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ضربة بالستية ملركز القيادة والسيطرة بجيزان وهجمات نوعية في جنران وجيزان ومأرب ونهم واجلوف والبيضاء وتعز

�ـيد اخلائنني .. خفايا مؤامرة الفتنة وكواليسها

معر�ة الساحل .. رهان اخلاسرين

190 شهيدًا وجريحًا بغارات هستيرية على صنعاء وصعدة وتعز واحلديدة

33 فيتو أمريكي ضد فلسطني على دفعات.. واليوں صفقة القرن

صواريخنا في واشنطن
.. نحن نواجه التقنية األمريكية
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ال�سيا�س��ي  املجل���س  رئي���س  التق��ى 
الثالث��اء  ي��وم  ال�سم��ود  الأعل��ى �سال��ح 
حمافظ��ي املحافظ��ات ملناق�س��ة الق�ساي��ا 
واملو�سوع��ات الت��ي تهم ال�س��اأن املحلي، 
موؤكدا عل��ى اأهمية متثي��ل الدولة التمثيل 
الراق��ي م��ن خ��ال الإن�ضب��اط والنزاه��ة 
يف الأداء والإرتق��اء مب�ضت��وى العم��ل يف 

خمتلف اجلوانب.
وناق���ش الجتم��اع ق�ضاي��ا املحافظات 
وتطلع��ات  وهم��وم  اأو�ض��اع  واأبرزه��ا 
املواطن��ن مب��ا يف ذل��ك اخلدم��ات العامة 
والدور الذي ت�ضطلع به ال�ضلطات املحلية 
يف هذا اجلانب مبا يخدم امل�ضلحة العامة.
وحث الرئي�ش ال�ضماد قيادات ال�ضلطات 
املحلية عل��ى تنظيم لق��اءات م�ضتمرة مع 
وزارة الإدارة املحلي��ة لتدار���ش الو�ضع 
والبن��اء عليها يف توف��ر متطلبات التنمية 
املحلية وال�ضتجابة العاجلة لحتياجات 

املواطنن.
و�ضدد على �ضرورة الهتمام مبتطلبات 
وتفعي��ل  العام��ة  اخلدم��ات  ا�ضتمراري��ة 
موؤ�ض�ضات الدولة عل��ى امل�ضتوى املركزي 
والنطاق اجلغ��رايف الوا�ضع ال��ذي ي�ضمل 
كافة املحافظات باإدارة ال�ضلطة ال�ضيا�ضية 
وا�ضت�ضع��ار  �ضنع��اء  م��ن  املركزي��ة 
اجلمي��ع ملعاناة املواطن��ن واحتياجاتهم 

وال�ضتجابة العاجلة لها.
وحث رئي�ش املجل�ش ال�ضيا�ضي الأعلى، 
م�ساعف��ة  عل��ى  املحافظ��ات  حمافظ��ي 
اجلهود.. وقال " اإن الأو�ضاع كما تعلمون 
اأو�ض��اع ح��رب وح�ض��ار وع��دو مرتب�ش 
بن��ا جميع��ا، واملطل��وب اليقظ��ة وحتمل 

امل�ضوؤولية وفقا للنظام والقانون".
كم��ا اأك��د عل��ى اأهمي��ة متثي��ل الدول��ة 
الن�ضب��اط  خ��ال  م��ن  الراق��ي  التمثي��ل 
والنزاه��ة يف الأداء والرتق��اء مب�ست��وى 

العمل يف خمتلف اجلوانب.
�ض��رورة  ال�ضم��اد  الرئي���ش  واأك��د 
التن�ضي��ق والتكام��ل ب��ن املحافظات لرفد 
بالرج��ال  والبطول��ة  ال�ض��رف  جبه��ات 
والعتاد وت�ضير قواف��ل الدعم للمرابطن 
وتوحيد ال�ضفوف لدحر الغزاة واملحتلن 

وم�ضروعهم التاآمري على الوطن.
كما حث املحافظن على النزول امليداين 
والتوا�ض��ل م��ع املجتم��ع ب��كل مكونات��ه 
واأو�ساعه��م  املواطن��ن  هم��وم  وتلم���س 
الظ��روف  ظ��ل  يف  وخا�ض��ة  املعي�ضي��ة 
ال�ضعبة التي متر بها الباد .. م�ضددا على 
اأهمية متابعة الإي��رادات املحلية وتعزيز 
وع��دم  بتح�ضيله��ا  الكفيل��ة  الإج��راءات 

التباطوؤ يف ذلك.
وتط��رق الرئي�ش ال�ضماد اإل��ى ما قامت 
ب��ه ميلي�ضي��ا اخليان��ة �ضارح��ا اجلوان��ب 
املت�ضلة بالتح�ض��ر للفتنة والتن�ضيق مع 
العدو لتفج��ر الو�ضع بالعا�ضمة �ضنعاء 

والقتتال بن اأبناء الوطن.
ال�ضيا�ضي��ة  اجله��ود  ا�ضتعر���ش  كم��ا 
الر�ضمي��ة لحت��واء املوقف قب��ل الأحداث 
واحلر�ش على معاجلة الإ�ضكاليات بعيدا 

عن اللجوء للعنف والفو�ضى.
واأ�ضار الرئي�ش ال�ضماد اإلى الإجراءات 
الت��ي اتخذته��ا ال�ضلط��ة لإخم��اد الفتن��ة 
والقي��ادات  ال�ضرف��اء  كل  م��ع  بالتع��اون 

الوطنية.
وقدم اإحاطة للمحافظن بالتوجه العام 
للتعام��ل م��ع املوق��ف وكي��ف اأن احلكم��ة 
اليمانية ح�ضرت ومتكن اجلميع بالتعاون 

من حماية احلقوق وحفظ كرامة النا�ش.

اأك��د رئي���س املجل���س ال�سيا�س��ي الأعل��ى 
�ضال��ح ال�ضماد ي��وم اخلمي�ش خ��ال لقاءه 
ب�ضنع��اء عدد م��ن ال�ضخ�ضي��ات اجلنوبية 
اأبن��اء املحافظ��ات  اإ�ضط��اع  اأهمي��ة  عل��ى 
اجلنوبية بدورهم يف تعزيز الن�ضال الوطني 
والإمارات��ي  ال�ضع��ودي  الإحت��ال  �ض��د 
امللي�ضي��ات  به��ا  تق��وم  الت��ي  واملمار�ض��ات 
التابعة له �ضد الأحرار وال�ضرفاء من اأبناء 
اليم��ن، كما قام بزي��ارة م�ضت�ض��ار الرئا�ضة 

اللواء خالد بارا�ش والذي مل 
يف ح��ن  ق��ال رئي���ش املجل���ش ال�ضيا�ضي 
الأعل��ى �ضال��ح ال�ضم��اد خ��ال لقائ��ه يوم 
الأربعاء ع��دد من م�ضائخ ووجهاء حمافظة 
�سنع��اء " م��ا نفهم��ه ويج��ب اأن نفهم��ه اأن 
الفتنة مل تكن وليدة اللحظة ورمبا بع�ضكم 
ا�ضتدعين��اه يف اأكرث من م��رة ومنذ اأكرث من 
ثماني��ة اأ�ضه��ر ونح��ن نق��ول هن��اك خمطط 
مربع��ات  اإل��ى  الأمان��ة  تق�ضي��م  ي�ضته��دف 
ع�ضكري��ة واأمني��ة وقلن��ا للم�ضائ��خ الذي��ن 
التقين��ا به��م من قب��ل اأن تب��داأ ب�ضهرين باأن 
يذهب��وا وي�ضاألوه��م م��ا هي املخ��اوف التي 
جعلتهم يخطط��وا لهذه الرتتيب��ات الأمنية 
واأنت��م مفو�ض��ن يف تقدمي كام��ل ال�ضمانات 
الت��ي توق��ف هذه املخ��اوف والت��ي تدفعهم 
اإلى تربير حت�ضيداتهم وفعًا ذهب امل�ضائخ 

وعادوا دون اأي فائدة وجدوى".
وتابع ال�ضماد " ُقطعت خطوط اجلبهات 
ح��وايل 12 �ضاع��ة ب�ضبب قطع خ��ط عمران 
وخط احلدود وخط حجة واأي�ضاً اخلطوط 
الأخ��رى مل ن�ضتط��ع تربي��ر ذل��ك ال�ض��ي مل 
ن�ضتطي��ع اأن نخم��د هذه الفتن��ة وغرها من 
الفنت لأنه كان هناك خروج جماميع اأحرقت 
�س��ور ال�سهداء دا�ست عل��ى �سور ال�سهداء 
واأحرقت زينة املولد رفعت �ضعارات مقيتة 
ج��دًا ل حوثي بعد اليوم ...ل رواف�ش ...ل 
جمو�ش مل نكن ن�ضمعه��ا وهذا ل ينتمى اإلى 
املوؤمتر ال�ضعبي الع��ام نحن نعرف قيادات 
ل��و  كي��ف  وانفتاحه��م  وتوجهه��م  املوؤمت��ر 
انت�ضرت تلك املجاميع لراأينا الروؤو�ش على 

اأعمدة الن��ارات يف ال�ضوارع كما يح�ضل يف 
املو�سل". 

ولفت اإلى اأهمية دور امل�ضائخ يف يف تثبيت 
الأمن وال�ضتق��رار.. اأ�ضاف" �ضتبقون يدنا 
و�ضاعدن��ا لتلزم��وا كل م��ن اأراد اأن يخل اأو 
يفت��ك باأمن الوط��ن وا�ضتق��راره وا�ضتقاله 
اأو اأن يغ��در بالت�ضحيات واأي طرف يعرف 
اأن ه��ذه الق��وى وه��ذه ال�ضخ�ضي��ات وهذا 
املجتمع لن يقف يف موقف املتفرج �ضين�ضدم 
و�ضينه��زم و�ضيف�ضل ب��اإذن اهلل". فيما اأ�ضار 
رئي���ش اللجن��ة الثوري��ة العليا اإل��ى اأنه مت 
الإلتق��اء باأبن��اء �ضنح��ان اأم���ش واأكدنا لهم 
بحديث �ضفاف ووا�ضح و�ضريح اأن اجلميع 
اأبن��اء الي��وم ولي�ضوا اأبن��اء الأم�ش . وقال" 

حديثن��ا معه��م كان عن امل�ضاحل��ة ال�ضاملة 
وم�ضائخن��ا  ووجهاءن��ا  اأعيانن��ا  واأنت��م 
واإعزائنا ولن ننظر لك��م بعن ال�ضوء واإمنا 
بع��ن الأخ��وة وع��ن امل��ودة والإحرتام". 
واأ�ض��اف" نطمئ��ن اأبن��اء ال�ضع��ب اليمن��ي 
اأن امل�ضائ��خ الذي��ن عهدمتوه��م يف اأول يوم 
من الع��دوان لزالوا هم اأولئ��ك ب�ضمودهم 
با�ضتب�ضاله��م بقوتهم مع �ضرف��اء قبائلهم يف 
املواجه��ة ول زال��وا كم��ا عهدناه��م ". فيما 
اأ�ض��ار حمافظ �ضنع��اء اإل��ى اأن قبائل طوق 
�ضنعاء تعاونت مبوق��ف م�ضرف من جميع 
املكونات واملوؤمتر ال�ضعبي العام وامل�ضايخ 
م�سي��دا  الفتن��ة..  واأد  يف  وال�سخ�سي��ات 

مبواقف طوق �ضنعاء مع الوطن .

الرئيس الصماد حملافظي احملافظات: البد من متثيل الرئيس الصماد يلتقي مبشائخ ووجهاء صنعاء وبشخصيات جنوبية
الدولة التمثيل الراقي من خالل االنضباط والنزاهة

اأك��د الرئي���ش ال�ضم��اد اأهمي��ة ا�ضط��اع الأح��زاب والق��وى 
ال�ضيا�ضية الوطنية بدورها الفاعل خال الفرتة الراهنة التي مير 
بها اليمن لتج��اوز التحديات.. واأ�ضار الأخ �ضالح ال�ضماد رئي�ش 
املجل���ش ال�ضيا�ض��ي الأعلى خال لق��اءه يوم اخلمي���ش ب�ضنعاء 
قي��ادات ع��دد من اأح��زاب التحال��ف الوطن��ي، اإل��ى دور اأحزاب 
التحالف الوطني اإلى جان��ب الأحزاب والتنظيمات ال�ضيا�ضية يف 
تاأ�ضي�ش احلياة ال�ضيا�ضية اليمنية امل�ضتقلة عن تاأثرات اخلارج 
.. منوه��ا بال��دور الإيجاب��ي لاأح��زاب ال�ضيا�ضي��ة يف مواجه��ة 
املتغ��رات احلا�ضلة على ال�ضاحة الوطنية والإقليمية والدولية 
وخمططات ا�ضتهداف حتالف العدوان للحياة ال�ضيا�ضية اليمنية.
و�ض��دد رئي�ش املجل���ش ال�ضيا�ضي الأعلى عل��ى �ضرورة العمل 
املتكامل من اأجل اإعادة ترميم البنية التحتية لاأحزاب ال�ضيا�ضية 

التي تعر�ضت للق�ضف والتدمر من قبل طران العدوان.

وق��ال " اإن ا�ضته��داف الأحزاب والتعددي��ة ال�ضيا�ضية اليمنية 
هو ج��زء من العدوان و�ض��ورة من �ضوره، نتيج��ة تخوف دول 

العدوان من الدميقراطية اليمنية الأ�ضيلة واحلقيقية".
واأ�ض��اد بجهود الأحزاب يف تعزيز اجلبه��ة الداخلية وحمايتها 
م��ن ال�ضته��داف املمنهج، و�ض��وًل اإل��ى مواجه��ة املوؤامرة على 

اجلبهة الداخلية وال�ضتقرار ال�ضيا�ضي.
وحتدث رئي�ش املجل�ش ال�ضيا�ضي الأعلى عن الأحداث املوؤ�ضفة 
التي �ضهدتها العا�ضمة �ضنعاء مطلع دي�ضمرب اجلاري واإحتوائها 
بف�ضل جهود كافة الق��وى واملكونات ال�ضيا�ضية الوطنية واأبطال 

اجلي�ش والأمن واللجان ال�ضعبية .
ولف��ت الرئي���ش ال�ضم��اد اإل��ى اأن امل�ضتقبل واع��د باخلر واأن 
اجلمي��ع يعم��ل يف �ضفين��ة واح��دة لتج��اوز التحدي��ات الراهن��ة 

والتوجه نحو بناء امل�ضتقبل املن�ضود لاأجيال املتعاقبة.

صواريخنا في واشنطن.. نحن نواجه التقنية األمريكية
عل��ق الناط��ق الر�ضمي لأن�ضار اهلل حممد عبد ال�ض��ام على عر�ش ال�ضفرة الأمريكية يف الأمم املتح��دة لبقايا �ضاروخ ميني �ضرب 
الريا���ش وزعم��ت اأنه �ض��اروخ اإيراين ا�ضتخدمه احلوثين وق��ال يف تغريده له على �ضفحته ر�ضدتها �ضحيف��ة احلقيقة " ا�ضتعرا�ش 
يوؤك��د اأن احل��رب على اليم��ن اأمريكية بالأ�ضا�ش ووا�ضنطن يف خيب��ة جراء ف�ضل عمائها وحلفائها، وه��ي يف حالة هروب من تداعيات 
قرار ترمب ب�ضاأن القد�ش اإلى اختاق اأكاذيب درج عليها الأمريكيون دون اأن يربعوا يف واحدة منها، والأهم من ذلك اأن دماء اليمنين 

لي�ضت م�ضتباحة، وعلى العدو اأن يدفع الثم".
وكان ال�ضي��د عب��د املل��ك قد ذكر يف اأح��د خطاباته ب��اأن اليمن 
يواج��ه التقني��ة الأمريكي��ة. بالت��ايل اط��اق ال�ضواريخ بغ�ش 
النظ��ر ع��ن م�ضدره��ا ه��و ح��ق م�ض��روع كفلت��ه كل القوان��ن 
والد�ضاتر والأع��راف الإن�ضانية ويغيب عن ح�ش اأمريكا بفعل 
حال��ة اله�ضتري��ا اأن الف ال�ضواري��خ والقناب��ل الت��ي ت�ضرب 
اليم��ن من��ذ 3 �ضن��وات ه��ي اأمريكي��ة ال�ضن��ع .. كم��ا ووجهت 
امل�ضرحية الأمريكية با�ضتن��كار وا�ضتهجان وا�ضع على �ضبكات 
التوا�ض��ل الأمريك��ي مذكرين لأمري��كا اأن جمازره��ا يف العراق 

و�ضوريا واليمن مل تن�ضى بعد.

�ضخر م�ضدر م�ضوؤول بوزارة اخلارجية من ممار�ضة الوليات 
املتح��دة الأمريكي��ة اأ�ضالي��ب تزيي��ف احلقائق وت�ضلي��ل الراأي 

العام الدويل باأن اإيران تزود اليمن ب�ضواريخ بالي�ضتية.
وق��ال امل�ضدر" ما قام به كولن باول وزير خارجية اأمريكا من 
م�ضرحي��ة اأم��ام جمل�ش الأمن يف فرباي��ر 2003 بالدعاء بوجود 
اأ�ضلح��ة دم��ار �ضامل يف الع��راق، تكرر اأم���ش اخلمي�ش يف موؤمتر 
�ضحفي عقدته املن��دوب الدائم لأمريكا لدى الأمم املتحدة نيكي 
هايلي، حماولًة الرتويج باأن اإيران تقوم بتزويد اجلي�ش اليمني 
واللج��ان ال�ضعبية ب�ضواريخ بال�ضتي��ة مت ا�ضتخدامها يف �ضرب 

العمقن ال�ضعودي والإماراتي".
وق��ال امل�ضدر " ل حاجة لوا�ضنطن للبحث عن حرب بالوكالة 
يف اليم��ن".. داعي��ا الإدارة الأمريكي��ة للك��ف ع��ن الرتويج ملثل 
ه��ذه الدع��اءات، وعليه��ا اأن تتحم��ل م�ضوؤوليته��ا كع�ضو دائم 

مبجل�ش الأم��ن لتنفيذ مقا�ضد ميثاق الأمم املتحدة والعمل على 
حتقي��ق ال�ضل��م والأمن الدولين وحماي��ة ال�ضعوب من غطر�ضة 
الدول امل�ضتقوية بامل��ال وذات النزعة ال�ضتعمارية والتدمرية 

والعدوان على اليمن خر مثال على ذلك.
ويف �ضي��اق اآخر اأدانت وزارة حقوق الإن�ضان جرميتي طران 
حتال��ف العدوان يف �ضوق��ن مبنطقة اآل ال�ضي��خ مديرية منبه يف 
حمافظ��ة �ضع��دة والنجيب��ة مبحافظ��ة تع��ز و راح �ضحيتهم��ا 

ع�ضرات ال�ضهداء واجلرحى.
واأك��دت ال��وزارة اأن ه��ذه اجلرائ��م تثب��ت اأن دوَل حتال��ُف 
العدوان ل حترتُم العهود واملواثيق الإن�ضانية والقانونية، كما 
تثب��ت اأن املجتمَع ال��دويَلّ، ويف املقدمِة الأم��ُم املتحدة وهيئاتها 
�ضريك��ٌة ب�ضمته��ا الوا�ضِح يف كاف��ِة اجتماعاته��ا ودوراتها التي 

تعقدها بَن احلِن والآخر.

اخلارجية: ال حاجة لواشنطن للبحث عن حرب بالوكالة ووزارة 
حقوق اإلنسان تدين استهداف العدوان لألسواق الرئيس الصماد على األحزاب والقوى السياسية 

الوطنية االضطالع بدورها خالل الفترة الراهنة
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د/مصباح الهمداني
قيَل والُعهدة يف العَدِد على الراوي؛ باأن طارق زار اخلوخة ع�ضر 
م��رات، ول يُه��م العدد، زي��ادًة اأو نق�ًض��ا، ولكن ما يهمن��ا اأنَّ عفا�ش 
وط��ارق كان��ا حري�ض��ن اأ�ضد احِلر���ش، اأن تكون حماي��ة اخلوخة، 
حت��َت �ضمعهم��ا وب�ضرهما، مل��ا تتمتَّع ب��ه تلَك اجلوه��رة ال�ضغرة 
م��ن �ضواح��ٍل خاب��ة، ومنتجعات حتكي األ��َف ليلة وليل��ة، ومن زار 
اخلوخ��ة �ضرى تلَك املزارع الكبرة، والفلل وال�ضاليهات اخلا�ضة، 

ة من الل�ضو�ش اخلا�ضة. والتي ل ميلكها اإل اخلا�ضَّ
ت�ضابَق يف ليلٍة ظلماء، وبتواطئ ظامل؛ حثالت الب�َضْر، من اأجنا�ش 
واأ�ضقاع الأر�ش، اإلى تلَك البقعِة الطاهرة، والتمَّ اجلميْع يف مراكِب 
اخليان��ة، بعَد اأن د�شَّ الغازي يف جيوبه��م، بع�ش النقود، كٌل ح�ضَب 
وزنه ومعياره، فاجلنجويدي والأجنبي من 1500 اإلى 2000ريال، 
واجلنوبي من 500 اإلى 1000 ريال، وقذَف بهم يف �ضاِحِل اخلوخة، 
ليلتقفه��م اإخ��وٌة لُه��ْم يف الرذيل��ة، تلقوا اإ�ض��ارة البداي��ة، والتي متَّ 
�ضبطه��ا وبرجمته��ا يف الزي��ارات املتك��ررة، ولأنَّ زعيمه��م قد ق�ضى 
نحَبه، فقد خرجوا من اخِليانِة با األٍف ول خم�ضمائة، ومل ي�ضتقبلهم 
ك��ِر والِعرف��ان، ب��ل ا�ضتقبله��م بالإهان��ة  اجلنجوي��دي بكلم��اِت ال�ضُّ
والإذلل، وجمعوهم يف غرٍف معزولة، حتت رقابٍة وحرا�ضة، و�ضيٍل 
من التهديدات وال�ضتائم، وتلَك عادة للجنجويد يف كلِّ اأر�ٍش يطئوها 

ومع كلِّ ب�ضٍر يلتقوه.
مل يُك��ن الأ�ضباُل، من رج��ال الرجال ببعيٍد ع��ن املوؤامرة، ولكنهم 

تها �ضنع��اء، وا�ضرتاح��وا مع اللي��ِل خلف  تلق��وا الطعن��ة، كم��ا تلقَّ
الُكثب��ان، ُيراقبون عملية البيِع وال�ض��راء، وخامتُة ال�ضوِء التي ُمني 
بها البائعون، كاَن الليُل داِفًئا، واأكرُث ِدفًئا حَن جَمعُهم لأوِل مرة يف 

تلَك الُكثبان الرمليِة الناعمة. 
��دوا كذل��َك �ضاَحُهم،  ��دوا يف تل��َك الليل��ة جمي��َع ِرفاقهم، وتفقَّ تفقَّ

وو�ضعوا ِخططهم.
عة، واأدركوا بفطرتهم  دَر���َش رجال الرجال كل الحتم��الت املتوقَّ
ادق��ة، اأنَّ الغزاَة ل منفَذ  الطاه��رة، وقلوبه��م املُخل�ضة، ونيَِّتهم ال�ضَّ
لُه��م، ول خمرَج لديهم، وهم حما�ضرون م��ن كلِّ جاِنب اإل من اجتاٍه 
واح��د. وج��اء الأعداء ِمن حي��ث ل منفَذ له��م �ض��واه، وكان الرجال 

بانتظارهم. 
كاَن الغ��زاة واملرتزقة باأطقمهم امل�ضلح��ة و مدرعاتهم احل�ضينة 
عر، ويحيُط بهم اخلوف،  ، وبكل اأنواِع ال�ض��اح. تقدموا يقوُدهم الذُّ
عْب، وتظللهم الطائرات احلربية والزنانة والأبات�ضي. ويتغ�ضاهم الرُّ
ب��ون اأي مفاجاأة؛  اق��رتَب الُغ��زاُة وِنعالُه��م الرخي�ضة، وهم يرتقَّ
حت��ى مل يكد بينهم وبن رجال الرج��اِل اإل ماآت ويف بع�ضها ع�ضرات 
الأمت��ار، ويف تل��ك اللحظ��ة؛ خ��رج الأ�ضب��ال رج��ال الرج��ال، ه��ذا 
ا�ضه، واآخُر بقنا�ضت��ه، ورابٌع بال�ضاروخ، يف  بباوزكت��ه، وذاَك بر�ضَّ
منظ��ٍر ُتفاِخُر به املائكة، ولأن امل�ضاف��ات ق�ضرة، فلم يُعد الطران 
ي��دري ما يفع��ل، اأُعِطَبْت املُدرع��ات، وا�ضتعلِت الن��راُن يف الأطقم، 
اباْت مبن فيها، وقامْت القيامِة على الغزاِة وعبيدهم،  ��رْت الدبَّ وتفجَّ
وا تارك��ن �ضياراته��م وجمنزراته��م واأ�ضلحته��م، يبحثون عن  وف��رُّ

النجاة، حتَت ظل �ُضجرة ، اأو يف حفرٍة �ضغرة.

كان��ِت املُعج��زة هي التي متاأُ امل��كان، وحتيُط باملعرك��ة، فاأعداُد 
املدرع��اِت والأطق��ِم واملجن��زرات اأ�ضع��اُف اأ�ضعاُف اأولئ��ك الفتية 
��ة!  كان��وا اأق��لَّ م��ن الع�ضرة،  املُقاتل��ون، والذي��ن تول��وا تل��َك املُِهمَّ
َم زح��ٍف كبر! كانوا اأقلَّ من الع�ض��رة، لكنهم اأحرقوا  واأحبط��وا تقدُّ
كل ال�ضيارات واملدرعات، واملجنزرات! كانوا اأقلَّ من الع�ضرة لكنهم 
ارة! كان��وا اأقلَّ من الع�ض��رة لكنهم كما يق��وُل اجلنود  كجيو���شٍ ج��رَّ

ال�ضعوديون نراهم كثر كثر وكاأنهم ماآٌت اأو اآلف!
ُهن��اَك يف يخِت��ْل حدَثْت ُمعِجزة كم��ا حتُدُث يف كل جبه��ة، على يِد 
���ش جوارحه��م  اأ�ضب��اٍل غالبيته��م مل يع���شِ اهلل مع�ضي��ة، ومَلْ تتنجَّ
َة يف وجوههم، والإمي��اَن يف ِجباههم، والِعرفاِن يف  بذنْب، ت��رى اجلنَّ

كلماتهم!
ات لن�ضكر  اٍت ومرَّ ��ا اأن ُن�ضاهَده مرَّ اإنَّ م��ا حدَث يف يخِتْل يحتاُج منَّ

ْح، وُنخرِبَ العامَلَ؛من نحن! ون�ضبِّ
يف يخِتْل ك�َضَر اأ�ضبال واأبطال اليمْن، جربوت وِكرْب وِحقْد وموؤامرة 

17 دولة ومرتزقتهم.
باأولئ��ك الأبطال يتحق��ق الن�ضر يف كل جبه��ٍة ومواجهة، وحينما 
��ُق اأك��رث يف تفا�ضيل اأي معركة يخو�ضونه��ا؛ ل ن�ضتطيَع اإل اأن  نتعمَّ

نردد:هو اهلل!
ف�ضكًرا هلل ولأولئك الرجال؛ بل رجال الرجال، و�ضكًرا لكل اأمٍّ واأٍب 

واأخٍت لهم يف اأولئك �ضلٌة اأو رِحْم!

ناجي أمــــــــــــــهـــــــــــز
جميعا نتذكر خطاب ال�ضيد عبد امللك احلوثي عندما حذر النظامن 

الإماراتي وال�ضعودي باأنهما باتا يف مرمى ال�ضواريخ اليمنية.
بالأم���ش وبع��د ان جت��اوزت ابو ظب��ي اخلطوط احلم��راء عندما 
الق��وات  اطلق��ت  الداخلي��ة،  اللعب��ة  بقواع��د  تعب��ث  ان  حاول��ت 
ال�ضاروخي��ة اليمني��ة �ضاروخ��ا جمنح��ا عل��ى املفاع��ل الن��ووي يف 
اب��و ظب��ي، وبالرغم ان ال�ض��اروخ الذي كان يحمل ر�ضال��ة �ضيا�ضية 
واقت�ضادي��ة يرتت��ب عليها نتائ��ج ع�ضكرية على الرا�ض��ي اليمنية، 
ر�ض��م خارطة طري��ق جديدة ك�ضفت كاف��ة اخلي��وط املت�ضعبة التي 

تدور باليمن .
اول ه��ذه اخليوط التي دلت بو�ض��وح فا�ضح على �ضعف اجلبهة 
ال�ضعودي��ة واخت��ال توازنه��ا ال�ضرتاتيج��ي هو م��ا تناقلته بع�ش 
القبائ��ل اليمني��ة التابعة لعبد رب��ه من�ضور بانها ترف���ش ان ت�ضتمر 
يف ه��ذه املعركة �ضد بقية ال�ضعب اليمن��ي وخا�ضة عندما ادركت ان 
من�ض��ور هو جمرد حمتجز عاجز م�ضل��وب الرادة منقاد تابع عميل 
لل�ضعودي��ة عل��ى ح�ض��اب ار���ش و�ضعب اليم��ن، وبانه لي���ش �ضوى 
موق��ع بريد وقرارات ت�ضدرها قي��ادة التحالف ال�ضعودي الماراتي 
المريكي، وما لبث ان حلقت بع�ش القيادات الع�ضكرية اليمنية التي 

خدعها وغرها التحالف ال�ضع��ودي الماراتي المريكي بركب دعوة 
القبائ��ل مم��ا اثر �ضلب��ا على �ضر املع��ارك يف اليم��ن، ووجدت قوات 
التحالف نف�ضها م�ضطرة ان تتدخل مبا�ضرة عرب جنودها ومرتزقتها 
عل��ى الر���ش ل�ضد الف��راغ الذي ب��داأ يح�ض��ل ب�ضبب وع��ي ال�ضعب 

اليمن��ي املعتز واملفتخ��ر ب�ضمود اهل��ه بوجه اكرب هج��وم ع�ضكري 
ت�ضهده املنطقة منذ عا�ضفة اخلليج.

ومما زاد الطن بلة هو الهم�ش الذي �ضربه الإعام حمذرا من فرط 
عق��د التحالف وانهياره وخا�ضة بع��د الت�ضريحات الخرة للب�ضر 

بان��ه  �ضيخرج م��ن التحالف ال�ضع��ودي المارات��ي المريكي، الذي 
عج��ز عن حتقي��ق اأي مكا�ض��ب ع�ضكري��ة او �ضيا�ضي��ة، ال انه جنح 
يف تدمر اليم��ن وقتل الطفال وحما�ضرة بل��د م�ضلم م�ضامل بطريقة 

مرفو�ضة ا�ضاميا ودوليا.
وم��ع هذا املتغر ال��ذي بدا يفر�ش اجندته عل��ى التحالف وجدت 
ال�ضعودي��ة نف�ضها يف دائرة العجز الكلي مم��ا ا�ضطرها الى ال�ضراخ 
يف وج��ه وا�ضنط��ن حمملة اياها نتائ��ج ف�ضلها باملعرك��ة، حيث قالت 
القي��ادة ال�ضعودية للقيادة المريكية انتم مل تر�ضلوا طائرة واحدة 

للقتال معنا باليمن بينما رو�ضيا ار�ضلت مئة طائرة الى �ضوريا.
ام��ا المارات فكان��ت تراهن على ورقة ظنته��ا رابحة او ت�ضتطيع 
من خالها تعوي�ش ما خ�ضرته يف هذه احلرب وهي ورقة علي عبداهلل 
�ضال��ح، وبعد حماولت ع��دة وعرب اكرث من جه��ة وخا�ضة الطرف 
المريك��ي ال�ضرائيل��ي بالإ�ضاف��ة ال��ى دح��ان اقتنع جن��ل عبداهلل 
�ضالح الذي بدوره اكمل دائرة التفاق مع والده علي عبداهلل �ضالح 
وخا�ضة ان المارات تعهدت بدفع مبلغ 3 مليار دولر لتمويل قوات 

�ضالح التي �ضوف تقاتل الى جانب التحالف �ضد ان�ضار اهلل.
وم��ع اكتمال �ضفق��ة املوؤامرة وا�ضهار علي عب��داهلل �ضالح خيانته 
وتنفيذ انقابه عل��ى ان�ضار اهلل حتى اتخذت قيادة ان�ضار اهلل قرارا 
للج��م اجلميع دفاعا ع��ن اليمن و�ضعبها فاطلق��ت ال�ضاروخ املجنح 
عل��ى اب��و ظبي، ال��ذي لو ا�ض��اب هدفه حل��ول ابو ظبي ال��ى مدينة 
ا�ضب��اح، مم��ا جع��ل ابو ظب��ي ت�ض��ارع الى م�ضق��ط طالب��ة التو�ضط 
والتفاو���ش م��ع ان�ض��ار اهلل متعه��دة باإ�ض��اح م��ا اقرتفت��ه يداه��ا 
واعانه��ا وقف عملياته��ا الع�ضكرية وخروجها �ضريع��ا من التحالف 

ال�ضعودي المريكي.
وبالفع��ل قتلت ابو ظبي عميلها املاجور عل��ي عبداهلل �ضالح وهي 
�ض��وف تقتل وت�ضف��ي كل من تعامل معه��ا لتخفي �ضركائه��ا ال�ضهود 
الذين تعاونوا معها و�ضاعدوها على ارتكاب املجازر اجلماعية بحق 
ال�ضعب اليمني، تاركة ال�ضعودية تغرق وحيدة يف امل�ضتنقع اليمني.
والع��ربة اذا كان �ض��اروخ واحد قلب جمل���ش التعاون اخلليجي 
فكي��ف ب��الألف م��ن ال�ضورايخ التي �ض��وف تنهمر عل��ى بع�ش دول 

جمل�ش التعاون اخلليجي، بحال اندلعت حربا يف املنطقة.

تقارير

الصاروخ الذي أخرج أبو ظبي وقتل صالح وأفقد السعودية صوابها

ُه����������������َن����������������ا َي�������������خ�������������ِت�������������ْل!

اأطلقت القوة ال�ضاروخية اليمنية �ضاروًخا جمنًحا من نوع “كروز” على حمطة براكة للطاقة النووية 
يف اأب��و ظب��ي، و�ضّكل ذلك �ضفعة كبرة على وج��ه المارات العربية التي تفاخ��رت باللحاق بالعديد من 
ال��دول لتنفيذ حلول تت�ضل بالطاقة املتجددة، وطرقه��ا اأبواب الطاقة النووية لاأغرا�ش ال�ضلمية، غافلة 
ع��ن م�ضاركتها يف املج��ازر التي ترتكبها مع حتالف العدوان ال�ضعودي المريكي بحق اأهايل اليمن، وغر 

اآخذة بعن العتبار اأن اأي رّدة فعل �ضتطار اأحامها ل�ضنوات ب�ضاروخ واحد.
ويف ه��ذا الطار، ل بد من ت�ضليط ال�ضوء عل��ى اأهمية حمطة براكة للطاقة النووية التي مت ا�ضتهدافها 

بال�ضاروخ اليمني وكان من املقرر اأن يبداأ العمل فيها العام 2018:
1- تق��ع حمط��ة براكة للطاقة النووي��ة يف املنطقة الغربية لإمارة اأبوظب��ي وتطل على اخلليج وتبعد 
نحو 53 كيلومرًتا اإلى اجلنوب الغربي من مدينة الروي�ش. وكان من املقرر اأنه يف عام 2020، �ضيحتوي 

هذا املوقع على اأربع حمطات للطاقة النووية.
2- م��ن املفرت���ش ان توف��ر مفاع��ات الطاقة املتقدم��ة الأربعة يف حمط��ة براكة نحو رب��ع احتياجات 
المارات من الكهرباء، ويبلغ عدد موظفي موؤ�ض�ضة الإمارات للطاقة النووية اأكرث من 1700 موظًفا ومن 

املتوقع اأن ي�ضل اإلى 2500 لت�ضغيل املحطات و�ضيانتها.
3- يف 2008، مت التعاق��د عل��ى بن��اء املفاع��ات النووي��ة يف الإم��ارات م��ع �ضركة “كيبك��و” الكورية 
اجلنوبي��ة.. 4- بداأت الأعمال الإن�ضائي��ة يف املحطة يف متوز/ يوليو 2012 بعد احل�ضول على الرخ�ضة 

الإن�ضائية من الهيئة الحتادية للرقابة النووية و�ضهادة عدم املمانعة من هيئة البيئة – اأبوظبي.
5- كان من املعّول اأن يوؤدي هذا امل�ضروع دوًرا اأ�ضا�ضًيا يف تنويع م�ضادر الطاقة يف المارات و�ضيوفر 
كمية كبرة من الطاقة للمنازل وال�ضركات واملن�ضاآت احلكومية مع تقليلها للب�ضمة الكربونية يف الدولة. 
وبعد الت�ضغيل التام للمحطة، من املتوقع اأن حتّد حمطة براكة من النبعاثات الكربونية يف الدولة بواقع 

12 مليون طن �ضنوًيا.
6- كان من املفرت�ش اأن ينتج املفاعل طاقة كهربية ت�ضل اإلى 5600 ميجاوات، وي�ضاهم يف اإنتاج طاقة 
نووي��ة بنح��و 25% من الطاقة النظيفة يف الإمارات بحلول ع��ام 2021، وبنحو 50% من الطاقة النظيفة 

بحلول عام 2050 بجانب الطاقة ال�ضم�ضية.
وُيع��ّد هذا املفاعل النووي الأول يف الدول اخلليجية لتولي��د الكهرباء، وهو اأي�ًضا اأكرب م�ضروع نووي 

منفرد يف العامل بتكلفة 20 مليار دولر.
يب��دو ان كل ه��ذه الآم��ال املبني��ة عل��ى حمطة براك��ة والت��ي احتاجت لعدد م��ن ال�ضن��وات.. تبخرت 

ب�ضاروخ ميني واحد.

