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أسبوع باليستي ساخن
3 ضربات باليستية على جنران وضربة رابعة على  مطار جيزان اإلقليمي

تآكل الروح القتالية 
للجيش اإلسرائيلي 

التداعيات واألسباب 

إعصـــــار مــــــــن نـــــــــــــــــــار 
يلتهں عشرات املرتـزقة فـــــــي ميــــــــدي

في  بشائر النصر
تفاصيل قنص 29 جنديًا سعوديًا 
و30 مرتزقًا  وتدمير 34 آلية

والتجـــنيــــــــــــد يتــــــواصـــــل                  التنكيل مستمر
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رئيس األركان العامة :

 العام 2018م سيكون عام 
االنتصارات وكسر املعتدين

اأ�شاد رئي���س هيئة الأركان العامة اللواء الركن حممد عبدالكرمي الغماري باملواقف البطولية 
ملنت�شب��ي الق��وات امل�شلحة واللجان ال�شعبية امليامني يف مواجه��ة اأعتى عدوان همجي وحتقيق 
النت�ش��ارات النوعي��ة يف خمتلف جبهات املواجهة دفاعاً عن اليم��ن ووحدته وا�شتقالله وعزته 

و�شموخه.
اإ�ش��ادة رئي���س هيئ��ة الأركان ج��اءت خ��الل تد�شينه ومع��ه نائبه الل��واء الرك��ن علي حمود 

املو�شكي العام القتايل والتدريبي للعام 2018م حتت �شعار “انفروا خفافاً وثقاًل”.
وق��ال ” اإن الع��ام التدريبي اجلديد �شي�شهد تنفي��ذ العديد من الأن�شط��ة والربامج التدريبية 
القتالي��ة مب��ا ميكن من رف��ع قدرات املقاتل��ني والت�شدي احل��ازم لقوى ال�شر والع��دوان للدفاع 
ع��ن الوط��ن ال��ذي يتعر�س منذ ثالث �شن��وات لعدوان برب��ري من قبل حتالف ال�ش��ر والعدوان 
ال��ذي ارتكب اأب�شع اجلرائم واحلرمات �شد املدنيني”..لفتاً اإل��ى اأن اجلي�س واللجان ال�شعبية 
يخو�شون معركة الدفاع عن الأر�س والعر�س يف جبهات متعددة مبا فيها جبهة ال�شاحل الغربي 

التي متتد م�شاحتها لأكرث من 1500 كم2.
واأكد اللواء الغم��اري اأن الأبطال امليامني من املوؤ�ش�شة 
الع�شكرية واللجان ال�شعبية �شربوا اأروع مالحم البطولة 
والف��داء وينف��ذون مهامه��م وواجباتهم الوطني��ة مبهارة 
عالي��ة واحرتافي��ة قتالي��ة متغلب��ني بعقيدته��م الإميانية 
وعدال��ة ق�شيتهم على جحاف��ل الع��دوان ومرتزقته، رغم 
تط��ور اآلت��ه احلربي��ة املعادي��ة وم��ا متتلك��ه ق��وى ال�شر 
والع��دوان م��ن اإمكاني��ات، اإل اأنه��ا مني��ت بالهزائ��م على 
م��دى اأكرث من األف يوم من العدوان اأمام عزمية و�شجاعة 

املقاتل اليمني املدافع عن وطنه و�شعبه.
واأ�ش��اف ” نح��ن اأ�شحاب ق�شية وطني��ة عادلة وقوى 
الغ��زو والحت��الل ل ق�شية لها، ونوؤكد للجمي��ع اأننا دوماً 
وكم��ا كن��ا �شوي��اً يف مقدم��ة ال�شف��وف دفاع��اً ع��ن الوطن 
و�شيادت��ه وا�شتقالل��ه ونح��ن متوكل��ون عل��ى اهلل وعل��ى 

�شمود وثبات �شعبنا ويف طليعته امليامني منت�شبي القوات امل�شلحة واللجان ال�شعبية”.
م��ن جهت��ه اأكد نائب رئي���س هيئ��ة الأركان العامة اأهمي��ة التجنيد الطوعي ور���س ال�شفوف 
ملواجه��ة قوى الع��دوان والت�شدي ل��كل من يح��اول امل�شا�س ب�شي��ادة واأمن وا�شتق��رار الوطن 
.. م�ش��رًا اإل��ى اأن ال�شعب اليمن��ي يلبي نداء الواج��ب الوطني الطوعي ورف��د جبهات مواجهة 

العدوان انطالقاً من امل�شوؤولية امللقاة على عاتق اأبناء الوطن.
ويف �شي��اق مت�شل التقى رئي���س هيئة الأركان العامة اللواء الركن حممد عبد الكرمي الغماري 

قائد جمموعة األوية احلماية الرئا�شية اللواء عبداهلل احل�شني وقادة الألوية.
ج��رى خالل اللق��اء مناق�ش��ة وا�شتعرا�س العديد م��ن الق�شاي��ا واملوا�شيع املتعلق��ة باملهام 
والواجب��ات الع�شكرية املنوطة باألوية احلماية وم�شتوى تنفيذها. ومت التطرق اإلى ال�شعوبات 
الت��ي تعرت���س �شر تنفي��ذ املهام على الوج��ه الأمث��ل و�شبل معاجلاته��ا مبا يج�ش��د اهتمامات 
قي��ادة الثورة والقيادة ال�شيا�شية والع�شكرية باملقاتل��ني الأبطال الذين ي�شطرون اأروع املالحم 

البطولية يف مواجهة العدوان وجحافل الغزاة واملرتزقة.
واأ�شاد رئي�س هيئة الأركان باملواقف واملالحم البطولية التي ي�شطرها منت�شبي األوية احلماية 
اإل��ى جانب اإخوانه��م يف جبهات القتال وكذا تنفيذهم ملهامهم الوطني��ة امل�شندة اليهم يف اجلانب 
الأمن��ي .. حاث��ا اجلميع عل��ى �شرورة العمل ب��روح الفريق الواحد وتن�شي��ق وت�شافر اجلهود 

والطاقات يف تنفيذ كافة املهام والواجبات الع�شكرية والأمنية.
كم��ا حث اللواء الغماري، قادة الألوية على �شرورة م�شاعفة اجلهود وا�شت�شعار امل�شئولية 
امللق��اة عل��ى عاتقهم وح�ش��د الطاقات والإمكاني��ات وتكثيف العم��ل ملا من �شان��ه تعزيز قدرات 

ومهارات املقاتلني يف امليدان.
واأك��د رئي���س الأركان بان الع��ام 2018م �شيكون عام النت�شارات وك�ش��ر املعتدين .. وقال” 
�شت�شه��د القوات امل�شلحة نقل��ة نوعية يف التنظيم ويف الت�شليح واإع��ادة اجلاهزية ومبا يتنا�شب 

مع طبيعة الأعمال القتالية املنوطة بها”..
 فيم��ا اأ�ش��ار نائ��ب رئي�س هيئ��ة الأركان اإلى اأهمية توحي��د اجلهود والعم��ل بتن�شيق وتكامل 
واأن يك��ون العام اجلديد مرتجما لإرادة اليمنيني يف حتقيق الن�شر املوؤزر.. من جهتهم اأكد قادة 
األوية احلماية �شمودهم وم�شيهم قدما يف خو�س معركة العزة والكرامة وانهم يف اأمت اجلاهزية 
القتالي��ة واملعنوي��ة ولن تزحزحهم وح�شية العدوان بل تزيدهم ق��وة وباأ�س على اقتحام اأوكار 

املرتب�شني واأذيال العدوان اأينما وجدوا.

ميدي .. مصرع قائد القوات السودانية والعشرات من املرتزقة
لقي القائد امليداين للقوات ال�شودانية املقدم عبداهلل حممد �شالح اأركان حرب القوات 

ال�شودانية يف اليمن م�شرعه مع ع�شرات اجلنود ال�شودانيني يف اليمن.
م�ش��در ع�شك��ري اك��د اأن الق��وات ال�شودانية تكب��دت خ�شائر ب�شري��ة فادحة مبقتل 
الع�ض��رات من اجلن��ود وعددًا م��ن ال�ضباط يف مواجه��ات مع اأبطال اجلي���ش واللجان 
ال�شعبي��ة يف �شحراء مي��دي .. واأو�شح امل�ش��در اأن القوات ال�شوداني��ة مثلت الن�شبة 
الأكرب من القوات التي قادت هجومني وا�شعني يوم اخلمي�س واجلمعة غر اأنها وقعت 
يف كمائن متعددة اأدت لف�شل الهجومني ووقوع خ�شائر مادية وب�شرية كبرة يف �شفوف 
القوات ال�شودانية.. واأ�شاف امل�شدر اأن قوات اجلي�س واللجان ال�شعبية متكنت خالل 
تنفيذ عدة كمائن من تدمر 7 اآليات معظمها كانت حمملة باجلنود ال�شودانيني ما اأدلى 
ملقتل واإ�شابة الع�شرات منهم، م�شرًا اإلى اأن القوات املهاجمة تراجعت بعدما تزايدت 

اخل�شائر يف �شفوفها.

اأك��د الناط��ق الر�شم��ي لأن�شار اهلل حمم��د عبد ال�ش��الم " اأن 
الع��دوان ال�شع��ودي الأمريك��ي يقت��ل ال�شعب اليمن��ي ح�شارا 

وق�شفا وجوعا ومر�شا، ثم يدعي اأنه جاء من اأجل اليمنيني.
وق��ال عبدال�شالم يف تغريدة له على تويرت: "فر�شوا ح�شارا 
�شام��ال على ال�شعب اليمني، ونقلوا البنك املركزي من �شنعاء، 
ومنع��وا و�ش��ول التحوي��الت النقدي��ة اإلى اليم��ن، ويفر�شون 
و�شاي��ة حمكم��ة عل��ى اأغل��ب املناف��ذ واملوان��ئ اليمني��ة التي 
تخ�شع لالحتالل، ودمروا البنية التحتية تدمرا كليا ويقتلون 

ال�شعب ق�شفا وجوعا ومر�شا ثم يقولون هذا من اأجل م�شلحة 
اليمنيني!!!

وتع��اين اليم��ن من اأو�ش��اع اقت�شادية و�شحي��ة مرتدية منذ 
بداي��ة الع��دوان ال�شع��ودي الأمريك��ي عل��ى اليم��ن يف مار���س 
2015، حي��ث ا�شته��دف الع��دوان بالتزامن مع فر���س ح�شار 
اقت�ش��ادي البن��ى التحتي��ة و اآلف املنازل واملنئ�ش��اأت العامة 
واخلا�ش��ة وامل�شت�شفي��ات واملدار���س والطرق، كم��ا ا�شتهدف 

امل�شانع واملن�شاأت التجارية وو�شائل النقل.

