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2017
عـام التنكـيل

خالل العام 2017م.. تدمير 1569 
آلية عسكرية 8 قطع بحرية إسقاط 29 
طائرة وإلطالق 45 صاروخًا باليستيًا

في لقاء على قناة »امليادين«  األمني العام حلزب الله السيد حسن نصر الله: 

السيد عبدامللك أبلغنا باالستعداد إلرسال عشرات اآلالف
م�����ن امل����ج����اه����دي����ن ف�����ي أي ح�������رب ض�����د ال�����ع�����دو اإلس����رائ����ي����ل����ي

اليمن يستقبل العام 2018 بتجربة بالستية جديدة
القوات البحرية اليمنية تضبط  مركبة بحرية جتسسية  ذاتية التحكم في املياه اإلقليمية اليمنية

ش����������������ه����������������داء 
ع�����رف�����ن�����اه�����م 

فلسطني.. جرائم االحتالل 
الصهيوني خالل شهر ديسمبر:

 4 شهداء وآالف اجلرحى 
و 700 معتقل 

< على صفحة بشائر النصر حصاد أسبوعي مرعب وضربات بالستية ساحقة في جنران والساحل الغربي
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ال��رئ��ي��س ال��ص��م��اد: ال ي��وج��د م��ع��ت��ق��ل��ون م���ن امل���ؤمت���ر وَم����ن ي��ق��ول إن ه��ن��اك 
عنهم ل��إف��راج  مستعدون  ونحن  األس��م��اء  بقوائم  يأتَي  أن  عليه  معتقلني 

رئيس الثورية العليا يؤكد أن 
املجاهدين باتوا يطلون على 

مركز محافظة اجلوف ويكشف 
عن خطة مواجهة العدوان

�أكد رئي���س �للجنة �لثورية �لعليا حمم��د علي �حلوثي �أن 
جماه��دي �جلي�س و�للج��ان �ل�صعبية �أ�صبح��و� يطلون على 
مركز حمافظة �جلوف، كا�صفا عن �خلطة �لع�صكرية ملو�جهة 
�لع��دو�ن، ود�عي��ا م��ن �لتحق��و� ب�صفوف �لع��دو�ن للعودة 
فالوطن يت�ص��ع للجميع.. وكتب رئي���س �لثورية �لعليا، يوم 
�جلمعة، يف تغريد�ت له على "تويرت": "يف تو��صلي مع قائد 
جبه��ة �جلوف قال: بف�صل �هلل متكنو� من �ل�صيطرة على �أهم 

�ملو�قع فوق �حلزم" مركز حمافظة �جلوف.
و�أ�ص��اف "�أثناء حديثن��ا عن معنويات وق��وة �ملجاهدين 
�أ�صاد باجلميع، و�أ�صاد باإخو�ننا �أحفاد بالل على ��صتب�صالهم 

جنبا �إلى جنب مع �إخو�نهم يف �جلبهة للدفاع عن �لوطن".
"تعام��ل �جلي���س  �أن  ثاني��ة  و�أك��د �حلوث��ي يف تغري��دة 
و�للج��ان �ل�صعبية مع �لغز�ة و�ملرتزق��ة ال ز�ل �صمن خطة 
)حب��ل �لقو�س(، حل�صد �أك��ر قدر ممكن منه��م، وت�صتيتهم، 

و��صتنز�ف قو�هم".
ويف تغري��دة ثالثة دعا رئي���س �للجنة �لثوري��ة �لعليا من 
�لتحقو� مبرتزقة �لع��دو�ن للعودة، قائال: "�إذ� مل جتدو� ما 
ذهبتم الأجله ووعدمت به فال مانع من عودتكم، فاليمن يت�صع 

للجميع".
و�أ�صاف "ال ترتكوهم يهز�أون بكم �أو ي�صتفزوكم، فال�صلح 

خري، و�لعفو عام كما تعلمون بذلك م�صبقا".

ق��ط��ع   8 ع���س���ك���ري���ة  آل���ي���ة   1569 ت���دم���ي���ر  2017م..  ال����ع����ام  خ�����الل 
ب��ال��ي��س��ت��ي��ًا 45 ص������اروخ������ًا  29 ط�����ائ�����رة وإلط���������الق  إس�����ق�����اط  ب���ح���ري���ة 

ضبط عناصر إجرامية مبحافظة 
البيضاء يديرها حتالف العدوان

وزع �الإع��الم �الأمن��ي �عرت�فات جدي��دة لعدد م��ن �لعنا�صر �الإجر�مي��ة �ملرتبطة 
بالع��دو�ن مبحافظ��ة �لبي�ص��اء، كان��ت تعم��ل عل��ى تنفيذ خمطط��ات �لع��دو�ن �لتي 
و�أم��ن  �ملو�طن��ن  ت�صته��دف 

و��صتقر�ر �لوطن.
تنوع��ت جر�ئ��م تل��ك �لعنا�صر 
�لنا�صف��ة  �لعب��و�ت  �صن��ع  عل��ى 
حترك��ات  ور�ص��د  وتفجريه��ا 
�ل�صعبي��ة  و�للج��ان  �جلي���س 
وتزوي��د  �لع��دو  م��ع  و�لتخاب��ر 

طري�ن �لعدو�ن باالإحد�ثيات.
وبح�ص��ب �العرت�ف��ات ف��اإن ما 
ي�صمى بتنظيم �لقاعدة قام بتجنيد 
ع��دد م��ن �ملغ��رر به��م و�إر�صاله��م 
للقتال يف �صف��وف �لعدو�ن، وكذ� 
بع���س  بتدري��ب  �لع��دو�ن  قي��ام 
للإنخ��راط  واإر�ساله��م  املرتزق��ة 

و�لعمل �صمن خاليا �لقاعدة.
كم��ا ج��اء يف �العرت�ف��ات قي��ام 
بع�س هذه �لعنا�ص��ر �لتي جندها 
م��ا ي�صم��ى بتنظيم �لقاع��دة بزرع 
�لنا�صف��ة  �لعب��و�ت  وتفج��ري 
و��صته��د�ف �ملو�طن��ن يف �لطرق 

و�الأ�صو�ق و�ملن�صاآت �لعامة.
و�أ�ص��ار م�صدر �أمني �إل��ى �أن هذه �العرت�فات تك�صف حج��م �لتن�صيق بن �لعدو�ن 
ومرتزقت��ه و�لتنظيم��ات �لتكفريي��ة �الإرهابي��ة �لت��ي تتح��رك وفق تن�صي��ق وتوزيع 

لالأدو�ر �صمن خمطط ��صتهد�ف �ليمن.
ولف��ت �مل�ص��در �إل��ى �أن �أحد �لعنا�ص��ر �ملنتمية للقاع��دة و�لذي �صب��ق و�أن �صارك 
بالقت��ال يف �ح��د مع�صك��ر�ت �لعدو�ن، �أع��رتف �أنه تلق��ى �أمر� بزرع عب��وة نا�صفة يف 
�صف��وف �ملحتفلن بذكرى �ملولد �لنب��وي �ل�صريف مبحافظة �لبي�صاء �إال �أن �الأجهزة 

�الأمنية �أحبطت �لعملية.
وبن �مل�صدر �أن �الأجهزة �الأمنية و�للجان �ل�صعبية �أحبطت �لكثري من �ملخططات 
�الإجر�مي��ة مبحافظ��ة �لبي�ص��اء و�صبط��ت �لعديد م��ن �لعنا�صر �الإجر�مي��ة، و�لتي 
ك�صفت �لتحقيقات و�عرت�فات �مل�صبوطن، حقيقة ��صتخد�م �لعدو�ن لهذه �جلماعات 

كف�صائل تقاتل يف �صفوفه.

 1569 �ل�صعبي��ة  و�للج��ان  �جلي���س  دم��ر 
�آلي��ة ع�صكري��ة وثمان قط��ع بحري��ة و�أ�صقطت 
�لدفاعات �جلوية 29 طائرة لتحالف �لعدو�ن، 
فيم��ا �أطلقت �لق��وة �ل�صاروخية 45 �صاروخا 

بالي�صتياً خالل �لعام 2017م.
و�للج��ان  �جلي���س  �أن  �لتقري��ر  و�أو�ص��ح 
�ل�صعبي��ة دم��ر� ثم��ان دباب��ات �أبر�م��ز و196 
مدرعة و31 دبابة 1337 �آلية متنوعة لتحالف 
�لع��دو�ن �ل�صع��ودي �الأمريك��ي ومرتزقت��ه .. 
ويف �لعت��اد �لبح��ري دم��رت �لق��و�ت �لبحرية 
و�لدف��اع �ل�صاحلي ثمان قط��ع بحرية ع�صكرية 
لتحال��ف �لع��دو�ن �ل�صع��ودي �الأمريكي خالل 
�لع��ام 2017م توزع��ت عل��ى زورق��ن و�أربع 

بو�رج، وغو��صة جت�ص�صية وفرقاطة.. و�أ�صار 
�لتقري��ر �إل��ى �أن �لدفاع��ات �جلوي��ة للجي���س 
و�للج��ان �ل�صعبية �أ�صقطت 29 طائرة لتحالف 
�لعدو�ن خالل �لعام �ملا�صي منها طائرتن �إف 
16 وطائرة �إف 15 وطائرة تايفون وطائرتن 
�أبات�صي وطائرة بالك هوك وطائرة هيلوكابرت 
وطائ��رة مروحي��ة �أخ��رى وطائ��رة �إم كيو 9 

باالإ�صافة �إلى 19 طائرة ��صتطالع .
للجي���س  �ل�صاروخي��ة  �لق��وة  و�أطلق��ت 
و�للج��ان �ل�صعبية 45 �صاروخ��اً بالي�صتياً �إلى 
�لعمق �ل�صع��ودي و�الإمار�تي ومو�قع جنوده 
ومرتزقت��ه يف خمتل��ف �جلبه��ات منه��ا ثالث��ة 
�صو�ري��خ برك��ان 1 وثالث��ة �صو�ري��خ بركان 

2، وثالث��ة �صو�ري��خ برك��ان �إت���س 2 وثالث��ة 
�صو�ريخ زلز�ل 3.

كم��ا �صملت �ل�صو�ري��خ �لبالي�صتية �لتي مت 
�إطالقه��ا خ��الل �لع��ام �ملا�صي �ص��اروخ كروز 
جمن��ح و�ص��اروخ قاه��ر 1، وثالث��ن �صاروخ 
قاه��ر �إم 2 و�ص��اروخ مل يك�ص��ف ع��ن نوعيته 
بع��د.. وذك��ر �لتقري��ر �أن �لق��وة �ل�صاروخية 
 293 نف�صه��ا  �لف��رتة  خ��الل  �أي�ص��اً  �أطلق��ت 
�صاروخ��اً حملي��اً وتكتيكي��اً توزع��ت عل��ى62 
�ص��اروخ زل��ز�ل1 و109 �صو�ري��خ زلز�ل 2، 
وع�ص��رة �صو�ريخ �صم��ود وخم�صة �صو�ريخ 
و�أربع��ة  �ل�صرخ��ة  و�ص��اروخ  �ل�صرخ��ة1 
�صو�ريخ �ل�صرخة 3، و38 �صاروخ �أور�غان، 

و57 �صاروخ غر�د و�صبعة �صو�ريخ �أخرى.. 
�لقنا�ص��ة  وح��د�ت  ف��اإن  �لتقري��ر  وبح�ص��ب 
باجلي�س و�للجان �ل�صعبية متكنت خالل �لعام 
�ملا�ص��ي من قن�س 399 جندي��اً �صعودياً و�ألف 

و894 مرتزقاً.
ونف��ذ �أبط��ال �جلي���س و�للج��ان �ل�صعبي��ة 
عملي��ات ع�صكري��ة نوعي��ة على مو�ق��ع �لعدو 
�ل�صعودي ومرتزقته، وك�صرو� 552 زحفاً لهم 
وكبدوه��م خالله��ا خ�صائ��ر كب��رية يف �الأرو�ح 
و�لعتاد رغم �الإ�صناد �جلوي لطري�ن �لعدو�ن 
مبختل��ف �أنو�ع��ه، باالإ�صاف��ة �إل��ى �إحر�ق 43 
خم��زن �ص��الح للع��دو ومرتزقت��ه خ��الل �لعام 

2017م.

�أّكد �صالح �ل�صّماد -رئي�س �ملجل�س �ل�صيا�صي 
�الأعل��ى -  �أن �الأح��د�َث �لتي �صهدته��ا �لعا�صمُة 
وع��دٌد م��ن �ملحافظ��ات كان��ت بتخطي��ط عامل��ي 
وك��ان هناك خط��ط متز�منة الجتي��اح �لعا�صمة 
و�حلديدة وع��دد من �ملحافظ��ات، �إال �أن �لوعي 
�لذي �أبد�ه �ل�صعُب و�لقبائل خّيب �آماَل �لعدو�ن.
ج��اء ذلك خ��الل �للق��اء �ل��ذي عق��ده �لرئي�س 
�ل�صم��اد مع م�صاي��خ ووجهاء و�أعي��ان حمافظة 
�لبي�صاء، �أم�س �لثالثاء، بح�صور رئي�س �للجنة 
�لثوري��ة �لعلي��ا حمم��د عل��ي �حلوث��ي وحمافظ 
جمل���س  ورئي���س  �ملن�ص��وري  عل��ي  �لبي�ص��اء 

�لتالحم �لقبلي �صيف �هلل ر�صام.
وخ��الل �للقاء ق��ال �لرئي���س �ل�صم��اد �إن “ما 
ح�صل من �أح��د�ث مطلع �ل�صهر �ملا�صي دي�صمر 
د�خ��ل �أمان��ة �لعا�صم��ة ويف بع���س �ملحافظات، 
ك��ان ملحافظ��ة �لبي�صاء �ل��دوُر �الأب��رُز يف �لوعي 
بخط��ورة ه��ذ� �ملَُخّط��ط، وبف�ص��ل �هلل �صبحانه 
�أعظ��م  م��ن  �لبي�ص��اء  كان��ت  بحي��ث  وتعال��ى، 
�ملحافظات �لت��ي وقفت بوعي �أم��ام هذه �لفتنة، 
يف ح��ن �أنه��م كان��و� يتوقع��ون �أنه��ا �صتك��ون يف 
�صد�رة �ملحافظات �لتي �صت�صهد ��صطر�باٍت كما 
ح�صل يف حجة و�ملحويت وغريهما، ولكن خابت 
�آمالهم بف�ص��ل وعي م�صايخ و�أبناء ووجهاء هذه 

�ملحافظة”.
�ملحافظ��ات  م��ن  كث��ري  “يف  قائ��اًل  و�أ�ص��اف 
ح�صل��ت هذه �لفتنة �لتي كان��ت بتخطيط عاملي، 

وعلى �لنا�س �أن يفهمو� �أنها كانت مرتبًة ولي�صت 
ٌز الجتياح  ولي��دَة يومها، وكان هناك زح��ٌف جمَهّ
�حلديدة وزح��ف �أَْي�صاً جمّه��ز الجتياح �صبوة، 
َوت�صعي��د كبري الجتي��اح �لعا�صمة �صنعاء عر 
منطق��ة نهم، وكذلك زحف الجتي��اح �صعدة عر 
ّططاً �أن تتم هذه �لزحوفات مع  �لب��ق،ع وكان خُمَ
�إث��ارة �مل�صاكل د�خل �أمان��ة �لعا�صمة، وبالفعل 
من �لي��وم �لثالث بد�أ �لتَح���ّرك �لقوي و�مللمو�س 

يف جميع �جلبهات، كما �صاهده �جلميع”.
و�أك��د �أنه ال توجد �إطالقاً مو�جهٌة مع �ملوؤمتر 
�ل�صعب��ي �لعام، وال يوج��د معتقلون من �ملوؤمتر 
�ل�صعب��ي �لعام نهائي��اً.. ُم�صريً� �إل��ى �أن على َمن 
يق��ول �إن هناك معتقل��ن للموؤمتر علي��ه �أن ياأتَي 
ونح��ن  �ملعتقل��ن  �ملوؤمتري��ن  �أ�صم��اء  بقو�ئ��م 
م�صتع��دون لالإف��ر�ج عنه��م متاماً، وم��ن غرر به 

�صنفرج عنه.
وحت��دث �لرئي���س �ل�صماد ع��ن �جلي�س، فقال 
�لهيكلة  �أن �جلي�س تعّر���س ملوؤ�مرة  “تعمل��ون 
�ملبا�ص��ر  للع��دو�ن  بعده��ا  تعر���س  ث��م  َوم��ن 
و��صتهد�ف مقدر�ته، وكان هناك من يعمل �أي�صاً 
لتفتي��ت هذه �ملوؤ�ص�ص��ة وتثبيطها ع��ن �مل�صاركة 
يف �ملعرك��ة. ُم�صيفاً �أن �لقي��ادَة �ل�صيا�صية قادمٌة 
���ًة فيم��ا يتعلق  عل��ى �إ�صالح��ات كب��رية، َخا�صَّ
بالق�ص��اء وجت�صي��د �صلط��ة �لنظ��ام و�لقانون.. 
غل��ى  حتت��اج  �لي��وم  �الإ�صالح��ات  �أن  موؤك��دً� 
���ة �أن �لو�صع مرتٍدّ  تظاف��ر جهود �جلميع، َخا�صَّ

لع�صر�ت �ل�صنن.
وخاط��ب قي��ادة �ملحافظ��ة وقي��ادة �ملناطق 
�لع�صكرية قائ��اًل “يجب �أن يك��ون هناك �جتماع 
م��ع �مل�صاي��خ، �ص��و�ء يف �ملحافظ��ة �أَْو غريه��ا، 

و�أن يك��ون �لنا���س م�صتعدي��ن حلماي��ة حدوهم 
وبالده��م، وكلمتكم �صتغنيك��م عن �حلرب عندما 
يق��ول �مل�صاي��خ الأولئ��ك �ملرتزق��ة بالدنا حمرمة 
عليك��م، فيه��ا رج��ال �صيحمونه��ا ف��اإن �ملرتزق��ة 

�صيندحرون متاماً”.
من جان��ب �آخر، �أّك��َد �لرئي���س �ل�صماد على 
�ص��رورة �أن يفه��م �جلمي��ع �أن��ه �أينم��ا ُوجدت 
�لقاعدة ود�ع�س ُوج��دت �أمريكا و�أينما ُوجدت 
وعندم��ا  ود�ع���س،  �لقاع��دة  ُوج��دت  �أمريك��ا 
�لقاع��دة  تو�ج��دت  �لع��ر�ق  �أمريك��ا  �حتل��ت 
ود�ع���س بك��رة؛ الأن �لعم��ل �ال�صتخبار�ت��ي 
�الأمريك��ي يهي��ئ �ل�صاح��ة للقاع��دة ود�ع���س؛ 
ليجع��ل منها مررً� للبق��اء و��صتمر�ر �الحتالل 
وك��ذ� ��صتم��ر�ر �لفت��ك وقت��ل �أبن��اء �ل�صعوب 

ونهب مقدر�تها وثرو�تها.
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عبداملل������ك احلج������ري / األم������ني الع������ام حل������زب الكرام������ة 
اليمن������ي :الصناع������ات احلربي������ة ألبطال اجلي������ش واللجان 

الشعبية أذهلت العالم وحيرت العدو
�لبد�ي��ة كان��ت م��ع �الأ�صت��اذ عبد�ملل��ك �حلج��ري 
رئي���س تكتل �الأحز�ب �ل�صيا�صي��ة �ملناه�صة للعدو�ن 
- م�صت�ص��ار �ملجل���س �ل�صيا�ص��ي �الأعل��ى، حي��ث قال 
بد�ي��ة �أتوج��ه بال�صك��ر ل�صحيف��ة �حلقيق��ة ولرئي�س 
حتريرها ولكل �لعاملن فيها و�توجه عرها بالتحية 
و�لتقدي��ر و�العت��ز�ز لقائد �لث��ورة �ل�صي��د عبد�مللك 
و�للج��ان  �جلي���س  ولبو��ص��ل  �هلل  حفظ��ه  �حلوث��ي 
�ل�صعبية و�لقيادة �ل�صيا�صي��ة ممثلة باالخ �لرئي�س/ 
�صال��ح �ل�صم��اد رئي���س �ملجل���س �ل�صيا�ص��ي �الأعلى 
و�لقي��ادة �لثوري��ة ممثلة باملنا�ص��ل �الأ�صتاذ/ حممد 
علي �حلوث��ي رئي�س �للجن��ة �لثورية �لعلي��ا ولكافة 
�لقي��اد�ت �ل�صيا�صية �لوطني��ة وجلميع �أبناء �ل�صعب 
�ليمن��ي �لعظيم �ل�صام��د يف وجه �لع��دو�ن الأكر من 

1000 يوم.
�أن تقييمي  كقيادي يف �الأحز�ب �ل�صيا�صية �ليمنية 
�ملناه�ص��ة للع��دو�ن لتعامل قيادة �لث��ورة مع قيادة 
بالت�صام��ح  �ت�ص��م  �لتعام��ل  �أن  �خليان��ة  ملي�صي��ات 
وك��رم �الأخ��الق و�ل�صف��ح و�لت�صام��ي ف��وق �جلر�ح 
و�الآالم  منذ �لوهلة �الأولى لثورة 21 �صبتمر 2014 
وتعاملت معهم من خالل فتح �صفحة جديدة عنو�نها 
بن��اء �لوط��ن و�لدف��اع عن��ه �ص��د �ملعتدي��ن و�أعطت 
قي��ادة �مللي�صي��ات فر�صة ذهبية ليكون��و� مع وطنهم 
وي�صنعون خامتة م�صرف��ة لهم وبذلك تكون قد �أثرت 
م�صال��ح �لوطن على �مل�صالح و�الأغر��س �ل�صخ�صية 
متنا�صي��ة كل ما�صي ��صود لقي��ادة ملي�صيات �خليانة 
�ص��وى جتاه �لث��ورة �أو قي��ادة �مل�ص��رية �لقر�آنية �أو 
جتاه �ل�صعب وتعالت على كل �جلر�ح وكل ما ح�صل 
له��ا من ح��روب باأمر قي��ادة ملي�صي��ات �خليانة وقتل 
رموزها وعل��ى ر�ئ�صهم �ل�صهيد �لقائ��د �ل�صيد ح�صن 
ب��در �لدين �حلوثي وما �صبب له��م من دمار وزج بهم 
يف �ل�صج��ون ومالحقته��م على مدى �أك��ر من عقد من 
�لزمن ، رغم كل هذ� �إال �أن قيادة �لثورة ت�صامت على 
كل جر�حه��ا ومدة يدها لهم عل��ى مدى �أكر من ثالث 
�أع��و�م ر�جية �أن تك��ون ملي�صيا �خليانة عند م�صتوى 
حم��ل �مل�صوؤولي��ة �لوطني��ة وتوج��ت ه��ذه �لعالق��ة 
بال�صر�ك��ة يف �ملجل���س �ل�صيا�ص��ي �الأعل��ى وحكوم��ة 
�الإنق��اذ مم��ا عاد به��م �إلى �حلك��م و�إعطائه��م فر�صة 
ذهبي��ة لتح�ص��ن �صورته��م �ل�صيئة وظل ه��ذ� �لكرم 
�الأخالق��ي من قائد �لثورة حتى �آخر يوم و�لذي وجه 
فيه �ل�صيد قائد �لثورة خطابه لزعيم ملي�صيا �خليانة 

مطالب �إياه بالعودة عن �خليانة و�إعالن �لر�ءة من 
كل مرتكبي �أفعال �خليانة و�إن يعود للوطن وي�صجل 
موقف وطن��ي يح�صن من �صورته �أم��ام �ل�صعب و�أن 
يعود لر�صده وال ينجر ور�ء دول �لعدو�ن وخ�صو�صا 
�لعدو �الإمار�تي و�أدو�تها يف �لد�خل لكن ياأبى �هلل �إال 

�أن تكون خامتته خمزية حيث �نتهى �صريع خائن.
�ل�صعبي��ة  و�للج��ان  �جلي���س  لتعام��ل  بالن�صب��ة 
و�الأمني��ة كان باحرت�في��ة ومهني��ة عالي��ة تن��م على 
كف��اءة ومهنية كبرية ل��دى منت�صبي ه��ذه �لوحد�ت 
و��صتطاع��و� يف ف��رتة ق�ص��رية وباأق��ل �خل�صائ��ر ود 

�لفتنة و�لق�صاء على ر�أ�صها.
بنف���س �لوت��رية منذ �أك��ر من 1000 ي��وم حتقق 
�لقيادة �ل�صيا�صية و�لثورية وكل �لوحد�ت �لع�صكرية 
�النت�ص��ار�ت  �ل�صعبي��ة  �للج��ان  و�الأمني��ة ورج��ال 
تل��و �النت�صار�ت يف وج��ه �لع��دو�ن وعمالئهم يف كل 
�جلبه��ات و��صتطاع��و� رغ��م �لع��دو�ن و�حل�صار �أن 
يوج��دو� �صناعة ع�صكري��ة يف �لوح��دة �ل�صاروخية 
و�لقنا�ص��ات و�لطائ��ر�ت ب��دون طي��ار �أذهلت �لعامل 
ميني��ة  وباأي��ادي  �ل�صدي��ق  قب��ل  �لع��دو  وح��رية 
و�إمكانيات ب�صيطة و��صتطاعو� �أن ينقلو� �ملعارك �إلى 
عمق �لع��دو ومت ��صتهد�ف عو��صم �لعدو �ل�صعودي 
و�المار�ت��ي و�صرب من�صاآته��ا �لع�صكرية بدقة عالية 
جعل��ت �لع��امل �مل�صتك��ر ين��دم ويندب عل��ى عمالئه 
ويتخ��وف ويح�صب �لف ح�صاب له��ذه �لقوة �لر�دعة 
وم��ا ز�لت هذه �لوح��د�ت م�صتمرة يف تقدمي �ملفاجاآت 
�لع�صكري��ة �لعمالقة ونحن ي��زد�د ثقتنا بهم كل يوم، 
وه��م من نع��ول عليهم بع��د �هلل يف ح�ص��م �ملعارك مع 

�أنظمة �لعدو�ن �لغا�صم. 

حمي������د عاصم/ القي������ادي في احلزب الناصري: تس������جيل 
أروع البط������والت واملالح������م القتالية في أكث������ر من أربعني 
جبهة وتطوير الق������وة الصاروخية ووصولها إلى عواصم 
الش������ر املتمثلة في الري������اض وأبوظبي  وتطوي������ر القوات 
البحري������ة وقدراته������ا القتالي������ة يدل دالل������ة واضحة على 

عظمة اليمن وأبنائه وشجاعة املجاهدين
�الأ�صتاذ حميد عا�صم �لقيادي يف �حلزب �لنا�صري 
وكي��ل حمافظ��ة �صنعاء، حت��دث لل�صحيف��ة عن ذلك 
دور �جلي���س و�للجان �ل�صعبية ،حي��ث قال �أعتقد �أن 
مو�جه��ة �لع��دو�ن ه��ي �أولوي��ة �الأولوي��ات، وخالل 
ثالثة �ع��و�م و�ليمن �ر�صا و�إن�صان��ا يتعر�س الأب�صع 
ع��دو�ن عرفته �لب�صري��ة من �كر م��ن خم�صة ع�صرة 
دولة على ر�أ�صها مملكة �آل �صعود و�الد�رة �المريكية 
وعدد من �ل�صركات �المنية ومرتزقة �ليمن و�لعمالء 
و�خلون��ة  مت يف ه��ذ� �لع��دو�ن تدم��ري كل مق��در�ت 

�ليم��ن وبناه �لتحتية ومت قتل وجرح ع�صر�ت �الآالف 
م��ن �لن�ص��اء و�الطف��ال و�ملدنين  و�رتكب��ت �ملجازر 
�لوح�صي��ة يف ح��ق �ملدنين  كما مت يف ه��ذه �ل�صنو�ت 
فر���س �حل�ص��ار �ل��ري و�جل��وي و�لبح��ري  ومنع 
و�صول �لغذ�ء و�ل��دو�ء و�لنفط وم�صتقاته ومع ذلك 
كل��ه ف��اإن �صمود �ل�صع��ب �ليمني ومتا�صك��ه و�صمود 
�جلي���س و�للج��ان �ل�صعبي��ة  يف مو�جه��ة �لع��دو�ن 
�لرب��ري وت�صجيل �روع �لبطوالت و�ملالحم �لقتالية 
يف �كر من �ربعن جبهة وتطوير �لقوة �ل�صاروخية 
وو�صوله��ا �ل��ى عو��ص��م �ل�ص��ر �ملتمثل��ة يف �لريا�س 
وقدر�ته��ا  �لبحري��ة  �لق��و�ت  وتطوي��ر  و�بوظب��ي  
�لقتالية يدل داللة و��صحة على عظمة �ليمن و�بنائه 
و�صجاع��ة �ملجاهدين و�صمود �بن��اء �ليمن وتكافلهم 
�الجتماع��ي ووق��وف �جلميع �لى جان��ب �ملجاهدين 
كم��ا يدل على �ال�صتعد�د ال�صتمر�ر �لدفاع عن �لوطن 
بالغ��ايل و�لنفي�س، و�عتقد جازم��ا �ن ما يقدمه �ليمن 
من ت�صحيات ج�صيمة يف �لدفاع عن �لوطن  ومقارعة 
طو�غي��ت �لع�صر ق��د �ذل �لعامل باأ�ص��ره، ومن خالل 
جمري��ات �حلرب ف��اين �رى �ن �لن�صر قريب باإذن �هلل 
و�ن �الع��د�ء �صي�صط��رون للع��ودة �ل��ى �ملفاو�صات 

و�يجاد �حللول خالل هذ� �لعام.
وع��ن فتنة عفا�س ق��ال عا�صم �أم��ا بالن�صبة للفتنة 
�لتي حدث��ت يف بد�ية �صهر دي�صمر 2017م فاملخطط 
كان كب��ري� و�ل�صعي �لى �صرب �جلبهة �لد�خلية كان 
�ك��ر، وكان و��صح��ا ب��اأن �لفتنة كان��ت  مدفوعة من 
االع��داء وان ا�سقاط امانة العا�سمة واملحافظات هو 
�ال�صا�س يف �ندالع �لفتنة وخطاب على عبد�هلل �صالح  
�ثن��اء �ندالع �ملعارك يف بع�س �حياء �مانة �لعا�صمة 

كان و��صحا يف �صعيه لتنفيذ �ملخطط �الجر�مي  
ولك��ن �هلل �صبحانه وتعالى كان �لى جانب �ل�صعب 
�ليمني يف و�أد �لفتنة و�خماد نري�نها و�إف�صال �ملخطط
ون�صاأل من �هلل �لعلي �لقدير �ن ين�صرنا ويوفقنا.

الدكت������ور أحمد النهم������ي/ رئيس األمان������ة العامة الحتاد 
الق������وى الش������عبية: أبط������ال اجلي������ش واللجان هم������ا صمام 
أم������ان الوطن والصخرة التي تكس������رت وال زالت تتكس������ر 

على صالبتها جحافل قوى العدوان ومؤامراتهم
�لدكتور �أحمد �لنهمي رئي�س �الأمانة �لعامة الحتاد 
�لقوى �ل�صعبي��ة. فقال لل�صحيفة ب��اأن قوى �لعدو�ن 
ت�صع��ى بكل م��ا متتلك من ق��وة و�أم��و�ل ونفوذ دويل 
�إل��ى حتقيق �صيء م��ن �أهد�فها ولكنها ب��اءت بالف�صل 
و�خل�صر�ن �ملبن �أمام �صمود �ليمنين جي�صا وجلانا 

�صعبية وجماهري �ل�صعب.
�لي��وم �لتحال��ف �لعدو�ين على �ليم��ن وعلى ر�أ�صه 
�ل�صعودي��ة و�الأمار�ت �أ�صبح مف�صوح��ا �أمام �لعامل 

باأنه حتالف �إرهابي ال حدود الإجر�مه وجر�ئمه.
حن عج��ز هذ� �لتحال��ف وف�صل ع�صكري��ا جلاأ �إلى 

ورقة �لفتنة �لد�خلية و�صق �ل�صف �لوطني.
وع��ن فتنة عفا�س وما حدث له قال �لدكتور �لنهمي  
م��ا ح�ص��ل ل�صال��ح وم��ن د�ر يف فلك��ه مل يخ��رج عن 
�لقاع��دة �الأ�صا�صية يف وطننا �ليمني �لتي تتلخ�س يف  
�أن م��ن يذه��ب �لريا�س يخ�صر �صنع��اء ومن يتحالف 
مع �لنظام �ل�صعودي ال ينهزم ويخ�صر �ملعركة فقط ، 

بل ويلطخ تاريخه باخليانة.
وق��ال �لدكتور �لنهمي ب��اأن قر�ر �لعف��و �لعام كان 
جيد� وين��م عن حكمة وم�صئولي��ة ويجب �ال�صتمر�ر 

�الأم��ن  وحتقي��ق  �حلي��اة  لتطبي��ع  ودعم��ه  في��ه 
�الجتماعي.

وع��ن �إجناز�ت �جلي���س �ليمني �للج��ان �ل�صعبية 
قال هما �صمام �أم��ان �لوطن و�ل�صخرة �لتي تك�صرت 
وال ز�لت تتك�صر على �صالبتها جحافل قوى �لعدو�ن 
وموؤ�مر�ته��م، و�صتظ��ل �لقوة �ل�صاروخي��ة هي قوة 
�لت��ي  �صتق���س عرو���س �لظامل��ن وتقو���س  �ل��ردع 

�أنظمتهم.

نايف حي������دان/ القيادي في احلزب االش������تراكي اليمني: 

اليم������ن نس������تطيع أن نعلن ونفاخ������ر بأننا ق������د انتصرنا وما 
يحدث اليوم إال تفاصيل حلدث كبير قد جتاوزناه ...

�حل��زب  يف  �لقي��ادي  حي��د�ن  ناي��ف  �الأ�صت��اذ 
�ال�صرت�ك��ي �ليمني �ملناه�س للع��دو�ن قال ل�صحيفة 
�حلقيق��ة ونح��ن �لي��وم عل��ى م�ص��ارف نهاي��ة �لعام 
�لثالث من �لعدو�ن �لرب��ري �لوح�صي �لوهابي على 
�ليمن ن�صتطيع �أن نعلن ونفاخر باأننا قد �نت�صرنا وما 
يحدث �ليوم �إال تفا�صيل حلدث كبري قد جتاوزناه ...
�لع��دو �أ�صتخ��دم من��ذ �لي��وم �الأول لعدو�ن��ه على 
�ليمن كل �إمكاناته ونفذ �أب�صع �جلر�ئم بحق �ليمنين 
لغر���س �إرهابه��م وتركيعه��م �إال �أن ح�صابات��ه كانت 
خاطئ��ة وكان��ت �لنتائج عك�صي��ة تاأتي �ص��ده ال معه 
، و�آخ��ر ورقه كان �لع��دو  ياأمل ويعتم��د عليها وكان 
عل��ى ثق��ه باأنها �مل�صم��ار �الأخ��ري �ل��ذي �صي�صتخدمه 
ليحق��ق هدفه ، وه��و �حلليف �ل��ذي كان مقنع بقناع 
�لوطني��ة ومت�ص��رت ب�صتار �ملوؤمت��ر �ل�صعب��ي �لعام ، 
وبا�صتخد�م هذه �لورقة �لتي كانت ردة فعل نتائجها 
�سادم��ة للعدو ظهر بعد �سقوط ه��ذه الورقة وف�سلها 
كاأنه يعلن �حلرب من جديد وبو�صائل جديدة... بكل 
تاأكي��د كان تعامل قيادة �لثورة مع هذه �لفتنة تعامل 
حري�س وبناء �إال �إن �الآخ��ر فهمها باملعكو�س و�أعتقد 
�إنه �ل�صع��ف و�إن �لرتجي و�لتو�صل لن ينفعه وكانت 
�لنتائج �ل�صريعة و�حلا�صمة كانت منقذة لل�صعب من 

جمازر كادت �أن حت�صد �الآالف ...
�حلنك��ة �ل�صيا�صي��ة للقي��ادة و�ل�صجاع��ة لرج��ال 
�لرج��ال كان��ت هي �لعام��ل �الأ�صا�صي له��ذ� �النت�صار 
�لعظيم �لذي قر موؤ�مرة مل تكن ب�صيطة كما يح�صبها 

�لبع�س..
وال نن�ص��ى هن��ا �أن ن�ص��ري �إل��ى �ل��دور �لوطن��ي 
�ملوؤمت��ر  و�أح��ر�ر  �صرف��اء  �صط��ره  �ل��ذي  �لعظي��م 
�ل�صعب��ي �لع��ام و�لذي��ن ف�صل��و� م�صلح��ة �لوطن 
على م�صلحة �لفرد و�حل��زب و��صطفو� �إلى جانب 
�ل�صعب ومع �الأحر�ر �صطرو� هذ� �النت�صار وقهرو� 

�لعدو و�أ�صابوه مبقتل .
وباالأخ��ري نهن��ئ �ل�صع��ب �ليمن��ي به��ذ� �ل�صمود 
ومزي��د� من �ل�ص��ر وباإذن �هلل نحتف��ل بتحرير �ليمن 

قريبا.

محم������د طاهر أنعم /عض������و الهيئة العليا حلزب الرش������اد 
اليمن������ي: ال بد م������ن تظافر اجلهود إلجن������اح هذا الصمود 
الع������دو  م������ع  العس������كرية  املواجه������ة  ف������ي  واالس������تمرار 
وجبه������ات  والبحري������ة  الصاروخي������ة  بالق������وة  الس������عودي 

املواجهة املباشرة املنتشرة
ع�ص��و �لهيئة �لعليا حلزب �لر�صاد �ليمني �الأ�صتاذ 
حمم��د طاه��ر �أنعم حت��دث لل�صحيفة ع��ن دور قيادة 
�لث��ورة و�لقيادة �ل�صيا�صية قائ��اًل " �لتعامل �لقيادي 
يف �ليمن �يجابي وحكيم جتاه كثري من �لق�صايا، وقال 
باأن �لقياد�ت �لوطنية بدور م�صكور يف هذه �الو�صاع 
�حل�صا�صة من �حلرب و�حل�صار، �صر�ء قيادة �لدولة 
ممثلة يف �ملجل�س �ل�صيا�صي �العلى �و قيادة �حلكومة 
ممثل��ة يف جمل�س �ل��وزر�ء �و قيادة �لث��ورة ممثلة يف 
جماع��ة �ن�ص��ار �هلل".. وع��ن دور �جلي���س و�للج��ان 
�ل�صعبية قال �أنعم " ال بد من ت�صافر �جلهود الإجناح 
ه��ذ� �ل�صم��ود و�ال�صتم��ر�ر يف �ملو�جه��ة �لع�صكري��ة 
م��ع �لعدو �ل�صعودي بالق��وة �ل�صاروخية و�لبحرية 

وجبهات �ملو�جهة �ملبا�صرة �ملنت�صرة".

استطالع

بطوالت أبطال اجليش واللجان الشعبية في عيون قيادات األحزاب والتنظيمات السياسية 
استطالع/فيصل مدهش

الفرتة  العدو خالل تلك  العزيز، ارتكب  اليمني  ال�شعب  الإماراتي على  الأمريكي  ال�شعودي  العدوان  1000 يوم من  خالل 
ولزال اأب�شع اجلرائم بحق ال�شعب اليمني، من جرائم اإن�شانية اإلى جرائم حرب واإبادة، من قتل للن�شاء والأطفال، يف الأ�شواق 
العامة والطرقات واملدار�س وامل�شت�شفيات، من تدمري للج�شور وو�شائل التوا�شل والت�شال اإلى تدمر املطارات واملوانئ، اإلى 
جانب احل�شار الربي والبحري واجلوي.. ويف املقابل كان هناك اإجنازات و�شمود وبطولت قام بها ويحققها اأبطال اجلي�س اليمني 
واللجان ال�شعبية يف خمتلف اجلبهات الع�شكرية �شوا التي يف الداخل اأو يف احلدود، واإجنازاتها ال�شاروخية، ويف الق�شاء اأي�شًا على 
ملي�شيات الغدر واخليانة التي غدرت بال�شعب اليمني وطعنته يف ظهره بقيادة زعيم اخليانة عفا�س.. �شحيفة احلقيقة ومبنا�شبة 
للعدوان،  املناه�شة  اليمنية  الأحزاب  وقادة  ال�شيا�شيني  من  عدد  مع  للراأي  ا�شتطالع  اأجرت  ال�شمود  من  1000يوم  مرور 
العدوان يف خمتلف  املا�شية من  الفرتة  ال�شعبية ب�شكل عام خالل  اليمني واللجان  اأبطال اجلي�س  اإجنازات  اأراءهم يف  وا�شتطلعت 

املجالت، امليدانية وال�شاروخية والبحرية.