أهمية محطة براكة اإلماراتية.. آمال وأعمال لسنوات تبددت بصاروخ ميني واحد
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نــــــــــــــــــضــــــــــــــــــال حــــــــــــــمــــــــــــــادة 
مل مي���شِ اأ�ضب��وع على ت�ضري��ح توّعد فيه اأح��د قياديي 
حتالف العدوان ال�ضعودي الأمركي على اليمن ب�”مفاجاأة 
ك��ربى يف اليم��ن”، حتى تك�ضف��ت خيوط تل��ك “املفاجاأة” 
بتنفي��ذ الرئي�ش اليمني ال�ضابق علي عبداهلل �ضالح حماولة 
انق��اب ع�ضكرية �ضد احلكوم��ة اليمنية وحرك��ة “اأن�ضار 
اهلل”.. �ضال��ح ال��ذي دع��ا يف ت�ضجي��ل م�ضور اأن�ض��اره اإلى 
ال�ضيط��رة عل��ى العا�ضم��ة اليمني��ة �ضنعاء، وج��ه اآنذاك 
ر�ضائ��ل اإل��ى ال�ضعودية طل��ب يف ثناياها الدع��م الع�ضكري 
وال�ضيا�ضي الاحمدود، فكان اأن ا�ضتبدلت قناة “العربية” 
التابع��ة لل�ضعودي��ة والت��ي درج��ت – كم��ا �ضائ��ر العام 
ال�ضعودي – منذ بدء العدوان على اليمن على و�ضم �ضالح 
ب�”الرئي���ش املخل��وع”، اإل��ى اإ�ضتب��دال ه��ذه ال�ضفة بلقب 

اأظهر وجود تن�ضيق كبر  ال�ضابق”، م��ا  اليمني  “الرئي���ش 
يف عملي��ة الإنقاب هذه، خ�ضو�ض��ا اأن ال�ضعودية مهدت لها 
قبل اأ�ضابيع م��ن خال اإ�ضتدعائها الرئي���ش اليمني امل�ضتقيل 
والف��ار عبد ربه من�ض��ور هادي، رج��ل ال�ضعودية يف اليمن، 

واحتجازه يف الريا�ش.
م��ن حيث ال�ضكل والتنفيذ، ظه��رت خطوة الرئي�ش اليمني 
ال�ضاب��ق علي عب��داهلل �ضالح “فو�سوي��ة” و”غر منظمة”، 
تفتق��د للتخطي��ط ال��كايف والقوة الازم��ة عل��ى الأر�ش ويف 
املي��دان، وظه��ر �ضال��ح امل�ضه��ود ل��ه باللع��ب عل��ى روؤو�ش 
الأفاع��ي خال فرتة حكم��ه لليمن التي امت��دت ثاثة عقود، 
فاق��دًا لزمام املب��ادرة، ومغام��رًا �ضيئاً من حي��ث التخطيط 
والتنفي��ذ، وكاأنه قد اأجرب على الت�ضرع بالقيام بهذه احلركة 

الإنقابية التي اأف�ضلت يف مهدها وانتهت مبوت “بطلها”. 
وهك��ذا انتهى علي عب��د اهلل �ضالح ال�ضخ�ش الذي حكم اليمن 
عق��ودًا طويل��ة، وانتهت مع��ه اآخر اآم��ال ال�ضعودي��ة وحتالفها 

الع��دواين عل��ى ال�ضعب اليمن��ي، فف�ضلت قوى الع��دوان بتغير 
الواق��ع املي��داين واإحداث خرق من الداخل اليمن��ي، الأمر الذي 
م��ن �ضاأن��ه اأن يوؤ�ض�ش ملحطة جدي��دة يف احل��رب اليمينة تكون 
فيها حركة “اأن�ضار اهلل” يف موقع اأكرث قوة و�ضابة داخلياً، يف 
حن �ضت�ضبح ال�ضعودية وحتالفها العدواين اأكرث �ضعفاً و�ضيقاً 
يف اخلي��ارات بعد �ضقوط اآخ��ر رهاناته��ا واأح�ضنتها يف الداخل 

اليمني خال �ضاعات معدودة.  
لق��د كان لفت��اً، ما ك�ضف��ه ع�ضو املكت��ب ال�ضيا�ض��ي يف حركة 
“اأن�ض��ار اهلل” حم��زة احلوثي يف مقابل��ة مع قناة “امل�ضرة” 
اليمينة عن ر�ضد اجلهات الأمنية ات�ضالت مبا�ضرة ومتوا�ضلة 
بن قيادات تابعة لعلي عبداهلل �ضالح من جهة وقيادات اإماراتية 
من��ذ بداية احل��رب على اليم��ن. واأ�ضار حمزة احلوث��ي اإلى اأن 
الإم��ارات زودت جماعة �ضالح بعدد من �ضحنات الأ�ضلحة التي 
مت تهريبها ونقلها اإليهم يف �ضنعاء من املحافظات اجلنوبية عرب 

طرق خا�ضة ر�ضدتها اأي�ضاً اأجهزة الأمن.  

تقارير

ال������س������ع������ودي������ة أك�������ث�������ر ض�����ع�����ف�����ًا م��������ع س�������ق�������وط آخ����������ر »أح����ص����ن����ت����ه����ا«

لــــــــــــقــــــــــــمــــــــــــان عــــــــــــبــــــــــــد الـــــــــلـــــــــه
يعّلق الإعام وامل�ضوؤول��ون يف اخلليج )ال�ضعودية والإمارات( 
عل��ى ما �ضموه »انتفا�ض��ة �ضنعاء املباركة« بخيب��ة اأمل بادية يف 
الوج��وه والنفو�ش.. فمهما اأظهروا م��ن ابت�ضامات م�ضطنعة لي�ش 
مبقدوره��م اإخف��اء ال�ضعور بالذل واملهان��ة والهزمية تاحقهم من 
بل��د اإلى اآخر وم��ن ق�ضية اإلى اأخ��رى. يف املقاب��ل يت�ضاعد ر�ضيد 
الرب��ح والف��وز يف املحور الآخ��ر. ولي�ش اآخرها الرتق��اء والتقدم 
ب��اإدراج الريا�ش واأبو ظبي يف معادلة جدي��دة لل�ضراع ولعل هذا 
القرار من اأبرز نتائج النقاب الفا�ضل يف الثاين من ال�ضهر اجلاري 

يف العا�سمة �سنعاء.
وكان قائد الثورة اليمنية ال�ضيد عبد امللك احلوثي قد قال اأول من 
اأم�ش اإّنه ل ميكن العا�ضمتن )الريا�ش واأبو ظبي( اأن تعي�ضا باأمان 
م��ا دامت��ا م�ضتمرتن يف قتل ال�ضع��ب اليمني وتدم��ر بنيته التحتية 
ودع��ا امل�ضتثمرين العرب والأجانب كاف��ة اإلى نقل ا�ضتثماراتهم من 
الإم��ارات وال�ضعودية باعتبار الدولتن غ��ر اآمنتن لا�ضتثمارات. 
ولف��ت احلوث��ي اإل��ى اأن الريا�ش واأبو ظب��ي ودبي بات��ت كلها هدفاً 
م�ضروع��اً لل�ضواري��خ البالي�ضتية اليمنية ول��ن يتوقف الهجوم على 

عوا�ضم دول »التحالف« اإل بتوقف احلرب على ال�ضعب اليمني.
ميك��ن تو�ضي��ف حال��ة الإع��ام وامل�ضوؤول��ن اخلليجي��ن ب�ض��اأن 
اإخف��اق انق��اب الرئي�ش الراحل عل��ي عبد اهلل �ضالح عل��ى »اأن�ضار 
اهلل« بالفاجعة املوؤملة اأو كما �ضماها وزير الدولة لل�ضوؤون اخلارجية 
الإمارات��ي اأنور قرقا���ش »انتفا�ض��ة �ضنعاء املبارك��ة«. التعليقات 
الأخ��ر  ت�ضريح��ات  ومنه��ا  اخلليجي��ة  والإعامي��ة  ال�ضيا�ضي��ة 
بالإ�ضافة اإلى الرتويج ملا حدث على اأنه »ثورة العودة اإلى املحيط 
اأو احل�ض��ن العربي« ت�ض��ر اإلى اأمر واحد هو الآم��ال الكبرة التي 

كان ق��ادة اخلليج امل�ضاركون يف الع��دوان يعلقونها على النقاب.. 
وبالفع��ل ما حدث يف �ضنعاء هو معرك��ة بكامل املوا�ضفات والأبعاد 
ولي�ض��ت منعزلة عن بقية امتدادات املعرك��ة الكربى التي يخو�ضها 
ال�ضع��ب اليمن��ي يف وجه ق��وى الع��دوان. ويظه��ر اأن ره��ان القادة 
اخلليجي��ن على ما �ضموه »انتفا�ضة �ضنع��اء املباركة« )النقاب( 
م��كان عميق يف وعيهم وعقوله��م واأن الف�ضل يف الو�ضول اإلى النتائج 
املرج��وة جّرده��م م��ن اإح��دى اأه��م الأوراق الت��ي يف حوزتهم وهذا 
يفرت�ش اأن يكون لهذه اخل�ضارة املدوية واملوؤملة بالغ الأثر يف عقول 
اأ�ضح��اب الق��رار اخلليجي الذي يدي��ر العدوان عل��ى اليمن وي�ضل 
اإلى النخ��ب واخلرباء واملراقبن، ول �ضيما بعد التاأكد للمرة الألف 
م��ن عقم اخلي��ارات الع�ضكرية على جبهات القت��ال كافة واأن اأق�ضى 
م��ا ميكن اأن يقدمه الع��دوان يف �ضاحات القتال عل��ى مدى ال�ضنوات 

املا�ضية من احلرب قد قدمه، ولكن من دون جدوى.
ومب��ا اأن الع��دوان اأخف��ق يف ا�ضتخ��دام ورقت��ه الأخ��رة يف �ضق 
ال�ض��ف الوطن��ي واإح��داث �ض��دع يف اجلبه��ة الداخلي��ة اأو جبه��ة 
ال�ضم��ود ف��اإن اأي م�ضتجد ل يلوح يف الأفق يف جبه��ة »التحالف« بل 
عل��ى العك���ش التحالف امل�ض��كل منه الع��دوان على ال�ضع��ب اليمني 
يع��اين الت�ض��دع والت�ضكيك يف ا�ضتم��راره وعملياً مل يب��ق يف �ضاحات 
القت��ال �ض��وى اجلي���ش ال�ضع��ودي ال��ذي يح�ضر وج��وده يف حماية 
ح��دود بل��ده والإم��ارات يف جبه��ة املخ��ا اأم��ا الت��كال الأك��رب، فهو 
عل��ى مرتزقة اجلي���ش ال�ضوداين )وف��ق تو�ضيف �ضحيف��ة »فورين 
بولي�ضي« الأمركية( وكذلك جماميع من اأبناء جنوب اليمن وقوات 

علي حم�ضن الأحمر التي اأوكل اإليها مهمة الهجوم على جبهة نهم.
جت��در الإ�ضارة اإلى اأن جبهة نهم ه��ي اإحدى اجلبهات »املفتوحة 
وب�ضرا�ضة« ملاقاة حركة النقاب يف �ضنعاء بالإ�ضافة اإلى الإ�ضناد 
اجلوي الذي �ضّب حممه على قوات اجلي�ش و»اللجان ال�ضعبية« يف 

�ضنعاء وبقية اجلبهات.
يف غ�ض��ون ذلك ف��اإن املبادرة يف الوقت احلايل اأق��رب ما تكون اإلى 
ق��وات اجلي���ش و»اللجان« منه��ا لق��وات التحالف وذل��ك يف التطور 
النوع��ي مل�ضاغل��ة اجلي���ش ال�ضعودي عل��ى احل��دود واإرغامه على 
الن�ضح��اب اإل��ى اخلل��ف يف ع��دد من النق��اط احل�ضا�ض��ة واحليوية 
وامت��اك اليمنين اإمكانية تطوير الهجمات لت�ضل اإلى م�ضافات اأبعد 

يف العمق ال�ضعودي اإذا اقت�ضت امل�ضلحة ذلك.
يف ال�ضي��اق نف�ض��ه ج��اءت عملية اإط��اق ال�ضاروخ عل��ى املحطة 
النووي��ة يف اأب��و ظب��ي بالتزامن مع اإحب��اط النق��اب لت�ضر مبا ل 
ي��دع جماًل لل�ض��ك اإلى متا�ضك اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية مع القوي 
الوطني��ة وكر�ضال��ة ردع قوي��ة اإل��ى الإم��ارات ب�ض��رورة الكف عن 

األعيبها كاإحدى اأدوات امل�ضروع الأمركي يف املنطقة.
وكانت املنظومة ال�ضاروخي��ة قد دخلت يف امليزان ال�ضرتاتيجي 

للحرب وتوج��ت ن�ضاطها ب�ضاروخ الريا���ش يف بداية ت�ضرين الثاين 
املا�ضي فيم��ا ادعت ال�ضعودية اأن منظوم��ة »باتريوت« قد اأ�ضقطت 
ال�ض��اروخ البالي�ضت��ي )عل��ى الريا���ش(. لك��ن �ضحيف��ة »نيويورك 
تامي��ز« الأمركية �ضككت يوم اأم�ش يف �ضحة اإ�ضقاط ال�ضاروخ عرب 
منظوم��ات الدفاع اجل��وي ال�ضعودي مع اأن الرئي���ش دونالد ترامب 
اأ�ض��اد بنجاح »باتريوت« م�ضرًا اإلى »اأن ل اأحد ي�ضتطيع اأن ي�ضنع 
م��ا ننتجه«. لكن وفق ال�ضحيفة تب��ّن من حتليل �ضور فوتوغرافية 
ومقاط��ع فيديو اأن ال�ضاروخ جتاوز الدفاعات اجلوية وانفجر قرب 

املطار يف العا�ضمة الريا�ش.
اإذًا اأ�ضب��ح يحق للمراقب اأن يتخيل ق��درة »القوة ال�ضاروخية« 
اليمني��ة عل��ى اإطاق كمي��ات �ضواري��خ متتالية ومدم��رة اإلى عمق 
الأرا�ض��ي ال�ضعودي��ة والإماراتية ل�ضرب الأه��داف ال�ضرتاتيجية 

والقت�ضادية واحليوية… ردًا على التدمر املنهج

ف�����ش�����ل ان�������ق�������الب ص�����ن�����ع�����اء .. ارت��������ق��������اء ف�������ي م�����واج�����ه�����ة ال�������ع�������دوان

مقتل صالح.. ورقة خاسرة 
تضاف إلى رصيد الرياض

بدد مقتل الرئي�ش اليمني ال�ضابق، الأحام ال�ضعودية ل�ضرب التاحم 
بن ان�ضار اهلل ومكونات ال�ضعب اليمني مبن فيهم اع�ضاء حزب املوؤمتر 
ال�ضعبي، وجعل حماولت الريا�ش يف هذا ال�ضياق يف مهب الرياح، فبعد 
اأن كان عل��ي عب��داهلل �ضال��ح يف الم���ش القريب ع��دوا لل�ضعودية حتول 
فج��اأة الى منقذ لليم��ن، وعمدت الريا�ش الى و�ضف��ه “زعيم النتفا�ضة 
على ان�ضار اهلل”، لعلهم يتمكنوا من ال�ضيطرة على �ضنعاء عرب ال�ضراع 
الداخل��ي بع��د ف�ضلها يف حتقي��ق ماآربها ه��ذه عرب عدوانه��ا طويل المد 
�ض��د اليم��ن املظلوم على م��دى عامن ون�ض��ف من احلرب بزع��م اإعادة 
“احلكومة ال�ضرعية” الى اليمن. بدوره، العام ال�ضعودي يقف اليوم 
يف خ�ض��م التط��ورات الخ��رة الى جان��ب �ضالح حيث ت�ض��درت اخبار 
ال�ضتب��اكات بن عدد م��ن اع�ضاء حزب املوؤمتر ال�ضعب��ي بقيادة �ضالح 
مع ان�ض��ار اهلل، �ضح��ف ال�ضعودي��ة ون�ضراتها الخباري��ة وكانت تقود 
العملي��ة العامي��ة ب�ض��كل وكاأن اليمن عل��ى و�ضك اخلروج م��ن �ضيادة 
ان�ض��ار اهلل. اأخط��اأت ال�ضعودية التقدير هذه املرة اي�ض��اً لتدفع الرئي�ش 
اليمن��ي ال�ضاب��ق “علي عب��داهلل �ضال��ح” نحو امل��وت، اذ يج��ب اإ�ضافة 
هزمي��ة ال�ضعودي��ة هذه ال��ى �ضل�ضل��ة من الهزائ��م القليمي��ة الى �ضجل 
ال�ضعودي��ة احلاف��ل بالهزائم الت��ي تكبدتها خال ال�ضه��ر الخرة ومن 
ابرزه��ا اخلاف��ات املتفاقمة يف العاقات مع قط��ر والهزائم ال�ضيا�ضية يف 
�ضوري��ا والعراق، ومو�ضوع ا�ضتقالة رئي���ش احلكومة اللبنانية  “�سعد 
احلري��ري”، والف�ض��ل الذري��ع يف املحاولة النقابية عل��ى ان�ضار اهلل يف 

اليمن من خال حتري�ش الرئي�ش اليمني املقتول علي عبداهلل �ضالح.

بداي��ة ن�ضر اإلى اأننا ل نكتب لأجل اأن نقوي طرفا 
على اآخ��ر، وذلك لو�ض��وح اأن فهمن��ا مل�ضتقبل اليمن 
�ضيحتاج جلميع اأبنائه وبجميع م�ضتوياتهم، وكذلك 
ل نكت��ب اإل م��ا ن�ضخ�ض��ه وف��ق متابعتن��ا ملجريات 
الواق��ع، وقراأتها ا�ضتنادا على منطق ال�ضنن الكونية 

الإلهية احلاكمة يف م�ضرة ال�ضعوب .
اأول : ميك��ن اأن نلخ���ش حقيق��ة ما �ضيك��ون عليه 
اليمن خال العقد الثالث بعد الألفن، هو كون اليمن 
هو الدولة الوحي��دة املرت�ضحة لقلب املوازين داخل 
ال�ضاح��ة العربي��ة، بل ه��ي وح�ضب املعطي��ات التي 
ن�ضخ�ضها �ضتك��ون الدولة العربية الوحيدة التي لها 
م�ضتقب��ا قادرا على قل��ب املوازين التي تقود واقعة 
الأم��ة العربية خ�ضو�ضا والأم��ة الإ�ضامية عموما، 
وكذل��ك اأن القوة التي �ضتت�ض��كل يف اليمن، هي القوة 
الت��ي به��ا �ضيكتمل م�ض��روع املقاومة ال��ذي �ضينقلب 
مع��ه ل واقع املنطقة فقط، بل وكذلك موازين العامل 
اأجم��ع ..وكامنا ه��ذا ل يبتني فقط عل��ى ت�ضورات 
عقائدي��ة، بل اإنه يع��ود لفهمنا للواق��ع �ضمن ال�ضنن 
التاريخي��ة الإلهي��ة، والتي كانت تق��ود عرب التاريخ 

م�ضرة املجتمعات الب�ضرية .
ثانيا : يبقى لدينا اأن نعود اإلى داخل اليمن للبحث 
عن اجله��ة والقوة التي متتل��ك املوؤهات وال�ضروط 
الازم��ة، والأه��م لها الق��درة على تراك��م التجربة، 

لإي�ضال اليمن لذاك امل�ضتقبل القيادي املقدر له .
هن��ا ل جند اأمامن��ا اإل ذاك املكون ال��ذي تت�ضارع 

وتتنام��ى قوت��ه وقدرات��ه وترتاك��م خربات��ه ب�ضكل 
يذه��ل له كل عقل عاقل، وهو مكون اأن�ضار اهلل، الذي 
خرج من ال�ضعف ومن الب�ضاطة وانعدام الو�ضائل .

فاحلقيق��ة التي ل ميكن اأن يغفل عنها عاقل حمق، 
ه��ي اأن هذا املكون اأثب��ت من خال الواق��ع اأنه قادر 
على حتقيق ما ي�ضل��ح اأن ن�ضميه باملنطق ال�ضيا�ضي 
معج��زة، فكي��ف ل يك��ون ذلك وه��و قد واج��ة �ضتة 
ح��روب، اآخرها ا�ضرتكت فيها ال�ضعودية واحلكومة 
اليمنية بقي��ادة علي عبد اهلل �ضال��ح، وهم قلة قليلة 
من الأفراد امل�ضت�ضعفن والفاقدين للو�ضائل املقومة 

لدخول يف مثل هذه احلروب .
ونراه��م اليوم يق��ودون حربا مل��دة ثاثة �ضنوات 
�ض��د حتال��ف عرب��ي �ضهي��وين غرب��ي ت�ض��ارك في��ه 
ح��وايل 30 دولة، ناهيك ع��ن اجلماع��ات وال�ضبكات 
الداخلي��ة، ورغ��م قدراته��م ال�ضعيف��ة مقارن��ة مب��ا 
تقت�ضيه متطلبات مثل هذه احلروب، اإل اأنهم اأثبتوا 
مبا ل ي��دع حما لل�ضك باأنهم قوة ق��ادرة على اإدارة 
املعركة بحيث اأثخنوا يف العدو حتى اأ�ضقطوا جميع 

ح�ضاباته .
ثالثا : وهي كلمة موجهة جلميع اأبناء اليمن، بكل 
حمبة وكل حر�ش عليكم كونوا حتت ظل ذاك القائد 
ال�ض��اب ال�ضي��د عبد املل��ك احلوثي، ال��ذي اأثبت مبا 

ل ي��دع جمال لل�ض��ك، اأنه رجل مل تنج��ب الأمهات يف 
العرب عرب تاريخها مثله، اإل قلة نادرة.

انظروا اإلى البلدان العربية و�ضاهدوا واقع حالها 
ب��دون وج��ود قائ��د اأم��ن، ذي ق��دم ثابت��ة، وموقف 
را�ض��خ، وب�ضرة ثاقبة، و�ض��دق نا�ضع، واإخا�ش 

معتق.
وكون��وا على نهجه ال��ذي ل يختلف فيه �ضريفن، 
فنهج��ه ه��و النهج الذي حت��ده الع��زة والكرامة من 
جه��ة، والت�ضحية والإباء من اجلهة الأخرى، ونهج 

كهذا النهج ل يخالفه اإل متحرفا على احلق .
نعم كونوا على م��ا اأنتم عليه من انتماءات، ولكن 
كونوا بانتمائك��م يف نهجه وحتت ظله، و�ضمن ركبه 
، وعل��ى ما ير�ضدكم به، فالواق��ع داخل اليمن ذاهب 
نحو اأن تكون اليمن يف غر ما هي عليه اليوم، ولي�ش 
هناك م��ن هو موؤهل للخروج بالواق��ع اليمني اإلى ما 

هو مقدر له، غر هذا الرجل الها�ضمي .
رابعا : ال�ضرب املقرون بالر�ضى، وكذلك التوا�ضع 
املم��زوج باحلل��م، وال�ض��دق امل��زاوج لاإخا���ش، 
والع��زة املكتملة بالتقوى، والثبات امل�ضاحب لاإباء 
.. ه��ذه القيم هي التي به��ا يتحقق الن�ضر على اأر�ش 
الواق��ع، وبه��م ي�ضتجل��ب التوفي��ق يف العم��ل، وهي 

القيم التي ت�ضكل ركائز ال�ضنن التاريخية الإلهية .

في��ا ابن��اء اأن�ض��ار اهلل، امل�ضوؤولي��ة املرمي��ة على 
عاتقكم، والتكاليف املنوطة بذممكم، بعد اأن تذوقتم 
معاين التوفيق الإلهي، كبرة وعظيمة، ول ميكن اأن 
ت�ضل��وا للن�ضر املبن، وتتمكن��وا من املحافظة عليه 

اإل من خال الإلتزام اجلاد بهذه القيم .
فذوب��وا يف قائدك��م، كم��ا ترون��ه ه��و ي��ذوب يف 
خدمتك��م، الطاع��ة بوع��ي وب�ض��رة ه��ي �ض��ر م��ن 
اأ�ض��رار الف��اح .. وختاما : نحن الب�ض��ر نفكر ونحلل 
ون�ضخ���ش، ثم ن�ضاء، والبع�ش منا ل يفكر ول يحلل 
ول ي�ضخ���ش ث��م ي�ضاء، ولكن �ضواء فكرن��ا اأو حللنا 
او �ضخ�ضن��ا فهن��اك اأي�ضا من ي�ض��اء غرنا، وهو من 
خلقن��ا و�ضورن��ا، وعندم��ا تتعار���ش م�ضيئتن��ا مع 

م�ضيئته، لن تتحقق يف الواقع اإل م�ضيئته تعالى .
اإذن علين��ا عندم��ا ن�ض��اء، اأن نبحث ه��ل م�ضيئتنا 

تتوافق مع م�ضيئته تعالى اأم ل ؟ .
وم�ضيئته تعالى موافقة لذاك امل�ضر الذي حتكمه 
قي��م الإن�ض��ان احلقة، الع��زة والكرام��ة والت�ضحية 
وال�ض��دق  والر�ض��ى  ال�ض��رب  وكذل��ك  والإب��اء، 

والإخا�ش 
فجعلن��ا اهلل واإياك��م مم��ن ي�ض��ر يف داخ��ل حدود 
ه��ذه امل�ضرة التي حتتوي جمي��ع األوان النتماءات 

الب�ضرية .
جميع��ا  ونح��ن  جميع��ا،  باأيدين��ا  اأمان��ة  اليم��ن 

م�سوؤولون عليها .

هذا هو مستقبل اليمن فتمعنوا ومن شاء فليكفر ومن شاء فليصدق !
بقلم/ حبيب مقدم التونسي »أبو جواد «
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ملاذا سيفشل الرهان السعودي في اليمن بعد مقتل صالح؟ م��ن يراهنون عل��ى حراك �ضعبي وقبل��ي يف اليمن 
�ض��د اأن�ضار اهلل بعد مقتل الرئي���ش ال�ضابق علي عبد 
اهلل �ضال��ح واهم��ون ، ومين��ون اأنف�ضه��م باأم��اين ل��ن 
تتحق��ق لأن البو�ضل��ة الت��ي حتكم امل��زاج ال�ضعبي 
والقبل��ي اليمن��ي، من��ذ ح��وايل ث��اث �ضن��وات ه��ي 
الت�ض��دي للع��دوان ال�ضع��ودي الهمج��ي املنفلت من 

عقاله املدعوم اأمريكياً وبريطانياً واإ�ضرائيلياً.
ل��ن يتح��رك ال�ضع��ب اليمن��ي ول ح��زب املوؤمت��ر 
ال�ضعب��ي ول قبيلة حا�ض��د ول اأي م��ن القبائل للثاأر 
مل�ض��رع �ضال��ح، لأن��ه مل يخ��ن اأن�ض��ار اهلل وحتالفه 
معه��م فح�ضب ، ب��ل خان ق�ضي��ة ال�ضع��ب اليمني يف 
مقاومت��ه للع��دوان الفا�ض��ي ال�ضع��ودي ال��ذي قت��ل 
وج��رح ع�ضرات الآلف م��ن املدنين ، ودم��ر الب�ضر 
واحلجر، وو�ضع اليمن يف دائرة املجاعة والأمرا�ش 
الفتاكة، ودمر البنية التحتية واملوؤ�ض�ضات ال�ضحية 
والتعليمي��ة واخلدمي��ة عندم��ا اأعلن حتالف��ه مع اآل 
�ضعود وفتح �ضفحة جديدة معهم ، وبا�ضر النقاب 
الع�ضك��ري عل��ى حلف��اء الأم���ش .. لق��د كان �ضال��ح 
ينتظر الدعم الع�ضك��ري الفوري املبا�ضر �ضد اأن�ضار 
اهلل -الذي��ن و�ضفهم ” بامللي�ضي��ات التابعة لإيران- 
لكن ه��ذا الدع��م مل يح�ضل ج��راء ح�ض��م اأن�ضار اهلل 
املعرك��ة �ضد النقاب يف زم��ن قيا�ضي ، ما اأف�ضل اأية 
اإمكانية لقوى الع��دوان للقيام باإنزال جوي ع�ضكري 

يف العا�ضمة �ضنعاء لإ�ضقاطها.
عل��ي عبد اهلل �ضال��ح الذي كان ل��ه مواقف قومية 
داعم��ة للع��راق يف مواجهة الع��دوان الأمريكي اإبان 
حك��م الرئي�ش ال�ضهيد �ضدام ح�ضن، ومواقف داعمة 
للحق��وق الوطني��ة امل�ضروعة لل�ضع��ب الفل�ضطيني ، 
والذي و�ض��ف بالده��اء واملكر وال��ذكاء ال�ضيا�ضي ، 
ت�ض��رف بغباء �ضيا�ضي ملح��وظ ، عندما اتخذ قرارًا 
بنق��ل البندقية من كت��ف املقاومة اإلى كت��ف الأعداء 
يف حلظ��ة �ضيا�ضي��ة فا�ضل��ة ، حلظة ات�ضم��ت بنجاح 
ال�ضعب اليمني ومقاومت��ه البا�ضلة يف اإف�ضال اأهداف 
الع��دوان، واإح��راج التحال��ف ال�ضع��ودي وتعريته 
اأم��ام الراأي العام الدويل ، ما اأدى اإلى �ضخط القبائل 

يف  وا�ضع��ة  اأو�ض��اط  و�ضخ��ط   ، اليمن��ي  وال�ضع��ب 
احلزب الذي يراأ�ضه ، حي��ث اأن ردة الفعل ال�ضعبية 
عل��ى م�ضرعه كانت �ضعيفة ج��دًا ، ل بل اأنها ل تكاد 
تذك��ر.. ولعل اإق��دام اأن�ضار اهلل على دع��وة مليونية 
لاحتفال ب��واأد املوؤامرة والفتنة يف اليوم التايل ملقتل 
�ضال��ح ، ومن ثم تلبية اجلماه��ر لهذه الدعوة، كان 
مبثاب��ة اختب��ار للو�ض��ع الأمن��ي وللم��زاج ال�ضعبي 

ب�ضاأن م�ضرع علي عبد اهلل �ضالح.
قد يعتقد البع���ش يف الداخل اليمني ويف التحالف 
ال�ضعودي، اأن اجلي�ش ق��د يتحرك لحقاً �ضد اأن�ضار 
اهلل للث��اأر للرئي�ش الراحل علي عب��د اهلل �ضالح ، لكن 
ه��ذا البع�ش يتجاهل م�ضائل حمددة وهي: اأوًل : اأن 
اجلي�ش اليمني كهيكلية وطنية مل يعد حم�ضوباً على 
الرئي���ش ال�ضاب��ق الراح��ل كما تردد و�ضائ��ل الإعام 
اخلليجي��ة والغربي��ة ، ب��ل اأ�ضب��ح جي�ض��اً للدول��ة 
وال�ضعب اليمني منذ بدء احلرب العدوانية الفا�ضية 
ال�ضعودي��ة عل��ى اليمن��ي ،خا�ض��ًة اأن ه��ذا اجلي���ش 
متت اإع��ادة هيكلته من��ذ ت�ضكيل املجل���ش ال�ضيا�ضي 
الأعل��ى برئا�ض��ة �ضال��ح ال�ضم��اد ، وت�ضكيل حكومة 
وطني��ة ي�ضارك فيه��ا ب�ض��كل رئي�ضي كل م��ن اأن�ضار 
اهلل وح��زب املوؤمتر ال�ضعبي.. ثانياً : اأن هذا اجلي�ش 
ل��و كان عل��ى قناع��ة بانق��اب عل��ي عب��د اهلل �ضالح 
ل�ض��ارك فيه وتدخل يف ا�ضتب��اكات �ضنعاء منذ اليوم 
الأول لنتفا�ض��ة �ضالح النقابي��ة، فالرئي�ش �ضالح 
اعتمد على ميلي�ضي��ات حم�ضوبة عليه، وعلى املئات 
م��ن اأن�ض��اره يف حزب املوؤمت��ر ومن خ��ارج املوؤمتر 

ال�ضعبي ، ومل يعتمد على اجلي�ش اليمني.
لق��د نا�ض��د �ضال��ح القي��ادات الوطني��ة يف اجلي�ش 
اليمن��ي بع��دم تنفيذ تعليم��ات اأن�ض��ار اهلل يف اإ�ضارة 
وا�ضح��ة من��ه واعرتاف��اً من��ه اأن اجلي���ش بقيادت��ه 

اأركان��ه بات��ت تتب��ع املجل���ش ال�ضيا�ض��ي  ورئا�ض��ة 
الأعل��ى برئا�ض��ة ال�ضم��اد.. ثالث��اً : اأن اجلي�ش الذي 
لع��ب ول يزال يلعب دورا مركزياً للت�ضدي للعدوان 
ال�ضعودي وفق عقيدة وطنية قتالية را�ضخة حلماية 
الوطن وال�ضع��ب ولإف�ضال اأهداف العدوان ، والذي 
ق��دم مئات ال�ضه��داء لن ينقل البندقية م��ن كتف اإلى 
اأخ��رى ، ول��ن يتح��ول اإل��ى اأداة بيد ق��وى العدوان 
�ض��د رفاق ال�ضاح يف اللجان ال�ضعبية واأن�ضار اهلل.. 
اأما الره��ان ال�ضعودي والرجع��ي العربي والغربي، 

عل��ى حت��رك ح��زب املوؤمت��ر ال�ضعب��ي 
�ض��د اأن�ض��ار اهلل ث��اأرًا ملقت��ل عل��ي عبد 
اهلل �ضال��ح ، فقد �ضقط ه��و الآخر لعدة 
اعتب��ارات اأبرزه��ا : اأوًل : اأن قي��ادات 
رئي�ضي��ة وازنة يف املوؤمت��ر ال�ضعبي مل 
تدع��م انق��اب وانتفا�ض��ة �ضال��ح �ضد 
اأن�ض��ار اهلل وعلى راأ�ضه��م قا�ضم لبوزة 
نائ��ب �ضال��ح ال�ضم��اد رئي���ش املجل�ش 

ال�سيا�سي الأعلى.
ثاني��اً : اأن معظم قي��ادات وكوادر ح��زب املوؤمتر 
ال�ضعب��ي رف�ض��ت فت��ح �ضفح��ة جدي��دة م��ع ق��وى 
الع��دوان ، ووقع��ت يف خانة الإح��راج جراء خطاب 
رئي���ش املوؤمت��ر ، وراح��ت ت��داري حرجه��ا عندم��ا 
اأعلن��ت يف بي��ان له��ا ، اأن خط��اب �ضالح ج��رى فهمه 

ب�ضكل خاطئ .
ثالثاً : لأن حزب املوؤمتر ال�ضعبي يف غالبيته حزب 
وطن��ي، ول ميكن��ه الوق��وف يف �ضف اأع��داء الوطن 
وال�ضعب ، ناهيك اأنه لو اتخذ موقفاً مغايرًا �ضيخ�ضر 

قاعدته ال�ضعبية.
رابع��اً : لأن اأن�ضار اهلل فرقت م��ن اللحظة الأولى 
لانقاب ب��ن ميلي�ضيات �ضالح وب��ن حزب املوؤمتر 

ال�ضعب��ي ، واأعلن��ت عل��ى ل�ض��ان عبد املل��ك احلوثي 
وحممد البخيتي وغرهما اأنهم مع �ضرفاء احلزب يف 
ذات اخلن��دق ، يف حن اأعلن رئي���ش اللجنة الثورية 
العلي��ا حممد علي احلوث��ي يف املهرج��ان املليوين اأن 
ح��زب املوؤمت��ر ال�ضعب��ي حلي��ف اأ�ضا�ض��ي ورئي�ضي 
له��م يف مواجه��ة الع��دوان ، و�ضريك اأ�ضا�ض��ي لهم يف 

احلكومة.
خام�ض��اً : مل ي�ض��در حتى اللحظ��ة ت�ضريح واحد 
من قيادات املوؤمتر بعد مقتل �ضالح ب�ضاأن الن�ضحاب 
م��ن التحالف م��ع اأن�ضار اهلل واللج��ان ال�ضعبية ، اأو 

ب�ضاأن الن�ضحاب من احلكومة.
ق��د حت��دث بع���ش التح��ركات الغا�ضب��ة لحق��اً 
،احتجاج��اً على مقت��ل الرئي�ش علي عب��د اهلل �ضالح 
لك��ن ه��ذه التحركات تظ��ل حمدودة ، ول��ن تغر من 
بالتما�ض��ك  ممثل��ًة  العام��ة  ال�ض��ورة 
مواجه��ة  يف  والجتماع��ي  الوطن��ي 
الع��دوان ، خا�ض��ًة اإذا م��ا اأخذنا بعن 
العتب��ار اأن ق��وى اأ�ضا�ضي��ة هامة مثل 
النا�ضري��ن وغرهم، وقفوا اإلى جانب 
اأن�ض��ار اهلل ناهي��ك اأن ح��زب الإ�ضاح 
” الإخ��وان امل�ضلمون” لي�ش بو�ضعهم 
ال�ض��ارع  يحرك��وا  اأو  يتحرك��وا  اأن 
ارتباط��اً مب�ضاألتن هم��ا : ) اأوًل( لأنهم 
كان��وا خ�ضوماً اأ�ضا�ضين للرئي���ش الراحل ) وثانياً( 
لأنه��م م�ضنفن من قبل اأط��راف التحالف ال�ضعودي 
اأن�ضار اهلل  اأن  اأن ن�ض��ر  اإرهابي��ة”.. بقي  ” كق��وى 
معني��ون ج��دًا، باحلف��اظ عل��ى حتالفه��م م��ع حزب 
املوؤمتر ون�ض��ج اأوثق ال�ضات معه ومع بقية القوى 
ال�ضيا�ضي��ة يف الب��اد ، لإدراكه��م باأن��ه رغ��م قوته��م 
الع�ضكري��ة الت��ي تط��ورت يف جم��رى ال�ض��راع �ضد 
العدوان ، باأن اليمن ل ميكن اأن يحكم بدون م�ضاركة 
ق��وى �ضيا�ضية اأخرى ، واأنهم بحاجة لغطاء �ضيا�ضي 
يف مواجه��ة حتال��ف الع��دوان ال�ضع��ودي الأمريكي 

الربيطاين املدعوم اإ�ضرائيلياً .

ل اريد اأن ا�ضكك يف روايات بع�ش الذين عرفوا الرئي�ش اليمني ال�ضابق 
عل��ي عب��د اهلل �ضالح الذي قتل��ه احلوثي��ون �ضباح ام���ش الئنن من ان 
الرج��ل كان يتمت��ع ، رغم ان حت�ضيل��ه العلمي مل يتعد مرحل��ة الدرا�ضة 
البتدائي��ة ، بحنك��ة وذكاء وده��اء �ضيا�ض��ي كبر، المر ال��ذي مكنه من 
حكم  بلد مثل اليمن ملدة 33 عاما ، ومن ثم ال�ضتمرار بلعب دور �ضيا�ضي 
ب��ارز من خال رئا�ضته حلزب املوؤمتر ال�ضعب��ي ، بعد تنازله عن ال�ضلطة 

لعب��د رب��ه من�ضور هادي ، ال��ذي التحق ب��دوره بالتحالف 
ال�ضعودي منذ بداأ العدوان على اليمن .