وج��ه الرئي���س �شالح ال�شم��اد قيادة 
الدول��ة بالعم��ل وف��ق منظوم��ة واحدة 
ملواجه��ة ارتف��اع ال��دولر وجتنب خطاأ 

العمل ب�شكل م�شتقل.
اجتماع��ا  تراأ�ش��ه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
امل�ض��اط وال�ضي��خ يحي��ى  �ض��م مه��دي 
الراع��ي ورئي�س ال��وزراء واللواء جالل 
الروي�ش��ان وحمم��ود اجلني��د والدكتور 

ح�شني مقبويل.
بت�شكي��ل  ال�شم��اد  الرئي���س  ووج��ه 
جلن��ة مالية ونقدية برئا�شة نائب رئي�س 

الوزراء وزير املالية.
كما وجه احلكوم��ة واجلهات املعنية 
ب��اأن تظ��ل يف حال��ة انعقاد دائ��م ويكون 

هناك ا�شتنفار كبر من قبلهم.
ال�شب��ل  الجتم��اع  ا�شتعر���س  كم��ا 
الكفيل��ة بالتن�شي��ق ب��ني قي��ادات الدولة 
وخمتل��ف اجله��ات امل�شرفي��ة والأمنية 
وحما�شب��ة  ال�ش��رف  �شع��ر  ل�شب��ط 

املتالعبني به.
وكان الجتم��اع ح�ش��ره اأي�ش��ا مدير 
مكت��ب الرئا�ش��ة اأحم��د حام��د والنائ��ب 
وال�شناع��ة  التج��ارة  ووزراء  الع��ام 
والنفط واملع��ادن والتخطيط والتعاون 
ال��دويل الو�شع والقائ��م باأعمال حمافظ 
البن��ك املركزي اليمن��ي ورئي�س جهازي 
الأمن القومي والأمن ال�شيا�شي ورئي�س 

جمل�س اإدارة بنك الت�شليف التعاون.

الرئيس الصماد يوجه قيادة الدولة بالعمل وفق  منظومة واحدة ملواجهة ارتفاع الدوالر

البيضاء :مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بينهم قيادي بارز خالل صد زحفني في  منطقة ناطع 

عبدالسالم: يقتلون الشعب قصفا وجوعا ومرضا ثم يقولون هذا من أجل اليمنيني!

الع��دوان  مرتزق��ة  م��ن  ع��دد  لق��ي 
الأمريك��ي ال�شعودي م�شرعهم واأ�شيب 
اآخرون،اأم�س ال�شب��ت 3 جمادى الأولى 
1439ه���، خ��الل �شد اجلي���س واللجان 
ال�شعبية حماولت��ي زحف لهم مبحافظة 

البي�شاء.
واأو�شح م�شدر ع�شكري اأن جماهدي 
اجلي�س واللجان �شدوا زحفني للمرتزقة 

باجتاه منطقة ناطع، ما اأدى اإلى م�شرع 
واإ�شابة عدد من املرتزقة بينهم القيادي 

املنافق �شالح ال�شريبي..
اجلي���س  جهوزي��ة  امل�ش��در  واأك��د   
واللج��ان ال�شعبي��ة يف خمتل��ف امليادين 
واجلبهات والت�شميم على تطهر اليمن 
م��ن دن�س الغزاة واملنافق��ني مهما كانت 

الت�شحيات.

تعز:انكسار زحفني ملرتزقة 
العدوان ومقتل وجرح 

العشرات
 ك�ش��ر جماهدو اجلي���س واللجان ال�شعبية – 
بع��ون اهلل -، اأم���س ال�شب��ت 3 جم��ادى الأولى 
1439ه���، زحفني ملرتزق��ة الع��دوان الأمريكي 
ال�شع��ودي مبحافظ��ة تع��ز.. واأو�ش��ح م�شدر 
واللج��ان  اجلي���س  م��ن  وح��دات  اأن  ع�شك��ري 
ملرتزق��ة  تق��دم  ملحاولت��ي  ت�ش��دت  ال�شعبي��ة 
العدوان باجتاه مدر�شة عثم��ان، وتبة الع�شقة 
بالأقرو���س، ما اأدى اإلى مقتل وجرح الع�شرات 
يف �شفوفه��م .. وكان اأبط��ال اجلي���س واللج��ان 
ال�شعبية متكنوا من تدمر خم�س اآليات ملنافقي 
الع��دوان الأمريكي ال�شع��ودي يف حماولة تقدم 

لهم �شمال يختل بتعز.

جيزان:تدمير آلية وقنص 
6 جنود سعوديني في قرية 

حامضة
وا�شل جماهدو اجلي���س واللجان ال�شعبية، اأم�س 
ال�شبت 3 جم��اد اأول 1439ه�، قن���س وتدمر اآليات 
العدو ال�شع��ودي يف جيزان.. م�شدر ع�شكري اأكد اأن 
وح��دة القنا�شة متكنت من قن�س 6 جنود �شعوديني 
يف مواق��ع متفرقة خلف قري��ة حام�شة ويف قرية قوى 
بجي��زان، فيم��ا دم��رت وح��دة الهند�ش��ة يف اجلي���س 
واللج��ان ال�شعبي��ة اآلي��ة ع�شكرية �شعودي��ة بعبوة 
نا�شف��ة خلف قري��ة حام�شة بجي��زان.. وكانت القوة 
ال�شاروخي��ة ق��د اأطلق��ت الي��وم �ش��اروخ بالي�شت��ي 

ق�شر املدى على مع�شكر قوة يف جنران.

  �شكل مكتب التجارة وال�شناعة باأمانة 
العا�شم��ة جل��ان ميداني��ة م��ن ماأموري 
للن��زول  الق�شائ��ي واملفت�ش��ني  ال�شب��ط 
اإل��ى مديري��ات الأمان��ة ملتابع��ة اأ�شع��ار 
امل��واد الغذائية الأ�شا�شية وال�شتهالكية 
و�شب��ط املخالف��ني بتوجيهات م��ن اأمني 
العا�شم��ة حمود عباد..    واأكد مدير عام 
املكتب خالد اخل��ولين يف  ت�شريح له اأنه 
مت ت�شكي��ل 3 جلان ميداني��ة من ماأموري 
ال�شب��ط الق�شائ��ي واملفت�ش��ني ق��وام كل 
جلن��ة 4 اأع�ش��اء توزع��وا عل��ى جمي��ع 
الع�ش��ر... العا�شم��ة  اأمان��ة  مديري��ات 

منوهاً باأن اللج��ان تقوم مبتابعة ور�شد 
الغذائي��ة  بامل��واد  اخلا�ش��ة  الأ�شع��ار 
الأ�شا�شي��ة وال�شتهالكي��ة بع��د حت�ش��ن 
م�شت��وى �شعر ال�ش��رف للعمل��ة املحلية 

اأمام العملة ال�شعبة.  
 ولف��ت اخلولين اإلى اأن اللجان �شتقوم 
ب�شب��ط كل التجار املخالفني الذين قاموا 
برف��ع الأ�شع��ار اأو الحت��كار بالبي��ع اأو 
ع��دم الرتحيل للب�شائع من احلديدة اإلى 
�شنع��اء اإل��ى جانب �شب��ط جميع من مل 
يلتزم��وا بتخفي�س الأ�شع��ار بعد تراجع 

�شعر الدولر..

املحلي��ة  املنتج��ات  وفيم��ا يخ���س 
اأ�ش��ار اخلولين اإل��ى اأن��ه مت خماطبة 
ال�ش��ركات واملنتج��ني املحليني للزيت 
لالإف��ادة ح��ول  وال�شم��ن وال�شاب��ون 
الأ�شع��ار الت��ي قام��وا بتحديدها بعد 
تعايف �شعر العملة املحلية..    واأو�شح 
مدير ع��ام مكتب ال�شناع��ة والتجارة 
ب��اأن الأ�شعار ب��داأت بالرتاج��ع ب�شكل 
تدريج��ي خ��الل الأي��ام القادم��ة نظرًا 
وامل��واد  الب�شائ��ع  برتحي��ل  للب��دء 
الغذائي��ة من احلديدة اإل��ى العا�شمة 

�شنعاء بكميات كبرة وكافية.

اغتال جمهولني مواطن عماين اجلن�شية يف مدينة الغيظة 
مركز حمافظة املهرة احلدودية مع ُعمان

وقال��ت م�ش��ادر حملي��ة اأن “جمهول��ني قتل��وا املواط��ن 
الُعم��اين، حممد اأحم��د �ش��امل العامري، يف خ��ط الكورني�س 
بالغيظ��ة، م�ش��را اإل��ى  اأن اجلن��اة طعن��وا العام��ري 11 
طعن��ة، فاأردوه قتياًل”. واأكدت امل�ش��ادر اإلى اأن “املواطن 
العماين متزوج من مينية من خارج املهرة، ويعمل يف بلدية 

ظفار ب�شلطنة عمان”.
وت�شه��د مدين��ة الغيظ��ة وق�ش��ن انت�شارًا وا�ش��ع للقوات 
ال�شعودي��ة بع��د ق��رار ان�ش��اء مراك��ز ديني��ة للوهابي��ة يف 

“ق�شن” كم��ا و�شلت تعزيزات اأخرى م�ش��اء اأم�س لإحكام 
�شيطرة ال�شعودية على املحافظة اليمنية 

ومتكن��ت ال�شعودي��ة م��ن ادخ��ال القل��ق والفو�ش��ى يف 
املحافظ��ة بعد افتحام مدينة الغيظ��ة اأواخر العام املا�شي 
و�شيطرت بقوة ال�شالح على ميناء”�شحن” ومطار الغيظة 

رغم اعرتا�س ابناء املحافظة على ذلك.
وي�ش��ر مقت��ل املواطن العم��اين والذي ح��دث لأول مرة 
بعد �شيطرة ال�شعودية على املحافظة اخلالية من الرهاب 
والفو�شى الى �شراعات م�شتقبلية بني اليمن وعمان تعمل 

ال�شعودية على ان�شاءه

أمانة العاصمة تشكل جلانًا ميدانية لرصد أسعار املواد 
الغذائية وضبط املخالفني بعد حتسن سعر الصرف

في ظل تعزيز السعودية لتواجدها في املهرة :
مجهولون يغتالون مواطنًا ُعمانيًا وسط مدينة الغيضة
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ُعمر “ال�شرتاتيجية الدفاعية البرز والجنح ” اأيها اليمنيون 
3 اأع��وام وهي اول ا�شرتاتيجية دفاعية يف تاريخ اليمن احلديث 
والق��وى بني ال�شرتاتيجيات املعمول بها باملنطقة والعامل. لن 
البل��د املرتهن اخلا�ش��ع للو�شاية والهيمنة اأي بل��د ومنها اليمن 
باملا�ش��ي ل ميتل��ك ا�شرتاتيجي��ة دفاعي��ة ول متتل��ك موؤ�ش�شت��ه 
الع�شكري��ة اي ا�شرتاتيجي��ة ع�شكري��ة ح��ّرة فاعل��ة م�شتقلة بل 
ميتل��ك اجن��دة ا�شتعماري��ة ينفذها فق��ط كاليمن واغل��ب الدول 
العربي��ة والإ�شالمي��ة والعاملي��ة خا�شع��ة لالأجن��دة وامل�شاريع 
ال�شتعماري��ة ..بالن�شب��ة لليمن ظل طيلة حك��م النظام العفا�شي 
البائد بال انياب وبال خمالب وبال روؤية وبال ا�شرتاتيجية .. ولكن 

الو�شع تغر متاما وب��ات اليمن ميتلك ا�شرتاتيجية �شهد بقّوتها 
الع��دو قب��ل ال�شدي��ق ..هك��ذا ن�شنع فخرن��ا وعزتن��ا وكرامتنا 

بعقولنا و�شواعدنا وا�شرتاتيجية عملنا الدفاعي...
ان م�ش��روع الت�شحي��ة املقد�ش��ة م��ن اأجل الوطن ه��ي عقيدة 
وارادة وبرام��ج عمل يف ا�شرتاتيجية اليمن الدفاعية التي حّولت 
اليم��ن من بلد مّيت ع�شكرياً ..اإلى بلد حّي فاعل موؤثر حيث اأطلق 
�شماح��ة قائ��د الث��ورة ا�شرتاتيجية دفاعية هي الب��رز والقوى 
وال�ش��د تاأثرًا عل��ى امل�شتوى القليمي وال��دويل وهذا باعرتاف 
حتال��ف العدوان. ه��ذه ال�شرتاتيجية اأجنبه��ا ور�شمها ونظّمها 
ال�شي��د القائ��د من ح��ق الدف��اع ال�شرتاتيجي املكف��ول لل�شعوب 