عابد حمزة
عرفُت��ك �صغريً� وعرفت��ك كبريً�، عرفُتك عاب��دً� خا�صعاً موؤمناً 
ه��اً وقائدً� حمن��كاً مل يرعْبك  متو��صع��اً هلل، عرفُت��ك خطيب��اً مفَوّ
�الأع��د�ُء ومل ُتِخْفك تهديد�ُتهم، جل�ص��ت بينهم و�أنت تعرُف �أنهم 
قريب��ون من��ك ويتاآمرون عليك، وم��ع ذلك ُد�ْصَت عل��ى ُكّل تهديد 

و�صلك منهم بقدَميك..
لثالث��ة �أع��و�م يا �صب��َل حي��در ظللت ب��ن �أَْو�َصاطه��م تفرت�ُس 
�الأر�َس وتلتحُف �ل�صماَء مقدماً لهم َهْدَي �هلل على �أرقى م�صتوى، 
ترَح��ُم �صغرَيه��م وجتوُد عل��ى م�صت�صعفهم وحت��رتُم كبرَيهم، 
ة و�أبنت لهم طريَق �حلق وقدمَت لهم مثااًل  فاألزمتهم بذلك �حُلَجّ

عظيماً كيف تكوُن واليُة �لرحمة "�أهل �لبيت" عليهم �ل�صالم.
ُث عن �ل�صهي��د عبد�مللك حم�صن �أب��و طالب، �لذي رحل  �أحت��َدّ
عن��ا قبل �أي��ام �صهي��دً� مقباًل غ��ري ُمدِب��ر يف جبه��ة �ل�صاحل وهو 

يو�ِج��ُه ُطغاَة �لع�ص��ر �أمريك��ا و�إ�صر�ئيل وعمالَءه��م، بعد ُعُمٍر 
جت��اَوَز �خلام�صة و�لع�صرين ق�صاه من��ُذ نعومة �أظاِفره جماهدً� 
يف �صبي��ل �هلل، ف��رت�ه ت��ارًة مقات��اًل يف �صاح��ات �لوغ��ى ومر�صدً� 
ثقافي��اً وقائ��د� ميد�نيا ت��ارة �أخرى، ال يكل وال مي��ل وال يهد�أ له 
ب��اٌل، �صارك يف �حلرب �ل�صاد�صة با�صتب�صال، وبعد �حلرب �نتقل 
�إلى �لعمل �لثقايف؛ نظرً� ملا وهبه �هلل من علم وذكاء وفطنة وُبعد 

نظر وقّوة طرح وُقدرة على �القناع.
ٍع وطيب��ة نف�س   م��ن جال�ص��ه �أحب��ه؛ ملا هو علي��ه م��ن تو��صُ
ورجاحة عق��ل وُجراأة ون�ساط وهّمة وعزمي��ة ومثابرة وحمبة 

للنا�س ورحمة بامل�صت�صعفن 
م��ا �إن جاء ع��دو�ُن �لتحالف �الأمريكي حت��ى لب�س المَة حربه 
و�نطل��ق منُذ �لي��وم �الأول للعدو�ن �إلى جبه��ة �ل�صاحل، وهناك 
�ص��ال وجال �صد �أع��د�ء �هلل، فتارًة يقوُد �ملجامي��َع �جلهاديَة يف 
ات االجتماعات؛  اخلطوط االأمامية، وتارًة يعتلي املنابَر وِمن�سّ
لُيلق��َي �خُلَطَب و�لكلماِت �مل�صَبّعَة بروح �لثقافة �لقر�آنية، وتارًة 

لبع���س  �ملي��د�يَنّ  �الإ�ص��ر�َف  يتوّل��ى  ت��ر�ه 
مديري��ات �لقط��اع �جلنوب��ي يف �ل�صاحل 
�لغرب��ي، خمتلطاً بالنا���س كو�حٍد منهم، 
م�صاكَله��م  ويح��ل  �صكاوَيه��م  يتلق��ى 
وي�صع��ى بك��ل ُجه��د لتوف��ري �خلدمات 
لهم.. عرف��ه �الأعد�ُء وعرف��و� خطورَة 

�أنه��م  حتّركات��ه �صده��م، وك��ان يع��رف 
يري��دون �لني��َل من��ه ب��اأي �صك��ل وباأية 

و�صيل��ة، فيف��رح بذل��ك ويق��ول 
�أن  �لعامل��ن  َرِبّ  هلل  �حلم��ُد 
وفقن��ي �هللُ الأن �أكوَن �صوكًة 

يف �أعن �أعد�ئه.
َعَل�ْي��ه  �هلِل  �َص��اَلُم  ك��ان 
يعَم��ُل  ع��اً،  متو��صِ
باحلا�ص��ل وم��ا توف��ر له 
�صب��ورً�  �إمكان��ات،  م��ن 

ال ي�صن��ُع �الإ�صكالي��اِت 
وال  �لعم��ل  �أم��ام 

��ُل عن �مل�صوؤولية، وال يخاُف من غدر �الأعد�ء �أو مالَحقة  يتن�صَّ
�لطائر�ت.

 يف �أيام��ه �الأخ��رية ك��ان كث��رَي �حلدي��ِث ع��ن �ل�صهادة يف 
�صبي��ل �هلل، وك��ان ُيْق�ِصُم على نف�ص��ه �أنه لن ي��َرَح �الأر�َس 
�إال بن�ص��ٍر من �هلل عظيم �أو �صه��ادٍة يف �صبيل �هلل، وفعاًل �أََبَرّ 
بَق�َصِمه وثبت ثباَت �جلبال يف مو�َجهة �لغز�ة ومرتِزَقِتهم، 
وخا�س غماَر �مل��وت مع �أفر�ده �صماَل يختل حتى 

نال و�صاَم �ل�صهادِة يف �صبيِل �هلل.
ُد  لقد َرَح��َل عنا هذ� �ل�صهي��ُد �ل�صِيّ
�لعظي��ُم �إلى �صياف��ة �هلل مع �لنبين 
و�ل�صه��د�ء و�ل�صاحلن، ولكنه تَرَك 
لن��ا �إرث��اً عظيم��اً يف معن��ى �ل�صدق 
و�ل�صجاع��ة  و�لَك��َرم  و�لوف��اء 
و�جل��ود  و�لت�صحي��ة  و�ل�ص��ر 
وَب��ْذل  و�لتو��ص��ع  و�الإح�ص��ان 
�هلل،  �صبي��ل  يف  و�مل��ال  �لنف���س 
َف�َص��اَلُم �هلِل َعَل�ْي��ه يوم ُولد ويوم 

��صت�صهد ويوم ُيبَعُث حّياً.

ش������������������������ه������������������������داء ع������������رف������������ن������������اه������������م 

عبدامللك احلجري: تعامل 
قيادة الثورة مع قيادة 

مليشيات اخليانة اتسم 
بالتسامح وكرم األخالق 
والصفح والتسامي فوق 

اجلراح منذ الوهلة األولى 
لثورة احلادي والعشرين من 

سبتمبر 2014.

نايف حيدان: احلنكة 
السياسية لقيادة  

الثورة كانت هي العامل 
األساسي لهذا االنتصار 

العظيم الذي قبر مؤامرة 
لم تكن بسيطة كما كان 

يحسبها البعض.

حميد عاصم: مايقدمه 
الشعب اليمني من 

تضحيات جسيمة في 
سبيل الدفاع عن الوطن 

ومقارعة طواغيت 
العصر، أذل العالم بأسره.

الدكتور أحمد النهمي: 
اجليش اليمني واللجان 

الشعبية هما صماما أمان 
الوطن والصخرة التي 

تكسرت والزالت تتكسر 
على صالبتها جحافل قوى 

العدوان ومؤامراتهم.

محمد أنعم: البد 
من تظافر اجلهود 

إلجناح هذا الصمود 
واالستمرار في 

املواجهة العسكرية مع 
العدو السعودي.
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رئيسنا، حكومتنا، وزراءنا، مسئولينا!
جميعكم ب��ال ��صتثناء، معنيون برتجم��ة �الأقو�ِل 
�إل��ى �أفعال، مبد �صر�ي��ن �الإت�صال، م��ن قلوبكم �إلى 
قل��وب �لنا�س، من معاناة �ل�ص��ارِع �إلى مكاتبكم، من 
�إير�د�ت �ملوجود �إلى جيوب �ملوظفن و�ملحتاجن، 
فغالبيتكم من �أ�صرف �لنا�س و�أطهر �لرجال، و�أنظف 
�ل�ص��رية، خا�ص��ة مع �لق��ر�ر�ت �جلدي��دة، و�ملقرة 
�ملنتظ��رة، ومع �أن هن��اك بقايا من �لقل��ة �لقليلة من 
�لذي��ن نر�هم ب��ل ونعرف تاريخه��م �ل�صاقط و�ملليء 
بالل�صو�صية و�لعمال��ة، لكن �أملنا يف �لرئي�س و�لذي 
يحظ��ى بدعم �لقائ��د ، ونعتره من كب��ار �ملجاهدين 
قب��ل �لكر�صي وبع��ده؛ ه��و �أن يفتح عيني��ه ويخرج 
�صي��َف �لع��دل، و�أال يتعامل بالرحم��ة �أو �لتهاون مع 
م��ن �أق�صمو� �أنهم ق��د تابو� و�أ�صلح��و� ووعدو� �أنهم 

�صيبينو� �صدَق ذلَك يف �الأياِم �لقادمة...
والأن �جلبه��ات ه��ي حمور حديث و�أم��ل �ل�صعب، 
ومن �أجلها والأجلها ي�صر وي�صابر ويتحمل ويثابر، 
فاإنن��ا �ليوم نرى عجائ��ب �هلل يف �أ�صباٍل مل نكن ندري 
�أنه��م عل��ى هذ� �لقدِر م��ن �جلمال و�لكم��ال و�الإبد�ع 

و�ملهنية و�لذكاء!
ومم��ا يعرفه �لكثري �أننا �عتدن��ا د�ئًما على �صرِب 
�الأمث��ال يف �لتط��ور و�الإخ��رت�ع عل��ى �أن ن�صتح�صر 
مناذج خُمرتٍع ياباين �أو �صيني �أو �أمريكي �أو بريطاين 
ونِق��ُف �أمامُه مذهولن م�صدوهن منبهرين متعجبن 
مل��ا ق��اَم به ذل��ك �ل�ص��اب �ملخ��رتع م��ن ق��درٍة فائقة 
ومهارة دقيقة يف ذلك �لت�صنيع �لعجيب �أو �لرنامِج 

�حلديث!
�إالَّ �أنن��ا �لي��وم، ويف ظ��ل ح�ص��اٍر خان��ق، وق�صٍف 
د�ئ��م، وجيو���سٍ ج��ر�رة، ومرتزق��ة م��ن كل جن���سٍ 
وجن�صي��ٍة ول��ون، و�صبع��ة ع�ص��ر دول��ة، نِق��ُف �أماَم 

دالالت و�أخبار �أ�صبُه باملعِجز�ت، وعلى يد من؟
عل��ى يِد فتيٍة ذ�ب��ْت قلوبهم يف �لق��ر�آن، و�لتحمت 
�أرو�حه��م بالقاِئ��ْد، وال �أخفيك��م �أنن��ي ح��َن �أ�صتمُع 
للقائ��د فاإين �أج��ُد يف كلماته –�صو�ًء كان��ت ب�صيطًة �أو 
عميقة- طاقًة قوية، وموجًة هائلة من �لتوجيه نحَو 
�لثقة و�لن�صر و�لعرف��ان، وال �أ�صك للحظٍة �أن �لقائَد 
مي�ص��ُك بحبِل �هلل بثق��ٍة المتناهي��ة، وعزميٍة كبرية، 

و�إمياٍن ال حمدود.
م��ن ه��ذه �الأج��و�ء �لعرفاني��ة �الإمياني��ة �لعالية 
وبوج��وِد ه��ذ� �لقائ��د �الإ�صتثنائ��ي �أ�صب��َح �ملُقات��ل 
�ليمن��ي ال ي�صب��ه �أولئ��ك �ملقاتل��ن �ص��و�ًء يف ج��ارة 
�ل�ص��وء �أو حميطنا �خلليجي �أو �لعربي، ومل يُعْد هم 
�ملقات��ل �ليمني كمثل �أولئك �ملقاتلن وهو �أن يقت�صر 
تفك��ريه على رك��وِب �ملدرع��ِة �الأمريكي��ة، و�لتدرب 
عل��ى �لر�صا�س �الإ�صر�ئيل��ي، ومعرف��ة كيفية �إطالق 
�ل�صاروِخ �لريطاين، و�إتقان قذف �لقنبلة �لفرن�صية.

فماذ� حدث للمقاتل �ليمني؟
لقد حَدثت طفرة ال تخطُر ببال ب�صٍر يف هذ� �لعامَل، 

فكيَف بقطيع �خللجان �أو جمهوريات �لُعربان!
�ليمن��ي  �ملجاه��د  �جلن��دي  عالق��ة  �ثم��رت  لق��د 

�ملرتبطة بحبل وعلم وِمَنِح وتوفيق وت�صديد؛ �هلل 
�أن ن��رى م��ا ُيذهلنا ويذه��ل �لعامل معن��ا و�أ�صبَح 
��ْر و�ملُحاَرب م��ن ُكل �لع��امِل تقريًبا  �ليمن��ي �ملُحا�صَ
يناف���س �ملُخ��رتع �لياب��اين و�الأمريك��ي و�ل�صهي��وين 
و�لريط��اين و�لغرُب �أجمع، وال �أبالُغ و�مليد�ُن ي�صَهْد 
باأنن��ا تغلبن��ا عليهم و�لدلي��ُل �أن �لعامَل بكل��ه �أ�صبَح 
يتخبط بن مليار�ت �صلم��ان وهو يحملها من رو�صيا 
�إل��ى �أمري��كا ب��ا حًث��ا ومتو�ص��اًل �أن مينحوه م��ا ي�ُصدُّ 

عورته �ملفتوحة �أماَم �صو�ريخنا �ليمنية �خلال�صة، 
وماز�ل��و� يغرتف��ون مليار�ت��ه ومل ي�صتطيعو� حتى 

دْع! �الآن �إلبا�صه درَع �حلماية �أو �لرَّ
لق��د �أبهرن��ا ه��وؤالء �الأ�صب��ال �الأطه��ار �الأخياَر يف 
كل جبه��ٍة ب�صمودهم، بقتاله��م، بب�صالتهم، بردعهم، 
بتلقينه��م للغز�ة درو�ًصا لن ين�صوها..لقد ��صتخدمو� 
�لقنا�ص��ة �ليمنية بكل �حرت�في��ة فاأذ�بو� بر�صا�صها 
�ل�صو�ري��خ  توجي��ه  و�أج��ادو�  �ملرتزق��ة،  روؤو���س 
�الأمريكي��ة  �ملجن��زر�ت  حدي��د  فاأذ�ب��و�  �ليمني��ة 
�ملتع��ددة، و�أتقن��و� توجي��ه �ل�صو�ري��خ �أر�س جو 

فاأ�صقطو� �لطائر�ت �حلديثة.
�إننا �لي��وَم ويف ظل �أو�صاٍع �صعب��ة ومعقدة نقف 
�أم��ام �لت�صني��ع �لع�صك��ري �ليمني �خلال���س باإكباٍر 

و�إجالل وباحرت�ٍم وتقدير كبري!
ومل تُك��ن �الأي��ادي �ليمنية �لطاه��رة �لتي �صنعت 
�لقنا�ص��ة و�ل�صاروخ و�لطائ��ر�ت �مل�صرية هي �لتي 
ت�صتح��ق �أن تلت��ف يف حرير، لك��ن هناَك �أي��اٍد �أُخرى 
ت�صتح��قُّ كذلك �حلرير وفوق��ه �أن ن�صع ُقبالتنا على 
�أياديه��م �ملبارك��ة، فق��د �لتحم��ت �أيديه��م �ليماني��ة 
�لبارج��ات، و�أ�صقط��و�  فاأغرق��و�  �ليمن��ي  بال�ص��الح 
�لطائر�ت، و�أخرجو� �لق�صور عن �خلدمة، و�أدخلو� 

�لرعَب يف عو��صِم �ل�صياطن.
وم��ع بد�ية �لع��ام 2018 ويف يوم��ه �الأول، وقبَل 
و� ل��كل ُحرٍّ يف هذ�  �أن ي�صاِفَح��ه �ملجاه��دون، فق��د زفُّ
�لوط��ن، خ��ًر� جدي��ًد� ، �صُيح��ري �أمري��كا بكره��ا، 

غارها! وُيذِهُل جميَع �صِ
لق��د عرفُتم �خل��َر، باإلقائك��م نظ��رًة �صريعًة على 
�ل�صور، لكنكم مل تعلمو� حجم �ملفاجاآت �لتي �أ�صابت 
�الأع��د�ء، و�لت��ي �أ�صبحت كل و�حدة تاأت��ي �أ�صدَّ من 
�خته��ا، فاخ��رت�ق �أنظمة ه��ذه �لغو��ص��ة �الأمريكية 
�ال�صتخباري��ة  مهامه��ا  تتع��دد  و�لت��ي   ، �ملتط��ورة 
ممت لتك��ون �الأقوى  �إلى مه��اٍم �أخرى كث��رية، قد �صُ

و�الأكر حمايًة وح�صانة من �أي �خرت�ق .
ه��ا ،  مل يخرتقه��ا �لبط��ُل �ليمن��ي فق��ط، ب��ل �صريَّ
ب م�صاره��ا حتى �أو�صلها لل�صو�طىء  وقادها، و�صوَّ
�ليمني��ة باأمان، و�لتف �جلمي��ُع حولها ليحت�صنوها، 
ويو�صلونها فوق �صاحنة كبرية �إلى مكاٍن �أكٌر �أمًنا، 
ويجرون معه��ا لقاًء مطواًل وحتقيًقا مهًما، قد يف�صي 
�إل��ى �أن تتقبلهم وتتاآلُف معه��م ، وت�صت�صلَم الأياديهم 
�ملاه��رة �لذكي��ة، وتقب��َل بتلقي��ح ومل�ص��ات �حلكم��ة 
�ليماني��ة وتل��َد له��م �لع�صر�ت م��ن �الأبن��اء و�لبنات 
و�لذي��ن �صيحمل��ون هجيًن��ا جدي��ًد� م��ن �لغو��صات 

ب�صحنٍة ميانية، وقو�ٍم �أمريكي..

يعجُز �لقلُم ع��ن و�صِفكم �أيها �لعمالقُة �الأ�صبال يف 
�لت�صنيع �لع�صكري و�الإلكرتوين !

ويعجز �لقلُب عن �صكركم �أيها �الأبطاُل يف �مليادين!
ويف �الأخرِي ال �أن�صى �أن �أذكر من �بتد�أت �ملو�صوَع 

بهم و�أقوُل لهم:
و� �لهمة و�خدمو� �ملو�طن و�عتنو� بحاجاته  �ص��دُّ
ومطالبه، و��صربو� بيٍد من حديد من يحاول �ل�صرقَة 
�أو �لته��اوَن �أو �لعب��ْث، وفعل��و� �لرقاب��َة و�ل�صب��ط 
و�لرب��ط ف��اإن �هلل يزع بال�صلط��ان ماال ي��زُع بالقر�آن، 

و�أنتم م�صئولون!
وباخت�صار �ملخت�صر:

�لت�صني��ع  �لرج��ال يف  م��ن رج��ال  نفح��ة  خ��ذو� 
و�جلبهات و�صنظل بكل حب نردد لكم:

كونو� كهوؤالء!

مصباح الهمدانيكونوا كهؤالء!

أحمد عايض أحمد
مع ذل��ك فانني �صاأنظر �لى هذ� �لعام 
2018 عل��ى �أنه عام تاريخ��ي ي�صتحق 
�أن نكت��ب عن��ه الأن��ه ع��ام  �ملن�صوري��ن 
�لذي ف�صل �لزمن  �حلربي و�صطره �لى 
ن�صف��ن .. م��ا قبل �لع��دو�ن على �ليمن 
وما بعده من �نت�ص��ار�ت .. الأن هزمية 
م�صروع �لغ��ز�ة لي�صت هزمية عادية .. 
بل ه��ي بد�ية هزمي��ة لفل�صف��ة   وثقافة 
عاملي��ه  وح�صي��ه خط��رية ه��ي فل�صف��ة 
وثقاف��ة �لوها�صهيوني��ه �لت��ي تريد �أن 
تبتل��ع كل �صيء يف ه��ذ� �لعامل �لى بحر 
يف  غرق��ت  ولك��ن  و�الذالل  �لعبودي��ة 

�ليمن و�نحرقت جذورها........... 
 للعل��م فق��ط �صن�ص��رد لك��م تفا�صيل 
معرك��ة  ع��ن  خمت�ص��ره  ع�صكري��ة 
�صنعه��ا �لق��ادة و�ملقاتل��ن �ملجاهدين 
�المياني��ة  بعقوله��م  �ال�صطوري��ن 
و�يديه��م �لفتاكة قلب��و� طاولة �ملعركة 
ع��ن  غم�ص��ة  يف  �ل�ص��ر  روؤو���س  عل��ى 
��صر�ره��ا  فماه��ي  خاطف��ة   وب�صرع��ة 
بجبه��ة  �جلّب��ارة  �ملي��د�ن  وحقائ��ق 
�جلوف �لتي ت�صجل �لنموذج �لع�صكري 
�لقاتل��ة  �ال�صتن��ز�ف  حل��رب  �ملث��ايل 
�لت��ي مل تتغ��ري جمري��ات �حل��رب على 

�مل�صت��وى �جلغ��ر�يف بتات��ا �ال ل�صال��ح 
��ص��ود �جلي�س و�للج��ان.. فطيلة ثالثة 
و�ملرتزق��ة  �لغ��ز�ة  والز�ل  �ع��و�م 
مبحافظ��ة �جلوف غارق��ون �لى �ذ�نهم 
يف بح��ار دمائهم ال يف��رون وال يعي�صون 
ب��ن �مل��وت و�لذع��ر م��ن �مل��وت حي��ث 
�صجل��ت جبه��ة �جلوف خ�صائ��ر فادحه 
وهز�ئم قا�صيه للغز�ة و�ملرتزقة نتيجة 
وقوعه��ا يف �صب��اك �لكمائ��ن و�لعمليات 
�لهجومي��ة �مل�ص��ادة. �الأع��الم �لغازي 
�لت�صلي��ل  و�دي  يف  يعي���س  و�ملرت��زق 
حي��ث  �لبائ���س  و�لتاألي��ف  و�لتحري��ف 
يدع��ي �نه مل يبقى من حمافظة �جلوف 
�ال �لقلي��ل حتى يكملون �ل�صيطرة عليها 
ولك��ن  ع��روق ار���ض مديري��ات ب��رط 
�لعن��ان و�حلمي��د�ت و خ��ب و�ل�صعف 
وخ��ر�ب �ملر��ص��ي و�خلل��ق و رجوزة 
و �لز�ه��ر )�جل��وف( و�لغي��ل و �ملتون 
و �مل�صل��وب و �ملطم��ة الت��ز�ل تنب���س 
باحلري��ة و�لطه��ارة من جن���س �لغز�ة 
ودن���س �ملرتزق��ة �ي 70% من حمافظة 
�جلوف بي��د ��صود �لوطن  حيث جتري 
ث��الث مديري��ات  �ط��ر�ف   �ملع��ارك يف 
ومبنت�صف مديري��ة و�حده فقط وبقية 
�ملديري��ات  �ملحررة خارج �ملعركة  بيد 
حماة �لوطن ولي�س هناك حتت �صيطرة 

�لغ��ز�ة و�ملرتزقة مديري��ه  �صبه كامله 
�صوى �حلزم فقط  وجديد �مليد�ن هو:

و�للج��ان  �جلي���س  ��ص��ود  متك��ن 
�ل�صعبية �ليوم م��ن تاأمن جبال قعيطة 
�ال�صرت�تيجي��ة بجبه��ة ح��ام مبديري��ة 
�ملتون يف �جلوف. و�أكد م�صدر ع�صكري 
�أن  )�صب��اأ(  �ليمني��ة  �الأنب��اء  لوكال��ة 
وح��د�ت �جلي���س و�للج��ان متكن��ت يف 
عملية ع�صكرية من تطهري جبال قعيطة 
وتكبيد مرتزقة �لعدو�ن خ�صائر كبرية 
�مل�ص��در  و�أ�ص��ار  و�لعت��اد  �الأرو�ح  يف 
�إل��ى �أن جب��ال قعيط��ة �ال�صرت�تيجي��ة 
تط��ل على مدينة �حل��زم مركز حمافظة 
�جلوف. ووزع �الإعالم �حلربي م�صاهد 
وخ�صائ��ر  قعيط��ة  جب��ل  تطه��ري  م��ن 

مرتزقة �لعدو�ن.
كم��ا �أكد م�ص��در ع�صك��ري مبحافظة 
�جلوف �إ�صابة �لقيادي �ملرتزق  �ملدعو 
حتال��ف  م��ن  �ملكل��ف  �لعقيل��ي  طاه��ر 
�لع��دو�ن رئي�صا لهيئ��ة �الأركان �لعامة 
�ل�صعبي��ة  للجي���س و�للج��ان  يف كم��ن 
مبديري��ة خ��ب و�ل�صع��ف يف �جل��وف. 
كم��ن �و م�صي��دة �ليتم��ة مل��ا مت �صحق 
�لع�ص��ر�ت منهم وعلى ر�أ�صه��م  ��صابة 
رئي���س هيئ��ة �الأرك��ان �لل��و�ء �ملرتزق 
طاهر �لعقيل��ي ��صابه بليغ��ه و�أو�صح 

�مل�ص��در لوكالة �الأنب��اء �ليمنية )�صباأ( 
�لي��وم  �أ�صي��ب  �لعقيل��ي  �ملدع��و  �أن 
�إثره��ا  عل��ى  نق��ل  خط��رية  بج��روح 
للعا�صم��ة �ل�صعودية �لريا���س برفقته 
ع��دد م��ن  �لقي��اد�ت �لب��ارزة للمرتزقة 
�صقط��و� بن قتيل وجري��ح. بينهم �من 
�لعكيمي و�أ�صار �مل�صدر �إلى �أن �لعملية 
�لنوعي��ة للجي�س و�للجان تاأتي يف �إطار 
ر�صد حتركات قياد�ت مرتزقة �لعدو�ن 
وهكذ� جت��ري  �ملعارك ويجري �مليد�ن 
برح��اه على روؤو�س �عد�ء �لوطن �ينما 

كانو� ...
و�للج��ان  �جلي���س  جماه��دي  �ن 
يفتكون بالغ��ز�ة و�ملنافقن يف حمافظة 
�جلوف بك��ل ب�صال��ة و�صجاعة وحولو� 
ه��ذه �ملحافظ��ة �ل��ى م�صتنق��ع خ�صائر 
�ث��ار �صخ��ط �لغ��ز�ة و�غ�صبه��م ب�صده 
رغ��م �حلمالت �جلوي��ة ورغم �حل�صود 
�لع�صكرية �لتي تتدفق على هذه �جلبهة 
ولكن يهزمون وي�صحقون ويولون �لدبر 
وهك��ذ�.. حتي��ة غالي��ة لرج��ال �جلوف 
�لغي��ارى �لن�صام��ا �البط��ال �مل�صاندين 
للجي���س و�للجان �لذين �صط��رو� �روع 
�لبط��والت وقدمو� قو�فل م��ن �ل�صهد�ء 
يف �صبيل �لدفاع عن �جلوف وعن �ليمن 

�ر�صا و�ن�صان و�لعاقبة للمتقن...

�الم��م  منظم��ة  تاأ�ص�ص��ت  عندم��ا 
�ملتح��دة وما تفّرع عنها م��ن موؤ�ص�صات 
�مني��ة و�ن�صاني��ة و�قت�صادي��ة وما �لى 
ذل��ك، كان��ت �لفك��رة �ال�صا�س م��ن ذلك 
هي، حماي��ة �ملجتمع �ل��دويل و�الن�صان 
و�حل��ق يف �لدول �لفق��رية و�ل�صعيفة، 
م��ن ت�صل��ط و��صتب��د�د وجر�ئ��م �لدول 
ه��ذه  ميث��اق  وكان  �لقوي��ة،  �لك��رى 
ه )مبدئيا( الد�رة  �ملوؤ�ص�صات هو �ملَُوِجّ
عمله��ا يف معاجل��ة �لنز�ع��ات يف �لعامل 

ب�صكل عام
ترتك��ب يف �ليم��ن �لي��وم جم��ازر ال 
تو�ص��ف بحق �ملدنين �لعزل من �طفال 
ون�ص��اء، وباأ�صلح��ة فتاكة م��ن �ملُحّرمة 
�لقريب��ة  �المكن��ة  جمي��ع  ويف  دولي��ا، 
م��ن ميادي��ن �ملو�جه��ات �لع�صكرية �و 
�لبعيدة عنه��ا، وميكن �عتبارها جر�ئم 
مق�صودة ومتعمدة �صد �الن�صانية بكل 
م��ا للكلمة م��ن معن��ى، ينفذه��ا حتالف 
عرب��ي - �قليم��ي – دويل )حي��ث هناك 
دور ��صر�ئيل��ي ��صا�صي في��ه باال�صافة 
ل��دور دول غربي��ة وعربي��ة و��صالمي��ة 
معروف��ة(، بكل ثق��ة ور�حة، ومن دون 
�ي �صغ��ط �و تاأثري �صلب��ي �و قيود من 
تل��ك �ملوؤ�ص�ص��ات �لدولي��ة، و�لت��ي هي 
�م��ا متو�طئ��ة يف �رتكاب تل��ك �ملجازر 
�و عاج��زة عن �يقافه��ا، �و �الثنان معا 
وه��ذ� �الرج��ح، ويف �حلال��ن ُتعتر يف 
�ملفه��وم �لقان��وين ويف �ملفه��وم �الن�صاين 

�صريكة ��صا�صية فيها.

�م��ام هذ� �لو�قع �لغريب، �لذي تقف 
في��ه منظمة �المم �ملتحدة ُمتفرجة على 
تل��ك �ملج��ازر م��ن جه��ة، وم�صت�صلم��ة 
للتحال��ف �ملعتدي عل��ى �ليمن من جهة 
�خ��رى، مت�ص��ي ر�عي��ة ه��ذ� �لتحالف 
وقائدته )�ململكة �لعربي��ة �ل�صعودية( 
ُقدم��اً يف تنفي��ذ ه��ذه �ملج��ازر، وكاأنه��ا 
��صبح��ت  �ملدني��ن(  بح��ق  )�ملج��ازر 
عن�ص��رً� ��صا�صي��اً م��ن مناورتها يف هذه 
�حلرب، فه��ي تنفذها بطريق��ة تتو�كب 
م��ع �ملو�جه��ات �مليد�ني��ة وكاأنها عامل 
بوحد�ته��ا  مث��ال  تن��اور  له��ا،  ��ل  ُمكِمّ
�لع�صكري��ة يف جبهة نه��م و�أرحب �صرق 
�صنعاء، ويف نف�س �لوقت تنفذ بقاذفاتها 
�ال�صرت�تيجي��ة وب�صو�ريخها �ملوجهة 
جم��زرة على �صوق م��دين يف �صعدة، �و 
مثال تن��اور يف جبهة �ل�صاحل �لغربي يف 
يختل و�ملخا، ويف نف�س �لوقت ت�صتهدف 
جتمع��ا �صعبي��ا يف �حلدي��دة �و جمل�س 
ع��ز�ء يف حجة �و �حتف��ال عر�س يف تعز 
... �ل��خ، وهك��ذ� تتنق��ل يف زرع �لدم��ار 
و�لقت��ل يف كل م��كان م��ن دون �ي ر�دع 
وبنف���س  د�خل��ي،  �خالق��ي  �و  �ن�ص��اين 
�لوق��ت م��ن دون �ي ر�دع قانوين دويل، 
وم��ن دون �ن يظهر له��ذه �ال�صتهد�فات 
�ي ر�بط يخدم �مليد�ن مبا�صرة لناحية 
�لدعم �جل��وي �و �ل�صاروخي مل�صلحة 

�ملعركة على تلك �جلبهات.
�أبن��اء �ليم��ن ي�صاأل��ون �أي��ن �ملجتمع 

�لدويل؟

�لتحال��ف يق�ص��ف ويدم��ر، و�الم��م 
�ملتح��دة تغط��ي بعجزه��ا وبتعليقاتها 

�خلجولة تلك �ملجازر.
باأب�ص��ع  �ملدني��ن  يقت��ل  �لتحال��ف 
و�الم��م  وح�صي��ة،  و�أكره��ا  �لط��رق 
�ملتحدة ت�صتوعب �لر�أي �لعام وُت�صّيع 
تاأث��ري �نتق��اد�ت بع���س �جلمعي��ات �و 
�ال�ص��و�ت �خلجول��ة �ملعرت�صة، وذلك 
من خالل �لوع��ود �لكاذبة بفتح حتقيق 
�و �لوع��ود �لفارغ��ة بعر���س مو�صوع 

�جلر�ئم على موؤ�ص�صاتها.
 م��ن هنا، ميكن �ال�صتنت��اج �ن هناك 
من��اورة م�صرتك��ة بن �ملجتم��ع �لدويل 
ورعات��ه �المريكي��ن م��ن جه��ة، وب��ن 
�لتحال��ف �لعرب��ي �ص��د �ليم��ن بقي��ادة 
�ل�صعودي��ن م��ن جه��ة �خ��رى، بحيث 
وتتكاث��ر  وتتم��دد  تت��وزع  �أ�صبح��ت 
�ملج��ازر و�جلر�ئ��م �ص��د �الن�صاني��ة يف 
�ليم��ن بالتو�ك��ب م��ع عج��ز �ملجتم��ع 
�لدويل ع��ن وقفها، و��صبح��ت �لوقاحة 
�لدولي��ة يف م��كان، ن��رى م��ن خاللها �ن 
موؤ�ص�صاته��ا تعم��ل ق�ص��د� عل��ى �ظهار 
هذ� �لعجز، و�ل�صبب هو �إفهام �ليمنين 
�ن �صموده��م يف �ملي��د�ن ال قيم��ة ل��ه، 
و�أن ت�صحياته��م باأبنائه��م وباأطفاله��م 
وبن�صائه��م �صتذهب ه��در�، و�أنه ال مفر 
لهم م��ن �ال�صت�صالم، النه حتى �ملجتمع 
�ل��دويل هو عاجز ع��ن م�صاعدتهم لوقف 
ه��ذه �حل��رب عليه��م، وم��ا عليه��م �لى 
�ال�ص��ر�ع لطل��ب �لتفاو���س �ملُ��ذّل م��ع 

اع��راف م�سبق بال�س��روط التي �سوف 
تفر�س عليهم.

�ل��دول  �وج��دت  �ن  وبع��د  هك��ذ�، 
لتف�صي��ل  خمرج��ا  و�لفاج��رة  �لك��رى 
خ��الل  م��ن  �لدولي��ة،  �ملنظم��ة  عم��ل 
ا�ستنباط فكرة جتّمع عدة دول يقودها 
ر�أ���س مدّب��ر حت��ت ��صم: "حتال��ف" �إذ 
ر�أين��ا منوذج��ا من��ه مث��ال يف �صوري��ا: 
�الرهاب"،  �لدويل ملحارب��ة  "�لتحال��ف 
�لعرب��ي  "�لتحال��ف  �آخ��ر:  مث��ال  �أو 
الع��ادة �ل�صرعي��ة �لى �ليم��ن"، بحيث 
جت��اوزت ه��ذه �ل��دول بذل��ك منظوم��ة 
عمل موؤ�ص�ص��ات �المم �ملتحدة وجمل�س 
�ال�صط��د�م  لتف��ادي  خا�ص��ة،  �الم��ن 
بحق �لنق���س )�لفيتو( م��ن دول فاعلة 
ومعار�ص��ة لتدخله��م، ولت�صري��ع ه��ذ� 
�حل��رب  و�ص��ّن  دول��ة  �ي  يف  �لتدخ��ل 
عليه��ا، وبع��د �ن �ثبتت �الم��م �ملتحدة 
تو�طوؤَه��ا وعجزها �ملق�ص��ود كمناورة 
لل�صغ��ط عل��ى �ل��دول �لت��ي تق��اوم يف 
�صبيل حقها و�صيادتها، وبعد �ن ��صبح 
دور �ملنظمات �لدولية �لر�صمية يتنافى 
بالكامل مع ��صب��اب ن�صاأتها ووجودها، 
ميكننا �لقول وبكل و�صوح، �نه مل يعد 
م��ن حاج��ة له��ذه �ملوؤ�ص�ص��ات �لدولية، 
خط��ر�  ي�ص��كل  ��صب��ح  وجوده��ا  و�إن 
عل��ى �ل�صع��وب �لفق��رية وعل��ى �لدول 
�ل�صعيفة، و�إن عملها ��صبح يوؤثر �صلبا 
على �حقاق �حلق وعلى حماية �صيادة 

�لدول و�ملجتمعات ب�صكل عام.

جبهة اجلوف 2018 .. منوذج االستنزاف واالنتصار.. ما بني السيطرة على سلسلة 
جبال قعيطة باحلزم. واصطياد العقيلي وكبار قادة املرتزقة مبصيدة اليتمه.. 

بعد هذه املجازر في اليمن هل بقي هناك شيء اسمه مجتمع دولي؟

بني حفاة مينيني وحفاة تونسيني، وعن معنى احلفاة بشكل عام 
مل �أعَج��ب منذ فرتة كما عجبت م��ن تون�صين "�أوالد 
حفيان��ة" ي�صخ��رون م��ن حف��اة �ليم��ن. �لذي��ن �صنعو� 
�حلدث �لتون�ص��ي من فئة �لفق��ر�ء �ملعدمن ومن جهات 
تع��ّرف هام�صي��ة مهّم�ص��ة وه��وؤالء �أق��رب �إل��ى �صع��دة 
وعم��ر�ن و�حي��اء �صع��دة �ملرتوك��ة لقدره��ا. �جن��د�ت 
�ل�صيا�ص��ة نقلت �حل��دث �لتون�صي �إل��ى �ملكاتب �لوثرية 
و�إل��ى عو��ص��م نفط وغ��از ليح��ّط عند جهاب��ذة �لهيمنة 
ودهالي��ز �ل�صهيوني��ة. هك��ذ� �أر�دت �الأجن��د�ت وهك��ذ� 
�ص��اء �إ�ص��الم �صيا�صي ب��ن خم�صي وخم��رتق وعميل. مل 
يف�ص��ح للفقر�ء جمال لفر���س �أمر و�قع ومل تعتمد �آمالهم 
و�آالمه��م �أمانة. مل ي�صتفد �حلف��اة ومل ي�صتفد �صيا�صيون 

تقّدم��و� معّرف��ن �أنف�صه��م "�أوالد حفيان��ة" �إذ جذبه��م 
�لبزن�س وهفت �أنف�صهم �إلى كّل �ملطابخ �ملحّلية �الإقليمية 
و�لدولي��ة. حفاة �ليمن مل ت�صحره��م "مبادرة خليجية" 
كان��ت �أّول �لتفاف ماكر عقبه �لتف��اف بعد �لتفاف. يدفع 
�ليمني��ون �أثمانا باهظة ولكّنه��م يدفعون ما يلزم للحّرية 
و�ال�صتقالل من ثمن. �أم هل يرى منتقدوهم من تون�صين 
وغريه��م �أّنه��م �إذ� عّول��و� على �آل �صع��ود يبلغون حّرية 
ودميقر�طي��ة وينعمون باأم��ان وعدل وعم��ر�ن؟ �مل�صهد 
�ليمن��ي �ليوم �صخ��م. �صخم �صخامة �ملج��ازر �لعمياء. 
�صخم �صخامة جذبه للق��وى �الإقليمية و�لدولية. �صخم 
�صخام��ة �لّرع��ب �ل�صع��ودي �ل�صهي��وين م��ن تد�عياته. 

وم��ع ذلك ف��اإّن �الأ�صخ��م قادم حتم��ي. �ص��ر�ع �ليمنين 
�ملتج��ّذر يوم��ا بعد يوم مع مركز عرب��ي تكّلف منذ بد�ية 
�ل�صبعينيات تقريبا باإخ�صاع �لعرب حل�صاب �ال�صتعمار 
و�ل�صهيونية. مركز و�صع يده على ر�أ�صمال رمزي عظيم 
فعب��ث به و�ص��ّوره باأع��ن �لقريبن و�لبعيدي��ن مر�دفا 
للحم��ق و�ل��ذّل و�لتوّح�س. �صياأتي �لهام���س �ليمني على 
�ملركز �ل�صعودي و�صيقهر �حلفاة �مل�صتكر�صن �ملتخمن. 
ولي���س �حلايف من كان��ت قدمه حافية ب��ل �حلايف من فقد 
�لعق��ل و�لقل��ب و�ل�صمري وذل��ك �لكفر بعين��ه. و�إين �أرى 
بن مّكة و�ملدينة مرّتلن للقر�آن متمتمن ُيح�صرون كفار� 

منافقن. ذرية بع�صها من بع�س.
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أطماع إماراتية قدمية متجددة

�الأطم��اع �المارتية يف جزي��رة �صوقطرة لي�صت 
�صرع��ت  �ذ  فح�ص��ب،  �لر�هن��ة  �ملرحل��ة  ولي��دة 
�الم��ار�ت ومنذ بدء عدو�نها عل��ى �ل�صعب �ليمني 
يف 25 �أذ�ر عام 2015، يف بناء نفوذ لها يف حمافظة 
�أرخبي��ل �صقط��رى، حت��ت الفت��ة �لعم��ل �خلريي 
م�صتغلة �إع�صاري "ت�صاباال" و"ميغ" �للذين �صربا 
�جلزي��رة و�أحدثا دم��ارً� هائاًل يف بنيته��ا �لتحتية. 
و�إل��ى جان��ب الفت��ة �لعم��ل �خل��ريي، ��صتغل��ت 
�الإم��ار�ت �صع��ف �حلكوم��ة �ملركزي��ة و�ل�صلطات 
�ملحلي��ة، الإحكام قب�صتها عل��ى �جلزيرة، بدءً� من 
�الأمن مرورً� باخلدم��ات و�الت�صاالت و�صواًل �إلى 

�لقطاع �ل�صياحي.