ولك��ن ال�ضيء املوؤك��د ان انقابه عل��ى حلفائه احلوثين 
– حركة ان�ضار اهلل – يوم ال�ضبت املا�ضي يف الت�ضريحات 
املتلف��زة الت��ي ادل��ى به��ا ي��وم ال�ضب��ت املا�ض��ي ، واعانه 
ال�ضري��ح عن اللتحاق بقوى الع��دوان ال�ضعودي ، مل تكن 
تن��م عن اي حنكة وذكاء وح�ضاف��ة �ضيا�ضية ول عن تقدير 
�ضليم ملوازين القوى الجتماعية وال�ضيا�ضية التي تبلورت 

يف اليم��ن خ��ال ت�ض��دي ال�ضع��ب اليمني للع��دوان ال�ضع��ودي الذي فتك 
مبئ��ات اآلف اليمنين وادى الى انت�ضار الوبئة والمرا�ش ويف مقدمتها 
وباء الكولرا ، وحدوث جماعة تهدد اي�ضا بوفاة املاين، مل يكن ينم عن 

اي ذكاء او ح�ضافة ان مل نقل لم�ش اخليانة العظمى .
فالرج��ل املي��ت الآن عل��ي عب��د اهلل �ضال��ح، ول يج��وز عل��ى امليت ال 

الرحم��ة ، اخت��ار يف اللحظ��ات الخ��رة م��ن حيات��ه ان يغل��ب م�ضاحله 
الطبقي��ة ال�ضيقة ، ورمب��ا ر�ضى مالية قدمت له من عوا�ضم العدوان على 
م�ضال��ح ال�ضع��ب اليمني العلي��ا معتقدا بان انتمائ��ه القبلي وولء بع�ش 
املح�ضوب��ن علي��ه يف اجلي���ش والق��وات امل�ضلح��ة ل��ه �ض��وف ميكناه من 
الق�ضاء على مع�ضكر املقاومة يف اليمن ، من حلفاء الم�ش ، والعودة الى 

حكم اليمن على ظهر الدبابات ال�ضعودية والماراتية .
وه��ذه الوه��ام “البونيبارتي��ة” الت��ي دفع��ت حنكت��ه 
وذكائ��ه ال��ى اخللف اعم��ت ب�ض��ره وب�ضرت��ه ومل جتعله 
يدرك بان �ضنوات العدوان على اليمن قد رفعت من من�ضوب 
احلقد على ال�ضعودي��ة ، املكروهة ا�ضا من ال�ضعب اليمني 
ب�ضب��ب عوام��ل جي��و- �ضيا�ضي��ة وتاريخية معروف��ة، الى 
ذرى مل تبلغه��ا من قبل ، حت��ى يف او�ضاط قبيلة حا�ضد التي 
ينتم��ي اليه��ا ، ويربوا ع��دد انف�ضها عن 13 ملي��ون �ضخ�ش 
، الم��ر الذي مل يع��د معه مقب��ول العودة لنغم��ة التحالف 
معه��ا والنق��اب على حلف��اء الم�ش مفرط��ا بدماء اليمني��ن التي �ضالت 
انه��ارا على يد ال�ضعودية .. فالذي ح�ضل يف اليمن ادى الى تعزيز ذهنية 
النتم��اء للوطن يف او�ض��اط ال�ضعب اليمني على ح�ض��اب ذهنية النتماء 
القبلي واجلهوي ، مما ا�ضعف الى حد كبر من دور الزعامات التي كانت 
ت�ضتمد قوتها من وعي مغلوط عنوانه ، ان�ضر اخاك ظاملا اأو مظلوما، الى 

وع��ي جديد عنوانه كل اجله��ود وكل الطاقات يف مواجه��ة فوى العدوان 
وحلفائه��م يف الداخ��ل اليمن��ي  .. بكلمات اكرث و�ضوحا فق��د ولد من رحم 
املعان��اة والفاقة واملوت الرهيب جمتمع ميني جديد منقو�ش على راياته 
�ضعار عنوانه فلتذهب كل الولئات القبلية الى اجلحيم لنه عندما يكون 
الوط��ن يف خط��ر ف��ا ولء، اإل للوط��ن .. ان م��ا حدث يف اليم��ن هو �ضبيه 
متام��ا ملا حدث يف لبنان يف ال�ضابي��ع القليلة املا�ضية ، حيث ف�ضل الرهان 
ال�ضع��ودي ، عل��ى حتوي��ل ق�ضية احتج��از �ضعد احلري��ري يف الريا�ش ، 
واجب��اره عل��ى ال�ضتقالة ، الى فتنة داخلية لبناني��ة ، لن من �ضعوا الى 
تفجر تلك الفتنة مل يدركوا بان قوى املقاومة اللبنانية التي حمت لبنان 
من خطر الع�ضابات التكفرية وابعدتها عن الرا�ضي اللبنانية قد ك�ضبت 
القاع��دة الجتماعية واجلماهرية التي كان يع��ول عليها املتاآمرون على 
ال�ضع��ب اللبناين ل�ضاحلها، مما ا�ضعف من نف��وذ القوى الفتنوية واف�ضل 
خمططها ، وانقلب الى خ�ضارة �ضعودية حمققة  .. ان النهاية الرتاجيدية 
املوؤ�ضف��ة للرئي�ش عل��ي عبد اهلل �ضالح على يد ان�ض��ار اهلل مل تكن لتحدث 
ل��ول ان الرجل حاول فتح ابواب �ضنع��اء للمعتدين لكي يدخلوها ب�ضام 
اآمن��ن ويعيث��وا فيها قتا وتخريب��ا كما فعلت الزانية رح��اب التي مكنت 
اليه��ود من دخ��ول اريحا الكنعاني��ة بعد ان �ضاجعت اح��د جنودهم عن 
طريق فتحة �ضرية يف �ضور املدينة املنيع مما ا�ضفر عن ابادة كل ذكورها 

وبقر يطون الن�ضاء احلوامل و�ضبي ن�ضائها .

عن مستجدات اليمن وعالقتها باملنطقة

– خ��ال ثاث��ة �ضه��ور اأح��رق ال�ضعودي��ون والأمركيون وَم��ن معهم ثاث 
اأوراق كّل��ف اإنتاجها، وكلفت رعايتها ماًل وزمن��اً ومعارك، فقد دفع ال�ضعوديون 
م�ضع��ود ال��ربزاين بت�ضجيع اأمرك��ي ل�ضتعمال قدرت��ه على امل�ضاغب��ة والإرباك 
بوج��ه حمور املقاومة ولو علم��وا �ضلفاً اأنه �ضُيهزم، لكّنه��م راهنوا اأنه �ضي�ضرتي 

لهم وقتاً لأ�ضهر اإْن مل يكن ل�ضنوات.
– م�ض��ى ال��ربزاين يف اخلط��ة، وملا اكت�ض��ف اأنه �ضيقاتل وح��َده ف�ّضل جتّنب 
اخلراب عل��ى جماعته والدمار لبل��ده وارت�ضى 
الهزمية با تكاليف، و�ضقطت احللقة الأولى من 
الرهان ال��ذي جمع حممد بن �ضلم��ان وحممد بن 

زايد وجاريد كو�ضرن.
يرمون  اآخر  انتح��اري  اإلى  الثاثي  – التج��اأ 
ب��ه يف النار، فوقع الختيار على رئي�ش احلكومة 
اللبناني��ة �ضع��د احلري��ري، ومل��ا تهّي��ب امل�ضهد 
ومرتتبات اإع��ان احلرب على حزب اهلل خطفوه 
وكتبوا له البيان واأجربوه على القراءة، فحدث 
م��ا مل يك��ن يف احل�ضب��ان بوقف��ة الثاث��ي رئي�ش 
اجلمهورية اللبنانية مي�ضال عون ورئي�ش جمل�ش النواب نبيه بري والأمن العام 
حل��زب اهلل ال�ضي��د ح�ضن ن�ضراهلل، وفق��اً ملعادلة اأعيدوا احلري��ري وبعدها ننظر 
يف ال�ستقال��ة.. – قلب الأوروبّيون خطة الثاثي عندم��ا بلغتهم التقارير الأمنية 
الت��ي تقول اإّن �ضقوط احلكومة يف لبنان واهت��زاز ال�ضتقرار فيه �ضيعنيان تدفق 
النازح��ن اإلى �ضواحل اأوروبا وعوا�ضمه��ا، واأّن دماء الأوروبين �ضتكون وقودًا 
للخاي��ا الإرهابية النائم��ة املردوعة يف لبن��ان اإذا ت�ضللت اإل��ى اأوروبا، فنجحت 
م�ضاعي ا�ضتنقاذ احلريري من اخلطف، وا�ضتنقاذ لبنان من احلرب النتحارية.

– مل يب��َق يف املي��دان اإل حديدان، توّجه الثاث��ي نحو اليمن، ودر�ضوا ملّف 
الرئي�ش ال�ضابق علي عبداهلل �ضالح، وحدود مطالبه لانخراط يف حربهم، وا�ضح 
من��ذ ان�ضمامه للوقوف مع اأن�ضار اهلل، رف��ع العقوبات الأمركية واخلليجية عن 
اأموال��ه واأبنائه، و�ضم��ان موقع م�ضتقّل له عن من�ضور هادي يف الت�ضوية املقبلة، 
وتولى ال�ضيخ حممد بن زايد هند�ضة التفاهم، واأعّد �ضالح جماعته للتحّر�ش بحثاً 

عن ذريعة لتفجر احلرب واإعان النقاب.
– ك�ض��ف الثاث��ي كو�ض��رن وبن �ضلمان وب��ن زايد دوره��م يف النقاب باإعان 
التاأيي��د، وك�ض��ف �ضالح جماعاته، ومل ينتبهوا جميع��اً اأّن قوة �ضالح التي كانت 
يف املا�ض��ي تغّرت معاملها، ول ح�ضبوا معنى اأن يكون النا�ش والقبائل والع�ضكر 
مع �ضالح زعيماً ملقاومة العدوان واأن يبقوا مع �ضالح كاخرتاق للعدوان، فثاث 
�ضنوات كانت كافية ليتفاعل قادة الع�ضائر والقوات امل�ضلحة التي كانت حُتَت�ضب 
ل�ضال��ح مع الو�ضع اجلديد وعنوانه مواجهة العدوان ال�ضعودي، وتاريخ عاقة 
اأن�ض��ار اهلل م��ع �ضالح كان��ت �ضبباً كافي��اً ليتح�ّضبوا للحظة النق��اب، والثاثية 
الت��ي ظهرت مرارًا يف �ضنعاء بن اجلي�ش واللج��ان وال�ضعب لي�ضت كرتونية ول 
خداعاً ب�ضري��اً، وهي ُتخرج املاين اإلى ال�ضاح��ات والطران ال�ضعودي يق�ضف 

العا�سمة.
– ا�ضتوع��ب اأن�ض��ار اهلل ال�ضدم��ة، وتفاعل��وا مع حدوده��ا، وخاطبوا بلغة 
العق��ل املعنين كلهم، مبن فيهم �ضالح لواأد الفتن��ة، وملا اكتملت عنا�ضر احل�ضم 
با�ض��روا خطة التنظي��ف، وما يجري ع�ضكري��اً و�ضيا�ضياً، بات وا�ض��ح النهايات، 
والو�ضاط��ات لإخاء �ضالح �ضحيح��ة، وال�ضاروخ اليمني نحو اأبو ظبي �ضحيح 
اأي�ض��اً، وال�ضيط��رة عل��ى اأغل��ب اأحي��اء �ضنعاء وتطهره��ا من جماع��ات �ضالح 

�سحيحة اأي�ساً واأي�ساً.
– توّل��ى �ضال��ح مهمة احلرب النتحارية التي ان�ضح��ب منها الربزاين جزئياً، 
فنج��ا اإقليمه من اخلراب، وجن��ا َخَلُفه من العزل، ومّت حتدي��د اخل�ضائر باملمكن 
بع��د الغلط��ة الأولى، وه��ي احلرب الت��ي ان�ضحب احلري��ري منها كلي��اً، فك�ضب 
الكث��ر وجنا بل��ده وتوّلدت بدًل م��ن الفتنة وحدة وطنية. وها ه��و �ضالح يقول 
لل��ربزاين وللحريري وجلمهوريهما ولأهل البلدين، ما ال��ذي كان ينتظر اجلميع، 

وماذا كانت تت�ضّمن املكرمات ال�ضعودية من خراب؟
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ح�ضل��ت عيون الرا�ض��د على تفا�ضي��ل انقاب �ضالح 
عل��ى اأن�ضار اهلل لأجل عودته ال��ى امل�ضهد اليمني حاكماً 
اأوح��د وتن�ضي��ب ابنه اأحم��د املقيم يف الإم��ارات رئي�ضاً 
حت��ت الو�ضاية الإماراتية.. واإليك��م التفا�ضيل، كما هي 
دون رتو���ش: بداأ التخطيط لانق��اب �ضد حركة اأن�ضار 
اهلل يف اليم��ن، قب��ل ح��وايل 8 اأ�ضهر م��ن الآن. وقد �ضارك 
يف التخطي��ط كلٌّ م��ن حممد ب��ن زايد، اجل��رنال �ضاوؤول 
موف��از، وزي��ر احل��رب الإ�ضرائيل��ي ال�ضاب��ق، وحمم��د 
دحان، ع�ضو مركزية فتح ال�ضابق، بالإ�ضافة الى اأحمد 

علي عبد اهلل �ضالح، ابن الرئي�ش اليمني املقتول.
2- بداأ التخطيط للعملية يف اأبو ظبي، حيث مت اعتماد 
خطة النق��اب بخطوطها العري�ضة، م��ن قبل حممد بن 
زاي��د. بعد ذلك نقل مقّر اللق��اءات الى جزيرة �ضوقطرى 
التي باعها عبد ربه من�ضور هادي لاإماراتين. وقد عقد 
يف اجلزيرة ما جمموعه ت�ضعة اجتماعات رئي�ضية �ضارك 
فيه��ا �ضب��اط اإماراتيون من املنت�ضري��ن يف جنوب اليمن 

و�ضباط »اإ�ضرائيليون« اقرتحهم �ضاوؤول موفاز…
تق��رر مبوج��ب اخلط��ة اإع��ادة تدري��ب األ��ف ومئتي 
عن�ض��ر م��ن املقّربن للرئي���ش اليمني املقت��ول، وذلك يف 
مع�ضك��رات للق��وات الإماراتي��ة يف مدينة ع��دن ليكونوا 
ن��واة الق��وة الت��ي �ضيتّم تدريبه��ا يف �ضنع��اء وحميطها 
والت��ي �ضتكّل��ف بتنفي��ذ خط��وات النق��اب مبع��زل عن 
قي��ادة حزب الرئي���ش املقت��ول، وقد �ض��ارك يف التدريب 

اإق��رار  مت   -4 �ضابق��ون….  »اإ�ضرائيلي��ون«  �ضب��اط 
اعتم��ادات مالية لتدريب ما جمموع��ه �ضتة اآلف عن�ضر 
يف �ضنعاء، وحميطه��ا حتت �ضتار التدريب من اأجل رفد 

اجلبه��ات. وق��د قامت غرف��ة عمليات حممد 
ب��ن زاي��د بنق��ل م��ا جمموع��ه 289 ملي��ون 
دولر م��ن عدن ال��ى �ضنعاء، ع��رب و�ضطاء 
م��ن اأقارب علي عب��د اهلل �ضال��ح، يف الفرتة 
املمت��دة ب��ن �ضه��ر �ضب��اط و�ضه��ر حزيران 
2017. بالإ�ضاف��ة الى مئة مليون دولر مّت 
ت�ضليمه��ا ل�ضال��ح يف الفرتة ب��ن بداية �ضهر 
اآب ونهاية �ضه��ر ت�ضرين الأول 2017.. 5- 

كان م��ن املق��ّرر تنفيذ النق��اب يف 24 اآب املا�ضي اإل اأن 
ال�ضب��اط الإماراتي��ن و«الإ�ضرائيلي��ن« اأجلوا العملية 
الى وق��ت لحق، ل�ضبب��ن، الأول: ع��دم جهوزية قوات 
�ضال��ح، والث��اين اكت�ض��اف ان�ض��ار اهلل خط��ة النق��اب 
واإح��كام ال�ضيطرة على منافذ العا�ضمة كافة وال�ضيطرة 
عل��ى حميطه��ا ب�ض��كل حمك��م.. 6- قام��ت جمموع��ة من 
�ضباط العملي��ات التابعن لاأطراف امل�ض��ار اإليها اأعاه 
يف النقط��ة رقم واح��د باإعداد خطة ت�ضلي��ح ملا جمموعه 
ثماني��ة اآلف مقات��ل يف �ضنع��اء وحميطها. وق��د اأوكلت 
املهم��ة اإل��ى مهّربن حملين الى جان��ب �ضتة ع�ضر خبر 
تزويد واإم��داد من داع�ش كانوا قد نقلوا من العراق الى 
منطق��ة ال�ضي��خ عثمان يف عدن. وذل��ك يف وقت �ضابق من 

هذا الع��ام، بالإ�ضافة الى اأربعة �ضب��اط »اإ�ضرائيلين« 
�ضابقن دخلوا الى املحيط مب�ضاعدة الإماراتين..

7- مت تخزي��ن الأ�ضلحة يف 49 نقطة �ضرية خمتلفة يف 
�ضنعاء، وذلك ح�ض��ب خطة تعبئة حمددة 
تعتم��د عل��ى توزيع ال�ض��اح عل��ى الأفراد 
ون�ضرهم يف املدينة عن��د �ضاعة ال�ضفر التي 
حتدده��ا غرف��ة العملي��ات وذل��ك ل�ضم��ان 
عن�ض��ر املفاج��اأة و�ضرعة احل�ض��م عند بدء 
التحرك �ضد اأن�ض��ار اهلل. وقد مّت تنفيذ هذه 
اخلط��ة ب�ض��كل معقول م��ن الناحي��ة الفنية 

الع�ضكرية.
8- وه��ذا م��ا جعل علي عبد اهلل �ضال��ح يرف�ش تقدمي 
اأي��ة تن��ازلت حلرك��ة اأن�ض��ار اهلل حت��ى م�ض��اء اأو ليلة 
2017/12/3، اذ كان يعتقد ان لديه ما يكفي من ال�ضاح 
وامل�ضلح��ن لل�ضيط��رة على �ضنعاء خال م��دة اأق�ضاها 
�ضت �ضاعات. وعندما تيّقنت قيادة حركة اأن�ضار اهلل باأن 
الو�ضاطات لن جتدي نفعاً قام��وا باإباغ الو�ضطاء باأنهم 
ي�ضمنون له خروجاً اآمناً مقابل وقف النقاب. ويِف حال 
ع��دم موافقته، فاإنهم قادرون على ح�ضم املوقف ع�ضكرياً 
وال�ضيط��رة على �ضنعاء وحميطه��ا خال ثاث �ضاعات. 

وهذا ما ح�ضل يوَمْي 2 � 2017/12/3.
9- بع��د اأن ُح�ض��م املوق��ف متاماً يف �ضنع��اء، ا�ضطر 
عل��ي عبداهلل �ضالح لله��رب الى خارج �ضنع��اء. وقد مّت 

ذل��ك بالتن�ضيق مع الإم��ارات من خال ابنه، حيث قامت 
الطائ��رات احلربية للتحالف مبرافقة موكبه، املكّون من 
ث��اث مدرعات، اأمامية كحرا�ضة مقدمة وو�ضطى يجل�ش 
فيه��ا ه��و، بالإ�ضاف��ة اإلى ثالث��ة كحماية خلفي��ة ملدرعة 
�ضال��ح.. كم��ا �ض��ّم املوك��ب �ضتَّ �ضي��ارات دف��ع رباعي 
م��زّودة بر�ضا�ض��ات 23 مل��م و�ضيارت��ي تويوت��ا بيك اأب 

حتمان ر�ضا�ضات 37 ملم.
10 – قام��ت طائ��رات التحال��ف بق�ض��ف اثن��ي ع�ضر 
حاج��زًا وموقعاً ع�ضكري��اً لأن�ضار اهلل عل��ى الطريق بن 
�ضنع��اء و�ضنح��ان، حي��ث كان يّتج��ه �ضال��ح وذلك اأي 
الق�ض��ف لتاأم��ن حتّرك املوك��ب. وقبل و�ض��ول املوكب 
ال��ى �ضنحان يف الطريق الى م��اأرب وقع املوكب يف كمن 
كب��ر ملقاتلي اأن�ضار اهلل ومقاتل��ي القبائل الذين اأمطروا 
املوكب بالقذائ��ف امل�ضاّدة للدروع ون��ران الر�ضا�ضات 
الثقيل��ة والأ�ضلح��ة الفردية، ومن م�ضاف��ة مئة مرت فقط 
يف حماول��ة لوق��ف املوق��ف والقب�ش عل��ى الرئي�ش الفار 

واأ�ضره…
11 – قام��ت طائرات التحال��ف بق�ضف موقع املوكب 
الذي تعّر���ش للكمن، وذلك ملنع مقاتل��ي اأن�ضار اهلل من 
اأ�ض��ر عل��ي عب��د اهلل �ضال��ح حّياً ك��ي ل يب��وح بتفا�ضيل 
املوؤام��رة الت��ي نّفذه��ا م��ع الإماراتي��ن وال�ضعودي��ن 
و«الإ�ضرائيلي��ن«… اأي اأن ق��رار ت�ضفي��ة علي عبد اهلل 
�ضالح اتخذ من قبل قيادة التحالف للت�ضرّت على تعاونها 

الع�ضكري والأمني املبا�ضر مع »اإ�ضرائيل« …!
انتظ��روا مزي��دًا من املفاج��اآت التي تخّبئه��ا ال�ضاحة 
اليمني��ة م��ن احل��رب الكوني��ة املفتوح��ة عل��ى الث��وار 
الرّباني��ن اإل��ى فطن��ة ودراية وحكم��ة اأن�ض��ار اهلل التي 
اأذهل��ت الكب��ار م��ن اأ�ضياد حتال��ف الأع��راب واملنافقن 

واملرجفن يف املدينة من ال�ضغار والأذناب ..
عل��ى اأية ح��ال �ضتنبئ لنا الأي��ام بكثر م��ن الأ�ضرار 
اخلط��وة  م�ضروعي��ة  يوؤك��د  م��ا  واملفاج��اآت  واخلفاي��ا 
احلازم��ة ال�ضرورية التي ا�ضطر اإليها ان�ضار اهلل لإزالة 
ال��ورم ال�ضرط��اين الفتن��وي اخلبي��ث، وقطع الي��د التي 
حاول��ت اأن متتد ال��ى اأنبل ظاه��رة مينية واإل��ى اأ�ضرف 
�ضاح واأطهر قوم، اإنه��م اأن�ضار اهلل ورباين اآياته… اإنه 
حت��ول كب��ر �ضي�ض��ّرع يف ح�ضم احل��رب املفرو�ضة على 
اليم��ن واليمنين ل�ضالح قوى اخل��ر والثورة يف اليمن 
ويقوي ويثبت وحدة اليمنين على َمن �ضواهم من قوى 
ال�ضر الأجنبية ويطيح بكل خمطط قوى التحالف الدويل 
�ضد اليمن… اإنه ع�ض��ر جديد �ضتنتقل فيه اليمن بي�ضر 
و�ضا�ض��ة اأك��رث ل�ضال��ح حتّولها ق��وة اإقليمي��ة اأ�ضا�ضية 
ورقماً �ضعباً يف الدفاع عن الأمن القومي العربي، ولعب 
دور احلام��ي ال�ضج��اع وال�ضل��ب ع��ن م�ض��روع مقاومة 
الع��دوان ال�ضهيوين من باب املندب ال��ى اإيات وما بعد 
بع��د اإيات.. بعدنا طيبن، قولوا اهلل. فلم تقتلوهم ولكّن 

اهلل قتَلهم … اإّنه عمل غر �ضالح وهلك …

أسرار انق����������������������������الب صال�������������������������ح ودور »إسرائي��������������������ل« وَمن ق�����������������������������تَل الرئيس وملاذا…!؟

مقتل علي عبد الله صالح سقوط خليار هزمية القلعة اليمنية من داخلها
نـــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــنـــــــــــــديـــــــــــــل
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عقد يف مديري��ة ريف اإب مبحافظة اإب 
الثاث��اء لق��اٌء مو�ض��ٌع لل�ضلط��ة املحلية 
واملكات��ب التنفيذي��ة وحكم��اء وعق��اء 
التط��ورات  اأم��ام  للوق��وف  املديري��ة 
الأخ��رة الت��ي �ضهدته��ا الب��اد واأزم��ة 

الفتنة التي خلقتها ميلي�ضيات اخليانة.
و�ضدد احلا�ضرون على �ضرورة حفظ 
اأمن وا�ضتقرار املحافظة وموؤكدين على 
ال�ضف��وف  ال�ضتم��رار يف ر���ش  اأهمي��ة 
الداخلي��ة  اجلبه��ة  عل��ى  واحلف��اظ 
الث��ورة ال�ضي��د  لن��داء قائ��د  ا�ضتجاب��ة 

عبدامللك بدرالدين احلوثي.
اأبن��اء  بتما�ض��ك  املجتمع��ون  واأ�ض��اد 
وجتني��ب  الفتن��ة  درء  يف  املحافظ��ة 
املحافظ��ة القتت��ال الداخل��ي، مثمن��ن 
والأم��ن  اجلي���ش  اأبط��ال  ت�ضحي��ات 

واللج��ان ال�ضعبية الذين غروا املعادلة 
وخل���ش  الفتن��ة.  خمط��ط  واأحبط��وا 
ل اجلميع  املجتمعون اإلى �ض��رورة حتُمّ

الأم��ن  عل��ى  احلف��اظ  يف  امل�ضوؤولي��ة 
وال�ضتق��رار والدف��اع ع��ن الوطن ورفد 

اجلبهات باملال والرجال.

محافظات

نظم��ت قي��ادة اأن�ض��ار اهلل وال�ضلط��ة 
املحلية مبحافظ��ة عمران يوم الأربعاء 
حف��ل ا�ضتقبال جماهري حا�ضد لثاثن 
اأ�ض��رًا خرج��وا م��ن �ضج��ون مرتزق��ة 
الأ�ض��رى  تب��ادل  �ضفق��ة  يف  الع��دوان 

الأخرة.
احلف��ل ح�ضرت��ه قيادات م��ن اأن�ضار 
املحلي��ة  ال�ضلط��ة  م��ن  وقي��ادات  اهلل 
مبحافظة عمران، والأ�ضرى املحررون، 
حيث ج��اء معربا ع��ن اهتم��ام القيادة 
الثورية والقي��ادة ال�ضيا�ضية بالأ�ضرى 
من جماهدي اجلي�ش واللجان ال�ضعبية 
وه��و م��ا دف��ع الأ�ض��رى اإل��ى معاه��دة 
قائ��د الثورة ال�ضي��د عبدامللك بدرالدين 
مواجه��ة  موا�ضل��ة  عل��ى  احلوث��ي 

العدوان.

بتك��رمي  املحافظ��ة  قي��ادات  وقام��ت 
احلا�ضري��ن م��ن الأ�ض��رى املحرري��ن، 
حي��ث كان لفتاً نزول القي��ادات لتكرمي 

اأح��د الأ�ضرى الذي مل ي�ضتطع ال�ضعود 
اإل��ى املن�ض��ة يف م�ضه��د يج�ض��د عم��ق 

الرتباط بن القيادة والأفراد.

إب.. لقاء موسع للسلطة احمللية واحلكماء والعقالء مبديرية ريف إبعمران.. حفل استقبال وتكرمي 30 من األسرى املفرج عنهم بعمران

�ضه��دت حمافظة املحويت الي��وم م�ضرات 
بق��رار  تندي��دا  وا�ضع��ة  جماهري��ة  غ�ض��ب 
الرئي���ش المريك��ي دونالد ترم��ب بالعرتاف 
بالقد���ش عا�ضم��ة ل�ضرائي��ل ونق��ل ال�ضفارة 

المريكية اليها وباخلنوع العربي
حي��ث انطلق��ت مبدين��ة املحوي��ت م�ضرة 
جماهري��ة حا�ض��دة عق��ب �ض��اة اجلمع��ة 
املا�ضي��ة جابت عدد من �ض��وارع املدينة حمل 
فيه��ا امل�سارك��ون �س��ور للم�سج��د الأق�س��ى 
القد���ش  مكان��ة  توؤك��د  �ضع��ارات  ورددوا 
ورف�ضه��م القاط��ع للق��رار المريك��ي الرعن 

بنقل ال�ضفارة المريكية اليها
وطالب امل�ضاركون يف امل�ضرة التي تقدمها 
القيادات املجتمعي��ة واملنظمات اجلماهرية 
والفعالي��ات ال�ضيا�ضي��ة واحلزبية باملحافظة 
و�ضع��وب  وال�ضامي��ة  العربي��ة  الزعام��ات 
الع��امل مبوقف ح��ازم جتاه الق��رار الأمريكي 

الظامل
ويف مدينة �ضبام كوكبان احت�ضد املئات من 
املواطن��ن وال�ضباب والفعاليات اجلماهرية 
واملدني��ة  يف وقفة احتجاجية تقدمها م�ضئويل 
والوجه��اء  وامل�سائ��خ  املحلي��ة  ال�سلط��ة 
وال�ضخ�ضيات الجتماعية نددوا فيها بالقرار 
المريكي الظامل بنقل ال�ضفارة الأمريكية اإلى 

القد�س املحتلة
وطال��ب املحتج��ون كاف��ة �ضع��وب العامل 
م�ض��رات  يف  اخل��روج  والإ�ضام��ي  العرب��ي 
ه��ذا  عل��ى  احتجاج��ا  وانتفا�ض��ات غا�ضب��ة 
الق��رار اجلائر وال�ضغط عل��ى زعماء العمالة 
والرت��زاق يف دولهم لتخاذ موقف حازم �ضد 
هذا الق��رار. ورفع امل�ضاركون يافطات تطالب 
املجتمع الدويل ب�ضرعة التدخل الفوري لوقف 
ه��ذا القرار ال��ذي من �ضان��ه تاأجي��ج الو�ضع 

وتقوي�س عملية ال�سالم يف املنطة.
م�ض��رة  خرج��ت  الطويل��ة  مديري��ة  ويف 

جماهري��ة ك��ربى من��ددة بالق��رار المريكي 
بالع��رتاف بالقد�ش عا�ضم��ة ل�ضرائيل ونقل 

ال�ضفارة المريكية اليها
واأك��د امل�ضارك��ون يف امل�ض��رة ان القد���ش 
عربي��ة ا�ضامي��ة واأن اي قرار يتعل��ق بها لن 

يغر من هويتها �ضيئا
و�ضع��ارات  هتاف��ات  املتظاه��رون  وردد 
�ضاخط��ة عل��ى التخ��اذل العرب��ي وال�ضامي 
جت��اه هذا القرار الظامل والذي يتنافئ مع كل 
اتفاقيات ال�ضام الدولي��ة والقرارات الممية 

املت�ضلة بالق�ضية الفل�ضطينية

كما �ضه��دت مديرية الرج��م م�ضرة غ�ضب 
جماهري��ة مب�ضارك��ة وا�ضعة م��ن املواطنن 
والقي��ادات املجتمعية واحلزبي��ة واملنظمات 

اجلماهرية واملدنية جابت �ضوارع املدينة
هتاف��ات  املتظاه��رون  ردد  امل�ض��رة  ويف 
تنديد بالغطر�ضة المريكية و�ضعارات معربة 
ع��ن رف�ضه��م القاطع للق��رار الأمريك��ي بنقل 

ال�ضفارة المريكية الى القد�ش ال�ضريف.
م�ضددي��ن عل��ى �ض��رورة توحي��د املوق��ف 
العرب��ي وال�ضامي لدعم ال�ضقاء يف فل�ضطن 
ب�ض��كل ع��ام والقد���ش ب�ض��كل خا���ش يف ه��ذه 

الظروف ال�ضعبة التي متر بها المة.
وطال��ب امل�ضارك��ون باإ�ضق��اط م��ا ت�ضم��ى 
بجامع��ة ال��دول العربي��ة وهيئاته��ا العميلة 
والت��ي تعم��ل عل��ى �ضع�ضعة ق�ضي��ة العرب 
الأولى وهي الق�ضي��ة الفل�ضطينية والت�ضريع 
لتدمر الدول وال�ضعوب العربية والإ�ضامية

وا�ضتنكر امل�ضاركون يف امل�ضرة هذا القرار 
الغا�ض��م ال��ذي يخال��ف املعاه��دات الدولي��ة 
معتربي��ن ان ه��ذا الق��رار ه��و اع��ان ر�ضمي 
من دول��ة كانت تقوم ب��دور الو�ضاطة لحال 
ال�ضام وانه��اء ال�ضراع العرب��ي ال�ضرائيلي 
ح�ض��اب  عل��ى  ل�ضرائي��ل  متحي��ز  دور  ال��ى 

ال�سعب الفل�سطيني .

احملويت.. مسيرات غضب جماهيري باحملويت تنديدًا بقرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس احملتلة 

اجلوف تظاهرة طالبية باجلوف رفضًا لقرار 
ترامب نقل السفارة األمريكية إلى القدس

اأق��ام ع��دد من مدار���ش مديري��ة املرا�ضي مبحافظة اجل��وف يوم الثاث��اء تظاهرة 
حا�ض��دة رف�ضاً لقرار ترامب بنق��ل ال�ضفارة الأمريكية اإلى القد���ش واإعانها عا�ضمة 

للكيان ال�ضهيوين الغا�ضب.
امل�ضارك��ون اأك��دوا اأن مث��ل ه��ذا القرار ميث��ل خطرًا عل��ى �ضعوب ومناط��ق الأمة 
الإ�ضامية ويجب على كل الأحرار يف العامل الإ�ضامي اإيقاف مثل هذه القرارات التي 

تهدف اإلى خدمة الكيان ال�ضهيوين الغا�ضب.

صنعاء .. أبناء مديرية مناخة يقدمون قافلة 
شتوية ألبطال اجليش واللجان الشعبية

الأح��د  احلدي��دة  مدين��ة  �ضه��دت 
املا�ضي م�ض��رة جماهري��ة حا�ضدة 
ن�ض��رة لل�ضع��ب الفل�ضطيني والقد�ش 
واملقد�ضات الإ�ضامي��ة واإدانة للقرار 
عا�ضم��ة  القد���ش  باإع��ان  الأمريك��ي 

للكيان ال�ضهيوين الغا�ضب.
امل�ض��رة  يف  امل�ضارك��ون  وحم��ل 
لل�سيا�س��ة  املناه�س��ة  الالفت��ات 
وم�ضاريعه��ا  املنطق��ة  يف  الأمريكي��ة 
وخمططاته��ا الت��ي ت�ضته��دف الأم��ة 
ومقد�ضاته��ا،  والإ�ضامي��ة  العربي��ة 
مرددين هتافات احلرية وال�ضمود يف 

مواجهة العدوان.
�ض��ارك  الت��ي  امل�ض��رة  واأك��دت 
املحافظ��ة  وكاء  م��ن  ع��دد  فيه��ا 
وم��دراء املكات��ب التنفي��ذي ومدراء 
والقي��ادات  املديري��ات  عم��وم 
الأمني��ة والع�ضكري��ة وال�ضخ�ضي��ات 
الإجتماعية ومنظمات املجتمع املدين، 
اأن القد���ش عربية اإ�ضامي��ة و�ضتبقى 
كذل��ك .. جمددين ت�ضامنهم ووقوفهم 

اإلى جانب ال�ضعب الفل�ضطيني.
ون��دد بي��ان �ض��ادر ع��ن امل�ض��رة 

مدين��ة  اإع��ان  الأمريك��ي  بالق��رار 
ال�ضهي��وين  للكي��ان  القد���ش عا�ضم��ة 
ونقل ال�ضف��ارة الأمريكية اإلى القد�ش 
.. معتربي��ن ه��ذا القرار اإهان��ة لاأمة 
العربية والإ�ضامية واإنتهاكا �ضارخا 

للقوانن والأعراف الدولية.
العربي��ة  ال��دول  البي��ان  ودع��ا 
والإ�ضامي��ة اإل��ى قط��ع العاقات مع 
الكيان ال�ضهيوين ووق��ف كافة اأ�ضكال 

التطبيع والتوا�ضل معه .
كما دع��ا البيان ال�ضع��وب العربية 
احل��رة  وال�ضع��وب  والإ�ضامي��ة 
الأمريكي��ة  الب�ضائ��ع  مقاطع��ة  اإل��ى 
�ض��اح  باإعتب��اره  والإ�ضرائيلي��ة 
ت�ضتخدمه ال�ضعوب لإيقاف الغطر�ضة 

الأمريكية وال�ضهيونية.
عل��ى ذات ال�ضعي��د نف��ذت الهيئ��ة 
الن�ضائي��ة مبحافظ��ة احلديدة �ضباح 
الإثن��ن املا�ض��ي م�ض��رة ن��ددن فيها 
بالدع��وة الأخرة للرئي���ش الأمريكي 
العربية  القد���ش  “ترام��ب” لإع��ان 
ال�ضهيوني��ة  لإ�ضرائي��ل  عا�ضم��ة 

املحتلة .

وا�ضتنك��رن احلا�ض��رات ال�ضم��ت 
العرب��ي والإ�ضام��ي املخ��ز واجلبان 
ال�ضع��ب  ل��ه  مايتعر���ش  جت��اه 
�ض��ارخ  انته��اك  م��ن  الفل�ضطين��ي 
لل�ضيادت��ه وا�ضتقال��ه من��ذ اأك��رث من 
�ضبع��ن عاما ومل ي�ض��در منهم �ضوى 

ال�سجب والتنديد .
وحمل��ن احلا�ض��رات يف م�ضرتهن 
الإن�ض��ان  وحق��وق  ال��دويل  املجتم��ع 
واحلقوقي��ة  الدولي��ة  واملنظم��ات 
املناف��ذ  واإغ��اق  اجلائ��ر  احل�ض��ار 
الربي��ة والبحري��ة واجلوي��ة حت��ت 
مراءا وم�ضمع من العامل املتفرج على 
�ضع��ب يعي���ش معظ��م �ضكان��ه �ضكانه 

على حافة املجاعة احلقيقة
امل�ض��رة  يف  امل�ض��اركات  ودع��ت 
ال�ضعبي��ة  اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان 
والتح��دي  ال�ضم��ود  موا�ضل��ة  اإل��ى 
ال�ضع��ودي  للع��دوان  والت�ض��دي 
الأمريكي الإمارات��ي املحتل موؤكدات 
تقدمي القوافل الغذائية واملالية دعما 
وا�ضن��ادا بامل�ضتط��اع واملمكن لرجال 

الرجال.

حجة..  وقفة احتجاجية ألبناء 
املعزاب ولقاء موسع ملكتب 

األوقاف واإلرشاد مبحافظة حجة
نظ��م اأبناء منطق��ة املع��زاب مبديرية املفت��اح يف حجة 
الي��وم ال�ضبت وقف��ة احتجاجية تندي��دًا بجرائم العدوان 
للقد���ش قبل��ة  الإمارات��ي ودعم��اً  الأمريك��ي  ال�ضع��ودي 

امل�سلمن الأولى.
اأك��دوا �ضجبه��م وا�ضتنكاره��م  امل�ضارك��ون يف الوقف��ة 
للغطر�ضة الأمريكية واإعانها للقد�ش عا�ضمة لكيان العدو 
الغا�ض��ب، داعن الأمة العربي��ة والإ�ضامية اإلى التوحد 
ن�ض��رة لاأق�ض��ى ول�ضع��ب فل�ضط��ن ونب��ذ كل املع��ارك 
الداخلي��ة يف �ضبي��ل ن�ض��رة الق�ضي��ة الأول��ى واملركزي��ة 

للعرب وامل�ضلمن.
من جانب اآخرعقد مكت��ب الأوقاف والإر�ضاد مبحافظة 
حج��ة بالتن�ضي��ق مع وح��دة الثقافة القراآني��ة باملحافظة 
لقاءًا مو�ضعاً ملناق�ضة اآخر امل�ضتجدات املحلية والإقليمية.
امل�ضاركون يف اللقاء اأك��دوا اإدانتهم وا�ضتنكارهم لقرار 
ترامب باإعان القد�ش عا�ضمة للكيان الغا�ضب ال�ضهيوين، 
م�ضددي��ن اأن القد���ش كان��ت و�ضتبق��ى عا�ضم��ة فل�ضط��ن 
الأبدي��ة.. ويف اللق��اء اأك��د اجلميع على �ض��رورة التحرك 
الثق��ايف ملواجه��ة النه��ج التكفري معلنن خط��ة للتعبئة 
العام��ة واحل�ض��د للجبهات بالرج��ال والقواف��ل وتوحيد 

ال�ضف الداخلي ملواجهة العدوان واأذياله.

احلديدة .. مسيرة حاشدة باحلديدة تندد بإعالن 
الواليات املتحدة القدس عاصمة إلسرائيل

قدم اأبناء مديرية مناخة مبحافظة 
�ضنعاء قافلة �ضتوية لأبطال اجلي�ش 
واللجان ال�ضعبية املرابطن يف ثغور 

اجلهاد وال�ضمود.
م��ن  ع��دد  م��ن  تكون��ت  القافل��ة 
ال�ضتوي��ة  واملاب���ش  البطاني��ات 
وواج��ب  جمتمعي��ة  كم�ضاهم��ة 
دين��ي لاأبط��ال املرابط��ن يف اجلبال 
ع��ن  دفاع��ا  وال�ضه��ول  والودي��ان 
الأر���ش والوطن والذي��ن يواجهون 

الربد وال�ضت��اء لكي ينع��م اليمنيون 
بالأمن والأمان.