حلماية الوطان وهو حق را�شخ منذ بدء الب�شرية....
اجلن��ون واله�شتريا الأمريكية ال�شعودي��ة ان ال�شرتاتيجية 
الدفاعي��ة يف اليم��ن ت�ش��دت ل�شرتاتيجيتهم الوح�شي��ة املتقدمة 
وخ�شو�شا انه��ا حددت من هو العدو ومن هو ال�شديق ومن هو 
ال�شقيق وهذا التو�شيف والتعريف ا�شبح ر�شميا و�شعبيا وبات 
املواطن اليمني الب�شيط يعلم من هو العدو وال�شديق وال�شقيق 
مب�شت��وى معرفة وزير الدف��اع وقادة اجلي���س مبعنى ا�شبحت 
ال�شرتاتيجي��ة فاعل��ة ورا�شخ��ة عل��ى امل�شت��وى الوطني بوعي 
وفه��م �شليم ومعرفة را�شخة مما خلق الي�شر العملياتي والكيفية 
يف املواجه��ة والط��رح التكتيك��ي يف مراح��ل جمري��ات احل��رب 

امل�شتع��رة بكل و�شوح وثقة وطماأنينة، لذلك اإن قوة حق الدفاع 
ال�شرتاتيجي يف هذا النه��ج الوطني تكُمن اليوم يف ا�شرتاتيجية 
دفاعي��ة ن�شط��ة منظم��ة يعمل به��ا القائ��د وامل�ش��وؤول واجلندي 
واملواطن بنف�ش امل�ضتوى وبنف�ش الن�ضاط وبنف�ش الت�ضحية ...

ه��ذه ال�شرتاتيجية الدفاعي��ة العملية ح�ش��دت نتائج كبرة 
وحا�شم��ة كونها نابعة من حق الدفاع امل�شروع بكل الو�شائل مما 
جع��ل الجنازات والنت�ش��ارات على اكرب حتال��ف اقليمي دويل 
ع��دواين �شهدت��ه املنطق��ة والعامل وا�شح��ة وجلية منه��ا اف�شال 
م�شاري��ع املناطقية واملذهبية والطبقية ا�شافة اإلى ابراز الهوية 
الع�شكري��ة اليمنية كهوية دفاعية ح��ّرة ومن جانب اخر تر�شيخ 
الوعي الع�شكري والعقيدة والثقافة الع�شكرية بوجدان النتماء 
الوطن��ي ا�شافة اإل��ى تطبيق املقول��ة التاريخي��ة »اليمن مقربة 
الغ��زاة« لكي تبقى را�شخ��ة يف ذهن كل من يفكر �شن عدوان على 

اليمن ... 

من ميادين الجهاد

نتيج��ة ال�شري��ة الكب��رة عل��ى برنام��ج التطوي��ر والت�شني��ع 
احلرب��ي اليمن��ي تكرث الت�ش��اوؤلت فبع�س التحلي��الت تذهب اإلى 
ح��د الت�شبيه وبع�شه��ا وهي حتليالت املرتزق��ة واخلونة اجلهلة 
الف�شل��ة تذهب مب�شار ال�شخري��ة ولكن الغزاة �شمت��وا و�شخروا 
كث��را ويف الخر اعرتفوا ر�شمياً وعل��ى ل�شان العميد ال�شعودي 
ترك��ي املالك��ي انهم �شغ��ار رغم ثرائهم امل��ايل امام اليم��ن الكبر 
بعق��ول ابنائ��ه البارع��ة مبج��ال البح��ث والتطوي��ر والت�شني��ع 

الع�شكري...
ن��ود التو�شي��ح يف ع��دة م�شائ��ل منه��ا م�شاأل��ة التطوي��ر الت��ي 
جتريه��ا مراك��ز البح��اث الع�شكري��ة اليمنية حيث كلم��ة تطوير 
تعن��ي رفع كفاءة ال�شالح املُ�شنع خارجي��ا على امل�شتوى التقني 
والعمليات��ي ونقل��ه من جي��ل اإلى جي��ل اخر وهذه عملي��ة تطوير 
معّق��ده و حتتاج اإلى خ��ربات متقدمة حيث ه��ذا التطوير يوازي 
الت�شنيع ..على �شبي��ل املثال ك�شفت قيادة الدفاع اجلوي اليمني 
ع��ن كام��را حراري��ة عالية التقني��ة بالطب��ع هي لي�ش��ت �شناعة 
مينية ولكن ال��كادر الع�شكري العلمي والفن��ي والهند�شي اليمني 
ا�شتط��اع تغيّر مه��ام الكامرا الأ�شلية من خ��الل تطوير عمليات 
نظام الروؤية احلرارية ، التي تعتمد على الأ�شعة حتت احلمراء، 
حت��ى اأ�شبحت ه��ذه الكام��را اأكرث تعقي��دًا، وبا�شتخ��دام تقنية 
الإلكرتونيات الدقيق��ة اأ�شبحت املكونات اأخف وزناً، واأ�شد قوة، 

واأك��رث مالءم��ة ل�شتخدام��ات املي��دان الر�س-ج��وي مما جعل 
مّهم��ة الت�شوير احل��راري من متو�شط��ة املدى اإل��ى بعيدة املدى 
اإلى جان��ب تركيبها �شمن معدات اأر�شي��ه للت�شويب ال�شاروخي 
خمالفة لكافة املعاير واملهام الأ�شلية متاما ومن هنا ا�شبح نظام 
الر�شد احلراري يقوم مبهمتني »مهمة الر�شد ومهمة التوجيه«..

ميكنن��ا تب�شيط هذا التف�ش��ر علمياً، ا�شبح لل�ش��اروخ اليمني 
احل��راري ار���س -ج��و »املجه��ول ا�شم��ه ونوع��ه وامكانيات��ه 
»امل�ش��اد للطائ��رات ولكن من خ��الل املعطيات العملي��ة والعلمية 
ميكن التاأكي��د انه ميتلك كوا�شف حرارية عالية احل�شا�شية، بديل 
الأ�شلي��ة متو�شط��ة احل�شا�شية وهذا اجن��از �شناعي ميني كبر 
جدًا وهذا ما ميكن ال�شاروخ املطّور حملياً من التعامل مع املقاتلة 
احلربية من جميع الجتاهات، يف الوقت الذي كانت فيه ح�شا�شية 
الكوا�ش��ف الأ�شلية لي�شت عالية، ومن ثم بات بعد التطوير ميتلك 
ال�ش��اروخ اليمني قدرة عالية على التعام��ل مع املقاتلة الف 15 
و16 واليوروفايرت والتورن��ادو بكل �شهوله بعد مغادرتها م�شرح 
اله��دف ملطاردة على قاع��دة ال�شلوب املفاجئ ، اأي من اخللف او 

املنت�شف ان مل يدرك الطيار الغازي قدوم ال�شاروخ مبكرًا...
الكابو�س ال��ذي ارعب �شالح اجلو الغازي هو ان انظمة الدفاع 
اجل��وي اليمني��ة الي��وم ت�شتخدم نظام ل��راداري والت��ي ت�شتطيع 
املقات��الت ك�شف��ه وتواج��ه املقات��الت �شعوب��ة اكت�ش��اف النظام 

وهن��ا  احل��راري 
ال��ذي  الكابو���س 

اجل��و  �ش��الح  ا�ش��اب 
بالذع��ر لن عامل مفاجاأة 

ال�ش��الح  ه��و  املقات��الت 
الطّي��ار  يفل��ت  ول��ن  الفت��اك 

الغازي وطائرت��ه من ال�شاروخ 
احلراري ال يف حالتني:

* التحليق عل��ى ارتفاع 18000م 
مع معرف��ة قدوم ال�ش��اروخ مبكرًا من 

اأج��ل الفرار وهنا �شعوب��ة بالغة يف المر 
�شواء يف التحلي��ق العملياتي مع التمركز يف 
النطاق ال�شاروخي ون�شبة النجاح 2من 10

*تواجد املقاتلة خارج نطاق منظومة الدفاع 
اجل��وي اليمن��ي مبعن��ى عل��ى املقات��الت الغازية 

ان تت�شل��ح ب�شواري��خ ذكي��ة بعي��دة امل��دى ل�شرب 
الهداف من خارج الجواء اليمنية....

لذل��ك اي غارات ت�ش��ن يف املناطق املتوفرة فيها انظمة 
الدفاع اجل��وي ال�شاروخي اليمني فه��ي ت�شن من مقاتالت 

خارج نطاقها وتطلق �شواريخ بعيدة املدى

ان احلمل��ة الإعالمي��ة ال�شر�ش��ة الت��ي ي�ش��نها اع��الم 
التجني��د  م�ش��روع  الغ��زاة واملرتزق��ة واخلون��ة �ش��د 
الع�شك��ري الوطني التطوعي يف اليمن ه��و نابع من ذعر 
ع�شك��ري وا�شرتاتيجي كب��ر ووا�شح ولي�ش��ت امل�شاألة 
مقت�ش��رة عل��ى التجني��د ب��ل عل��ى حماربته��م احلاقدة 
الإجرامي��ة له��دف م�ش��روع التجني��د الذي يق�ش��ي اإلى 
بناء جي�س وطني يف غاي��ة التدريب والتاأهيل العملياتي 
لذل��ك ل يهدف م�ش��روع التجنيد التطوع��ي الر�شمي اإلى 
رفد اجلبه��ات باملقاتلني لن التعبئة العامة التي اطلقها 
�شماح��ة قائ��د الث��ورة ال�شي��د القائد عبد املل��ك احلوثي 
حفظ��ه اهلل ون�ش��ره ه��ي الكفيل��ة واحلامل��ة للم�ش��روع 
الدفاع��ي املواج��ه لتحال��ف الع��دوان منذ ثالث��ة اعوام 
ولزال��ت هذه التعبئ��ة لرفد اجلبه��ات باملقاتلني بذروة 
ن�شاطه��ا لن ال�شع��ب اليمن��ي ه��و املح��ّرك له��ا وخزان 
تع��د  لذل��ك  باللتح��اق باجلبه��ات  الراغب��ني  املقاتل��ني 
التعبئ��ة العامة هي جتنيد الزامي اختياري اما م�شروع 
التجني��د التطوع��ي هو �شخ دم��اء جدي��دة يف املوؤ�ش�شة 
الع�شكرية اليمنية احلديث��ة مبنت�شبني يت�شلحون بكافة 

التخ�ش�شات الع�شكرية ..
فماه��ي اأهمّي��ة حمل��ة التجنيد الت��ي اأطلقته��ا وزارة 

الدفاع اليمنية .
ق��ال اهلل تعال��ى يف حمك��م كتاب��ه العزي��ز يف �ش��ورة 
َباِط  ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ��ا ا�ْضَتَطْعُتم مِّ وْا َلُهم مَّ الأنف��ال: ))َواأَِعدُّ
ُكْم َواآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم  ِ َوَعُدوَّ ْي��ِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َع��ْدوَّ اللهّ اْلَ
ُ َيْعَلُمُه��ْم َوَما ُتنِفُقوْا ِمن �َض��ْيٍء يِف �َضِبيِل  َل َتْعَلُموَنُه��ُم اللهّ
ِ ُي��َوفَّ اإَِلْيُك��ْم َواأَنُت��ْم َل ُتْظَلُم��وَن )60( ( اي الع��داد  اللهّ