اإلمارات سعت للتغلغل في اجلزيرة منذ سنوات
و�ذ� ماعدن��ا تاريخي��ا �لى مرحل��ة �أقدم من بدء 
العدوان على اليمن، نرى االن االرتباط االماراتي 
بجزي��رة �صوقطرة ق��دمي �ي�صا ويع��ود �لى حقبة 
تاريخية �صبقت قيام جمهورية �ليمن �لدميقر�طية 
�الأطم��اع  فب��و�در  �لب��الد،  جن��وب  يف  �ل�صعبي��ة 
�الإمار�تي��ة يف �صوقط��رة ب��د�أت قب��ل ح��و�يل ع�صر 
�صن��و�ت، على �صكل زيار�ت قام به��ا رجل �الأعمال 
حممود فتح �آل خاجة، �لذي با�صر ن�صاطات خريية 
وتوزي��ع مبالغ مالية، وبناء بي��وت لالأيتام، ف�صاًل 
عن توزيع مولد�ت كهربائية على �لقرى و�الأرياف 
م�صتغ��اًل حاج��ة �ملو�طنن، قبل حت��ّول �هتماماته 
م�صاحته��ا  جت��اوزت  �أر����سٍ  �ص��ر�ء  �إل��ى  الحق��اً 
كيلومرت�ت ع��دة ومبالين �لري��االت، عالوة على 
�إه��د�ء م�صوؤول��ن يف �جلزي��رة �صي��ار�ت، لك�ص��ب 

والئهم وت�صهيل ن�صاطه.

احتالل إماراتي علني للجزيرة اليمنية
ويف ه��ذ� �ل�صدد و�ص��ف موق��ع "�إنتلجن�س �أون 
الي��ن" �لفرن�ص��ي �لوج��د �المار�ت��ي يف �جلزي��رة 
�ليمني��ة باأن��ه �حت��الل بع��د �أن حول��ت �أب��و ظب��ي 
�جلزي��رة �ليمني��ة �ل��ى منطق��ة ع�صكري��ة مغلقة، 
وي�ص��ري �ملوق��ع �لفرن�صي �ل��ى �إن �الإم��ار�ت كثفت 
�جله��ود يف �لفرتة �الأخرية لب�ص��ط نفوذها بالكامل 
على �صوقط��رة فهن��اك �صكل��ت جي�ص��ا حملي��ا م��ن 
خم�ص��ة �آالف جن��دي دربته��م و�أمدته��م بال�ص��الح 

كما�صيط��رت عل��ى كل �ملو�ن��ئ و�ملط��ار�ت وبد�أت 
يف ت�صي��ري رح��الت جوي��ة دون مو�فق��ة �حلكومة 
�ليمني��ة �ص��و�ء حكوم��ة �لرئي���س �مل�صتقي��ل عب��د 
رب��ه من�ص��ور ه��ادي �ملتحال��ف مع �لع��دو�ن على 
ب��الده �أو حت��ى �حلكوم��ة �ليمني��ة �ملتو�ج��دة يف 
�صنع��اء، بح�صب ما نقل �ملوقع عن جملة نيوزويك 

�المريكية.
الي��ن"  �أون  "�إنتلجن���س  موق��ع  ك�ص��ف  كذل��ك 
�لفرن�صي �أن �المار�ت بد�أت يف بناء قاعدة ع�صكرية 
جزي��رة  يف  �الأمريكي��ة  �لقاع��دة  �صخمة ت�صب��ه 
�صان دييغ��و و�ص��ط �ملحي��ط �لهندي �لت��ي �أفرغت 
�ملا�ص��ي  �لق��رن  �صتيني��ات  عن��وة يف  من �صكانه��ا 
بعد �تف��اق بن بريطاني��ا و�أمريكا الإقامة �لقاعدة، 
ومم��ا يثري �النتب��اه هن��ا �أن ن�صطاء م��ن �جلزيرة 
�ليمني��ة يتحدث��ون عن حم��اوالت م��ن �الإم��ار�ت 
باإغ��ر�ء  ل�صوقط��رة  �لو�قع �لدميغ��ر�يف  لتغي��ري 
بع�س �صكانها بالهجرة، ويت�صاءل �ملوقع �لفرن�صي 
ع��ن �صب��ب كل هذ� �الهتم��ام �المار�ت��ي باجلزيرة 
�ليمني��ة، وي�صيف جميباً عن �ل�صوؤ�ل بالتاأكيد على 
�أن للجزيرة �أهمية �إ�صرت�تيجية كبرية الأنها تتحكم 
يف مدخل خليج عدن من جهة �ملحيط �لهندي وهذ� 

يعن��ي �أن م��ن يتحك��م فيه��ا يتحك��م يف خليج عدن 
�إل��ى �صيط��رة �الإم��ار�ت على �جلن��وب  وبالنظ��ر 
�ليمن��ي حيث باب �ملندب و�إقامتها قو�عد ع�صكرية 
يف �لق��رن �الإفريق��ي ف��اإن �الأمر يتعل��ق مبخططات 
و��صعة لل�صيطرة على عدة مو�قع يف ممر بحري ال 

تخفى �أهميتها �الإ�صرت�تيجية.

صراع نفوذ بني االمارات والسعودية في اليمن
ن�ص��ر  �أن �الم��ار�ت حاول��ت  وي�صي��ف �ملوق��ع 
�خبار تتحدث عن ��صتئجارها جلزيرتي �صوقطرة 
وممي��ون �ليمني��ن مل��دة 99 عاماً وذل��ك من خالل 

عق��د �جار وقعه �لرئي�س �ليمني �مل�صتقيل عبد ربه 
من�صور هادي، الفتاً �لى �أن �الأطماع �المار�تية يف 
�جلزي��رة ز�دت من حدة �لتناف�س ب��ن �لريا�س و 
�أب��و ظبي على تقا�صم �لنف��وذ يف �ليمن، م�صري� �لى 
�أن �أب��و ظب��ي تخطط لبق��اء د�ئم فيه��ا، وعليه فان 
�الإم��ار�ت تت�صرف كقوة �حت��الل يف جنوب �ليمن 
و�أكر جت�صيد لذلك هو ما يقع يف جزيرة �صوقطرة.

�الإمار�ت �ل�صي��خ  �ن ويل عه��د  �ملوق��ع  ويوؤك��د 
حمم��د بن ز�ي��د ركز �هتمام��ه على �صوقط��رة بعد 
�لف�ص��ل �ل��ذي من��ي ب��ه وه��و يحاول فر���س �أحمد 
�صالح جنل �لرئي�س �ليمني �ل�صابق كرجل لنحالف 

�لعدو�ن �ل��ذي يجب �إعد�ده لرئا�صة �ليمن وي�صري 
�ملوقع �لفرن�صي �إلى �أن ويل �لعهد �ل�صعودي حممد 
ب��ن �صلم��ان فر���س عل��ى ويل �لعهد �الإمار�تي لقاء 
قي��اد�ت من حزب �الإ�صالح �لذي حاربه من قبل يف 
�إطار ح��رب �الإمار�ت �لو��صعة على تيار �الإخو�ن 

�مل�صلمن يف �ملنطقة �لعربية.

االمارت تسعى لتنفيذ االجندات االمريكية
كذل��ك لفت �ملوقع �ل��ى �أن �الم��ار�ت ومن خالل 
خمططاته��ا �لع�صكري��ة يف �ليم��ن ت�صع��ى لتغطي��ة 
�الأهد�ف �الأمريكية ب�ص��كل و��صح، وو�صع �ملوقع 
قو�ع��د  الن�ص��اء  �المار�ت��ي  �مل�صع��ى  �لفرن�ص��ي 
ع�صكري��ة يف منطق��ة �لق��رن �الفريق��ي )�ل�صوم��ال 
بع��د  خا�ص��ة  �الط��ار،  يف  و�ريرتي��ا(  وجيبوت��ي 
�النتق��اد�ت �ملتز�يد �لتي تتلقاه��ا و��صنطن نتيجة 
تو�ص��ع قو�عده��ا �لع�صكري��ة حول �لع��امل، وعليه 
ف��ان �أمري��كا ت�صع��ى �ل��ى تو�صي��ع نفوذه��ا ب�صكل 
�ص��ري م�صتغلة بع�س �حلكام �لعرب للتغطية على 
�أهد�فه��ا �حلقيقي��ة وه��و ما يت��م تنفي��ذه عمليا يف 

جزيرتي �صوقطرة وميمون �ليمنين.
يذك��ر �أن جزي��رة �صوقطرة ه��ي �أرخبي��ل ميني 
مك��ون من �أرب��ع جزر عل��ى �ملحيط �لهن��دي قبالة 
�صو�ح��ل �لق��رن �الأفريقي بالقرب م��ن خليج عدن، 
عل��ى بعد 350 كم جنوب �صب��ه �جلزيرة �لعربية، 
وي�صمل �الأرخبيل جزي��رة رئي�صية وهي �صقطرى، 
وث��الث جزر ه��ي �صقطرى ودر�ص��ة و�صمحة وعبد 
�لكوري، وجزيرتن �صخريتن �صغريتن، وتعتر 
جزي��رة �صقطرى �أكر �جل��زر �لعربي��ة و�ليمنية، 
ويبل��غ ط��ول �جلزي��رة 125 كم وعر�صه��ا 42 كم 
ويبلغ ط��ول �ل�صريط �ل�صاحل��ي 300 كم، عا�صمة 
�جلزيرة حديبو، وبلغ عدد �صكان �جلزيرة ح�صب 

تعد�د 2004 135،020 �لف ن�صمة.

تقارير

ي���ن���ف���ذ األج�����ن�����دات األم���ري���ك���ي���ة .. وي���س���ع���ي الح����ت����الل ب���واب���ة 
سقطرى ف��ي  عسكرية  ق��اع��دة  أك��ب��ر  وب��ن��اء  الشرقية  اليمن 

يوما بعد يوما تتك�شف الأهداف احلقيقية للعدوان الماراتي ال�شعودي على ال�شعب 

اليمني الذي خلف وباعرتاف الأمم املتحدة واملنظمات احلقوقية اأكرب كارثة ان�شانية يف 

الوقت الراهن، وبداأ �رصاع النفوذ على تقا�شم "املحميات يف اليمن" يظهر ب�شكل اأو�شح، 

بعد حتويل المارات جزيرة �شوقطرة اليمنية الى قاعدة ع�شكرية مغلقة.

معتق��الت �صرية جدي��دة لق��و�ت �الحت��الل �المار�تية تظهر 
يف مدين��ة ع��دن ومتتل��ئ باأع��د�د كبرية م��ن �بن��اء �ملحافظات 

�جلنوبية �ملظلومن و�ملنتهكة كر�متهم .
فف��ي مدين��ة ع��دن ذك��ر م�صوؤول��ن ع�صكري��ن �أن �ملعتقالت 
�المار�تي��ة �جلدي��دة ال تختل��ف ع��ن �صابقاته��ا �لت��ي ك�صفته��ا 
�ل�صحافة �لعاملية ، من حيث تعر�س �ملعتقلن د�خلها ل�صنوف 

من �لتعذيب �لب�صع و�النتهاك للكر�مة.
 موؤكدي��ن �أن �ملئ��ات م��ن �ملدني��ن من �أبن��اء حمافظات حلج 
وعدن و�أبن مت �عتقالهم وبع�صهم �ختفو� ق�صرياً يف �أ�صهر فائتة 
مت �لتاأك��د من وجودهم يف معتقالت �صرية �إمار�تية مبدينة عدن 

يتجاوز عددها �لع�صرين معتقاًل.
وق��ال �إن بع���س �ملعتقلن تعر�ص��و� للوفاة حت��ت �لتعذيب 

�لوح�صي يف �ملعتقالت �المار�تية.
وق��ال �صه��ود عي��ان يف مدين��ة ع��دن �إن �لق��و�ت �الإمار�تي��ة 
�لغازي��ة �أقدم��ت مطلع �صهر �كتوبر �ملا�صي عل��ى �إن�صاء معتقل 
جدي��د ال تتجاوز م�صاحته 2500 مرت مربع يف منطقة بئر �أحمد 
مبديرية �لتو�هي ، يقبع د�خله �أكر من 400 �صجن �أغلبهم من 

�ملدنين �ملناه�صن لل�صيا�صات �لقمعية �الإمار�تية.
و�أ�صاف��و� �أن ق��و�ت �الحت��الل �المار�تية ت�صتخ��دم �جانب 
بينهم �أمريكين ملمار�صة �عم��ال �لتعذيب �لنف�صي و�لبدين بحق 

�أك��ر م��ن 150 �أ�صريً� كان��و� يف �ل�صجن �لق��دمي يف منطقة ” بئر 
�أحمد ” �لذي ما يز�ل معتقال �صرياً تابعة للغز�ة.

و�صائ��ل �عالمي��ة مقربة من �حلر�ك �جلنوب��ي ن�صرت تقارير 
عن تدهور �الأو�صاع �ل�صحية لدى �لكثري من �ملعتقلن ومت نقل 

بع�صهم �إلى م�صت�صفيات عدن يف حالة حرجة.
وترف�س �الإمار�ت �ملحتلة ع�صكري��اً ملناطق جنوبية و��صعة 
من��ذ عامن �لتعاط��ي مع مطال��ب �ملعتقلن برتحيله��م للق�صاء 
الإد�نتهم �أو �الفر�ج عنهم، بل و�صل �حلال �لى �أنها نقلت بع�س 

�ملعتقلن �إلى قاعدة �إمار�تية يف �إريرتيا لال�صتجو�ب.
و�أق��ر عدد م��ن �مل�صوؤولن �لكب��ار يف وز�رة �لدفاع �الأمريكية 

ب��اأن �لق��و�ت �الأمريكي��ة �لعامل��ة يف �ليمن، �صارك��ت يف عمليات 
��صتجو�ب معتقلن هناك.

وتدي��ر ق��و�ت �الحت��الل �الم��ار�ت �صبك��ة �صج��ون �صرية يف 
مناط��ق جنوبية متفرقة ود�خل قو�عد ع�صكرية ومو�نئ مينية 
يجري فيها تعذيب مئات �ملعتقلن من �أبناء �جلنوب وال تعرف 

عنها حكومة هادي �أو متتلك �صالحيات للو�صول.
كم��ا نقلت وكال��ة “�أ ف ب” ع��ن م�صوؤول��ن �أمريكين طلبو� 
ع��دم �لك�ص��ف ع��ن �أ�صمائه��م، �أن �لق��و�ت �الأمريكي��ة ت�صارك يف 
��صتج��و�ب �ملعتقلن يف بع�س �ملو�قع باليمن، وي�صعون قو�ئم 
�أ�صئل��ة يطرحها �آخ��رون الحقا على �ل�صجن��اء، ومن ثم يتلقون 

تقارير عمليات �ال�صتجو�ب من �حللفاء �الإمار�تين.
وقال��و� �إن �لقي��ادة �لع�صكري��ة �الأمريكية عل��ى علم مبز�عم 
عملي��ات �لتعذي��ب يف تل��ك �ل�صج��ون، و�صب��ق له��ا �أن در�صتها، 
لكنه��ا �كتفت بالتاأكد م��ن �أن �لع�صكري��ن �الأمريكين مل يكونو� 

حا�صرين خالل حدوث �النتهاكات .

يح��اول �الحت��الل �الإمار�ت��ي فر���س �صيطرته على حمافظ��ة �ملهرة 
�لبو�بة �ل�صرقية لليمن، و�لبو�بة �لغربية ل�صلطنة عمان، بعد �أن فر�س 
�صيطرت��ه على ع��دد من �ملحافظات �جلنوبية لليم��ن، وياأتي ذلك و�صط 
�صم��ت وتو�طوؤ من حكوم��ة ” بن دغر” �ملعينة م��ن �لريا�س، �لتي مل 

حترك �صاكنا جتاه �الأطماع �لتو�صعية لالإحتالل �الإمار�تي يف �ليمن.
فق��د ك�صفت م�صادر �صحفية عن قيام �الإحتالل �الإمارتي جتنيد �أكر 
م��ن 7 �ألفي �صاب م��ن حمافظة �ملهرة، وخم�ص��ة �أالف منهم من جزيرة 

�صقطرى �ليمنية.
فيم��ا يوؤك��د موق��ع ” �إنتليجن�س �أون الي��ن “�لفرن�ص��ي �أن �الإمار�ت 
حولت جزيرة �صقطرى �إلى منطقة ع�صكرية، وكثفت �جلهود يف �لفرتة 
�الأخ��رية لب�ص��ط نفوذه��ا عليه��ا بالكام��ل و�صيط��رت عل��ى كل �ملو�نئ 
و�ملط��ار�ت وبد�أت يف ت�صيري رحالت جوية دون مو�فقة من حكومة بن 

دغر �لتي مت تعينها من �لريا�س.
و�أو�ص��ح �ملوق��ع �أن �الإمار�ت بد�أت يف بناء قاع��دة ع�صكرية �صخمة 
م�صابه��ة لقاع��دة �أمريكي��ة يف جزي��رة ” �ص��ان دييغو ” و�ص��ط �ملحيط 

�لهادي و�لتي �أفرغت و��صنط��ن منها �صكانها بالقوة يف �صتينيات �لقرن 
�ملا�صي.

ون�صط �الحتالل �الإمار�تي خالل �الآونة �الأخرية يف جزيرة �صقطرى 
و�مله��رة �صرقي �ليمن و�لت��ي تقع مبحاذ�ت �صلطنة عم��ان، وهو �الأمر 

�لذي �أثار �لعديد من �ملخاوف لدى م�صقط جتاه �لنو�يا �الإمار�تية.
ويح��اول �الإح��الل �الإمار�ت��ي �ص��م حمافظ��ة �مله��رة �لت��ي ت��و�زي 
دول��ة �الإمار�ت م��ن حيث �مل�صاحة، �إلى �صيطرت��ه على حمافظة �ملهرة 
وجزيرة �صقط��رى، ومب�صاعدة ذر�عها �الأول هناك �ملدعو” عبد�هلل بن 

عفر�ر” �ملعروف بتبعيته للنظام �الإمار�تي.
وياأت��ي تو�صع �صلطات �الإحتالل �الإمار�ت��ي باجتاه �ملنطقة �ل�صرقية 
لليم��ن، ومبح��اذ�ة �صلطن��ة عم��ان، يف �إط��ار �لتن��ازع م��ع م�صقط على 
�ملناط��ق �حلدودي��ة معه��ا يف ” �لرمي��ي، و�أم �لزم��ول” وم��ن �صرقي 
�ل�صاحلي مع ر�أ�س �خليمة،  ” �لد�رة” و�ل�صري��ط  “�لعقي��د�ت” �إلى 
وكذل��ك مع �إمارة عجمان، باالإ�صاف��ة تنازع �إمارة �لفجرية مع �صلطنة 

عمان يف منطقة ” دبا “.

احملتل  اإلماراتي يحاول السيطرة على بوابة اليمن الشرقية

معتقالت سرية جديدة يديرها ضباط إماراتيون وخبراء تعذيب أمريكيون

ي����������ت����������وغ����������ل وي����������ت����������م����������دد:  االح������������������ت������������������الل اإلم����������������������ارات����������������������ي 
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2018م عام النصر وكشف العالم عن حقيقته 
أمام الشعب اليمني الذي يقتل ويحاصر يوميًا 

بقلم/علي محسن الشتوي

يف نهاي��ة ع��ام 2017 �أمتنى �أن يدرك هذ� �لعدو�ن �لغا�صم على �ل�صعب �ليمني مدى خبثه 
وحقارت��ه وك��ره وغطر�صته ويرت�جع عن هذ� �لعدو�ن �لغا�ص��م ويكتفو� مبا قد فعلوه بهذ� 
�ل�صع��ب من جر�ئ��م ب�صعة ال يوجد لها مثي��ل ودمار �صامل لكل �لبنى �لتحتي��ة و�أن يعتذرو� 

لل�صعب �ليمني باأنهم �أخطوؤو� يف عدو�نهم .
و�إال ال يلوم��و� �إال �أنف�صه��م و�هلل وب��اإذن �هلل �أن عام 2018 ع��ام �لن�صر على كل �لطو�غيت 
�لذي��ن �ر�دو� حمو وتدم��ري �ل�صعب �ليمني بكل ممتلكاته �متن��ى �أن ال ي�صتمرو� يف عدو�نهم 

�لظامل على �ليمني
�أمتني �أن يفكو� �حل�صار �جلائر و�لظامل لكي تدخل �حتياجات كل مو�طن ولكي نتمكن من 
�إنقاذ من تبقى من �مل�صابن باالأمر��س �خلطرية ويحتاجون �لى �ل�صفر �لى �خلارج للعالج 

ولكي يعود كل �أبناء �ل�صعب �ليمني �لعالقن يف �خلارج 
�أمتن��ى �ن ت��درك دول �لعدو�ن مدى خطورة هذه �ملرحل��ة �لقادمة �لتي هي �صتكون نهاية 

خمزية لهم و�صيتمنون �أنهم مل يعتدو� على �ل�صعب �ليمني 
و�متن��ى من �لعامل �ملناف��ق �ل�صامت �مل�صرتى باملال �خلليجي ب�صكوتهم عن هذ� �لعدو�ن 
�أن يقف��و� مبوق��ف �حلق ويدينو� هذ� �لع��دو�ن �لغا�صم ويوقفو� دول �لع��دو�ن عن �جلر�ئم 
�لتي يرتكبونها ب�صكل يومي �لتي مل مير يوم �إال وقد ��صت�صهد وجرح �أكر من �أربعن مو�طنا 
م��ا بن ن�صاء و�أطفال وهم �آمن��ن باأمان �هلل يف منازلهم وتاأتي قاذفات �حلقد و�لبغي بغدرهم 
وقتله��م وتدم��ري ممتلكاتهم، يا �هلل كم قد �أرتكب هذ� �لع��دو�ن �الأحمق من جر�ئم ب�صعة جد� 
ال يوج��د له��ا مثيل و�لعامل هذ� �ملناف��ق يف �صمت خمزي �أما �لطفولة وحق��وق �لطفولة �لتي 
يت�صدق��ون به��ا  �أين حقوق �لطفولة يف �ليمن �أين حقوق �مل��ر�أة �لتي تتغنون بها �ليوم �ملر�أة 

تقتل يف منزلها لي�س يف جبهات �لقتل تقتل �ملر�أة �أحيانا و�جلنن يف بطنها فاين حقوقها 
لق��د تبن لل�صع��ب �ليمني و�أدرك نف��اق هذ� �لعامل �ملعت��وه لقد تعرت �ل�صع��وب �لعربية 
و�ل�صعوب �الإ�صالمية وما ي�صمى مبجل�س �أمن وما ي�صمى بحقوق �الإن�صان �ما �ل�صعب �ليمني 

�أن كل ما يتغنون به هو جمرد كالم يف مهب �لريح.

أوراق ترامب وبن سلمان ونتنياهو حتترق.. 
اليمن لعبت دورًا محوريًا

ناصر قنديل:

ع��اٌم كام��ل من عم��ر �لع��دو�ن على مين 
�حلكم��ة و�الإميان و�لذي ق��د يكون خل�صُه 
�آخر �صهر فيه، �صه��ر �لثاين ع�صر من 2017 
م و�ل��ذي م��ن كرة م��ا ح�صل في��ه مل نعد 
نعرف هل كان �ل�صهر �لثاين ع�صر �أم �أنه كان 

�ثناع�صر �صهر� يف �صهر؟
�صه��ر دي�صمر م��ن �لعام �ل��ذي �نق�صى 
قبل ي��وم �صيخل��د يف ذ�ك��رة كل ميني ولن 
مُيح��ى ولن ين�ص��ى مهما تعاقب��ت �الأعو�م 
�صاأنه �صاأن كل �أيام و�أ�صهر �لعدو�ن بيد �أنه 
�أكر من غريه ح�صلت فيه وقائع و�أحد�ث 
مف�صلية كان لها دورها �ملهم و�أثرها �لبالغ 
يف تغي��ري �ملجري��ات عل��ى �مل��دى �لقري��ب 
والبعي��د، و لعَلّ اأبرزها واأهمها هو اإ�سقاط 
�آخ��ر �أور�ق �لع��دو�ن و�أخطره��ا و�أهمه��ا 
و�أكره��ا لديه من كان ير�ه��ن عليها رهاناً 
كب��ريً� يف��وق كل �لو�ص��ف و�لت�صور�ت يف 
اإ�سق��اط اليم��ن باأكمله واحتلل��ه وامتهان 
�صعب��ه و�إذالل��ه وه��و م��ا مل ي�صتط��ع هذ� 
�لعدو�ن �لغا�صم حتقيقه بف�صل �هلل وثبات 
�صع��ب �ليم��ن وت�صحي��ات رجال��ه خ��الل 
�ألف ي��وم من �لع��دو�ن رغ��م كل �إمكانياته 
وعدو�نه وح�صاره وتو�طاأ �لعامل باأجمعه 
معه وقد متثلت يف ورق��ة ميلي�صيات �لغدر 
و�خليان��ة و�لت��ي كان يف �صرع��ة �إنهاءه��ا 
و�لق�ص��اء عليه��ا يف زم��ن قيا�ص��ي وخي��ايل 
ع��رة الأويل �الألب��اب لك��ي يعل��م �لقا�ص��ي 
و�لد�ين يف عامل �الآلة و�ملاديات �لذي نعي�س 
في��ه �أن هن��اك ق��وًة �أخ��رى تقات��ل يف ه��ذه 
�حلرب �لكونية عل��ى �ليمن و�أنها �أكر من 
�أمري��كا وكل م��ن حتالف معه��ا �أو �ن�صوى 

حتت لو�ئها وهي قوة �هلل �لتي ال تقهر.
وبعد 1000 يوم من �لعدو�ن �لذي كان 
قد �أعل��ن يف بد�ية �أيامه عن حتقيق �أهد�فه 
و�لت��ي كان م��ن �أهمها وعل��ى ر�أ�صها تدمري 
�ل�صو�ري��خ ومن�ص��ات �ل�صو�ريخ �لتي مل 
يكن يعرف �أنها �صدور �لرجال و�صو�عدهم 
�صاهدن��ا يف ذ�ت �ل�صه��ر �لقوة �ل�صاروخية 
�ليمنية ت�صرب ب�صو�ريخ قا�صمة ومزلزلة 
مو�قعا ح�صا�صة يف عو��صم �لعدو �ملتمثلة 

يف �لريا�س و�أبوظبي.
تطورت �الأحد�ث بع��د ذلك �ِصر�عاً فكان 
�أن فق��د ه��ذ� �لع��دو�ن �ملتغطر���س �جلبان 
م��ا بق��ي ل��ه م��ن �ص��و�ب نتيج��ة �ل�صفعة 
�لقوي��ة �لتي تلقاها من �ليمن قيادًة و�صعباً 
يف  و�ملتمثل��ة  وجلان��ا  وجي�ص��ا  وتاريخ��اً 
اإ�سقاط اآخر اأوراق��ه ورهاناته ليوغل اأكرث 
يف دم��اء ه��ذ� �ل�صعب ع��ن طري��ق �رتكاب 
ويف  ي��وم  كل  يف  جماعي��ة  �إب��ادة  جم��ازر 
مناط��ق متفرق��ة وبكل وح�صي��ٍة وُجر�أة مل 

ي�صبق لها مثيل يف تاريخ �الإن�صان.
وب��كل غب��اء متنا�صي��اً �أن �ليم��ن مقرُة 
و�أن��ه  و�لع��زة،  �الإب��اء  و�أر���سُ  �لغ��ز�ة 
لع�ص��ر�ت ومئ��ات �مل��ر�ت مت �صحق��ه ب��كل 
جحافل��ه و�أوهام��ه حت��ت �أق��د�م رجاله��ا 
�لعظم��اء �الأباة ، �أجمع كي��ده وتاآمره عّله 
يحف��ظ �صيئا م��ن ماء وجهه بع��د �الإهانات 
و�لهز�ئ��م �لت��ي يتلقاها �أمام �لع��امل �أجمع 
طيل��ة عم��ر �لع��دو�ن وحم��اوال �أن يحقق 
ول��و ن�صرً� يتيماً بعد مرور �أكر من 1000 
يوم من��ه، وعلى �لرغم من �أن��ه ح�صد لذلك 
كل م��ا ��صتط��اع من ع��دة وعت��اد كاملعتاد 

ور�ه��ن بكل ثقل��ه وكان �لهدف ه��ذه �ملرة 
ه��و معرك��ة �ل�صاح��ل �لغرب��ي "�خلوخة" 
فكانت �لنتائج كالع��ادة ال يحمد عقباها يف 
ملحم��ة �أ�صطوري��ة �صطرها �أبط��ال �جلي�س 
و�للج��ان �ل�صعبي��ة و�لقبائ��ل �الأح��ر�ر يف 
معجزة ت�صاف �إلى معجز�تهم وبطوالتهم 
�لتاريخي��ة و�لت��ي قالو� لهم فيه��ا �إن كانت 
"�حلديدة" �أبعد،  ف��اإَنّ  "�صنع��اء" بعيدة 
وق��د عك�ص��و� فيه��ا قو�ع��د �للعب��ة وقلبو� 
�لطاول��ة عل��ى �لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة وعملو� 
فيه��م ويف تر�صاناتهم �لع�صكري��ة �لعمالقة 
�أر���س  �إل��ى  و�أحالوه��ا  باجلمل��ة  جم��ازر 
حمروق��ة على �لبغاة و�ملعتدي��ن و�آلياتهم 
�لت��ي ت�ص��رف عليه��ا �ملالين، لكنه��ا كانت 
ن�ص��رً� حا�صماً وبرد� و�صالما على �لعظماء 
من �ملجاهدين ف�صالم �هلل عليهم يف كل وقت 

وحن.
وهك��ذ� تخت��م ف�ص��ول ع��ام 2017 م ال 
جدي��د فيه �ص��وى �ملزيد م��ن �جلر�ئم �لتي 
و�لهز�ئ��م  �لتق��ادم،  م��ع  متح��ى  ول��ن  مل 
�ملدوي��ة و�خل��زي و�لع��ار �ل��ذي �صيظ��ل 
يالح��ق �أولئ��ك �لبغ��اة �حلمق��ى وكل م��ن 
�صك��ت عنه��م �أو تو�ط��اأ معه��م طيل��ة �أيام 
ليب��د�أو�  مماته��م،  بع��د  وحت��ى  حياته��م 
عامه��م �جلدي��د بالهز�ئ��م وحت��ى �ل�صتائم 
من �أبن��اء �صعوبهم �لذين �أهلك��و� مقدر�ت 
وخ��ري�ت بلد�نه��م وه��م ي�صتخدمونه��ا يف 
�رتكاب �جلر�ئم بحق �الأبرياء من �أخوتهم 
و�أبن��اء ملتهم ويقدمونه��ا قر�بينا بن يدي 
�ملل��وك و�لروؤ�ص��اء �أمث��ال تر�م��ب وغريه 
من �الأدعي��اء ليفيقو� عل��ى �رتفاع كامل يف 
�لنف��ط وم�صتقاته، وهم م��ن �ملفرت�س بهم 

�أن يكونو� به �أثرى �الأثرياء!
ويف �جلان��ب �الآخ��ر ويف �لبل��د �ملنكوب 
كب��ريً�  تنامي��ا  هن��اك  �أن  جن��د  �ملحا�ص��ر 
و�لتالح��م  لل�صم��ود  وتعزي��ز  �لثب��ات  يف 
منه��ا  و�جلبه��ات  �جلو�ن��ب  خمتل��ف  يف 
�أم  �صيا�صي��ة  �أم  �جتماعي��ة  كان��ت  �ص��و�ء 
ع�صكري��ة، وتناٍم �أكر يف ق��وة �لردع وهذ� 
يعن��ي تد�ص��ن ملرحل��ة جدي��دة ومنعطف 
جدي��د �صيكون فيه ت�صاعد ق��وي وكبري يف 
�ملو�جهة وذلك من خ��الل رفد �أكر جلميع 
�جلبهات باملال و�ل�صالح و�لرجال، وتالحم 
�أكر ب��ن �أبناء �ل�صعب �لو�ح��د �صو�ء من 
خ��الل �الإ�صالح��ات �ل�صيا�صي��ة و�لت��ي قد 
بد�أت ب�صكل فعل��ي و�أي�صا من خالل زيادة 
�لتكات��ف و�لتالح��م و�لرت�ح��م ب��ن �أبناء 
�ل�صع��ب �ليمن��ي �لعظي��م �ل��ذي يخو���س 
معرك��ة �لتح��رر و�ال�صتقالل �لك��رى وقد 
�أ�صب��ح بثبات��ه و�صم��وده و�ص��ره وبذله 
م��ن �لن�صر ق��اب قو�صن �أو �أدن��ى، و�الأهم 
م��ن ذلك ه��و �لت�صعي��د يف قوة �ل��ردع كما 
ذكرنا و�لت��ي قد ت�صهد دخ��ول �صالح �جلو 

و�لطري�ن يف �ملعركة، وقد ر�أينا كيف
�ل�صر���س  �ليمن��ي  �ملقات��ل  به��م  فع��ل 
�الأ�صع��ث �الأغر حايف �لقدم��ن وهو ي�صري 

فكيف به عندما يطري؟ 
�لق��وة  �أن  �أي�ص��ا  ذل��ك  م��ن  و�الأه��م 
�ل�صاروخي��ة ل��ن ت�صك��ت عل��ى مزي��د م��ن 
هن��اك  و�صتك��ون  �جلر�ئ��م  �أو  �حل�ص��ار 
�صرب��ات قوي��ة وموجعة �صت�ص��ل �إلى عقر 
د�ر ه��ذ� �لع��دو �الأحم��ق �ملتغطر�س �لذي 

رمى به غروره و�أربابه �إلى حافة �لهاوية، 
فهل �صيعملون على ��صتنق��اذه منها، الأنهم 
ال يز�ل��ون ي��رون في��ه �أد�ته��م �ملرجوة يف 

حتقيق خططهم وم�صاريعهم يف �ملنطقة؟
�إذ� و�أم��ام �ملعطيات �ل�صابق��ة، فلم تعد 
هن��اك �لكثري من �ل�صيناريوه��ات �ملتوقعة 
�أمام هذ� �لعدو�ن، لذلك ن�صتطيع �أن جنزم 
بف�ص��ل �هلل ومبزي��د م��ن �لثب��ات و�لتالحم 
و�ل�صمود و�لت�صعي��د من قبل هذ� �ل�صعب 
ورجال��ه �لعظماء �أن ه��ذ� �لعام "2018م" 
�صيك��ون عام �حل�صم و�لن�ص��ر �ملوؤزر باإذن 

�هلل. 
فبع��د �أن ��صتخدم �لع��دو�ن جل �أور�قه 

�لتي باءت كلها بالف�صل، لي�س �أمامه �إال :
1_�ال�صتمر�ر يف �رت��كاب �جلر�ئم �أثبت 
�أنه لن يجدي نفعاً يف �إركاع �ل�صعب �ليمني 
�أو �إخ�صاع��ه، كم��ا �أنه��م ل��ن ي�صتطيع��و� 
�ال�صتم��ر�ر �إل��ى م��ا ال نهاي��ة يف �رتكابه��ا 
عليه��ا  �صيحا�صب��ون  �أنه��م  �إل��ى  �إ�صاف��ة 
جميع��ا و�أول م��ن �صيحا�صبه��م عليه��ا ه��م 
من �أعطوه��م �ل�صوء �الأخ�ص��ر يف �رتكابها 
�إ�صافة �إلى �أ�صحاب �لثاأر �حلقيقين �لذين 
من �مل�صتحيل �أن ين�صو� ثاأرهم �أو يتنازلو� 

ولو عن قطرة دم مينية و�حدة.
2_لي���س �أمامه��م وه��و �خلي��ار �الأقرب 
و�الأن�ص��ب �إن مل يجدو� �أن��ه �الأوحد �صوى 
�لر�ص��وخ �إلى �ملفاو�ص��ات �ل�صيا�صية وهو 
�ع��رت�ف �صمن��ي بالف�ص��ل �ل��ذي يكابرون 
حت��ى ال يعرتف��و� ب��ه، عل��ى �لرغم م��ن �أن 
�لع��امل باأجمع��ه ب��ات يع��رف ع��ن ف�صلهم 
وخ�صارته��م حي��ث �أن �لف�ص��ل ل��ه تبعات��ه 
وف�صائحه��م �أ�صبحت بجالج��ل، فال �صيء 
حققوه طيلة فرتة �لعدو�ن �صوى �نك�صاف 
�صوء�ته��م وظهور وجههم �حلقيقي �لقبيح 
�أمام �لعامل كله من خالل جر�ئمهم �لب�صعة 
يف �ليم��ن و�لتي يندى لها جب��ن �الإن�صانية 
وال ميك��ن �أن تن�صى مع �لتقادم، ناهيك عن 
�خل�صائ��ر �لفادح��ة و�النهي��ار �القت�صادي 
ميث��ل  و�ل��ذي  �لع��دو�ن  تكالي��ف  ب�صب��ب 
�ص��ر�رة �نهيار هذه �الأنظم��ة �لديكتاتورية 

�لعميلة من �لد�خل.
3_�ال�صتم��ر�ر يف �حل�ص��ار ج��و� وب��ر� 
وبحر�، و�ال�صتم��ر�ر يف �ل�صغط بالتجويع 
�إ�صاف��ة �إلى كل �مل�ص��اكل �ملتفاقمة �لناجتة 
ع��ن �حل�ص��ار �ص��و�ًء بالن�صب��ة للح��االت 
�ملر�صي��ة �خلط��رية �أو غريه��ا، وه��و كما 
ذكرنا �صابقا لن يتم �ل�صكوت عنه و�صيكون 
هن��اك ت�صعيد كبري يف قوة �ل��ردع من قبل 
رجال �جلي���س و�للج��ان �ل�صعبية �صت�صل 
�إل��ى عق��ر د�ره��م وكل مناطقه��م �حليوية 

وهو ما لن يقدرو� حتمله.
4_هن��اك ت�صريبات وتع��ايل �أ�صو�ت من 
قبل ه��ذه �الأنظم��ة �لتي تكون��ت على حن 
غفل��ة م��ن �لتاريخ)�ملهلك��ة و�حلم��ار�ت( 
مم��ا �أدى �إل��ى ��صتنها���س �أه��ل �حل�صارة 
ع��ر  وم�صي��دوه  و�صانع��وه  و�لتاري��خ 
�آالف �ل�صن��ن يف �لقدم �إل��ى تعريف �أولئك 
بحقيقته��م و�إع��ادة �الأم��ور �إل��ى و�صعه��ا 
�لطبيع��ي، حي��ث �أن ه��ذه �الأدو�ت �لقذرة 
بات��ت تدرك حجم �لورطة �لتي وقعت فيها 
و�لتي مل تعد ترى �أمال للخال�س منها �صوى 
�الع��رت�ف بالهزمي��ة وه��ذ� م��ا يتعار���س 

م��ع كره��ا وعنجهيتها لذلك جنده��ا بد�أت 
ت�صتدع��ي وت�صرتجي �أربابه��ا من دون �هلل 
وعل��ى ر�أ�صه��م �ل�صيطان �الأك��ر �أمريكا يف 
�لتدخ��ل �لع�صكري �ملبا�صر م��ن �أجل �إنهاء 
ه��ذه �حل��رب �لت��ي طالت كث��ري� خالف ما 
كان موؤم��ل له��ا ع��ن طري��ق م��ا ي�صمونه ب� 

�لعقرب"،  "م�صيدة 
ولك��ن كم��ا �أو�ص��ح �هلل يف كتاب��ه �لكرمي 
ا  :)كمث��ِل �ل�صيطاِن �إذ قال لالإن�صان �كُفر فلَمّ

كفَر قال �إيِنّ بريٌء ِمنك..( 
وكما يقول �ملثل �ليمني "من �أ�صار عليك 

بالقتل ما �صاعدك يف �لدية" 
و�ل�ص��وؤ�ل هنا :ه��ل من �ملمك��ن �أن نرى 
تدخ��ال ع�صكري��ا �أمريكيا مبا�ص��ر� يف �ليمن 
حت��ت غط��اء �الأمم �ملتح��دة �أو بق��ر�ر من 

جمل�س �الأمن؟ 
كل �ملعطي��ات و�ملوؤ�ص��ر�ت تق��ول ب��اأن 
ه��ذ� �الأم��ر م�صتبعد جدً� خا�ص��ة يف �لوقت 
�لر�ه��ن، فمثال �الإنز�ل �جل��وي )�إن ح�صل 
�إن��ز�ل جوي فهن��اك �أ�صود منتظ��رة بارزة 
�أنيابها لتنه�س حلم �لغز�ة فاإن و�صل �صيء 
منهم �إلى �لر فلن يكون �إال عظاما ورفاتا(

وعل��ى �لرغ��م م��ن ذل��ك فاإن��ه يف حال��ة 
�الإن��ز�ل �جل��وي ال ب��د �أن يتبع��ه زح��ف 
ع�صك��ري ب��ري كب��ري، و�الأمري��كان �لذي��ن 
خ�ص��رو� يف �ل�صوم��ال ويف �لعر�ق وغريها 
من �ملناطق من �مل�صتبعد جد� �أن يكرروها 
يف �ليم��ن خا�ص��ة، الأنه��م جبن��اء والأنه��م 
يعرف��ون حقيق��ة �ليمن و�صعب��ه ويعرفون 
جي��د� م��ن ه��م رج��ال �ليم��ن وير�قب��ون 
جمري��ات �ملع��ارك يف جمي��ع �جلبهات عن 
كث��ب، ناهي��ك �أن كل تر�صانته��م �لع�صكرية 
�ل�صخمة من مدرعات ومزجنر�ت وغريها 
�أو ما يعرف بفخر �ل�صناعة �الأمريكية بكل 
هيلمانته��ا ب��اءت بالف�ص��ل بل حتول��ت �إلى 
�أ�صحوكة وم�صخرة على يد �ملقاتل �ليمني 
�ل��ذي و�جهها بالكال�صينك��وف بل و�أحرقها 
مب��ا هو �أقل من ذلك مث��ل "�لوالعة"، وهذ� 
يعني �أن كل و�صائله��م �لرية �ملتطورة قد 
ف�صل��ت ف�ص��ال ذريعاً، �أم��ا �إن حاول��و� ذلك 
عل��ى �لرغ��م م��ن �أن��ه م�صتبعد كث��ري� فلن 

يكون حالهم �أف�صل من حال �آلياتهم. 
�أما ل��و حتدثنا ع��ن �لتدخل ع��ن طريق 
�لب��و�رج و�لط��ري�ن فه��ذ� م��ا ه��و حا�صل 
فعال ومنذ �أك��ر من �ألف يوم من �لعدو�ن، 
فق��د جرب��و� �ل�صرب م��ن �لب��و�رج كما �أن 
�ال�صته��د�ف بالطري�ن �أكر دق��ة يف �إ�صابة 
�له��دف وهو ما ه��و حا�صل عل��ى مد�ر 24 
�صاع��ة منذ ما يق��ارب �لثالثة �أع��و�م ولكن 
ه��دف،  �أي  حتقي��ق  ودون  فائ��دة  دون 
ويف ه��ذه �حلالة يبق��ى �لر�ص��وخ �إلى حل 
�ملفاو�صات �ل�صيا�صية هو �الأجدى بالن�صبة 

لهم.
ويف �خلت��ام �أقول باأن �ليمني �لذي عينه 
وقلب��ه وروح��ه موجه��ة �ص��وب ق�صيت��ه 
�الأ�صا�صي��ة رغم كل ما يحيط به من ظروف 
وموؤ�مر�ت وهي ق�صية �الأق�صى وفل�صطن 
م��ن �مل�صتحي��ل �أن ي��رتك ول��و مو�صع قدم 
و�حدة حمتلة من بلده وخا�صة يف �ملناطق 
�جلنوبي��ة و�أن �مل�صاأل��ة م�صاألة وقت فقط، 
��اً  "وكان حَقّ و�ص��دق �هلل �لعظي��م �لقائ��ل 

علينا ن�صُر �ملوؤمنن".