اأبن��اء مناخ��ة اأك��دوا ا�ضتمراره��م 
يف رف��د اجلبهات باملزي��د من القوافل 
املقاتل��ن، م�ضتنكري��ن يف  والرج��ال 
وقف��ة نظموه��ا ق��رار ترام��ب بجعل 
القد�س عا�سمة “لإ�ضرائيل” موؤكدين 
دعمهم ووقوفهم اإل��ى جانب ال�ضعب 
الفل�ضطين��ي معتربي��ن الأق�ضى وكل 
فل�ضطن ق�ضيتهم الأولى والأخرة.
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�ضن طران العدوان ال�ضعودي 
الأمريك��ي اأكرث م��ن 50 غارة على 
عدد م��ن حمافظ��ات اجلمهورية ما 
اأدى اإلى ا�ضت�ضهاد 23 مواطناً خال 

�ساعات يوم اخلمي�س املا�سي.
حي��ث ا�ضت�ضهد 12 مواطناً بغارات 
طران العدوان التي ا�ضتهدفت اجل�ضر 
ال��ربح ومقبن��ة وحي���ش  ب��ن  الراب��ط 
واملناطق املج��اورة، كما �ض��ن الطران 
اأربع غ��ارات �ضرق م��وزع مبحافظة تعز 

اإحداها ا�ضتهدفت �ضيارة مواطن.
كم��ا  اأن ثمانية مواطن��ن بينهم امراأتان 
وطف��ل وثاث��ة م�ضعف��ن ا�ضت�ضه��دوا جراء 
الغارات على منطقة ال�ضومية يف مديرية غمر  

مبحافظة �ضعدة، وا�ضت�ضهد ثاثة مواطنن يف 
الطريق العام مبنطقة القد يف مديرية رازح اإثر 

ثاث غارات لطران العدوان.
ط��ران  �ض��ن  ذل��ك  اإل��ى 

اأرب��ع غ��ارات  الع��دوان 
عل��ى منطق��ة �سوار 

الأ�ضف��ل مبديرية 
وغ��ارة  رازح 
عل��ى مديري��ة 
و16  باق��م 
عل��ى  غ��ارة 
منطق��ة خليقا 

مبديرية كتاف 
فيم��ا ا�ضته��دف 

ط��ران الأبات�ضي 
نف�ضه��ا  املنطق��ة 

باأربعن �ضاروخاً.
و�ض��ن ط��ران الع��دوان ثماين غ��ارات على 
مناط��ق متفرق��ة م��ن مديري��ة نه��م مبحافظ��ة 
�ضنع��اء وغ��ارة عل��ى بح��رة بالنج��د 
يف مديري��ة �ض��رواح مبحافظ��ة 
م��اأرب، و�ض��ن اأي�ض��اً ثم��اين 
مديريت��ي  عل��ى  غ��ارات 
ومي��دي  حر���ش 

مبحافظة حجة.
ط��ران  و�ض��ن 
خم���ش  الع��دوان 
قري��ة  عل��ى  غ��ارات 
جي��زان،  يف  حام�ض��ة 
ط��ران  واأطل��ق 
الأبات�ض��ي 12 �ضاروخ��اً 

على احلثرة.

جرائم العدوان

جرائمالعدوان

ًً�ضهيدا وجريحا يف ا�ضتهداف طريان العدوان للأ�ضواق والف�ضائية اليمنية

بعد واد املوؤامرة التي كان يعول عليها حتالف العدوان الأمريكي ال�صعودي، واملتمثلة يف انقالب علي �صالح على ال�رشاكة مع 

اأن�صار اهلل والتحالف مع قوى العدوان واإ�صعال احلرب داخل العا�صمة �صنعاء ويف املحافظات وقطع املدد عن اجلبهات.

وعدة  �صنعاء  العا�صمة  على  اجلوية  غاراته  ه�صتريي  وب�صكل  كثف  عليها،  يراهن  كان  التي  الورقة  �صقوط  خلفية  على 

اأب�صع اجلرائم بحق الأبرياء مبن  اإلى ق�صفة ال�صاروخي واملدفعي على املديريات احلدودية، مرتكبا  وحمافظات، بالإ�صافة 

فيهم الأطفال والن�صاء.. وهنا �صن�رصد لكم جزء من الر�صد على مدى اأيام الأ�صبوع املن�رصم.

طريان العدوان ي�ضن اأكرث من 50 غارة و ا�ضت�ضهاد 23 مواطناً يف تعز و�ضعدة
طريان العدوان يوا�ضل جرائمه الب�ضعة بحق ال�ضعب اليمني
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وا�ض��ل طران العدوان ال�ضعودي الأمريكي جرائمه الب�ضعة 
بح��ق ال�ضعب اليمني خال �ضاعات الأربعاء املا�ضي، حيث �ضن 
�ضل�ضل��ة غ��ارات اأدت اإل��ى ا�ضت�ضه��اد واإ�ضاب��ة 86 مواطناً فيما 

ليزال 45 اآخرين يف ِعداد املفقودين.
حي��ث �ضن ط��ران الع��دوان غ��ارات على املبن��ى املخ�ض�ش 
لاأ�ض��رى مبديرية �ضع��وب باأمانة العا�ضمة م��ا اأدى اإلى �ضقوط 
31 قتي��ًا واإ�ضاب��ة 32 اآخري��ن مت نقلهم اإل��ى امل�ضت�ضفيات فيما 
لي��زال 45 اآخرين يف ِعداد املفقودين منه��م من هرب ومنهم من 
حت��ول الى اأ�ضاء، م�ضرًا اإلى اأنه مت انقاذ 71 اآخرًا ونقلهم اإلى 
اأماك��ن اآمنة.. كما اأن 11 مواطناً ا�ضت�ضه��دوا وجرح اآخر جراء 
ا�ضتهداف طران العدوان �ضيارة مواطن يف عزلة �ضمر مبديرية 
مقبن��ة مبحافظة تع��ز ، كما ا�ضت�ضه��د ثاثة مواطن��ن واأ�ضيب 
اأربعة اآخرين اأحدهم جراحه خطرة اإثر غارة ا�ضتهدفت الطريق 

العام مبديرية قطابر يف حمافظة �ضعدة.
واأ�ضي��ب اأربعة مواطنن يف غارة لطران العدوان ا�ضتهدفت 
منطق��ة فروة يف مديرية �ضح��ار ، كما دمرت غ��ارة اأخرى منزل 
مبنطق��ة بني بح��ر مبديرية �ضاق��ن وت�ضببت يف نف��وق عدد من 
املوا�ضي .. و�ضن طران العدوان يف حمافظة �ضعدة كذلك غارة 

على منطقة �ضوار الأ�ضفل مبديرية رازح 

وغارت��ن عل��ى جبل �ضع��ر مبديرية باقم ، يف ح��ن ا�ضتهدف 
ق�ض��ف �ضاروخي ومدفعي �ضعودي مناطق متفرقة من مديرية 
رازح و منطق��ة اآل ال�ضيخ مبديرية منبه احلدودية .. يذكر اأن 
ط��ران العدوان �ضن غارتن عل��ى مديرية �ضرواح مبحافظة 
ماأرب و غارتن على قريتي رمادة وعيال حممد مبديرية نهم 
يف حمافظ��ة �ضنعاء ، كما �ض��ن غارتن على مديرية ع�ضيان 

مبحافظة �ضبوة .
اإل��ى ذل��ك دم��ر ط��ران الع��دوان بغ��ارة من��زل اأح��د 
املواطن��ن يف مديري��ة بيت الفقي��ه مبحافظ��ة احلديدة ، 
و�ض��ن ث��اث غ��ارات عل��ى مديري��ة زبي��د و غارتن على 
مزرع��ة يف اجلراح��ي وغارتن على مديري��ة اخلوخة ، 
وا�ضته��دف مديريت��ي حر���ش ومي��دي مبحافظة حجة 

ب�ضبع غارات.
كم��ا �ض��ن ط��ران الع��دوان ال�ضع��ودي الأمريكي 
ثاث غ��ارات على موقع جمازة و غ��ارة على مدينة 
الربوعة يف ع�ض��ر و 11 غارة على موقعي ال�ضرفة 
وال�ضبك��ة يف جن��ران ، وخم�ش غ��ارات على جبلي 
تويل��ق وال��دود يف جيزان ، يف ح��ن اأطلق طران 

الأبات�ضي 38 �ضاروخاً على قرية احلثرة .

منذ واأد موؤامرة اخليانــة ..
قوى العدوان توغـــل فـــي ارتكاب املجـــازر بحـــق اليمنــيني
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وا�ضل طران العدوان ال�ضعودي الأمريكي 
ا�ضته��داف الأ�ض��واق واملوؤ�ض�ض��ات الإعامي��ة 
وممتل��كات املواطن��ن م��ا اأدى اإل��ى ا�ضت�ضهاد 
واإ�ضاب��ة 19 مواطناً خال �ضاعات يوم ال�ضبت 
املا�ضي.. ففي اأمان��ة العا�ضمة ا�ضت�ضهد اأربعة 
مواطن��ن وج��رح خم�ضة اآخرين م��ن العاملن 
واحلرا�ض��ة بينه��م اإعام��ي ج��راء ا�ضته��داف 
ط��ران العدوان مبن��ى قناة اليم��ن الف�ضائية 
بغارت��ن .. ويف مديري��ة نهم ا�ضت�ضه��اد خم�ضة 
مواطن��ن وتدم��ر ث��اث �ضي��ارات يف الغارات 
الت��ي �ضنها ط��ران العدوان عل��ى �ضوق خلقة 

يف مديري��ة نه��م مبحافظة �ضنع��اء، وا�ضتهدف 
الطران املديرية نف�ضها ب� 22 غارة اأخرى.

وا�ضت�ضه��د مواطن و ج��رح اأربعة اآخرين يف 
غ��ارة ا�ضتهدف��ت �ض��وق �ضاجع مبديري��ة زبيد 
حمافظ��ة احلدي��دة ، كما �ضن الط��ران غارتن 
على منزل ومزرعة املواطن حممد حمود حمب 
يف مديري��ة التحيتا وخم�ش غارات على مديرية 

حي�ش .
كما �ضن الطران املعادي غارتن على مدينة 
�ضبام كوكبان مبحافظة املحويت ، وغارة على 
مديري��ة �ض��رواح مبحافظة م��اأرب و 11 غارة 
على مديريتي حر�ش و ميدي مبحافظة حجة .
ويف حمافظ��ة �ضع��دة �ضن ط��ران العدوان 

غارتن عل��ى منطق��ة الأزه��ور مبديرية رازح 
اإحداه��ا دم��رت من��زل ، و �ض��ن غارت��ن على 
منطق��ة البق��ع مبديري��ة كت��اف ومثله��ا على 
ج�ضر وادي منلة يف منطقة اآل مقنع مبديرية 

منبه احلدودية .
ب��دون طي��ار  اإل��ى ذل��ك �ضن��ت طائ��رة 
اأمريكي��ة غ��ارة عل��ى م��ا ي�ضم��ى تنظي��م 

القاعدة يف القر�ضية مبحافظة البي�ضاء .
ط��ران  �ض��ن  احل��دود  وراء  وفيم��ا 
ال�ضع��ودي الأمريك��ي �ضب��ع  الع��دوان 
غارات على مواق��ع متفرقة يف ال�ضرفة 
بنج��ران ، و اأربع غارات على جمازة 

يف ع�ضر .

ا�ضت�ضهاد واإ�ضابة 37 مواطناً بغارتني ا�ضتهدفت �ضوقني يف �ضعدة وتعز
بغارت��ن  مواطن��اً   14 واأ�سي��ب  ا�ست�سه��د 
�ضنهم��ا طران الع��دوان ال�ضع��ودي الأمريكي 
ا�ضتهدفت �ضوق و�ضيارة مواطن مبديرية منبه 

حمافظة �ضعدة.
حيث اأن ط��ران الع��دوان الغا�ضم ا�ضتهدف 

ال�ضي��خ  اآل  منطق��ة  �ض��وق 
مبديري��ة منب��ه بالإ�ضافة 

اأح��د  �ضي��ارة  اإل��ى 
املواطنن يف 

ملنطق��ة  ا

م��ا اأدى اإلى ا�ضت�ضه��اد 12 مواطناً جميعهم من عمال 
القات واإ�ضابة اثنن اآخرين يف ح�ضيلة اأولية.

كما ا�ست�سهد واأ�سيب 23 مواطنا جراء ا�ضتهداف 
ن  ا ط��ر

الع��دوان ال�ضع��ودي الأمريك��ي ل�ض��وق النجيب��ة يف 
الهاملي مبحافظة تعز.

 15 حي��ث ا�ضت�ضه��د ثماني��ة مواطن��ن واأ�ضي��ب 
اآخري��ن كح�ضيل��ة اأولي��ة ل�ضته��داف طران 

العدوان ل�ضوق النجيبة يف الهاملي.
الع��دوان  ط��ران  �ض��ن  ذل��ك  اإل��ى 
غ��ارات  �ض��ت  الأمريك��ي  ال�ضع��ودي 
عل��ى مناط��ق متفرق��ة مبديرية 

�ضرواح مباأرب.

يف غ�ضون 144 �ضاعة: 170 �ضهيدا وجريحا بغارات ه�ضتريية للعدوان على �ضنعاء و�ضعدة وتعز
طريان العدوان ي�ضن 74 غارة على عدد من حمافظات اجلمهورية
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�ســــن طريان العدوان ال�ســــعودي الأمريكي 74 غارة 
علــــى عدة حمافظات خالل �ساعات يــــوم الثالثاء املا�سي 
اأ�شفرت عن �شق����وط ت�شعة �شهداء وجرحى من املواطنني 

وتدمري للممتلكات العامة واخلا�سة .
حيــــث ا�ست�سهــــد ثالثة مواطنــــن واأ�سيب اثنــــان اآخران 
اإثر غارة لطريان العدوان على منطقة الرو�شة ، و�شن غارة 

على �شارع املطار �شمايل العا�شمة .
كم����ا اأن طريان الع����دوان األقى �شاروخا يحم����ل من�شورات 
�شق����ط يف اأحد املنازل مبديرية �شع����وب ما ت�شبب باأ�رضار مادية 
.. وجرح اأربعة مواطن����ني بينهم اإمراأة جراء ا�شتهداف ال�شالة 
الريا�شي����ة يف مدين����ة حجة بث����اث غارات ، كم����ا ا�شتهدف طريان 
الع����دوان بغارة منظومة األ����واح �شم�شية تابعة لأح����د اآبار املياه يف 
مديريــــة عب�ــــض ، و�سن 13 غارة علــــى مديريتي حر�ــــض و ميدي .. 
و�ســــن طريان العــــدوان خم�ــــض غارات علــــى الرمــــادة وعيال حممد 
مبديرية نهم وخم�س غارات على رمية حميد مبديرية �شنحان اإحداها 
خلف �شوق رمية حميد ، و غارة على مديرية جحانة مبحافظة �شنعاء 

.. ويف حمافظ����ة �شع����دة اأك����د امل�شدر اأن ط����ريان الع����دوان دّمر منزلني 
وت�شب����ب يف نف����وق عدد كبري م����ن املوا�شي يف غ����ارة على منطق����ة اآل علي 
مبديري����ة رازح ، و�شن غارتني عل����ى منزل مواطن يف منطقة القد و غارة 

على الأزهور واأربع غارات على منطقة بني �شياح باملديرية نف�شها .
كم����ا �ش����ن الطريان غ����ارة عل����ى منطقة املاحي����ط مبديري����ة الظاهر و 
غارتني عل����ى منطقة الفرع مبديرية كتاف و�شن غارة على منطقة الغور 
مبديرية غم����ر احلدودية .. اإلى ذلك �شن الطريان املعادي خم�س غارات 
على مديرية �رضواح مبحافظة ماأرب و غارتني على مع�شكر اأبو مو�شى 
ومنطق����ة القطابة مبديرية اخلوخ����ة يف حمافظة احلديدة ، وغارتني على 

مع�شكر الأمن املركزي مبدينة املحويت .
اأم����ا حمافظة تعز فقد تعر�شت لت�شع غ����ارات ا�شتهدفت خم�س منها 
�شي����ارة اأح����د املواطنني يف منطقة الكم����ب و مناطق متفرق����ة من مديرية 
مقبن����ة ، و ث����اث غارات على منطقة الهاملي مبديرية موزع و غارة على 

ج�رض وادي ر�شيم .
و�سن طــــريان العدوان ال�سعودي الأمريكي اأربع غارات على مناطق 
متفرق����ة م����ن وادي جارة يف جي����زان ، و غارتني على مدين����ة الربوعة يف 

ع�سري ، و �سبع غارات على موقعي ال�رشفة وال�سبكة يف جنران .

22 ربيع اأول 1439ه� املوافق 10_12_2017م
 ا�ضته��دف طران الع��دوان ال�ضعودي الأمريكي ع��ددًا من حمافظات 

اجلمهورية ب� 49 غارة خال �ضاعات يوم الأحد املا�ضي.
حي��ث �ضن ط��ران العدوان �ضت غارات على منطق��ة �ضربين مبديرية 
خ��ب وال�ضع��ف يف حمافظة اجلوف ، و �ضت غ��ارات على مديرية ع�ضيان 

مبحافظة �ضبوة ا�ضتهدفت غارة منها �ضيارتن يف الطريق العام .
وا�ضته��دف ط��ران العدوان مناط��ق متفرقة مبديرية نه��م ب�ضت غارات 

، و�ض��ن ت�ض��ع غارات على مديريت��ي حر�ش و ميدي و غارت��ن على مديرية 
و�ضح��ة مبحافظ��ة حج��ة .. اإل��ى ذل��ك �ض��ن الطران املع��ادي غارت��ن على 
م�ضت�ضف��ى حي���ش مبحافظة احلدي��دة ، و غارتن على مديرية �ض��دا و اأربع 

غارات على منطقتي الأزهور والقد مبديرية رازح يف حمافظة �ضعدة .
وفيم��ا وراء احل��دود �ضن ط��ران العدوان غارتن على موق��ع ال�ضبكة يف 
جن��ران و غارتن على وادي جارة يف جي��زان ، و غارتن على موقع جمازة 

يف ع�ضر .

طريان العدوان ي�ضتهدف عددًا من املحافظات بـ 49 غارة
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ا�ضت�ضهاد واإ�ضابة 17 مواطنا جراء ا�ضتهدافهم من قبل طريان العدوان
23 ربيع اأول 1439ه� املوافق 11_12_2017م

 وا�ض��ل ط��ران العدوان ال�ضع��ودي الأمريكي ا�ضتهداف املواطنن وممتلكاتهم يف عدد م��ن حمافظات اجلمهورية ما 
اأدى اإل��ى ا�ضت�ضه��اد 16 مواطن��اً و اإ�ضابة اآخر خال �ضاعات يوم الثنن املا�ضي.. فف��ي حمافظة تعز ا�ضت�ضهاد ثمانية 
مواطن��ن يف غ��ارة لطران العدوان على �ضيارة اأحد املواطنن يف املحجر مبديرية املخا، فيما اأ�ضيب مواطن بجروح 
اإث��ر غ��ارة ا�ضتهدفت �ضيارته يف مديرية حي�ش مبحافظة احلديدة .. يف ح��ن اأن مواطنن اثنن ا�ضت�ضهدا جراء غارة 
لط��ران الع��دوان ا�ضتهدفت اأحد املنازل مبديري��ة ع�ضيان يف حمافظة �ضبوة ، كما ا�ضت�ضه��د �ضتة مواطنن يف غارة 
عل��ى املجمع الرتبوي مبديرية كتاف حمافظة �ضعدة .. وا�ضتهدف طران العدوان �ضيارات الإ�ضعاف التي هرعت 

اإلى م�ضرح اجلرمية يف املجمع الرتبوي مبديرية كتاف ، كما ا�ضتهدف مناطق متفرقة باملديرية ب�ضت غارات .
و�ض��ن ط��ران العدوان يف حمافظة �ضعدة اأي�ض��اً اأربع غارات على منزلن ووح��دة �ضحية ومزرعة يف منطقة 
الق��د واآل عل��ي ، و غارة على منطقة بني �ضياح مبديرية رازح و خم�ش غارات على مناطق متفرقة مبديرية باقم 
، كم��ا �ض��ن غارة عل��ى منطقة طخية مبديرية جمز و غارة على مديرية الظاه��ر و خم�ش غارات على منطقة بني 
مع��اذ مبديري��ة �ضحار .. كم��ا اأن الطران املعادي �ضن غارتن �ضمال مفرق رم��ادة وعلى جبل ال�ضلطاء و غارة 
عل��ى نقي��ل بن غيان مبديرية نهم يف حمافظة �ضنع��اء .. يف حمافظة حجة بّن امل�ضدر اأن طران العدوان �ضن 
غ��ارة عل��ى منزل ال�ضيخ مهيوب �ض��راع يف مديرية ال�ضغادرة وثاث غارات عل��ى املعهد املهني مبنطقة عاهم 

يف مديرية ك�ضر.
و�ضن الطران ال�ضعودي الأمريكي غارة على موقع الطلعة و اأربع غارات على موقع ال�ضبكة يف جنران.

ًً

ً



                  

خا���ش اأبطالنا ماح��م بطولية عنيفة خ��ال الأيام 
املا�ضي��ة ونف��ذوا عملي��ات ك��ربى ونوعي��ة ومتكنوا 
بف�ض��ل اهلل من خل��ط الأوراق على العدو والتنكيل به 
واح��داث خ��رق معن��وي وع�ضكري كب��ر يف ال�ضاحل 
الغربي حيث متكنوا من اخرتاق خطوط العدو وقطع 

خط��وط الم��داد وال�ضيط��رة عل��ى مواقع 
عدة واغتن��ام اأ�ضلح��ة واآليات 

و�ضقوط مئات القتلى من 
املرتزقة  حيث �ضيطر 

اأبطالن��ا عل��ى تب��ة 
ومواقع  اخلزان 

يف  جم��اورة 
عملية ع�ضكرية 

مبنطق��ة 
يف  الهامل��ي 
موزع  مديري��ة 

العملي��ة   ،
خلفت  الع�ضكرية 

وجرح��ى  قتل��ى 
مرتزق��ة  �ضف��وف  يف 
نف��ذ  كم��ا  الع��دوان 

عملي��ات  اأبطالن��ا 
ي��ة  ع�ضكر
�سع��ة  ا و
اجلبه��ة  يف 
بي��ة  لغر ا
خلف��ت  لتع��ز 
كبرة  خ�ضائر 
العدي��د  يف 
 ، والعت��اد 

تل��ك  خ��ال  ومتكن��وا 
تدم��ر  م��ن  العملي��ات 

5 مدرع��ات و 12 اآلي��ة ومقت��ل وج��رح الع�ضرات من 
املرتزقة يف جبهة ال�ضاحل

كم��ا نفذ اأبط��ال اجلي���ش واللجان ال�ضعبي��ة عملية 
هجومي��ة مباغته على مواقع املنافق��ن �ضمال و�ضرق 
مع�ضك��ر خالد وم�ضرع وجرع عدد منه��م ولذ البقية 
يف الف��رار ، كم��ا نف��ذوا عملي��ة هجومي��ة اأخ��رى على 
مواقع املنافقن مبوزح ويتمكنون من ال�ضيطرة 
الكاملة عل��ى قرية العي�ضي��م والبعي�ضي 
ودح��ر املنافق��ن منها و�ضق��وط قتلى 
وجرح��ى يف �ضفوفه��م ولذ البقي��ة 
بالفرار تلى ذل��ك عملية هجومية 
مباغت��ة عل��ى مواق��ع املنافقن 
جن��وب جب��ل ري�ض��ان مبديرية 
م��وزع انتهت بال�ضيطرة عليها، 
املرتزق��ة  اأبطالن��ا  باغ��ت  كم��ا 
هجومي��ة  بعملي��ة  املنافق��ن 
�ضاد�ضة �ضمال يختل مبديرية 
قتل��ى  و�ضق��وط  املخ��ا 
وجرح��ى يف �ضفوف 

املنافقن
اأبط��ال  وكان 

اجلي���ش واللج��ان ق��د مكنه��م اهلل من اف�ض��ال حماولة 
ت�ضلل باجت��اه مواقع املجاهدي��ن يف الهاملي مبديرية 
م��وزع واغتن��ام اآلي��ة وقتل��ى وجرح��ى يف �ضف��وف 
املرتزقة وكذلك من ك�ضر زحفن للمنافقن الأول على 
مفرق موزع واحراق مدرعة واعطاب اأخرى و�ضقوط 
قتلى وجرح��ى يف �ضفوفهم بكمن 
نوعي نفذته وحدة الهند�ضة ولذ 
البقي��ة بالف��رار والزح��ف الث��اين 
يف حماول��ة املنافق��ن ل�ضتعادة 
املواقع الت��ي مت ال�ضيطرة عليها 
يف  واللج��ان  اجلي���ش  ابط��ال 
موزع وتدم��ر مدرعة واعطاب 
اخرى و�ضق��وط قتلى وجرحى 
انفج��رت  كم��ا  �ضفوفه��م.  يف 

عبوت��ن نا�ضفت��ن بدوري��ة راجل��ة ملنافق��ي العدوان 
اأثن��اء حماولة ت�ضلل باجتاه مواق��ع للجي�ش واللجان 

يف مديرية ال�ضلو
وخ��ال عملي��ات اأبطال اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية 
البوا�ض��ل يف جبه��ة تعز خال الأي��ام املا�ضية متكنوا 
من تدمر واعطاب اأكرث من 36 اآلية بينهن 4 مدرعات 
اأغلب هذه الآيات مت تفجرها مبن فيها من املرتزقة يف 

كمائن نوعية لوحدة الهند�ضة .
وكان �ض��اح املدفعي��ة ق��د دك جتمع��ات للمنافقن 
�ض��رق كهب��وب وتبة فج��ر وحميطها و�ضم��ال البوابة 

ال�ضرقية ملع�ضكر خالد
كما اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخية �ض��اروخ زلزال1 
عل��ى جتمع��ات للمنافق��ن يف الل��واء 35 مبنطقة بر 
با�ض��ا و�ضق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �ضفوفه��م وكذل��ك 

ومواق��ع  جتمع��ات  دك��ت 
منافقي العدوان يف الهاملي 

وحتقي��ق  بال�ضواري��خ 
اإ�ضابات.

وبحمد اهلل وت�ضديده 
متكن رج��ال القنا�ضة 

 20 قن���ش  م��ن 
مرت��زق يف خمتلف 

جبهات تعز.

خالل أسبوع .. تنفيذ 27 عملية هجومية وتدمير 42 آلية وقنص 100 جندي سعودي ومرتزق والتصدي ل� 10 زحوفات

7520 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
م���������������������دف���������������������ع���������������������ي

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

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ
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نفذ اأبطالنا بجبهة جن��ران هجوماً �ضاعقاً على 
مرتزقة اجلي���ش ال�ضعودي يف تب��ة اخل�ضباء 
قبالة منفذ اخل�ضراء �ضبق الهجوم مت�ضيط 

فع��ي  مد

و�ضق��ط الع�ض��رات قتل��ى وجرح��ى يف �ضف��وف 
اأبطالن��ا  مدفعي��ة  لهي��ب  وحت��ت  املرتزق��ة.. 
وحمم قذائفه��ا امل�ضددة م��ن اهلل تت�ضاقط مواقع 
الع��دو وحت�ضيناته وحت��رتق اآلياته وجنوده 
ومرتزقت��ه حي��ث دكت جتمع��ات جلنود 
�ضعودي��ن بقذائ��ف املدفعي��ة يف بوابة 
�ضل��ة ويف عدد من املواقع قبالة جنران 
وطلع��ة  املخ��روق  موق��ع  و�ض��رق 
مع�ضكر رجا ورقاب��ة نهوقة ورقابة 
ال�ضدي���ش وع��دد م��ن املواق��ع يف 
ال�ضتط��اع  ال�ضرف��ة ومع�ضك��ر 
ع��دة  ومواق��ع  وال�ضدي���ش 
ملرتزق��ة اجلي�ش ال�ضعودي قبالة 
اخل�ض��راء و�ضقوط قتلى 

وجرحى وخ�ضائر مادية كبرة.
كم��ا دك��ت ال�ضاروخي��ة غرف��ة عملي��ات وق��ادة 
الألوية للعدوان واأدوات��ه قبالة منفذ اخل�ضراء 
ومواق��ع للجي���ش ال�ضع��ودي يف مرتفعات رجا 
ومع�ضك��ر  ال�ضغ��ر  واملخ��روق  وال�ضدي���ش 

ال�ضتطاع بالتزامن مع الق�ضف املدفعي.
للجي���ش  لزح��ف  ت�ض��دوا  ق��د  اأبطالن��ا  وكاأن 
ال�ضع��ودي واملنافق��ن عل��ى ال�ضبك��ة و�ضق��وط 
ع��دد من القتلى واجلرح��ى يف �ضفوفهم وا�ضتمر 
الزحف عدة �ضاعات وم�ض��رع وجرح ع�ضكرين 
�ضعودي��ن ومرتزق��ة اأثن��اء الت�ض��دي ملحاول��ة 
زحف فا�ضلة باجت��اه مواقع ال�ضبكة حتت غطاء 

جوي..
كم��ا متكن اأبطالنا من تدمر طقم ع�ضكري حممل 
مبرتزق��ة اجلي�ش ال�ضعودي بعبوة نا�ضفة يف ذو 

رعن الغربية قبالة منفذ اخل�ضراء
فيم��ا متك��ن اأبط��ال وح��دة القنا�ض��ة البوا�ضل 
م��ن قن�ش 11 جندي �ضع��ودي ومرتزق مواقع 

خمتلفة من جبهة جنران.

جبهة نجران:

ج���ب���ه���ة 
ت���������ع���������ز: 

جبهة جزيان:

مذبحة �ضاروخية ملرتزقة اجلي�ش ال�ضوداين
 بقطــاع العار�ضــة وعمليات اإغــارة وقن�ش جنــدي �ضعودي و

ًًًقن�ش 14 مرتزقا وجنديًا �ضعوديًا والت�ضدي لزحفني وتدمري طقم ع�ضكري

 يف عمليــات اجلي�ش واللجــان يف ال�ضاحل وقن�ــش اأكرث من

فيما ل ي�زال ال�صمود الأ�صط�وري لأبطال اجلي��ش واللجان 
ال�صعبي�ة وعملياته�م النوعي�ة واملنكل�ة واخلاطف�ة الكابو��ش الذي 

ي�وؤرق قادة التحال�ف الإجرامي من اأبو ظبي اإل�ى وا�صنطن اإلى لندن 
اإل�ى تل ابيب اإلى الريا�ش حيث ا�صتع�ص�ت اليمن برجالها واأبطالها اأن 

ترك�ع له�م يف الوقت الذي يج�ري تهويد القد�ش وت�صلي�م ما تبقى من 
فل�صطني لل�صهيونية مبباركة �صعودي�ة واماراتية وم�صاعي حثيثة لإرغام 

القي�ادة الفل�صطيني�ة ع�ن التخلي عن القد��ش كما جاء بيان م�ا ي�صمى قمة 
منظم�ة املوؤمتر الإ�صالمي على م�ا ت�صتهيه تل اأبيب حيث نفذ البيع لكن يبقى 

كابو��ش اليم�ن واأن�ص�ار اهلل اأم�ام وا�صنطن وبن�ي �صهيون ومن معه�م من خونة 
الأم�ام هو الذي يق��ش م�صاجعهم حي�ث �صهدنا فربكة اإعالمي�ة اأمريكية حول 

ال�صاروخ اليمني وكذلك ت�رصي�ح بريطاين ي�صيد بالقاتل ويتهم ال�صحية ولكن 
ذل�ك كله ما كان لي�صغل اأبطالنا عن الهدف املقد��ش وهو دحر الغزاة وتطهري البالد 

م�ن رج��ش اليهود وعمالئه�م حيث �صه�د الأ�صبوع املا�ص�ي مالحم بطولي�ة وعمليات 
نوعي�ة وتطهري مواقع وم�دن يف ال�صاحل ونه�م ويف ما وراء احلدود واإليك�م موجز ب�صائر 

الن�رص لالأيام ال�صتة املا�صية.

منافقًا22 تدمري اأكرث مـن 36 اآليــة ومدرعـة

يف جبه��ة جي��زان ت��زاأر اأ�ضود اليم��ن واأبطالها 
واملرت��زق  اخلائ��ن  الع��دو  ويلقن��ون  الكوا�ض��ر 
الرخي���ش األواناً من الع��ذاب والتنكيل ويثاأرون 
لاأبرياء من الأطفال والن�ضاء الذين يت�ضاقطون يف 

الطرق��ات ويف بيوتهم با ذنب �ضوى 
حق��د الع��راب عبي��د ال�ضهيوني��ة 
حيث �ضن��ت مدفعي��ة اأبطالنا خال 

الأي��ام املا�ضية حمم قذائفه��ا واأمطرت الع�ضرات 
م��ن املواق��ع والتجمع��ات جلن��ود ومرتزقة بني 

�ضعود بع�ضرات القذائ��ف امل�ضددة حيث دكت 
جتمع��ات مرتزق��ة اجلي�ش ال�ضع��ودي يف 

جم��ارك حر���ش وجتمع��ات للجن��ود 
ال�ضعودين يف مدر�ض��ة املروة وجبل 

4 عمليات هجومية على القتب وال�ضلطاء 
ويام واإف�ضال زحف وحماولة ت�ضلل

نف��ذ جماهدو اجلي���ش واللجان ال�ضعبية عملي��ة هجومية مباغته عل��ى مواقع املنافقن حول القت��ب ال�ضغر يف نهم 
و�ضق��وط قتل��ى وجرحى يف �ضفوفه��م ولذ البقية بالفرار كما ت�ض��دوا لزحف لقوى العدوان عل��ى ال�ضلطا يف جبهة نهم 

ومقت��ل وج��رح العديد من املنافقن واف�ضال حماولةت�ضلل للمنافقن عل��ى اطراف تبة القنا�ضن يف منطقة يام كما مقتل 
وجرح العديد من منافقي العدوان يف هجوم على مواقعهم من جهة ال�ضلطاء بجبهة نهم كما اغار املجاهدين على مواقع 

املنافقن يف يام.



                  

ومواق��ع  جتمع��ات  دك��ت 
منافقي العدوان يف الهاملي 

وحتقي��ق  بال�ضواري��خ 
اإ�ضابات.

وبحمد اهلل وت�ضديده 
متكن رج��ال القنا�ضة 

 20 قن���ش  م��ن 
مرت��زق يف خمتلف 

جبهات تعز.

خالل أسبوع .. تنفيذ 27 عملية هجومية وتدمير 42 آلية وقنص 100 جندي سعودي ومرتزق والتصدي ل� 10 زحوفات

20100422710 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
ص����������������������������اروخ����������������������������ي

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

زح�����وف�����ات مت 
9التصدي لها بشائر

النصر
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جبهة جزيان:

مذبحة �ضاروخية ملرتزقة اجلي�ش ال�ضوداين
 بقطــاع العار�ضــة وعمليات اإغــارة وقن�ش جنــدي �ضعودي و

نفذ اأبطالنا عملية هجومية على مواقع املنافقن 
يف الزرق��ة بامل�ضل��وب و�ضق��وط قتل��ى وجرحى يف 
�ضفوفهم، كما نف��ذ اأبطالنا عملية نوعية على مواقع 
املنافقن يف �ضائل��ة �ضقر ووادي �ضواق ونوبة �ضابر 
وخ�ضائر ب�ضرية يف �ضفوف العماء كما اغار املجاهدين 
عل��ى مواقع املنافقن يف تب��ة القنا�ضن والغرفة الزرقة 

ويكبدون املرتزقة خ�ضائر ب�ضرية ومادية.
كم��ا دكت مدفعي��ة اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة بجبهة 
اجل��وف مراب���ش مدفعي��ة وجتمع��ات املنافق��ن يف التب��ة 
البي�ض��اء يف امل�ضل��وب حمققة ا�ضابات مبا�ض��رة وكذلك دكت 
حت�ضين��ات املنافق��ن يف تب��ة القنا�ض��ن بالغي��ل وجتمع��ات 
للمنافق��ن يف مدر�ضة العر�ضي يف ال�ضاقي��ة وجتمعات للمنافقن 

املدفعية تدك ع�ضرات املواقع6
جبهة عسري

جبهة الجوف: 

جبهة نهم: 

جبهة مأرب : 

جبهة  شبوة : 

يف مع�ضك��ر ال�ض��ان والتب��ة البي�ض��اء و�ضم��ال �ض��داح 
واآلي��ات  مدفعي��ة  ومراب���ش  وجتمع��ات  بامل�ضل��وب 
منافق��ي العدوان مبديري��ة امل�ضل��وب و�ضقوط قتلى 

وجرحى و�ضيارات الإ�ضعاف تهرع للمكان 
يف  للمنافق��ن  جتم��ع  ال�ضاروخي��ة  دك��ت  كم��ا 

مع�ضكر اخلنجر واإ�ضابات مبا�ضرة يف �ضفوفهم
كما نفذت وح��دة الهند�ضة كمن حمكم بجبهة 
القتل��ى  ع�ض��رات  اث��ره  عل��ى  �ضق��ط  �ضربي��ن 

واجلرحى من املنافقن.
فيما متكن اأبطال وحدة القنا�ضة من قن�ش 

10 منافق��ن يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن جبهة 
اجلوف.

قن�ش 10 منافقني وتنفيذ 4 عمليات هجومية و
تنفيذ كمني حمكم بجبهة �ضربين

واإحراق خمزن اأ�ضلحة يف رقابة الهنجر وقن�ش 2 جنود �ضعوديني منافقني

منافقًا

اأبط��ال  مدفعي��ة  دك��ت 
ال�ضعبية  اجلي�ش واللج��ان 
جتمعات للجنود ال�ضعودين 
ومرتزقته��م يف يف رقابتي الزج 
واإل��ى  الربوع��ة  ويف  والهنج��ر 
ال�ض��رق منه��ا و�ضرق منف��ذ علب 
ويف جبل �ضبحطل وموقعي ال�ضبكة 
وجمازة كم��ا متكن رج��ال املدفعية 
م��ن اإح��راق خم��زن اأ�ضلح��ة للجي���ش 
ال�ضع��ودي يف رقاب��ة الهنج��ر بقذائ��ف 

املدفعية.
كم��ا متك��ن اأبط��ال وح��دة القنا�ضة من 
قن���س 2 جن��ود �ضعودين يف رقاب��ة الهنجر 

وقرية جمازة

يف جبه��ة جي��زان ت��زاأر اأ�ضود اليم��ن واأبطالها 
واملرت��زق  اخلائ��ن  الع��دو  ويلقن��ون  الكوا�ض��ر 
الرخي���ش األواناً من الع��ذاب والتنكيل ويثاأرون 
لاأبرياء من الأطفال والن�ضاء الذين يت�ضاقطون يف 

الطرق��ات ويف بيوتهم با ذنب �ضوى 
حق��د الع��راب عبي��د ال�ضهيوني��ة 
حيث �ضن��ت مدفعي��ة اأبطالنا خال 

الأي��ام املا�ضية حمم قذائفه��ا واأمطرت الع�ضرات 
م��ن املواق��ع والتجمع��ات جلن��ود ومرتزقة بني 

�ضعود بع�ضرات القذائ��ف امل�ضددة حيث دكت 
جتمع��ات مرتزق��ة اجلي�ش ال�ضع��ودي يف 

جم��ارك حر���ش وجتمع��ات للجن��ود 
ال�ضعودين يف مدر�ض��ة املروة وجبل 

قي���ش والرم�ض��ة وحماي��ة ق��زع وبي��ت امل�ضق��ف 
�ضرق��ان  منطق��ة  ويف  اآليات��ه  ه��روب  و�ضوه��د 
و�ضم��ال  وجوب��ح  والفري�ض��ة  الكر���ش  وموق��ع 
جحفان وموقع العبادي��ة �ضقوط الع�ضرات قتلى 

 . . ح��ى جر كم��ا امط��رت �ضاروخية و

اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة جتمع��ات ملرتزق��ة 
اجلي���ش ال�ضوداين  يف قط��اع العار�ضة ب�ضلية من 
�ضواري��خ الكاتيو�ضا حمققة اإ�ضاب��ات مبا�ضرة.. 
كم��ا نف��ذ اأبطالن��ا عملي��ة 
عل��ى  اغ��ارة 
ق��ع  ا مو

للجي���ش ال�ضعودي واملنافق��ن يف الغول باجتاة 
جبل قي�ش و�ضق��وط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم 

وتدم��ر اآلية ع�ضكرية �ضعودي��ة يف ا�ضتهداف 
واجلن��ود  الي��ات  جتم��ع  عل��ى  مدفع��ي 

ال�ضعودين يف موقع الكر�ش
وبتوفيق وت�ضدي��د من اهلل متكن رجال 

قن���ش  م��ن  القنا�ض��ة  وح��دة 
جندي �ضعودي 

الق��رن  يف 
 4 و

موق��ع  يف  منافق��ن 
احلويج.