للمواجهة حيث وان التجنيد جزء من العداد الع�شكري 
ا�شرتاتيج��ي  او  هجوم��ي  او  دفاع��ي  �ش��واء  الوطن��ي 
لتح�شني البالد وال�شتعداد ملواجهة الظاملني واملجرمني 
وامل�شتعمري��ن وكل عدو ي�شعى للخ��راب والقتل والفنت 
ان التجني��د تتخلل��ه برام��ج بن��اء ال�شخ�شي��ة وطنيا و 
بدني��ا وفكري��ا وثقافي��ا واجتماعيا، وبرام��ج يف التثقيف 
عل��ى الإ�ش��الم الو�شط��ي واملنفت��ح على الآخ��ر، وتنمية 
ثقافة حقوق الإن�ش��ان، واأهمية ومعاير ال�شالم و ثقافة 
الالعن��ف، وهي فر�ش��ة لأن ال�شباب اليمن��ي حتت اليد، 
ويف املع�شك��رات والثكن��ات الع�شكري��ة، لك��ي يخرج��وا 
نح��و احلي��اة الع�شكرية حمارب��ني من�شبطني مت�شلحني 
باملعارف الع�شكرية لذلك ُيعتمد عليهم يف كل حلظة دون 
احلاجه للتاأهيل والتدريب كونهم جاهزين م�شبقاً بف�شل 

التجنيد...
اإن التجني��د يجعل الدولة اليمني��ة يف �شكلها احلديث 
مرجعي��ة نهائي��ة لالنتم��اء ،وقا�شما م�شرتكا ب��ني اأبناء 
اليم��ن الواح��د ، فه��و اي التجني��د يق�شي عل��ى الروؤى 
املناطقي��ة واملذهبي��ة والطبقي��ة واحلزبي��ة و الأممية 
والوحدوي��ة للتي��ارات املتطرف��ة الرهابي��ه فالتجني��د 
الع�شك��ري التطوع��ي يع��د م�شارك��ة �شعبي��ة و ولء و 
انتم��اء و م�شرا م�ش��رتكا عنوانه الوطن واملواطنة، و 
ل ميك��ن ح�شره اأب��دا يف نطاق احلاج��ه املادية حا�شرًا 
وم�شتقب��اًل ب��ل يف نط��اق الواج��ب الوطن��ي الخالق��ي 
الن�ش��اين الديني مم��ا يجعل نظام التجني��د يف اليمن من 
�شاأن��ه اإنق��اذ جي��ل كام��ل م��ن الوق��وع يف ال�شتقطاب و 
اجلرائ��م والإدمان من خالل اإحي��اء عزائم ال�شباب عرب 

احلاقه��م باجلي�س لكي يكونوا ن��واة بناء جي�س قوي مل 
ي�شه��ده اليمن حديثاً وه��ذا طموح قائد الث��ورة ، حيث 
يك��ون اأفراده على اأعلى م�ضتوى من الن�ضباط واحلزم 
و التدريب الع�شكري والتاأهيل العلمي واكت�شاب اللياقة 
الذهني��ة والبدنية ، ق��ادر يف الوقت ذات��ه على مواجهة 
التحدي��ات الإقليمي��ة والتهدي��دات الدولي��ة واحلف��اظ 
عل��ى كرام��ة وكربي��اء وهيبة الوط��ن، والق�ش��اء على 
بع�س الظواهر التي متحو احل�شارات وتدمر الأمم من 
خ��الل الغزو الفكري والثق��ايف، ون�شر الف�شاد الأخالقي، 
والرتوي��ج للرذيل��ة، وه��دم الأ�ش��رة وتفكي��ك منظومة 
العائل��ة اليمني��ة واملجتم��ع املحافظ الت��ي تتماهى مع 
بع�شه��ا البع���س والذي ينفذ ه��ذا الغ��زو امل�شتعمرون 
املجرم��ون وي�شهل لهم ذلك املرتزق��ة واخلونة يف �شعي 
حثيث لبناء ملي�شيات مذهبية ومناطقية حتمي م�شالح 
امراء احلرب وم�شالح ا�شيادهم مما يجعل اليمن غارقا 
يف ات��ون الفو�شى والفنت والحتالل نتيجة عدم امتالكه 
موؤ�ش�ش��ة ع�شكري��ة قوي��ة وقاه��رة لذلك يخ��اف الغزاة 
الع�شكري��ة  ال�شرتاتيجي��ة  م��ن  واخلون��ة  واملرتزق��ة 
القا�شي��ة ببن��اء جي���س ميني ل��ه مكانت��ه املرموقة بني 

جيو�س العامل ...
اإن التجني��د مين��ع العداء م��ن ا�شتقط��اب �شبابنا يف 
تدم��ر وطنهم وقتل �شعبه��م، ان التجنيد مينح ال�شباب 
اليمني تدريبات نف�شية و�شلوكية وبدنية وعقلية وفكرية 
وثقافي��ة ل تبقيهم يف املع�شكرات و تق�شي على طاقاتهم 
اجلب��ارة يف البت��كار والتجدي��د فيم��ا ي�شب��ه العبودية 
و الأعم��ال ال�شاق��ة وت�شخ��ر الب�شر كما ي�شن��ع الغزاة 

احلاق��دون املجرم��ون ،ولكن من خ��الل م�شاعدتهم على 
حتقيق طموحاته��م العزيزة يف الواجبات الوطنية التي 
مييلون لها، وي�شتفيدون منه��ا على امل�شتوى ال�شخ�شي 
بجان��ب التدري��ب ،ال��ذي يج��ب اأن يبن��ى عل��ى اأ�ش���س 
ع�شكرية عملية �شليمة ل ت�شبح لعبة يف يد الظروف كاأن 
تطب��ق فرتة ث��م تلغى، وبنف�س الوق��ت ل تغري البع�س 
ليخل��ق منها حال��ة فا�شلة بل حالة كرمي��ة عزيزة ن�شطة 
ناجحة على كل م�شتوى من احلياه الع�شكرية والوطنية 
!اإن التجني��د م�شنع للرجال وخمرجاته �شخ�شية متزنة 
متكاملة حترتم القانون، لأن اجلزء الأ�شا�س من التدريب 
الع�ضكري هو الن�ضباط واللتزام والن�ضياع للأوامر ، 
كم��ا اأن دوره حي��وي يف ثبات القت�ش��اد الوطني وخطة 
هادفة للق�ش��اء على م�شكلة البطالة حيث �شيكون دعامة 
لتحريك خطط التنمية والتطوير والتغر يف امل�شتقبل ، و 
لأن جي�شاً قوياً ي�شاوي اقت�شادًا راقياً، ل ميكن اخرتاقه 
، فاإن جتديد دماء اجلي�س اليمني الر�شمي يخلق معادلة 
الم��ن القوم��ي اليمن��ي القوي...نحن الي��وم يف م�شروع 
التجني��د الوطن��ي التطوع��ي وهذا يخ��دم مراحل كثرة 
اأهمه��ا اجلاري��ة وهي مرحل��ة الدفاع عن الوط��ن والتي 
تليه��ا وه��ي مرحلة تطه��ر اليمن م��ن براث��ن وخملفات 
العدوان والتي تليها وهي مرحلة فر�س هيبة القانون يف 

كل ربوع الوطن وووالخ...
التجني��د مفتاح ن�شر وبناء عل��ى امل�شتوى الع�شكري 

والوطني ....
لذل��ك » انفروا خفاف��اً وثقاًل« لننت�ش��ر بزمن احلرب 

وال�شلم...

االســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاعـــيـــة...وحـــق الـــدفـــاع االســتــراتــيــجــي

وزارة الدفاع اليمنية تطلق أكبر حملة جتنيد تطّوعي 
في تاريخ اليمن احلديث بعنوان » انفروا خفافًا وثقااًل« 

..أهمية التجنيد للحاضر واملستقبل..
التجنيد

قاهرة  
اّلالمرئّيات ..

منظومة الرصد والدفاع اجلوي اجلديد ماهي ..

وملاذا ناطق حتالف الغزاة يعترف رسميًا بتطور قدرات اليمن العسكرية.. 

حقائق 
عسكرية 
نكشفها لكم

 »مشروع 
املقاتل 

من ميادين اجلهاد:احملترف «

أحمد عايض أحمد



كتاباتاألحـــد 2018/1/21م املوافق 5 جماد أول 1439هـ العدد )248(4

بقلم م/أمني عبدالوهاب اجلنيد

يوما ما ، �شينق�شع غبار معركة ال�شاحل ، ليت�شح 
للع��امل اآيات اهلل يف ]التنكي��ل بالظاملني[ وجنودهم 
»�ش��رتون »غ��رق اآل فرع��ون »الزم��ان |يف اجلب��ال 
والوديان وبني رمال ال�شحاري و ال�شواحل . برغم 
ان اجلميع يرى تدمرهم وقتلهم والتنكيل بهم طيلة 
ف��رتة الع��دوان ومع ذل��ك �شتتكرر املعج��زات التي 
�شطره��ا اهلل يف كتاب��ه عل��ى ايدي انبيائ��ه لي�شطرها 

اليوم عباده املوؤمنون على ار�س اليمن.
»�شرتون احلقيقة »التي يكرهها معظم !الفا�شقني 
! واملنافق��ني ! فم��ن خالل ه��ذه الح��داث �شيعرف 
الع��امل كل��ه |�شر هذا الن�ش��ر| وملن من��ح و �شيعلم 
اجلمي��ع ان هن��اك »رج��ال »باع��وا هلل جماجمه��م 
تاج��روا مع اهلل فربح��ت جتارته��م »ا�شتجابوا هلل« 
وكان��وا ان�ش��اره »فحظ��وا »مبعي��ة اهلل »وتوفيقه 

»ون�شرته« وعزته »...
�شتك�شف لكم اليام 

خال�شة |ح�شاد التاريخ |
خال�شة ،مهام الر�شالت، ال�شماوية 
خال�شة ، مهام الر�شالة ، املحمدية 

خال�شة الميان احلقيقي ال��ذي يتمتع به اولياء 
اهلل يف ار�شه

|خال�ش��ة املنهج الق��راآين| الذي من اجله خلقت 
الدنيا ومن اجله |بعث ر�شول اهلل اإلى ار�شه| ..