بقلم/ د. أسماء الشهاريع��������ام ج�������دي�������د.. ون������ص������ٌر أك���ي���د

أسباب سرعة وأد فتنة اخليانة.                               بقلم/ يحيى صالح الدين
ق��ال �هلل تعالى )�إنهم يكيدون كي��د� و�أكيد كيد� فمهل 

�لكافرين �أمهلهم رويد�( �صدق �هلل �لعظيم. 
نع��زي حتال��ف �لع��دو�ن ومرتزقتهم عل��ى م�صابهم 
�جلل��ل �ل��ذي ��صيب��و� ب��ه ب�صب��ب ف�صلهم �لذري��ع �مام 
�ل�صع��ب �ليمني و�لذي متث��ل بخ�صارتهم �آخر ورقة لهم 
�لتي كانو� ير�هنون عليها الإ�صعال حرب �أهلية وت�صدع 
�جلبهة �لد�خلية .. ولكن مت بحمد �هلل تعالى وف�صله و�أد 
فتنة �خليانة وباأ�صرع وقت وكان ذلك لعدة ��صباب كان 
�ولها �لرحم��ة �اللهية و�ملدد �لرب��اين للم�صرية �لقر�آنية 

و كذل��ك �لتوجيهات �حلكيمة و�ل�صريعة و�ملوؤثرة لقائد 
�لثورة �ل�صيد عبد�مللك بن بدر �لدين �حلوثي حفظه �هلل 
ورع��اه و�لتي متثلت يف مو�جه��ة ومعاجلة �عالن زعيم 

�خليانة للبيان �مل�صوؤوم ومعاجلة تد�عياته. 
ومن �ال�صب��اب وعي ويقظة �ل�صع��ب �ليمني وتفهمه 
�ن ق��وى �لع��دو�ن ت�صعى جاهدة الإ�صع��ال حرب �هليه 
وت�ص��دع �جلبهة �لد�خلي��ة للتمكن من �ح��كام قب�صتها 
عل��ى �ل�صع��ب �ليمن��ي و�عادت��ه للو�صاي��ة مم��ا جع��ل 
�ملوؤمتري��ن �الح��ر�ر و�ل�صرف��اء يكفون ع��ن دعم زعيم 

�لغ��در و�خليان��ة .. وكان م��ن �الم��ور �لهام��ه ملعاجلة 
تد�عي��ات �لفتن��ه. هو ق��ر�ر �لعف��و للمغرر به��م و�لذي 

��صدره �الخ �لرئي�س �صالح �ل�صماد 
�لدع��م  ه��و  �لفتن��ة  ه��ذه  ب��و�أد  عج��ل  مم��ا  وكان 
�له�صت��ريي لق��وى �لع��دو�ن لزعي��م �لغ��در و�خليانة 
مم��ا جعل �ل�صع��ب �ليمن��ي بكاف��ة �طيافه مب��ن فيهم 
�ملوؤمتري��ن �ل�صرفاء و�الحر�ر �ل��ى �لتخلي عن زعيم 
�لغ��در و�خليان��ة و�ختيار �لوقوف �ل��ى �صف �لوطن 

و�لى جانب قيادته �حلكيمة.

�الأور�ق  بحج��م  �ال�صتهان��ة  ميك��ن  ال   –
�لت��ي �أظه��ر حم��ور و��صنط��ن �لريا���س ت��ل 
جدي��دة  تو�زن��ات  لفر���س  �متالكه��ا  �أبي��ب 
مقاب��ل �نت�صار�ت حم��ور �ملقاومة يف �صورية، 
و�صم��وده يف �ليم��ن، وتعزيز ن�صب��ة �صر�كته 
يف �لع��ر�ق، وت�صاع��د م�صادر قّوت��ه يف لبنان 
و�إير�ن، و�صواًل لنهو�س رو�صيا كقوة عظمى 
فاعلة ومق��ّررة، فتكفي نظرة عل��ى ما �صهدته 
�صاحات �ملو�جه��ة يف �الأ�صهر �لثالثة �الأخرية 
من �لع��ام �ملا�صي ملعرفة حج��م و�أهمية هذه 
�الأور�ق وم��دى خطورته��ا ل��و كت��ب �لنجاح 

ال�صتخد�مها.
– يكف��ي تخّيل معنى �أن تكون �ل�صعودية 
ق��د جنحت بتاأديب قط��ر و�صّمها �إلى حمورها 
بقي��ادة حممد بن �صلمان، لتق��ود مع �الإمار�ت 
بدع��م �أمريكي »�إ�صر�ئيل��ي« م�صروع �نف�صال 
حا�صن��ة  وت�صكي��ل  �لع��ر�ق  ع��ن  كرد�صت��ان 
مع��رتف به��ا لف�ص��ل �أك��ر�د �صوري��ة وتوفري 
ورمب��ا  �الأمريك��ي  للوج��ود  �صرع��ي  غط��اء 
»�الإ�صر�ئيل��ي« يف �صوري��ة ويف �لعر�ق �أي�صاً، 
ليتكام��ل ك��ّل ذل��ك مع جن��اح م�ص��روع �لفتنة 
يف لبن��ان باحتج��از و�إقال��ة رئي���س �حلكومة 
�للبناني��ة �صعد �حلريري من �لريا�س وفر�س 
َحْج��ر عل��ى من�ص��ب رئا�ص��ة �حلكوم��ة ياأخذ 
لبنان �إما لرئي�س حكومة ميكن تفجري �ل�صارع 
بوجه��ه �أو لفر�غ حكوم��ي يفّجر �لبلد بغيابه، 
ليلح��ق بامل�صهد �للبناين �ملتفّج��ر م�صهد �ليمن 
وق��د �صقط��ت �صنع��اء بي��د �لرئي���س �ل�صابق 
عل��ي عبد�هلل �صال��ح و�نقالبه بدع��م �صعودي 
�إمار�تي. و�الأهّم �أن تاأت��ي �الأحد�ث �الإير�نية 
يف  �ملتد�ع��ي  �مل�صه��د  ه��ذ�  ك��ّل  يف  �الأخ��رية 
�صاح��ات �نت�صار�ت حم��ور �ملقاومة، لت�صتند 
�إل��ى حا�صن��ة جغر�فية مفتوح��ة �حلدود مع 
�إي��ر�ن يف كرد�صتان �لع��ر�ق، و�إلى �ن�صغال يف 
�لعر�ق و�صوري��ة ولبنان و�ليم��ن كّل بنري�ن 

ت�صتعل يف �أطر�ف ثوبه.
وجودها  كلفة  كان��ت  �أور�ق  – ت�صاقط��ت 
جه��ود و�إمكان��ات هائل��ة و�صن��و�ت طويل��ة، 
و�حرتقت خ��الل �أيام، فق�صي��ة تروي�س قطر 
�إي��ر�ين. و�نف�ص��ال  قط��ري  بتق��ارب  �نقلب��ت 
�الأك��ر�د  خل�ص��ارة  خط��رً�  �ص��ار  كرد�صت��ان 
م��ن  ومزي��دً�  �النف�ص��ال،  قب��ل  م��ا  مكا�ص��ب 
�إم�ص��اك �حلكوم��ة �لعر�قية �ملركزي��ة بالقر�ر 

�الأمني و�لع�صك��ري و�ل�صيا�صي. وفتنة لبنان 
�أنتجت مزيدً� من �لتفل��ت �للبناين من �لقب�صة 
�ل�صعودية، بحيث �صعف �حللف �لذي تقوده 
�لريا���س وفق��د قدرت��ه عل��ى �لتاأث��ري يف ر�صم 
�ل�صيا�صات. و�النقالب �ليمني منح �أن�صار �هلل 
�الإم�صاك بالعا�صمة مب��ا جعل �لت�صوية معهم 
ممرً� �إجباري��اً الأّي نهاية للحرب يف �ليمن، �أما 
�الأح��د�ث �الإير�نية �لت��ي مل ت�صّذ عن �لقاعدة 
بت�صاق��ط �أور�قه��ا باأي��ام فق��د منح��ت �لدولة 
�الإير�ني��ة فر�ص��ة �ملزي��د م��ن �لتما�صك حول 
�صيا�ص��ات �قت�صادية تعال��ج �مل�صكالت وتبعد 
�أجنح��ة �لدول��ة ع��ن �لتناف���س، كم��ا منحتها 
مزيدً� م��ن �ملناعة بوجه حم��اوالت �لتخريب 
وق��درة عل��ى �مت�صا�س و�حت��و�ء �لتحركات 
�ملطلبي��ة وف�صله��ا ع��ن �مل�صاري��ع �ل�صيا�صية 

�خلارجية.
��صتغ��ل  �لت��ي  �الأور�ق  �آخ��ر  ت�صق��ط   –
�الأمريكي��ون و»�الإ�صر�ئيلي��ون« و�ل�صعودية 
لتكوين نو�ته��ا و�آلياتها �صهورً� و�أنفقو� عليها 
�أم��و�اًل طائلة، ور�هن��و� عليه��ا لتدخلهم �إلى 
�لقلع��ة �الإير�ني��ة وتك��ون ح�ص��ان ط��رو�دة 
�لذي يغرّي جمرى كّل حروبهم �خلا�صرة. وها 
ه��ي �حل�صيلة، يف �ليوم �ل�صاب��ع مل يبَق منها 
�إال م��ا يقولونه كذباً يف �إعالمه��م عن ��صتمر�ر 
�لتظاه��ر�ت �الحتجاجي��ة و�ملو�جه��ات ب��ن 
�ملتظاهري��ن و�أجهزة �لدول��ة. ومبثل ما يجب 
�لت�ص��اوؤل م��اذ� ل��و جنح��ت �حللق��ات تباعاً، 
يج��ب �لت�صاوؤل كي��ف �صقطت �حللق��ات تباعاً 
فلم ت�صتعل حلقة جديدة �إال وقد �أخمدت �لتي 
قبله��ا، وه��ل يعن��ي ذل��ك غري حت�ّص��ب حمور 

�ملقاومة وجهوزّيته للمفاجاآت؟
ج��دول  عل��ى  رو�صي��ا  ي�صع��ون  �الآن   –
�الأعم��ال حلر�ك �لربيع مبنا�صب��ة �النتخابات 
�لرئا�صي��ة و�آماله��م كب��رية بجم��ع �للوبي��ات 
�ليهودي��ة و�لتجّمع��ات �الإ�صالمي��ة و�لتاأث��ري 
�الأمريك��ي يف و�صائ��ل �لتو��ص��ل �الجتماع��ي 
و�ملخاب��ر�ت  �ل�صع��ودي  و�مل��ال  و�الإع��الم، 
»�الإ�صر�ئيلي��ة«، ورو�صي��ا ت�صتع��ّد وتدرك ما 
��ر، وكم��ا �حرتق��ت �الأور�ق �لت��ي �صبقت  ُيدَبّ
�صتح��رتق �الأور�ق �لالحق��ة، وق��د ن�صب��ت، 
�إّن �ل�صناع��ة ال حت��ّل مك��ان  لتق��ول حقيق��ة 
�لطبيع��ة و�الفتعال ال يغّل��ب �لفعل و�لتذ�كي 

ال يتغّلب على �لذكاء.
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 اإذا كان ال�شوؤال اأيًا من حقوق الإن�شان مل ينتهكها العدوان ال�شعودي الأمريكي يف اليمن؟، فاإن الإجابة بكل تاأكيد مل يبق اأي حق من احلقوق 
التي كفلها الدين واملواثيق والأعراف الدولية والإن�شانية اإل واأنتهكها ، وجتاوز ذلك اإلى جرائم احلرب والإبادة اجلماعية.

فخالل األف يوم ونيف مل يرتك حتالف العدوان ُجرمًا اإل وارتكبه يف اليمن، ول اأخ�رصًا ول ياب�شًا اإل وا�شتهدفه و اأمعن يف ارتكاب اجلرائم 
اأنواع الأ�شلحة والقنابل والذخائر العنقودية املحرمة  املروعة وجرائم احلرب والنتهاكات اجل�شيمة والأ�شد خطرًا، م�شتخدما خمتلف 

دوليًا يف ظل جتاهل دويل مريب.  
وقد قابل ال�شمت والتواطوؤ الدويل تزايدت النتهاكات واجلرائم الوح�شية بحق اأبناء اليمن، ففي كل اأ�شبوع نر�شد للقراء الكرام 

اجلرائم التي يرتكبها العدوان على مدى اأيامه. 

أكثر مــن 37 شهيــدًا وجريحـًا إثـر 
غارة لطيران العدوان بعدة محافظات

16 ربي��ع �لث��اين 1439ه��� �ملو�فق 
3_1_2018م 

�ل�صع��ودي  �لع��دو�ن  ط��ري�ن  �ص��ن 
�الأمريك��ي 39 غ��ارة خ��الل �صاعات يوم 
خم���س  ��صتهدف��ت  �ملا�ص��ي  �الربع��اء 
حمافظات باالإ�صافة �إلى ع�صري وجنر�ن، 
�أدت خم���س غ��ار�ت منه��ا �إل��ى ��صت�صه��اد 

و�إ�صابة 35 مو�طناً مبحافظة �حلديدة. 
فف��ي �حلديدة ��صت�صه��د ع�صرين مو�طناً 
و�أ�صي��ب ثمانية �آخرين ج��ر�ء ثالث غار�ت 
لط��ري�ن �لع��دو�ن ��صتهدف��ت حمط��ة وق��ود 
ج��و�ر �ص��وق �صعب��ي يف مديري��ة �جلر�ح��ي 
مبحافظ��ة �حلدي��دة ، فيم��ا ��صت�صه��د ثالث��ة 
مو�طن��ن �إث��ر غ��ارة ��صتهدفت �لطري��ق �لعام 

مبديرية جبل ر��س.
��صت�صه��د  �أي�ص��اً  �حلدي��دة  حمافظ��ة  ويف 
مو�طن��ان وج��رح �ثن��ان �آخ��ر�ن يف غ��ارة عل��ى 
�صيارة مبنطقة �مل�صاجد ما بن �جلر�حي و حي�س، 

كما �صن �لطري�ن غارة على مديرية �لتحيتا.

كم��ا �أن ط��ري�ن �لع��دو�ن �صن �أربع غ��ار�ت على 
مديري��ة نهم مبحافظة �صنعاء وغارة غرب �لعمري 
مبديري��ة �ملخا يف حمافظة تعز، و�ص��ن �أربع غار�ت 

على مديرية �صرو�ح مبحافظة ماأرب.
ويف حمافظ��ة �صعدة �صن ط��ري�ن �لعدو�ن ثالث 
غ��ار�ت عل��ى منطق��ة �لعن��د وغارتن عل��ى منطقة 
بن��ي معاذ ومثلها على منطق��ة �آل �ل�صيفي مبديرية 

�صحار.
كم��ا �صن غارة على مديرية �لظاهر وغارة �أخرى 
على منطقة �صجع مبديرية كتاف وثمان غار�ت على 

منطقة �ل�صد�د مبديريتي باقم و جمز.
وفيما ور�ء �حلدود �ص��ن طري�ن �لعدو�ن خم�س 
غ��ار�ت عل��ى جم��ازة و�لربوع��ة يف ع�ص��ري، وثالث 

غار�ت على منطقة �ل�صرفة يف جنر�ن.

14 ربيع �لثاين 1439ه� �ملو�فق 1_1_2018م 
 كثف طري�ن �لع��دو�ن �ل�صعودي �الأمريك��ي غار�ته على 
حمافظ��ات �جلمهورية خ��الل �صاعات يوم �الثن��ن �ملا�صي، 
حي��ث �صن 40 غارة �أدت �إلى ��صت�صهاد و�إ�صابة �أكر من 37 

مو�طناً بينهم ن�صاء و�أطفال .
�لبد�ية من حمافظة �حلديدة ��صت�صهد �صتة �أطفال وثالث 
ن�ص��اء و�أ�صيب مو�طنان �إث��ر 15 غارة على مزرعة �ملو�طن 

حممد يحيى دنبغ مبنطقة �لدنن يف مديرية �خلوخة.
كم��ا ��صت�صهاد و�إ�صاب��ة �أكر من 20 مو�طن��اً جر�ء �أربع 
غار�ت ��صتهدفت ثالث �صيار�ت بالقرب من �أحد �ملطاعم عند 

مدخ��ل مديرية �جلر�ح��ي ، كم��ا ��صت�صهد 
غ��ارة عل��ى  �أربع��ة مو�طن��ن يف 

نوع  �صيارة 

تاك�صي مبدخل مدينة �جلر�حي .
يف ح��ن ��صت�صه��اد �أربع��ة مو�طن��ن يف غ��ارة ��صتهدفت 

�خلط �لعام مبنطقة غولة عجيب يف حمافظة عمر�ن .
�إلى ذلك �صن طري�ن �لعدو�ن ثالث غار�ت على منطقتي 
�لق��د و�الأزهور مبديري��ة ر�زح �حلدودي��ة و غارة على 
منطق��ة �آل �صبحان مبديرية باقم ، كما �صن غارتن على 

منطقة �ملالحيط مبديرية �لظاهر يف حمافظة �صعدة .
كم��ا �أن �لط��ري�ن �ملعادي �صن غارت��ن على منطقة 
�لنهدي��ن بالعا�صم��ة �صنع��اء ، و ث��الث غ��ار�ت على 
مديرية �صرو�ح مبحافظة ماأرب ، ��صتهدفت غارتن 
منها من��ازل �ملو�طن��ن يف �آل �لز�يدي.. و�صن 
ط��ري�ن �لع��دو�ن خم�س غ��ار�ت على 
منطقة �مل��زرق مبديرية حر�س 
يف حمافظة حج��ة ، و ثالث 
مديري��ة  عل��ى  غ��ار�ت 
�مل�صل��وب مبحافظ��ة 

�جلوف .

�ملو�ف��ق  1439ه���  �لث��اين  ربي��ع   13
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�ل�صع��ودي  �لع��دو�ن  ط��ري�ن  و��ص��ل 
�الأمريك��ي غار�ت��ه �الإجر�مي��ة عل��ى ع��دد 
�إل��ى  م��ن حمافظ��ات �جلمهوري��ة م��ا �أدى 
��صت�صهاد و�إ�صابة �لع�صر�ت من �ملو�طنن 

م��ري  تد منازله��م و

وممتلكاتهم.
ح�ص��ن �صن ط��ري�ن �لعدو�ن �ص��ن غارة 
على منطقة ت�صد�ن مبديرية غمر يف حمافظة 
�صعدة ما �أدى �إلى ��صت�صهاد رجلن و�مر�أة 

وطفلة و�إ�صابة �آخرين وتدمري منزلن.
كم��ا ��صت�صه��د مو�طن��ن �ثن��ن بغ��ارة 
يف  �صيارتهم��ا  ��صتهدف��ت 
منطق��ة بن��ي �صياح 
ر�زح  مبديري��ة 
 ، ي��ة د و حلد �
�أ�صي��ب  كم��ا 
ط��ن  � مو
غ��ارة  يف 
ف��ت  �صتهد �
حف��ار مي��اه يف 
منطق��ة �آل عم��ار 

مبديرية �ل�صفر�ء.
و�ص��ن �لط��ري�ن يف حمافظة 
�صع��دة �أي�صاً ثالث غ��ار�ت على مديرية 

�ص��د� و �أرب��ع غ��ار�ت عل��ى 
مديرية باقم و ثالث غار�ت 
 ، �لظاه��ر  مديري��ة  عل��ى 

كم��ا �ص��ن ت�ص��ع غ��ار�ت عل��ى 
منطقة �لعطفن و غارة على 
مبديري��ة  �ل�ص��وح  منطق��ة 
كتاف ، فيما ��صتهدف ق�صف 

�صاروخي ومدفع��ي �صعودي 
مناط��ق متفرقة م��ن مديرية ر�زح 

�حلدودي��ة .. ودم��ر عدد م��ن �ملنازل 
ج��ر�ء �صت غار�ت لط��ري�ن �لعدو�ن 
�لز�ي�������دي  �آل  قري��ة  ��صتهدف��ت 
مبنطقة �ل�ص��ط يف مديرية �صرو�ح 

مبحافظة ماأرب .
�أن  �حل��دود  ور�ء  وفيم��ا 
�لط��ري�ن �ملع��ادي �ص��ن غ��ارة 
على جبل �م بي �صي يف جيز�ن 
و غارة على موقع �ل�صرفة يف 

جنر�ن .

استشهاد وإصابة أكثر من 100 مواطن بغارات طيران العدوان الهمجية
طيران العدوان يواصل استهداف 

منازل املواطنني وممتلكاتهم
�ملو�ف��ق  1439ه���  �لث��اين  ربي��ع   15
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�ل�صع��ودي  �لع��دو�ن  ط��ري�ن  و��ص��ل 
�ملو�طن��ن  من��ازل  ��صته��د�ف  �الأمريك��ي 
وممتلكاته��م خالل �صاعات ي��وم �لثالثاء �ملا�صي 
ما �أدى �إلى ��صت�صهاد و�إ�صابة 11 �صخ�صاً يف عدد 

من حمافظات �جلمهورية.
حي��ث �ص��ن ط��ري�ن �لعدو�ن ث��الث غ��ار�ت على 
من��ازل �ملو�طن��ن يف مديري��ة �ل�صغ��ادرة مبحافظة 
حجة م��ا �أدى �إلى ��صت�صهاد ثالث��ة مو�طنن و�إ�صابة 

خم�صة �آخرين يف ح�صيلة �أولية .
كما �أ�صي��ب مو�طنن �ثنن بغارة لطري�ن �لعدو�ن 
حمافظ��ة  يف  �لتحيت��ا  مبديري��ة  مزرع��ة  عل��ى 

�حلديدة،
م��اأرب  ويف 

��صت�صه��د مو�طن �إثر غارة ��صتهدف��ت در�جات نارية يف �خلط 
�لع��ام مبديرية �ص��رو�ح ، و�صن �لطري�ن ثالث غ��ار�ت �أخرى 

على �ملديرية نف�صها .
وذك��ر �مل�صدر �أن طري�ن �لع��دو�ن �صن غارتن على مديرية 
نه��م و�ألقى قناب��ل �صوئية عليه��ا ، كما �صن غارت��ن على جبل 

�لنهدين بالعا�صمة �صنعاء .
ويف حمافظ��ة �صعدة ��صته��دف ق�صف �صاروخ��ي ومدفعي 
�صع��ودي مناطق متفرقة من مديري��ة ر�زح و �ملناطق �لغربية 
م��ن مديري��ة منب��ه ، فيما �ص��ن �لط��ري�ن غارتن عل��ى مديرية 

�لظاهر و غارة على منطقة �لفرع مبديرية كتاف .
كم��ا �ص��ن �لط��ري�ن �أربع غ��ار�ت عل��ى منطق��ة �آل �ل�صيفي، 
وثمان غار�ت على حمميات زر�عية بالقرب من �لطلح مبديرية 
�صحار.. ويف ما ور�ء �حلدود �صن طري�ن �لعدو�ن �أربع غار�ت 
عل��ى جمازة يف ع�صري وغ��ارة على و�دي ج��ارة يف جيز�ن ، و 

مثلها على موقع �لطلعة يف جنر�ن .

شهيدا وجريحا في محافظة احلديدة خالل الساعات املاضية

طيران العدوان يواصل غاراته 
اإلجرامية على محافظات اجلمهورية

��صته��دف طري�ن �لع��دو�ن �ل�صع��ودي �الأمريكي 
ع��ددً� م��ن حمافظ��ات �جلمهورية وع�ص��ري وجنر�ن 
ب��� 31 غ��ارة خ��الل �صاعات ي��وم �خلمي���س �ملا�صي، 
م��ا �أدى �إلى ��صت�صه��اد و�إ�صاب��ة 18 مو�طناً وت�صرر 

ممتلكاتهم.
حي��ث �ص��ن ط��ري�ن �لعدو�ن �ص��ت غار�ت عل��ى �أحد 
�ملطاعم يف مديرية زبي��د مبحافظة �حلديدة �أ�صفرت عن 

��صت�صهاد ت�صعة مو�طنن و�إ�صابة ت�صعة �آخرين.
كم��ا �ص��ن �لط��ري�ن غارت��ن عل��ى مديري��ة �جلر�ح��ي 
باحلديدة و غارتن على جبل �لنهدين بالعا�صمة �صنعاء 

و�أربع غار�ت على مديرية نهم.
ويف حمافظة �صعدة �أو�ص��ح �مل�صدر �أن طري�ن �لعدو�ن 

�ص��ن غ��ارة عل��ى �صاحنة الأح��د �ملز�رع��ن يف �لطري��ق �لعام 
مبنطق��ة �خلفج��ي مبديري��ة �صح��ار و غارتن عل��ى منطقتي 
�ل�ص��وح و�أ�صي��ق مبديري��ة كت��اف ، فيم��ا ت�ص��ررت من��ازل 
�ص��د�  مديري��ة  م��ن  متفرق��ة  �ملو�طن��ن مبناط��ق  وم��ز�رع 

�حلدودية جر�ء ق�صف �صاروخي ومدفعي �صعودي .
و�صن �لطري�ن �ملعادي �أربع غار�ت على �ملها�صمة وغارتن 
عل��ى منطق��ة �خلنج��ر مبديري��ة خ��ب و�ل�صع��ف مبحافظ��ة 

�جلوف ، و غارة على مديرية �صرو�ح مبحافظة ماأرب .
�ل�صع��ودي  �لع��دو�ن  ط��ري�ن  �ص��ن  �حل��دود  ور�ء  فيم��ا 
�الأمريكي �أربع غار�ت على جمازة و�لربوعة يف ع�صري وثالث 
غ��ار�ت عل��ى موق��ع �لطلعة ومنطقت��ي �ل�ص��وح و�ل�صيق يف 

جنر�ن.

طيران العدوان يواصل غاراته اإلجرامية على محافظات  صعدة واحلديدة وحجة
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طيران العدوان يستهدف عددًا 
من احملافظات بـ 31 غارة



                  

الز�ل �أبط��ال جبه��ة ع�ص��رية م��ن بو��ص��ل �جلي���س و�للج��ان 
�ل�صعبي��ة يلقن��ون مرتزقة وجن��ود �آل �صعود موتاً ع�ص��ريً� و�ياماً 

�ص��ود�ء و�صرب��ات منكل��ة وقا�صي��ة فخ��الل 
�ملا�صي��ة  �لع�ص��ر�ت �الأي��ام  لق��ي 

�آل  جن��ود  د م��ن  �صع��و
قته��م  تز مر و

عه��م  م�صر
يف  �آخري��ن  وج��رح 

مق�صلة كب��رية تعر�س لها 
جنود ق��رن �ل�صيط��ان خالل 

قادته��م  فا�صل��ة  مغام��رة 
نح��و حتفه��م حي��ث نفذو� 

حماول��ة ت�صلل عل��ى مو�قع 
�ملجاهدين يف �ملجازة وت�صدى 

له��م اأبطالنا وتبني فيم��ا بعد �سقوط 

13 جندي �صع��ودي و3 منافقن كح�صيلة ملا عر عليه �ملجاهدين 
�الأبطال من جثثهم �ملتبقة يف �أماكن �لزحف..

كم��ا �ص��ن �ص��الح �ملدفعي��ة �لتاب��ع الأبط��ال �جلي���س و�للجان 
�ل�صعبي��ة ق�صفاً مدفعي��اً على جتمعات الآلي��ات وجنود �آل 

�صعود ومرتزقته��م يف منفذ علب وقلل �ل�صيباين ورقابة 
�لهنجر و�لربوعة وخلف و �صرق �صبحطل ويف موقع 

ورقاب��ة �مل�صنا كم��ا ��صتهدفت �لق��وة �ملدفعية 
معدل عيار 12.7 يف �صبحطل.

كم��ا متكنت وحدة �لقنا�صة � بف�صل 
�هلل وت�صدي��ده � م��ن قن���س 8 م��ن 

جن��ود ومرتزق��ة �آل �صعود يف 
متفرق��ة  و�أوق��ات  مو�ق��ع 

بجبهة ع�صري.

�أبط��ال  يو��ص��ل  جي��ز�ن  جبه��ة  عل��ى 
�جلي�س و�للجان �لتنكيل بالعدو ومرتزقته 
وبعملي��ات بطولي��ة توزع��ت ب��ن �لق�ص��ف 
�ملدفع��ي و�ل�صاروخي �إل��ى عمليات �لقن�س 
�مل�ص��ددة حيث �صن �ص��الح �ملدفعي��ة �لتابع 
للجي�س و�للجان �ل�صعبية ق�صفاً مدفعياً على 
جتمعات للجن��ود �ل�صعودين ومرتزقتهم يف 
قري��ة قوى ويف ر�أ���س �حل��رة ومع�صكر �ملعطن 

وقرية قوى �سقوط قتلى وجرحى
كما �أطلقت �لقوة �ل�صاروخية �صاروخ زلز�ل2 
و�صلي��ة م��ن �صو�ري��خ �لكاتيو�ص��ا عل��ى جتمعات 
للجي���ض ال�سع��ودي ومنافقي��ه يف املو�س��م و�سق��وط 
عدد من �لقتل��ى و�جلرحى يف �صفوفهم �إ�ص�صافة �إلى 

5915 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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جبهة الجوف

حمافظ��ة �جل��وف برجاله��ا و�أبطالها ومبعي��ة بو��صل 
�جلي�س و�للجان �ل�صعبي��ة حتولت �إلى مقرة مفتوحة 
��صتنزف��ت �الف �ملرتزق��ة من��ذ بد�ي��ة �لع��دو�ن حيث 
�أ�صبح��ت �ملحافظة بجبهاتها �الأك��ر �صخونة وتنكيال 
�إذ مل ت�صه��د جبهات هذه �ملحافظ��ة �لبطلة �أي هدوء 
�و ��صرت�ح��ة ب��ل ظلت كاجلمر تتوق��د لت�صلخ جلود 
جن��ود �ل�صيطان من عبيد �مل��ال ومرتزقة �لعدو�ن 
�لذي��ن �رخ�ص��و� �نف�صه��م بقلي��ل م��ن �لفت��ات.. 
�جلوف بب�صالة �أبطالها ورجالها كتبت �بجديتها 
عل��ى رم��ال �ليم��ن باأنه��ا لهي��ب وق��وده جل��ود 
�ملرتزقة وجماجم �خلونة و�أنها بذلك �ل�صمود 
و�لب�صال��ة و�لكف��اح �الأ�صط��وري ت�صجل �أكر 
�لغ��ز�ة..  مق��رة  �ليم��ن  �أن  عل��ى  �صه��ادة 
�جل��وف خ��الل �الأ�صب��وع �ملا�ص��ي �صه��دت 
�أعن��ف �لعملي��ات �لهجومي��ة �لت��ي �صنه��ا 

�أبط��ال �جلي�س �ل�صعبية و�صجلت تلك �لعمليات �إجناز�ت 
نوعية وكرى حيث بلغت �لعمليات �لهجومية �لتي نفذها 
�أبط��ال جبه��ة �جلوف خ��الل 7 �أي��ام 9 عملي��ات هجومية 

توزعت على �لنحو �لتايل:
• عملي��ة هجومية على تبة �لقنا�صن مبديرية �لغيل 
بعد ق�صف مدفعي ويكبدون �ملنافقن خ�صائر يف �الأرو�ح

• عملي��ة هجومي��ة عل��ى مو�ق��ع �ملنافق��ن يف عروق 
العبيد ب املتون و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم 

�لع��دو�ن يف  عل��ى مو�ق��ع مرتزق��ة  �إغ��ارة  • عملي��ة 
اخلليفني و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم

�ملنافق��ن يف و�دي  • عملي��ة هجومي��ة عل��ى مو�ق��ع 
�سواق بالغيل و�سقوط قتلى يف �سفوفهم

• عملي��ة هجومي��ة عل��ى مو�قع �ملنافق��ن يف �لغرفة 
بامل�سلوب و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم 

�ملرتزقة يف  • عملي��ة هجومي��ة مباغت��ة على مو�ق��ع 

تنفيـذ 15 عمليـة قصـف صاروخـي بينها ضربتـان بالسـتيتان علـى جنـران والسـاحل الغربـي  وتنفيذ 21
زحوفـات  8 لــ  والتصـدي  آليـة   34 وتدميـر  ومرتزقـًا  سـعوديًا  جنديـًا   53 وقنـص  هجوميـة  عمليـة   

عل�ى طريق فر�س معادلة ع�شكرية جدي�دة تت�شاعد عمليات اأبطالنا 
النوعي�ة واخلاطفة واملنكلة يف جبه�ات ال�شاحل الغربي واجلبهات ال�رصقية 

وجبهات ماوراء احل�دود بالتزامن مع ال�رصب�ات ال�شاروخية البال�شتية التي 
ت�دك العم�ق ال�شعودي.. واق�ع جديد يفر�شه اأبط�ال وبوا�ش�ل اجلي�س اللجان 

ال�سعبي�ة يف مقابل الهزائم والنك�سارات وح�الت الإحباط النف�سي والع�سكري 
الت�ي من�ي بها الع�دو الإجرام�ي بعد ف�ش�ل كل خمططاته ويح�اول جاه�دًا اإعادة 

ترمي�م ما هدمه اأبطالنا ب�شموده�م الأ�شطوري وت�شحياتهم الكبرية �شواء عن طريق 
اإعادة منتجة العمالء واملرتزقة وتوزيع الأدوار اأم على �شعيد الت�شعيد امليداين والق�شف 

اجلوي اله�شتريي وحماولة تهجري املدن عن طريق اقرتاف املجازر يف الأ�شواق والطرق العامة 
ويف املدن املكتظة بال�شكان مع ت�شديد احل�شار البحري والربي و�شوًل خلنق ال�شعب اليمني 

غ�ري اأن ذل�ك حتمًا �شيقابل ب�رد اق�شى مما يت�شوره الع�دو فرهان ال�شعب اليمن�ي على اأبطاله 
ورجال�ه املجاهدي�ن رهان غري خا�رص وقد اأثبتوا ط�وال 3 اأعوام اأنهم رجال ول�دوا ليثبتوا للعامل 

كل�ه اأن اليمن بلد الأحرار وموطن الإباء والكربي�اء والكرامة.. وعودًا على م�شتجدات امليدان على 
�شعي�د الرد والردع اليمني ب�شواعد اأبطالنا تتحطم هيبة قوى ال�شتكبار وم�شيخات اخليانة والعار 

اَبُهْم يفيِ  ا اأَ�شَ َ ومهم�ا كان�ت التحديات فقد ولد رجالها وجاء زمن الذي�ن قال عنهم اهلل  } َفَما َوَهُن�وْا مليِ
يَن { واإلى ح�شيلة ب�شائر الن�رص لهذا الأ�شبوع  ابيِريِ ّ �ُبّ ال�شَ ُعُفوْا َوَما ا�ْشَتَكاُنوْا َواهلّلُ ُيحيِ ي�ليِ اهلّليِ َوَما �شَ �َشبيِ

ن�شطرها ليخلدها التاريخ ملحمة ميانية يف اأن�شع �شفحات ال�شمود والب�شالة.

جبهة مارب

جبهة البيضاء :
○ قتلى وجرحى يف �صفوف �ملنافقن خالل عملية نوعية 

للجي�س و�للجان على مو�قعهم �أ�صفل عقبة مكري��س
جتمع��ات  ت�صته��دف  و�للج��ان  �جلي���س  مدفعي��ة   ○
املنافق��ني يف ذي تويلق  ب الزاهر و�سقوط قتلى وجرحى 

يف �صفوفهم
○ �ح��ر�ق �آلي��ة خالل عملي��ة هجومية الإبط��ال �جلي�س 
و�للج��ان عل��ى مو�ق��ع مرتزق��ة �لع��دو�ن يف �الجردي ب 

�لز�هر

جبهة  شبوة :
○ تدم��ري �آلية ملنافقي �لعدو�ن يف �أعل��ى و�دي بيحان ب�صاروخ 

موجه وم�صرع طاقمها

جبهة  نهم :
○ �إطالق �ص��اروخ زلز�ل1 على جتمع��ات ملنافقي �لعدو�ن 

يف جبهة نهم
○ �جلي�س و�للجان �ل�صعبية يغريون على مو�قع �ملنافقن 

جنوب �لقرن بنهم وم�صرع و�إ�صابة �أعد�د منهم

�صفع��ات مياني��ة قاتل��ة و�صرب��ات حيدرية مميت��ه �أبطالن��ا يف جبهة 
جن��ر�ن �أ�ص��ود ال ت�صتكن وجم��ر �إر�دتهم ال تخب��و و�صمودهم ال يلن 
وعملي��ات بطولي��ة ال تتوق��ف فخالل �الأ�صب��وع �ملا�صي �صن��ت �لقوة 
�ملدفعية حمم قذ�ئفها على جتمعات جنود و�آليات وحت�صينات بني 
�صعود �ملجرم��ن ومرتزقتهم �ملنافقن يف منف��ذ �خل�صر�ء وموقع 
�ملخ��روق �لكب��ري وخلف مثل��ث �لع�ص��ة ونهوقة و تب��ة �ل�صبكة 

ورقابة �ل�صدي�س.
وعلى وق��ع �ل�صربات �ملدفعية �ملنكلة نف��ذ �أبطال �جلي�س 
و�للج��ان �ل�صعبي��ة عمليت��ن هجوميتن نوعيت��ن �لعملية 
�الأول��ى ��صتهدف��ت مو�قع مرتزق��ة �جلي���س �ل�صعودي يف 
�لطلع��ة وبرغم �لتعزي��ز�ت �لتي عز بها �لع��دو مرتزقته 
�إال �ن �لق��وة �ل�صاروخي��ة كان��ت له��م باملر�ص��اد حيث 
��صته��د�ف تعزيز�ته��م ب�صو�ري��خ �لكاتيو�صا حمققة 
�أ�صابات مبا�صرة فيما كان��ت �لعملية �لثانية مو�قع 
مرتزق��ة �جلي���س �ل�صعودي يف تب��ة �خل�صباء ومت 

تكبيدهم خ�صائر فادحة يف �الأرو�ح و�لعتاد.
ويف حم��اوالت �لع��دو �مل�صتميت��ة ال�صتعادة 
مو�قع��ه �لتي حتت �صيط��رة �أبطالنا نفذ زحفاً 

بع�ص��ر�ت �ملرتزق��ة عل��ى منطقة عرق �الأب��رت يف جنر�ن ر�ف��ق �لزحف 7 
غ��ار�ت للطري�ن �حلربي ومت�صيط مكثف ملروحي��ات �الأبات�صي وعمليات 
�لق�ص��ف �ملدفعي �إال �أن كل تلك �ملحاولة �ليائ�صة تلقاها �أبطالنا ب�صربات 
خاطف��ة و�صريع��ة جعلت �لع��دو يجر �أذي��ال �خليبة و�لهزمي��ة مندحرً� 
خا�ص��رً� ذلياًل.. وذكر م�صدر ع�صكري تاب��ع للجي�س و�للجان �ل�صعبية �أن 
وح��دة �لهند�صة يف جبهة جنر�ن متكنت من �إيقاع طقم ع�صكري �صعودي 
حمم��ل باملرتزقة يف كم��ن حمكم ومت ن�صف �لطقم بكل م��ن كان على متنه 
بعب��وة نا�صفة قبالة منفذ �خل�صر�ء.. كما �أك��دت �الإعالم �حلربي �ليمني 

ع��ن متك��ن رج��ال و�أبط��ال جبهة جن��ر�ن من �إح��ر�ق خمزن 
�أ�صلحة تابع للجي�س �ل�صعودي يف �ملخروق.