نف��ذ جماهدو اجلي���ش واللجان عملية هجومية عل��ى مواقع املنافقن يف تب��ة املطار مبديرية 
�ض��رواح و�ضق��وط قتلى وجرح��ى يف �ضفوفهم كما ا�ضته��دف اأبطالنا اآلية حممل��ة باملنافقن 

ب�ضاروخ موجه يف تبة املطار ومقتل من كان على متنه.
كم��ا �ضن��ت مدفعي��ة اجلي�ش واللج��ان ق�ضفاً عل��ى جتمع��ات للمنافق��ن يف وادي ال�ضيق 

والزغن والتباب ال�ضود باملخدرة ب�ضرواح و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم
كما متكن اأبطال وحدة القنا�ضة من قن�ش 15 منافق يف مناطق متفرقة.

قن�ش 32 منافقاً وتنفيذ  4 عمليات هجومية وكمني نوعي
 ن�ضف اآلية ع�ضكرية مبن فيها يف تبة املطار

علـــى جتمعات  زلزال2  ال�شاروخي���ة �شاروخ���ني  الق���وة  •اأطلق���ت 
للمنافق���ني يف جبهة ط���وال ال�شادة ب ع�شيان و�شق���وط قتلى وجرحى 
يف �شفوفه���م كم���ا نف���ذ اأبطالن���ا ث���اث عملي���ات هجومي���ة عل���ى مواق���ع 
املرتزقـــة يف التبة الرملية واملزرعـــة وطوال ال�سادة يف ع�سيالن ، طريان 
العدوان �شن غارتني على قرية الهجر لإ�شناد اأدواته اأثناء الهجوم على 
مواقعه���م � وبع���ون اهلل � متكن���وا من اعطاب اآلي���ة ع�شكرية بكمني حمكم 
و�شق���وط قتل���ى وجرح���ى يف �شف���وف املنافق���ني بجبهة ط���وال ال�شادة 
يف ع�شي���ان كم���ا ق�شفت مدفعي���ة اجلي����س واللجان ال�شعبي���ة جتمعات 

للمنافقني يف طوال ال�شادة مبديرية ع�شيان
فيم���ا متك���ن رج���ال القنا�شة م���ن قن����س 2 منافقني يف جبه���ة ال�شاق 

مبديرية ع�سيالن

• ق�ض��ف مدفعي متوا�ض��ل ومكثف ا�ضتهدف 
�ضم��ال  ال�ضع��ودي  اجلي���ش  مرتزق��ة  جتمع��ات 

�ضحراء ميدي
• قن�س 4 من املنافقن �ضمال �ضحراء ميدي

•قن�س 2 من املنافقن 
يف جبل �ضوفع 

جبهة  
ميدي : 

جبهة  
لحج : 

4 عمليات هجومية على القتب وال�ضلطاء 
ويام واإف�ضال زحف وحماولة ت�ضلل

نف��ذ جماهدو اجلي���ش واللجان ال�ضعبية عملي��ة هجومية مباغته عل��ى مواقع املنافقن حول القت��ب ال�ضغر يف نهم 
و�ضق��وط قتل��ى وجرحى يف �ضفوفه��م ولذ البقية بالفرار كما ت�ض��دوا لزحف لقوى العدوان عل��ى ال�ضلطا يف جبهة نهم 

ومقت��ل وج��رح العديد من املنافقن واف�ضال حماولةت�ضلل للمنافقن عل��ى اطراف تبة القنا�ضن يف منطقة يام كما مقتل 
وجرح العديد من منافقي العدوان يف هجوم على مواقعهم من جهة ال�ضلطاء بجبهة نهم كما اغار املجاهدين على مواقع 

املنافقن يف يام.
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من البديهي اأن املعلوم��ات تعترب عن العمل، 
بغ���ش النظر عن طبيعة ه��ذا العمل، �ضواء كان 
جت��اري اأو �ضناعي اأو ع�ضك��ري اأو اأمني. فكلما 
كان لدينا معلومات عن املحيط الذي نعي�ش فيه 
وع��ن عدون��ا، كان لدين��ا القدرة، عل��ى التحرك 
والقي��ام  املنا�ض��ب،  الق��رار  واتخ��اذ  املنا�ض��ب 

بالإجراء املنا�ضب يف الوقت املنا�ضب. 
ونق��ول اأن املعلومات عن العم��ل ، لأن العمل 
بدون معلومات يعن��ي كالأن�ضان الذي با عيون 
) الأعم��ى ( فه��و ل��ن ي�ضتطي��ع ال�ض��ر واإن �ضار 
ف�ضيك��ون بطيئ ج��دا ، وقد ي��وؤذي نف�ض��ه اأثناء 
�ض��ره ، ويف املح�ضلة قد ل ي�ض��ل لهدفه لأنه قد 
ي�ضل طريق��ه ، فهو من الناحي��ة العملية مي�ضي 
ويتحرك ولكنه ل يعرف اإن كان �ضره يف الجتاه 

ال�سحيح اأم ل ؟ .. 
كذلك اأي احلركة اأو جهاز اأو جمموعة ، ولذلك 
اطلق على عنا�ضر ال�ضتطاع وجمع املعلومات 

) العيون ( وهذا اأبلغ ا�ضم لهوؤلء الأ�ضخا�ش .
و�ضنح��اول اأخ��ي املجاه��د اأن نق��دم لك بع�ش 
املعلوم��ات التي تفيدك يف ال�ضتنت��اج والتحليل 
حلركة عدوك اأثناء قيامك بجمع املعلومات عنه 

، وبر�ضد حتركاته . 

كيفية االستدالل على األهداف
يت��م ال�ضت��دلل عل��ى الأه��داف املعادي��ة من 
يف  عنه��ا  البح��ث  ويك��ون  والقرائ��ن،  الدلئ��ل 
املناط��ق والأماكن التي يرى الع��دو اأنها ت�ضلح 

لتنفيذ مهامه وهذه القرائن هي :- 
1. امل��كان )املوق��ع( : حي��ث يت��م البح��ث عن 

العدو يف الأماكن التي تنا�ضب مهامه .
2. الأ�ض��وات : فم��ن خ��ال الأ�ض��وات نحدد 
م��كان العدو ونحدد ع��دده ، ونحدد نوع �ضاحه 
عندم��ا يطل��ق النار ، ونح��دد ن��وع ال�ضيارة من 
خال ال�ضوت ، ون�ضتيطع نعرف ان العدو واقفا 

اأم ما�ضيا.
3. الدخان : اأي�ضا الدخان يدل على املاكن .

4. الغب��ار : كذل��ك الغب��ار يدلن��ا عل��ى وجود 
العدو وحركته ، ... .

4. الل��ون : فعندما يكون ل��ون لبا�ش العدو اأو 
لون اآليات��ه مميز ويختلف ع��ن املحيط فن�ضتدل 

بذلك على وجود العدو يف هذا املكان .
5. احلرك��ة : وم��ن خ��ال احلرك��ة ن�ضتطي��ع 
ك�ض��ف الع��دو حت��ى ل��و كان مم��وه اأي يرت��دي 
لبا���ش ي�ضبه لون املحيط ، اأو ي�ضع على ماب�ضه 

اأغ�ضان اأ�ضجار اأو اأع�ضاب ، . .
6. الظل : فمن خال الظل نكت�ضف العدو الذي 
يختبئ خلف اجلدران اأو الأ�ضجار اإذا ا�ضتطعنا 
روؤية ظله ، وكذلك من خال الظل ن�ضتطيع متيز 

احلفر واملغارات ، . .
8. اللمع��ان : حيث ن�ضت��دل على وجود العدو 
م��ن خال اأي �ض��يء يلمع نتيجة �ض��وء ال�ضم�ش 
وكذل��ك �ض��وء القمر باللي��ل وهذا ي�ضم��ل جميع 

الأ�ضي��اء امل�ضقولة ) نظ��ارات ، �ضاعة ، منظار ، 
�سالح ، .. ( .

9.ال�ض��كل الهند�ض��ي : وه��و م��ا يجعلنا منيز 
الأ�ضي��اء حتى لو مت طاوؤه��ا اأو تغطيتها بغطاء 
رقي��ق دون اأن يغ��ر يف �ضكله��ا ، فالن�ضان مييز 
حت��ى بعد لفه بالقما���ش اأو تغطيت��ه بالبطانية ، 
وكذلك ال�ضي��ارة متيز حتى بع��د اأن يتم تغطيها 
بال�ض��ادر ، وق���ش على ذل��ك ، فمن خ��ال ال�ضكل 
الهند�ضي منيز املدف��ع ، والبندقية ، واجلندي ، 

وال�ضيارة والدبابة ، .. .
10. تغ��ر �ضكل الطبيعة: حيث اأن اإحداث اأي 
حف��رة اأو قطع اأي غ�ضن من �ضجرة ، او حتريك 
حجر م��ن مكانه ي��دل على وجود اإن�ض��ان يف هذا 

املكان ، قام بهذا الفعل ..
 : الأجه��زة  ع��ن  ال�ض��ادرة  الأم��واج   -11
والراداري��ة الا�ضكلية وكذل��ك ا�ضعاعات بع�ش 

الأجهزة . 
12- الآثار : اأثار الأقدام ، العجات ، زيوت ، 

حفر بقايا طعام ، ..
13- الراأئح��ة : راأئحة ال��دواب ، الف�ضات ، 

اجلثث ، الطعام ، . . 
ماحظة : هذه الأم��ور نذكرها لنت�ضتفيد نحن 
يف اكت�ض��اف عدون��ا وكذل��ك لنع��رف اأن عدون��ا 
يكت�ضفن��ا م��ن خالها وبالتايل نك��ون حذرين ملثل 

هذه الأمور عند قيامنا باأي مهمة 

أواًل كيف نستدل على وجود راصد من العدو :-
1- يف الواجهات الأمامية للمرتفعات امل�ضرفة 
عل��ى مواقعن��ا وحتت خط الأف��ق اأي اأ�ضفل قمة 
اجلب��ل بقلي��ل ، لأن وج��وده عل��ى اأعل��ى القم��ة 

�ضوف يجعله مميز ويك�ضفه لنا ب�ضهولة . 
2- م��كان حم�ضن طبيعي��اً : يحر�ش الرا�ضد 

اأن يكون يف مكان يحميه من رماية عدوه .
4- ملع��ان هوائي الا�ضلكي ) الأنتن ( وملعان 

عد�سات املنظار .
5- كب��ات الت�ض��ال : الأ�ضاك الت��ي تو�ضل 

الرا�ضد مبراكز قيادته .
الراجل��ة  الط��رق   ) النيا�ض��م   ( املدق��ات   -6
املوؤدي��ة اإل��ى م��كان الرا�ض��د : حي��ث اأن تك��رار 
امل�ض��ر م��ن نف���ش امل��كان مين��ع نب��ات بع���ش 
الأع�ض��اب ، وكذلك اإزاح��ة الأحجار من الطريق 

فيجعل الطريق مميز عن حميطة .
7- ظه��ور راأ���ش الرا�ضد : من ب��ن ال�ضخور 

اأوالأ�ضجار . .. 
8- يظهر مدخل الد�ضمة كنقطة �ضوداء ب�ضبب 

الظل .
9- ل��ون ال�ضاتر يكون تراب احمر خمتلف عن 

املحيط لأنه حمفور حديثاً .

مالحظة :
يف حال اكت�ضاف الرا�ضد الأف�ضل اأن ل ي�ضرب 
ولكن ي�ضل��ل من خال اإعطائه معلومات خاطئة 

عن طريق :-
1. اأهداف وهمية . 

2 . الرماي��ة م��ن اأماك��ن حم�ضن��ة م��ن اأج��ل 
اإ�ضعاله وا�ضتنزافه .

ثانيًا : االستدالل على أماكن القيادات :-
1- يكون املكان م�ضرف . 

الط��ران  لهب��وط  م��كان  بجانب��ه  يوج��د   -2
املروحي .

3- تك��رث الط��رق باجت��اه مق��ر القي��ادة . 4- 
ملعان الهوائيات وزجاج ال�ضيارات .

5- كرثة املرا�ضيل وكرثة كوابل الت�ضال .
6- وجود حرا�ضات مكثفة على املكان .
7- حت�ضن املكان يكون مميز وقوي .

ثالثًا : االستدالل على مكان اخلنادق :-
1- لون الرتاب املحفور مميز . 

2- تك��ون يف الع��ادة يف اخلط��وط الأمامي��ة 
وخطوط التما�ش .

3- اأ�ضوات الر�ضا�ضات والبنادق . 
4- املدقات و النيا�ضم املوؤدية اإليه .

5- وجود غبار عند الرماية .
6- وجود نار اأو دخان للتدفئة والطبخ . 

7- حركة روؤو�ش اجلنود . 
8- تظهر على �ضكل خ��ط من النقاط ال�ضوداء 

ب�ضبب الظل . 

رابعًا : االستدالل على مكان املدفعية:- 
1- الوديان وخلف التباب . 

2- اأ�ضوات الرمايات . 
3- حركة التموين من خال حركة �ضيارات اأو 

عنا�ضر التمويه ) الطعام والذخرة ( .
4- دخ��ان الرماي��ة والغبار ال��ذي يحدث عند 

الرماية .
5- املدق��ات ) الطرق ال�ضغرة ( املوؤدية اإلى 

مكان املدفعية .
6- اللمعان والوهج عند الرماية ، وخ�ضو�ضاً 

عندما يكون اجلو غائماً اأو ليًا .
ماحظة :

عن��د رماية الدبابات فاإنه يخرج �ضوتان عدى 
�ضوت انفجار القذيفة .

خامسًا : كيفية االستدالل على الهجوم :- 
1- حت�ضد من اخلطوط اخللفية اإلى اخلطوط 

الأمامية . 
2- اإزالة حقول الألغام التي تف�ضل العدو عنا 

.
3- ك��رثة دوري��ات ال�ضتط��اع الت��ي ير�ضلها 

العدو ل�ستطالع امليدان .
4- كرثة ظهور الطران ال�ضتطاعي .

5- تقوية اجل�ضور وحت�ضينها .
6- كرثة الت�ضالت واملرا�ضيل .

بالذخ��رة   ( الأمامي��ة  املواق��ع  جتهي��ز   -7
واملعدات والتمويه والأفراد ( .

8- ت�ضحي��ح الرماي��ات بحي��ث يرم��ي العدو 
بع�ش القذائف لت�ضحيح رماياته ، يوقف الرمي 

، لتكون رمايته فعالة ودقيقة اأثناء الهجوم .

سادسا: االستدالل على االنسحاب :
1- تقوية اخلطوط اخللفية . 

2- كرثة الت�ضالت .
3- زرع الغ��ام جدي��دة يف املناط��ق الفا�ضل��ة 

بيننا وبينه .
4- رمايات دخانية .

5- ن�ضف اجل�ضور التي تف�ضلنا عنه . 
6- كرثة رماية املدفعية .

سابعا :- كيفية خداع العدو :-
1- ن�ض��ر املداف��ع والق��وات عل��ى م�ضاح��ات 

وا�سعة .
2- و�ض��ع مواق��ع خداعية واأه��داف وهمية ، 
كو�ض��ع هياكل مدف��ع اأو مواري��خ اإ�ضعار العدو 

بوجود مواقع لنا يف اأماكن ل نرتادها . 
3- عندم��ا يرمي الع��دو علينا وتاأت��ي قذائفه 
بعي��دة عن��ا ن�ضع��ل ن��ران لت�ضدر دخ��ان حتى 

ن�ضعره اأنه اأ�ضاب هدفه. 
املتفج��رات  بع���ش  ن�ضتخ��دم  اأن  ميك��ن   -4
لتفجرها بعد اأن يرمي العدو كي نخدعه يف مكان 
وقوع قذيفت��ه لكي ل ي�ضتطيع ت�ضحيح رمايته ، 
فاإن اأ�ضابت القذيفة موقعنا فجرنا عبوة يف مكان 
بعيد عن موقعنا لن�ضعر العدو اأنه اأخطاأ ، فيقوم 
بتغ��ر الرماية ، ويف حال ج��اءت القذيفة بعيدة 
ع��ن موقعنا قمنا بفجر عب��وة يف املوقع لن�ضعر 
العدو اأنه اأ�ضاب الهدف فرمي على نف�ش املكان 

اخلطاأ . 
5- ا�ضتخ��دام ا�ضتخ��دام خافت الله��ب اأثناء 

الرمايات لإخفاء لهب اأ�ضلحتنا .
6- اأن ترم��ي جمي��ع اأ�ضلحته��ا يف نف�ش الوقت 

لنخدع العدو فا يعرف من اأين تاأت بالرماية .
7- ار�ض��ال ا�ض��ارات ومعلوم��ات خداعية عن 

طريق الا�ضلكي اأو الهاتف . 
8- ا�ضت��دراج الدباب��ات اإل��ى اأماك��ن الت��ي مت 

زرعها بالقبوات ليتم تدميها .

  االس��ت��دالل على األه����داف امل��ع��ادي��ة م��ن خ��الل ال��دالئ��ل وال��ق��رائ��ن

ثقافة عسكرية
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وبح�ض��ب الوثائق ، فق��د قامت ملي�ضي��ات �ضالح 
، بالتن�ضي��ق م��ن دول العدوان ، بتق�ضي��م العا�ضمة 
�ضنع��اء اإلى اأربع��ة قطاعات ع�ضكري��ة واأمنية ، كل 
قطاع يحوي عددًا من املربعات ، تتوزع فيها عنا�ضر 
امللي�ضي��ات بعد توزيهم عل��ى املربعات ، وكذا املهام 
املوكل��ة اإلى املربعات ، حي��ث ت�ضمنت وثائق خطة 
اإ�ضق��اط القطاع ال�ضم��ايل ال�ضرقي ، 53 نقطة حمددة 
�ضم��ن اأربعة مربعات ، لتت��وزع عليها ملي�ضيات من 
اأج��ل اإغاق حدود املنطقة كامل��ة واإ�ضقاط املن�ضاآت 
احليوية فيها ، م��ع حتديد عدد الأفراد املخ�ض�ضن 

لل�ضيطرة على كل من�ضاة .
كم��ا و�ضح��ت الوثيق��ة اإل��ى اأن الق��وة الب�ضري��ة 
للملي�ضي��ات املتواج��دة يف خمتل��ف مربع��ات ه��ذه 
املنطقة بلغت 720ولديهم 120�ضيارة و60در نارية 
، مع 230قاذف اآربي جي ، مع الذخائر و500قنبلة 
يدوي��ة و600�ض��اروخ ، وكل ذل��ك كان خم�ض�ض��ا 

لاأ�ضتباك داخل الأحياء ال�ضكنية .
وك�ضف��ت وثائ��ق اأخ��رى ، خط��ة �ضق��اط القط��اع 
اجلنوب��ي ال�ضرق��ي ، والت��ي ت�ضمنت اإغ��اق حدود 
املنطقة ع��رب 54 نقطة حمددة عل��ى اأربعة مربعات 
، وك��ذا ال�ضيط��رة عل��ى املن�ضئ��ات احليوي��ة داخل 

املربعات .
وبح�ض��ب الوثيقة ، فقد مت حتديد القوة الب�ضرية 
املتواج��دة م��ن امللي�ضي��ات داخ��ل نق��اط ومربعات 
املنطقة ب1050 فردًا لديهم 100�ضيارة و20دراجة 
ناري��ة جاه��زة و30لاحتي��اط ، ، بالإ�ضاف��ة اإل��ى 
و400�س��اروخ  ودفاعي��ة  هجومي��ة  4750قنبل��ة 
موجه ، و80قاذف اآر بي جي و180 معدًل وقنا�سة 
مع الذخائر ، ولعل ذلك كان �ضيحقق تغيرًا ميدانياً 
هام��ا لو وجه��ت تلك الأ�ضلحة للت�ض��دي للعدوان يف 
خمتل��ف اجلبه��ات ، ولك��ن زعي��م ملي�ضي��ا اخليان��ة 
“�سال��ح” ف�ض��ل توجيه هذه الأ�ضلح��ة واملقاتلن 
�ض��د املواطنن يف اأحياء العا�ضم��ة �ضنعاء ومنازل 
�ضكانه��ا خدم��ة للع��دوان . واملث��ل ت�ضمن��ت وثائق 
اإ�ضقاط القطاع ال�ضمايل الغربي للعا�ضمة ، 52 نقطة 
�ضمن ع��دة مربع��ات ، حيث تخ�ض�ش ه��ذه النقاط 
لإغ��اق ح��دود القط��اع ، م��ن اأج��ل ال�ضيط��رة على 
كافة املن�ض��اآت احليوية بداخل��ه ، وك�ضفت الوثائق 
اأن ق��وام القوة الب�ضري��ة للملي�ضي��ات داخل القطاع 
بل��غ 3925ف��ردا ، موزعن على عدة ف��رق لاقتحام 
وللتاأم��ن ولاحتي��اط . اأم��ا العت��اد الع�ضكري لدى 
امللي�ضيات يف هذا القطاع ، فقد كان ، بح�ضب الوثائق 
، 109 اأقط��م ، و52 ق��اذف اآر بي ج��ي و�ضاروخ لو 
، م��ع الذخائ��ر ورافق��ت الوثائق خرائ��ط تف�ضيلية 
ل��كل املربع��ات ، وج��داول بياني��ة ت�ضمن��ت ح��دود 
القطاع��ات واملربعات وكذا حتدي��د مناطقة انت�ضار 
اجلي���ش واللجان ال�ضعبي��ة واأعدادهم حتت م�ضمى 
“العدوان” وهو ما يك�ضف التوجيه املبا�ضر من دول 
العدوان لتفجر الأو�ضاع كاآخر ورقة من اأوراقها .

الوثائ��ق يف جممله��ا ، ك�ضف��ت اأن الأح��داث الت��ي 
�ضهدته��ا العا�ضمة �ضنعاء قبل اأي��ام قائل ، مل تكن 
اأحداثاً عابرة اأو طارئة ، واإمنا فتنة منظمة ومرتبة 
كان ي��راد به��ا خلق حمام دم��اء وا�ضع عل��ى امتداد 
العا�ضم��ة وبقي��ة املحافظ��ات ، ومت تزوي��د ملي�ضيا 
الفتن��ة والتخريب بعتاد ع�ضكري �ضخم كان باإمكانه 
اأن يح��ول كل اأحياء العا�ضم��ة اإلى ماآمت ، لول يقظة 

الأجهزة الأمنية وم�ضاندة املواطنن ال�ضرفاء لها .

القطاعات العسكرية في العاصمة 
وقادة املليشيات فيها

وقد بين��ت الوثائ��ق ثاثة م��ن القطاعات 
الع�ضكري��ة التي اعتمدتها ملي�ضيات اخليانة 
والتخري��ب يف خطته��ا لإ�ضق��اط العا�ضم��ة 
خدمة للع��دوان ، ح�ضب الوثائق واخلرائط 

التي ح�ضلنا عليها ،مع احلدود املعينة يف كل 
قطاع ، واأ�ضماء قادة امللي�ضيات يف كل قطاع.

اأوًل : القط��اع ال�ضم��ايل الغرب��ي ، وقائده هو 
العميد جماهد احم��د احلزورة ، وحدوده كالتايل : 

1-م��ن ال�ضمال : جولة اجلمنة مرورًا بج�ضر عمران 
اإلى طريق وادي ظهر يف همدان حتى �ضمان .

2- من اجلنوب: من ع�ضر مرورا بجولة كنتاكي 
عرب �ضارع الزبري اإلى تقاطع ال�ضائلة .

ثانياً: القطاع ال�ضمايل ال�ضرقي، وقائده هو العميد 
الرك��ن عل��ي عزي��ز احلج��ري ، وح��دوده كالتايل : 
1-م��ن ال�ضمال: خ��ط العروق اإلى خ��ط احلتار�ش، 

�ضارع ماأرب .
2-م��ن ال�ضرق : خ�ضم البكرة �ضرف ، اإلى �ضارع 

الأربعن موفمبيك .
3-م��ن اجلن��وب : حديقة برلن م�ضف��ى الثورة ، 

�ضارع الزبري .
4-م��ن الغ��رب : ال�ضائل��ة ، ب��اب اليم��ن تقاط��ع 

الزبري اإلى بيت اجلللي .
رابعاً: القطاع اجلنوبي الغرب وقائده هو اللواء 

مهدي مقولة ، وحددوه كالتايل :
1-م��ن ال�ضم��ال : تقاط��ع ال�ضائل��ة م��ع �ض��ارع 

الزبري وعلى امتداد الزبري حتى ع�ضر .
2-م��ن الغ��رب : جولة ع�ض��ر اإلى تقاط��ع �ضارع 
ال�ضت��ن ، فج عطان اإل��ى �ضارع ال�ضامي ، بريد حدة 

حتى �ضارع بروت .
3-م��ن اجلن��وب : م��ن بري��د ح��دة ع��رب �ض��ارع 

اخلم�ضن حتى مدينة ال�ضاب وتبة اللهبي .
4-م��ن ال�ض��رق: م��ن عم��ارة القيفي تب��ة اللهبي 
م��رورًا ب�ضارع اخلم�ضن اإل��ى جولة بيت بو�ش حتى 

تقاطع ال�ضائلة مع �ضارع الزبري.
مهام امللي�سيات يف القطاعات

لق��ادة  حتديده��ا  مت  الت��ي  امله��ام  يل��ي  وفيم��ا 
امللي�ضي��ات يف القطاعات الع�ضكرية ال�ضابقة ، ح�ضب 

ما ورد يف الوثائق ، والتي تلخ�ضت يف الآتي :
1-اإغاق منافذ كل قطاع وال�ضيطرة عليه بن�ضب 

ع�ضرات النقاط يف املنافذ واملداخل .
2-اقتحام املع�ضكرات وال�ضيطرة على الوزارات 

واملن�ضاآت احلكومية .
والع�ضكري��ة  الأمني��ة  القي��ادات  3-ر�ض��د 

وحتركاتهم، وكذا مقرات ومباين اأجهزة الأمن .
4- و�ض��ع خطة اإعامي��ة مواكب��ة للتحريق قبل 

واأثناء تنفيذ املخطط.”

تنفيذ بعض خطوات املؤامرة من قبل 
ميليشيا اخليانة 

بالن�ضبة لعملي��ة التجنيد اأ�ضارت امل�ضادر اإلى اأن 
م��ن ين�ضم للتجنيد يف املع�ضكرات التي ي�ضرف عليها 
ط��ارق يعلم اأنه ل��ن يكون ا�ضمه �ضم��ن قوام وزارة 
اأو اللجان ال�ضعبي��ة التابعة لأن�ضار اهلل و�ضت�ضرف 
مرتبات��ه ع��رب جلان خا�ض��ة تتب��ع القي��ادي طارق 

�ش  عفا
ة  �ض��ر مبا

.“
ووفق��ا للم�ض��ادر ف��اإن ” عل��ى كل جمن��د جدي��د 
ين�ضم اإلى تلك الت�ضكيات القتالية اخلا�ضة اللتزام 
بال�ضري��ة وعدم ك�ض��ف اأماك��ن التدريب��ات النظرية 
وامليدانية الت��ي يتلقونها مهما كلفهم الأمر و�ضت�ضلم 
له��م �ضواري��خ موجه��ة واأ�ضلحة تكتيكي��ة متطورة 

كعهد خا�ضة .”
 820 اأن هن��اك  اأي�ض��ا ك�ضف��ت م�ض��ادر مطلع��ة 
عن�ضرًا اآخر من امل�ضتقطبن من قبل قائد امللي�ضيات 
ط��ارق عفا���ش، و�ضل��وا على دفع��ات متع��ددة اإلى 
مدين��ة عدن حل�ضور دورة ع�ضكري��ة، يف مع�ضكرات 
الق��وات  م��ن  لإ�ض��راف وتدري��ب �ضب��اط  تخ�ض��ع 

الإماراتية الغازية.
وكان نا�ضط��ون جنوبي��ون ق��د ك�ضف��وا يف اأكتوبر 
املا�ضي، ع��ن دخول عدد من البا�ض��ات تقل عنا�ضر 
�ضمالين من بر اأحمد، متجهن اإلى عدن، من جميع 
النق��اط الأمني��ة التابعة لق��وات »احل��زام الأمني« 
من �ضنحاح، يف منطق��ة ال�ضالع، واأبدوا ا�ضتغرابهم 
لع��دم اعرتا�ضه��م اأو اإيقافه��م.. وتوق��ع البع�ش اأن 

يكون هناك »توجيهات ُعليا« بال�ضماح لهم باملرور.

معسكرات تدريب املليشيات
وبالتزام��ن م��ع ب��دء تدري��ب عنا�ض��ر امللي�ضيات 
بقي��ادة ط��ارق عفا�ش من قب��ل الإماراتين، حتدثت 
و�ضائ��ل اإع��ام موالية ل�»التحالف« ع��ن بدء ت�ضكيل 

قوات »النخبة ال�ضنعانية« املوالية لأبو ظبي.
واأكد م�ض��در ع�ضكري يف وقت �ضابق اأنه مت ر�ضد 
مع�ضك��ر تدري��ب تاب��ع مللي�ضي��ات عفا���ش، يف وادي 
عد���ش الواقع يف مديرية ال�ضعي��د مبحافظة �ضبوة، 
ومت التاأك��د من قي��ام �ضب��اط اإماراتي��ن بالإ�ضراف 
على تدري��ب املئات من العنا�ضر فيه«، لفتاً اإلى اأن 
»اإقام��ة مع�ضكر وادي عد�ش ب�ضب��وة، مت بالتن�ضيق 
مع العميد طارق واأمن عام املوؤمتر عارف الزوكا”.
واأ�ض��اف ان��ه مت ر�ض��د مع�ضكر راب��ع يف مديرية 
الع��ود يف حمافظ��ة اإّب، ي�ض��اف اإل��ى دخ��ول ث��اث 
�ضحن��ات �ض��اح عرب طرق غ��ر ر�ضمي��ة، مقّدمة من 
الإم��ارات اإل��ى طارق �ضال��ح، مت ا�ضتامه��ا من قبل 
�ضي��خ يف ذمار«، كما اأكد امل�ضدر اأن »الإمارات قامت 
ب�ض��رف رواتب ل��اآلف من املوال��ن للمدعو طارق 

عفا�ش يف العا�ضمة �ضنعاء منذ اأ�ضهر«.
واأ�ضار اإلى اأنه »مت تقدمي ك�ضوفات تلك العنا�ضر 
ع��رب قائ��د ع�ضكري م��واٍل للرئي�ش عبدرب��ه من�ضور 
ه��ادي، يف مدين��ة قعطب��ة، وب��دوره قّدمه��ا للجانب 
»تل��ك  اأن  العن��د وع��دن«، مو�ضح��اً  الإمارات��ي يف 

الك�ضوفات اخلا�ضة برواتب تقّدم من الإمارات، 
مت العث��ور عليها من قبل القوات الأمنية يف اأحد 
املن��ازل التي كانت تابعة للرئي�ش ال�ضابق، الأحد 

الفائت”.

خطة االنقالب الفاشلة
ويف �ضياق مت�ضل ك�ضفت م�ضدر موثوق يف اأن�ضار 
اهلل ع��ن خطة اأعدتها امللي�ضي��ا بقيادة زعيمها �ضالح 
لإحداث فو�ضى يف العا�ضمة واملحافظات منذ يوليو 
املا�ض��ي. وهو ما اأكده م�ض��در يف اأن�ضار اهلل وانه مت 
مكا�ضفة قيادات يف املوؤمتر بتلك اخلطة، ومت ت�ضكيل 

جلنة حتقيق يف ذلك .
وت�سمن��ت اخلطة ثالث��ة م�سارات منه��ا، “م�سار 
اقت�ض��ادي واأمني وع�ضكري”.. الت��ي تناولها موقع 
“العرب��ي” عن م�ض��در ع�ضكري اأ�ضار الى انه »مت 
تنفي��ذ الكثر م��ن امل�ض��ار القت�ضادي ع��رب اإحداث 
وحماول��ة  غ��از،  واأزم��ة  نفطي��ة،  م�ضتق��ات  اأزم��ة 
تعطيل موؤ�ض�ض��ات الدولة، وخ�ضو�ضاً تعطيل العام 
الدرا�ض��ي، واته��ام اأن�ض��ار اهلل بالف�ض��اد، وحماولة 
م��ربرات  حت��ت  الأن�ض��ار  �ض��د  ال�ض��ارع  تاأجي��ج 
واإ�ضاعات واتهام��ات باطلة ت�ضتهدف م�ضريف اأن�ضار 

اهلل وعنا�ضرها”.
ياأتي ذل��ك يف ظل ا�ضتمرار قي��ادة املوؤمتر بزعامة 
�ضالح بانتهاج �ضيا�ضات ومواقف مناه�ضة لل�ضراكة 
الوطني��ة م��ع اأن�ض��ار اهلل، متجه��ة نح��و الت�ضعي��د 
وتنفي��ذ خمط��ط خارج��ي ف��اق كل الت�ض��ورات، مت 
الرتتي��ب ل��ه بدقة بالغ��ة تزامن��ا مع اإغ��اق املنافذ 
وح�ض��ار البل��د والتحري���ش لتهيي��ج ال��راأي الع��ام 
وت�ضعي��د مل ي�ضبق له مثيل منذ بداية العدوان على 
جبه��ات القتال خا�ضة تلك الواقع��ة باجتاه �ضنعاء 
وتوعد العدوان ب�ضرعة احل�ضم وقرب املفاجاآت ظنا 
منه��م اأن الدول��ة وموؤ�ض�ضاتها الأمني��ة والع�ضكرية 
اأ�ضبح��ت غارق��ة ب��كل ثقله��ا يف اأك��رث م��ن40 جبهة 

ومواجهة الت�ضعيد احلا�ضل.
ومل تك��ن اأحداث املول��د النبوي ال�ضب��ب الوحيد 
مل��ا حدث يف �ضنع��اء واملحافظ��ات، ب��ل اإن ما حدث 
كان مع��دًا ومرتب��اً ل��ه ب�ض��كل دقي��ق، نف��ذ باإ�ضراف 
زعي��م املوؤمت��ر وبقيادة جن��ل �ضقيق��ه املدعو طارق 
اللذي��ن �ضيط��را على ق��رار املوؤمتر ب�ض��كل تام خال 
الأ�ضه��ر املا�ضي��ة وتك�ضفت اأوراقهم باإث��ارة القاقل 
والختالت الأمنية وا�ضتهدافهم لدوريات ال�ضرطة 
ومواك��ب امل�ضارك��ن يف ذكرى املول��د النبوي خال 
يوم��ي الأربع��اء واخلمي���ش املا�ضين وال��ذي اأدى 
اإلى �ضقوط اأكرث م��ن خم�ضن �ضهيدا وجريحا ونحو 
ثماني��ة ع�ضر خمتطفا تعر�ض��وا للتعذيب والت�ضفية 
بر�ضا���ش امللي�ضي��ات بقيادة املدعو ط��ارق وداخل 

منزله وعلى طريقة داع�ش .
وبالتزام��ن م��ع الدع��وات الهجينة الت��ي فاجاأت 
اجلمي��ع واأطلقها زعيم امللي�ضي��ات عفا�ش بالنقاب 
عل��ى املجل���ش ال�ضيا�ض��ي الأعل��ى وحكوم��ة الإنقاذ 
وحتري���ش اجلي���ش والأم��ن بالتمرد والع��ودة من 
اجلبهات حتركت عنا�ضر الفتنة لقتحام املوؤ�ض�ضات 
يف ع��دد من املحافظ��ات وقطع العدي��د من اخلطوط 

الرئي�ضي��ة الت��ي متث��ل �ضريان��ا للجبه��ات وبطريقة 
خط��رة ل��و متت ل��كان له��ا اأث��ر خطر عل��ى و�ضع 

اجلبهات يف عدد من املحاور القتالية.

إسقاط صنعاء واحملافظات
م�ض��اء الأربعاء، وبعد املواجهات املحدودة التي 
�ضهدها جامع ال�ضال��ح، على خلفية رف�ش حرا�ضات 
اجلام��ع ال�ضم��اح لاأجهزة الأمني��ة بالدخول لتاأمن 
الفعالي��ة و�ضع��ود اللجن��ة الإعامي��ة اإل��ى م��اآذن 
اجلامع لنق��ل الفعالية وت�ضويره��ا، مت ن�ضر الآلف 
م��ن امل�ضلح��ن يف تبة توفي��ق �ضال��ح، يف بيت بو�ش 
وع��دد م��ن مناط��ق العا�ضم��ة، منها مثل��ث �ضنحان 
وجتهي��ز املئات م��ن امل�ضلحن يف بن��ي احلارث ويف 
بي��ت بو�ش وال�ض��واد، ومت ترتيب الو�ض��ع ع�ضكرياً 
يف �ض��ارع اجلزائ��ر وال�ضوارع املج��اورة له ك�ضارع 

بغداد وعمان.
تل��ك ال�ضتع��دادات ات�ض��ع نطاقها اإل��ى مديريات 
كذم��ار  الأخ��رى  واملحافظ��ات  العا�ضم��ة  ط��وق 
والبي�ض��اء واملحوي��ت وحج��ة وعم��ران واإب، ومت 
تكلي��ف �ضخ�ضي��ات ع�ضكري��ة واجتماعي��ة بالقي��ام 

بقطع كامل الإمدادات الع�ضكرية.
ويف �ضباح ال�ضبت، وبنف�ش التوقيت، قطع طريق 
�ضنع��اء � ذم��ار يف نقيل ي�ضل��ح ويف معرب ويف منطقة 
ر�ضاب��ة غ��رب ذم��ار ويف مدخل ذم��ار و�ض��وًل اإلى 
مف��رق حمام عل��ي والطريق املوؤدي اإل��ى اآن�ش ومنه 
اإلى احلديدة، كما مت قطع طريق ذمار � اإب يف منطقة 
كت��اب الواقعة بجانب مدينة يرمي، ويف نقيل ي�ضلح، 
ومت قط��ع طريق اإب � تع��ز يف نقيل ال�ضياين، والهدف 
»التم��ّرد«  تعزي��زات ع�ضكري��ة ملواجه��ة  اأي  من��ع 
احلا�ض��ل من قب��ل ع�ضاب��ة امللي�ضيات يف امل��دن، اأو 

تعزيز مدد للجبهات الع�ضكرية.
وباملث��ل، مت قط��ع طري��ق �ضنع��اء ���� خ��ولن ���� 
اإم��دادات  اأي  و�ض��ول  ملن��ع  خ��ولن  يف  �ض��رواح 
وتعزي��زات ع�ضكرية اإلى جبهات �ض��رواح، التي لو 

�ضقطت ل�ضقطت نهم، لأهميتها ال�ضرتاتيجية.
ويف املحويت مت قطع طريق الإمدادات يف مديرية 
الرجم والطويلة. ويف عمران مت قطع طريق �ضعده � 
عم��ران يف خمر ويف بني �ضرمي ويف نقيل الغوله. ويف 
حجة مت قط��ع الطريق الرابط مع عم��ران و�ضنعاء 
يف نقي��ل اخلذايل، بهدف قط��ع اأي تعزيزات ع�ضكرية 
جلبهة ميدي، اأو اإجها�ش »التمّرد« يف مدينة حجة.