�شرتون ماذا تعني ||معية اهلل||
�ش��رتون م��ا معنى ||كون��وا ان�ش��ار اهلل ||انه مل 
يكن امرًا او توجيها عابرا ! او ت�شلية ! او امرا لي�س 
ذو قيم��ة ول يرتت��ب علي��ه م�شئولية ! ب��ل من اجل 
هذا المر |خلقت الدنيا| انه المر الوحيد الذي من 
خالل��ه |�شيظهر اهلل دينه | فمعركه »ال�شاحل »جزء 
م��ن |ر�شال��ة الظه��ور | فه��ي اعظم معج��زة يف هذا 

الع�شر - ولن يدركها ال| املوؤمنون|
اما احلاق��دون„ املنافقون„ »ف�شيلتحقون بركب 
فرع��ون ول��ن يدرك��وا انف�شه��م ال وه��م غارق��ون 
املعركة  به��ذه  العامل  �شينبه��ر  كي��ف  �ش��رتون  „و 

واملنافقون لزالوا يف غيهم و�شباتهم عالقني.
»«انتظ��روا فف��ي جعب��ة اليام ما ي�شف��ي ويفرح 

�شدور املوؤمنني »« 
} انتظ��روا فاآيات اهلل على ابواب املندب جاهزة 

للظهور اإلى كل ا�شقاع الر�س »
ظهور دين اهلل بظهور ان�شاره

بقلم / علي الشرفي

اإل��ى  املوؤمن��ون  وتعال��ى  �شبحان��ه  اهلل  مي��ز 
فئ��ات ولكنه ف�ش��ل فئة م��ن بينه��م واأ�شماها ب��� 
)ال�ضابق��ون ال�ضابقون اأولئ��ك املقربون( ، ولي�ش 
هن��اك اأف�شل من هذا الو�ش��ف ي�شدق على اأبناء 
حمافظ��ة �شع��دة التي خا�ش��ت حروب��اً متتالية 
حت��ى ق��ال قائل هي بل��د الأط��الل لكرثة م��ا دمر 
املعت��دون فيها من��ذ الع��ام 2014م وحتى اليوم 
،، وهاهي الي��وم تقف باأبنائها الك��رام املعطائني 
منت�شب��ة قامته��ا نح��و عن��ان ال�شم��اء ل زه��وًا 

وتكربًا بل عزة و�شمودا .
جدي��ٌر بالذكر اأن اإع��الن ال�شاد���س والع�شرين 
م��ن �شه��ر مار���س لع��ام 2015م وال��ذي يعن��ي 
اإعالن��ا للحرب ال�شعواء والع��دوان الغا�شم على 
بالدنا اليم��ن مل يكن لي�شدم اأبن��اء املحافظة ول 
ليحملهم على التهافت على ما يوؤّمنون به حياتهم 
فق��د ت�شربوا الثقافة القراآني��ة من اأفواه العظماء 
مبا�ش��رة وعا�شوها ترجمة عملية يف الواقع لعدد 

من ال�شن��ني ما �شكل لديهم ح�شان��ة من اأي تهور 
قد يريده��م العدو اأن يقعوا في��ه وتظهر حكمتهم 
�ش��ربًا حتى ي��اأذن اهلل ور�شوله وتت�ش��ح الروؤية 

ويبني املوقف الالزم من ويل الأمر حفظه اهلل .
منه��ا يف طري��ق  ق�ش��ر  م��ا  اإل  اأع��وام  ثالث��ة 
الكتمال عا�شها اأبناء حمافظة �شعدة كاإخوانهم 
م��ن اأبناء املحافظ��ات الأخرى تقلباً ب��ني املاآ�شي 
والآلم ف�شم���س جغرافيته��ا تك�ش��ف عن جرمية 
وماأ�ش��اة ارتكبه��ا العدوان الأمريك��ي ال�شعودي 
ال�شهيوين الغا�شم وكذلك غروبها ، ومل اأعد اأدري 
ما ال��ذي يف�شله اأبناء املحافظة ه��ل ال�شروق اأم 
الغروب رغ��م اأين اأكاد اأجزم اأنه بات �شيان لديهم 
ف��اإن اختفت ال�شم���س ف�شوء الغ��ارات والق�شف 
ال�شاروخ��ي واملدفع��ي تظ��ل باقي��ة تتفرعن بها 
ال�شيط��ان الأك��رب وقرنها . ومل يكن ه��ذا فقط ما 
مي��ز اأبن��اء املحافظة فقد متي��زوا باأنهم يعي�شون 
ح�شاري��ن فه��م �ش��ركاء م��ع اخوانهم م��ن ابناء 
املحافظ��ات الأخرى يف احل�شار العام لكن العدو 
فر���س عليه��ا ح�ش��ارًا خا�ش��اً ويكف��ي امل�شاف��ر 

اإل��ى �شعدة �شاه��دًا ما يراه باأم عيني��ه ما خلفته 
دميقراطية اأمري��كا واإ�شالم ال�شعودية ف�شاًل عن 
م��ن يريد اأن يتجول بني قراه��ا ومدنها ومزارعها 
وي��رى احلق��د والطغي��ان لتل��ك الق��وى ظاه��رًا 
للعي��ان وباإمكانه �شوؤال ا�شج��ار الرمان والعنب 

واخل�شروات الأخرى .
خلفه��ا  الت��ي  املوجع��ة  الآلم  ورغ��م  الي��وم 
الع��دوان وقبل اليوم ظل اأبن��اء حمافظة �شعدة 
مي�شك��ون بزمام ال�شب��ق يف كل جبهة وميدان ويف 
كل ف�شيل��ة واإح�ش��ان ، ومن وق��ف معي اليوم يف 
وقف��ة �شحار القبلية وقافلتهم الغذائية و�شمع ما 
يجري يف املديريات الأخرى من هدير النفر العام 
وامل�شارعة نحو التجنيد والبذل بالغايل والنفي�س 
ا�شتجاب��ة لدعوة القائد يج��د الرتجمة احلقيقية 
لكالم �شيد املر�شلني �شلوات اهلل عليه واآله و�شلم 
ْحمِن ِمْن ِقَبِل الَيَمِن “ويلم�س  ” اإِنهّ لأَِج��ُد َنَف�َش الَرهّ
اي�شاً م�شداق �شهادة ال�شيد القائد لأبناء �شعدة 
” اأما �شعدة فهي تلك ال�شباقة ” فهنياً لٍك �ضعدة 

اإذ ت�شرئب لذكرك الأعناق .

 أفضيلُة السبِق حكٌر عليك؟!

إنه اليمن صانع املعجزاتبـــاب املـــنـــدب »بـــوابـــة الــعــبــور والــظــهــور« 
صالـــــــــــــــح مقبــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــارع

طائرت��ان_يف اأق��ل م��ن 24 �شاعة يعترب 
ه��ذا اإجن��از كبر حقق��ه الدف��اع اجلوي 
ال�شاروخي��ة  الق��وة  فلرج��ال  اليمن��ي، 

خال�س �شكرنا وتقديرنا.
بع��د األ��ف ي��وم م��ن ال�شم��ود ا�شتطاع 
امل��ارد اليمن��ي اأن ُيغ��ر املعادل��ة عل��ى 
الأر���س ويعي��د احل�شاب��ات لل��دول التي 
��ة  تعت��رب نف�ضه��ا ُعظم��ى ونعتربه��ا َق�ضهّ
اأمام ق��وة اهلل �شبحانه وتعالى، ويلخبط 
الأوراق الت��ي تلع��ب به��ا �ش��د ال�شع��ب 

اليمني.
لي�ش اإجنازا ب�ضيطا اإ�ضقاط الطائرتني، 
حت��ى واإن كان��ت ل توؤثر يف الع��دو مادياً 
ا  على املدى القريب، ولكنها توؤثر فيه ماديًّ
على املدى املتو�شط والبعيد وبالتدريج، 
يعي��د  وجتعل��ه  ��ا  معنويًّ في��ه  وتوؤث��ر 

ح�شاباته جتاه هذا ال�شعب ال�شامد.
كي��ف ِل�ضعٍب ُيطَحن من��ذ ثلث �ضنوات 
��ر ب��ًرا وبح��ًرا وج��ًوا، ويف ذات  وُيحا�ضَ
الوقت فق��را، واإمكاناته بدائية وب�شيطة 
ي�ض��اوي  القوم��ي  وَدْخُل��ه  وحم��دودة، 
فر مقارنة بالدول التي حتاربه، كيف  ال�ضِّ
له اأن ي�شمد وي�شرب ويقاوم هذا العدوان 

طوال هذه الفرتة؟!.
ولي���س ال�شم��ود فح�ش��ب ب��ل ا�شتطاع 
�شناعات��ه  تطوي��ر  الذاتي��ة  وبجه��وده 
وا�شتط��اع  اجل��وي،  ودفاع��ه  احلربي��ة 
اإ�ضق��اط طائ��رات الع��دو الواح��دة تل��و 
الأخ��رى بتل��ك الإمكان��ات 
الب�شيط��ة،  الذاتي��ة 
وا�شتط��اع تغي��ر 
املعركة  معادلة 
الدف��اع  م��ن 
الهج��وم،  اإل��ى 
ومقاوم��ة 
وجه��اد 
العدو 

يف 

اأربع��ني جبهة ممتدة عل��ى طول احلدود 
مل��ل،  اأو  كل��ل  دون  والبحري��ة  الربي��ة 
د النت�ض��ارات املتتالية،  وا�ضتط��اع ح�ضْ
وهزمية الرت�شان��ة الع�شكري��ة ال�شخمة 
ب�ش��الح الكال�شنك��وف البدائ��ي الب�شيط، 
وا�شتطاع اأن ُي�شّنع ال�شواريخ ويطورها 
ويغ��زو دول الع��دوان اإل��ى عق��ر دارها، 
و�شرباته ت�شيب العمق وعمق العمق يف 

عوا�شمها ومدنها وقواعدها.
�شعب هذه �شفاته يعترب معجزة القرن 
الواحد والع�شرين، واأ�شطورة ال�شعوب 
يف حتقي��ق امل�شتحي��ل، �شع��ب كه��ذا ل��ن 
ُيه��َزم، ول ت�ضتطي��ع اأي دولة مهما بلغت 
قوته��ا اأن تلوي ذراع��ه وتهزمه وجتعله 
ي�شت�شل��م، اإن��ه �شع��ب يجع��ل اجلباب��رة 
اأراد  اإذا  �ضع��ب  �ضاجدي��ن،  ل��ه  وا  َيِخ��رُّ
النج��وم ناله��ا. �شع��ب ترّبى عل��ى الإباء 
ويرف���س ال�شي��م واملداهن��ة، ولي���س يف 
قوامي�ش��ه ال�شت�شالم اإن��ه اليمن و�شعب 
اليم��ن يا اأوغاد!!، فاأين تذهبون؟ فال مفر 

لكم من جحيمه.
اإذا بل��غ الر�شي��ع لن��ا فط��ام * تخر له 

اجلبابر �شاجدينا.
ر الفي والقوة التي  ولكن.. ما هو ال�ضِّ
ميتلكه��ا هذا ال�شعب والتي جعلته ُي�شّطر 
النت�شارات وي�شنع املعجزات وجعلته 

قوياً و�شامًدا حتى اللحظة؟
ة،  ُهن��ا ال�ضر: اأن��ه الل والق�ضي��ة احَلقَّ
فاليم��ن املوؤمن يقاتل م��ن اأجل اهلل ودينه 
ويف �شبيل اهلل �شبحانه وتعالى، ُهنا ال�شر، 
يف اأن ه��ذا ال�شعب يعتق��د ويتيّقن ويوؤمن 

ح��ق  عل��ى  عل��ى باأن��ه  وغ��ره 
ق�شيته الباطل، يقاتل من  اأج��ل 

 ، ميت��ه مظلو ب��الل و َفثقُت��ه 
له عليه  هلل وتوكُّ وُن�شرت��ه 

ين��ه  لد ِكه و ومت�ضُّ ولوطن��ه 
الهدى جعلته  باأعالم 
والق��ويَّ  الغال��َب 
“اإن  ��َر،  واملنت�ضِ
ين�شرك��م  اهلل  تن�ش��روا 
و”اإن  اأقدامك��م”،  ويثبت 
ين�شرك��م اهلل فال غالب لكم”، 
و”م��ا رميت اإذ رمي��ت ولكن اهلل 
رمى” و”كم من فئة قليلة غلبت 
م��ع  واهلل  اهلل  ب��اإذن  كث��رة  فئ��ة 

ال�شابرين”

