدمير طقمن 

واغتنام أسلحة مختلفة بجيزان
متك��ن اأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�سعبية بجبه��ة جيزان من 
الت�س��دي لزحوف��ات الع��دو وك�سره��ا واحل��اق هزائ��م قا�سية 
يف �سف��وف جن��ود العدو ال�سع��ودي ومرتزقت��ه و�سن هجمات 
واقتحام��ات وتنفي��ذ كمائ��ن هند�سي��ة حمكم��ة وتلق��ن العدو 
�سفع��ات مياني��ة حم��راء ويف �سياق ت�س��دي ابطالن��ا لت�سعيد 
الع��دو يف ما وراء احل��دود وحماولته ا�ستع��ادت ما خ�سره من 
مواقع دون جدوى حيث نفذ زحفاً فا�سًا يوم اأم�س ال�سبت على 
مواقع املجاهدين يف قري��ة اخلل �سمال موقع كر�س لكن اأبطالنا 
ت�س��دوا لزحف��ه وك�س��روه ودمروا طقم��ن واغتنم��وا اأ�سلحة 

متنوعة.. وكل ذلك بف�سل اهلل ون�سره.

نهں في عشرة أياں مقتل230  
وإصابة 500 منافق ومرتزق

ما ي�سعرنا كيمنين بالفخر واالعتزاز مبثل ما ي�سدره اأبطال جبهة نهم الذين 
ي�سطرون اأروع �سور ال�سمود والثبات يف وجه االف من فلول االرتزاق والنفاق 
الذي��ن يحركهم املال ال�سعودي واالإماراتي ويلفهم من كل ا�سقاع الدنيا لياقوا 
حتفه��م يف �سع��اب نهم ووديانها وعل��ى اأيدي اأبطال اجلي���س واللجان ال�سعبية 
فخ��ال ع�س��رة اأيام فقط لقي املئات منهم م�سرعهم وج��رح اآخرين وبح�سب ما 
ذك��رت اإح�سائية ع�سكرية خل�سائر املرتزقة خال الع�س��رة اأيام املا�سية حيث 
لق��ي اأكر من 230 مرتزق م�سرعهم، واإ�سابة  نحو 500 اآخرين بينهم اأكر من 
90 اإ�ساباته��م حرج��ة، و تدمري 9 اآليات ع�سكرية، و اأ�س��ر عدد منهم، و اغتنام 
كمي��ات م��ن االأ�سلحة..  هذا وق��د ارتفع ع��دد �سرعى املرتزق��ة يف الكمن الذي 
ن�سب��ه لهم بوا�سل اجلي���س واللجان لهم يف املدفون اإثناء حماولة زحف لهم اإلى 

32 اأغلبهم من اللواء 72.

رئيس الوزراء املاليزي السابق مهاتير محمد ل�»السعوديني«: أوقفوا املذابح الرهيبة في اليمن

هشتاق عربي في تويتر ضد آل سعود يسجل 50 ألف تغريدة بوقت قياسي
املت�س��ارع  التق��ارب  وق��ع  عل��ى 
اإ�سرائي��ل وال�سعودية وجمازر  بن 
االأخ��رية يف اليم��ن وح�ساره��ا ل��ه 
وحتركاتها ل�سن ح��رب على لبناء، 
اأطلق ن�سطاء ع��رب حملة يف مواقع 
التوا�سل �سم��ن ه�ستاق #�سد_ال_

.AgainstAlSaud# سعود�
حل��د  �سج��ل  اله�ست��اق   
كتاب��ة اخل��رب 50 األ��ف تغري��دة يف 
العربي��ة  باللغت��ن  توي��رت  موق��ع 

اآالف  فيه��ا  و�س��ارك  واالجنليزي��ة 
الن�سطاء العرب واالأجانب معظمهم 
م��ن لبنان واليمن والعراق و�سوريا 
وقط��ر وم�سارك��ة الفتة م��ن ن�سطاء 

م�سر.
ور�س��د املرا�س��ل ن��ت جانب��اً من 
حي��ث  الن�سط��اء  تغري��دات  اأب��رز 
“زينة”  كتب��ت املغ��ردة اللبناني��ة 
تغريدة تقول ” ال�سعودية مل ترتك 
بي��ت او مدر�س��ة او م�ست�سف��ى م��ا 