تل��ك اخلطة اأعدت �ضلفاً، وكانت مر�ضودة قوبلت 
برتتيب��ات قوي��ة ملواجهتها من قبل الق��وات الأمنية 
والقبائل املحيطة وقوات اجلي�ش واللجان ال�ضعبية 
الت��ي اأحبطت موؤامرة اخليانة وب�ضطت نفوذ الدولة 

بنجاح.
كم��ا ا�ضت�ضلمت قيادات ال�ض��ف الأول للملي�ضيات 
يف عم��ران وحجة واملحويت وذم��ار واإب و�ضنعاء، 
ولق��ي زعيمها �ضالح م�ضرعه بع��د اأن حاول متزيق 
اجلبه��ة الداخلي��ة وت�ضلي��م رق��اب اليمني��ن لقوى 
حتال��ف الع��دوان وهو الأم��ر الذي اعتربت��ه القوى 
الوطني��ة خائنا لدم��اء ال�ضهداء واجلرح��ى ولبلده 

و�ضعبه.

العملية مؤامرة الخيانة: كشف تفاصيلها.. وخطواتها 
ال�����ع�����اص�����م�����ة.. وك�����ي�����ف مت وأده��������ا ف������ي 

بعد وواأد موؤامرة ميلي�صيا اخليانة وزعيمها، ك�صفت الوثائق التي مت العثور عليها يف وكر زعيم امليلي�صيا، وما ترتب عليها 

من خطوات عملية للميلي�صيا يف تنفيذ املوؤامرة.

التخريبية تنفيذه  ، الذي حاولت ملي�صيات �صالح  الوثائق واخلرائط جانبا من تفا�صل خمطط اخليانة  اأو�صحت  حيث 

يف مناطقة العا�صمة �صنعاء بالذات ويف بقية حمافظات اجلمهورية لإ�صقاط تلك املناطق يف فو�صى اأمنية ، وحرب داخلية ، 

باإيعاز مبا�رص من دول العدوان . وك�صفت الوثائق التي وجدتها الأجهزة الأمنية يف بع�ش اأوكار زعيم تلك امللي�صيات يف 

العا�صمة �صنعاء، الإجراءات الع�صكرية واخلطط و املهام الأمنية ن التي و�صعتها ملي�صيات �صالح، لتنفيذ خمطط اخليانة 

يف العا�صمة �صنعاء والذي بداأ التح�صري له من قبل فرتة طويلة من حماولة تنفيذه ن حيث ي�صار اإلى اأن �صالح كان ينوي 

البدء بالتنفيذ يف الرابع والع�رصين من اأغ�صط�ش الفائت ، لول حترك الأجهزة الأمنية ورجال القبائل اآنذاك.
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ال�”تامي��ز”  ن�ض��رت �ضحيف��ة 
لاأزم��ة  حتلي��ًا  الربيطاني��ة 
في��ه  اأوردت  املتفاقم��ة  اليمني��ة 
معلوم��ات ع��ن ويل عه��د اأبوظبي 
وويل عهد الريا�ش اأنهما ا�ضتطاعا 
عل��ي  الراح��ل  الرئي���ش  اإقن��اع 
�ضالح بالنق��اب على احلوثين 

والتحالف معهما.
وك�ض��ف التحلي��ل ع��ن اأن ويل 
العهد ال�ضعودي حممد بن �ضلمان 
وويل العه��د الإمارات��ي حممد بن 
– اللذي��ن ي�ضرف��ان عل��ى  زاي��د 
املعرك��ة �ضد جماع��ة احلوثي يف 
اليمن – يعتق��دان اأنهما يف و�ضع 

ميكنهما من القيام بدور حا�ضم.
وقال ريت�ض��ارد �ضبن�ضر، وهو 
كات��ب التحلي��ل، اإن اب��ن �ضلمان 

واب��ن زايد – ال��ذي يعترب نف�ضه 
منطق��ة  ر�ضم��ي يف  غ��ر  مراقب��ا 
اخلليج – كانا ق��د اأقنعا الرئي�ش 
علي �ضالح بالتخل��ي عن حتالفه 
م��ع جماع��ة احلوث��ي والتح��ول 
اإلى التحال��ف بقيادة ال�ضعودية، 
م�ضرًا اإل��ى اأن ه��ذا التوجه كان 
يعم��ل عليه ابن زاي��د لنحو اأكرث 

من عام.

واأ�ض��اف التحلي��ل اأن بن زايد 
وبن �ضلمان كانا بالفعل يخ�ضيان 
م��ن نق�ش �ضال��ح لتفاقه معهما، 
احل�ضب��ان  يف  ي�ضع��ا  مل  لكنهم��ا 
اأن��ه ميكن اأن يخ�ض��ر �ضالح اأمام 
جماعة احلوثي وبالتايل احرتاق 
انق��اب �ضال��ح، م�ضيف��اً  ورق��ة 
“بعد اأن تخلى �ضالح اأخرًا عن 
حتالفه م��ع جماعة احلوثي، فاإن 

حتالفاته مع زعماء القبائل كانت 
اأي�ضاً قد تراجعت”.

ويق��ول املحل��ل �ضبن�ض��ر “اإن 
ال�سعودي��ن ل يزالون يحتفظون 
اإل��ى جانبه��م بالقائ��د الع�ضكري 
الأحم��ر  حم�ض��ن  عل��ي  اليمن��ي 
الذي كان مبثاب��ة ال�ضاعد الأمين 
�ضال��ح”،  الراح��ل  للرئي���ش 
م�ضيف��اً اأن ب��ن �ضلم��ان وبن زايد 
يراهن��ان اأي�ضاً عل��ى جنل �ضالح 
)اأحم��د عل��ي( حل�ض��د م��ا تبق��ى 
لأبي��ه،  الداعم��ة  القواع��د  م��ن 
وي�ضي��ف “غر اأن هن��اك �ضكوك 
يف قدرت��ه عل��ى اأن يفع��ل ما عجز 
بقي��ادة  التحال��ف  حتقيق��ه  ع��ن 
ال�ضعودي��ة ووال��ده م��ن التغلب 

على احلوثين”.

ك�ضف��ت جريدة “نيويورك تامي��ز″ العريقة يف 
خرب لها اأم�ش مبا يفيد احتمال عدم جناح �ضواريخ 
باتريوت الأمريكية يف اعرتا�ش ال�ضاروخ اليمني 
ال��ذي ا�ضتهدف مطار خال��د بالقرب من الريا�ش يف 
بداية ال�ضهر املا�ضي، ويف حالة �ضحة هذا اخلرب، 
فه��و يحمل انعكا�ضات ع�ضكرية كبرة على الدفاع 
الأمريك��ي اأكرب م��ن ال�ضعودي، ويرتج��م اإ�ضرار 
ال�ضعودي��ة احل�ض��ول عل��ى نظام الدف��اع اجلوي 
“ث��اد”  اأو  الرو�ض��ي   ″400 “ا���س  ال�ضاروخ��ي 

الأمريكي.
وي�ضدر مقال جريدة “نيويورك تاميز″ بعدما 
كان الهتم��ام مبو�ضوع ال�ضاروخ قد تراجع على 
الرغ��م من ال�ضج��ة ال�ضيا�ضية الت��ي رافقته بعدما 
ح�ضل��ت العربي��ة ال�ضعودي��ة عل��ى دع��م معظ��م 
ال��دول العربية والإ�ضامية، وتربز اجلريدة كيف 
احتفل الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب باعرتا�ش 
�ضواري��خ باتريوت ال�ض��اروخ البالي�ضتي اليمني 

الذي هو من �ضنع اإيراين بدون �ضك.
وكان اخلرب ال�ضائد من قبل هو جناح الدفاعات 
ال�ض��اروخ  اعرتا���ش  يف  ال�ضعودي��ة  اجلوي��ة 
باتري��وت  �ضواري��خ  توجي��ه  بف�ض��ل  وتدم��ره 
لعرتا�ض��ه، وب��داأ ينك�ض��ف �ضحة الأخب��ار التي 

راج��ت ب��اأن ال�ض��اروخ ق��د اأ�ض��اب اله��دف ولكن 
الريا�ش ادعت العك�ش.

واإذا �ضح��ت الأخب��ار الت��ي ن�ضرته��ا جري��دة 
ال�ضاروخ  بنجاح  تامي��ز″  “نيويورك 

مط��ار  ا�ضته��داف  يف  اليمن��ي 
مفاج��اأة  فه��و  خال��د 

ونقلت  كبرة،  ع�ضكرية 
اجلري��دة اخل��رب ع��ن 
خ��رباء يف ال�ضواريخ 
يف  ميدلب��وري  م��ن 
الذي��ن  كاليفورني��ا، 

قام��وا برئا�ض��ة اخلبر 
بتحلي��ل  لوي���ش  جيف��ري 

الكثر م��ن املعطيات لي�ضلوا 
الى هذه احلقيقة.

وق��ام اخل��رباء بتحلي��ل ال�ضاروخ م��ن زاوية 
الأم��ن القوم��ي الأمريك��ي، فق��د اعت��ربوا ف�ض��ل 
باتريوت يف اعرتا�ش ال�ضاروخ البالي�ضتي اليمني 
خ��رب خط��ر للدفاع��ات اجلوي��ة الأمريكي��ة قب��ل 
الدفاع��ات ال�ضعودي��ة. وك�ضف التقري��ر اأن عبوة 
املتفجرات انف�ضلت عن اأنبوب ال�ضاروخ، وجنح 
باتري��وت يف اإ�ضقاط اأنبوب ال�ض��اروخ ومل ينجح 

يف اعرتا�ش العبوة النا�ضفة التي اأ�ضابت املطار.. 
ومن��ذ بداية �ضرب احلوثين ب�ضواريخ بالي�ضتية 
يف احلرب �ضد ال�ضعودية، تقوم الأخرة باإ�ضرار 
حديدي للح�ضول على �ضواريخ متطورة. 
للح�ض��ول  رو�ضي��ا  فاحت��ت  فق��د 
عل��ى منظوم��ة “اإ���ش ″400 
التي تعرت���ش ال�ضواريخ، 
الوليات  عل��ى  وت�ضغ��ط 
املتحدة لتبيعها منظومة 
�ضواري��خ ث��اذ بقيمة 15 

مليار دولر.
ال�ض��اروخ  واأبط��ل 
باتري��وت  مفع��ول  اليمن��ي 
ال��ذي ا�ضته��ر يف ح��رب الع��راق 
الأول��ى، وق��د يك��ون ال�ض��اروخ الذي 
وجهه احلوثيون يوم 4 نوفمرب املا�ضي �ضد مطار 

الريا�ش نهاية الباتريوت.
اعرتا���ش  يف  ف�ض��ل  ق��د  باتري��وت  كان  واإذا 
اأم��ام  احل��ال  �ضيك��ون  فكي��ف  ميين��ة  �ضواري��خ 
�ضواري��خ اإيراني��ة متطورة يف ح��ال ن�ضوب حرب 

بن العربية ال�ضعودية واإيران.

وقالت ال�سحيفة اأن ال�سعودية مبقتل �سالح 
تلق��ت �ضربة قوي��ة ولن تك��ون الأخرة. 
واأن بن �ضلمان يحاول اخلروج من ورطته 

يف اليمن لك��ن ان�ضحابه يعن��ي ال�ضت�ضام 
للحوثين الذين �ضيحكمون اليمن.

الدبلوما�ضي��ة  اأن  ال�ضحيف��ة  واعت��ربت 
ال�ضعودية قد تلق��ت �ضربة اأخرى مع مقتل 

الرئي�ش اليمني ال�ضابق علي عبد اهلل �ضالح، 
عل��ى ي��د احلوثي��ن ، بع��د يوم��ن فق��ط من 

خروج��ه من حتالفه م��ع احلوثين، ودعوته 
اليمنين اإلى الثورة �ضدهم.

للكات��ب  ال�ضحيف��ة  ن�ضرت��ه  تقري��ر  وق��ال 
ال�ضهي��وين ت�ضف��ي بارائيل، مرا�ض��ل ال�ضحيفة 
املتخ�ض���ش يف �ضئ��ون ال�ض��رق الأو�ض��ط: »ل 
حت�ض��دوا ويل العهد ال�ضعودي الأمر حممد بن 
�ضلم��ان، الذي من املق��رر اأن يعن مل��ًكا قريًبا. 
فق��د عان��ت �ضيا�ضته ه��ذا الأ�ضبوع م��ن �ضربة 
موؤمل��ة – وعل��ى ما يب��دو، فلن تك��ون ال�ضربة 

الأخرة«.
واأ�ض��ار التقري��ر اإل��ى اأن ال�ضعودي��ة ت�ض��ن 
حرًب��ا �ضامل��ة عل��ى اليمن ويب��دو اأنه��ا تنزلق 
عل��ى منح��در �ضعب. حت��ى وقت قري��ب كانت 
ال�ضعودي��ة ترع��ى الرئي���ش اليمن��ي عب��د ربه 
من�ض��ور هادي، الذي يعي���ش يف اململكة، وغر 
قادر على العودة اإلى دياره. ويحل حمله قادة 

القوات الع�ضكرية ال�ضعودية.
وتاب��ع التقري��ر بقول��ه: اإن��ه بع��د ا�ضتثم��ار 
ملي��ارات ال��دولرات يف احل��رب، فق��د خل���ش 

حمم��د بن �ضلم��ان – الذي 

 – �ضرارته��ا  اأطل��ق 
اإل��ى اأن التكلف��ة املرتفع��ة ل ت�ضم��ن الن�ض��ر، 
واأن العتم��اد عل��ى ه��ادي ل معنى ل��ه. ويقال 
اإن الأم��ر يري��د خف���ش خ�ضائ��ره الع�ضكري��ة 
والن�ضحاب من اليم��ن مقابل بع�ش الرتتيبات 

الدبلوما�ضية.
�ضروط �ضالح

وفًق��ا للتقري��ر، فق��د كان ويل عه��د اأبوظب��ي 
الأم��ر حممد بن زايد اآل نهيان، احلاكم الفعلي 
لدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتحدة، ه��و الذي 
اق��رتح خط��ة عم��ل م�ضرتك��ة م��ع ال�ضعودية، 
م��ن �ضاأنه��ا اأن متك��ن كا البلدين م��ن موا�ضلة 
ال�ضيط��رة على التح��ركات يف اليم��ن. وقد اأفيد 
باأن��ه اقرتح على ابن �ضلم��ان اأن يقوم ب�»ثورة 
داخلية« م��ن �ضاأنها اأن تدف��ع الرئي�ش املخلوع 
�ضال��ح اإل��ى تغي��ر م�ض��اره، والن�ضم��ام اإلى 
التحال��ف العرب��ي، ب��دًل عن القت��ال اإلى جانب 

احلوثين.
وبح�ض��ب التقرير، فقد ح��دد �ضالح، الذي 
اأراد اأن ي�ضتعي��د من�ضبه، وال��ذي �ضن اأثناء 
ف��رتة وليته معارك قا�ضي��ة �ضد احلوثين، 
اأربع��ة �ضروط لان�ضم��ام للتحالف العربي، 
وه��ي اإزال��ة ا�ضم��ه م��ن قائم��ة العقوب��ات 
مبن�س��ب  وع��وًدا  يتلق��ى  واأن  الدولي��ة، 
�ضيا�ض��ي يف اليم��ن اجلدي��د، واأن يبقى هو 
وعائلت��ه يف اآم��ان، بالإ�ضاف��ة اإلى مطالب 

مالية.
ويبدو اأن ال�ضعودية والإمارات وافقتا 

على ال�ضروط ليعلن �ضالح عن »ثورته«.
وق��ال التقري��ر: »ل��و مل ُيقت��ل �ضال��ح م��ن 
قب��ل مناف�ضي��ه احلوثي��ن، لكان��ت ال�ضعودي��ة 
والإمارات قد ح�ضلتا على رئي�ش ميني تابع لهم 
مع جي�ش مواٍل له، ميكنه اأن يواجه احلوثين، 
ولك��ن اخلطة ف�ضلت. ح��اول احلوثيون، الذين 
كان��وا على بين��ة من اخلطة، حت��ى اآخر حلظة 
اإقناعه باأن يبقى �ضريًكا، ولكنه قتل بعد خطابه 

الثوري«.
لي�ش لدى ال�ضعودية والإمارات الآن مر�ضًحا 

رئا�ضًيا جديًرا بالهتمام.
وو�ض��ف التقري��ر اخلي��ارات احلالي��ة باأنها 
مكل��ف  احل��رب  ا�ضتم��رار  اإن  جي��دة.  لي�ض��ت 
للغاية، اقت�ضادًيا ودبلوما�ضًيا، لكن املفاو�ضات 
م��ع احلوثين تعني ال�ضت�ض��ام واخلروج من 

اليمن، والذي �ضيبقى حتت حكم احلوثين.

صحيفة هارتس اإلسرائيلية:

تنشر بعض تفاصيل اتفاق صالح مع السعودية واإلمارات

صحيفة الـ»تاميز« البريطانية: بن سلمان وبن زايد أقنعا صالح بالتحالف معهما منذ عام

تقرير نيويورك تاميز: صاروخ احلوثيني الذي استهدف الرياض أصاب هدفه وبات يشكل خطورة على أمريكا وأسطورة الباتريوت

احلوثي������ني  جماع������ة  رويتــــــرز: 
اليمني������ة تش������عل احلرائق في 

مفاعل أبو ظبي النووي
قال��ت وكال��ة روي��رتز اليوم نقا ع��ن وكال��ة النباء 
اليمني��ة الي��وم الح��د ان جمموع��ة احلوثي��ن اليمنية 
اطلقت �ضاروخا من طراز ك��روز باجتاه حمطة للطاقة 

النووية يف ابوظبي يف المارات العربية املتحدة.
وق��ال املوقع ان “ق��وة ال�ضواريخ تعل��ن عن اطاق 
�ض��اروخ كروز جمنح باجت��اه مفاعل الربكة النووي يف 
ابوظب��ي”. مل تقدم املزي��د من التفا�ضي��ل.. وقال وزير 
الطاق��ة يف دول��ة الإمارات العربية املتح��دة اإن م�ضروع 
الربكة ال��ذي تقوم ببناءه �ضركة الكهرب��اء الكورية من 
املتوق��ع اأن يكتم��ل واأن ي�ضب��ح جاه��زا للعم��ل يف ع��ام 

.2018
وه��ذه هي املرة الثانية الت��ي اأطلقوا فيها احلوثيون 
ال�ضواري��خ باجتاه المارات، فقب��ل ب�ضعة اأ�ضهر قالوا 

اإنهم “جنحوا” يف اختبار �ضاروخ باجتاه اأبوظبي.

 هارتس: مجموع������ة املتمردين 
تطل������ق  اليمني������ني  احلوثي������ني 
صاروخًا عل������ى »مفاعل نووي 

« إماراتي
اما هذه ال�ضحيفة العربية الناطقة باللغة النكليزية 
فقد قالت ان جماعة احلوثي��ن اليمنية املتمردة اعلنت 
عل��ى موقعها على النرتنت اأنه��ا اأطلقت �ضاروخ كروز 
عل��ى م�ضروع للطاقة النووية يف اأبو ظبي.. وقال املوقع 
ان “ال�ض��اروخ ه��و ك��روز جمن��ح ومت اطاق��ه باجتاه 
مفاع��ل الربك��ة الن��ووي يف ابوظب��ي”. ومل يك��ن ل��دى 

امل�ضوؤولن الإماراتين اأي تعليق فوري.
اإن حمط��ة بركه للطاق��ة النووية البالغ��ة قيمتها 20 
ملي��ار دولر تق��ع يف �ضح��راء اأبوظب��ي الغربي��ة. ومن 
املقرر اأن يبداأ اأول مفاعاته الأربعة، التي يجري بناوؤها 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة بالقرب من حدودها 
م��ع ال�ضعودي��ة، يف عام 2018.. وتاأتي ه��ذه العملية يف 
الوق��ت الذي حتتف��ل فيه الم��ارات العربي��ة املتحدة، 
الت��ي تعد جزءا م��ن التحالف الذي تق��وده ال�ضعودية، 
بعيده��ا الوطن��ي.. واحلوثيون ي�ضيط��رون على الكثر 
م��ن اليمن مبا يف ذل��ك العا�ضمة �ضنع��اء. وهم يقاتلون 
حتالف��ا ع�ضكري��ا بقي��ادة ال�ضعودي��ة ي�ض��م الم��ارات 
العربي��ة املتح��دة ومقرها مين��اء ع��دن اجلنوبي.. ويف 
منت�ض��ف ت�ضري��ن الثاين / نوفم��رب، قال رئي���ش اللجنة 
احلوثي��ة العلي��ا للحوثي��ن، حممد عل��ي احلوثي، عرب 
و�ضائ��ل التوا�ض��ل الجتماعي اإن احلوثي��ن �ضيبدوؤون 
يف ا�ضته��داف املن�ضاآت النفطية ال�ضعودية، حيث جتري 
وبانتظام تهديدات احلوثين �ضد ال�ضعودية والإمارات 

العربية املتحدة.

احلوثي������ني  جماع������ة  هينــــــدو:  ذا 
اليمني������ة تس������بب احلرائق في 

مفاعل ابو ظبي النووي
اما هذا املوق��ع فقد قال اإن املتمردين يف اليمن اعلنوا 

انهم اطلقوا �ضاروخا باجتاه حمطة نووية قيد الن�ضاء 
يف المارات العربي��ة املتحدة. ومل يكن لدى امل�ضوؤولن 
الإماراتي��ن اأي تعلي��ق ف��وري.. وتاأت��ي ه��ذه العملية 
و�ض��ط قتال عنيف يف العا�ضمة اليمنية، حيث ا�ضتهدفت 
ال�ضع��ودي  التحال��ف  قاده��ا  الت��ي  اجلوي��ة  الغ��ارات 
احلوثي��ن يف ذلك القتال. وتاأت��ي هذه املطالبة يف الوقت 
ال��ذي حتتفل فيه المارات العربي��ة املتحدة، التي تعد 
ج��زءا م��ن التحالف ال��ذي تق��وده ال�ضعودي��ة، بعيدها 

الوطني.

اليمنيون  احلوثي������ون  بلومبــــــرغ: 
يقولون إنهم أطلقوا صاروخًا 
على محطة أبو ظبي النووية

ام��ا هذا املوق��ع فقد ق��ال اإن املتمردي��ن احلوثين يف 
اليمن قال��وا انهم اطلقوا �ضاروخا بالي�ضتيا على حمطة 
للطاقة النووية يف ابوظبي حيث ا�ضتهدفوا ع�ضوا ثانيا 

يف التحالف العربي الذي يقاتلهم.
وتاأت��ي ه��ذه ال�ضطراب��ات بع��د اأ�ضابي��ع م��ن قي��ام 
احلوثين باإطاق �ضاروخ على مطار ال�ضعودية الدويل 
يف الريا���ش. وادى هذا الهجوم الذي احبطته الدفاعات 
اجلوي��ة ال�ضعودي��ة الى زي��ادة ح�ضيل��ة املواجهة بن 
اململكة الغني��ة بالنفط واليمن كما اعرت�ضت ال�ضعودية 
عل��ى اط��اق �ضواري��خ بالي�ضتية م��ن اليم��ن ال�ضبوع 
املا�ض��ي حيث قالت انه��ا ت�ضكل تهديدا لام��ن القليمي 
والدويل.. وعلى الرغم من احلملة اجلوية املدمرة التي 
قتلت مئات املدنين، ل يزال احلوثيون ي�ضيطرون على 

العا�ضمة �ضنعاء والأرا�ضي يف ال�ضمال.

احل���وث���ي���ون ف��ي  ســـــي ان بـــــي ســـــــي: 
ال���ي���م���ن ي��ط��ل��ق��ون ال���ص���واري���خ 
ب��������اجت��������اه م�����ف�����اع�����ل أب�����وظ�����ب�����ي 

النووي
ام��ا هذه الوكال��ة فقد قالت اإن وكال��ة النباء اليمنية 
قالت اليوم الحد ان جمموعة احلوثين اليمنية اطلقت 
�ضواري��خ ك��روز باجت��اه حمط��ة للطاق��ة النووي��ة يف 
ابوظب��ي يف المارات العربي��ة املتحدة. ومل ترد تقارير 
عن الإم��ارات العربي��ة املتحدة.. وي�ضيط��ر احلوثيون 
عل��ى جزء كب��ر من �ضم��ال اليم��ن وقال��وا ان ابو ظبي 
ع�ض��و التحالف الذي تق��وده ال�ضعودية منذ عام 2015 
كان��ت هدفا ل�ضواريخهم.. وهذه ه��ي املرة الثانية التي 
ي�ض��در فيه��ا احلوثيون ه��ذا العام ال�ضواري��خ باجتاه 
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة. وقبل ب�ضع��ة اأ�ضهر قالوا 

اإنهم جنحوا يف اختبار �ضاروخ باجتاه اأبوظبي.

املتمردون  اســرائــيــل:  اوف  تاميز  ذا 

ص��اروخ��ًا  يطلقون  ال��ي��م��ن��ي��ون 
على موقع اإلمارات النووي

اإن املتمردي��ن يف اليم��ن اأعلن��وا الي��وم الح��د انه��م 
اطلق��وا �ضاروخا باجتاه حمطة نووي��ة قيد الن�ضاء يف 
الم��ارات العربي��ة املتح��دة. ومل يكن ل��دى امل�ضوؤولن 
الإماراتي��ن اأي تعليق ف��وري.. اإن حمطة بركه للطاقة 
النووي��ة البالغة قيمتها 20 مليار دولر تقع يف �ضحراء 
اأبوظب��ي الغربي��ة، حيث تاأت��ي هذه املطالب��ة يف الوقت 
ال��ذي حتتفل فيه المارات العربي��ة املتحدة، التي تعد 
ج��زءا م��ن التحالف ال��ذى تق��وده ال�ضعودي��ة، بعيدها 

الوطني.

ردود فع������ل إس������رائيلية مرعوب������ة إثر ضرب 
مفاعل نووي في أبوظبي بصاروخ كروز

يعر���ش التقري��ر الت��ايل كيفي��ة تعام��ل و�ضائل الع��ام الغربي��ة وال�ضرائيلي��ة الناطق��ة باللغة 
النكليزي��ة مع قيام الق��وات اليمنية باإطاق �ض��اروخ كروز على مفاعل براك��ه النووي يف املنطقة 

الغربية لإمارة اأبوظبي وفيما يلي اأيرز ال�ضحف واملواقع:
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ى ب�"اإ�ضرائيل"  من املعلوم اأَنّ املوؤ�ّض�ش ملا ي�ضَمّ
"ل قيمة لليهود بدون  "ديفيد بن غوريون" قال: 
"لإ�ضرائيل" بدون القد�ش،  "اإ�ضرائي��ل، ول قيمة 
ول قيمة للقد�ش بدون الهيكل"، وعليه فال�سهاينة 
ة الإ�ضامية للقد�ش؛  يحاولون طم�ش معامل الهوَيّ
وهنال��ك حمل��ة ق��ذرة يف تهوي��د القد���ش. وبدون 
م��ات للمق��ال كذلك، فمن املعل��وم اأَنّ املوؤ�ّض�ش  مقِدّ
��ى ب�"اإ�ضرائي��ل" "ديفي��د ب��ن غوري��ون"  مل��ا ي�ضَمّ
ق��ال: "ل قيمة لليهود ب��دون "اإ�ضرائيل، ول قيمة 
"لإ�ضرائيل" بدون القد�ش، ول قيمة للقد�ش بدون 
الهي��كل"، وعلي��ه فال�سهاين��ة يحاول��ون طم���س 
��ة الإ�ضامية للقد���ش؛ وهنالك حملة  معامل الهوَيّ
ق��ذرة يف تهوي��د القد���ش وم��ن ذل��ك: 1( حماولة 
ط��رد ال�ضكان املقد�ضين من اأر�ش القد�ش واإخاء 
يف  املغت�ضبات)امل�ضتوطن��ات(  وبن��اء  دوره��م، 
القد���ش ال�ضرقي��ة اإذ بنيت اأكرث م��ن 45 مغت�ضبة 
ا�ضتيطانَيّة بعد احتال القد�ش عام 1967م، وبلغ 
ان ه��ذه املغت�ضبات لع��ام 2009م اأكرث  ع��دد �ض��َكّ
م��ن ربع مليون ن�ضم��ة!! بل اأك��دت الدرا�ضة التي 
اأعدها مركز الأبح��اث التطبيقية بالقد�ش "اأريج" 
اأن �ضلط��ات الكي��ان ال�ضهي��وين ع��ززت املخط��ط 
ال�ضتيط��اين يف ال�ضف��ة الغربية من خ��ال تكثيف 
البن��اء الع�ضوائ��ي وفر���ش �ضيا�ض��ات الت�ضييق 
بح��ِقّ الفل�ضطيني��ن، ل �ضيم��ا يف مدين��ة القد���ش 
املحتل��ة. فامل�ض��روع يه��دف اإل��ى تهوي��د القد�ش، 
وجعله��ا راأ���س وقل��ب دول��ة "اإ�ضرائي��ل"، مقابل 
تخفي���ش عدد الع��رب اإلى 12% ع��رب الإجراءات 
واملمار�ض��ات العدواني��ة؛ م�ضًرا اإل��ى اأن وترة 
املحتل��ة  القد���س  يف  "ال�ضتيطاني��ة"  احلرك��ة 
اآخ��ذة يف الت�ض��ارع ك��رٍدّ �ضهي��وين عل��ى اإعانه��ا 
عا�ضم��ة للثقاف��ة العربية. 2( هدم بي��وت الكثر 
م��ن املقد�ضين وج��رف منازله��م، باأدنى احلجج 
واأتف��ه الأ�ضب��اب، ففي �ضمن خط��ة تهويد القد�ش 
ق��ررت بلدي��ة القد���ش املحتل��ة اإخ��اء 115 بيًت��ا 
بح��ي الب�ضت��ان يف بل��دة �ضل��وان جن��وب امل�ضجد 
الأق�ضى بحجة اأنها ُبنيت بغر ترخي�ش. وهنالك 
ط��رق واأحابيل م��ن مكر يه��ود يفعلونه��ا لإغراء 
املقد�ضين على القبول بالتعوي�ش؛ لكي ي�ضتولوا 
اليه��ود على بيوتهم، فقد ذك��رت م�ضادر �ضحفية 
اأن م�ضئ��ول ملف القد�ش ال�ضرقية يف جمل�ش بلدية 
القد���س ال�سهي��وين "يك��ر �ضيغب" التق��ى �ضكاًنا 
م��ن بلدة �ضل��وان وعر���ش عليهم اإمكاني��ة اإخاء 
منازله��م طوًع��ا وتعوي�ضه��م ب�ضكن بدي��ل، لكنه 
ع��اد ونف��ى اأن تكون هن��اك تعوي�ض��ات واإمنا هو 
جم��رد حديث!! ولهذا جند اأَنّ �ضكان حي الب�ضتان 
جن��وب امل�ضجد الأق�ضى اأ�ضبحوا اليوم يف دائرة 
ا بعد اأن األغت اللجنة  اخلطر احلقيق��ي، خ�ضو�ضً
اللوائي��ة للتنظي��م والبن��اء ال�ضهيوني��ة املخطط 
م��ه اأهايل احل��ي، وقد ج��اء هذا  ال��ذي كان ق��د قَدّ
الإلغ��اء نتيج��ة م�ضادق��ة اللجنة املذك��ورة على 
خمطط اآخ��ر لنف�ش املنطقة قام��ت باإعداده بلدية 
�ضيت��م  اجلدي��د  املخط��ط  ومبوج��ب  الحت��ال، 
اإزال��ة الق�ض��م الأكرب من ح��ي الب�ضت��ان وت�ضريد 
�ضكان��ه البالغ عدده��م 1500 مواط��ن، وجتريف 
احل��ي وحتويل��ه اإلى حدائق عام��ة؛ وذلك �ضمن 
خمط��ط وا�ضع يه��دف اإلى تهويد حمي��ط امل�ضجد 
املقد���ش.  ب�"احلو���ش  ُيع��رف  م��ا  اأو  الأق�ض��ى 
3( تكث��ر الن�ض��ل ال�ضهي��وين لاإقام��ة يف اأر���ش 
القد���ش، وحماول��ة التعر���ش للمقد�ضي��ن للكثر 
من ال�ضغ��وط وامل�ضايقات لثنيه��م عن الثبات يف 
اأرا�ضيه��م، ولعَلّ خر م��ا ي�ضهد على ذلك الأ�ضتاذ 
"خليل التفكجي"، مدير دائرة اخلرائط بجمعية 
"اإ�ضرائي��ل  يق��ول:  حي��ث  العربي��ة،  الدرا�ض��ات 
ت�ضتهدف من وراء هذه ال�ضيا�ضة تقلي�ش الوجود 
العربي اإلى اأقل من 22% من اإجمايل �ضكان القد�ش 
ال�ضرقي��ة، ول�ضمان تنفيذ ذل��ك و�ضعت قانونن، 
الأول: هو قانون امل�ضادرات، ومبوجبه �ضادرت 
وبح�ض��ب  الأرا�ض��ي"،  م��ن  الدومن��ات  مئ��ات 
التفكج��ي، تفي��د الإح�ضائيات الر�ضمي��ة باأن عدد 
يف  للفل�ضطيني��ن  اململوك��ة  ال�ضكني��ة  الوح��دات 
القد���ش يبلغ الآن نحو 38 األ��ف وحدة مقابل 62 
األف وح��دة لليه��ود. 4( حماولة اخت��اق اليهود 
لبع���ش الق�ض���ش الكاذبة اأو الأعم��ال التي يكون 

ه��م، فيحاولوا اأن  يف ظاهره��ا نوع من العنف �ضَدّ
ي�ضتغِلّ��وا هذه الأحداث لكي تاأت��ي هذه الأمور يف 
�ضاحله��م. 5( تغا�ضي املجتمع الدويل عن احلالة 
��ة يف عملي��ة التعديل الدميغ��رايف باإ�ضكان  الكارثَيّ
اليهود اأماكن الفل�ضطينين التي كانت لهم اأ�ضالة، 
ونزع حقوقهم، دون اأي اإيقاف لهذه اجلهود. 6( 

يحاول ال�ضهاينة حتويل بع�ش جهات امل�ضجد 
الأق�ض��ى واحليطان املحيطة ب��ه لأن تتحول اإلى 
م��كان لل�ضياحة ت��در اأرباح��اً هائلة عل��ى دولتهم 
ة ي�ضع��ون للقيام بها  املزعوم��ة، ولديهم الآن خَطّ
مل��ا ي�ضمون��ه باحلو���ش املقد���ش، وال��ذي �ضيقام 
عل��ى اأرا�ض��ي �ضل��وان؛ وم��ن الأه��داف املعَلن��ة 
لهذا امل�ض��روع: تنمية جمال م��ا ي�ضَمّى)احلو�ش 
�ش لليه��ود؛ ل�ضتيعاب و"جذب  التاريخ��ي( املقَدّ
�ضياح��ي" ل�10 ماي��ن زائر، وجتني��د وا�ضتثمار 
نح��و 2 ملي��ار �ضيكل جدي��د يف خطٍة يت��م تنفيذها 
ل�ضت �ضنوات، وجتنيد معظم "ال�ضعب اليهودي" 
يف ح��ِثّ تنمي��ة امل�ضروع، اأي الع��رتاف ال�ضمني 
�ش الذي- ح�ضب  بحق��وق اليهود يف احلو�ش املقَدّ
التعري��ف ال�ضهي��وين- ي�ضمل )امل�ضج��د الأق�ضى 
القدمي��ة  7( �ضرق��ة بع���ش احلج��ار  املب��ارك(. 
��ة ق��رب باح��ة الأق�ضى، وقد  التاريخي��ة والأثرَيّ
اأّك��د ذل��ك موؤ�ض�ضة الأق�ض��ى لوقف وال��رتاث باأَنّ 
ة يف مبنى  ة تهويدَيّ الفتتاح الر�ضمي حلديقة اأثرَيّ
الكني�ض��ت ت�ض��م حج��ارة م�ضروق��ة م��ن امل�ضجد 
الأق�ض��ى املبارك وذلك بدعوى اأَنّها حجارة تعود 
اإل��ى املعبد اليهودي املزعوم، ما يدل على اأَنّ هذه 
اجلرائ��م ال�ضهيوني��ة الت��ي ترتكب جه��ارًا نهارًا 
تت�ضاع��د وتزداد يوم��اً بعد يوم يف ظ��ل ال�ضكوت 
ة  العرب��ي العجي��ب!! وللعل��م فق��د �ض��درت ع��َدّ
تقاري��ر وكان م��ن اأواخره��ا التقري��ر ال�ضادر عن 
مكتب تن�ضيق الن�ضاط��ات الإن�ضانَيّة التابع لاأمم 
املتح��دة موؤخرًا، والذي ذكر في��ه بكل و�ضوح اأَنّ 
ه��ا متار�ش جرمية تطهر  ى باإ�ضرائيل فاإَنّ م��ا ي�ضَمّ
عرق��ي يف القد�ش، وح�ض��ب تقرير الأم��م املتحدة 
ه �ضوف يرحل على �ضكل تدريجي قرابة �ضتن  فاإَنّ
األ��ف فل�ضطيني من مدينة القد�ش وتهدم منازلهم، 
وهذا يعد جرمية من جرائم القانون الدويل، حيث 
ت�ضنف املادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 
1949م، والفق��رة 1 )د( من امل��ادة 7 من النظام 
الأ�ضا�ض��ي للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة، الط��رد 
الق�ض��ري -�ض��واء كان فردي��ا اأو جماعي��ا- باأن��ه 
"جرمي��ة �ض��د الإن�ضانية". بح�ض��ب و�ضف اأحد 
املخت�ض��ن يف هذا املج��ال!! ن�ضاط��ات �ضهيونَيّة 
حت��ت الأق�ض��ى! كلنا يعل��م مدى كي��د ال�ضهاينة 
وغّلهم من امل�ضج��د الأق�ضى، وعملهم على اإفنائه 
وتدم��ره ب�ضت��ى الو�ضائ��ل، فتارة يعم��دون اإلى 
اإحراق��ه، وحيناً يعملون على اإقناع العامل كله اأن 
امل�ضاحة امل�ضّم��اة مب�ضجد قبة ال�ضخرة - والتي 
هي جزء من امل�ضجد الأق�ضى - هي نف�ضها امل�ضجد 
الأق�ض��ى؛ حت��ى يرتك��ز اهتمامنا عل��ى حمايتها 
دون �ضائر اأجزاء امل�ضجد، والآن هم م�ضتمرون يف 
حفرياته��م حتت امل�ضجد الأق�ض��ى بحجة البحث 

ع��ن هيكلهم املزعوم، وهم للحقيقة قوم يح�ضنون 
�ضناع��ة احلدث، والتاعب باحل��دث، وا�ضتغال 
احل��دث كذل��ك، ولق��د ق��ال يوم��اً اأح��د املفكري��ن 
الإ�ضامي��ن كلمة ل زالت تقرقر يف اأذين وهي: اأَنّه 
يف ال�ضاب��ق انت�ضر اليهود علين��ا م�ضتغلن جهلنا 
والي��وم ينت�ضرون علينا م�ضتغل��ن عجزنا. وهذا 