يقال اأن اليمن تكبد دمارا كبرا يف البنية التحتية ، هذا �شحيح. 
ولك��ن الع��امل اأخ��ذ يعم��ق فهم��ه لق��وة دم��ار الع��دوان الإرهاب��ي 
وهند�شت��ه ومهند�شيه وب��دت تنك�شف قوة النت�ش��ار اليمني ، ويف 

ل وج��ه منه��ا ق��وة اإيقاف ه��ذا الدم��ار املهول. ول ق��وة حيث 
انت�ش��ار يف املق��ام الأخر، بل جمرد اإره��اب ن�شتطيع 

�شع��ودي  اإره��اب  كبنائي��ة  بثب��ات  الآن  تعريف��ه 
امريك��ي �شهيوين مبعنى اأنه يوجد نظام �شعودي 

اجرام��ي اإرهابي حاق��د ل يخلق �شيئا 
بل قوة هدم وقتل �شنيعة 

ت  ر �ش��ا و
ة  ق��و

ف�ش��ل م��دّو يتم بناء ن�شر مين��ي مبني وعظيم عل��ى اأنقا�س الهزائم 
واخل�شائ��ر الت��ي يتكبده��ا حتال��ف الع��دوان عل��ى اليم��ن و اأهمها 
بن��اء الن�شان والدول��ة اليمنية واملجتمع اليمن��ي وهذا هو املعنى 
احلقيق��ي العمي��ق لالنت�شار كم��ا قال �شماح��ة قائد الث��ورة ال�شيد 

القائد عبد امللك احلوثي حفظه اهلل يف خطابه الأخر.
نع��م هو دمار وم��ا يحدث يف اليمن هو دم��ار �شامل ، ولكنه 

اليمني��ة اأي�ش��ا ويف العم��ق حتري��ر  الطاق��ات  ل��كل 
ع��ة  ب�شر عل��ى و تعتم��د  ق�ش��وى 

تيجي��ة  ا �شرت يوؤم��ن به��ا كل ال�شعب ا
وه��ي  ي��ل اليمن��ي  حتو
والدم��ار  القت��ل 

اإل��ى انت�ش��ار 

واعم��ار يعم��ل عليه��ا بح��ق وبجد كقف��زة نوعي��ة بع��دة خطوات 
كان ميك��ن اأن تاأخ��ذ وقتا اأط��ول بكثر يف و�شع اآخ��ر اأقرب لل�شلم. 
عدوانه��م وح�شاره��م وارهابه��م �شيعن��ي املزي��د م��ن النهيارات 
وال�ضق��وط ال�ضريع للغزاة و »الن�ضر يعن��ي املزيد من الت�ضحيات 
لبن��اء الن�شان والر���س اليمنية بالن�شر والنه�ش��ة ال�شاملة هكذا 
البناء على النقا�س يك��ون ولن يكون ال بالإرادة والعزم والوعي 

والعمل اجلماعي...
مل ت�شم��د ال�شعودي��ة والوليات املتح��دة ام��ام »بندقية اليمن 

م��ا اأ�شاب النظ��ام ال�شع��ودي والدارة طيلة 3اعوام وهذا 
يكي��ة  مر لأ فكلم��ا ا واله�شتري��ا  باجلن��ون 

ق��درات  طال��ت احل��رب زادت 
والبحثي��ة  الع�شكري��ة  اليم��ن 
اململك��ة  ان  والبنيوي��ة... 
ت�شلي��ط  تري��دان  املتح��دة  والولي��ات  ال�شعودي��ة 
وحو�س الديكتاتوري��ات الع�شكرية والإرهابي��ة واحلزبية التابعة 
له��ا منذ عق��ود من الزم��ن بوجوه ارتزاقي��ة مائعة عميل��ة م�شادة 
للثورة املقاومة وعلى �شاكلة ع�شابات اأوروبا ال�شرقية، لت�شليطها 
عل��ى اليمن.رغ��م ان ه��ذا التوج��ه ال�شتعماري يج��ري على قدم 

و�شاق ال انه يف�شل و�شيف�شل امام وعي ال�شعب اليمني 
اإن للولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ا�شرتاتيجي��ة عدوان و 
اإره��اب وا�شتعم��ار تق��وم اأول ما تقوم عل��ى هذه القوى 

»الرتزاقي��ة » املعادي��ة للث��ورة الوطنية ولال�شتق��الل وال�شيادة. 
وله��ذا امل�شروع العدواين قادة من موظف��ي العنف وم�شاربي خلق 
الأزمات ومن موظفي الإرهاب وم�شاربي النقالبات. اإن ال�شعودية 
وامري��كا تري��دان غا�شل��ي اأق��دام اأكرث م��ن ما�شحي اأحذي��ة تدمرا 
وتفق��را وتقتي��ال. وتريد تقاري��ر وح�شية و«وعوي��ل اإح�شائي« و 
»اأقنع��ة دمار » وتنميات مبذابح �شنيع��ة ل نهول بها ول نريد فيها 
ل ق�ش�شا لال�شتنزاف ول »�شردا للنهب«. بل »ال�شيخوخة الدموية 
للوهابي��ة وللراأ�شمالية الأمريكية » والرذيل��ة الإرهابية الإماراتية 
ت�شي��ان بذل��ك. وقيا�شا على »اأج��ور ارتزاقية واأ�شع��ار عبودية »، 
يتوه��م حكم بن �شلم��ان الرتامبي حتقيق اجناز قبل فوات الوان . 
غ��ر اأن اليمن الثوري لي�س بدعة �شعودية اأو اأمريكية وامنا موجة 
ثوري��ه مقاوم��ة جدي��دة ت�شيدت امل�ش��روع الثوري املق��اوم الكبر 

بامتدادات اقليمية وم�شتقباًل عاملية جاهزة هذه املرة...
لقد ان�شاف��ت تفا�شيل جيو - ا�شتخباراتية �شتى لبنية العدوان 
واحل�ش��ار امل�شل��ط على اليم��ن وهي جرائ��م حرب لكن ه��ذا يوؤكد 
تقديرن��ا ب�ش��كل قطعي �شوب روؤية كلباني��ة ال�شعودية و اأمركا يف 
م�شتنقع وح�شية اأ�شد وحيد »اليمن« ميتهن القتل املحرتف ب�شيده 
الفتاك مب�شتنقعه فنحن اليوم بزمن ال�شد الوحيد �شانع احل�شم 

وتثبيت الثوابت...
ال وه��و اليمن الذي يبني انت�شاره على انقا�س هزائم وخ�شائر 

اعدائه.. اليمن ينت�شر

بزمن احلسں وتثبيت الثوابت.. اليمن يبني انتصاره على أنقاض هزمية أعدائه

صعـــــــــــــــــــدة ..
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ه��ل تتذكرون عبد القوي اجَل��ربي؟ يبدو اأنه �ضوؤاٌل 
�شهل وب�شيط!

فم��ن ين�ض��ى ذلَك الأ�ض��َد ال��ذي �ضاوموه عل��ى �ضبِّ 
ْب.. ال�ضيد عبد امللك، اأو الدفن، فف�ضل الدَّفن على ال�ضَّ

ل��ن اأع��وَد ِبُك��م اإل��ى تفا�ضيل تل��ك الق�ضِة الت��ي بَلَغ 
يته��ا، ِعن��اَن ال�ضم��اء؛ كم��ا بَلَغْت اأدِخن��ة املدرعاِت  �ضِ

املحرتقِة حوله..
وق��د ُع��دُت الي��وَم لِذك��ِر ه��ذا البَط��ْل لأنن��ا الي��وَم 
ا، واأكاًل، و�ُشرًبا، واأحداًثا  معزومون يف �شيافته، اأر�شً
اأخ��رى... ولع��لَّ ِذك��َر بع���شِ التفا�ضي��ل، اأول��ى م��ن 

الإيجاز يف بحِر الألغاز..
ُهناَك يف الهامل��ي، يف)قاع اجَلربي(، ثلُث �ضاِحناْت 
ِة ُذعره��ا، رَفَعْت  )قلَّب��ات( تت�ضلَّ��ُل ِخل�ضة، وِمْن �ض��دَّ
اثنت��ان منه��نَّ ظهوَرهم��ا لتق��ِذَف ما عليها م��ن ُمرتزقة 
ْت عائدًة من حيُث اأَتْت ،  يتجاَوُزعددهم الثلث��ني، وفرَّ
تاركًة خلَفها ثلثنَي ُمرتزًقا، و�ضلًحا ثقيًل وحديًثا كان 
عل��ى ظهر ال�ضاحنِة الثالثة، والتي تاأخَرت ثلث دقائٍق 
اإ�شافي��ة.. بينما توقفت ثالث مدرعات على بعد حوايل 
كيلوم��رت واحد... وب��داأت حفري��اِت املرتزق��ة منذ اأن 
قَذف��ْت بهم ال�ضاِحناْت، خم�ضُة مرتزقة يحفرون مرت�ًضا 
يف الرماِل هنا، وخم�شٌة يثبتون الر�شا�س الكبر 7/12 
هن��اك، وع�ض��رة يوزعون ن�ضَف �ضنادي��ق الر�ضا�ش، 
ويدِفن��وَن ن�ضِفه��ا للبي��ع مت��ى م��ا اأُِتيح��ِت الُفر�ض��ة، 
وع�ض��رٌة يطوف��وَن ح��وَل امل��كان كفئ��راٍن يف متاه��ة، 

ويت�شاءلون فيما بينُهم:
-ماهو ا�شم املكان هذا؟

-ل اأدري. -هل نحُن قريٌب من املتمردين اأم بعيد.
ل ثالٌث يف احلواِر ويقول: ويتدخَّ

طوا.. وتلفََّت  -الل يلعنُهم رجمونا مثَل الِكلب وفحَّ
ميينا واأ�ضاَر اإلى بيٍت قريب وقال:

-مل��اذا ل ن�ش��األ هذا الرُجل ال��ذي يراِقبنا من نافذة 
منزله.. وي�شيح اأحُدهم قائاًل:

ود.. اأي��َن املتمردي��ن يف هذا ال��وادي، واأيَن  -ي��ا عبُّ
تواجدهم اأو اجتاههم؟ 

اأجابُهم وهو ي�شر بيده:
-حلظة..حلظ��ة.. دع��ون اآخ��ذ عي��ايل واأرَح��ل من 

املنزل قبل اأن تبدوؤوا معركتكم.. �ضاَح كبريُهم:
ْط. -ن�ضاألك عن املُتمردين وانت تريد تفحِّ

-اأن��ا اأعَزْل وه��ذه مزرعتي وه��وؤلء اأطفايل �ضغار، 
ويج��ب عل��يَّ حمايتهم، خا�ض��ة وقد )ع��َ�ُت( بجوار 
من��زيل ال�شغ��ر.. وفيما الرُج��ل يُجر طفلي��ه بني يديه 
وخلف��ه زوجته، و�ض��اَح كبرُي املرتزق��ِة بغ�ضب، وهو 

يوجه ر�شا�شه اإلى �شدر الرجل :
-للمرة الثالثة اأ�شاألك ه��ل هنا متمردون؟ اأم تريدين 

اأعبي بطنك ر�شا�شا.
-ل اأع��رف اأي��َن ُه��م ومل يدخلوا مزرعت��ي اأبًدا ومل 

يقرتبوا من منزيل نهائًيا.. 
ابت�ضَم كبرُي املرتزقة يف اطمئنان..