وكان��ت �لق��وة �ل�صاروخي��ة ق��د دك��ت رقابيت��ي ح�صن 
�حلم��اد ونهوق��ة وموقع �ملخ��روق ب�صلية م��ن �صو�ريخ 
�لكاتيو�ص��ا.. وبت�صدي��د من �هلل �صبحان��ه وتعالى متكنت 
وحدة �لقنا�صة من قن�س 5 جنود �صعودين يف �ل�صبكة 
وموق��ع �لهجل��ة وموقع �ل�صرف��ة وكذل��ك قن�س 2 من 

�ملرتزقة يف تبة �خل�صباء.

�جبهة 
عمليات هجومية وقنص5 جنود سعوديني و2 منافقني وإحراق مخزن أسلحة نجران 

قصف مدفعي
مركز وتدمير آلية 

محملة باملنافقني وقنص 
15 منافقًا بجبهة صرواح

عملي��ات هجومي��ة نفذه��ا اأبط��ال جبه��ة اجلوف 9
جبهة عيسر

�سن �سالح املدفعية �رضبات مدفعية مركزة وم�سددة 
عل���ى مواقع وجتمعات املنافق���ن يف وادي ربيعة وكوفل 

كم���ا �سق���ط الع����رضات م���ن القتلى مبديري���ة �رضواح 
املنافق���ن  �سف���وف  يف  واجلرح���ى 

جراء ا�سته���داف جتمعات املنافقن 
يف مبنطق���ة الزغ���ن مبديري���ة ����رضواح 

بقذائ���ف املدفعي���ة  كم���ا متك���ن اأبط���ال 
اجلي�ش واللج���ان ال�سعبية بجبهة ماأرب من 

تدم���ر اآلية حممل���ة باملنافق���ن يف جبهة امل�سجح 
مبديرية ����رضواح وم�رضع وج���رح من كان 

على متنها
وكانت وحدة القنا�سة قد ن�سطت خالل الأيام 

املا�سي���ة يف جبه���ة ����رضواح ومتكن���ت � بف�سل اهلل 
وت�سديدة � من قن�ش 15 منافق.

2

خالل 6 أيام وإصابة رئيس هيئة األركان العامة املعني من قبل العدوان اللواء طاهر العقيلي بكمني نوعي في الغيل
 جلنود آل سعود في زحف فاشل على موقع مقصلة كبرى

مجازة وأبطال وحدة القناصة يقنصون 8 
جنود سعوديني ومرتزقة 

جتربة بالستية جديدة
 تضرب العمق السعودي 

وقاهر تو ام يسحق حشود 
املرتزقة في الساحل الغربي

�أعلن��ت �لقوة �ل�صاروخية يوم �جلمع��ة �ملا�صي عن جتربة 
بال�صتي��ة جديدة عبارة عن �صاروخ متو�صط �ملدى �أطلق على 



                  

�أبط��ال  يو��ص��ل  جي��ز�ن  جبه��ة  عل��ى 
�جلي�س و�للجان �لتنكيل بالعدو ومرتزقته 
وبعملي��ات بطولي��ة توزع��ت ب��ن �لق�ص��ف 
�ملدفع��ي و�ل�صاروخي �إل��ى عمليات �لقن�س 
�مل�ص��ددة حيث �صن �ص��الح �ملدفعي��ة �لتابع 
للجي�س و�للجان �ل�صعبية ق�صفاً مدفعياً على 
جتمعات للجن��ود �ل�صعودين ومرتزقتهم يف 
قري��ة قوى ويف ر�أ���س �حل��رة ومع�صكر �ملعطن 

وقرية قوى �سقوط قتلى وجرحى
كما �أطلقت �لقوة �ل�صاروخية �صاروخ زلز�ل2 
و�صلي��ة م��ن �صو�ري��خ �لكاتيو�ص��ا عل��ى جتمعات 
للجي���ض ال�سع��ودي ومنافقي��ه يف املو�س��م و�سق��وط 
عدد من �لقتل��ى و�جلرحى يف �صفوفهم �إ�ص�صافة �إلى 

�إط��الق �صلية �صو�ريخ كاتيو�صا على جتمعات �جلنود 
�ل�صعودين يف جبل �لعزة

كما متك��ن �أبطالن��ا من �إح��ر�ق �آلية ع�صكري��ة تابعة 
للمنافقن يف تبة �لرم�صة.

و�إل��ى جانب عمليات �لق�ص��ف �ملدفعي و�ل�صاروخي 
كانت وحدة �لقنا�صة �لبا�صلة ت�صجل �جنازَ� نوعياً �آخر 
بقن�صه��ا 15 جندي �صع��ودي يف مو�قع ع��دة منها قامي 

زبيد و�ملعنق و�لكر�س وحام�صة و�لدخان وجحفان.

00 155334218 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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�أبط��ال �جلي�س �ل�صعبية و�صجلت تلك �لعمليات �إجناز�ت 
نوعية وكرى حيث بلغت �لعمليات �لهجومية �لتي نفذها 
�أبط��ال جبه��ة �جلوف خ��الل 7 �أي��ام 9 عملي��ات هجومية 

توزعت على �لنحو �لتايل:
• عملي��ة هجومية على تبة �لقنا�صن مبديرية �لغيل 
بعد ق�صف مدفعي ويكبدون �ملنافقن خ�صائر يف �الأرو�ح

• عملي��ة هجومي��ة عل��ى مو�ق��ع �ملنافق��ن يف عروق 
العبيد ب املتون و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم 

�لع��دو�ن يف  �إغ��ارة عل��ى مو�ق��ع مرتزق��ة  • عملي��ة 
اخلليفني و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم

�ملنافق��ن يف و�دي  • عملي��ة هجومي��ة عل��ى مو�ق��ع 
�سواق بالغيل و�سقوط قتلى يف �سفوفهم

• عملي��ة هجومي��ة عل��ى مو�قع �ملنافق��ن يف �لغرفة 
بامل�سلوب و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم 

�ملرتزقة يف  • عملي��ة هجومي��ة مباغت��ة على مو�ق��ع 

منطق��ة �لعبي��د مبديري��ة 
�ملتون.

• عملي��ة هجومية الأبط��ال �جلي�س و�للجان من ثالث 
�ل�صاقي��ة  �لع��دو�ن يف  �جتاه��ات عل��ى مو�ق��ع مرتزق��ة 
مبديري��ة الغي��ل و �سق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �سفوفه��م 

و�غتنام عدد من �الأ�صلحة
• عملية �إغارة البطال �جلي�س و�للجان �ل�صعبية على 
مع�صك��ر �ل�ص��الن ب �مل�صل��وب وم�ص��رع و�إ�صاب��ة �عد�د 

منهم 
• عملية مباغته على مو�قع و�رتاب �ملنافقن يف جبل 
الطويل��ة بح��ام و�سق��وط ع��دد م��ن القتل��ى واجلرحى يف 

�صفوفهم
�جلدير ذكره �ن مرك��ز حمافظة �جلوف )�حلزم( قاب 
قو�سني اأو اأدنى من ال�سق��وط بيد اأبطال اجلي�ض واللجان 
�ل�صعبي��ة بعد �أن متكنو� من �لتق��دمي �ل�صريع على مو�قع 

�ملرتزق��ة و�ل�صيط��رة على مناطق هام��ة مطلة على مركز 
�ملحافظة 

فيم��ا ك�صف��ت م�صادر ع�صكري��ة عن معلوم��ات باإ�صابة 
�لقي��ادي �ملرت��زق �لل��و�ء طاه��ر �لعقيلي �ملع��ن من قبل 
�لع��دو�ن رئي�ص��ا لهيئة �الأركان يف مديري��ة خب و�ل�صعف 
فيم��ا تد�ول��ت مو�قع تابع��ة للمرتزق��ة �أن �لعقيلي ومعه 
�ملناف��ق �م��ن �لعكيم��ي �ملع��ن حمافظاً للج��وف من قبل 
�ملرتزق��ة �ي�ص��اً تعر�ص��ا لكمن من قبل �جلي���س و�للجان 
�ل�صعبي��ة نق��ل على �ثره��ا �لعقيلي للع��الج يف �مل�صت�صفى 

فيما مل يعرف م�صري �لعكيمي.
كما �أطلقت �لق��وة �ل�صاروخية �ص��اروخ زلز�ل2 على 
جتمع��ات املنافق��ن يف حلي��ف مبديري��ة الغي��ل و�سق��وط 
ع��دد من �لقتلى و�جلرح��ى يف �صفوفهم.. وكذلك �نفجرت 
�نفج��ار �آليت��ن للمنافق��ن بعبوت��ن نا�صفت��ن باخلليفن 

وم�صرع من كان على متنهما

تنفيـذ 15 عمليـة قصـف صاروخـي بينها ضربتـان بالسـتيتان علـى جنـران والسـاحل الغربـي  وتنفيذ 21
زحوفـات  8 لــ  والتصـدي  آليـة   34 وتدميـر  ومرتزقـًا  سـعوديًا  جنديـًا   53 وقنـص  هجوميـة  عمليـة   

جبهة جزيان

جنديًا سعوديًا  وإحراق آلية عسكرية والصاروخية تدك 
15جتمعات اجلنود السعوديني واملرتزقة باملوسم بزلزال 2

بطولي��ة  عملي��ات  ب�صاحله��ا  تع��ز  حمافظ��ة  ت�صه��د 
الأبط��ال �جلي�س و�للجان �ل�صعبية تت��وزع بن �لعمليات 
�لهجومي��ة وتنفيذ �لكمائن وتدم��ري �الآليات حيث �صهدت 
�الأي��ام �ملا�صية �حر�ق وتدمري مئات �الآليات و�ملدرعات 
يف �ل�صاحل �لغربي خا�صة يف جبهة يختل وموزع �إ�صافة 
�ل��ى عملي��ات �لقن�س و�لق�ص��ف �ملدفع��ي و�ل�صاروخي 
فخ��الل �الأي��ام �ملا�صي��ة متكن �أبط��ال �جلي���س و�للجان 
�ل�صعبية من تدمري �أكر من 23 �آلية ومدرعة منها تدمري 
دباب��ة و3 �أطق��م و14 �آلية يف جبه��ة يختل وكذلك تفجري 
4مدرع��ات مبن فيهن يف نف���س �جلبهة  كما مت تدمري �آلية 
يف �لدف��اع �جلوي بب��ري با�صا وتدمري مردع��ة باحلرزين 
يف �لهامل��ي  كم��ا نفذ �أبطالن��ا 3 عملي��ات هجومية نوعية 
عل��ى مو�قع �ملرتزقة منها عملية عل��ى مو�قع م�صتحدثه 
ملرتزق��ة العدوان �سمال موزع و�سقوط قتلى وجرحى يف 
�صفوفه��م وعملية �أخرى على مو�ق��ع �ملنافقن غرب تبة 
�حلرزي��ن بالهاملي خلفت خ�صائ��ر يف �صفوفهم فيما كانت 
�لعملي��ة �لثالثة عل��ى مو�قع �ملنافقن يف �لتب��ة �ل�صود�ء 
جن��وب مع�سكر خال��د ب موزع و�سقوط ع��دد من القتلى 

و�جلرحى من �صفوف �ملنافقن.
كم��ا �ص��ن �ص��الح �ملدفعي��ة �لتاب��ع للجي���س و�للج��ان 
�ل�صعبية ق�ص��ف مدفعي طال جتمع��ات ملنافقي �لعدو�ن 

جن��وب جبه��ة �حلريقي��ة وجتمع��ات �ملنافق��ن �صم��ال 
�لريقية وتبة �ل�صمن مبديرية ذباب

�صاروخي��اً  ق�صف��اً  �ل�صاروخي��ة  �لق��وة  �صن��ت  كم��ا 
وجتمع��ات  حت�صين��ات  عل��ى  �لكاتيو�ص��ا  ب�صو�ري��خ 
املنافقني يف منطقة اجلحملي��ة و�سقوط قتلى وجرحى يف 

�صفوفهم.
فيما متكنت وحدة �لقنا�صة من قن�س 3 مرتزقة �صمال 

مع�صكر خالد.

جبهة لحج

ج�����ب�����ه�����ة ت���ع���ز

ع��ن متك��ن رج��ال و�أبط��ال جبهة جن��ر�ن من �إح��ر�ق خمزن 
�أ�صلحة تابع للجي�س �ل�صعودي يف �ملخروق.

وكان��ت �لق��وة �ل�صاروخي��ة ق��د دك��ت رقابيت��ي ح�صن 
�حلم��اد ونهوق��ة وموقع �ملخ��روق ب�صلية م��ن �صو�ريخ 
�لكاتيو�ص��ا.. وبت�صدي��د من �هلل �صبحان��ه وتعالى متكنت 
وحدة �لقنا�صة من قن�س 5 جنود �صعودين يف �ل�صبكة 
وموق��ع �لهجل��ة وموقع �ل�صرف��ة وكذل��ك قن�س 2 من 

�ملرتزقة يف تبة �خل�صباء.

عمليات هجومية وقنص5 جنود سعوديني و2 منافقني وإحراق مخزن أسلحة 

عملي��ات هجومي��ة نفذه��ا اأبط��ال جبه��ة اجلوف 

قن�ص

خالل 6 أيام وإصابة رئيس هيئة األركان العامة املعني من قبل العدوان اللواء طاهر العقيلي بكمني نوعي في الغيل

تدمير دبابة و20 آلية و 4 مدرعات وتنفيذ
 3 عمليات هجومية وقنص 3 منافقني

عملية هجومية على مواقع املنافقني في طور الباحة
 والتصدي لـ 3 زحوفات وتدمير مدرعة 

�ص��ن �أبط��ال �جلي���س و�للج��ان �ل�صعبية مبحافظة حل��ج عملية �إغارة عل��ى مو�قع �ملنافق��ن يف مفرق و�دي �صعب بط��ور �لباحة 
و�سق��وط ع��دد م��ن القتلى واجلرحى يف �سف��وف املنافقني واعط��اب مدرعة كما متكن اأبطالن��ا من الت�سدي لزح��ف ملنافقي العدوان 
باجتاه تبة الدار االبي�ض يف منطقة �سوق اخلمي�ض وتكبيدهم خ�سائر فادحة يف االرواح والعتاد و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم 

، ��صتمر �لزحف 3 �صاعات
كم��ا متكن��و� �أي�صاً من �لت�صدي ملحاولة زح��ف فا�صلة �أخرى للمرتزقة �لع��دو�ن باجتاه جبل �لركيزة بط��ور �لباحة.. كما �أحبط 
�أبط��ال �جلي���س و�للجان �ل�صعبي��ة حماولة ت�صلل للمنافقن باجتاه جبل �الأقحو�س يف طور �لباح��ة و�إحر�ق مدرعة تابعة للمنافقن 

يف جبهة طور �لباحة.
هذ� وكان مدفعية �جلي�س و�للجان �ل�صعبية قد دكت جتمعات �ملرتزقة �صرق كهبوب

جتربة بالستية جديدة
 تضرب العمق السعودي 

وقاهر تو ام يسحق حشود 
املرتزقة في الساحل الغربي

�أعلن��ت �لقوة �ل�صاروخية يوم �جلمع��ة �ملا�صي عن جتربة 
بال�صتي��ة جديدة عبارة عن �صاروخ متو�صط �ملدى �أطلق على 

ه��دف ع�صكري يف �لعم��ق �ل�صعودي.. وقالت م�ص��ادر �إعالمية وع�صكرية 
�أن �ل�ص��اروخ �لبال�صت��ي �ملتو�ص��ط �مل��دى �ل��ذي مل تك�ص��ف عن��ه �لق��وة 
�ل�صاروخي��ة بعد �أطلق على مع�صكر للع��دو �ل�صعودي بنجر�ن فيما ن�صر 
نا�صطون �صعوديون على �صبك��ات �لتو��صل �الجتماعي خر �صماعهم عن 
دوي �نفج��ار �ل�صاروخ �لبال�صتي وح�صلت "�حلقيقة" على معلومات �أن 

�ل�صاروخ �صرب معك�صر قوى بنجر�ن..
وبع��د دقائق من �إعالن �لق��وة �ل�صاروخية عن جتربته��ا �لبال�صتية يف 
�لعمق �ل�صعودي �أعلنت �أنها �أطلقت �صاروخاَ بال�صتياً من نوع قاهر تو �أم 

على جتمعات ملرتزقة �لعدو�ن �ل�صعودي �الأمريكي بال�صاحل �لغربي..
و�أكد م�ص��در ع�صكري ل�"ل�صحيف��ة �حلقيقة" �أن �ل�ص��اروخ �لبال�صتي 
قاه��ر ت��و �أم �أ�صاب هدفه بدقة عالي��ة، م�صري� �إل��ى �أن عملية �ال�صتهد�ف 

جاءت بعد عملية ر�صد ومتابعة دقيقة لتحركاتهم.

القـوات البحريـة اليمنيـة تضبـط 

مركبـة بحرية جتسسـية
 ذاتيـة التحكم فـي امليـاه اإلقليميـة اليمنية

عرت �لق��و�ت �لبحرية �ليمنية و�لدفاع �ل�صاحلي على 
مركب��ة جت�ص�صي��ة للتحالف �ل�صعودي يف �ملي��اه �القليمية 

�ليمنية.
وتق��وم �لغو��صة �لتابعة للتحال��ف �ل�صعودي من نوع 
رميو���س بعمليات ��صتك�صافي��ة، منها ��صتك�ص��اف �اللغام 
و��صتك�ص��اف حطام �ل�صف��ن، وتعمل بع��دة �نظمه �ر�صال 

ع��ر �ل “ج��ي بي ��س” ونظ��ام �ر�صال عر �ل��و�ي فاي.. 
وتعمل �لغو��صة بالطاقه �لكهربائية ملدة 24 �صاعة، تقطع 
يف �لثاني��ه 3 م��رت تق��وم بجم��ع �ملعلوم��ات و�ر�صالها �لى 
�جلهة �ملرتبطة بها ك�صفين��ة �و قاعدة ع�صكرية �و زورق 
كما تقوم بجم��ع �ملعلومات �ال�صتك�صافي��ة و�لع�صكرية يف 

�عماق �لبحر.
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تعريف �الإغارة: هي هج��وم مفاجئ وخاطف ومباغت 
عل��ى ه��دف ثاب��ت وفق خط��ة مدرو�ص��ة باال�صتف��ادة من 
�لتمويه و�ل�صرعة يف �لتنفي��ذ و�الن�صحاب �ل�صريع" �أما يف 
حال �ل�صيطرة و�ملكوث يف �ملوقع ناأخذ �لتد�بري �لدفاعية"

*�لهدف من �الإغارة: 
1-قتل قو�ت �لعدو

2-تدمري مر�كز ود�صم وحت�صينات �لعدو.
3-جلب �ملعلومات و�لغنائم.

4-�أ�صر �أفر�د �لعدو.
5-حترير �أ�صر�نا من قب�صة �لعدو.

6-�ل�صيطرة على مو�قع �لعدو.
7-ت�صتيت �أنظار �لعدو و�إلهاءه عن �لهدف �حلقيقي

8-��صتدر�ج �لعدو 
9-رفع �ملعنويات يف �صفوف �ملجاهدين 

10-هدم قوة �لعدو �ملعنوية
غارة: *�ملو�قع �لتي ت�صتهدفها �الإ

1-�أهد�ف ع�صكرية:
ثكن��ات ع�صكرية-حو�ج��ز-مطار�ت ع�صكرية -مر�فئ 

ع�صكرية-من�صات �صو�ريخ. �إلخ….
2-�أهد�ف تاأمينية:

للع��دو:  �للوج�صت��ي  و�لدع��م  �لقتايل  بالتاأمن  تتعلق 
طرق-ج�صور-م�صتودعات �أ�صلحة و

�أطعمة  -م�صتودعات  وقود  -م�صتودعات  ذخرية 
للجي�س -م�صانع ع�صكرية ...

3-�أهد�ف �قت�صادية:
تكرير  -م�صايف  �أولية  -م�صنوعات  متوين  م�صانع 

�لنفط -�ملر�فئ-حمطات �لكهرباء -�لهاتف -�إلخ... .
مر�حل �الإغارة: وتق�صم �إلى عدة �أق�صام

�لتح�ص��ري  مرحل��ة  وه��ي  �ال�صتع��د�د:  1-مرحل��ة 
و�لتجهيز لكل ما يلزم لالإغارة. 

2-مرحلة �لتجمع وهي �ملرحلة �لتي جتمع �ملجموعات 
و�لتاأكد من جهوزية �لعنا�صر و�لك�صف عن �لعدد و�لعتاد 

و�صرح �خلطة
*مو��صفات نقطة �لتجمع

-1 �أن توؤم��ن لن��ا �لتموي��ه )نقط��ة م�صجرة ومغطاة 
�جلوية  �لعدو  مر�قبة  من  و�الختفاء  �لت�صرت  يتم  حتى 

ر�صية( و�الأ
-2 �أن تكون و��صع��ة حتى توؤم��ن لن��ا �النت�ص��ار عند 

�ل�صرورة.
-3 �أن توؤمن لنا �ملر�قبة

3-مرحل��ة �مل�صري: وه��ي مرحلة �نط��الق �ملجموعات 
�جلهادية �إلى �لهدف )مر�عاة مبادئ �مل�صري(

4-مرحلة �النف�صال: وهي مرحلة �نف�صال �ملجموعات 
ع��ن بع�صه��ا �لبع�س لتاأخ��ذ كل جمموعة مكانه��ا للتمركز 

)مر�عاة مبادئ �لتمركز(
5-مرحل��ة م��ا قبل �لتنفي��ذ: وهي مرحل��ة ��صتقر�ر كل 

عن�صر يف مكانه �ملحدد وحتديد �لهدف له

6-مرحل��ة �لتنفي��ذ: وهي مرحلة ب��دء �الإ�صناد �لقريب 
ب��دك مو�ق��ع �لع��دو وتدم��ري خطوط��ه �لدفاعي��ة )د�ص��م 
وحت�صينات و��صتهد�ف �الأ�صلحة �لثقيلة للعدو و�إ�صكات 
نري�ن��ه( بالتز�من مع تق��دم جمموعة �لهج��وم �إلى �أقرب 

نقطة )جمموعة تنفيذ �لو�جب(
7-مرحل��ة �لهج��وم: تتوق��ف جمموع��ة �الإ�صن��اد على 
�إطالق �لن��ري�ن و�نق�صا�س جمموعة �لهجوم على �لهدف 
وتنفيذ �لهدف من �الإغ��ارة ويكون �لهجوم مببد�أ �حلركة 

و�لنار
8-مرحلة �الن�صحاب: هي مرحلة �ن�صحاب �ملجموعات 

�إل��ى نقط��ة �اللتق��اء ب�صك��ل منظم 
وتكون �أي�صا مببد�أ �حلركة 

�حلرك��ة  ث��م  و�لن��ار 
و�لتاأمن

مر�حل �الإغارة: 
جم��ع  -1

�ملعلومات
ت  ا م و ل ع مل � -
تكون  �أن  يجب 

حديثة،  دقيقة، 
�أن  ويجب  �صاملة، 

�لر�صد  ي�صتمر 
قبيل  �إلى 

�لتنفيذ 
م  ه �أ
ت  ا م و ل ع مل �
يجب  �لتي 
جتمع  �أن 
عن �لهدف: 

-�لتح�صينات 
لغام و�ل�صو�تر و�الأ

قو�ت  وحجم  -نوع 
�لعدو

-�الحتياطات �الأمنية للعدو
-نوعية �الآليات و�ل�صيار�ت

-نوعية �ل�صالح
-�أجهزة �ملر�قبة و�لر�صد لدى �لعدو.

-معرفة �مل�صافة �لتي تف�صل بن موقع �لهدف ومو�قع 
�لعدو �لقريبة لتاأمن جمموعات منا�صبة لقطع �الإمد�د

مع ح�صاب �لفا�صل �لزمني.
�صا�صية وحتديد  -معرفة نظام �لدوريات لدى �لعدو �الأ

خط عمل �لدوريات.
�لهدف  موقع  �إلى  �ملوؤدية  �لطرق  ومعرفة  -در��صة 

و�ملو�قع �لفرعية وحتديدها على �خلريطة.
-معرفة �أ�صل��وب �لع��دو بالدف��اع للرد علي��ه باأ�صلوب 

�أف�صل.
- معرفة نقاط القوة وال�سعف لدى العدو.

2-�لتخطيط
-و�صع خطة بديلة وخطة طو�رئ

-�ل�صرية يف جميع مر�حل �الإغارة )�لر�صد، �لتخطيط، 
�الن�صح��اب،  �لتنفيذ  �لتقرب،  و�لتدريب،  عد�د  �الإ

�الختفاء (.
-حتديد �لغاية من �الإغارة

-حتدي��د نوعية �ل�صالح �لذي يتنا�صب مع 
طبيعة �ملهمة وحت�صينات �لعدو

-�ختي��ار �أ�صل��وب �لتنفي��ذ �ملنا�ص��ب 
حيت)�مل�صافة-�ملك��ان- م��ن  لله��دف 

�ملهمة(
-�لتمويه 

�ملكان  -�ختيار 
�ملنا�صب للتجمع 

ر  ا ي ت خ � -
�ملنا�صب  �لوقت 

لالنطالق 
لطق���س  � -

�ملنا�صب  
 -�ل�صرعة 
�لهجوم  يف 
يف  و�ل�صرعة 
ب  ا ح �ص ن ال �
يف  و�ل�صرعة 

�الختفاء
3-�لتنفيذ

يف  -�لتمرك��ز 
�ملوقع �ملنا�صب. 

�لنري�ن  -غ��ز�رة 
وتدم��ري  �لع��دو  الإ�صك��ات 

حت�صيناته
-�لت�صديد على �لهدف

-�لتن�صيق عند فتح �لنار.
-�لقوة و�حل�صم وعدم �لرتدد يف �لتنفيذ وعدم �لرتدد 

يف قتل �أفر�د �لعدو.
4-�الن�صحاب:

-حتدي��د وق��ت �ال�صتب��اك �إن مل يكن �له��دف �ل�صيطرة 

على موقع �لعدو
-وجود خطة حمكمة وخطط بديلة .

وبالطرقات  وبطبيعتها  باملنطقة  �جليدة  -�ملعرفة 
و�ملد�خل و�ملخارج.

-يجب على جميع �أفر�د �الإغارة معرفه نقطة �الزدالف
�أق�صام جمموعات �الإغارة

تق�صم قو�ت �الإغارة لعدة جمموعات
1-جمموعة �حلماية �لبعيدة، و وظيفة هذه �ملجموعة 
هي تاأمن م�صري قو�ت �الإغ��ارة ملنطقة �له��دف، وحماية 
�مليمنة و�ملي�صرة و�خللف ملجموعت��ي �الإ�صن��اد �لقري��ب 

و�لهجوم عند تنفيذ �ملهمة، حيث تنق�صم ملجموعتن: 
�أ-حماية بعيدة: ويكون على عاتقها عدة مهام لذلك قد 

تنق�صم  �إلى عدة جمموعات وهي:
- جمموعة قط��ع �الإمد�د: و�لتي تاأخذ على عاتقها عمل 
كمائن و�ل�صيط��رة عل��ى �لطرق��ات �ملوؤدي��ة �لت��ي ي�صلكها 
�لع��دو لكيال يتمكن من �إر�صال �مل�صاندة للموقع �مل�صتهدف 

من قبلنا، وبذلك يتم عزل �لهدف
ناري��ة(: حيث تعمل على  )�إغ��ارة  لهاء  �الإ -جمموعة 
�إزعاج �ملو�قع �لقريبة من �لهدف بحي��ث تن�صغل بنف�صها 

وال تتمكن من م�صاندة �لهدف.
-جمموعة �لتلقي: وهي �لتي تنتظر يف نقطة �الزدالف 
حمل  يف  �لعملية.فت�صاعد  تنفيذ  بعد  �ملن�صحبن  لتلقي 
�لغنائم ومعاجلة �جلرحى ميد�نيا ونقلهم �إلى �أمكان �آمنة
ل�صاح��ة  ي�صل  من  �أول  وهي  قريبة:  ب-حماية 
�لعملي��ات، حيث تقوم با�صتطالعها وحر��صتها حتى تقوم 
فتقوم  وجتهيزعتادها  مو�قعها  باأخذ  �ملجموعات  باقي 

�صناد �لقريب وجمموعة �لهجوم. بحماية �الإ
�صناد �لقري��ب: ت�صل �إلى منطقة �لهدف  2-جمموعة �الإ
بعد و�صول جمموعة �لتاأمن. حيث تقوم بتجهيز �أ�صلحتها 
و�نتظار حلظة �لب��دء بالهجوم وظيفة هذه �ملجموعة هي 
�صلحة �لثقيلة و�ملتو�صطة حتى تنهك  دك قو�ت �لعدو باالأ
قو�ت �لعدو لك��ي توؤمن ملجموعة �لهج��وم �لتقدم و�لقيام 

بالو�جب من دون مقاومة �لعدو.
�آخ��ر  وه��ي  �لو�جب:  3-جمموعة)�لهج��وم(تنفيذ 
جمموع��ة ت�ص��ل وتك��ون �أق��رب جمموع��ة ملوق��ع �لع��دو 
ومهمتها تنفيذ �لغاية من �الإغارة �صو�ء كانت �أ�صر �أو �أخذ 

غنائم ويكون �لهجوم باحلركة و�لنار
*�الن�صحاب: ويك��ون �الن�صح��اب باحلرك��ة و�لنار ثم 

�حلركة و�لتاأمن
-1 يكون �صكل �الن�صحاب كالتايل: 

تن�صحب جمموعة �لهجوم ثم جمموعة �الإ�صناد �لقريب 
جمموعة �حلماية �لقريبة جمموعة �حلماية �لبعيدة 

*مبادئ يجب مر�عاتها عن �الن�صحاب: 

-تتم عملية �الن�صحاب بال�صرعة �لق�صوى.
-�الن�صحاب يجب �أن يكون منظماً وم�صيطر�

-يتم تفقد �لعنا�صر يف نقطة �الزدالف) �اللتقاء( 
�لعدو  من  غنمت  �لتي  و�ملعد�ت  �ل�صالح  -توزيع 
 ، بالت�صاوي  �ملتبقية  �لذخرية  توزيع  �إلى  �صافة  باالإ

ويجب
عدم �ملكوث يف نقطة �الزدالف مدة طويلة .

و�النطالق،  �مل�صري  وتعليمات  قو�عد  نف�س  -تتبع 
بحر��صة  �ملجموعة  تتحرك  �أن  �صرورة  �إلى  �صافة  باالإ

فر�د من �خللف و�النتباه ملالحقة �لعدو. بع�س �الأ
مو��صفات عنا�صر �الإغارة: 

-�لتقوى و�الإميان
-�لت�صليم لالأو�مر

-�ل�صجاعة و�ل�صر
-�خلرة �لقتالية

-�لقدرة على حتمل �ل�صعاب
-�لت�صحية و�الإيثار

*عو�مل جناح �الإغارة: 
-�إخال�س �لنية و�ال�صتعانة باهلل و�لتوكل عليه

�لت�صليم لالأو�مر
-�خلطة �ل�صاملة و�ملحكمة

-�ملعلومات �لدقيقة و�جلديدة عن �لهدف �ملتو��صل.
-�لتدرب �جليد على �خلطة 

�صلوب �ملنا�صب  -�ختيار �لوقت و�الأ
�صلحة مع قو�ت �لهدف وحت�صينه -تنا�صب �الأ

-�ل�صيطرة على �لعنا�صر و�ل�صبط �جليد للنري�ن.
-�ل�صرعة يف �لتنفيذ و�الن�صحاب و�الختفاء

-و�صع خطة بديلة وخطة للطو�رئ
-�لتن�صيق و�صبط �لنري�ن.

-�لتن�صيق و�الن�صجام بن �ملنفذين.
-�ختيار �لنخبة �ملدربة و�أ�صحاب �ل�صبق

-�لتمويه و�ال�صتتار �جليد.
-�ختيار �لطريق �ملنا�صب للتقرب.

-�ختيار �لتوقيت �ملنا�صب .
-�البتكار يف �خلد�ع و�لتمويه.

-�ختيار �أ�صلوب �لتنفيذ �لغري متوقع .
�الن�صحاب  ويف  و�القتحام  �لهجوم  يف  �ل�صرعة   -

و�الختفاء 
��صتثمار �لن�صر

**عو�مل ف�صل �الإغارة:
-�لبد�ية �خلاطئة

-عدم �لتن�صيق بالنري�ن وبن �أفر�د �ملجموعة
-عدم وجود خطة بديلة للطو�رئ

-نق�س باملعلومات
-عدم �لتن�صيق بن �لقائد و�أفر�د �ملجموعة

-عدم فح�س �لعدة و�لعتاد.
-ت�صريب �ملعلومات.

�لتمركز
1 –مقدمة: 

م��ن و�جب��ات �ملقاتل تنفيذ �ملهم��ات �لتي تلقى عل��ى عاتقه ب�صورة 
�صحيح��ة وفعال��ة ومن هذه �ملهم��ات �لتمركز �جليد يف مرك��ز يوؤمن له 
�حلماية من نري�ن �لعدو و�الحتجاب عن �أنظاره باالإ�صافة �إلى �لروؤية 
و�لرماي��ة و��صتعم��ال �صالح��ه ب�صك��ل يتنا�ص��ب م��ع و�صع��ه. ولتنفيذ 
ه��ذه �ملتطلبات وج��ب علينا تعلي��م �ملقاتل كيفية �ختي��ار مركز �لرمي 
بطريق��ة يوؤمن ل��ه معظم ال�سروط املطلوبة لتنفي��ذ مهمته وكيف يهيئه 

لال�صتخد�م ب�صورة ت�صمن له �حلياة على �أكمل وجه.

2 –  تعريف �ملركز �لقتايل: 
ه��و �ملكان �ل��ذي ي�صم��ح للمقات��ل بقطاع روؤي��ة ورمي 

مالئم للمهم��ة و�ل�صالح ويوؤمن �الحتج��اب عن روؤية 
ورماية �لعدو.

3-   مميز�ت �ملركز �جليد:
 �أ- �إمكانية �لرمي ومر�قبة كامل �لقطاع. 

 ب- تاأم��ن �الحتج��اب و�حلماي��ة م��ن نري�ن 
�لعدو.

 ج- �صهولة �لدخول �إليه و�خلروج منه.
 د- طريق �لو�صول �إليه خمفي.

 ه- تاأمن �الت�صال بالقائد.
 و- �إمكانية ��صتعمال �ل�صالح.

4- �نتقاء �ملركز وتهيئته و��صتعماله 
 �أ � �إن �ملرك��ز �جلي��د يج��ب �أن يوؤمن معظم 
ال�س��روط ال�سابقة اإن مل تك��ن كلها والتمو�سع 

فيه فورً� بطريقة خمفية، ولتهيئته:
 �أ- �ملبا�صرة بتح�صن �ملركز.

 ب- �لتموي��ه �جليد و�لرت�ص��ن )�إحكامه ب�صكل 
جيد(.

 ج- �ختيار م�صلك للدخول و�خلروج.
 د- تاأمن و�صيلة �ت�صال.

ب � وعن��د �النتهاء من عملي��ة �لتهيئة �الأولية يبد�أ �ملقاتل با�صتعمال 
مركزه وذلك بغية �للجوء �إلى:

 �أ- عملية �ملر�قبة.
 ب- �حلياة على �ملركز )�أي �إ�صغاله د�ئما و�ملحافظة عليه(.

 ج- �ال�صتمر�ر بعملية �لتمويه و�لرت�صن.
5 – �مل�صاند و�أهميتها وكيفية ��صتعمالها:

�أ – تعري��ف �مل�صن��د: ه��و ما يوؤمن ثب��ات �ل�صالح 
بغية حتقيق �الإ�صابة مثل )جذع �صجرة – �صخرة 
 – ومر�قبته(  �لعدو  نار  يدرئ  ما  )هو  – دريئة 

تر�ب – قائمة - ...(.
ب – ��صتعماله��ا: وميك��ن ��صتعماله��ا 
باأو�صاع �لرمي �لثالث��ة وذلك بح�صب 

حجم و�صكل �مل�صند ويتم ب�:
�ل�صالح  و�صع مقدمة   �أ- 

على �مل�صند.
�رتك��از �ل�ص��الح على   ب- 

مرفقي �ليدين خلف �مل�صند.
مالحظ��ة: �إذ� كان��ت �لرماي��ة 
م��ن ور�ء �ص��ور �أو حائط يف�صل 
�لرمي من ثغرة تخرج منها فوهة 
�لبندقية ويف ح��ال وجود نافذة يتم 
�لرمي م��ن �لز�وي��ة �لي�ص��رى �ل�صفلى 
للنافذة )�إذ� ك��ان �لت�صديد بالعن �ليمنى 

و�إذ� �لعك�س فمن �لز�وية �ليمنى للنافذة(.
6 – �ملر�كز �لفورية )�أي �ل�صريعة وغري �ملجهزة م�صبقاً(:

�أ � ال ي�صم��ح �لوق��ت وظ��روف �لقتال د�ئم��اً للمقاتل باختي��ار مر�كز 
مثالي��ة منوذجي��ة �إذ هو عر�صة ملختلف �أن��و�ع  �ملفاجاآت �أثناء �لقتال. 
لذل��ك علي��ه �أن يك��ون جاه��زً� للتمرك��ز ف��ورً� خل��ف حاج��ز طبيعي �أو 

��صطناعي يوؤمن له مبدئياً �حلماية و�الحتجاب ثم: 
1. �عتالم �لعدو.

2. �الإفادة )�أي �لتبليغ عن و�صعية �لعدو و�أعماله(.
3. حت�صن �ملركز.

ب– �لت��دروؤ باملر�ك��ز �لفوري��ة: �إن ردة �لفع��ل �الأول��ى للمقاتل هي 
جتنب نار �لعدو �ملباغتة وذلك ب� :

1. �لرماية على م�صادر �لنار.
2. �النبطاح خلف �أي حاجز يوؤمن له �حلماية و�الحتجاب.

3. �الإفادة )�أي �لتبليغ عن و�صعية �لعدو و�أعماله(.
4. حت�صن �ملركز �إذ� تلقى �أمرً� بالبقاء فيه.

   *مالحظات:
• يف �الأر���س �ل�صخري��ة يحف��ر ق�ص��م من��ه وتو�ص��ع �الأتربة على 

�جلو�نب ومتوه.
�لعدو. عن  لالحتجاب  �النبطاح  بو�صع  �حلفر  • يتم 

�أم��ام �ملركز لتاأم��ن �حلماية من �جلهة  • يقل��ب �ل��رت�ب يف �لبدء 
�الأمامية )جهة �لتهديد( ثم �إلى �جلو�نب.

7 – مميز�ت مركز �لرمي لياًل: 
باالإ�صاف��ة �إلى �ملميز�ت �خلا�صة باملر�كز نه��ارً� ينبغي �أن تتوفر يف 

مركز �لرمي لياًل �ملميز�ت �لتالية:
1. �أن يك��ون �ملرك��ز بعيدً� ع��ن �الأماكن �لتي حت��دث �صجيجاً )مثل 

نبع، �صائلة(.
2. �أن يك��ون �أمام وجو�ن��ب �ملركز خالياً من �حلو�جز �لتي تعيق �أو 

متنع �ملر�قبة )مثل �أ�صجار كثيفة –. . . �إلخ(.
3. �أن ينتق��ى �ملرك��ز يف �الأماك��ن �ملنخف�ص��ة من �الأر���س الأن �لعدو 
ير�ق��ب ب�صكل �أف�صل من �أدنى �إل��ى �أعلى ولذلك ينبغي �أن يتمرك�ز بع�د 

�لقمة �لع�صكرية باجتاه �ملنحدر )حتت �لقمة باجتاه �الأمام(.
4. �الهتمام بالتمويه �لليلي.

- مالحظ��ة: �إن �ملر�قب��ة �لليلي��ة ت�صغ��ل كاف��ة �حلو����س وخا�ص��ة 
�ل�صمع.

   8- مهام  م�صوؤول �ملجموعة يف �لتمركز:
1. �لتاأك��د عل��ى �ختي��ار �ملر�ك��ز �لقتالي��ة �ملنا�صب��ة مبا يت��الءم مع 

�ل�صالح و�ملدى �لفعال.
2. مر�عاة �النت�صار ب�صكل يوؤمن �لدعم �ملتبادل بن �الأفر�د.

3. �لتاأك��د من تطابق حق��ول �لروؤية و�لرماية مع �ملهمة �ملطلوبة من 
هذ� �ملركز.

4. �لتاأك��د م��ن عدم مترك��ز �الأفر�د حت��ت جهة ن��ري�ن �ملجموعة �أو 
�لنري�ن �ل�صديقة.

5. �الإ�صر�ف على دميومة و��صتمر�ر �لتمويه و�ال�صتتار. 
)�ال�صطناع��ي  و�لرت�ص��ن  �لتح�ص��ن  �أعم��ال  عل��ى  �الإ�ص��ر�ف   .6

و�لطبيعي(.
7. �ختي��ار �ملركز �خلا�س مب�صوؤول �ملجموع��ة ب�صكل يوؤمن �ل�صبط 
و�ل�صيط��رة عل��ى �الأف��ر�د )�أي ي�صاهدهم جميع��ا و�أف�صله��ا و�صطهم( 

و�الت�صال مع �لقيادة.
8. التاأك��د من عدم اختي��ار املراكز يف النق��اط املعتلمة )امل�سخ�سة( 

و�مل�صبوهة )�أي �لتي يحتمل �لعدو تو�جدنا بها(.
*مالحظ��ة: �أثناء �ختيار �ملر�ك��ز �لفورية على م. �ملجموعة مر�عاة 
حتقي��ق �مله��ام �ملطلوب��ة منه ق��در �مل�صتطاع ح�ص��ب �لوق��ت �ملتاح له 
و�ال�صتف��ادة مم��ا ميك��ن �أن توؤمنه �لطبيعة ل��ه من مز�ي��ا ومو��صفات 

حتميه وت�صاعده على حتقيق مهامه..