هو الواقع، 
فاليه��ود الآن م�ضتم��رون يف احلفري��ات حت��ت 
امل�ضج��د الأق�ض��ى، وهم ي�ضتثم��رون حالة العجز 
واخل��ور واله��وان الت��ي يعي�ضها الع��امل العربي 
ارة  والإ�ض��ام، وهم قبالة ذلك يفعل��ون اأفعاًل جَبّ
لكي يتهياأ املناخ املنا�ض��ب والوقت املنا�ضب لهدم 
امل�ضج��د الأق�ض��ى، وانهي��ار اأ�ضا�ضات��ه التحتية، 
ولع��َلّ م��ن اأه��ِمّ الن�ضاطات الت��ي يقوم به��ا يهود 
ال�ضهيونَيّة جت��اه امل�ضجد الأق�ضى ما يلي ذكره: 
1( احلفري��ات العدي��دة حت��ت امل�ضج��د الأق�ضى 
الغربي��ة  املب��ارك، وه��ذه احلفري��ات يف اجله��ة 
للم�ضج��د الأق�ضى املب��ارك، وحتت��وي على اأكرث 
م��ن ع�ضرة مواقع، ولعَلّ من اأبرزها، نفق )�ضل�ضة 
2009/6/22م  الأجي��ال( وه��و نف��ق افتت��ح يف 
وذلك بعد اأكرث من �ضت �ضنوات من احلفر، وكذلك 
هنال��ك )القاع��ة الهروديانّي��ة(، وهنالك )القاعة 
الكربى( ولها من اأكرب القاعات واحلفريات حتت 
الأق�ضى، وهنالك)بوابة وارين( وتقع اأ�ضفل باب 
القطان��ن، وهنالك )قاعة املي��اه( وهي عبارة عن 
نف��ق �ضي��ق ج��دًا، وميتد م��ن �ضمال ب��اب الناظر 
وحت��ى املدر�ض��ة العمري��ة تقريب��اً. ولق��د ك�ضفت 
للوقف والرتاث" عن وجود  الأق�ضى  "موؤ�ض�ض��ة 
50 كني�ضاً يهودياً تطوق امل�ضجد الأق�ضى املبارك 
وع��دد اآخ��ر قيد الإن�ض��اء، يف م�ضعى م��ن �ضلطات 
الحت��ال الإ�ضرائيلية لإح��داث تغيرات جذرية 
يف حميط امل�ضجد، متهيدا لبن��اء "الهيكل الثالث" 
املزع��وم. 2( بناء ج�ضر على طريق باب املغاربة 
وق��د �ضادق��ت املوؤ�ض�ض��ة ال�ضهيونية عل��ى ذلك، 
حي��ث ارتكب��وا جرمي��ة هدم��ه يف 2007/2/7م، 
وذل��ك لكي يكون ه��ذا اجل�ض��ر احلدي��دي املعَلّق 
ن  ب��دًل م��ن ه��ذا الب��اب، ولك��ي يك��ون مم��رًا ميِكّ
اقتح��ام  م��ن  ال�ضهيوني��ة  الع�ضاب��ات  عنا�ض��ر 
امل�ضج��د الأق�ض��ى كم��ا �ض��اوؤوا، ولك��ي حتظ��ى 
الن�ض��اء اليهودي��ات مب��كان م��واٍز مل��كان الذك��ور 
يف ال�ضاح��ة!!، وذل��ك حت��ى يك��ون ه��ذا متهي��دًا 
مل�ض��روع اأكرث خط��ورة يتعلق مبحاول��ة اقت�ضام 
اجل��زء اجلنوبّي الغرب��ّي من �ضاح��ات الأق�ضى، 
وتخ�ضي�ض��ه ل�ض��اة اليهود، عرب رب��ط الكني�ش 
املوجود حتت حائط الرباق، »قنطرة ويل�ضون«، 
بب��اب املغاربة، لُي�ضبح اجل��زء اجلنوبّي الغربّي 
م��ن �ضاحات امل�ضجد الأق�ضى ج��زءًا ل يتجزاأ من 
املدين��ة اليهودّية حتت امل�ضج��د الأق�ضى، وحتى 
يفر���ش بالق��وة خمططاً خط��رًا يق�ض��ي بتق�ضيم 
امل�ضج��د الأق�ضى بن امل�ضلم��ن وال�ضهاينة، وقد 
دع��ا رئي���ش الدول��ة ال�ضهيوني��ة �ضابق��اً وا�ضم��ه 
"مو�ضيه كت�ضاب" دعا اإلى تق�ضيم امل�ضجد الأق�ضى 
ب��ن امل�ضلمن واليه��ود، وال�ضماح لليه��ود باإقامة 

�ضعائره��م الدينية داخل امل�ضج��د الأق�ضى، وقال 
يف ت�ضريحات له لاإذاعة ال�ضهيونية موؤخرًا: )اإّن 
دخ��ول امل�ضلم��ن واليهود اإلى احل��رم القد�ضي ل 
ب��د اأن تتم يف نهاي��ة الأمر وفقاً لنظ��ام متفق عليه 
ب��ن الأط��راف املعني��ة، ي�ضم��ح لكاف��ة امل�ضلمن 
واليه��ود ب��اأداء �ضعائره��م الدينية يف ه��ذا املكان 
املقد�ش عل��ى غرار الإج��راءات املتبعة يف احلرم 
الإبراهيم��ي يف مدين��ة اخللي��ل( عل��ى ح��ِدّ قوله. 
3( تفري��غ الأنفاق وقن��وات املياه والآب��ار اأ�ضفل 
احل��رم ال�ضريف لإ�ضع��اف اأ�ضا�ض��ات امل�ضجدين 
من اجله��ة اجلنوبي��ة بحيث ي�ضه��ل تدمرها من 
�ضدة اأ�ض��وات الطائرات احلربية التي متر فوقها 
اأو ب�ضب��ب ه��زة اأر�ضي��ة، وتزامن ه��ذا مع اإعان 
اأّن  2008/4/13م  بع���ش �ضح��ف الحت��ال يف 
اأحج��ار حائط ال��رباق بداأت بالتفّت��ت، خ�ضو�ضاً 
تلك احلجارة الواقعة يف اأعلى ال�ضور، اأي اأحجار 
م�ضّل��ى ال��رباق، ال��ذي يق��ع يف اأق�ض��ى الط��رف 
هد لإغاق  الغرب��ّي للم�ضجد الأق�ضى، وهو م��ا مُيّ
م�ضج��د ال��رباق، ومن��ع امل�ضّل��ن م��ن الو�ض��ول 
اإلي��ه، وحتويل��ه اإل��ى كني���شٍ يه��ودّي اأو موق��ٍع 
اأث��رّي مت�ض��ٍل باملدين��ة اليهودّي��ة. ومن ب��اب اأَنّ 
ال�ضيء بال�ض��يء يذكر فهنالك اأكرث من 23 جماعة 
��ة �ضهيونَيّة، مرجعيته��ا الإميان  ��ة وعلمانَيّ دينَيّ
��ة  ال�ضهيونَيّ ��ة  التلمودَيّ الأ�ضاط��ر  مبعتق��دات 
)الكاذب��ة( ببن��اء الهي��كل املزع��وم عل��ى اأنقا�ش 
امل�ضجد الأق�ضى، ولهذا تقوم هذه اجلماعات ببِثّ 
اخلط��ط املنا�ضبة لهدمه اأو ق�ضفه اأو اإثارة زلزل 
اأر�ضَيّة م�ضطنعة حتت��ه اأو حرقه اأو ن�ضفه، على 
اختاف بينهم يف الطرق والأ�ضاليب لهدمه، ولكَنّ 
املق�ض��د الواح��د وهو تغييب وج��ود هذا امل�ضجد 
مات  ال�ضري��ف، اأ�ض��ف اإلى ذل��ك اأَنّ هنال��ك 9 منَظّ
ة ال�ضهيوني��ة الغربَيّة يف  م��ن اجلماع��ات اليهودَيّ
ته��ا م�ضاندة وم�ضاع��دة املنظمات يف  اخلارج مهَمّ
داخل القد���ش لتحقيق الهدف من ه��دم الأق�ضى، 
م��ة  م��ات له��ا مه��ام عدي��دة وكل منَظّ وه��ذه املنَظّ
ة  ��ة خا�ضة فهنالك منظم��ات مهتَمّ ��ة بق�ضَيّ خمت�ضَّ
بالتموي��ل واأخ��رى بالدعاي��ة والإع��ان وفن��ون 
التاأثر لتاأييد ما يقومون به داخل اأمريكا، وثالثة 
��ة ودينَيّة  ها حقائق تراثَيّ تهت��م بن�ضر ما تق��ول اإَنّ
ة  متعِلّقة بتاريخ الهيكل املزعوم، واأخرى خمت�ضَّ
��ة، اإل��ى غر ذلك م��ن تخطيط  بالر�ض��وم القانونَيّ
طات  كبر يف خدم��ة اإفكهم املبن، فاأي��ن هي خمَطّ
امل�ضلم��ن من اأهل احلل والعق��د ملنا�ضرة القد�ش 
الأ�ضي��ف!! مل��اذا احلفر حت��ت الأق�ض��ى؟ اليهود 
قها الأوبا�ش  ال�ضهاينة �ضنعوا كذبة �ضلعاء �ضَدّ
م��ن اليهود، وه��ي اأَنّ امل�ضجد الأق�ض��ى بني على 
اأنقا���ش هيكل �ضليمان � - علي��ه ال�ضاة وال�ضام 
ه��م يري��دون من خال ه��ذه الكذبة  - �، وله��ذا فاإَنّ
توجيه ال��راأي العام ب��اأَنّ امل�ضج��د الأق�ضى لي�ش 
هذا مكان��ه، واأَنّ هيكل �ضليمان هو الأول، وحينما 
يق�ض��ون عل��ى امل�ضج��د الأق�ض��ى ويهدمون��ه )ل 
ًا عن  ق��در اهلل( ي�ضع��ون بن��اًء خا�ض��ا بهم مع��رِبّ
هي��كل �ضليمان، وه��م يف الوقت نف�ض��ه �ضيك�ضبون 

اأمرين هما: هدم امل�ضجد الأق�ضى، واإقامة الهيكل 
املزع��وم عل��ى اأنقا�ض��ه. ول �ض��ك اأَنّ كامهم زور 
وبهت��ان ف��اإَنّ امل�ضج��د الأق�ضى بني بع��د امل�ضجد 
احل��رام باأربعن عاماً كما ج��اءت بذلك الأحاديث 
ال�ضحيح��ة، وكان امل�ضج��د احل��رام ه��و امل�ضجد 
ال��ذي بن��ي اأوًل وت��اه بن��اًء امل�ضج��د الأق�ض��ى، 
��ة للم�ضج��د الأق�ض��ى، والهي��كل املقد�ش  فالأقدمَيّ
ة يف روؤو�ش  لدى اليهود ما هو اإَلّ اأ�ضطورة حم�ضَوّ
اليهود بناء على اأ�ضاطر وخرافات كاذبة، فالذي 
يثبت بالدليل والربهان اأَنّ �ضليمان - عليه ال�ضاة 
وال�ض��ام - مل ينب هيكًا ب��ل بنى م�ضجدًا للعبادة 
ه��و امل�ضج��د الأق�ضى اأو اأع��اد بناء ه��ذا امل�ضجد 
ة اأخرى، )و�ض�واء اأخذن�ا براأي من  وتاأ�ضي�ض��ه مَرّ
ذهب اإلى اأّن الباين الأول للم�ضجد الأق�ضى بع�ش 
ول��د اآدم اأو اإبراهيم - عليهم��ا ال�ضام -، فاإن بن 
ولد اآدم، و�ضليمان - عليه ال�ضام - اآلف ال�ضنن، 
وبن اإبراهيم - علي��ه ال�ضام - و�ضليمان - عليه 
ال�ض��ام - ما يق��رب من األف �ضنة، فه��ذا يعني اأن 
امل�ضج��د الأق�ضى وجد يف جب��ل بيت املقد�ش، قبل 
اأن تك��ون هناك قبيلة يهودا، اأو يكون هناك يهود، 
وقب��ل اأن يكون التاري��خ اليهودي اأ�ض��ًا، واأي�ضاً 
قب��ل بن��اء �ضليمان - علي��ه ال�ض��ام - الهيكل كما 
يزع��م اليهود، وهل من املعق��ول اأو اجلائز �ضرعاً 
اأن يق��وم نبي اهلل �ضليم��ان ببناء معبٍد هلل - تعالى 
-حت��ت امل�ضج��د القائ��م؟!( كم��ا يق��ول الدكت��ور 
�ضال��ح الرق��ب يف بح��ث ل��ه ع��ن خراف��ة وج��ود 
الهيكل. وعليه فل��و كان اليهود اأهل �ضدق لعلموا 
اأَنّ الهي��كل املق�ضود عندهم ه��و امل�ضجد الأق�ضى 
املب��ارك وللزمه��م الدخ��ول يف دين الإ�ض��ام، بدًل 
م��ن املطالب��ة به��دم الأق�ضى وبن��اء الهي��كل!! ثَمّ 
اإَنّ اع��رتاف الع��دو اليهودي ال�ضهي��وين على ذلك 
ه��و خ��ر �ضاهد، فلق��د اأعل��ن ع��امل اآث��ار يهودي 
ب��اأن اله��دف م��ن كل م��ا يجري ه��و اإقام��ة كني�ش 
يهودي داخ��ل امل�ضجد الأق�ضى، ويقول عامل اآثار 
اإ�ضرائيلي من جلنة الداخلية التابعة للكني�ضت اإن 
احلفريات التي تقوم بها احلكومة الإ�ضرائيلية يف 
امل�ضج��د الأق�ض��ى، وهدم ج�ضر خ�ضب��ي عند باب 
املغاربة، وهدم غرفتن ما�ضقتن مل�ضجد الرباق 
املا�ض��ق للم�ضج��د الأق�ضى هدفه��ا اإقامة كني�ش 
يه��ودي داخل الأق�ضى. بل قال عامل الآثار )مئر 
ب��ن دوف( اإن اإ�ضرائيل بالغ��ت مبو�ضوع اللجوء 
اإلى احلفريات وه��دم ج�ضر طريق باب املغاربة؛ 
لأنه كان بالإم��كان اإ�ضاح الأجزاء التي ت�ضررت 
باجل�ضر بتكاليف ب�ضيط��ة. وتابع يقول: "لكن من 
الوا�ض��ح اأن اله��دف ه��و حتويل م�ضج��د الرباق 
اإل��ى كني���ش يه��ودي للم�ضليات اليهودي��ات؛ لأن 
ما يجري لي�ش جم��رد ترميم، واإمنا هناك خمطط 
لإقام��ة الكني���ش داخ��ل احلائ��ط الغرب��ي للحرم 
القد�سي". وهم لديهم عقيدة م�ضخ مزعومة تقول 
ب��اأن من �ض��روط ع��ودة امل�ضيح ووق��وع معركة: 
)هرجمدون( ه��و هدم امل�ضجد الأق�ض��ى، واإقامة 
الهيكل املزعوم بهيكل �ضليمان، حيث يعتقدون اأَنّ 

الهيكل يقع حتت امل�ضجد الأق�ضى.

بدون مقدمات .. ملاذا العني اإلسرائيلية على القدس ؟ 
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يوم القدس في صنعاء
قبل اأ�ضهر اأحيت جماهر اليمن “يوم القد�س العاملي”، فامتاأ الكون 
عويًا و�ضراخاً على مثل هذه البدعة امل�ضينة واخلطرة، و�ضن الإعام 
ال�ضعودي حملة �ضعواء على ه��ذه الفعالية ومنفذيها، زاعماً اأنها عادة 
دخيل��ة اإيراني��ة �ضرفة ل متت للعرب وامل�ضلم��ن ب�ضلة، بل وحتمل يف 
طياته��ا اأجن��دة مبطنة ل تخ��دم الإ�ضام. ه��ذه الأب��واق العربية التي 
متث��ل �ضفة انظمتها لي�ض��ت بحاجة لتوؤكد لل�ض��ارع العربي تن�ضلها عن 
الأق�ض��ى، فالكل يع��رف تطبيعها العلني مع الكي��ان ال�ضهيوين، وحجم 
متانة العاقات وال�ضفقات و�ضراكة الأهداف والغايات، لكن ما يحزننا 
ه��و كيف اأنها جعلت من تنوع اليديولوجيا وامل�ضالح اأر�ضية لل�ضراع 
والنزاع، وجدل مي�ش عقائدنا وق�ضايانا الإ�ضامية والقومية بناء على 

دوافع �ضيا�ضية تارة، وكيدية �ضخ�ضية تارة اأخرى.

مسيرات من رحم املوت
رغ��م احل�ضار والدمار، وم�ضاه��د املوت واخلراب خرج اليمنيون يف 
م�ضرات ومظاهرات عدة ت�ضامناً مع ال�ضعب الفل�ضطيني وتاأكيدًا على 
رف�ضه��م لقرار تهوي��د القد�ش، فخرجت يف مدينة �ضع��دة �ضمال اليمن، 
م�ض��رة جماهري��ة حا�ضدة رغ��م ق�ضف ط��ران الع��دوان ال�ضعودي 
الأمريك��ي وارتكاب��ه جرميتن راح �ضحيته��ا 23 �ضهي��دًا. ويف �ضنعاء 
العروب��ة والتاأريخ وبعد اإ�ضبوع �ضاخن من ح��رب واأد الفتنة الدامية، 
خ��رج اليمنيون م��ن انقا�ش املنازل وت�ضكي��ات املتار�ش، موؤجلن دفن 
�ضهدائه��م وزي��ارة جرحاه��م والطمئنان عل��ى ممتلكاتهم اإل��ى ما بعد 
الت�ضام��ن مع القد�ش ال�ضريف والتنديد بالقرار الأمريكي الأخر. حيث 
يوؤك��د اليمني��ون اأن القد�س ه��ي ق�سيته��م الأولى وله��ا كل الأولويات، 
وفدائه��ا بال��روح وامل��ال كان ول زال ثابتاً دينياً ووطني��اً وقومياً. ويف 
دم��ار �ضمال اليمن احت�ضدت اجلماهر الغا�ضب��ة و�ضط املدينة رافعن 

لفت��ات التندي��د والرف�ش للق��رار الأمريك��ي ال�ضهي��وين، معربين عن 
ا�ضتعداده��م للجه��اد حتى اإ�ضتع��ادة الأرا�ض��ي الفل�ضطيني��ة املحتلة 
وتطه��ر القد�ش من دن�ش ال�ضهاينة. و�ضه��دت كل من حمافظات حجة 
واملحوي��ت والبي�ض��اء واحلدي��دة وعم��ران م�ضرات حا�ض��دة جابت 
�ضوارع املدن ت�ضامناً مع ال�ضعب الفل�ضطيني وتاأكيدًا على اأن الق�ضية 

الفل�ضطينية هي الق�ضية الأم لكل العرب وامل�ضلمن.

القدس في نفوس اجليل
ويف اإط��ار الت�ضامن الوا�ضع م��ع القد�ش عا�ضمة فل�ضطن، خ�ض�ضت 
جمي��ع املدار���ش اليمنية فق��رات اإذاعاته��ا املدر�ضية لتن��اول تطورات 
الق�ضي��ة الفل�ضطينية على �ضوء القرار الأمريكي، بالإ�ضافة اإلى وقفات 
ت�ضامني��ة يومية يف �ضاحات املدار�ش، كما �ضهدت مدار�ش اليمن اأن�ضطة 
ثقافي��ة وفني��ة ت�ضامن��اً مع القد���ش ال�ضري��ف، وارتدى الط��اب العلم 
الفل�ضطيني بدًل عن الزي املدر�ضي طيلة اأيام الت�ضامن. و�ضهدت بع�ش 
الكلي��ات واملعاهد ن��دوات خمتلفة قدم��ت فيه��ا اأوراق ك�ضفت املخطط 
الأمريك��ي ال�ضهيوين وتداعي��ات ذلك على م�ضتقبل الأم��ة الإ�ضامية يف 

�ضوء اجلمود العربي والغطر�ضة اخلليجية..

منابر ومآذن
فيما كان��ت ماآذن امل�ضاجد اليمنية ت�ض��دح بحناجر منابرها متناولة 
الق�ضي��ة الفل�ضطيني��ة يف خطبها؛ كانت خطبة اجلمع��ة يف احلرم املكي 
تتح��دث عن بر الوالدين، وه��ذه �ضورة اأخرى ملدى الوهن والذل الذي 
جث��م عل��ى املقد�ضات الإ�ضامية ب�ضب��ب من يختزلون الدي��ن والعقيدة 
يف توجهاته��م، ويفت��ون ح�ضب ه��وى ال�ضلطان. �ضي�ضه��د التاأريخ حتماً 
ويكت��ب يف �ضفحات��ه ال�ضوداء اأن هن��اك قوم اأدع��وا العروبة والإ�ضام 
يف الوق��ت ال��ذي يهتكون في��ه الأعرا�ش ويدمرون الأوط��ان وي�ضردون 
مباي��ن  اليه��ود  خزان��ات  ويرف��دون  وجتويع��اً،  تركيع��اً  ا�ضقائه��م 

الدولرات لواأد الأمة واإخماد ثورتها، ثم يتوجون كل هذه الفعال ببيع 
الأق�ضى ل�ضهاينة الع�ضر.

ال جديد
ي��رى اليمنيون اأن هذه اخلط��وة الأمريكية غر غريب��ة ول مفاجئة 
عليه��ا وعل��ى �ضلوكه��ا؛ فهي م��ن الأ�ضا�ش �ضريك��ة اأ�ضا�ضي��ة يف احتال 
فل�ضطن وظلم ال�ضعب الفل�ضطيني وم�ضادرة حقه يف اأر�ضه ومقد�ضاته، 
وه��ي �ضريكة يف �ضفك دمه، وهي الت��ي تبنت الكيان الإ�ضرائيلي وورثت 
كفالت��ه بع��د بريطاني��ا وقدمت ل��ه كل اأ�ض��كال الدعم وامل�ضان��دة، وهي 
راعي��ة الإرهاب والإج��رام، وهي بهذه اخلطوة وه��ذا القرار تثبت من 
جديد عداوتها لاإ�ضام وامل�ضلمن وخطورتها على مقد�ضاتهم واأر�ضهم 
وحقوقه��م، وتوؤك��د اأنه��ا ل حت��رتم الأع��راف ول القوان��ن الدولي��ة 

والإن�ضانية.

عزاء وحيد
بالرغ��م من خطورة القرار الأمريكي الأخ��ر وتبعاته الوخيمة؛ اإل 
اأن هن��اك ح�ضنة وحيدة حت�ضب لهذا القرار، وهي جميئه يف وقت دقيق 
ليك�ض��ف خيانة بع�ش الأنظمة العربية كالنظ��ام ال�ضعودي والإماراتي 
وغره��م مم��ن انك�ضفوا للعام��ة و�ضقطت اقنعته��م باإ�ضهامه��م املبا�ضر 
يف خدم��ة اأعداء الأم��ة وارتباطهم بالأجندة الأمريكي��ة والإ�ضرائيلية، 
ودورهم التخريبي والهدام، ويعد �ضكوتهم عن هذا القرار عامة ر�ضا، 

ودليل وا�ضح على �ضلوعهم يف �ضناعته، والتزامهم بتنفيذه.

عاصفة حزم غائبة
�ضه��داء وجرحى يف فل�ضطن الكرام��ة، وماآذن خر�ضاء للقد�ش مع كل 
وق��ت لل�ضاة، وراآي��ة الكيان ال�ضهي��وين وحدها من تتنف���ش اأفياء قبة 
ال�ضخرة ب�ضموخ مفرو�ش، وعا�ضفة احلزم مل ت�ضتن�ضخ بعد، واإعادة 
الأم��ل اإع��ادة م�ضروط��ة لليمن فق��ط؛ فروادها متخ�ض�ض��ون يف تدمر 
البل��دان وقت��ل اجل��ران، وا�ضتخ��دام الأ�ضلح��ة املحرم��ة، وا�ضتدعاء 
اأطياف العامل لي�ضاركوه��م ف�ضول الإبادة والتنكيل. لكن عندما يتعلق 
الأم��ر بالق�ضي��ة الفل�ضطيني��ة ف��اأن جيو�ضه��م وطائراته��م وا�ضاطيلهم 

ت�ضبح جم�ضمات ورقية تخاف من ظلها.

الني قلوبًا وارق أفئدة
لي���ش بخ��اٍف اأن اأبن��اء اليمن يواجه��ون جربوت الع��امل وغطر�ضته 
ب�ض��در ع��ار، ويقدم��ون قواف��ل ال�ضهداء ب�ض��كل يومي حت��ى الفوا ذلك 
وادمن��وه، و�ضار ج��زءًا من تفا�ضيل حياتهم اليومي��ة؛ ولذا ل يجدون 
م��ا يقدمونه لإخوانهم يف فل�ضط��ن �ضوى الدعاء والت�ضامن وال�ضد على 
اأيديه��م يف موا�ضل��ة الكفاح حت��ى الن�ض��ر، ولعل م�ضراته��م املليونية 
الأخ��رة الت��ي احت�ضنته��ا �ضنع��اء ال�ضم��ود وبقية حمافظ��ات اليمن 
ر�ضال��ة كافية مل��ن ي�ض��كك يف انتمائه��م لق�ضيته��م، واح�ضا�ضهم مبا متر 
ب��ه ال�ضع��وب الإ�ضامي��ة. ولع��ل الر�ضالة الأب��رز كانت لق��ادة الأنظمة 
اخلليجية والعربية والتي مفادها: هذه �ضنعاء التي ا�ضتبحتم دماءها، 
ودعمت��م ق�ضفها وح�ضارها، هي اليوم اأخ��ر ما تبقى من عوا�ضم الدنيا 

التي ل يزال القد�ش حياً يرزق يف زواياها ب�ضرًا وحجرًا وثقافة وفناً.

تر�ض��م الولي��ات املتح��دة المركي��ة خط��اً بياني��اً 
اغت�ض��اب  من��ذ  ال�ضهي��وين  للكي��ان  داعم��اً  ت�ضاعدي��اً 

فل�ضطن اإلى اليوم.
اأم��ركا الت��ي ا�ضتخدمت ما يعرف ب��� “حق النق�ش 
� الفيت��و” 79 م��رة لغاية بداية الع��ام 2015، 41 منها 
كانت ل�ضالح ال�ضهاينة والكيان ال�ضهيوين وم�ضاحله، 
و33 م��رة �ضد فل�ضط��ن والعرب، اآخره��ا كان لإف�ضال 
م�ضروع قرار طرحته املجموعة العربية بالأمم املتحدة 
لإنه��اء الحت��ال الإ�ضرائيل��ي لاأرا�ض��ي الفل�ضطيني��ة 
بحل��ول ع��ام 2017، ولي���ش غريب��اً اأن ياأت��ي الرئي���ش 
المرك��ي دونالد ترامب الي��وم ويف نهاية العام 2017 
باإخ��راج الق��رار املوق��ع من��ذ الع��ام 1995 والقا�س��ي 
بالعرتاف بالقد�ش عا�ضمة للكيان الغا�ضب من الدرج 
وو�ضعه على الطاول��ة وتوقيعه والبدء بالتح�ضرات 

لنقل �ضفارة باده اإليها.
وللتذك��ر ه��ذا ه��و �ضج��ل اأم��ركا الأ�ض��ود بق��رار 

“الفيتو”:
� 26 متوز/ يوليو 1973 �ضد قرار ي�ضجب ا�ضتمرار 
احت��ال الأرا�ضي الفل�ضطينية، تقدمت  “اإ�ضرائيل” يف 
وال�ض��ودان  والب��رو  وبنم��ا  واإندوني�ضي��ا  الهن��د  ب��ه 

ويوغ�ضافيا وغينيا.
� 23 كانون الثاين/ يناير 1976 �ضد قرار ين�ش على 
ح��ق ال�ضعب الفل�ضطيني يف ممار�ضة حق تقرير امل�ضر 
ويف اإقام��ة دولة حرة يف فل�ضطن، تقدم��ت به باك�ضتان 

وبناما وتانزانيا ورومانيا.
� 26 كانون الثاين/ يناير 1976 �ضد قرار ين�ش على 
حق ال�ضعب الفل�ضطيني يف ممار�ضة حق تقرير امل�ضر، 
ويدع��و “اإ�ضرائي��ل” لان�ضح��اب من جمي��ع الأرا�ضي 

الفل�سطينية.
� 25 اآذار/ مار�ش 1976 �ضد قرار يدعو “اإ�ضرائيل” 
لالت��زام بحماي��ة الأماك��ن املقد�ض��ة، والمتن��اع ع��ن 
اأي��ة اأعم��ال �ضد ال�ض��كان العرب يف الأرا�ض��ي املحتلة،  

تقدم��ت به جمموعة م��ن دول العامل الثال��ث يطلب من 
“اإ�ضرائيل”.

� 29 حزي��ران/ يوني��و 1976 �ض��د ق��رار يوؤكد حق 
ال�ضعب الفل�ضطيني يف ع��ودة الاجئن وحقه يف تقرير 
امل�ض��ر، تقدم��ت به كل م��ن غويانا وباك�ضت��ان وبناما 

وتانزانيا.
� 30 ني�ض��ان/ اأبري��ل 1980 �ض��د ق��رار يدع��و اإل��ى 
ممار�ض��ة ال�ضع��ب الفل�ضطين��ي حلقوق��ه امل�ضروعة من 
خال اإ�ضراك منظمة التحرير الفل�ضطينية يف املناق�ضات 
بنف�ش حقوق الدول��ة الع�ضو يف الأمم املتحدة، تقدمت 

به تون�ش.
� 2 ني�ض��ان/ اأبريل 1982 �ض��د قرار ي�ضجب خمالفة 
“اإ�ضرائيل” لتفاقيات جنيف الأربعة، ويدين حماولة 
“اإ�ضرائيل” اغتيال رئي�ش بلدية نابل�ش ب�ضام ال�ضكعة.

� 20 ني�ضان/ اأبري��ل 1982 �ضد قرار يدين العدوان 
الإ�ضرائيلي على امل�ضجد الأق�ضى.

� 6 اآب/ اأغ�ضط���ش 1982 �ضد قرار يدين عدم تنفيذ 

516 و517، تقدم  “اإ�ضرائيل” لقرارات جمل�ش الأمن 
به الأردن. 

� 2 اآب/ اأغ�ضط���ش 1983 �ض��د ق��رار يعت��رب بن��اء 
امل�ستوطنات.

� 13 اأيل��ول/ �ضبتم��رب 1985 �ض��د ق��رار ي�ضتهج��ن 
الإجراءات القمعية للكيان ال�ضهيوين �ضد الفل�ضطيني.

� 30 كان��ون الث��اين/ يناي��ر 1986 �ض��د ق��رار يدين 
النته��اكات الإ�ضرائيلي��ة للم�ضج��د الأق�ض��ى، ورف�ش 

اعتبار القد�ش عا�ضمة ل�”اإ�ضرائيل”.
� 1 �ضباط/ فرباير 1988 �ضد قرار يدعو “اإ�ضرائيل” 
للموافق��ة على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة، واحلد 
يف  الفل�سطيني��ن  النتقامي��ة” �س��د  “العملي��ات  م��ن 

الأرا�سي املحتلة.
يح��ث  ق��رار  �ض��د   1988 اأبري��ل  ني�ض��ان/   15  �
“اإ�ضرائي��ل” على اللتزام باتفاقي��ات جنيف الأربعة، 
ويدين الحتال ل�ضتخدامه �ضيا�ضة القب�ضة احلديدية 
يف قم��ع النتفا�ضة الفل�ضطيني��ة يف الأرا�ضي املحتلة يف 

اأعقاب اإبعادها ثمانية فل�ضطينين.
� 14 كان��ون الول/ دي�ضم��رب 1988 �ضد قرار يدين 
الهج��وم الإ�ضرائيل��ي عل��ى الأرا�ض��ي اللبناني��ة يف 9 

كانون الول/ دي�ضمرب من نف�ش العام.
� 17 �ضباط/ فرباير 1989 �ضد قرار يدين �ضيا�ضات 

املحتلة. الأرا�سي  يف  “اإ�ضرائيل” وممار�ساتها 
� 9 حزي��ران/ يونيو 1989 �ضد قرار يدين �ضيا�ضات 

املحتلة. الأرا�سي  يف  “اإ�ضرائيل” وممار�ساتها 
� 7 ت�ضري��ن الث��اين/ نوفم��رب 1989 �ضد ق��رار يدين 
الأرا�ض��ي  يف  واملمار�ض��ات  الإ�ضرائيلي��ة  ال�ضيا�ض��ات 

املحتلة.
� 31 اأيار/ مايو 1990 �ضد قرار يدعو لإر�ضال جلنة 
دولي��ة تق��وم بالتحقيق م��ع �ضخ�ش قام بقت��ل 7 عمال 

فل�سطينين.
� 1 حزي��ران/ يونيو 1990 �ض��د قرار باإر�ضال جلنة 
دولية اإل��ى الأرا�ضي العربية املحتلة لتق�ضي احلقائق 
ح��ول املمار�ض��ات القمعي��ة الإ�ضرائيلية �ض��د ال�ضعب 

الفل�ضطيني، قدمته دول عدم النحياز.
يطال��ب  ق��رار  �ض��د   1995 مار���ش  اآذار/   20  �
القد�ش  اأرا���شٍ يف  ق��رار م�ضادرة  “اإ�ضرائي��ل” بوقف 

ال�ضرقية.
� 7 اآذار/ مار���ش 1997 �ضد ق��رار يطالب ال�ضلطات 

الإ�ضرائيلية بوقف جميع اأن�ضطة ال�ضتيطان.
� 27 اآذار/ مار���ش 2001 �ض��د قرار ي�ضم��ح باإن�ضاء 
ق��وة مراقب��ن م��ن الأم��م املتح��دة يف ال�ضف��ة الغربية 

وقطاع غزة.
ق��رار  �ض��د   2001 دي�ضم��رب  الول/  كان��ون   14  �
يطال��ب بالوقف الفوري لأح��داث العن��ف الإ�ضرائيلية 

الفل�سطينية.
� 23 كان��ون الول/ دي�ضم��رب 2002 �ضد قرار يدين 
“اإ�ضرائي��ل” لقتلها موظفن من برنامج الغذاء العاملي 
التاب��ع لاأم��م املتح��دة، ف�ض��ًا ع��ن تدمره��ا املتعمد 

مل�ضت��ودع تابع لربنام��ج الأغذية العامل��ي يف الأرا�ضي 
الفل�سطينية.

يطال��ب  ق��رار  �ض��د   2003 �ضبتم��رب  اأيل��ول/   16  �
التخل���ش من  التهدي��دات ب�ض��اأن  “اإ�ضرائي��ل” بوق��ف 

الرئي�ش الفل�ضطيني الراحل يا�ضر عرفات.
� 14 ت�ضري��ن الول/ اأكتوب��ر 2003 �ضد قرار مينع 
“اإ�ضرائيل” من تو�ضيع “اجلدار العازل” الذي تقيمه 

على الأرا�سي الفل�سطينية.
� 25 اآذار/ مار�ش 2004 �ضد قرار يدين “اإ�ضرائيل” 
لغتياله��ا موؤ�ض���ش حركة املقاوم��ة الإ�ضامية � حما�ش 

�ضماحة ال�ضيخ اأحمد يا�ضن ر�ضوان اهلل عليه.
� 5 ت�ضري��ن الأول/ اأكتوب��ر 2004 �ضد قرار يطالب 
الحت��ال بوقف عملي��ات ال�ضتيط��ان والن�ضحاب من 

قطاع غزة.
� 13 مت��وز/ يولي��و 2006 �ض��د ق��رار يطالب بوقف 
عمليات ال�ضتيطان يف قطاع غزة، واإطاق �ضراح جلعاد 
�ضالي��ط اجلن��دي الأ�ضر لدى “حما���ش” مقابل اإطاق 

�ضراح الأ�ضرى الفل�ضطينين يف �ضجون الحتال.
� 11 ت�ضري��ن الول/ نوفم��رب 2006 �ضد قرار يدين 
املج��زرة الت��ي ارتكبته��ا “اإ�ضرائي��ل” يف بي��ت حانون 
20 واإ�ضاب��ة  بقط��اع غ��زة واأ�ضف��رت ع��ن ا�ضت�ضه��اد 

الع�ضرات.
� 18 اآذار/ مار���ش 2011 �ض��د ق��رار يدي��ن عمليات 
ال�ضتيطان منذ ع��ام 1967 يف ال�ضفة الغربية والقد�ش 

ويعتربها “غر �ضرعية”.
� 30 كان��ون الول/ دي�ضم��رب 2014 �ضد قرار عربي 
يدع��و اإلى اإع��ان الدولة الفل�ضطيني��ة واإنهاء الحتال 

الإ�ضرائيلي خال عام 2017.
ه��ذا املع��روف من اأعمال ام��ركا، ام��ا امل�ضتور فهو 
عل��ى كاف��ة ال�ضع��د، �ضيم��ا دعمه��ا املتوا�ض��ل للكي��ان 
ال�ضهيوين بال�ضاح والعت��اد، وباحداث التكنولوجيات 

ملواجهة املدنين واملقاومة الفل�ضطينية.

تقارير

33 فيتو أمريكي ضد فلسطني على دفعات.. واليوں صفقة القرن

ف����ي ال����ي����م����ن.. ق���ت���ل ال������ع������دوان ك����ل ش������يء إال ال���ق���دس
مل تك�ن يوم�ًا العروبة م�رصوطة بب�ذخ ومال، اأو ا�صتقرار واأمان؛ هكذا قال اليمنيون وهم ي�صمدون جراحه�م لي�رصقوا من وقتهم ما يكفي للت�صامن 

م�ع من�ارة الإ�صالم وزهرة املدائن.. القد�ش، الأق�صى، اأولى القبلتني، ثالث احلرمني؛ تعددت الأ�صم�اء واحلال واحد. اإ�صٌم جلغرافيا لها قد�صيتها، وعا�صمة 

اختزل�ت القومي�ة العربي�ة يف جوهره�ا، ف�صارت “ليلى” لأكثر من “قي�س” يرتبع عل�ى عر�ش نظام عربي، ف�ال هو و�صلها، ول ه�ي �صلمت من لغو 

ق�صائده وخطبه. اأ�صحت الأنظمة اخلليجية وبع�ش احلكومات العربية �صا�صات م�صطحة يديرها رميوت كنرتول من زاوية عاملية بعيدة؛ و�صعت اأكرث 

م�ن خارط�ة طري�ق، والزمت كل نظام بتنفيذ ج�زء منه مقابل احلفاظ عل�ى من�صبه يف ال�صلطة الت�ي ل متثل اجلماهري واأحالمه�م وقوميتهم. و�صارت 

ق�صي�ة الأق�ص�ى القناع الأبرز ال�ذي يتنكر به حكام العرب لك�صب تاأيي�د �صعوبهم املغلوبة على اأمرها، وورقة الدي�ن والقومية التي يت�صدقون بها، 

ويجهزون على خ�صومهم حتت �صقف الدفاع عنها ون�رصتها.