ق�سفت��وا وافتعل��ت اب�س��ع املجازر 
بح��ق املدني��ن واالطف��ال ،ب���س ملا 
نزل �س��اروخ بالريا�س قامت الدنيا 
وم��ا قعدت ع ا�سا�س هن��ي عم يزتو 
ورد باليمن “.. وباللغة االإجنليزية 
كتبت املغردة “نادي��ن” تقول “اأنا 
ل�س��ت جمرمة وال اإرهابي��ة، اأنا �سد 
اآل �سع��ود” اإل��ى جان��ب كاريكاتري 
يظه��ر مل��ك ال�سعودي��ة جال�ساً فوق 
جمجم��ة ي��اأكل عظمة اأح��د �سحايا 

املغ��رد  اأم��ا  ال�سع��ودي..  الق�س��ف 
امل�س��ري “ط��ه ح�س��ن” فكت��ب ” 
“االأر���س بتتكل��م عرب��ي”  �سد اآل 
�سع��ود.. مغ��رد فل�سطين��ي يدع��ى 
“ابواخل��ري مع��ود” كت��ب تغريدة 
يق��ول ” اأن تك��ون فل�سطين��ا يعن��ي 
فيم��ا  اآل �سع��ود”.  تك��ون �س��د  اأن 
يقول املغ��رد “ع�سف��ور” مت�سامناً 
م��ع اليمن ” ِم��ن اأَجِل ُدم��وِع اأَْطفال 

الَيَمن ..�سد اآل �سعود”.

دعا رئي���س ال��وزراء املاليزي ال�ساب��ق مهاتري 
حمم��د، ق��ادة اململكة العربي��ة ال�سعودي��ة ودول 

اخلليج الإنه��اء احلرب الوح�سية يف 
اليمن.

وق��ال مهاتري يف ر�سال��ة مفتوحة 
لقادة ال�سعودية ودول اخلليج "ان 
ن��داءه يف  املاليزي��ن ي�سرتك��ون يف 
حثهم على انهاء "احلرب الرهيبة" 
التي تويف فيه��ا االالف من املدنين، 
يت�س��ورون  مين��ي  طف��ل  وملي��ون 

جوعا".
واأ�س��اف مهات��ري يف ر�سالته التي 

نقلته��ا و�سائل اع��ام ماليزية: "ي�سع��ر امل�سلمون 

باخلج��ل. ننا�سدك��م التوق��ف ع��ن ه��ذه املذاب��ح 
الرهيبة".

ورف���س التحال��ف ال��ذي تق��وده 
ال�سعودية رف��ع احل�سار عن اليمن 
وفت��ح املناف��ذ البحري��ة واجلوي��ة 

والربية.
لاأم��م  الع��ام  االم��ن  ووج��ه 
املتحدة انطونيو غوتريي�س ر�سالة 
الى ال�سف��ري ال�سعودي ام�س الإنهاء 
اأم��ام  املج��ال  واإف�س��اح  احل�س��ار 
للو�س��ول  االإن�ساني��ة  امل�ساع��دات 
اإل��ى املوان��ئ اجلوي��ة والبحرية يف 

�سنعاء وعدن واحلديدة وال�سليف.

با�س��م  املتح��دث  دوجاري��ك  �ستيف��ان  وق��ال 
غوتريي���س اإن االأمن العام لاأم��م املتحدة اأعرب 
ع��ن "خيبة اأم��ل �سدي��دة" ب�سبب ع��دم ا�ستجابة 
التحال��ف الع�سكري ال��ذي تق��وده الريا�س لطلب 
جمل���س االأمن ال��دويل منذ اأك��ر من اأ�سب��وع رفع 

احل�سار عن اليمن.
وا�س��ار دوجاريك ال��ى ان غوتريي�س وكبار 
م�س��وؤويل امل�ساع��دات "حمزن��ون م��ن امل�ساهد 
الت��ي نراه��ا يف اليم��ن وخطر ا�ستم��رار معاناة 

ال�سعب اليمني".
ونقل دوجاريك عن االأمن العام قوله اإن االأزمة 
الت��ي يتخّب��ط فيه��ا اليم��ن ه��ي "اأزمة م��ن �سنع 

االإن�سان" وو�سف احلرب ب�"احلرب الغبية".

استشهاد مدير السجن!