ثقافة عسكرية
اإلغارة .. األهداف واملراحل

التمركز )الرقابة داخل الرتب(
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ايران.. مجلس الشورى اإليراني: 

مواقف ترامب وتدخله في الشأن اإليراني انتحار سياسي
�نتق��د ع��دد م��ن �أع�ص��اء جلن��ة �الأم��ن �لقوم��ي 
و�ل�صيا�صة �خلارجية يف جمل���س �ل�صوري �الإ�صالمي 
�الإير�ين مو�قف �الإد�رة �الأمريكية وتدخلها يف �ل�صاأن 
�الإي��ر�ين موؤكدي��ن �أن �ل�صعب �الإي��ر�ين يرف�س �أعمال 

�ل�صغب �الأخرية وي�صاند نظامه �الإ�صالمي.
وق��ال �أب��و �لف�ص��ل ح�صن بيغ��ي ع�ص��و �للجنة يف 
ت�صريح ل��ه �الأربع��اء �إن جمل�س �الأم��ن �لدويل وجه 
�صفعة �إل��ى �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب برف�صه 
ق��ر�ر �إد�رت��ه �ل��ذي يطال��ب بعق��د �جتم��اع ط��ارئ 
للمجل���س حول �أحد�ث �إير�ن �الأخرية م�صري� �إلى �أن 
ه��ذ� �لطلب كان �صوءً� �أخ�صر من �الأمريكين موجهاً 

ملثريي �لفو�صى و�أعمال �ل�صغب يف �إير�ن.
فق��دو�  �الأمريكي��ن  �أن  بيغ��ي  ح�ص��ن  و�أو�ص��ح 
مكانته��م يف �لعامل وعليه��م �أن يفهمو� ذل��ك الفتا �إلى 
�أن مو�ق��ف تر�مب هي �نتحار �صيا�صي تزيد من عزلة 
بل��ده ولن تكون هناك دول��ة ت�صاند �لواليات �ملتحدة 

�صوى �ل�صعودية و�لكيان �ل�صهيوين.
م��ن جانب��ه ق��ال �لع�صو �الآخ��ر يف �للجن��ة حممد 
�بر�هيم ر�صائ��ي �إن �ل�صعب �الإير�ين بعزمه و�إر�دته 
�الإ�صالم��ي  نظام��ه  ي�صان��د  و�ن�صجام��ه  ووحدت��ه 
باقت��د�ر ويعار���س �أعم��ال �ل�صغ��ب م�ص��ري� �إل��ى �أن 
موؤ�م��ر�ت �الأع��د�ء جتاه �إي��ر�ن هي ب�صب��ب خوفهم 
وقلقه��م م��ن �نت�صار �لث��ورة �الإ�صالمي��ة و�ل�صحوة 
�الإ�صالمية �لتي �أوقعتهم يف متاعب و�أف�صلت �أهد�فهم 

و��صرت�تيجياتهم �ملو�صوعة لل�صرق �الأو�صط.
وجه��ت  �ملتح��دة  �لوالي��ات  �أن  ر�صائ��ي  وب��ن 
بو�صلته��ا نحو دعم �لكيان �ل�صهي��وين وتفكيك �لدول 
ع��ن  متام��اً  تعج��ز  بحي��ث  و�إ�صعافه��ا  �الإ�صالمي��ة 
�لوق��وف �أمام ه��ذ� �لكي��ان وعنجهيته ولك��ي تتمكن 
�ل��دول �لعظمى من �ل�صيطرة على �حتياطيات �لنفط 
و�لغ��از.. بدوره قال ع�صو هيئ��ة �لرئا�صة يف جمل�س 

�ل�ص��وري �الإ�صالمي غ��الم ر�صا كات��ب �إن �لتدخل يف 
�ص��وؤون �لدول �الأخرى يعار���س �الأعر�ف و�لقو�نن 
�لدولي��ة م�ص��ري� �إل��ى �أن��ه يج��ب �أن تعل��م �الإد�رة 
�الأمريكي��ة �أن ال خالف��ات د�خ��ل �إي��ر�ن و�أن �ل�صعب 

�الإير�ين ال يظهر �حتجاجاته بالطرق �لعنيفة.
�ل�ص��ورى  جمل���س  يف  �ملبدئي��ن  كتل��ة  بدوره��ا 
�الإ�صالم��ي �أك��دت يف بي��ان له��ا �أن �ل�صع��ب ومث��ريي 
مالحق��ة  ويج��ب  و�ح��د  �ص��ف  يف  لي�ص��و�  �ل�صغ��ب 

�ملف�صدين �قت�صاديا يف �لبالد.
و�ص��ددت �لكتل��ة عل��ى �ص��رورة مقارع��ة �لف�صاد 
�القت�ص��ادي ومالحقة �ملتورطن به وخلق �الأر�صية 
�لالزم��ة لط��رح �ملطال��ب �ل�صعبية وبذل ك��ل �جلهود 
و�ملعي�صي��ة  �القت�صادي��ة  �مل�صاك��ل  ح��ل  �أج��ل  م��ن 
لل�صع��ب وال �صيما �لفئات ذ�ت �لدخل �ملحدود د�عية 
كذلك �ل�صع��ب �الإير�ين �إلى �لوع��ي و�لتحلي بال�صر 
و�لتم�ص��ك بالوحدة لتج��اوز �الأو�ص��اع �القت�صادية 
�لر�هن��ة.. وكانت �لعديد من �مل��دن �الإير�نية �صهدت 
�لي��وم م�ص��ري�ت �صعبي��ة حا�ص��دة تندي��د� باأعم��ال 

�ل�صغب وللمطالبة مبحا�صب��ة �ملتورطن فيها ودعما 
للقي��ادة �الإير�ني��ة ورف�ص��ا للتدخ��ل �الأجنبي وذلك 
بعد �أحد�ث �ل�صغ��ب �مل�صبوهة �الأخرية كما �صت�صهد 

�إير�ن يوم �جلمعة �ملقبل م�صري�ت �صخمة مماثلة.
م��ن جه��ة ثاني��ة نف��ى قائ��م مق��ام مدين��ة م�صجد 
�صليم��ان يف حمافظ��ة خوز�صتان علي ر�ص��ا كوروئي 
�الأنباء �لتي �أفادت مبقتل �صخ�س خالل �ال�صطر�بات 
�الأخ��رية يف �ملدينة.. وقال كوروئي يف ت�صريح له �إن 
ع��دد� �صئيال م��ن �الأفر�د �صعو� خلل��ق �ال�صطر�بات 
م�صاء �أم���س �إال �أن �الأمور �نتهت ب�صالم بف�صل توحد 

�ملو�طنن وتو�جد قوى �الأمن و�ل�صرطة.
وك��ان معاون وزي��ر �لد�خلي��ة �الإي��ر�ين لل�صوؤون 
�الأمنية ح�صن ذو �لفقاري �أكد �أن �الأو�صاع يف �أغلبية 
مناطق �لب��الد عادية و�أن �ال�صطر�ب��ات �الأخرية يف 
بع���س �ملناط��ق �صتنته��ي يف وق��ت قري��ب فيما دعت 
وز�رة �الأم��ن �ملو�طنن �إلى ممار�صة دورهم �لو�عي 
و�مل�صاهمة يف �لك�صف عن هوية مثريي �أعمال �ل�صغب 

و�لذين يلحقون �ل�صرر باملمتلكات �لعامة.

�أك��د �الأمن �لع��ام حل��زب �هلل �ل�صيد ح�صن ن�ص��ر �هلل �أن 
�صمود �صورية �صعبا وجي�صا وقيادة هو �لعامل �الأ�صا�س يف 
�نت�صاره��ا على �الإرهاب و�إن �حللفاء قامو� بدور م�صاعد يف 

هذ� �النت�صار.
وق��ال ن�صر �هلل يف حدي��ث لقناة �مليادي��ن �لليلة �ملا�صية 
“نحن �أمام �نت�صار كبري يف �صورية لكنه لي�س نهائيا بعد” 
م�صيف��اً �إن “�حلرب على �صورية يف مر�حلها �الأخرية حيث 
مت �لق�صاء على تنظيم “د�ع�س” �الإرهابي لكن تنظيم جبهة 

�لن�صرة �الإرهابي ال يز�ل موجود�”.
و�أك��د ن�صر �هلل �أن من ي�صتطيع هزمي��ة تنظيم “د�ع�س” 
�الإرهاب��ي يف �صوري��ة ق��ادر ب�صهول��ة عل��ى هزمي��ة جي���س 
�الحت��الل �الإ�صر�ئيل��ي و�ن��ه ك��ان باالإمك��ان �النت�صار على 

�لتنظيم يف وقت �أق�صر لوال �لدعم �المريكي له.
وحول مب��ادر�ت �حل��ل �ل�صيا�صي يف �صوري��ة �صدد ن�صر 
اهلل عل��ى اأن احل��وار يج��ب اأن يتم دون �س��روط م�سبقة الأن 
و�صعه��ا يعطل �حل��و�ر د�ئما وال �صيما م��ن قبل “معار�صة 
�لريا�س” فهم منف�صل��ون عن �لو�قع وال يعرفون ما يجري 

على �الأر�س �ل�صورية.
ويف �صياق �آخ��ر �أكد ن�صر �هلل �أن �إعالن �لرئي�س �المريكي 
دونالد تر�مب ب�صاأن �لقد�س �ملحتلة يعنى نهاية “�إ�صر�ئيل” 
وهو �أنهى عملية �لت�صوية بن �لفل�صطينين و�الإ�صر�ئيلين.
وق��ال ن�ص��ر �هلل “ق��ر�ر تر�م��ب م���س مبدين��ة �لقد���س 
�لت��ي ت�صك��ل نقطة �إجم��اع وتعني مئ��ات مالي��ن �مل�صلمن 
و�مل�صيحي��ن وه��ذ� �لق��ر�ر �إ�صاف��ة �إل��ى ق��ر�ر �لكني�ص��ت 
�الإ�صر�ئيل��ي �الأخ��ري ح��ول �ملدين��ة �ملقد�ص��ة �أنهي��ا عملي��ة 

�ل�صالم” م�صددً� على �أن �حلل هو �عتماد نهج �ملقاومة �لذي 
حقق �الإجناز�ت و�النت�صار�ت.

و�أو�ص��ح ن�ص��ر �هلل �أن تر�م��ب ياأخذ �ملنطق��ة �إلى منحى 
جدي��د لكن �ل�صع��ب �لفل�صطيني ل��ن ي�صت�صلم وه��و متم�صك 
بالقد���س عا�صم��ة �أبدي��ة لدولت��ه ولن يتخلى ع��ن ذلك ومن 
�لو�ج��ب دع��م �ملقاوم��ة يف فل�صط��ن بال�ص��الح ب�صك��ل د�ئم 

ولي�س فقط رد فعل على قر�ر تر�مب.
وب��ن ن�ص��ر �هلل �أن��ه بح��ث موؤخر� م��ع ممثل��ي �لف�صائل 
�لفل�صطيني��ة تفعيل �النتفا�ص��ة يف �لد�خ��ل �لفل�صطيني ويف 
�خل��ارج ويف كيفي��ة تاأم��ن �لدع��م لها الفت��ا �إل��ى �أن �لقد�س 
�صكلت جوهر هذه �للقاء�ت كما مت تثبيت �لتن�صيق بن هذه 

�لف�صائل يف كل �ل�صاحات.
وب�ص��اأن �أعمال �ل�صغب �الأخرية يف �إير�ن �أكد ن�صر �هلل �أن 
ما ج��رى يتم ��صتيعابه ب�صك��ل جيد و�أن �لقاع��دة �ل�صعبية 
�الأك��ر يف �إير�ن هي م��ع �ل�صيا�صات �خلارجي��ة �ملتبعة من 
�لقي��ادة �الإير�نية �لتي تعاطت م��ع �ملو�صوع بهدوء لكن ما 
�صخ��م �الأمر ه��و �لتدخ��ل �خلارجي حيث دخل��ت �لواليات 
�ملتح��دة و�ل�صعودي��ة على �خلط و��صتغلت��ا �أعمال �ل�صغب 

�لتي خرجت “لالعرت��س على �جلانب �القت�صادي”.
وك�صف ن�صر �هلل �أن ما كان يتم �لتح�صري له من قبل 
نظ��ام بني �صع��ود للبنان ع��ر �إجبار �صع��د �حلريري 
عل��ى �ال�صتقالة من رئا�ص��ة �حلكومة خطري جد� حيث 
ك��ان �ملخطط �ل�صع��ودي يق�صي “باإي�ص��ال لبنان �إلى 
ف��ر�غ حكوم��ي وبالتايل جره �إل��ى �لفو�صى وحتى �إلى 

ن�صر �ل�صالح على �أر��صيه”.

البحرين ..اعتقال نائب رئيس املجلس اإلسالمي العلمائي
�عتقل��ت �ل�صلطات �لبحرينية نائب رئي�س �ملجل�س �ال�صالمي �لعلمائ��ي �لعالمة �ل�صيخ حممود �لعايل بتهمة �لت�صامن مع 
�عل��ى مرجعية وزعامة وطنية يف �لبحرين �آي��ة �هلل �ل�صيخ عي�صى قا�صم ودفاعه عن مبد�أ ديني �إ�صالمي ي�صكل جزء ��صا�صي 

كفري�صة �إ�صالمية .
و�أك��دت جمعية �لوف��اق �لبحرينية �ملعار�صة �ن هذ� �العتق��ال ل�صخ�صية دينية كبرية ولها وزنه��ا �لديني و�الجتماعي 

يعك�س حجم �لعد�ء �لذي تكنه �ل�صلطات للحريات �لدينية و�لر�أي �الآخر.
و�صددت �لوفاق على �ن هذ� �ال�صتهد�ف يعك�س �ل�صجل �ال�صود لل�صلطات يف ��صتهد�ف �حلريات �لدينية بوح�صية، وهذ� 
�الإعتق��ال �مت��د�د العتقال �لع�صر�ت من علماء �لدي��ن وحماكماتهم و�لت�صهري بهم و�ال�صاءة له��م و��صتهد�ف �آخرين ب�صحب 
جن�صياته��م و��صتدعائه��م للتحقيق و�لتنكيل بهم يف �ملناف��ذ و�لتعدي �ل�صافر �صدهم وهو جزء م��ن م�صروع ممنهج يت�صمن 

�الهانة و�الزدر�ء �لر�صمي و�صبه �لر�صمي باملذهب �جلعفري وباملنتمن له.
وطالب��ت �لوفاق ب�صرورة �الإف��ر�ج عن �لعالمة �ل�صيخ حممود �لعايل وبقية �لعلم��اء �ملعتقلن ووقف ��صتهد�ف �لعلماء 

وهم بالع�صر�ت.

�لعر�قي��ة  �لق��و�ت  �أطلق��ت 
�مل�صرتك��ة عملية ع�صكري��ة و��صعة 
يف مناط��ق غ��رب وجن��وب كركوك 
لتطهريه��ا م��ن �إرهابي��ي “د�ع�س” 
.. ونقل��ت وكال��ة �الأنب��اء �لعر�قية 
و�ع ع��ن �ملتح��دث با�ص��م �حل�ص��د 
عل��ي  �ل�صم��ال  �ل�صعب��ي يف حم��ور 
�حل�صيني قوله �لي��وم �إن “قطعات 
�جلي���س �لعر�قي و�حل�صد �ل�صعبي 
�صرع��و�  �جل��و  �ص��الح  ومب�صان��دة 
بعملي��ة تطه��ري و��صع��ة يف مناطق 
غ��رب كركوك وجنوبها و�صوال �لى 

�صرق حمافظة �صالح �لدين” .

و�أ�ص��اف �أن “�لعملي��ة �نطلق��ت 
وت�صته��دف  ع��دة  حم��اور  م��ن 
خالي��ا تنظي��م “د�ع���س” يف ق�صاء 
�حلويج��ة م��رور� بجب��ال حمري��ن 
و�صوال �إلى منطقة �لزركة �ملتاخمة 

لق�صاء �آمريل �صرق �صالح �لدين”.. 
وتنفذ �لقو�ت �الأمنية �لعر�قية بن 
�حل��ن و�الآخ��ر عملي��ات م��ن �أجل 
تعق��ب �ملطلوبن وتطه��ري �ملناطق 

�لتي ت�صدر منها تهديد�ت �أمنية.

ال����ع����راق.. ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة ت��ط��ل��ق ع��م��ل��ي��ة عسكرية 
لتطهير مناطق غرب كركوك من )داعش(

�ملحتلت��ن  و�لقد���س  �لغربي��ة  �ل�صف��ة  �صه��دت 
يف �ل�صه��ر �الأخ��ري م��ن �لع��ام �ملا�ص��ي، �لعديد من 
�النتهاك��ات �ل�صهيوني��ة، �صمل��ت عملي��ات مد�همة 
و�قتحام��ات لبع�س �ملناطق وقت��ل و�عتقال ومنع 
�صفر �ملئ��ات، �إ�صافة مل�صادرة �لعدي��د من �الأمو�ل 
و�ملمتلك��ات و�إغالق ملناط��ق وط��رق وموؤ�ص�صات، 

و�لعديد من �لن�صاطات �ال�صتيطانية.
فق��د ��صت�صه��د 4 فل�صطيني��ن بر�صا���س ق��و�ت 
�الحتالل، فيما �أ�صي��ب 3464 �آخرون، وذلك خالل 
مو�جه��ات وقعت �حتجاجا على ق��ر�ر تر�مب، كما 
�عتقل��ت قو�ت �الحتالل 700 فل�صطينيا من خمتلف 
�أرج��اء �ل�صف��ة �ملحتل��ة.. و�صهدت مدين��ة �لقد�س 
ذروة ح��االت �العتقال مبا يقارب 213 حالة، و16 
حال��ة �حتجاز من جمموع 484 حال��ة �عتقال و60 

حالة �حتجاز يف �ل�صفة و�لقد�س.
�إل��ى ذلك �صكل��ت �القتحام��ات �ل�صهيوني��ة �أذًى 
و��صح��ا للفل�صطيني��ن، حي��ث �ُصجل��ت 532 حالة 
ترك��زت  للبي��وت،  مد�هم��ة  �قتح��ام و213 حال��ة 

معظمه��ا يف 102 حال��ة �قتحام يف �خللي��ل وحدها، 
وعل��ى �إث��ر ذل��ك ن�ص��ب م��ا يق��ارب 467 حاج��زً� 

�إ�صر�ئيليا �نت�صرت معظمها حول مدينة �خلليل.
فيم��ا ت�صاع��دت �عت��د�ء�ت �مل�صتوطن��ن ب�صكل 
ملح��وظ لت�ص��ل �إلى 24 حال��ة �عت��د�ء، تركزت يف 
معظمها مبدين��ة نابل�س، بو�ق��ع 9 حاالت، تنوعت 

ب��ن �عت��د�ء مبا�ص��ر وح��رق للممتلك��ات و�نته��اك 
للمقد�ص��ات.. ومل ي�صلم �لفل�صطينيون من �لت�صييق 
عليه��م ومنعه��م م��ن ح��ق �ل�صف��ر، فق��د �صجلت ما 
يق��ارب 215 حالة منع م��ن �ل�صفر، �إلى جانب 113 
حال��ة �نته��اك �أخرى توزع��ت ما بن �إبع��اد و�إيذ�ء 

ج�صدي وجتريف وم�صادرة �أر��صي و��صتيطان.

فلسطني.. جرائم االحتالل الصهيوني خالل شهر ديسمبر:

م���ع���ت���ق���ل  700 و  اجل�������رح�������ى  وآالف  ش�������ه�������داء   4  

لبنان السيد حسن نصر الله: ما كان يتم التحضير له 

من قبل نظام بني سعود للبنان خطير جدًا

���س �ل�صوري هجوما مل�صلحن عل��ى �د�رة �ملركبات بحر�صتا بريف دم�صق 
�صباح �ليوم وبد�أ هجوما م�صاد� على عده حماور.

و�ف��اد م�ص��ادر �عالمية نق��اًل عن م�ص��ادر ميد�ني��ة �ن �حلي���س �ل�صوري 
��صتع��اد20 بن��اء� يف حمي��ط جام��ع �ب��و بكر يف حر�صت��ا بري��ف دم�صق خالل 
هجوم��ه �مل�صاد باجتاه فّك �حل�ص��ار عن "�د�رة �ملركبات" حيث �صيطر على 
ع��دة كتل م��ن �الأبنية �صرق مبن��ى �ملحافظة يف حر�صتا �صم��ال �صرق دم�صق، 
و�سط ق�س��ف مدفعي و�ساروخي وجوي مركز ي�سته��دف نقاط امل�سلحني يف 

�ملنطقة.
و��ص��اف �مل�صدر، ��صر 4 م�صلحن ومقتل عدد منهم خالل �ال�صتباكات مع 
�جلي���س �ل�صوري يف حر�صتا بريف دم�ص��ق، و�صط ق�صف مدفعي و�صاروخي 

وجوي مركز ي�ستهدف نقاط امل�سلحني يف املنطقة.
كم��ا يتابع �جلي�س �ل�ص��وري وحلف��اوؤه عملياتهم يف ري��ف �دلب �جلنوبي 

�ل�صرق��ي وي�صيط��رون على ق��رى "ر�صم �لعبي��د" و"�لفحي��ل" و"�لرويبدة" 
و"�مل�صريف��ة" �صم��ال �صرق قري��ة "�أم خالخي��ل" بعد مو�جهات م��ع "جبهة 

�لن�صرة" و�لف�صائل �ملرتبطة بها.
ه��ذ� ويو��صل �جلي���س �ل�صوري وحلف��اوؤه �لتقدم يف ريف حم��اة �ل�صمايل 
�ل�صرق��ي بع��د مقت��ل �لع�ص��ر�ت م��ن �رهابي��ي جبه��ة �لن�ص��رة و�جلماعات 

�الرهابية �الخرى.
وحرر �جلي�س وحلفاوؤه بلد�ت �أبو د�يل و�م �صهريج و�لدريبية �لى جانب 

حمطة قطار �أم �صهريج وبلدة �لطويبة.
كما �فاد م�صدر ع�صكري �ن �ال�صتباكات تدور حالياً يف حميط بلدة �لرهجان 
وقرية �ل�صاكوزية، م�صريً� �لى مقتل عدد من �رهابيي �لن�صرة يف حميط بلدة 
"حر بنف�صه" ووادي العنز، كما مت احباط هجوم �سنه االرهابيون باجتاه 

نقاط اجلي�ض يف حميط البلدة، وايقاع جميع املهاجمني بني قتيل وجريح.

سوريا .. آخر التطورات امليدانية في معارك حرستا وريف دمشق
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ك�صف موق��ع “ميدل �إي�ص��ت �آي” �ليوم 
م�ص��ادر  ع��ن   2018 يناي��ر   2 �لثالث��اء 
و�صفه��ا ب�”�خلا�صة جد�” م��ن د�خل �أحد 
�مل�صت�صفي��ات، حيث يرق��د �الأمري طالل بن 
عبد�لعزي��ز �لذي �عرت�س عل��ى ويل �لعهد 

�ل�صعودي حممد بن �صلمان.
وق��ال �ملوق��ع �إن “�الأم��ري ط��الل )وهو 
�الأخ غ��ري �ل�صقي��ق للمل��ك �صلم��ان( و�أول 
�إ�صالح��ي تقدم��ي يف �آل �صع��ود، دخ��ل يف 
�إ�صر�ب عن �لطع��ام، �حتجاجا على حملة 

�لتطهري �لتي طالت ثالثة من �أبنائه”.
ورغ��م �أن عم��ره 86 عام��ا فق��د و��ص��ل 
ط��الل �إ�صر�ب��ه م��ن �لعا�ص��ر م��ن نوفم��ر 
�ملا�صي، �أي بعد �أ�صبوع تقريبا من �لقب�س 
على �بنه �الأول �مليلياردير �ملعروف وليد، 
وفق��د حت��ى �الآن ع�ص��رة كيلوغر�مات من 
وزن��ه. ويف �الأ�صب��وع �ملا�ص��ي، �أدخ��ل يف 
جوفه �أنب��وب تغذي��ة، �إال �أن حالته لي�صت 

م�صتقرة، بح�صب ما رو�ه للموقع �لريطاين 
ع��دة �أ�صخا���س ز�روه يف م�صت�صف��ى �مللك 

في�صل يف �لريا�س.
يف  ط��الل  وج��ود  �أن  ذك��ر  �لتقري��ر 

�جتم��اع  نقط��ة  �إل��ى  حت��ول  �مل�صت�صف��ى 
للكثريي��ن م��ن �أع�ص��اء عائل��ة �آل �صع��ود، 
و�صبيال لالطالع على ما يجري من �أحد�ث. 
وي�صي��ف “ك��ان ط��الل قب��ل �صهر م��ن بدء 
�إ�صر�ب��ه ع��ن �لطعام قد �أخ��ر �أ�صدقاء له 
باأن��ه م��ن �ل�ص��و�ب �الحتج��اج “مدني��ا” 
للف��ت �النتباه �إلى �لطغي��ان �لذي �أ�ص�س له 
�بن �أخيه حممد ب��ن �صلمان بحجة مكافحة 

�لف�صاد”.
وق��د �ألق��ي �لقب�س على ثالثة م��ن �أبناء 
ط��الل، �أولهم كان �لوليد ب��ن طالل، رئي�س 
�صرك��ة �ململك��ة �لقاب�صة، و�أخ��وه �ل�صقيق 
خال��د، �ل��ذي �عتق��ل بزع��م �أن��ه دخ��ل يف 
جمادلة مع م�صوؤول حكومي ب�صبب �عتقال 
�لولي��د، و�صقيقهم��ا �الأ�صغ��ر، �ل��ذي �ألقي 

�لقب�س عليه بتهمة �لت�صاجر.
وبناء� على ما �أفادت به م�صادر للموقع 
�لريط��اين، لي���س هناك خ��ر موؤك��د ب�صاأن 

م�ص��ري �الأمري �ل�صع��ودي عب��د �لعزيز بن 
فهد، حي��ث �إنه  قاوم من ج��اوؤو� ليقب�صو� 
علي��ه، ث��م �أ�صي��ب ب�صكت��ة قلبي��ة وقته��ا، 
فيم��ا ي�ص��ود �العتقاد باأنه م��ا ز�ل على قيد 

�حلياة، �إال �أنه يف حالة موت �صريري.
ونق��ل املوقع ع��ن م�سدر اآخ��ر ا�سرط 
عدم �الإف�صاح عن هويته، وقال �أ�إ حممد بن 
نايف ومتعب ب��ن عبد �هلل، حتت �ل�صيطرة 
و�ملر�قب��ة، “و�إذ� ما خرجا م��ن ق�صريهما 
تر�فقهم��ا جمموع��ات م��ن �حلر���س �مللكي 
حتت �إمرة حممد بن �صلمان ب�صكل مبا�صر، 

وكالهما ممنوع من �ل�صفر”.
�لتقرير يوؤكد وج��ود  حالة من �لغ�صب 
بن كبار �أفر�د �لعائل��ة �ل�صعودية، ب�صبب 
�أفع��ال ويل �لعهد، و�صيطرت��ه �ملطلقة �لتي 
ي�صع��ى لفر�صه��ا عل��ى �لب��الد، و�دع��ى يف 
�لوق��ت ذ�ته ب��اأن هناك تعاطف��ا �صديد� مع 

�بن نايف.

رغ��م �الزم��ات �ملالي��ة وعج��وز�ت 
عل��ى  �ل�صر�ئ��ب  وفر���س  �ملو�زن��ة 
 ،، و�ل�صجائ��ر  �لغازي��ة  �مل�صروب��ات 
�مل�صتق��ات  برف��ع  �جل��رع  و�صيا�ص��ة 
�لنفطي��ة وحال��ة �لتق�ص��ف و�لنفق��ات 
�لكب��رية عل��ى �ال�صلح��ة و�حل��روب 
�خلارجي��ة و�ص��ر�ء �أ�صخ��م �لق�صور 
�مللكي��ة يف دول �لغ��رب ، ك�صف تقرير 
بريط��اين �خ��ري �ن �ل�صعودي��ة قدم��ت 
60 مليون دوالر » هدية« لق�صاء �صهر 
ع�صل لالأمري هاري وعرو�صه ميغان يف 

�صهر مايو �لقادم مبدينة جدة .
و�الخب��ار  �لتقاري��ر  تل��ك  ورغ��م 
و�لت�صريب��ات �ل�صحفية و�اللكرتونية 
�لتو��ص��ل  و�صائ��ل  يف  و�ملن�ص��ورة 
�الم��ر�ء  م��ن  ع��دد  �الجتماع��ي ع��ر 
�ن  �إال   ، و�ملعار�ص��ن  و�ل�صيا�صي��ن 
�ملخول��ة  �جله��ة  �و  �مللك��ي  �ل��دو�ن 
بو�سع النقاط على احلروف واإي�ساح 
�حلقائ��ق من خ��الل �لنف��ي �و تكذيب 
ماين�صر من �خبار تتناول �مللك �صلمان 
وويل �لعه��د �ل�صعودي تلت��زم �صيا�صة 
�لبع���س  يف�ص��ره  و�ل��ذي  �ل�صم��ت 

مب�صد�قي��ة �لط��رح ، �و �ن �جله��ات 
�ملخت�ص��ة يف �ل�صعودية كثريً� ماتكون 
خ��ارج �ط��ار �لتغطية وهو م��ا يطرح 

�أكر من عالمة جتب و��صتفهام. 
بريطاني��ة،  تقاري��ر  ك�صف��ت  حي��ث 
دي�صمر/كان��ون   31 �الأح��د،  �لي��وم 
�الأول، �أن �ل�صعودي��ة دفع��ت لالأم��ري 
ه��اري وعرو�ص��ه ميغ��ان مارك��ل 60 

مليون دوالر �أمريكي.
موق��ع  ن�ص��ره  تقري��ر  وبح�ص��ب 

فق��د  �إنكو�ي��ر�ر«،  �أر�بي��ا  ب��ان  »ذ� 
بريطاني��ا،  يف  �مللك��ي  �لق�ص��ر  ك�ص��ف 
�أن �ل�صعودي��ة دفع��ت لالأم��ري ه��اري 
وعرو�ص��ه ميغ��ان مارك��ل 60 ملي��ون 
دوالر مقاب��ل ق�صائهم��ا �صه��ر �لع�ص��ل 
يف مدين��ة جدة بع��د زو�جهم��ا �ملقرر 
�أي��ار �ملقب��ل، وذل��ك عل��ى  يف ماي��و/ 
�لرغ��م من حالة �لتق�صف �لتي ت�صهدها 
�ل�صعودي��ة و�لت��ي تعت��ر �الأق�صى يف 
تاريخ �ململكة، و�لتي جاءت بالتز�من 

م��ع هبوط اأ�سعار النف��ط منذ اأكرث من 
عامن.

وقالت �ل�صحيفة �الإمار�تية، باللغة 
�الأم��ري  ��صت�صاف��ة  �إن  �الإجنليزي��ة، 
ه��اري وزوجت��ه لق�صاء �صه��ر �لع�صل 
يف مدين��ة ج��دة ياأت��ي �أي�صاً م��ن �أجل 
�لرتوي��ج للمملك��ة عل��ى �أن »�أبو�به��ا 
��صتقط��اب  �أج��ل  وم��ن  مفتوح��ة« 

�ل�صياح، بح�صب« �صبوتنيك«.
وتق��ول �مل�ص��ادر، �لت��ي نق��ل عنها 
�ملوق��ع، �إن خط��ة ق�صاء �صه��ر �لع�صل 
لالأم��ري ه��اري، و�لتي مل يت��م �الإعالن 
عنه��ا ر�صمياً حت��ى �للحظ��ة، تت�صمن 
ق�ّس �صري��ط ر�يل �ل�صاحنات �لعمالقة 
ف��رع  �أول  و�فتت��اح  ج��دة،  مبدين��ة 
ل�صل�صل��ة مطاعم »هوت��رز« �الأمريكية 
�ل�صه��رية مبدين��ة �لريا���س، موؤك��دة 
يف  تاأت��ي  �ل�صعودي��ة  �خلط��وة  �أن 
�إط��ار »�الإ�صالح��ات �لت��ي يق��وم به��ا 
ويل �لعه��د �ل�صع��ودي �الأم��ري حمم��د 
ب��ن �صلم��ان، كم��ا تاأت��ي �صم��ن دع��م 
�لتحول �القت�صادي وتن�صيط �صناعة 

�ل�صياحة يف �ل�صعودية.

�القت�صادي��ة  بر�ي���س”  “�أوي��ل  جمل��ة  ن�ص��رت 
�الأمريكية �الأحد 31 دي�صمر 2017 تقرير� مطوال عن 
ك�صف ح�ص��اب �صيا�ص��ات �ل�صعودي��ة �خلارجية لعام 
2017، و�أب��رز �ملخاط��ر �لت��ي تهددها يف ع��ام 2018 

�جلاري.
وقال��ت �ملجلة �الأمريكي��ة �إن ويل �لعهد �ل�صعودي، 
حممد ب��ن �صلم��ان، هو من ك��ان “�ملح��رك �لرئي�صي” 
لل�صيا�ص��ة �خلارجي��ة �ل�صعودي��ة، �لت��ي ك��ان هدفه��ا 

�لرئي�ص��ي “توطي��د ق��وي للمخيم �لعرب��ي �صد كل من 
�إي��ر�ن وتنظي��م �الإخ��و�ن �مل�صلم��ن”.. ولفت��ت �إل��ى 
�أن �ل�صعودي��ة “رك��زت كاف��ة �لق��ر�ر�ت �لرئي�صية يف 
�ل�صيا�ص��ة �خلارجي��ة، ب��دء� م��ن �لتدخ��ل �لع�صكري 
يف �ليم��ن، ومقاطع��ة قط��ر و�ل�صغ��ط عل��ى �حلكومة 
�للبنانية، على ذلك �لهدف”، م�صرية �إلى �أن كافة تلك 
�ل�صيا�صات �أثبتت نتائج عك�صية، ومل توؤد �إلى ��صتقر�ر 
�ل�ص��رق �الأو�ص��ط، �أو تعزي��ز ق��در�ت �ل�صعودية على 
ت�صكي��ل حتالفات جديدة، بل ت�صبب��ت يف زيادة �أعد�ء 

�ل�صعودية.

و�أرجع��ت “�أوي��ل بر�ي���س” تعدي��الت �ل�صيا�ص��ة 
�خلارجية �ل�صعودية، �إلى �صببن رئي�صين، وهما:

قيادة �لبالد وهيكلها يف حزير�ن  — �لتغيري�ت يف 
2017، و�صع��ود حممد بن �صلمان، 32 عاما، يف والية 

�لعهد وحتكمه يف ملف �ل�صيا�صة �خلارجية.
-  حاجة �ل�صعودية �حلقيقية �إلى تنفيذ �إ�صالحات 
�أ�صا�صي��ة �ص��و�ء د�خلية �أو �صيا�صي��ة �أو �قت�صادية �أو 
�جتماعي��ة.. وبح�ص��ب �ملجل��ة، فاإن �ملخاط��ر �لثالثة 
�ل�صعودي��ة  �ل�صيا�ص��ة  عل��ى 
 ،2018 ع��ام  خ��الل  �جلدي��دة 

جاءت على �لنحو �لتايل:

أوال: احللف األوروبي 
األمريكي: 

�حلل��ف  �إن  �ملجل��ة  وقال��ت 
م��ع  �الأمريك��ي  �الأوروب��ي 
�ل�صعودية يف �حلرب �ملزعومة 
�أن  ميك��ن  “�الإره��اب”؛  عل��ى 
يك��ون مبثاب��ة خط��ر بال��غ على 
�ل�ص��رق �الأو�ص��ط، الأن لك��ل من 
�الأط��ر�ف �مل�صارك��ة يف �حللف 
وجهة نظر خمتلف عن �لتهديد�ت يف �ل�صرق �الأو�صط. 
وذك��رت �أن �لوالي��ات �ملتح��دة و�الحت��اد �الأوروبي، 
ينظ��رون �إل��ى �حلرب على �الإره��اب، باأنها تركز على 
مالحقة �الأفك��ار �جلهادية و�الإره��اب، ولكن بالن�صبة 
لل�صعودي��ة، فهي ت��رى �أن �لتهديد يرتك��ز تقريبا على 

�لتاأثري �الإير�ين.
وزع��م �لتقرير �أن �ل�صعودية ال تظهر حر�صا مماثال 
على مكافحة �لتط��رف بنف�س �ل�صورة �لتي ترغب بها 

�لواليات �ملتحدة و�أوروبا.

ثانيا: فشل املبادرات
وق��ال �لتقرير �إن �لق��ر�ر�ت و�ملب��ادر�ت �لرئي�صية 
حمم��د بن �صلم��ان، ف�صل��ت ف�ص��ال ذريعا. وذك��رت �أن 
�ل�صعودي��ة مل تتمك��ن م��ن توطي��د �لتحال��ف �لعربي، 
وف�صل��ت كاف��ة حماوالتها لت�صعي��د �ملو�جهة مع قطر 
ولبن��ان و�إير�ن. وز�د ع��دد �أعد�ئها ب�ص��ورة كبرية، 

خا�صة مع ��صتمر�ر �حلرب يف �ليمن.
دع��م  بف�ص��ل  �أن��ه  بر�ي���س”  “�أوي��ل  و�أ�صاف��ت 
�لواليات �ملتحدة و�إ�صر�ئيل، بات ي�صعر �ل�صعوديون 
بال�صجاع��ة يف �لقي��ام بحرك��ات دبلوما�صي��ة حمفوفة 

باملخاطر ت�صتهدف �إير�ن ب�صكل خا�س.
وو�صف��ت �أن �لتحال��ف �ل�صع��ودي �الإ�صر�ئيلي، ال 
ميك��ن �أن يو�صف بال�صر�كة، الأنه حتالف “غري موحد 
وغ��ري من�ص��ق”، الأن �له��دف �لوحيد له ه��و مو�جهة 
“�ل�صيع��ة و�الإخو�ن �مل�صلمن” يف �ملنطقة. وتابعت 
قائل��ة �إن “�لقي��ادة �ل�صعودي��ة جريئ��ة يف �لقر�ر�ت، 
�لت��ي ميك��ن �أن تك�صب دعم��ا د�خليا وخارجي��ا، لكنها 
ال حتاول تغيري �لن��رة مع �إ�صر�ئيل، ب�صبب �مل�صاعر 
�ملعادية الإ�صر�ئيل بقوة يف �ململكة و�لدول �لعربية”.

ثالثا:  �لتحديات �لد�خلية
�تخ��ذ ويل �لعه��د �ل�صع��ودي ع��دد� م��ن �لق��ر�ر�ت 
�جلريئة، �لتي تتجاوز تطلع��ات �ل�صيا�صة �خلارجية 
�جلدي��دة يف �ل�صعودية، لكن �الأزم��ة �أنه يتخللها عدد 
م��ن �أوجه �لق�صور يف �ل�صيا�صات �لد�خلية و�لقر�ر�ت 
�جلريئ��ة د�خليا، مث��ل حمل��ة مكافحة �لف�ص��اد، �لتي 

ميكن �أن تت�صبب يف زعزعة �ال�صتقر�ر يف �لبالد.
“ق��ر�ر�ت  بالق��ول:  تقريره��ا،  �ملجل��ة  و�ختتم��ت 
و�إجر�ء�ت و�صيا�صات بن �صلم��ان �جلريئة، قد توؤدي 
�إلى زعزعة ��صتقر�ر �ململكة ب�صورة كبرية، �أو �ندالع 
�حتجاج��ات جماهريية، �أو حتى �ن��دالع ثورة د�خل 

�لق�صر �مللكي، الأول مرة يف �لتاريخ �ل�صعودي”.

�حلكوم��ة  �أن  �ليون��اين  »�إكلي�صي��ا«  موق��ع  �أك��د 
�لريطانية دعمت حتالف �لع��دو�ن �ل�صعودي على 
�ليم��ن باأ�صلح��ة تق��در بقيم��ة 4،6 ملي��ار�ت جني��ه 
��صرتلين��ي، ت�صمن��ت طائ��ر�ت حربي��ة هليكوب��رت 
وطائ��ر�ت م��ن دون طي��ار بقيم��ه 2،7 ملي��ار جنيه 
و�صو�ري��خ  قناب��ل  �إل��ى  باالإ�صاف��ة  ��صرتلين��ي، 
ودفاع��ات م�صادة بقيمة 1،9 مليار جنيه ��صرتليني 

وعرب��ات م�صفحة وخز�نات وقود ب�527 �ألف جنيه 
��صرتليني.

وجت��اوز �لع��دو�ن �ل�صعودي عل��ى �ليمن 1000 
ي��وم، حي��ث �أ�صف��ر ع��ن مقت��ل 10 �آالف مين��ي، كما 
جن��م عنه تدهور �الأح��و�ل �الإن�صانية باالإ�صافة �إلى 
�نت�صار �الأمر��س وخ�صو�صاً �لكولري� ودخول �لبلد 

يف حالة من �ملجاعة �لتي تهدد مالين فيه.