15 األحـــد 2017/12/17م املوافق 29 ربيع أول 1439هـ العدد )243( ثقافي

اإن امل�ضوؤولي��ة الإ�ضامي��ة علين��ا كاأم��ة اإ�ضامي��ة ان ن�ض��ل 
بالإ�ض��ام اإل��ى كل اأنحاء هذا الع��امل اأم��ا اإذا اأ�ضبحنا على هذا 
النح��و، نرى اأن حديثاً كهذا ل معنى له، ول قيمة له، ول هناك 
اأي موجب اأن يكون هناك تغير يف موقفنا، واأن نعمل، اأن نعمل 

عل��ى اأن نكون اأ�ضحاب موقف، ول��و باأن نرفع �ضعارًا، ونحن قد 
راأيناه��م غزونا اإلى عقر دورن��ا، ونحن قد راأيناهم يف �ضواحلنا، 
ونحن ق��د راأيناهم فرقاً جتوب البحار من خمتلف املناطق، فاإن 
ذل��ك ه��و مظهر من مظاهر الذل��ة، وامل�ضكنة، فلنق��ر بذلك، فلنقر 
َمٌة  َرّ َها حُمَ بذل��ك، واأنه التيه الذي عا�ضه بنو اإ�ضرائي��ل: }َقاَل َفاإَِنّ
{ حالة تيه، تيه نف�ضي،  ْر���شِ ْرَبِع��َن �َضَنًة َيِتيُهوَن يِف الأَ َعَلْيِه��ْم اأَ
تي��ه فكري، م�ضاعرنا كلها تاهت، اخلط��ر على اأبوابنا، ونحن ل 
نح���ش ب�ضيء، ول ن�ضدق ما يق��ال، ول نهتم، ول نكرتث! األي�ش 

هذا هو التيه؟ هذا هو التيه.
�َضَة اَلِّتي َكَتَب  بعد اأن قال مو�ضى لقومه: }اْدُخُلوا الأَْر�َش املَُقَدّ
وا َعَلى اأَْدَباِرُكْم َفَتنَقِلُبوا َخا�ِضِريَن{ قالوا نف�ش  اهلّلُ َلُكْم َوَل َتْرَتُدّ
املنطق الذي نقوله الآن، وكنا نقوله اأيام حزب احلق، }َقاُلوْا َيا 
ا َداُموْا ِفيَها{ اأمل يقولوا هكذا؟ ماذا  ْدُخَلَها اأََبدًا َمّ ا َلن َنّ ُمو�َضى اإَِنّ

ْنَعَم اهلّلُ َعَلْيِهَما اْدُخُلوْا  ح�ض��ل؟ }َقاَل َرُجَاِن ِمَن اَلِّذيَن َيَخاُفوَن اأَ
ُكْم َغاِلُبوَن{ قال رجان، اأمل يعتد  َنّ َعَلْيِهُم اْلَباَب َفاإَِذا َدَخْلُتُموُه َفاإِ
اهلل �ضبحانه وتعالى بقول رجلن من تلك الأمة؟ وهناك - اأي�ضاً 
- يف تل��ك الأمة عبادها، وعلماوؤه��ا، ووجهاوؤها؛ لكنهم كانوا يف 

ا َداُموْا ِفيَها{ ْدُخَلَها اأََبدًا َمّ ال�ضف الآخر الذي يقول: }َلن َنّ
كام رجل��ن و�ضعوا خطة لدخول تل��ك الأر�ش املقد�ضة التي 
قد كتبت لهم، وقد كتب اهلل للعرب يف القراآن الكرمي، وكتب ملحمد 
واآل حمم��د، و�ضيع��ة اآل حممد يف الق��راآن الكرمي اأك��رث مما كتبه 

لبني اإ�ضرائيل.
ْنَع��َم اهلّلُ َعَلْيِهَم��ا اْدُخُلوْا  }َق��اَل َرُج��َاِن ِمَن اَلِّذي��َن َيَخاُف��وَن اأَ
ُلوْا اإِن  ُكْم َغاِلُبوَن َوَعَلى اهلّلِ َفَتَوَكّ َعَلْيِه��ُم اْلَباَب َفاإَِذا َدَخْلُتُم��وُه َفاإَِنّ
ِمِنَن{ األي�ضت هذه خطة حكيمة يف الواقع العملي، ويف  وؤْ ُكنُت��م ُمّ
الواقع النف�ضي؟ اإن كنتم موؤمنن فتوكلوا على اهلل، وانطلقوا يف 
ه��ذا العمل، رجان قال هذا الكام الذي هو اإيقاظ لأمة. اأولي�ش 

م��ن املفرت�ش اأن يف ذلك ال�ضف الآخ��ر علماوؤها، وفيهم عبادها، 
وفيهم قراوؤها، يف اجلانب الآخر؟.

رج��ان.. مل يقل: عامل��ان، ومل يق��ل: �ضيخ��ان، اأو وجيهان.. 
رج��ان، لك��ن الرجل��ن مل��ا ج��اءوا بخط��ة حكيم��ة، وانطلق��وا 
ليوقظ��وا اأولئك اإلى اأنه يجب عليهم اأن ينطلقوا يف م�ضوؤوليتهم، 
واإذا كان��وا موؤمن��ن فعليه��م اأن يتوكل��وا عل��ى اهلل، ه��و منطق 
الق��راآن الكرمي لنا، اإن كنت��م موؤمنن فلتتوكلوا عل��ى اهلل. األي�ش 
منط��ق القراآن بالن�ضبة للموؤمنن اأن يتوكلوا على اهلل؟ وتكرر يف 

القراآن كثرًا.
ا َداُم��وْا ِفيَها َفاْذَهْب  ْدُخَلَها اأََب��دًا َمّ ا َل��ن َنّ }َقاُل��وْا َي��ا ُمو�َضى اإَِنّ
��ا َهاُهَنا َقاِعُدوَن{ األي�ض��ت هذه حالة �ضيئة  َك َفَقاِتا اإَِنّ اأَن��َت َوَرُبّ
م��ن الرف�ش؟ كنا ن�ضم��ع مثيلها اأيام ]ح��زب احلق[ من بع�ش 
علمائن��ا، كنا نق��ول: نتحزب، هذه فر�ضة لن��ا نحن، نحن اأحوج 
النا���ش اإلى اأن يكون لنا حزب، نحن من نحن �ضائعون، وتراثنا 

�ضائ��ع، ومذهبنا حم��ارب، نحن َم��ن م�ضوؤوليتنا كب��رة، نحن 
ك��ذا... قال��وا: ]ما ه��م را�ضن لنا[ كان��وا يقولون هك��ذا: ]ما 
ه��م را�ضن لن��ا نتح��زب[ اأي: لر�ض��وا لن��ا اأوًل، وليمنحونا 
ت�ضريح��اً، وليمنحونا �ضمانة باأنه ل��ن مي�ضنا من جانبهم �ضوء، 

ولن يعملوا اأي حترك �ضدنا، ونحن اإذًا �ضنتحزب!. 
ا  َك َفَقاِتا اإَِنّ ��ا َداُموْا ِفيَها َفاْذَهْب اأَن��َت َوَرُبّ ْدُخَلَها اأََبدًا َمّ }َل��ن َنّ
ا َلن  اِريَن{ جباري��ن  }َواإَِنّ َنّ ِفيَها َقْوماً َجَبّ َهاُهَن��ا َقاِع��ُدوَن{ }اإِ
ا َهاُهَنا  َك َفَقاِت��ا اإَِنّ ا َداُم��وْا ِفيَها َفاْذَه��ْب اأَنَت َوَرُبّ ْدُخَلَه��ا اأََبدًا َمّ َنّ

َقاِعُدوَن{
هكذا واقعنا اأي�ضاً، احلالة التي نحن عليها هي حالة من لي�ش 
م�ضتع��دًا اأن يعمل �ضيئاً اأبدًا واإن كان يتعلم هذا الدين الذي كله 
عمل، هذا القراآن الكرمي الذي كله عمل، وكله هداية، وكله وعود 
اإلهي��ة عظيم��ة، لن نعمل �ضيئاً اإل بع��د اأن ينتهي كل �ضر من هذه 
ال�ضاح��ة، من هذه الدنيا، فا يكون هناك اأمريكا، ول يكون هناك 
اإ�ضرائي��ل، ول يكون هناك اأي دولة نخافه��ا، ول يكون هناك اأي 

حزب نخافه، حينئذ �ضنعمل!.

عندم��ا يكون النا�ش قاعدين، ل يقفون اأي موقف، ويرون اأنف�ضهم يف و�ضعية من 
الذل��ة  فاإن ه��ذه هي اخلزي، ل خمرج لنا فيما اأعتقد، فيم��ا اأعتقد، ل خمرج لنا اإل 
ب��اأن نع��ود اإلى اهلل �ضبحانه وتعال��ى، واأن ينه�ش النا���ش مب�ضوؤوليتهم يف مواجهة 
اليه��ود والن�سارى، ينه���س النا�س ملواجه��ة اليهود والن�س��ارى، واأولياء اليهود 
والن�ض��ارى، وكل م��ن يقف معه��م، ولنجرب اهلل �ضبحانه وتعال��ى، على اأ�ضا�ش ما 
وع��د يف كتابه، واإل فلنفهم اأننا �ضنعي�ش اأخزى الع��رب، نحن الزيدية، ونحن اأهل 

البيت، يف هذا البلد �ضنعي�ش حالة هي اأ�ضد مما يعي�ضه بقية العرب.
اأول�ضن��ا الآن عندم��ا نقِيّم واقعنا، نحن حتى فيما يتعل��ق بالو�ضائل ل منتلك اأي 
�ض��يء من الو�ضائل، األي�ش ال�ضنة ميتلكون اأ�ضياء كثرة؟ الزيدية هي الطائفة التي 
ل متتلك �ضيئاً، لي�ش لدينا اإذاعة، ول قناة ف�ضائية، ول مطبعة، ول مراكز علمية، 
ول جامع��ات، ول دور ن�ض��ر، ول �ض��يء.. هل منتلك �ضيئاً؟ ل منتل��ك اأي �ضيء من 

الإمكانيات! بينما الآخرون من ميتلكون اأ�ضياء اأخرى.
اإذا مل ننتب��ه لأنف�ضن��ا - اأيه��ا الإخ��وة - اإذا مل ننتبه لأنف�ضن��ا فيحتمل اأن نكون 
م��ن اأ�ضد النا�ش معاناة يف امل�ضتقبل، يف هذه الأحداث بالذات، وقد راأينا باأم اأعيننا 
كي��ف اأن الأمريكي��ن دخلوا اليمن، و�ضمعن��ا جميعاً اأن الأمريكي��ن دخلوا اليمن، 
واأن هن��اك حمل��ة اإعامية �ض��د اليمن، تهيئ ال��راأي العام لتقبل اأن يف��د اإلى اليمن 

الأمريكيون ب�ضكل جنود، وقد دخلوا فعًا اليمن. 
عندم��ا يدخلون اليمن ماذا نتوقع؟ هم يقول��ون باأنه من اأجل م�ضاعدة احلكومة 
يف مكافح��ة الإرهابين! ك��م يوجد يف اليمن اإرهابي��ن؟ اأمل يدخل اليمن يف حرب يف 
ع��ام 94؟ هل احتاج اليمنيون اإلى مدربن؟ اأو احتاجوا اإلى م�ضاعدين من اأطراف 
اأخ��رى؟ اأما الآن فلماذا بع��د اأن قال الرئي�ش: هناك ثاثة اإرهابين فقط عند بع�ش 
القبائ��ل نحتاج اإل��ى م�ضاعدة من اأمري��كا، وتدخل فرق من اجلي���ش الأمريكي اإلى 

اليمن مل�ضاعدتنا يف مكافحة الإرهابين؟! كلها تربيرات. 
ث��م نحن قد نق��ول، نحن الزيدية راأينا اأن الإرهابين يق��ال عنهم هم الوهابيون! 
الإرهابيون احلقيقيون لدى اأمريكا، ولدى اليهود هم الزيود، ولي�ش الوهابيون، هم 
ال�ضيع��ة، اإن العدو احلقيقي لليهود هم ال�ضيعة، ه��م اأهل البيت و�ضيعتهم، ولي�ش 
الآخ��رون، فما جرى على اأولئك �ضيجري علين��ا، واإن كنا �ضاكتن نغم�ش اأعيننا.. 

اأومل ت�ضمع��وا اأنت��م اأن العبارة الت��ي رددت عندما جاءت زي��ارة لوفد اأمريكي من 
وزارة الدف��اع، حوار حول التعاون، وم�ضاعدة اأمريكا لليمن يف مكافحة الإرهاب، 
ومناب��ع الإره��اب، وج��ذور الإرهاب! هذه العب��ارات هل هي عب��ارات عادية عند 
الأمريكين؟ هي عبارات عندنا اأي�ضاً عادية، ل تثرنا، ول تثر م�ضاعرنا، ول تثر 

اهتمامنا عندما ن�ضمع منهم: منابع الإرهاب، وجذور الإرهاب؟!.
الفك��ر الزيدي يف قائمة منابع الإرهاب، القراآن الك��رمي يف قائمة منابع الإرهاب، 
ر�ض��ول اهلل اإرهابي، اأهل بيته هم اأهل بي��ت الإرهاب، قرناء القراآن هم قرناء لكتاب 
اإرهاب��ي، مراكزنا اإذًا تكون اإرهابية، مدار�ضن��ا اإرهابية، حلقات الدر�ش يف بيوتنا، 
وم�ضاجدن��ا اإرهابي��ة، كتبن��ا اإرهابي��ة لديهم.. هذه العب��ارة لي�ضت عادي��ة. اإذا ما 
�ضمحن��ا باأن متر الأ�ضياء على هذا النحو ف�ضنكون اأكرث من يعاين، �ضنكون اأكرث من 

يت�ضرر حقيقة.
مت��ى �ضنعم��ل بع��د عندما نق�ض��ر يف وق��ت ميكنن��ا اأن ن�ضرخ فيه مب��ا يعرب عن 
موق��ف قوي �ضدهم، كما هو الآن ُيرفع ال�ضعار يف مناطق اأخرى، عندما ن�ضكت عن 
مث��ل هذا، عندما ن�ضك��ت عن اأن يكون لنا موقف من ه��وؤلء يف ظروف كهذه رمبا يف 
امل�ضتقب��ل ل ن�ضتطي��ع اأن نعمل �ضيئاً؛ لأنهم الآن يحاول��ون اأن يعمموا يف اليمن اأن 

تكون كلمة مقبولة، واأن تكون �ضرعية مطلقة مقبولة.

موؤك��د اأن العلم اإذا مل يكن علم��اً يدفع اإلى العمل بالقراآن 
ت  الك��رمي فاأن��ت ل تتعل��م دي��ن اهلل، واإمنا تتعلم كي��ف متِوّ
القراآن، وفق قواع��د معينة، وتبحث عن مربرات، وتبحث 
عن ِحَيل، لكن لنفرت�ش....، الو�ضعية التي نحن عليها الآن 
لي�ض��ت و�ضعية اأن يبحث الإن�ضان عن مربرات اإطاقاً حتى 
ول��و كان هناك م��ربرات �ضرعية، و�ضعي��ة خطرة، لي�ضت 
و�ضعي��ة اأن يبح��ث النا�ش ع��ن امل��ربرات، ول اأن يقولوا: 
]نح��ن من�ضغل��ون بك��ذا اأو ك��ذا[ هي و�ضعي��ة يجب اأن 
نتجه فيها لأن نتح��دث دائماً مع النا�ش جميعاً عن خطورة 
املرحل��ة، وعن خطورة اليهود والن�ضارى، وعن اأ�ضرارهم 
ومفا�ضده��م، وع��ن كي��ف يج��ب اأن نواجههم، وع��ن موقف 
نتبن��اه، اأدناه واأقله اأن ن�ضرخ يف وجوههم، ونرفع ال�ضعار 

الذي قد جربوا هم مرارته.
ث��م لحظوا نحن نق��ول اأحياناً: نحن ط��اب علم، ونحن 
نبح��ث ع��ن الهداية، نري��د اأن نهت��دي... من يتاأم��ل القراآن 
الك��رمي، مهم��ا عمل��ت م��ن برامج روحي��ة، مهم��ا عملت من 
برام��ج على اأ�ضا�ش اأن تهتدي وتهدي الآخرين، اإذا مل ت�ضر 
عل��ى ال�ضن��ة الإلهية الت��ي حتقق لك الهداي��ة، ومينحك اهلل 

ُه َوا�ْضَت��َوى اآَتْيَناُه  العل��م، فاإنك ل��ن تهتدي، }َومَلَّا َبَل��َغ اأَ�ُضَدّ
ِزي امْلُْح�ِضِن��َن{ املح�ضنون قمتهم  ُحْكم��اً َوِعْلماً َوَكَذِل��َك جَنْ
 َ ُهْم �ُضُبَلَنا َواإَِنّ اهلَلّ املجاهدون، }َواَلِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيَنّ

مَلََع امْلُْح�ِضِنَن{
اإذا كنا نريد العل��م، ونريد الهداية، فلي�ش ميدانها الكتب 
وحده��ا، لي�ش طريقها كتاب بعد كت��اب، وجملد بعد جملد، 
وع��ام بعد عام، ل ب��د اأن نرجع اإلى القراآن؛ لنعرف اأ�ضباب 
العلم، واأ�ضباب الهداي��ة، واأ�ضباب العلم، واأ�ضباب الهداية 
مرتبط��ة بالعمل، هذا هو م��ن علمنا، وثقافتنا، وهذا هو من 

هدانا.
اأولي���ش من هدانا اأي�ض��اً، ومن ثقافتنا اأي�ض��ا اأننا نقول: 
نح��ن ل ن�ضتطي��ع اأن نعم��ل �ضيئ��اً، نح��ن م�ضت�ضعف��ون، 
ونح��ن م�ضاكن... األي�ضت هذه العب��ارة ]هي العبارة التي 
ن�ضمعها؟! م��ع اأن اهلل �ضبحانه وتعالى يقول كما يف[؟ تلك 
َنّ َعَلى اَلِّذيَن ا�ْضُت�ْضِعُفوا  ُ الآية التي قراأناها: }َوُنِريُد اأَن مَنّ

َعَلُهُم اْلَواِرِثَن{ وتلك الآية  ًة َوجَنْ َعَلُهْم اأَِئَمّ يِف اْلأَْر���شِ َوجَنْ
الأخرى التي كانت حتكي واقع �ضدر هذه الأمة: }َواْذُكُروْا 
َفُكُم  ن َيَتَخَطّ ْر�ِش َتَخاُفوَن اأَ �ْضَت�ْضَعُف��وَن يِف الأَ اإِْذ اأَنُت��ْم َقِليٌل ُمّ
َباِت{ اإنه  ِيّ َن الَطّ ِرِه َوَرَزَقُك��م ِمّ َدُكم ِبَن�ضْ َيّ ا�ُش َفاآَواُك��ْم َواأَ الَنّ
يوؤك��د اأن امل�ضت�ضعف��ن هم حم��ط تاأييد اهلل ون�ض��ره اإذا ما 
وع��وا، اإذا ما كانوا من ذلك النوع الذي يعرف واقعه، ذلك 
الن��وع الذي اأم��ر الآخري��ن اأن يجاهدوا عنه��م عندما قال: 
َجاِل  }َوَما َلُكْم َل ُتَقاِتُلوَن يِف �َضِبيِل اهلّلِ َوامْلُ�ْضَت�ْضَعِفَن ِمَن الِرّ

�َضاء َواْلِوْلَداِن اَلِّذيَن َيُقوُلوَن{)الن�ضاء75(. َوالِنّ
هم يفهمون واقعه��م، يفهمون و�ضعيته��م، يرجعون اإلى 
اهلل، يبحث��ون عن ويل م��ن اأولياء اهلل يعمل��ون حتت لوائه، 
امِلِ اأَْهُلَها َواْجَعل  َنا اأَْخِرْجَنا ِمْن َه�ِذِه اْلَقْرَيِة الَظّ }َيُقوُلوَن َرَبّ

رًا{. َلَّنا ِمن َلُّدنَك َوِلّياً َواْجَعل َلَّنا ِمن َلُّدنَك َن�ضِ
ه��ذا النوع من امل�ضت�ضعفن ل ي�ضيعه��م اهلل اأبدًا، وعلى 
اأيديهم تقوم الر�ضالت، وعلى اأيديهم يتم تغير الدنيا، هل 

ج��اء يف واقع الر�ض��الت اأن تغر الدنيا نح��و الأف�ضل على 
ي��د امل�ضتكربين واجلبابرة، اأم على ي��د امل�ضت�ضعفن؟ لكن 
اأم��ا اإذا كان النا���ش امل�ضت�ضعف��ون م��ن ذلك الن��وع الآخر: 
ا ُم�ْضَت�ْضَعِفَن يِف الأَْر�ِش{ هوؤلء  }َقاُلوْا ِفيَم ُكنُتْم َقاُل��وْا ُكَنّ
م�ضت�ضعف��ن م��ن نوعيتنا ل نع��ي �ضيئاً، ول نفه��م واقعنا، 
ول نفه��م م�ضوؤوليتن��ا، ول نفه��م م��ن اأي��ن اأوتين��ا، مما هو 
مرتب��ط باأعدائنا، ومما هو مرتب��ط بثقافتنا، من هذا النوع 
ْر���شُ اهلّلِ َوا�ِضَعًة َفُتَهاِجُروْا ِفيَها  م��اذا يقال لهم؟ }اأَمَلْ َتُكْن اأَ
رًا{ اأمل يقل: }َماأَْواُهْم  ُم َو�َضاءْت َم�ضِ َواُهْم َجَهَنّ َفاأُْوَل�ِئَك َماأْ

َجَهَنُّم{؟ وهم م�ضت�ضعفون؟.
هك��ذا نح��ن متى م��ا قلن��ا: نري��د اأن نعمل �ضيئ��اً، نواجه 
باأ�ضي��اء ت��دل على اأنن��ا ل نهتدي بالق��راآن، ول يجوز يل ول 
ل��ك اأن ت�ضمي نف�ضك عاملاً، اأو اأ�ضمي نف�ضي عاملاً واأنا بعد مل 
اأهت��د بالق��راآن، ومل اأعرف كيف اأهتدي بالق��راآن، يف اأو�ضح 
الأم��ور واأب�ضطها، فيما ه��و متعلق بواقع احلي��اة، الواقع 
ال��ذي اأعي�ضه اأن��ا، لي���ش اأعماق الق��راآن، واأ�ض��رار القراآن، 

وغوام�ش القراآن.

الــذي ل قيمــة للدين عنده لــن يغ�سب اإذا ما راأى الأمة تعبد عجاًل �سواء عجــاًل من الف�سة، اأو عجاًل من 
الب�ص��ر، ال يغ�ص��ب.. األ�صنا نرى اأن ال�صيء الذي هو غائب ع��ن اأو�صاط امل�صلمني هو الغ�صب هلل؟ بل ي�صبح 
اال�صت�صالم هو احلكمة اأن تهداأ، اأن ت�صكت، اأن مت�صك اأع�صابك ال تغ�صب هذه هي احلكمة، ودع االأمة كلها 

تعبد تلك العجول، وتعبد ذلك العجل الكبري يف البيت االأبي�ض.

ق����������������������������������������������������������������������������������������������ال رج����������������������������������������������������������������������الن 

من هم أعداء اليهود..؟  

ع�����م�����ل  ب�������������������������دون  ل���������ع���������ل���������م  أث��������������������ر  ال 



كتب / إبراهيم سنجاب

م�ضرة اليوم فى �ضنعاء !
هل ا�ضتعد العامل لهذه اللحظة ؟

وما راأى الإعام العربى والعاملى ؟
وما قول املنظمات العربية والأمم املتحدة ؟

اإلى متى �ضتغلقون اأعينكم وتتعامون عن احلقيقة ؟
انتبهوا فلي�ش احلوثيون فقط من يواجهون العدوان 

واملوؤامرات .
انتبهوا فقطر هى التى تزعمت املجموعة العربية فى 
جمل���ش الأمن ل�ضت�ض��دار قرار و�ض��ع اليمن حتت بند 
عقوب��ات الف�ضل ال�ضابع . تذكروا اأن اعان احلرب على 
اليم��ن �ضدرمن وا�ضنطن واأن �ضحاياها ع�ضرات الآلف 
م��ن املدني��ن واأن �ضواري��خ احلوثى و�ضل��ت الريا�ش 
ويق��ال اأب��و ظبى اأي�ض��ا . انتبهوا فال�ضا�ض��ات وحدها ل 
تقات��ل على الأر�ش ل حتتل مواقعا ع�ضكرية ول حت�ضم 

معارك مع ب�ضر ل تعنيهم ال�ضا�ضات .
هن��اك جديد فى اليمن من��ذ 5 �ضنوات اأنتم ل تريدون 
روؤيت��ه وه��و ل يك��رتث بنظرتك��م ل��ه . اأجلت��م احللول 
ع�ض��رات املرات واأ�ضب��ح احلل - ب��دون اأى مزايدة اأو 
تهوي��ل - ف��ى يد �ضخ���ش واحد فى هذا الع��امل هو عبد 
املل��ك احلوث��ى فمن مي��د ي��ده اأول ؟ قلنا ذل��ك ونعيده 
ونع��ود فنوؤك��ده . يقول��ون اأن �ضنعاء حتوث��ت واأقول 
: �ضنع��اء ا�ضتع��ادت ذاكرته��ا التاريخي��ة واملزي��د من 
التدخ��ل اخلارجى لن يفيد فهناك جي��ل جديد فى اليمن 
يري��د الكرامة ويج��ب التعامل معه باح��رتام . تباطاأمت 

عن اليمن ف�ضبقكتم ن�ضاوؤه واعيباه !!
ال��ذى يق��ول اإي��ران ) اأهبل ( وه��ى اأمام��ه فليقاتلها 
اإن �ض��اء والذى يح��ث على ت�ضنيف جماع��ة اأن�ضار اهلل 
جماع��ة اإرهابية ) م�ضتهرت ( فق��د �ضنف قبلها حزب اهلل 

اللبنانى !.
ن�ضيحة: تخل�ضوا من فوبيا احلوثى اأثابكم اهلل ..
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قوى العدوان هم اليوم في حالة رهيبة من الغيط، والتهديد والوعيد بالقصف 
اجلوي على املواطنني، هذا هو أسلوبهم الدائم الذي يفعلون، وينبغي لهم 
أن يعقلوا أن هذا شعب ال تنكسر له إرادة أبًدا، صامد وثابت، وعليهم أن 

يفهموا هذا، إن كانوا يعقلون.

كان ال�ضي��د عبدامللك حري�ش ال حت�ضل من ان�ضار اهلل اية خيانة لعهدا او 
ميثاق او اتفاق .

كانت ت�ضله معلومات موؤكدة عن توا�ضات بن زعيم اخليانة وبن العدو 
فيكتف��ي باأخ��ذ الحتياط��ات عل��ى الواقع ث��م يوا�ض��ل خطواته بثب��ات وثقة 

عجيبة ..
ه��ذا القائ��د يتعامل مع تعليم��ات الق��راآن بحرفية ومنهجي��ة وثقة عجيبة 

وكاملة ..
وه��و الد�ضت��ور الرباين العامل��ي الذي مل يع��رف امل�ضلمون لاأ�ض��ف اهميته 

ودوره يف ر�ضم معامل احلياة بن الب�ضر حتى الن ..
وله توا�ض��ات واختاءات عرفانية وربانية م��ع خالقه ل يعرفها احد 

دونه .
وبثق��ة تامة يناجي��ه .. ي�ضكو له .. يبكي بن يديه .. يعرتف امامه ب�ضعفه 
وعج��زه وقلة حيلته امام ما ميتلكه العدو من امكانيات واموال وعدة وعتاد 
.. ي�ضك��و ل��ه حبائل الع��دو وخططه وموؤامرات��ه ويطلب منه الع��ون وال�ضند 

والرعاية واحلماية والن�ضر والفاح وال�ضداد ...
ولذل��ك مي��ن اهلل عليه بانت�ض��ارات خارجة عن كل معت��اد ، وخارقة لكل 

عادة ..
حت��ى اع��داء اخل��ارج يقف��ون م�ضدوهن مرعوب��ن م�ضدوم��ن ل يكادون 

ي�ضتوعبون ما يجري ...
منذ بداية حرب مران ، مرورا باحلروب ال�ضت ، و�ضول للحرب ال�ضاد�ضة 

التي متال عليه وعلى رفاقه فيها اعداء الداخل واخلارج .
مرورا بحروب كتاف وخمر وعمران والفرقة و�ضنعاء .

و�ض��ول للحرب العاملية الكونية التي �ضنوها وما زالوا ي�ضنونها منذ ثاث 
�ضنوات على �ضعبنا اليمني العظيم ، وما رافقها من موؤامرات قاتلة ، وح�ضار 

خانق ، وقطع للمرتبات ، واغاق لكل املنافذ .
ث��م م��ا م��ن اهلل به علي��ه من قط��ع دابر الفتن��ة والن�ض��ر املبن بقت��ل زعيم 
اخليان��ة وا�ضتتاب المن وال�ضتقرار وف�ض��ل موؤامرة كان العداء يعدون لها 

منذ فرتة طويلة ..
وال��ى الن ما يزال اخلارج يعي�ش حالة �ض��رع وفقدان للوعي حتى الن ، 

ومل يتمكن من ا�ضتيعاب ما جرى حتى اللحظة ..
ولع��ل خا�ضة ما جرى ويجري قد خل�ضه من��دوب المم املتحدة ال�ضابق 

جمال بن عمر عندما قال 
انا ل ا�ضتطيع ان احكي ما جرى لكني �ضاأدعه للتاريخ ..

عن خطاب السيد
عبدالله محمد النعمي

وا .. عيباه  تباطأتں عن اليمن فسبقتكں نساؤه

م��ا كان الع��دو ليتوقع تل��ك ال�ضدمة القا�ضي��ة حينما 
ا�ضتيق��ظ على اإعان اأبطال الأمن واأد الفتنة العفا�ضية يف 
العا�ضمة �ضنعاء وقطع راأ�ش الأفعى يف عملية خاطفة مل 
ت�ضتمر اأكرث من 3 اأيام وهو الذي ظل عامن يعد ويخطط 
ويدرب وين�ضئ املع�ضكرات وي�ضرتي النفو�ش الرخي�ضة 
ولكن واأد الفتنة مل تكن هي ال�ضفعة الوحيدة التي تلقها 
عي��ال زاي��د عرابن الفتن��ة ومموليها فق��د كانوا خططوا 
لا�ضتي��اء على اخلوخ��ة يف ال�ضاحل اليمن��ي ويف خ�ضم 
ان�ضغ��ال اليمنيون بواأد فتنة اخليانة دخلت جماميع من 
املرتزق��ة اإلى اخلوخة بدون اأي مقاوم��ة تذكر اإذ ذكرت 
امل�ض��ادر الع�ضكري��ة اأن كتائب من احلر���ش اجلمهوري 
كان��ت ترابط يف املدينة �ضلمتها ملرتزق��ة الإمارات وجاء 
اإع��ان العدو والحتفال الإعام��ي بانت�ضار وهمي كبر 
وال�ضيط��رة عل��ى اخلوخ��ة وان�ضم��ام كتائب م��ا ي�ضمى 
احلر���ش اجلمهور اإلى املرتزقة ولك��ن تلك الفرحة وذلك 
الن�ض��ر الوهم��ي مل تدم طوي��ًا اإذ �ضرعان م��ا نفذ اأبطال 
اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبية هجوماً عنيف��اً و�ضريعاً امتد 
من املخا جنوب��اً اإلى اخلوخة واأ�ضتط��اع اأبطال اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبي��ة م��ن اخ��رتاق خط��وط دف��اع العدو 
وال�ضيطرة على �ضوق يختل وقطع خطط امداد املرتزقة 
اإلى اخلوخة ومن ثم التقدم من كل اجلهات على املرتزقة 
وفر���ش ح�ضار خانق م��ع ال�ضتمرار يف التقدم وخال 3 
اأيام م��ن العملي��ات البطولية �ضقط املئات م��ن املرتزقة 
الذين اغلبه��م جنوبين قتلى وجرح��ى وذكرت م�ضادر 
ع�ضكري��ة واإعامي��ة اأن م�ض��ايف ع��دن تلق��ت املئ��ات من 
القتلى واجلرحى فيما ب��رر اخلونة مذابحهم بتعر�ضهم 
للخيان��ة كم��ا متك��ن اأبطالن��ا م��ن تدم��ر الع�ض��رات من 
الآلي��ات واملدرعات الإماراتية واأحراق بع�ضها واغتنام 
البع���ش الآخ��ر فيما �ضقط��ت كتائب كاملة م��ن املرتزقة 
ودمر اأبطالنا رتًا ع�ضكرياً مكوناً من 10 اآليات ومدرعات 
ويف خ�ض��م عملي��ات التطه��ر النوعي��ة متك��ن اأبطالن��ا 
م��ن ال�ضيط��رة عل��ى مع�ضك��ر " اأب��و مو�ض��ى الأ�ضعري" 
واغ��اق املناف��ذ عل��ى املرتزق��ة والتقدم باجت��اه و�ضط 
املدينة كم��ا ا�ضتعادت قوات اجلي���ش واللجان ال�ضعبية 
م�ض��اء اليوم اخلمي���ش املا�ضي، ال�ضيط��رة الكاملة على 

الن��ادي ال�ضيا�ضي وعدد من الأحي��اء املجاورة له و�ضط 
مدينة اخلوخة يف جبهة ال�ضاحل الغربي.

 واأو�ض��ح م�ض��در ع�ضك��ري، اأن جمامي��ع كب��رة من 
مرتزق��ة املحافظ��ات، رف�ضت ت�ضليم نف�ضه��ا، بعد فر�ش 
ح�ض��ارا خانق��اً منذ ثاثة اأي��ام داخل الن��ادي ال�ضياحي 
والأحياء املجاورة ل��ه و�ضط مدينة اخلوخة، ما اأ�ضطر 
اأبط��ال اجلي���ش واللجان ال�ضعبي��ة اإلى اقتح��ام النادي 
وال�ضيطرة عليه والأحياء املجاورة خال عملية خاطفة 

ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة.
 واأك��د امل�ضدر م�ضرع واإ�ضابة الع�ضرات من املرتزقة 
جميعهم من اأبناء املحافظ��ات اجلنوبية، بينهم القيادي 
الب��ارز املدع��و ” العقي��د عب��ده مقب��ل”، فيم��ا مت اأ�ض��ر 
اخري��ن، خ��ال �ضيطرت اجلي���ش واللجان عل��ى النادي 
ال�ضياحي والأحي��اء املجاورة له و�ضط مدينة اخلوخة. 
فيم��ا ي�ضل م�ض��ر قائد ق��وات املرتزقة الل��واء املرتزق 
هيث��م طاهر جمهول بعد ت��داول اأخبار عن مقتله وادعاء 
م�ضادر تابع��ة للمرتزقة انه ل يزال متواجد بن الفراد 

املحا�ضرين على ال�ضاحل.
وق��ال م�ضدر ع�ضك��ري اأن اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية 
كان ق��د �ضمح��وا للمرتزقة مبغ��ادرة مواقعهم ب�ضاحهم 
ال�ضخ�ضي غر اأن ط��ران العدوان الأمريكي ال�ضعودي 
كان ي�ض��رب كل م��ن ين�ضح��ب يف خطوة تك�ض��ف نف�ضية 

العدو امل�ضتهرت حتى مبن يقاتل معهم.

ويف خ�ض��م تقدمات اأبطال اجلي���ش واللجان ال�ضعبية 
و�ضق��وط املزي��د م��ن القتل��ى واجلرح��ى والأ�ض��رى يف 
�ضف��وف مرتزق��ة الع��دوان طال��ب نا�ضط��ون جنوبيون 
اتهم��وا التحالف بالزج باأبن��اء اجلنوب يف حمرقة خلفت 
املئ��ات من القتل��ى حيث ا�ضتقبل��ت م�ضت�ضفي��ات يف يوم 

واحد فقط اأكرث من 240 قتيًا وجريحا.
اأخرًا يظهر العدو الأمريكي يف حالة تخبط وخماوف 
كبرة بعد الق�ضاء على اأكرب عمائه يف املنطقة وت�ضاقط 
خطط��ه وم�ضاريع��ه حت��ت جزم��ات رج��ال املقاوم��ة يف 
العراق وفل�ضطن واليمن حيث جلاأ العدو ملحاولة تربير 
هزائم��ه بالدعم الإي��راين للحوثي��ن ويف م�ضاعيه لأعادة 
تدوير ق��ادة الخوان بع��د اأن نبذهم و�ضف��ى الع�ضرات 
من قيادييهم يف عدن واملحافظات اجلنوبية ما يوؤكد على 
اأن املخط��ط كان كبرًا جدًا واأن �ضق��وط املوؤامرة ت�ضكل 
هزمي��ة قا�ضي��ة و�ضفع��ة حم��راء للتحال��ف الجرامي.. 
ويف ذات الوق��ت يوؤك��د عل��ى اأن زمام املب��ادرة اأ�ضبحت 
بي��د اأبطال اجلي���ش واللجان واأن موازي��ن القوة مل تعد 
جتدي نفعاً اأمام تكتيكات اأبطالنا وج�ضارتهم وبطولتهم 
و�ضموده��م الأ�ضطوري فالقوة احلقيقية هي قوة احلق 
وق��وة اأتباع��ه و�ضيبق��ى اليم��ن ع�ضي��اً ل ينك�ض��ر اأمام 
التحدي��ان ولن تع�ضره املوؤام��رات اأو م�ضاريع التدجن 

والحتال..
 اليمن ينت�ضر

م����ن ي��خ��ت��ل إل�����ى اخل����وخ����ة .. م���ح���رق���ة ال���ث���الث���ة أي����اں

ض���رب���ة ب��ال��س��ت��ي��ة اس��ت��ب��اق��ي��ة ع���ل���ى م���رك���ز ال���ق���ي���ادة وال��س��ي��ط��رة 
اجل��وف. ف��ي  نوعية  وك��م��ائ��ن  هجومية  وعملية  ج��ي��زان..  ج��ن��وب 

ع��م��ل��ي��ات ه��ج��وم��ي��ة ف��ي جن���ران وع��س��ي��ر ون��ه��م وم����أرب وال��ب��ي��ض��اء

احلقيقة خا�ش/
اأعلن��ت الق��وة ال�ضاروخية عن اأط��اق �ضاروخ 
بال�ضت��ي )قاهر 2M( على مركز القيادة وال�ضيطرة 

يف جيزان.
وق��ال م�ضاع��د الناط��ق الر�ضم��ي با�ض��م اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبي��ة العقيد عزيز را�ض��د اأن ال�ضربة 
ال�ضاروخي��ة على مركز القيادة وال�ضيطرة بجيزان 
تاأت��ي يف �ضي��اق ال��رد ال�ضرتاتيجي عل��ى حتركات 
الع��دوان الإجرامي��ة وكخط��وة ا�ضتباقي��ة لأف�ضال 

حتركات العدو.
وقال م�ضدر يف الق��وة ال�ضاروخية اأن ال�ضاروخ 
اأ�ض��اب مرك��ز القي��ادة وال�ضيط��رة جن��وب جيزان 

بدق��ة.. كما ذكر م�ضدر ع�ضك��ري عن هجومي نوعي 
�ضن��ه اأبطال اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية على مواقع 
املرتزق��ة املنافقن يف �ضف��ر احلنايا مبديرية املتون 
مبحافظ��ة اجلوف.. وذكر امل�ضدر اأن الهجوم باغت 
املنافق��ن يف مواقعهم حمدث��اً خ�ضائر ب�ضرية فادحة 
يف �ضفوفه��م، كما ذكر امل�ض��در الع�ضكري اأن وحدة 

الهند�ضة نفذت كميناً نوعياً لآلية للمنافقن مبع�ضكر 
ال�ض��ان ومت بع��ون اهلل تدم��ر الآلي��ة وم�ض��رع كل 
م��ن كان عل��ى متنه��ا، واأ�ض��اف امل�ض��در الع�ضكري 
ل�ضحيف��ة احلقيق��ة اأن لغم��اً اأر�ضياً اأنفج��ر بدورية 
راجلة من منافقي العدوان يف ال�ضان مبديرة الغيل 

حمافظة اجلوف وقتل كل من كان فيها.

نفذ اأبطال اجلي�ش واللجان ال�ضعبية خال يومي اجلمعة وال�ضبت عمليات 
هجومي��ة نوعية يف جبه��ات ما وراء احل��دود واجلبهات الداخلي��ة حيث نفذ 
اأبطالنا عملية هجومية نوعية على تبة القيادة وموقع ال�ضبكة وتبة اخل�ضباء 
قبال��ة منفذ اخل�ضراء بجيزان و�ضقوط قتلى وجرح��ى كما نفذ اأبطالنا عملية 
هجومية اأخرى يف جبهة ع�ضر على ثاثة مواقع �ضعودية يف جمازة و�ضقوط 

قتلى وجرحى من اجلي�ش ال�ضعودي واإعطاب اآلية..
ويف جبه��ات الداخ��ل نف��ذ اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة عمليت��ن 

هجوميتن على مواقع منافقي العدوان يف تبة املطار مباأرب و�ضقوط خ�ضائر 
ب�ضرية ومادية يف اأو�ضاط املنافقن.

كم��ا نف��ذ اأبطالن��ا عملي��ة نوعي��ة ا�ضتهدف��ت مواق��ع املرتزق��ة يف ال�ضفين��ة 
والعقران ومقتل وجرح عددًا منهم.

ويف حمافظ��ة البي�ضاء نف��ذ اأبطال اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية عملية اإغارة 
على مواقع املنافق��ن يف الأجردي بالزاهر و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوف 

املنافقن.