وكذل��َك ابت�ض��َم قائُد الأ�ضب��ال الأبط��ال، وهو ي�ضُع 
الناظور بجواِره، ويقول:

-احلمُدلل فقد خرَج املواِطن ح�ضن حممد من منزله 
يف الوقِت املُنا�شب.

والتفَت اإل��ى الأ�ضوِد حوله وكل واحٍد منهم يف كامِل 
تِه ويف اأُهبِة ا�ضتعداِده، ورفع اأحُدهم يَده وقال: ِعدَّ

-دعن��ي لوح��ِدي اأق��وُم به��ذه املُهم��ة، واأع��دَك اأن 
اأَُجندلهم جميًعا، فهم مك�ضوفون متاًما..

اعرت���شَ البقي��ة وقالوا ل مُيِك��ن املغام��رة بواِحٍد 
َر قائده��م بعيني��ه نظ��رًة ما�ضح��ًة عل��ى  اأب��ًدا... م��رَّ
وجوهه��م فاإذا بِه يرى كل واحٍد منهم ي�ضرُب يده على 

�شدره ويرفُع حاجبيه بال�شتعداد والنطالق..
وير�شُم قائدهم اخلطة باإحكام:

نح��ن �ضنتول��ى اأم��َر ه��وؤلء املُرتزق��ة، واملُدرع��ات 
اأق��َرْب،  فه��م  اأب��و...  جمموع��ة  اأمره��ا  �ضتتول��ى 
��ا.. والتفَت اإليهم واأكمل  و�ضينتظ��رون اإ�ضارة البدء ِمنَّ

حديثه قائاًل:
-اأنَت هن��اَك حيُث تلَك ال�ضج��رة، واأنَت ُهناك حيُث 
ذلَك اجل��دار، واأنتما ُهناك يف ذل��ك املرتَفع ل تتحركاِن 
اأب��ًدا، والبقي��ة ُهنا كاإ�شناد ل يتحرك��ون، واأنا �شاأ�شُلك 
ذلَك املُنَح��در، ور�ضا�ضُة البداية م��ن عندي، وبعدها 
ل ت��روح ر�ضا�ض��ة ه��َدر كله��ن يف القل��ب ...قاطع��وه 
جميعه��م قائل��ني: -وال اجلمجم��ة.. كان��ت اأ�ش��واُت 

املرتزقة تتعالى، وي�شيُح اأحدُهم، قائاًل:

-ه��وؤلء احلرامي��ة مل يح�ش��روا لن��ا اإل ع�شرا.. 
اأ�ش��ار ل��ه كبرهم اأن يقف��ز اإلى البي��ت ويجِلب منه كل 

�ضيٍء يوؤكل...
ت�ضلََّق املُرتزق جدار املن��ِزل، لكنَّ ر�ضا�ضة البداية 
لعلع��ة  وب��داأْت  املن��زل،  بداخ��ِل  و�ضق��َط  اأ�ضابت��ه، 
الر�شا�ِس من كل مكان، واملُرتزقِة يتخبطون وير�شون 
بر�شا�شهم الكب��ر ور�شا�شاتهم الكال�شنكوف كل مكان، 

وناَلت املزارُع ال�ضراء من ر�ضا�ضهم الكثري...
كاَن امل�ضَه��ُد دراماتيكًيا، فف��ي كل ثلِث ثوان ي�ضقُط 
اأحُدهم.. تلفَّت كبريهم وقد متدد بطوله، وغر�ش راأ�ضه 

خلف الأكيا�ِس اململوءة بالرتاب وقال:
-هل تروَن اأحًدا.. فاأجابوه:

-نرى ر�شا�شهم يف جماجِم العيال فقط..
�ضاَح فيهم قائًل:

اط يا جماعة .. -الِفحَّ
اط، وا�ضتعلْت املُدرعات...  وبداأ الِفحَّ

وتوقفت ر�شا�ش��اُت الأبطال عن اللحاق بالهاربني، 
وتعالت اأ�شواُتهم بدًل عنها قائلني:

-هرب��وا هربوا ..هربوا يا رجال اهلل هربوا.. فوقهم 
يا رجال اهلل فوقهم...

وت�شاب��ُق الأبطال اإل��ى مراب�ِس املرتزق��ة، ليحملوا 
�ضا�ش احلديث املتطور الفريد، ويحملوا ال�ضناديَق  الرَّ
املليئ��ة بالر�شا���س املتع��دد، ويجمع��وا الر�شا�ش��ات 

وال�شناديق الأخرى...
ُيحلِّ��ق  فيم��ا   ، الآمن��ة  اأماكنه��م  اإل��ى  ويع��ودوَن 
الطريان وُيلِح��َق البقية الباقية من املرتزقة الفارين، 
َل به��م، فيما كانوا ي�ضتنجدونه  ليقتله��م �ضرَّ قتله، وينكِّ
بهواتفه��م، فرُيد عليهم بر�ضا�ضات مروحياته، يف م�ضهٍد 

موؤمل، لكنه الواقع...
اجتم��َع الأبطاَل من اجلي�ش واللجان، وُجل حديثهم 
�ضك��ٌر لل عل��ى توفيق��ه، واأخ��ذوا يتناول��ون الطع��اَم 
ويوزع��وَن احلل��وى، والت��ي كانت ن�ضيبُهم م��ن قافلٍة 
كب��رية تربَّعْت بها الأ�ضرة العظيمة املنا�ضلة الوطنية 

الغيورة املوؤمنة؛ اأ�ضرة عبد القوي اجلربي...
ول�شان حالهم يقول:

َ الل خريكم يا بيَت اجل��ربي، وَن قريَر الَعني  -ك���َّ
ي��ا عب��د القوي، فل��م يتحرَك الع��دو �ضرًبا واح��ًدا بعَد 

مرت�ضَك اأيها البطل!
لي�ش��ت الق�شة من وح��ي اخليال، فمقاط��ع الفيديو 

�ضتحدثكم عما عِجزْت الكلماُت عن و�ضفه!
ويف اخلتام:

اأمل اأخربُك��م ب��اأن معرك��ُة �شيد الغ��زلن يف الأر�ِس 
الت��ي )ُوِل��َد( فيها عب��د الق��وي، وباأننا م��ع الأبطاُل يف 

�ضيافِة البطْل!
وح��نَي نِقُف خا�ضع��ني متعجبني متاأمل��ني اأماِم هذه 

املُنجَزاُت واملُعجزات، ل ي�ضعنا اإل اأن نت�ضاءل:
عن اأيِّ �ضعٍب نكُتْب!

عن اأيِّ عظماء نتحدث!
عن اأي معارك يُخطُّ القلم!

ُد اجلواُب الوحيد؛ كل حرية بالقول: ويبدِّ
اإنه، اإنهم، اإنها: 

اليَمن

كان��ت الطائرات يف م��كاٍن اآمن، ولك��ن النازلني 
منه��ا متلحف��ني باخل��وِف والرع��ِب، ور�شا�شاتُهم 
الع�ضاك��ُر  وحت��رَك  الر�ضا���ش،  لإط��لق  ٌة  ُمع��دَّ
الثلث��ة بني تلَك املواق��ع والتي ما ت��زاُل الأدخنُة 

تت�ضاعَد منها خمتلطًة برائحِة الدماء. 
وم��ا اإن وق��َف اجلن��وُد الثلثة عل��ى زملئهم ، 
حت��ى انفجروا باك��ني وارتفَع عويله��م، واأ�ضاروا 
للمرتزق��ِة بحم��ِل القتلى ب�ضرع��ة، قب��َل اأن تغيَب 
ال�ضم���ُش ويح��لُّ الظ��لم فرتتف��ُع ن�ضب��ُة ال��وِف 

والذعِر والهلْع..
اأقلعِت الأربُع املروحي��ات، ثم هبطت، لتجد يف 
ا�ضتقباله��ا املاآت من ال�ضباط، وحوايل ثلثة اآلف 
جن��دي، قد انتظم��ت �شفوفهم، وب��دا احلزُن على 
وجوهه��م، وبع��َد اأن األق��وا النظراِت عل��ى القتلى 
امللفوفني باأع��الِم اململكة، وانطلقت بعدها اجُلثث 
يف �ضي��اراِت الإ�ضع��اف باجت��اه امل�ضت�ضف��ى، ث��مَّ 
ة، واأرَعَد واأزبَد،  اِط من�ضًة ُمعدَّ اعتلى كبرُي ال�ضبَّ
واأخرَبه��م ب��اأن الع��دو ق��د اأدَخ��ل �ضلًح��ا جديًدا 
يف املعرك��ة، وله��ذا �شيت��م اإحراق كل �ش��يء يلمُع 
يف اجلب��اِل املطل��ُة على جن��ران، وطال��َب اجلميَع 
رهم بوعد امللِك  بال�ضتعداد لبدء ليلٍة جديدة، وذكَّ

باملكافاأة املُجزية..
و�ضع��َد خلف��ه ج��راٌل اأمريك��ي يتكل��ُم عربيًة 

رًة وقال: مك�ضَّ
-لقد اأحرجتمونا اأماَم العامَل كله وف�ضحتمونا 
ف�ضيح��ة تل��َو ف�ضيحة، فاأح��َدث دباباتن��ا حُتَرق 
رم��اًدا  ُت�ضب��ُح  القوي��ة  ومدرعاتن��ا  بالولَّع��ة، 
بالكرت��ون، والآن ياأت��وَن اإليك��م يف الأماك��ن الت��ي 
ول  الط��ر  اإليه��ا  يرق��ى  ل  �شواِه��ق  جعلناه��ا 
ي�ضتطي��ع الو�ضوَل اإليها ب�ضر، فياأتونكم بال�ضلمِل، 
اأي ف�ضيح��ٍة جلبتموه��ا لن��ا، واأي خ��زٍي وع��اٍر 

األب�ضتمون��ا؛ اأيَن كنت��م نائمني اأيه��ا الِبغال، واأيَن 
كم الأمني اأيها الأغبياء.. ِح�ضُّ

ويرفُع اأحُد اجلنوِد يده ويقول:
-يا�شي��دي اأعداوؤن��ا متمر�ش��ون عل��ى احلرِب، 
ومتدرب��ون من��ذ الطفول��ة، وه��م ي�شاغلونن��ا قبل 
الهجوم بقذائف بعيدة، ول ندري اأنهم قد اقرتبوا 
منا ب�شب��ب ا�شتم��رار القذائف، وخا�ش��ًة واملكاُن 
��ن بذل��ك الق�ش املُتق��ن.. يقاطع��ه اجلراُل  حم�ضَّ
الأمريك��ي قائ��ًل: -ماذا نفَع��ُل لكم اأيه��ا اجُلبناء، 
ه��ل ن�شن��ُع لكم متار���س وُنعلقه��ا يف ال�شم��اء، اأم 
جنعل لك��م اأقفا�ٍش م��ن حديد، اأم م��اذا نفَعل؟ ثم 
ينظر اإلى الطوابر املتعددة الألوان واجلن�شيات 
ويكمُل حديث��ه قائاًل: -اإن كنتم يف مواقع مفتوحة 
ناكم  ف�ُضرعاَن ما تهربون عند اأوِل طلقة، واإن ح�ضَّ
اأتوك��م اإل��ى متار�شك��م، ولولنا وطائراتن��ا لُكنُتم 

ومملكتكم يف خرِب كان..