متابعات صحفية

�أك��د تقري��ر لقن��اة ” بر���س ت��ي يف” �الير�ني��ة �أن 
��صتم��ر�ر �ل�صعودي��ة بالق�ص��ف على �ليم��ن يت�صبب 
باملزي��د م��ن �لقتل يف �صف��وف �ملدنين، مبين��ا �أنه يف 
�لهجم��ات �الخ��رية قت��ل 24 �صخ�صا عندم��ا ق�صفت 
�لطائ��ر�ت �حلربي��ة �ل�صعودي��ة منطق��ة �صكني��ة يف 

حمافظة �حلديدة غرب �ليمن.
ونقل �لتقرير �ل��ذي ترجمته وكالة �ملعلومة” عن 
رئي���س حترير جملة ثقافة �حلروب على �النرتنت ” 
مايك��ل جونز” قول��ه:” �إن �ل�صعودي��ن با�صتهد�فهم 
للمدني��ن يف �ليم��ن ي�صعون لل�صغ��ط على �حلوثين 

للتخلي عن مقاومتهم للعدو�ن “.
��ص��رتى  حينم��ا  �ن��ه  �عتق��اده  ع��ن  و�أع��رب 
�ل�صعودي��ون �ال�صلح��ة م��ن �مريك��ا ��ص��رتو� معه��ا 
�لتكتيك��ات �المريكية �ي�صا، ذل��ك �ن �ال�صرت�تيجية 

�المريكي��ة تكم��ن يف ترويع �ملدنين م��ن �جل �جبار 
�حلكومات على تقدمي �لتنازالت لهم”.

و��ص��اف �ن �ل�صعودي��ة �ص��وف ت�ص��ن عدو�نه��ا 
بطريقة ترهب �ل�صكان �ملدنين حتى ت�صل �حلكومة 
�إل��ى نقط��ة �النهي��ار، ث��م يقول��ون ح�صن��ا �صنوق��ف 
�حلرب، لن نقت��ل �أيا من �ملدنين بعد �الآن وهذه هي 

نف�س �ال�صرت�تيجية �المريكية هنا.
يذكر �أن �لعدو�ن �المريكي �ل�صعودي و�المار�تي 
ومن��ذ 26 مار���س 2015، ينف��ذون غ��ار�ت �إجر�مية 
بك��ل وح�صية على �ل�صعب �ليمن��ي وت�صببت يف مقتل 
�الالف م��ن �البري��اء لكنها ف�صلت حت��ى �الن يف ك�صر 
�إر�دة �ل�صع��ب �ليمن��ي و�صم��وده �ال�صطوري الأكر 
م��ن �ألف يوما من �لع��دو�ن، وكبدو �لعدو�ن خ�صائر 

فادحة يف �الرو�ح و�ملعد�ت �لع�صكرية �ملتطورة.

ك�صف موق��ع ” ورلد �صو�صيلت �صايت” �لرو�صي، 
�لي��وم م �أن �أك��ر م��ن 700 مدين ميني قتل��و� نتيجة 
�لغ��ار�ت �جلوية للعدو�ن �ل�صع��ودي �مل�صتمر على 

�لبالد خالل �ل�صهر �الأخري من �لعام 2017.
وذك��ر �ملوقع يف خر ترجمت��ه “وكالة �ملعلومة” 
�أن هذ� �لعدد من �لقتلى بن �صفوف �ملدنين يف �ليمن 
ي�صري �لى ت�صعي��د خطري من قبل �لتحالف �لعدو�ن 
وحلفائه �لنفطي��ن يف �خلليج و�لواليات �ملتحدة يف 
حملة �لق�صف �الخرية على ه��ذ� ذلك �لبلد �لفقري.. 
و��ص��اف �أن ” ��صتمر�ر �ر�قة �لدماء يتم بتعتيم من 

قبل و�صائل �العالم �المريكي��ة و�لغربية فيما تن�صر 
و�صائ��ل �الع��الم �ليمنية �صور� للمح��الت �لتجارية 
و�ملن��ازل �ملدمرة وع�ص��ر�ت �ل�صحايا م��ن �ملدنين 
�أن هذه �ملرحلة �جلديدة من �ر�قة  �لى  “.. و��صار 
�لدماء تاأتي ��صتمر�ر لعدو�ن الأكر من �ألف يوم من 
قب��ل �مللكيات �لعربية �لغني��ة و�لرجعية �صد �ليمن 
الفق��ر، واإحباط بيت �سعود ب�سبب عدم قدرته على 
تغيري �جلمود �لع�صكري وجعله ممكنا بف�صل �لدعم 
غري �ملقيد م��ن �لغرب �حللف��اء، وال �صيما �لواليات 

�ملتحدة وبريطانيا.

رئيس مجلة ثقافة احلروب: السعودية تسعى 
للضغط على احلوثيني بقصف املدنيني في اليمن

موقع ” ورلد سوشيلت سايت” الروسي: استمرار قتل أبناء اليمن 
يتم بتعتيم من قبل وسائل اإلعالم األمريكية والغربية

موقع »إكليسيا« اليوناني: بريطانيا دعمت العدوان 
السعودي على اليمن ب� 4٫6 مليارات جنيه إسترليني

موقع »ذا بان أرابيا إنكوايرار«: السعودية تقدم 60 مليون دوالر » هدية » ألمير بريطاني وزوجته لقضاء شهر عسل في جدة

موقع “ميدل إيست آي": يروي حال إضراب طالل بن عبدالعزيز عن الطعام.. ويؤكد:

أم���������������������������راء غ�����������اض�����������ب�����������ون ع���������ل���������ى م��������ح��������م��������د ب��������������ن س������ل������م������ان

مجلة »أويل برايس« حتدد ثالثة مخاطر قد تواجه السعودية في 2018
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يق��ول �مل��وؤرخ �الإ�صر�ئيل��ي ت��وم �صيغي��ف بهذ� 
�ل�صاأن:

�إ�صر�ئيل جمرد حلم  يك��ن تو�صيع ح��دود  ” مل 
�أخ��ذ �صكل �حلدي��ث �لعام… لدرج��ة �أن �حلديث 
�إ�صر�ئي��ل  عل��ى  �صينبغ��ي  �ل��ذي  م��ا  ح��ول  د�ر 
كان��ت  �حتالله��ا..  بع��د  �لغربي��ة  بال�صف��ة  فعل��ه 
�خلي��ار�ت �ملتاحة �إم��ا �صمها الإ�صر�ئي��ل �أو �إقامة 
دول��ة فل�صطيني��ة حت��ت �ل�صيطرة تخ��دم كمنطقة 
فا�صل��ة… كان �لنقا�س يدور ب�صرية وتكتم ولذلك 
مل يج��د �صدى يف �ل�ص��ارع �الإ�صر�ئيل��ي”. وم�صي 
�صيغي��ف للقول:” غ��ري �أن فك��رة �إ�صر�ئيل �لكرى 
مل تك��ن غائبة عن �أع��ن و�أذهان تالم��ذة �ملد�ر�س 
ممن ه�صموها، م��ن �لنظر �إلى �لالفتات و�لكتيبات 
�لت��ي كان��ت توزعه��ا �لكتائ��ب �لرتبوي��ة �لتابع��ة 
للجي���س �الإ�صر�ئيلي يف �ملد�ر�س ع��ام 1959 . كان 
بع���س �لكتيبات يتحدث عن دولة �إ�صر�ئيل �ملمتدة 
م��ن �لنيل �إل��ى �لفر�ت، بينما يظه��ر �لبع�س �الآخر 
خارط��ة �إ�صر�ئيل �لتي ت�صم غزة و�صيناء و�ل�صفة 

�لغربية.”
يّدع��ي �جل��رن�ل �آل��ون باأن��ه طل��ب م��ن رئي���س 
�حلكومة يف ح��رب 1948قبل توقيع��ه على �تفاق 
ح��دود �خل��ط �الأخ�ص��ر، مبن��ح �إ�صر�ئي��ل �لعمق 
�ال�صرت�تيج��ي حت��ى نه��ر �الأردن. ك��ان �جل��رن�ل 
ي�صع��ر باأنه يجب �ال�صتيالء على غزة �أي�صاً، وكان 
ك��ل ما يحتاجه هو ب�صعة �أيام �أخرى لتحقيق هذه 
�الأه��د�ف. �لو�قع �أن �لعديد م��ن زمالء �آلون كانو� 
ي�ساطرون��ه �سع��وره العام��ر باالإحب��اط اإجتاه بن 
غوري��ون، �لذي ينظ��رون �إليه باعتب��اره �مل�صئول 
ع��ن ح�ص��ر �ليه��ود يف ” دول��ة مفتتة غ��ري مكتملة 

ي�صعب بقاوؤها على قيد �حلياة”.
من��ذ �لع�صرينات وحزب ح��ريوت �لذي يتزعمه 
ميناحي��م بيغ��ن ملت��زم متام��اً بطروح��ات زيي��ف 
جابوتن�صك��ي �خلا�صة باإ�صر�ئي��ل �لكرى، لدرجة 
�أن �حل��زب �عتم��د كن�صي��د خا�س باحل��زب تن�س 
على:” لنهر �الأردن �صفتان.. �إحد�هما لنا و�لثانية 
كذلك لنا”. ويف �ليوم �لتايل الإعالن بن غوريون عن 
��صتقالل �لدولة �ليهودية عام 1948 نقل عن بيغن 
�لقول:” �الآن �أقيم��ت دولة �إ�صر�ئيل، لكن دعونا ال 
نن�ص��ى باأن �لوط��ن مل يتحرر بع��د.. “. وكثريً� ما 
طالب بيغ��ن ب� “حترير” �ملناط��ق �لو�قعة خلف 
�خلط �الأخ�صر، وكان على قناعة تامة باأن �خلليل 
وبيت حل��م و�صكيم ” نابل�س○ بل وحتى عمان هي 

جزء ال يتجز�أ من �لوطن �ليهودي”.
قبل ع�صرين يوماً من �ندالع حرب يونيو 1967 
وق��ف �حلاخ��ام زيف يه��ود� ك��ووك �أم��ام طلبته يف 
�ملدر�ص��ة �لديني��ة: مركاز هارف ي�صيف��ا يف �لقد�س 
قائ��اًل:” �أي��ن مدينتنا �خلليل.. ه��ل  ن�صيناها؟ �أين 
�صكي��م؟ ه��ل ن�صيناه��ا �أي�ص��اً؟ و�أي��ن �أريح��ا.. هل 

ن�صيناها؟ و�أين �ل�صفة �ل�صرقية �أو �الأردن؟”
�أ�صه��ر  �صبع��ة  قب��ل  �أي  نوفم��ر1966،  يف 
�حلكوم��ة  �صكل��ت  �حل��رب،  �ن��دالع  م��ن  فق��ط 
�الإ�صر�ئيلية جمموعتي عم��ل للمر�جعة �ل�صيا�صية 
مهم��ة  �الأول��ى  للجن��ة  �أوكل��ت  و�الإ�صرت�تيجي��ة. 
در��ص��ة �لعالق��ة م��ع �الأردن، بينما تول��ت �لثانية 
مهم��ة تقيي��م �لو�صع عل��ى �جلبه��ة �جلنوبية مع 
م�ص��ر، و�صارك يف �للجنتن ممثل��ون عن : �ملو�صاد 
�خلارجي��ة.  ووز�رة  �جلي���س،  و��صتخب��ار�ت 
��صتكملت �للجنت��ان عملهما يف يناير1967 ورفعتا 

�لتقاري��ر �إل��ى �حلكوم��ة حي��ث حظي��ت مبو�فق��ة 
�إي�صكول ور�بن.

يلخص شلومو غازيت من استخبارات 
اجليش موقف اجليش اإلسرائيلي 

إجتاه الضفة الغربية بالقول:
” ك��ان �لبع���س ي��رى باأن نظ��ام ح�صن ي�صكل 
م�ص��در �ص��رر الإ�صر�ئي��ل الأنه��ا ل��ن ت�صتطيع غزو 
�ل�صف��ة �لغربي��ة ما د�م على ر�أ���س �حلكم، وكانو� 
يعتقدون باأن �أو�ص��اع �ل�صفة غري �مل�صتقرة �آنذ�ك 
متثل “كارثة الإ�صر�ئي��ل”. غري �أن هناك من خالف 
ه��ذ� �ل��ر�أي بالتاأكيد عل��ى �أن وج��ود ح�صن �صيء 
“جي��د بالن�صب��ة الإ�صر�ئيل”. وهن��ا �تخذ غازيت 
موقف��اً و�صط��اً بالق��ول” يقب��ل �جلي���س بالو�ص��ع 
�حلايل باأنتظار �لفر�صة لتغيري �الأمر �لو�قع وخلق 
و�صع مريح وم��و�ت الإ�صر�ئيل”. و�أ�صاف غازيت 
�أن �حت��الل �ل�صف��ة يتطل��ب �لتفكري فيم��ا �صتفعله 
�إ�صر�ئي��ل به��ا �أو باالأحرى ما �إذ� ك��ان با�صتطاعتها 
�صمها �إليها بدون �أن تتحول مع �لوقت �إلى �صرطان 
يهدد وجودها من �لد�خل، خا�صة و�أن �إ�صر�ئيل يف 
ه��ذه �حلال��ة لن ت�صم منطق��ة فارغة م��ن �ل�صكان. 
ولتحييد �ملخاطر �لت��ي متثلها �ل�صفة �لغربية فاإن 
عل��ى �إ�صر�ئي��ل ، وكما يق��ول غازي��ت، �لعمل على 
�إقام��ة دول��ة فل�صطينية م�صتقلة ولك��ن تعتمد على 
�جلي���س �الإ�صر�ئيل��ي فيما يتعلق بالدف��اع و�الأمن 
�لد�خل��ي، ي�ص��اف لذل��ك �الإ�صر�ف عل��ى �ل�صيا�صة 

�خلارجية للدولة �لفتية.
كلي��ة  وق��ت الح��ق ج��اء يف حما�ص��رة يف  ويف 
�لدف��اع �لوطن��ي، ب��اأن �حت��الل �ل�صف��ة �لغربي��ة 
�أ�صب��ح �حتمااًل قائماً. و�أن �أي تردد مرده للم�صكلة 
�لدميغر�فية �لتي �صتو�جهها �إ�صر�ئيل نتيجة لهذه 

�خلطوة.
وم��ن جانبه��ا عر�ص��ت كلي��ة �لدف��اع �لوطن��ي 
در��صته��ا �خلا�ص��ة به��ذ� �ل�ص��اأن �نته��ى معدوه��ا 

�إل��ى نتيج��ة موؤد�ها ب��اأن �الحتالل �صيك��ون جُمدياً 
�قت�صادي��اً الإ�صر�ئي��ل ، و�صيك��ون �لع��رب جم��رد 
�أي��د عامل��ة لدى �مل�صاري��ع �ليهودي��ة.  ويف در��صة 
دميغر�في��ة �أخ��رى  ملدي��ر �لكلي��ة، ح��ذر �إيلع��اد 
بيلي��د من �أن �ل�صكان �لع��رب يف �إ�صر�ئيل يف تعاظم 
وباأنهم �صيلحقون باليهود . ورمبا يتجاوزوهم من 
حي��ث �لع��دد يف موع��د ال يتع��دى 2035 ب��ل وقبل 
ه��ذ� �لتاري��خ يف بع�س �ملناط��ق �لتي يرتك��ز فيها 
�لعرب. ويف حالة ع��دم جتريد �لعرب من حقوقهم 
�ملدني��ة فاإن �لعرب �صيكون��ون �أ�صحاب ثاين ورمبا 
�أك��ر ح��زب �صيا�ص��ي يف �لب��الد، مم��ا �صيق��ود �إلى 
جتري��د �لدول��ة من هويته��ا �ليهودي��ة: ” وجتريد 
�لفل�صطينين من �حلق��وق  �صيتم �ليوم مبا تطالب 
ب��ه �ليوم �لدولة �ل�صهيوني��ة حتت م�صمى يهودية 

�لدولة.

بدء احلملة اإلسرائيلية باستفزاز 
الدول العربية ودفعها للحرب.

ك��ان �ملطلوب ��صتف��ز�ز �صوري��ا �أواًل جلر نا�صر 
للح��رب �لت��ي مل يك��ن يرغ��ب دخوله��ا يف �لو�قع. 
كان��ت هن��اك منطقة منزوع��ة �ل�صالح ب��ن �صوريا 
ت��وم  �الإ�صر�ئيل��ي  �مل��وؤرخ  يق��ول  و�إ�صر�ئي��ل. 
�صيغي��ف:” مو�صي��ه د�يان �ع��رتف ب��اأن 80% من 
�ملو�جه��ات كانت نتيج��ة ملح��اوالت �الإ�صر�ئيلين 

زر�عة �الأر��صي هناك يف خطوة غري �صرورية.
�أم��ا على �حل��دود �الأردنية يف �ل�صف��ة �لغربية، 
فق��د �صدق��ت توقع��ات �ال�صتخب��ار�ت �لع�صكري��ة 
�ل�صب��ان  بع���س  عم��د  حي��ث  �الإ�صر�ئيلي��ة، 

�لفل�صطيني��ن من �أبناء الجئ��ي 1948، �إلى تنظيم 
�أنف�صه��م على �صكل وحد�ت كوماندو �عتادت عبور 
�حل��دود وزرع بع�س �ملتفج��ر�ت. كان هذ� �آخر ما 
يرغ��ب �الإ�صر�ئيليون يف روؤيته �أو �ل�صماع به. ومع 
ذلك ف��اإن مثل هذ� �لتط��ور مل يكن باالأم��ر �ملفاجئ 
بالن�صب��ة للم�صئول��ن يف �إ�صر�ئي��ل. وطبق��اً لبحث 
�صدر يف �خلم�صينات �ص��ارك يف �إعد�ده فريق ي�صم 
ج��رن�اًل يف �جلي���س، ورئي�س جه��از �ال�صتخبار�ت 
�لع�صكري��ة، و�أ�صت��اذً� يف �صوؤون �ل�ص��رق �الأو�صط، 
ف��اإن �إ�صر�ئي��ل مطالب��ة باال�صتع��د�د ملو�جهة جيل 
جدي��د م��ن �لفل�صطيني��ن.. جي��ل ن�ص��اأ وترعرع يف 
خميم��ات �لالجئن مم��ن يع��دون �أنف�صه��م جلولة 
ثاني��ة م��ن �ملو�جه��ة �ملتو��صل��ة. فف��ي �ملخيمات 
منازله��م  مبفاتي��ح  �الحتف��اظ  �لالجئ��ون  �عت��اد 
وتوريثها الأبنائهم ومنهما لالأحفاد.. ويعتقد هوؤالء 
باأن��ه �إذ� ك��ان �ليهود �حتل��و� فل�صطن حتت �صعار 
�لع��ودة �إلى �أر���س �الأجد�د بعد م��رور �ألفي عام، 
ف��اإن حقهم لن ي�صي��ع وباأن باإمكانه��م �النتظار الأن 
�لن�ص��ر حليفه��م يف نهاية �ملط��اف. وتو�صل معدو 
�لدر��ص��ة �الأمني��ة هذه و�لتي رفع��ت ملكتب رئي�س 
�ل��وزر�ء �إل��ى نتيج��ة موؤد�ه��ا �أن عل��ى �إ�صر�ئي��ل 
�ال�صتع��د�د ملو�جهة �الإرهاب ما د�م هناك الجئون 
فل�صطيني��ون. ويف در��صة �أعده��ا �أبا �أيباأن، تو�صل 
وزي��ر �خلارجي��ة �الإ�صر�ئيل��ي �إل��ى قناع��ة تق��ول 
ب��اأن حرب �لع�صاب��ات ) �أي �ملقاوم��ة ( هي �صالح 
�ل�صعي��ف، وباأن��ه ال يجدي �ص��يء  وال حتى �لردع 
�لن��ووي م��ع �ل�ص��الح �خلفي��ف. وه��ذ� يثب��ت بان 
�ملقاومة هي �لطري��ق �لوحيد للتحرير حتى لدولة 

مدججة بال�صالح �لنووي .

الشروع في تنفيذ اخلطة 
اإلسرائيلية.

�ص��رع �الإ�صر�ئيلي��ون يف تنفي��ذ خط��ة ت�صعي��د 
�لو�ص��ع عل��ى �جلبه��ة �ل�صوري��ة. وطبق��اً للخطة 
�أر�صل �جلي���س �الإ�صر�ئيلي يوم �جلمعة �ملو�فق 7 
�أبري��ل 1967 بجر�رين �إلى �الأر�س �ملحايدة..وما  
�إن فت��ح �ل�صوريون �لن��ار حت��ى رد �الإ�صر�ئيليون 
بن��ري�ن مماثلة، و�صرعان ما تطور �الأمر �إلى جلوء 
�لطرف��ن ال�صتخ��د�م �لدباب��ات. طل��ب ر�ب��ن من 
�إي�صكول �ملو�فقة على ��صتخد�م �صالح �جلو، د�رت 
عل��ى �إثره��ا معركة جوي��ة خ�صر فيه��ا �ل�صوريون 
طائرتي ميغ. وعلى حد قول جرن�ل �إ�صر�ئيلي فاإن 
�لبد�ية �حلقيقية حلرب �الأيام �ل�صتة كانت يف ذلك 

�ليوم.
علم��ت �إ�صر�ئي��ل ب��اأن �إد�رة لين��دون جون�صون 
ال متان��ع م��ن توجي��ه �إ�صر�ئي��ل �صرب��ة ل�صوري��ا. 
وجاءت حملة �لت�صريحات �لتي تو�لت على ل�صان 
�مل�صئول��ن �الإ�صر�ئيلي��ن �ص��د �صوري��ا �صمن هذ� 
�ل�صي��اق، وبه��دف خلق �الأج��و�ء �ملو�تية لتوجيه 
�ل�صرب��ة �ملخط��ط له��ا. والأن هيب��ة عب��د �لنا�ص��ر 
مل تك��ن لت�صمح ل��ه برتك �صوريا وحي��دة، فاإن ذلك 

�صيكون كافياً جلر رجل م�صر لفخ �حلرب.
كان��ت ح��رب �ل�صاع��ات �ل�صت��ة �ق��رب منها �لى 
من��اورة بالذخ��رية �حلية من كونه��ا حرباً. رتبت 
وجم��ون  �صك��ر  حف��الت  �ملعادي��ة  �ال�صتخب��ار�ت 
للطياري��ن �مل�صرين ليلة ما قب��ل �لهجوم. متكنت 
�ملخاب��ر�ت �ملعادية �ن يكون �مل�ص��ري عبد �حلكيم 
عام��ر يف �جلو م��ع بطانت��ه �صاعة �لهج��وم.  بل مّت 
دعوة قادة �لفرق يف �صيناء لالجتماع مع �مل�صري يف 
مط��ار فايد يف �ل�صاع��ة 8 �صباحاً حيث �صمع هوؤالء 
�لقادة �لطري�ن �ال�صر�ئيلي يق�صف مطارهم وهكذ� 
بقي��ت �جليو�س �مل�صري��ة يف �صيناء بال قيادة طيلة 
�لي��وم �الول . �صاه��د �ل��ر�د�ر �الردين  يف عجل��ون 
�أول��ى طلعات �لطائر�ت  �ال�صر�ئيلية باإجتاه م�صر 
عن��د �قالعها ومت �إبالغ م�ص��ر لكن �ل�صيفرة كان قد 
مت تغيريها قبل ذل��ك بيوم ومل ت�صل �ملعلومة �إلى 
�ملعني��ن. مل يع��رف عب��د �لنا�صر من �أي��ن جاءته 
�مل�صيب��ة فق��ال توقعناهم  من �ل�ص��رق فجاوؤنا من 
الغ��رب!!! رادي��و دم�س��ق احلكوم��ي اأذاع �سقوط 
�لقنيط��رة )خلف خط �لدف��اع �الول للجي�س ( قبل 
�أن تط��ئ قدم ع�صك��ري و�حد من �لع��دو ملرتفعات 
�جل��والن. �إنهار �جلي�س �ل�ص��وري حيث ح�صب �أن 
�لعدو ��صبح خلف خطوط��ه . ويقال �أن خمابر�ت 
�لع��دو رتبت ذلك لقاء مبلغ كبري  من ر�صوة بع�س 
�مل�صوؤل��ن �لذي��ن رتب��و� ت�صري��ح ر�دي��و دم�صق . 
خ�صر �الردن �ل�صفة �لغربية خالل يومن. وق�صي 
�الأمر حل��رب خمابر�ت باإمتياز م��ع جيو�س �نظمة 
�صايك���س بيك��و �لت��ي مل ترب��ح حرب��اً الن وظيفتها 
كانت حماية �النظمة ال �الوطان �ذ ر�أينا �أن 4000 
من �ملقاتلن �ملوؤمنن �أوقف��و� �جلي�س �ال�صر�ئيلي 
خم�ص��ن يوم��اً يف غ��زة وثالث��ة وثالث��ن يوم��اً يف 

جنوب لبنان..

تاريخ

الترتيبات اإلسرائيلية حلرب 1967ں .. التداعيات واألهداف 
يف يونيو 1963 �سارع ليفي اإ�سكول لطرح ق�سية تو�سيع حدود اإ�رسائيل على ب�ساط البحث 

مع رئي�س اأركان اجلي�س زيف تزور الإ�رصائيلي ونائبه اإ�شحق رابني. وقتها قال اجلرنال تزور 
لرئي�س احلكومة باأن احلدود املثالية لإ�رصائيل �شتكون نهر الأردن �رصقًا ونهر الليطاين �شماًل 

وقناة ال�شوي�س كحد فا�شل مع م�رص.. بعدها باأ�شابيع قليلة عر�شت القيادة الع�شكرية على 
رئي�س الوزراء خطة حملت ا�سم: ال�سوط، لحتالل ال�سفة الغربية مبا فيها القد�س ال�رسقية 
ومت تعيني حاييم هريتزوغ حاكمًا ع�شكريًا على ال�شفة يف 1963 اأي قبل احتاللها باربع 
�سنوات.. ويف خطة ثانية حملت ا�سم: “بناي اأور”، حتدث القادة الع�شكريون بالتف�شيل عن 

اإعادة ر�شم احلدود اجلديدة مع كل من م�رص و�شوريا، وكيفية البقاء فيها اإلى اأن توافق البلدان 
على توقيع اتفاقيات �شالم نهائية مع اإ�رصائيل، تت�شمن اإجراء تعديالت على احلدود احلالية 

و�شوًل خللق حدود اآمنة جديدة.
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 قبائل مديرية باجل واحلسينية والدريهمي  
باحلديدة تعلن النفير العام للجبهات

نظمت قبائل مديري��ة باجل و�حل�صينية 
مبديري��ة بي��ت �لفقيه مبحافظ��ة �حلديدة 
�الأحد �ملا�ص��ي وقف��ات �حتجاجية مبرور 

1000 يوم من �ل�صمود يف وجه �لعدو�ن.
و�أعلن��ت قبائ��ل مديري��ة باج��ل ومدينة 
�حل�صيني��ة، �لنف��ري �لع��ام �إل��ى �جلبهات 

ملو�جهة قوى �ل�صر و�لطغيان.
و�أكد �مل�صاركون يف �لوقفات على �أهمية 
�لوطني  و�ل��ت��الح��م  �ال�صطفاف  تعزيز 
و�إ�صتمر�ر  �لد�خلية  �جلبهة  ومتا�صك 
�ل��ع��دو�ن..  ق��وى  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل�صمود 
و�صددو� على �صرورة دعم جبهات �ل�صرف 
و�لبطولة بالرجال و�ملال دفاعا عن �لوطن 
بالنجاحات  م�صيدين  و��صتقر�ره..  و�أمنه 
�لتي يحققها �جلي�س و�للجان �ل�صعبية يف 

خمتلف �جلبهات و�مليادين.
وطالبو� �ل�صع��وب �لعربية و�الإ�صالمية 
م�ص��ري�ت  يف  باخل��روج  �لع��امل  و�أح��ر�ر 
و�ل�صغط على حكوماتهم الإيقاف �لعدو�ن 
ورفع �حل�صار ع��ن �ل�صعب �ليمني. نفذت 
قبائل ووجاهات و�عيان وقياد�ت �ل�صلطة 
حمافظ��ة  �لدريهم��ي  مبديري��ة  �ملحلي��ة 
�حلديدة بح�صور وف��د من قبائل حمافظة 
�ملحوي��ت وقفة قبلية م�صلح��ة �أعلنت فيها 
�لنفري �لعام ورفد �جلبهات باملال و�لرجال

و�ك��دت قبائل �لدريهم��ي يف وقفتها على 
��صتعد�ده��ا لدف��اع ع��ن �ل�صاح��ل �لغربي 
وتق��دمي قو�فل م��ن �لرج��ال �ملقاتلن لرفد 
مع�صكر�ت �لتدريب �لتي تنكل با�عد�ء �هلل 
وترغ��م �نوفه��ا يف �ل��رت�ب وجتلعها طعم 

لكالب ووحو�س �ليمن 
�ملج��ازر  �لدريهم��ي  قبائ��ل  و�دن��ت 
�جلماعي��ة �لوح�صية �لت��ي يرتكبها طري�ن 
بح��ق  �الأمريك��ي  �ل�صع��ودي  �لع��دو�ن 
�لع�صر�ت من �ملدني��ن �لعزل و�مل�صافرين 
يف �الأ�صو�ق و�ملح��الت �لتجارية و�ملز�رع 
و�لتي كان �خرها �ملجزرة �لوح�صية بحق 
م�صافري��ن عل��ى �لطري��ق �لع��ام مبديري��ة 
زبيد ر�ح �صحيته��ا ع�صرة �صهد�ء وت�صعة 
جرحى يف موق��ف يعر عن همجية حتالف 
�لع��دو�ن �لذي جتاوز كل �لقو�نن و�نتهك 

كل �لت�صريعات �ل�صماوية و�لو�صعية
قبائ��ل  توجه��ت  �لوقف��ة  خت��ام  ويف 
�لدريهم��ي بال�صكر �جلميل لقبائل �ملحويت 
�لذي��ن لبو ن��د�ء �لوطن وتوجه��و� �صوب 
�ل�صاح��ل �لغربي ملنا�ص��رة �خو�نهم �بناء 
حمافظة �حلدي��دة جمددين �لعهد و�لوالء 
و�لوف��اء لقائد �لثورة و�مل�ص��رية �لقر�آنية 
�ل�صي��د عبد�ملل��ك ب��ن ب��در �لدي��ن �حلوثي 

يحفظه �هلل.

وقفة احتجاجية لعقالء ووجهاء ذمار حتت شعار 
»1000 يوم في مواجهة العدوان السعودي األمريكي«

وكيل وزارة التربية يزور عددا من املؤسسات التعليمية في البيضاء

نظ��م عق��الء ووجه��اء وخطب��اء 
مدينة ذمار �خلمي�س �ملا�صي، وقفه 
�حتجاجية مبنا�صبة  مرور �ألف يوم 
على �لعدو�ن �ل�صع��ودي �الأمريكي 
وجمابهت��ه باأل��ف يوم م��ن �ل�صمود 

�الأ�صطوري.
و يف �لوقف��ه �أك��د �مل�صارك��ون �أن 
�ألف يوم من �لع��دو�ن على �ل�صعب 
�ليمني كانت كافي��ة لتعرية حتالف 
�لع��دو�ن وك�ص��ف حقيق��ة ب�صاع��ة 
�ملعتدين ومدى وح�صيتهم ونزعتهم 
�الأطف��ال  طال��ت  �لت��ي  �الإجر�مي��ة 
منازله��م  يف  و�ملدني��ن  و�لن�ص��اء 
و�مل�صت�صفي��ات  �ملد�ر���س  وق�ص��ف 
و��صته��د�ف �مل��اآمت و�الأعر��س، كما 
�أظه��رت تبعي��ة �لتحال��ف �لربري 
ومباركته��م  و�إ�صر�ئي��ل  الأمريك��ا 
تهوي��د  تر�م��ب  ملحاول��ة  �لدنيئ��ة 
للكي��ان  باإعالنه��ا عا�صم��ة  �لقد���س 

�ل�صهيوين.

�ملجتم��ع  �مل�صارك��ون  وطال��ب 
�ل��دويل باتخاذ موقف جاد بال�صغط 
عل��ى دول حتالف �لع��دو�ن الإيقاف 
عدو�نه��م وح�صاره��م �جلائ��ر على 
�ل�صع��ب �ليمن��ي و�لتحقي��ق يف ك��ل 
جر�ئمه و�نتهاكاته �ملتو��صلة بحق 

�ليمنين منذ قر�بة �لثالثة �أعو�م.
للق��وة  �مل�صارك��ون  وب��ارك 

�جلي���س  و�أبط��ال  �ل�صاروخي��ة 
�الجن��از�ت  �ل�صعبي��ة  و�للج��ان 
�مليد�نية �لتي يحققونها يف مو�جهة 
�لع��دو�ن وخمططاته .. د�عين �إلى 
مزي��د م��ن دك �لع��دو وحت�صيناته 

ومع�صكر�ته .
و�أك��د بي��ان �ص��ادر ع��ن �لوقف��ة 
وق��وف �أبناء مدينة ذم��ار مبختلف 

و�ل�صيا�صي��ة  �حلزبي��ة  �إنتمائاته��م 
بكل حزم وق��وة �أمام كل من يحاول 
�لعب��ث باأمن و��صتق��ر�ر �ملحافظة، 

وم�صاندتهم لالأجهزة �الأمنية.
كم��ا �أكدت على ثب��ات �أبناء ذمار 
�ل�صع��ودي  �لع��دو�ن  مو�جه��ة  يف 
�الأمريكي و�لت�صدي له و�ال�صتمر�ر 
يف رف��د �جلبه��ات بالرج��ال و�مل��ال 

و�لعتاد حتى حتقيق �لن�صر.
�أبن��اء  �أن  �إل��ى  �لبي��ان  و�أ�ص��ار 
حمافظة ذمار يقفون �صفا و�حد� يف 
مو�جهة حتالف �لعدو�ن و�أدو�ته 
و�لت�صدي لهم و�إف�صال موؤ�مر�تهم 
و��صتق��ر�ر  �أم��ن  عل��ى  و�حلف��اظ 
�ملحافظ��ة خا�ص��ة و�ليم��ن ب�صكل 

عام .
وح��ث �جلمي��ع على ب��ذل �ق�صى 
�جله��ود يف �صبيل �لدف��ع باملجندين 
�صم��ن  �لتجني��د  مع�صك��ر�ت  نح��و 

�لقو�ت �مل�صلحة.

لط��ف  حمم��د  �لدكت��ور  �الخ  تفق��د 
�ل�صق��اف وكي��ل وز�رة �لرتبي��ة لقطاع 
�ملناهج و�لتوجية يوم �لثالثاء �ملو�فق 
مديري��ات  م��ن  ع��دد  2-1-2018م 
رد�ع   مديري��ات  �لبي�ص��اء  حمافظ��ة 
وولدربي��ع و�لعر���س  وك��ان برفقت��ة 
�الخ �ال�صتاذ �صالح �لو�دعي مديرعام 
�الختب��ار�ت  ومدر�ءمكات��ب �لرتبي��ة 

ومدر�ء مد�ر�س و�مل�صرف �لرتبوي 
 وعددم��ن  موظف��ي �ل�صلطة �ملحلية  
�لزي��ارة  وخ��الل  وم�صاي��خ  ووجه��اء 
يف  للطلب��ة  �حتجاجي��ة  وقف��ة  نف��ذت 
مديرية رد�ع مبدر�صة جمعان �لثانوية  
�ملعلم��ن  ب��دور  �ل�صق��اف  و��ص��اد 
االنخ��راط  م��ن  الطلب��ة  توعي��ة  يف 
و�الهتم��ام  �الرهابي��ة     باجلماع��ات 
بدع��م �جلبهات بامل��ال و�لرجال وعدم 
�ل�صم��اع و�لرتوي��ج  الكاذي��ب قنو�ت 
�لتظلي��ل �لعربية و�حل��دث و�الهتمام 

بالتعليم

يف  �حتجاجي��ة  وقف��ة  نف��ذت  كم��ا   
مديري��ة ولدربي��ع مبدر�ص��ة عامرب��ن 

عبد�لوهاب
حر�صه��م  عل��ى  �الد�رة  و�صك��ر   
�لعامل��ن  وكاف��ة  بالعم��ل  وتفانيه��م 
ق�صي��دة  �لوقف��ة  وتخل��ل  باملدر�ص��ة 

�صعرية و�نا�صيد حما�صية 
 و��صار �ل�صق��اف يف كلمتة �لى �د�نة 
و��صتنك��ار �ملحتج��ن لل�صم��ت �لدويل 

�ل�صع��ودي  �لع��دو�ن  ق��وى  الج��ر�م 
واالمريك��ي واالف��راط بقت��ل ال�سع��ب 
�ليمني يف �ال�ص��و�ق و�مل�صاكن وتدمري 
ب��دور  و��ص��اد  �لتعليمي��ة  �ملن�ص��ات 
�جلي���س و�للج��ان �ل�صعبي��ة يف دح��ر 

�العد�ء و�لغز�ة و�ملحتلن
ل�صموده��م  و�صكر�ملعلم��ن 
دون  �لتعليمي��ة  �لعملي��ة  وال�صتم��ر�ر 

توقف 

ورج��ال  �بن��اء  �ن  و��صادب��دور   
ولدربي��ع  يف مو�جه��ة �لعدو�ن وهم يف 
مقدم��ة �ل�صف��وف يف �جله��اد يف �صبيل 
�لوط��ن ودعاه��م  �ل��ذود ع��ن  �هلل ويف 
�لى مزيد� م��ن �لدعم للجبهات ورفدها 
بامل��ال و�لرجال  كم��ا مت زيارة مدر�صة 

�ل�صهيد �لعز�ين مبديربة �لعر�س
و�الد�رة  باملعلم��ن  �للق��اء  ومت   
ونق��ل  �لدر��صي��ة  �لف�ص��ول  وزي��ارة 
حتيات مع��ايل �الخ �ال�صتاذ يحيى بدر 

�لدين �حلوثي لهم 
عل��ى   و�الد�رة  �ملعلم��ن  و�صك��ر 
��صتم��ر�ر �لتعليم دون توقف رغم عدم 
�نتظ��ام �ملرتبات الن �لتعليم هو جبهة 

التقل  �همية عن �جلبهات �لع�صكرية
م��ن جه��ة � خ��رى �إ�صت�صاف��ة  ي��وم 
نائ��ب  �الأخ  رد�ع  جامع��ة  �الأثن��ن  
وزير �لتعليم �لع��ايل وم�صرف �لد�ئرة 
م��ن  وع��دد  �هلل  الأن�ص��ار  �لرتبوي��ة 

�الأكادمين و��صاتذة �جلامعات.

�أق��ام �أبن��اء مديريات �ملخ��ادر و�لقف��ر وجبلة 
ومذيخ��رة و�أبن��اء عزل��ة بن��ي �ل�صاحتن وجبل 
خ�ص��ر�ء وبن��ي معن و�صائ��ر مبديري��ة حبي�س 
مبحافظ��ة �إب �الإ�صبوع �ملا�صي عدد من �لوقفات 
�لع��دو�ن  م��ن  ي��وم  �أل��ف  مب��رور  �جلماهريي��ة 

و�حل�صار �لذي يتعر�س له �ل�صعب �ليمني.
�لت��ي  �حلا�ص��دة  �جلماهريي��ة  �لوقف��ات  ويف 
ح�صرها وكالء �ملحافظة وحمافظ �إب عبد�لو�حد 
�صالح �ملو�قف �لوطني��ة �مل�صرفة الأبناء حمافظ 

�إب خالل �ألف يوم من �لعدو�ن و�حل�صار.
تالح��م  بف�ص��ل  �صينت�ص��ر  �لوط��ن  �أن  و�أك��د 
و�صمود وثب��ات �ملو�طن��ن يف مو�جهة �لعدو�ن 

ودعم �جلبهات بالرجال و�ملال وقو�فل �لعطاء.
�لوقف��ة  �ل�ص��ادر ع��ن  �لبيان��ات  �أك��دت  فيم��ا 
��صتم��ر�ر رف��د �جلبه��ات بامل��ال و�لرج��ال حتى 
حتقي��ق �لن�صر، موؤكدين �أن��ه وبعد �أكر من �ألف 
ي��وم عل��ى �لع��دو�ن �لغا�صم و�حل�ص��ار �خلانق 
�صيو��صل �ل�صعب �ليمني �صموده �الأ�صطوري يف 

مو�جهة �أب�صع عدو�ن يف �لع�صر �حلديث.
و�عت��رت �لبيان��ات �ملجتم��ع �ل��دويل �صري��ك 
يف جر�ئ��م �لع��دو�ن �لب�صع��ة ب�صمت��ه ومو�قف��ه 

�ملخزية �لتي �صاهمت با�صتمر�ر هذه 
كما نظ��م �أبناء عزلتي �لو�ئلي وحقن مبديرية 

ح��زم �لعدي��ن يف حمافظة �إب �لي��وم وقفة مبرور 
�ألف يوم من �لعدو�ن و�حل�صار.

و�أكد �مل�صاركون يف �لوقفة �لتي ح�صرها وكيل 
�ملحافظ��ة قا�ص��م �مل�ص��اوى، ثباته��م و�صمودهم 
و��صتم��ر�ر مو�جهته��م للظل��م و�لطغي��ان �ل��ذي 
ميار�ص��ه �لع��دو�ن �لغا�ص��م بح��ق �أبن��اء ون�صاء 

و�أطفال �ليمن.

و�و�ص��ح بي��ان �ص��ادر ع��ن �لوقف��ة �أن جر�ئم 
وجمازر �لعدو�ن �مل�صتمرة منذ �ألف يوم �صتبقى 
و�صم��ة عار يف جبن �الإن�صانية و�ل�صمري �لعاملي 

�خلانع للمال و�مل�صالح.
و�أ�ص��ار �لبي��ان �إل��ى �أهمي��ة �لتالح��م ور���س 
�ل�صف��وف و�لتح�صي��د للجبه��ات ورفده��ا بامل��ال 

و�لرجال للدفاع عن �لوطن.

إب .. وقفات جماهيرية مبرور 1000 يوم من العدوان

صنعاء.. وقفة احتجاجية لقبائل 
جحانة تدين جرائم العدوان

نظم��ت قبائل جحانة مبحافظة �صنعاء �الإثنن �ملا�صي  وقف��ة �حتجاجية للتنديد بجر�ئم 
�لع��دو�ن �ل�صعودي �المريك��ي و�لتاأكيد علي دعم جبهات �لعزة و�لكر�م��ة بالرجال و�ملال.. 
و�أك��د �مل�صارك��ون يف �لوقف��ة مبرور �أل��ف يوم من �لع��دو�ن  �أن جمازر �الب��ادة �ليومية �لتي 
يرتكبه��ا �لطري�ن �ل�صعودي �ص��د �ملدنين �البرياء لن تزيد �ليمني��ن �إال �ل�صمود.. وجددو� 
��صتمر�ر دعمهم لالأبطال �ملر�بطن يف �جلبهات للدفاع عن �لعزة و�لكر�مة يف وجه �لعدو�ن.. 
عل��ى ذ�ت �ل�صعي��د خرج��ت قبائ��ل مديرية �حليم��ه �خلارجي��ة بق�صها وق�صي�صه��ا كبريها 
و�صغريه��ا  ، �صب��اح �خلمي�س يف هبة ميانية �صاخمة  معلنة �لنفري �لعام ومو��صلة �ل�صمود 

و�لثبات يف وجه �لعدو�ن �ل�صعودي �الأمريكي
 جمددي��ن تاأكيدهم على رف�صهم �ملطلق للفتن��ة و�لوقوف �صفاً و�حدً� يف مو�جهة �لعدو�ن 

�ل�صعودي �الأمريكي و�أدو�ته.
د�عين �لى مزيد من �لعمل بوترية عالية لرفد �جلبهات باملال و�ل�صالح و�لرجال، جاء ذلك 
خالل لقاء مو�صع عقد �صباح �ليوم  يف قبيلة �حليمه �خلارجية �صارك فيه �ملئات من �مل�صائخ 

و�لوجهات �الجتماعية  وم�صوؤويل �ل�صلطة �لتنفيذية وجمع غفري من رجال �لقبائل
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بالن�صب��ة للعمل هلل �صبحان��ه وتعالى ذكر يف كتابه �لكرمي يف 
�أك��ر من �آية: �لرب��ط بن ر�صو�نه وبن �لعم��ل �ل�صالح، بن 
ر�صو�ن��ه وبن �الإميان و�لعمل �ل�صال��ح.. ال يح�صل �الإن�صان 
عل��ى ر�ص��و�ن �هلل مبجرد �أنه ق��د تعلم، بل رمبا �أن��ه قد تعلم 
فيق�صر ويهمل ويقعد يكون عر�صة ل�صخط �هلل �أكر من حالته 
لو ك��ان جاهاًل؛ الأنه يف هذه �حلالة يقع��د ويق�صر ويهمل وقد 
عل��م، يقع��د ويق�صر وه��و يف نف���س �لوقت ق��دوة لالآخرين قد 
جع��ل نف�صه ق��دوة لالآخرين و�أ�صب��ح �أمامهم معروف��اً بالعلم 

ويحمل �إ�صم �أ�صتاذ، �أو �إ�صم عامل. 
�لعمل ال بد منه و�إال ف�صي�صبح علم �الإن�صان وزرً�، �صي�صبح 
عل��م �الإن�صان وبااًل عليه وعلى �لدي��ن وعلى �الأمة �أي�صاً؛ الأن 
�لع��امل ي�صبح قدوة تلقائياً لالآخرين ولو ملجموعة من �لنا�س 
�لذين يعرفونه، ي�صبح قدوة لهم و�إن مل يكن يتحدث معهم.. 
فهم يقول��ون: ]نحن بعد فالن، �إذ� كان ف��الن �صيتحرك فنحن 

معه �إذ� كان فالن قد ر�صي بهذ� فنحن معه[.
و�أحيان��ا يقولون: ]لو كان ه��ذ� �صحيحا لكان فالن عاماًل 
ب��ه، ل��و ك��ان �صحيحا مل��ا كان ف��الن قاع��د� عن��ه[ وهكذ� 
�صي�صب��ح حام��ل �لعلم ق��دوة تلقائيا؛ فاإم��ا �أن يكون قدوة 
يف �خل��ري ق��دوة يف �لعمل، و�إال ف�صيكون ق��دوة لالآخرين يف 

�الإهم��ال و�لتق�ص��ري و�لقع��ود، ويكون ه��و يف �لو�قع قد ال 
يفه��م �أنه هكذ�، ينظر �لنا�س �إليه ويقتدون به يف هذ� �ملجال 
�أو ذ�ك يظ��ن �أنه �صاك��ت و�لنا�س �صاكت��ون، فيف�صر �صكوت 
�لنا�س �أن��ه �صكوت تلقائي و�أنهم مق�ص��رون، وهم يف�صرون 
�صكوت��ه �أنه �صكوت علمي، �أنه ه��و �أدرى و�أعلم؛ فيكون هو 
و�لنا�س �لذين ينظرون �إليه متهادنن فيما بينهم، قد يلقون 
�هلل �صبحان��ه وتعالى فيكت�ص��ف لهم حينئ��ذ �لتق�صري �لذي 

كانو� عليه جميعا.
�لعم��ل هو حمط ر�ص��و�ن �هلل �صبحانه وتعالى، و�رتبط به 
وعل��ى وفقه �جلز�ء يف �الآخرة، و�جل��ز�ء �أي�صا يف �لدنيا قبل 
�الآخرة. فاإذ� كنا نريد من طلب �لعلم هو: �أن نحظى بر�صو�ن 
�هلل �صبحان��ه وتعالى فمعنى ذلك �أن تتجه �أواًل �إلى معرفة �هلل 
ب�صك��ل كايف، نتعرف عل��ى �هلل ب�صكل كايف، نح��ن معرفتنا باهلل 
�صبحان��ه وتعالى قا�صرة جدً�، معرفتنا باهلل �صبحانه وتعالى 
قليل��ة ج��دً� بل ويف كثري م��ن �حلاالت �أو يف كثري م��ن �الأ�صياء 

مغلوط��ة �أي�ص��ا لي���س فقط جمرد جه��ل بل معرف��ة مغلوطة، 
نتعرف على �هلل ثم نتعرف على �أنف�صنا �أي�صاً يف ما هي عالقتنا 
باهلل �صبحانه وتعالى نر�صخ يف �أنف�صنا �ل�صعور باأننا عبيد هلل، 

د �أنف�صنا هلل. نعِبّ
د �الإن�صان نف�صه هلل معناه يف �الأخري �أن ي�صِلّم نف�صه  و�أن يعِبّ
هلل، فيك��ون م�صِلّم��ا هلل ينطلق يف كل عمل ير�ص��ي �هلل باعتباره 
عب��دً� هلل هم��ه �أن يح�صل عل��ى ر�ص��و�ن �هلل، ويتعامل مع �هلل 
�صبحانه وتعال��ى باعتباره هو ملكه و�إلهه و�صيده ومواله. يف 
ه��ذه �حلالة يكون �الإن�صان �أقرب ما يكون �إلى �الإخال�س، ويف 
ه��ذه �حلالة يكون �الإن�صان قد ر�ص��م لنف�صه طريقاً ي�صري عليه 
ه��و نف�ص��ه �لذي �أمر �هلل ب��ه ر�صوله )�صل��و�ت �هلل عليه وعلى 
اِتي  َياَي َومَمَ الِتي َوُن�ُصِكي َوحَمْ �آل��ه( عندما قال له: }ُقْل �إَِنّ �صَ
ُل �مْلُ�ْصِلِمَن{  ��َن ال �َصِريَك َلُه َوِبَذِلَك �أُِمْرُت َو�أََنا �أََوّ ِ َرِبّ �ْلَعامَلِ ّ هلِلَ

)�الأنعام:163:162(.
ه��ذه هي �لغاي��ة، وهذ� ه��و �ل�صعور �لذي يج��ب �أن ي�صود 

عل��ى نف���س كل و�حد من��ا، وي�صيطر على نف�س ك��ل و�حد منا. 
اِتي{ َياَي َومَمَ الِتي َوُن�ُصِكي{ عبادتي بكلها }َوحَمْ }ُقْل �إَِنّ �صَ
ِ{ كما �أن �صالتي هلل، ون�صك��ي: عباد�تي كلها  حياتي ه��ي }هلِلَّ

هلل، كذلك حياتي هي هلل ومماتي �أي�صاً هو هلل.
ومعن��ى �أن حيات��ي هلل: �أنن��ي نذرت حيات��ي هلل يف �صبيله يف 
طاعته، ومماتي �أي�ص��ا هلل، كيف ميكن �أن يكون موت �الإن�صان 
هلل؟ م��ن �لذي ي�صت�صع��ر �أن باالإمكان �أن يك��ون �ملوت عبادة؟ 
و�أن يك��ون �ملوت عبادة عظيم��ة هلل �صبحانه وتعالى يجب �أن 
تك��ون �أي�صاً خال�ص��ة كما ق��ال: }ال �َصِريَك َلُه َوِبَذِل��َك �أُِمْرُت{

)�الأنعام: من �الآية163(.
كن��ا ننظر للموت كنهاية بينم��ا هنا �هلل �صبحانه وتعالى �هلل 
ِ َرِبّ  ّ اِت��ي هلِلَ َياَي َومَمَ �صبحان��ه وتعالى يقول لر�صول��ه: }َوحَمْ
��َن{ �صاأن��ذر موت��ي هلل، فحياتي كله��ا هلل، ف�صاأحيى هلل،  �ْلَعامَلِ
ِمْرُت  ِم��ْرُت{ الحظو� ه��ذه: }َوِبَذِلَك �أُ و�صاأم��وت هلل }َوِبَذِلَك �أُ
ُل �مْلُ�ْصِلِمَن{)�الأنعام: من �الآي��ة163( فكل �مل�صلمن  َو�أََن��ا �أََوّ
�لذي��ن يقتدون بر�صول �هلل )�صلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( ال بد 
�أن يحمل��و� هذ� �ل�صعور، ال بد �أن تك��ون عبادتهم هلل على هذ� 

�لنحو: فتكون حياتهم هلل، ويكون موتهم �أي�صاً هلل.

ثقافي

د�ئم��ا ما نردد �هلل �أك��ر يف �صالتنا ويف �أذ�ننا ونردد �هلل �أكر 
عل��ى �أل�صنتنا ونردد �هلل �أكر �أي�ص��اً �صمن �صعار�ت هذ� �لعمل 
�لذي نح��ن فيه، فعندما يكون يف �لو�قع �أن كل �صيء من جانب 
�الآخري��ن يب��دو كبريً�، ك��ل ما يخوفونن��ا به يب��دو �أكر عندنا 

مم��ا يخوفنا �هلل به! فهذ� لي�س �ص��اأن �لر�صالين، ولي�صت نف�صية 
ِ َوَيْخ�َصْوَنُه َواَل َيْخ�َصْوَن  �لر�صالي��ن }�َلِّذيَن ُيَبِلُّغوَن ِر�َصااَلِت �هلَلّ

.}َ �أََحدً� �إِاَلّ �هلَلّ
�إذ� مل يكن هذ� هو ما نريد بناءه يف هذه �ملجاميع �لتي نعِلّمها، 
نعل��م �أنف�صن��ا ذلك، وكل من يتعلم هو �أن يك��ون على هذ� �لنحو 
ف��ال قيم��ة حللقات �لعل��م، ال يف م�صاجدن��ا، وال يف بيوتنا، وال يف 
مر�كزنا، و�صنكون كلنا �إمن��ا نوؤهل �أنف�صنا الأن نعر�صها ل�صخط 
�هلل، و�إمن��ا نوؤهل �أنف�صنا الأن نعي�س يف ظل �خلزي �لذي ي�صربه 

�هلل على من يحمل ��صم دينه وال يكون مب�صتو�ه، ويق�صر فيه.
�إذ� مل نكن على هذ� �لنحو ف�صنعِرّ�س �أنف�صنا ملاذ�؟ الأن نعي�س 

�أ�صو�أ مما عا�س بنو �إ�صر�ئيل، ت�صرب علينا �لذلة و�مل�صكنة، وال 
فائدة من مر�كزنا، وال فائدة من مد�ر�صنا، �إال �إذ� كان باالإمكان 
�أن نق��ول: �أن��ه ميكن �أن من�ص��ح ما هو يبدو مث��ريً� لالآخرين، ما 
يب��دو خميفاً لنا من �الآخرين، من�صحه م��ن قائمة �لدين، ونتجه 
نحو �الأ�صي��اء �الأخرى، نرفع �صبعة �صع��ار�ت، ونرددها؛ الأنها 
لي�ص��ت تث��ري �الآخرين، لكن �صع��ارً� و�حدً� قد يث��ري �الآخرين ال 

نردده.
�إذً� ل�صن��ا ر�صالين، و�إن رددنا ع�صرين �صعارً� من هذ� �لنوع، 
وال ن��ردد �صع��ارً� و�حدً� نحن نعرف �أن �أولئ��ك يعترونه حرباً 
�صده��م، يعترون��ه حرباً �صدهم ال نردده؛ الأن��ه قد يخيفنا، قد 

يثري �الآخرين علينا.

�إذً� فنحن ممن يخ�صى �لنا�س �أ�صد من خ�صية �هلل، ممن يخاف 
ا�ِس َم��ن َيُقوُل  م��ن ع��ذ�ب �لنا�س �أ�صد من ع��ذ�ب �هلل }َوِم��َن �لَنّ
ِ{ ال  ا���سِ َكَعَذ�ِب �هلَلّ ِ َجَعَل ِفْتَنَة �لَنّ ِ َف��اإَِذ� �أُوِذَي يِف �هلَلّ ��ا ِب��اهلَلّ �آَمَنّ
يج��وز �أن نكون على هذ� �لنحو، ويجب �أن نرفع هذ� �ل�صعار يف 

مر�كزنا، �إذ� كنا نريد �أن نحافظ حتى عليها. 
�أولي���س �لبع�س قد يقول: �إن هذ� �ل�صع��ار لو رفعناه �صيوؤثر 
عل��ى �ملنتدى؟ م��ن �ملحتمل جدً� �أن ي�صدرو� ق��ر�رً� باإلغاء هذه 
ومنعه��ا، لكن �إذ� ما عرف��و� باأننا �صنهتف به��ذ� �ل�صعار، ونحن 
ن�صخ��ط، ونع��ِرّ ع��ن �صخطن��ا، و��صتنكارنا، وغ�صبن��ا لدخول 
�الأمريكي��ن، وملا يعمله �ليهود �صد �مل�صلم��ن، و�صدنا بالذ�ت، 

ثم ليفهمو� �أنه لي�س باالإمكان �أن يقفلو� مر�كزنا.

�أو نح��ن م�صتع��دون مت��ى ما قال��و�: ه��ي �إرهابي��ة نقفلها �أن 
يقفله��ا؟ �إذً� فاأن��ت م�صتع��د �أن تقف��ل �مل�صحف عندم��ا يقال لك: 
�مل�صح��ف �إرهاب��ي. �هت��ف بهذ� �ل�صع��ار من قبل حت��ى يعرفو� 
�أن��ه لي�س باالإمكان �أن يوقفوك عند �حل��د �لذي يريدون �أن تقف 
عن��ده. �إذ� �صكتن��ا �الآن ف�صيقفل��ون �ملر�ك��ز. �أري��د �أن �أقول هذ� 

�لكالم الأولئك �لذين يقولون: هذ� قد ي�صر باملر�كز!.
هذ� �ملفهوم يدل على �أننا ال نحمل وعياً، ال ندري من �أين جاء 
ه��ذ� �ملفهوم: �أنه يف �الإ�ص��الم �ل�صكوت هو �لذي يوؤدي �إلى حفظ 
�الإ�ص��الم، ونحن نرى �أن م��ن �أعظم مبادئ �الإ�ص��الم هو �جلهاد 
و�لعم��ل، باعتب��ار �أنه هو �ل��ذي يحافظ على �الإ�ص��الم، وبي�صة 
�الإ�ص��الم، وعزة �مل�صلم��ن، �أولي�س كذل��ك؟ �إذً� فمتى �بتكرنا �أن 
�ل�صكوت ه��و �لو�صيلة حلف��ظ �الإ�صالم، و�مل�صلم��ن، وم�صاريع 
�إ�صالمية؟ هذه ثقافة مغلوطة فيما �أعتقد.. �إن كنا نريد �أن تبقى 

مر�كزنا..

القران الكرمي عمل على اأن يدفع بامل�سلمني نحو اأن ي�سبقوا الأمم الأخرى 
يف جمال الإبداع والخرتاع والت�سنيع من منطلق عقائدي، ودافع عقائدي 

قبل دافع احلاجة التي انطلق على اأ�سا�سها.

ال���������ذي���������ن ي������ب������ل������غ������ون رس������������������االت ال�����ل�����ه 

من احلكمة أن ال تسكت 

من الوزر أن تعلم وال تعمل 

�إذ� كن��ا نثقف �أنف�صن��ا ثقافة تقوم على �عتماد �أن �حلكمة هي: �أن �ل�صكوت من 
ذهب، �صيذهب ديننا، وتذهب عزتنا، وتذهب مر�كزنا.. ال �أعلم من �أين ميكن �أن 
نق��ول: �أن �ل�صكوت ه��و �الإيجابي و�لقر�آن ملئ باالآيات �لت��ي كلها عمل، وجهاد، 
وحرك��ة، باملال وبالنف�س!. لو كان �ل�صك��وت حكمة، ولو كان �ل�صكوت من ذهب، 
ول��و ك��ان �ل�صكوت هو �ل��ذي يحفظ للم�صلم��ن كر�متهم... �صك��ت يا�صر عرفات، 
�صك��ت، �صكت حتى غَلّقو� عليه غرفته. �ل�صك��وت ال ميكن �أن يكون مررً�، �إال �إذ� 

كان يف �إطار عملي، ال �أدري، ال �أرى �أن هناك مقام لل�صكوت �الآن.
د �أنف�صنا ب�صيء مل يبق له �أثر عند �الآخرين، مثاًل يف بلد�ن  نحن - �أي�صاً - نعِوّ
�أوروب��ا متى م��ا جاء من رئي�س، �أو جاء من وزير، م��ن رئي�س وزر�ء كالم يرون 
�أنه ي�صر مب�صلحة �ل�صعب، ت�صريح �أو �صيء معن يبثونه، �ألي�صو� يتظاهرون، 
د زعماءنا على �أنه يقول ما يريد، ويتخذ �أي  ويقولون: ال، نحن هنا نريد �أن نعِوّ
موق��ف يريد حتى و�إن كان على هذ� �لنحو من �خلطورة، وال �أحد يقول: ال، وال 

ي�صمع �أحد يقول: ال، �صنعودهم على هذه، ولي�س هناك �أخطر من هذه �حلالة. 
م��ع �أن د�صتورن��ا - �أي�ص��اً - ي�صم��ح ب��اأن تعار�س، ي�صم��ح باأن تتبن��ى حزباً 
وتعار���س، ي�صمح باأن تتبنى حزباً وت�صري عل��ى تلك �لطرق �لدميقر�طية لتاأخذ 

�ل�صلطة، وتتكلم يف �حل��زب �الآخر، فيما يتعلق ب�صيا�صته، فيما يتعلق ب�صيا�صته 
يف �ملجال �الإقت�صادي، يف جمال �آخر، �ألي�س هذ� مما هو يف د�صتورنا؟.

لكن��ا يبدو �أننا نري��د �أن نقول: ل�صنا م�صتعدين �أن نعار���س �الأمريكين عندما 
يدخل��ون بلدنا، مع �أن د�صتورنا ي�صمح ب��اأن نعار�س �لرئي�س، و�ملوؤمتر بكله، �أن 
يك��ون لنا ح��زب يعار�صه، وميك��ن �أن ياأخذ �ل�صلط��ة، على �أ�صا���س �أن �لد�صتور 
ي�صم��ح بهذ�، فلم��اذ� ال ن�صمح الأنف�صنا باأن نعار���س �الأمريكين باالأولى؟! �ألي�س 
م��ن طري��ق �الأولى؟ ونح��ن �أ�صحاب �أ�صول �لفق��ه، �أنه �إذ� ك��ان �لد�صتور - من 
طريق��ه يك��ون باالأول��ى - �إذ� ك��ان �لد�صتور ين���س على �أن لك ح��ق �أن تعار�س 
�ملوؤمت��ر ورئي���س �لدولة، وتعم��ل حزباً، وتعار���س �صيا�صته، فمن ب��اب �الأولى 
ل��ك �حل��ق �أن تعار���س �صيا�صة �أمريكا �لت��ي تقوم على �صرب دين��ك، وكر�متك، 
وعزت��ك، وقد بد�أو� تطاأ �أقد�مهم تر�ب وطنك، وغزوك �إلى عقر د�رك، �ألي�س هذ� 

من باب �الأولى؟.
نعم��ل باأ�صول �لفقه هنا، ال نع��ود لنعمل باأ�صول �لفق��ه وقو�عده فيما يتعلق 
بالو�صوء، وما يتعلق باالأ�صياء �لتي قد ]َدَبَغها[ �ملجتهدون من قبلنا، كل ما قام 
جمتهد رجع �إلى تلك �الأ�صياء �لتي هي �صهلة! قلنا لنجتهد ولكن يف هذه �مليادين، 
يف هذه �مليادين �لعملية، كل من يقر�أ يريد �أن يجتهد ويعمل باأ�صول �لفقه يرجع 
�إل��ى تفا�صيل �ل�صالة و�ل�صيام و�لو�صوء، و�الأ�صياء هذه ]ندبغها[، و�حد بعد 

و�حد، �جتهاد�ت؛ الأنها �صهلة!.
�جته��د هنا، ولك حق �أن جتتهد، فتبذل جهدك، وتبحث، ت�صحذ همتك، وتفكر، 
ر، وَتنُظر؛ لت�صل �إلى �أح�صن �لو�صائل ملحاربة �أعد�ء �هلل، هذ� هو �الإجتهاد  وتنِظّ
له يف غري  �حلقيق��ي، ومن��ه �صمي �جلهاد جه��ادً�، لكننا نبحث عن �الإجته��اد ن�صِغّ
مو��صع��ه، ومتى م��ا حذفت �لت��اء �ألغينا �لكل، �جله��اد.. جهاد و�جته��اد �ألي�س 
جذره��ا و�حد؟ مادة و�حدة جذرها و�حد، �الإجتهاد ن�صتغل به يف غري مو�صعه، 
لكن متى ما حذفت �لتاء، و�أ�صبح جهادً� �أغم�صنا �أعيننا، وقلنا: ال، �جلهاد جهاد 

�لنف�س! متى ما رجعنا قلنا: ]جهاد �لنف�س هو �جلهاد �الأكر[. 
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في مقابل ألف يوم من القصف باألسلحة احملرمة 
دول���ي���ًا ك���ان ه��ن��اك أل���ف ي���وم م��ن ال��ص��م��ود أثبت 

خالله شعبنا أن إراثه لن تنكسر.

أس��رَى وم��ن   .. أوح��ى  م��ن  ُسبحان 
ال��ُب��ش��رى ب��ك��ت��ائ��بِ   .. وأَم���دَّن���ا 
انكشفت آي��اتُ��ُه  بِ��ه��م   .. ُج��ن��دٌ 
صبرا وأف���رَغَ���ْت   .. للمؤمنني 
م��ع��رك��ٍة ل���كُ���لِّ   .. ال����ب����ارِزون   
ال���ق���اذِف���وَن ع��ي��ون��ه��م ج��م��را
َسَجدت  .. مشاِهداً  الساطِعوَن 
ُشكرا وسبَّحت   .. القلوُب  منها 
ُمقَتِحٌم  ) الكُورنيت   ( أط��َل��قَ  إن 
َمجرَى وعيونُهم   .. املَ���َدى  ف��ُه��ُم 
ط��ائ��رٍة أل���ُف   .. أم��ط��رَت��ُه��م  ل��و 
ِش��ب��رَا  .. ي��ت��زح��زح��وا  ل��م  ب���اهلل 
ح��ض��روا إن  اجل��ب��ه��اُت  ت��ت��ك��لَّ��ُم 
ُع��م��را  .. دق��ي��ق��ٍة  ك���لُّ  وت��ص��ي��رُ 

* * *
أل���وي���ًة حت���ت���لُّ   .. أق���داُم���ن���ا 
القصرا بها  نَسفوا   .. عدساتُُهم 
وُه��ْم  .. املُعتدين  ج��ي��وَش  نُ���ردي 
قَ��ه��را  .. ال��ِع��دا  ف��راِع��ن��َة  أردوا 
طلقُتنا  ) اإلب��رام��ز   ( تستهِدُف 
)  ... اإلب��را   ( مصانَِع  يستهِدفوَن 
ف��ُه��ُم ال��ص��واري��ُخ ال��ت��ي ع��َب��رَْت
)  ... إس��را   ( وزل��زَل��ت   .. اخلليج  دِوَل 
ق��ذائ��ُف��ُه��م  .. ب��أم��ري��ك��ا  وغ����َدْت 
ذُع����را  .. ن��ف��س��ي��ات��ه��ا  جت���ت���اُح 
َّ��ق��ٌة ُم��وث  .. بِ��ه��ْم  املُ���ع���ج���زاُت 
ِسحرا وظ��نَّ��ه��ا   .. ال��ع��دوُّ  بُ��ِه��َت 
َح��َدث��اً َّب��وا  َس��ر  .. ِش��ب��ٍر  م��ن ك��ل 
ذِك���را أح��دث��وا   .. ق��ل��ٍب  ك��ل  ف��ي 
بِهم امل��ؤم��ن��ني  ص����دورُ  تُ��ش��ف��ى 
) الصحرا  حت��ال��ِف   ( وج��ُه  وي��س��وُء 

* * *
َحَملْت ُم��رَس��ٌل   .. "املُ��راِس��َل"  إن 
ال��كُ��ب��رى ربِّ����هِ  آي����َة   .. ���اُه  كَ���فَّ
َح��َف��رَْت َطلَقٌة   .. "املُ���َص���وِّرَ"  إنَّ 
َّا َح���ر ت���زل  ول���م   .. اجلِ���ب���اِه  ك���لَّ 
غايتُه ال��ن��ارِ  ف��ي   .. راِس��م��اً  ي��ا 
احل��م��را ع��ي��ن��َك  عليهم  َص�����وِّْب 
س��وءت��ه��ا اآلالُت  وارَِت  ك���م 
��َف��ْت ُع��ه��را ومب��ق��ل��ت��ي��َك ت��كَ��شَّ

بِهم فِجئَت   .. "َش��رَدوا"  من  َص��وَّرَت 
!! أس��رى   .. ُهروبهم  رغ��م  للناِس 
نُ��ِظ��َم��ْت كقصيدٍة   .. أرت��ال��ُه��م 
ل��ك��ن��َك اس��ت��ع��ذب��ت��ه��ا ن��ث��را
ون��َش��رتَ��ه��ا م���ن غ��ي��ر ق��اف��ي��ٍة
تُ��ق��رَا ال  األوزان  م���ك���س���ورةَ 
خ��امت��ٍة ك���لِّ  ف��ي   .. ح���اِض���راً  ي��ا 
)  ... ِع���زرا   ( م��َع  َم��َل��ٌك  َّ��ُه  وك��أن
اقتربت كلما   .. األع���ادي  ُس��ف��ُن 
البحرا أشِعِل   .. ِشَباكَك  دَخ��َل��ْت 
وثِّ�����ق ف���دي���ُت���َك ك����لَّ ب���ارج���ٍة
كسرا ظهرها   ) املُناسُب   ( كسرَ 
لُِتخِرجَها  .. لها  ي��دي��َك  ثَ��بِّ��ت 
)) أُخ���رَى  آي���ًة  ُس���وٍء  غَ��ي��ِر  ِم���نْ   ((

* * *
ملحمٌة  .. احل���رب���يُّ  إع��اُم��ن��ا 
ُص��غ��رى  .. دون��ه��ا  امل��اح��م  ك���لُّ 
ح��َدث��ْت ب��ط��ول��ٍة  ل��ك��لِّ   .. ُح��زن��ي 
ِحبرا ان�����زَوَْت  ث��مَّ   .. دون��ك��م  م��ن 
ح��اِص��ل��ٌة  .. ال���ع���دوان  ف��ه��زائ��ُم 
نَ��ك��رَا  .. بِ��كُ��م  ت��غ��دو  لكنها 
ف��خ��رُ ال��ص��ن��اع��ات ال���ذي زع��م��وا
فخرا ب��ع��دك��م  ي��ع��رف  ع���اد  م��ا 
ب���ارج���ٍة ت��رم��ي��م  ح���اول���وا  إن 
ف��ِب��كُ��م ي��ع��ي��ُش ح��ري��ُق��ه��ا ده��را
ط��ائ��رٍة إس���ق���اط  أن���ك���روا  أو 
يترى س��ق��وط��ه��ا  ي��ظ��لُّ  م��ن��ك��م 
امل����وُت ك��احل��س��ن��اِت م��ن ي��دكُ��ْم
عشرا ُم��ض��اَع��ف��اً  ال��غ��زاةَ  ي��أت��ي 
ص��ل��ى اإلل����ُه ع��ل��ى س��واع��دكُ��م
ص��ل��ى ع��ل��ى أرواح���ك���م ُط��ه��را
جبهتكُم ش��ه��داء  ع��ل��ى  ص��ل��ى 
ب��ق��ل��وب��ه��م َم�����دُّوا ل��ن��ا ج��س��را
وت��ش��كّ��ل��وا ب��دم��ائ��ه��م ش��َف��ق��اً
ك���ي ي���ب���زُغ���وا ل��ب��ادن��ا ف��ج��را

* * *
ً َف��َم��ا إنَّ   .. احل���رب���يُّ  إع��ام��ن��ا 
ِشعرا ي��ُق��ْل  ل��م   .. ميَتِدحكُْم  ل��م 
انَتَصبت أينما  التحيُة  ل��كُ��ُم 
... ن��ص��را  َّع��ت  وت��وز  .. أح��داق��كُ��م 

عت عيونهم .. إلى أولئَك الذين كلما مَلَ
أمطرتنا ُسحُب الُبشرى .. إلى شهداء اإلعالم احلربي وُخلفائهم :

كتائب الُبشرى
�أو�صح �الأمن �لعام حلزب �هلل �ل�صيد للشاعر / معاذ اجلنيد

ح�صن ن�صر �هلل �ليوم �الأربعاء �أن �ل�صيد 
عبد�ملل��ك �حلوث��ي �أبلغ��ه قب��ل خطاب��ه 
�ملع��روف باال�صتعد�د الإر�ص��ال ع�صر�ت 
�الآالف من �ملجاهدي��ن  للم�صاركة يف �أي 

حرب �صد كيان �لعدو �الإ�صر�ئيلي.
و�أك��د �ل�صي��د ن�ص��ر �هلل يف مقابل��ة مع 
قن��اة �مليادي��ن �أن��ه و�صلت��ه ر�صالة من 
�ل�صي��د عبد�ملل��ك باال�صتع��د�د الإر�ص��ال 
ع�ص��ر�ت �الآالف من �ملقاتل��ن حتى و�إن 
مل تتوقف �حل��رب �ل�صعودية �الأمريكية 

على �ليمن.
�أن��ه ال  �إل��ى  وب��ن �ل�صي��د ن�ص��ر �هلل 
ب�صب��ب  �ليم��ن  يف  �صيا�ص��ي  حل��ل  �أف��ق 
موق��ف �ل�صعودي��ة �لت��ي ال تري��د �حلل 
و�إمن��ا �ال�صت�ص��الم، م�صيف��ا �أن��ه خ��الل 
�ملتح��دة  �الأم��م  برعاي��ة  �ملفاو�ص��ات 
و�آخره��ا �ملفاو�صات �لطويلة يف �لكويت 
ك��ان �ملنط��ق م��ن �أول ي��وم ه��و �صلمو� 
�صالحكم �لثقيل ملا ي�صمى �صرعية هادي، 
نتناق���س يف �حل��ل  ث��م  �مل��دن  و�صلم��و� 

�ل�صيا�صي.. وهذ� يعني ��صت�صالم.
�ليمني��ن  ب��اأن  �هلل  ن�ص��ر  وق��ال 
�صغ��ار� وكب��ار� يرف�ص��ون �ال�صت�صالم، 
و�ل�صع��ودي يري��د ن�ص��ر� دموي��ا مهم��ا 
كان��ت �لتكلف��ة، ويري��د ن�ص��ر� ع�صكريا 
ول��و عل��ى ح�ص��اب ع�ص��ر�ت �الآالف من 

�ل�صهد�ء �ليمنين.
وتابع باأن �ليمنين يرو� �أنه لي�س لهم 
خي��ار �إال �ل�صمود يف وجه �لعدو�ن رغم 
�ل�صمت �الأممي و�لدويل، م�صري� �أنهم قد 

�صمدو� ثالثة �أعو�م.
وب�صاأن حمور �ملقاومة قال ن�صر �هلل: 
للحرب  يتهياأ  �أن  �ملقاومة  "على حم��ور 

�لتي قد يكون تر�مب ونتنياهو يعّد�نها، 
و�أن يحول �أي حرب حمتملة �إلى فر�صة 
تاأريخي��ة، �أي �أبعد من �جلليل"، م�صيفا 
�أن قو�عد �ال�صتباك يف �أي حرب خا�صعة 

للمر�جعة وللظروف و�الأحد�ث.
�جلن��دي  �أن  �هلل  ن�ص��ر  و�أ�ص��ار 
�الإ�صر�ئيل��ي بطبيعت��ه جن��دي مه��زوم 
وجب��ان، الفت��ا �أن م��ن ي�صتطي��ع هزمية 
�جلي���س  هزمي��ة  باإمكان��ه  د�ع���س 

�الإ�صر�ئيلي.
�أنه��ا  �هلل  ن�ص��ر  لف��ت  �إي��ر�ن  وح��ول 
مولت "هب��ة �لقد���س" ودعم��ت عائالت 
ذل��ك،  يف  و�صت�صتم��ر  �لفل�صطيني��ن 
�ل�صع��ب  م��ن  طل��ب  �إذ�  �أن��ه  مو�صح��ا 
�الإي��ر�ين م�صاعدة �صعبي��ة للمقاومة فهو 

ي�صارع لتلبية ذلك.
"ل�صن��ا و�صيط��اً يف  وق��ال ن�ص��ر �هلل: 
تق��دمي �لدع��م �مل��ايل للف�صائ��ل و�إي��ر�ن 
تفتخر باأنها تقدم �لدعم لهذه �لف�صائل"، 
م�ص��ري� �أن حرك��ة فت��ح �أب��دت مو�فقتها 
على �النتفا�صة و�أك��دت �أنها �أ�صا�صية يف 

ذل��ك، ومعتر� �أن �للقاء�ت مع �لف�صائل 
�لفل�صطينية هدفت �إلى مل �ل�صمل.

وب�صاأن �آمال تر�مب ونائبه وحكومته 
و�مل�صوؤول��ن  و�إ�صر�ئي��ل  ونتنياه��و 
�ل�صعودين، بن ن�صر �هلل �أن تلك �الآمال 
قد خابت، مبين��ا �أن �لع��دو �الإ�صر�ئيلي 
مل ي�صتط��ع من��ع رفع ق��در�ت وجهوزية 

�ملقاومة.
و�أ�ص��اف �ل�صي��د ح�ص��ن ن�ص��ر �هلل �أن 
�لقد�س ت�صكل نقطة �إجماع وتعني مئات 
و�أن  و�مل�صيحي��ن،  �مل�صلم��ن  مالي��ن 
عملي��ة �ل�ص��الم �نتهت بعد ق��ر�ر تر�مب 

وت�صويت �لليكود وقر�ر �لكني�صت.
وك�صف ن�صر �هلل �أن �حتماالت �حلرب 
�لتي قد يعدها نتنياهو وتر�مب قد ت�صمل 
�حل��رب على غ��زة �أو لبن��ان �أو �صوريا، 
الفتا �أن على حم��ور �ملقاومة �أن يح�صر 
نف�صه لتحويل �حلرب لفر�صة تاأريخية، 
وموؤك��د� �أن م��ن �أه��م عنا�ص��ر �ملعرك��ة 
م��ع �لع��دو �الإ�صر�ئيلي ه��و "�ملفاجاأة" 
و�ملقاومة حتتفظ لنف�صه��ا باملفاجاآت يف 

�مليد�ن.
وق��ال ن�صر �هلل: "يجب �أن يكون لدينا 
مفاج��اآت و�أ�صلحة متط��ورة يف �أي حرب 
مقبلة" م�صري� �أن �الإ�صر�ئيلين خائفون 
م��ن مو�صوع نقل حاوي��ات �الأمونيا بعد 

تهديد�ت حزب �هلل بق�صفها.
وردً� عل��ى �ص��وؤ�ل ح��ول م��ا �إذ� ك��ان 
�إ�صر�ئي��ل  م��ع  لل�صل��ح  �حتم��ال  هن��اك 
�أو�ص��ح ن�ص��ر �هلل �أن �حل��ق ال ي�صب��ح 
باط��اًل، م�صدد� �أنه ال ميلك �أح��د �أياً كان 
�حلق يف �لتخلي عن حبة تر�ب �أو قطرة 

ماء �أو حرف من فل�صطن.
وح��ول �لدفاع ع��ن �صوريا ق��ال ن�صر 
�هلل: "ل��ن نرتدد يف �لدف��اع عن �صوريا يف 
حال �عت��دى عليها كيان �لعدو" الفتا �أن 
�الأ�صد باق يف من�صبه حتى �نتهاء واليته 
وقد يرت�صح جمددً�، وم�صري� �أن �حلرب 
يف �صوري��ا حتت��اج كحد �أق�ص��ى �صنة �أو 

�صنتن لت�صع �أوز�رها.
ويف �ل�ص��اأن �للبن��اين ق��ال ن�ص��ر �هلل: 
"عل��ى �للبناني��ن �أن يعلمو� �أن ما كان 
يح�ص��ر للبن��ان عن��د �حتج��از �لرئي���س 
�حلريري من قبل �ل�صعودية كان خطريً� 
ج��دً�"، م�صيفا �أن �مل�صروع يف لبنان كان 
دف��ع �الأمور باجت��اه �لت�صعيد للفو�صى 
و�حل��رب �الأهلية يف لبن��ان بعد ��صتقالة 

�حلريري.
لل�صعودي��ة  حليف��ة  دول  �أن  وك�ص��ف 
�أبلغت م�صوؤول��ن لبنانين �أن لبنان كان 

متجهاً �إلى �حلرب �الأهلية.
�هلل:  ن�ص��ر  ق��ال  �ملقابل��ة  خت��ام  ويف 
"نعتز بالعروبة و�نتمائنا �لقومي �لذي 
م��ن �ملفرت���س �أن جنعل��ه عالم��ة فارقة 

وجامعة".

اإلعالن عن فتح باب التجنيد 
التطوعي للعام 2018

�أعلن��ت وز�رة �لدف��اع ورئا�صة هيئ��ة �الأركان �لعامة )د�ئ��رة �لتعبئة �لعامة( عن 
فتح باب �لقبول للتجنيد �لطوعي يف �صفوف �لقو�ت �مل�صلحة للعام 2018م.

وحددت وزارة الدفاع ورئا�سة هيئة االأركان العامة ال�سروط التالية:
1- �أن يكون �ملتقدم مينيا ومن �أبوين مينين.

�صتثنائية  2- �أن ال يق��ل عمره ع��ن 18 عاما وال يزيد على 40 عاما نظر� للظروف �الإ
�لتي متر بها �لبالد .

3- �أن يكون الئقا �صحيا وبدنيا.
4-  �أن يكون والوؤه هلل ثم للوطن.

5-  �أن اليكون قد حكم عليه بق�صية خملة بال�صرف مامل يكن قد رد له �عتباره.
6- �أن يكون لديه �لقناعة باخلدمة يف �أي موقع يف �جلمهورية �ليمنية.

7- �أن يقدم �لتايل:
�أ. �صورة للبطاقة �ل�صخ�صية طبق �الأ�صل.

ب- �صورة طبق �الأ�صل لبطاقة �ل�صمن.
ج-   �إرفاق �أربع �صور ع�صكرية مقا�س 4× 6.

د- �صورة �ملوؤهل �إن وجدت.
ر- تعبئة �إ�صتمارة �لتجنيد بجميع �لبيانات و�الإجر�ء�ت �ملو�صحة بها .

) فعلى من يجد يف نف�صه �لرغبة لنيل �صرف �النت�صاب للقو�ت �مل�صلحة �ليمنية(
�الت�صال على �لرقم �لتالية 2626

األمني العام حلزب الله السيد حسن نصر الله: 
اآلالف ع��ش��رات  إلرس���ال  باالستعداد  أبلغنا  عبدامللك  السيد 
م������ن امل�����ج�����اه�����دي�����ن ف������ي أي ح��������رب ض������د ال������ع������دو اإلس����رائ����ي����ل����ي