رفَع يدُه جندٌي آخر وقال:
-يا�ضي��دي نح��ُن نقات��ُل مبعنوي��اٍت منه��ارة، 
فالروات��ب �شت��ة اأ�شه��ر مل ن�شتل��م ري��ال واح��دا، 
ل مكافاأة  واملكافاأة كلم فقط، ومن ماَت منا ل ت�ضِ
امللك لأهله اأبًدا وا�شاألوا من مات، وقيادتنا ممزقة 
وقائ��ُد حر�ِضنا الوطني مع��زول .. �ضاَح ال�ضابط 

ال�شعودي قائاًل:
-ا�شم��ت ا�شم��ت ، �شكل��ك عمي��ل، خ��ذوه اإلى 
الزنزانة.. وقفز خم�ضة جن��وٍد ليكتفوه ويدفعون 
ب��ه نحو مبن��ى كب��رٍي يف اجل��وار.. لك��ن اجلرال 

الأمريكي �ضاَح قائًل:
-فكوا رباطه واأح�شروه اإيل.. واأوقفه بجواره 

وتابَع اجلرال الأمريكي حديثه قائًل:

-تلفت��وا ي��ا �شع��اودة ميينك��م وي�شارك��م، األ 
ت��رون ه��وؤلء اجلن��ود م��ن كل بقعٍة يف الع��امِل قد 
اأت��وا مل�شاعدتكم �شد ه��وؤلء اليمني��ني الأوبا�س، 
األ ترون كم عدد الطائرات والطيارين الأمريكيني 
الذين ي�شاعدونكم لياًل ونهارا، اأمل تروا اإلى اأنواع 
ال�شالِح ال��ذي ُنزودكم به، األ تعلمون اأن يف موقع 
)ال�ضبع��ة( لوح��ده �ضت��ة نواظري ل توج��د مثلها 
اإل م��ع اجلي���س الأمريك��ي والإ�شرائيل��ي فق��ط، 
وبا�شتطاعتها روؤية منل��ة على بعد كيلومرتات يف 
لي��ٍل اأو نه��ار، ومثلها ثمان قنا�ض��ات حديثة جًدا، 
عدا عن املدافِع والر�ضا�ضات الكبرية؛ األ تعلمون 

اأنها وقعت بيد اأعدائكم..
كانت ال�ضم�ُش ق��د طَوْت �ضراجها الوهاج، وبداأ 
اللي��ل يب�ش��ُط رداءه الأ�شود بب��طء �شديد، وفيما 
التوبي��خ والتهدي��د والزج��ِر والوعي��د ي�ضتمرُّ من 
اجل��راِل الأمريك��ي، حت��ى �ض��اَح اأح��ُد الع�ضاكُر 
الأمريكيني ِم��َن املتمركزين على �ضطِح اأحِد املبان 

املجاورة الكبرة باأعلى �شوته قائاًل:
اأووو م��اااي  ق��ااااااد » -«  اأووو م��اااي   »-

قااااااد »-« اأووو ماااي قااااااد »
وماهي اإل ثلٌث ثوان، وق��د تعلَّقْت كل العيوِن 

نحوه، وهو قاب�ٌس بكلتا يديه على راأ�شه..
ب��رٌج �ضق��َط م��ن  واإذا بج�ض��ٍم طوي��ل وكاأن��ه 
ال�ضم��اء، يه��وي كال��ربكان يف ال�ضاح��ة، فيقِل��َب 
عاليه��ا �شاِفلها، وتت�شاع��ُد احلرائ��ُق الكثيفة من 
الأج�ش��اد، وتتعال��ى  م��اآت  الطائ��رات، وتلته��ُب 

ال�ضرَخاِت بكل اللغات، 

ديو���س«  اأووه   »- ق��اااااد«  م��ااااي  »اأووو 
-«اأومي��و ديو« -« اإي منق��و وانقو« -« اأوه مون 
دي��و« -«مو قابنا غ�شف عم��رك واموكريد«- »يا 

ايه اريويل يحرقون«- » يالربع َطاح �ضروايل« امَّ
كان��ت اأقدام اجل��رال حترتق، من اأث��ِر برتوٍل 
مت�ضرب، اأخرج هاتفه وحتدَث اإلى زوجته وقال:

اأن  واأعل��ُم  الآن،  نح��رتق  نح��ن  -عزيزت��ي 
الإع��لم ال�ضع��ودي �ضيك��ذب، ف��اإن م��تُّ فاأخربي 
القنواِت كلِّه��ا، باأنَّني متُّ حرًق��ا، ومعي املاآت من 
جن��وِد النخبة الأمريكية، وم��ن الطيارين املهَرة، 
والكث��ري الكثري من اجلن�ضيات املتعددة، يف م�ضهٍد 
مل اأَر مثل��ه يف حيات��ي، واأخربيهم ب��اأنَّ من اأحرقنا 
ه��و �ش��اروٌخ من جه��ِة اليم��ن... وترتِف��ُع رائحة 
��واء، وترتف��ُع معه��ا األ�ضن��ُة الله��ب، وحَتِمُل  ال�ضِّ
ن�ضائَم الليل ترددات �ضدى اأ�ضوات رجال الرجال 

حاملًة يف اأمواجها �ضرخاُت )الل اأكرب(
لََّم بريء  وُتعلُن قناة امل�ضرية املظفرة، باأن ال�ضُّ
م��ن حرائِق الليلة يف الق��واِت اخلا�شِة ال�شعودية 

يف جنران؛
واأن الفاع��ل ه��و اليمن��ي البالي�شت��ي بركان من 

نوع قاهر تو اإم .. 
وُتعِلُن قن��وات العربي��ة والإخبارية واحلدث 
ت  ال�ض��اروخ  ب��اأن  كالع��ادة؛  ني��وٍز  وا�ض��كاي 
اإ�شقاط��ه بالباتري��وت واأن احلرائ��ق كان��ت م��ن 

ل �ضاِحن اجِلرال الأمريكي. ا�ضتعال حُموِّ
ريِة  �ُضكًرا لل، وللقائِد، ولرج��اِل امَل�ضريِة وال�ضِّ

والتاريخ.

تقارير

ْل شـــاِحـــن اجِلـــنـــرال ! ُمـــحـــوِّ

صـيـد
!الِغزالن

أصاَب هدفه!
د/ مصباح الهمداني

ُد ب��اأن البالي�ضتي  نَع��ْم اأ�ضاَب هَدف��ة! القوة ال�ضاروخي��ُة توؤكِّ
َة الت�ضويَب يف كلِّ  اأ�ض��اَب هدفه! وما احلاجُة للتاأكيِد فقد راأينا دقَّ
�ض��اروٍخ!  وما اأنكرته العربي��ة والإخبارية، َيع��رتُف به الراعي 
وال��وايل واملم��ول والداعم الأمريك��ي والربيط��اين والفرن�شي، بل 
وين�ُض��ر كل التفا�ضي��ل الت��ي خلفه��ا كل �ضاروٍخ من ح��رٍق وهدٍم 

واإخراٍج عن الدمة!
ا���شَ اليمني بر�ضا�ضه الكل�ضنك��وف يقن�ُش روؤو�ش  عَرفَن��ا القنَّ
ويقتن���سُ  اأطقمه��م،  بالقنا�ش��ِة  ويطاي��ر  ومرتزقته��م،  الغ��زاة 

بالبازوكة مدرعاتهم، وُيحرق بال�شواريِخ املوجهة دباباتهم!
لأنهم اليمانيون املن�ضو�ُش عليهم من ربِّ العاملني باأنهم 

ُد  )اأول��وا ق��وٍة واأول��وا باأ�ٍش �ضدي��د(، والق��وُة والباأ���ُش يتجدَّ
رة! اليوَم يفرُح املوؤمنوَن  ويتعزز بالقيادِة املوؤمنة العارفة املُب�ضِ
به��ذه ال�ضرب��ِة امل�ض��ددة كما يفرح��وَن كل ي��وٍم ب�ضرب��اِت رجال 
الرجال امل�ش��ددة، ولكنها �شتكوُن ليلٌة ظلم��اء غرباء مدلهمة على 
عبدرب��ه وبقية العالقني يف فنادِق ال��ذلِّ والعاِر والزي والدمار، 
ِطُم اأحد  . املُِهم اأن يكون اللَّ �ضيتلقون �ضفعات من كلِّ من هب ودبَّ
ُر كثرًيا عند كلِّ �ضربِة قنا�ٍش ماهر،  اأبن��اء ال17 دولة.. اإنني اأتذكَّ
ْد؛ معركُة الندْق، ومب��ارزُة علي عليه ال�ضلم  اأو �ض��اروٍخ م�ضدَّ
لعم��رو ب��ن ود العامري، وعم��رو هذا كان عند الع��رب يف املا�شي 
كاأمريكا اليوم، وكان��ت القبائُل العربية ت�شتاأجُره ومن كان عمرو 

يف جي�ضها في�ضت�ضلم الطرُف الآخَر اأو ينهزم بكل تاأكيد، 
�َش رايت��ه اإلَّ علي ع، م��ع اأن عمرو كان  ومل يك�ِض��َر ِك��ربُه وُينكِّ
ي�شخ��ُر م��ن علي باأنه �ش��اٌب �شغ��ر، ول ي�شتطي��ع مواجهة اأكرب 
واأ�ضخُم واأ�ضجع فر�ضان العرب، لكنَّ النهايَة كانت خُمزيًة لعمرو 

ون�شًرا وعًزا وجمًدا لعلي ع ...
الي��وم عمرو ه��و يف )17 دولة( وعلي ع ه��و يف قلب ويد وعني 
و�ضم��ع ووع��ي وب�ضرية كلُّ مقاِت��ل ميني ابتداًء م��ن قائد الثورِة 
�ضلم الل عليه وحتى اآخَر �ضبٍل طاِهر يف جيزان، وجنران وع�ضري 

، وميدي واملخا واجلوف والبي�شاء ومارب ونهم!
اليوَم يحرِتُق مطار جيزان الإقليمي، كما احرتَق من قبله مطار 
خالد، وق�شر اليمامة، وقواِعُد مملكة قرِن ال�شيطان! �ُشكًرا لرجال 
الرج��ال، ولأمهات واآباء واإخ��وة واأخواِت رج��ال الرجال، �ُشكًرا 
نِع ه��ذه النت�ضارات  ل��كل يٍد وقدٍم وعقٍل وجي��ٍب كان �ضبًبا يف �ضُ
املتتالي��ة! واإنن��ا بحق، ن�ضتح��قُّ اأن ن�ضتلِهَم اأبي��اَت الإمام علي ع 
يف ه��ذه اللحظِة، والتي قالها لعمرو قب��َل اأن ُيجندله. . ونوجهها، 
با�ض��ِم كلِّ مين��ي ح��ر وطن��ي غي��ور؛ اإلى عم��رو الزم��ان ومملكة 

ال�شيطان ونقول لها:
ل تعجلَنهّ فقد اأتاك ... جميُب �ضوتَك غري عاجْز 

ُذو نيٍة َوب�ضريٍة ........ وال�ضدُق ُمنجي كلهّ فائز 
ا لرجوا اأن ُنقيَم( ........ عليَك نائحة اجلنائْز  )اإنَّ

ْرَبة جَنلء َيبقى ..... ذكُرها ِعنَد الَهزاِهْز ِمْن �ضَ

وعاد �لأ�سبال �لأبطال من معركة #ذ�ت_�ل�سالمل بغنائم كثرية، وفرحة كبرية بن�رص �هلل، ومعهم �أحد 
هد�ء، ور�فقتهم �ل�سالمل �حلربية، �آملًة �أن ُت�ساِرَك يف �ملعارك مر�ت ومر�ت.. �لأحياء �ل�سُّ

�سا�ْص، وبعَد ليلٍة كاملة، هبَط�ت �ملروحيُة �لأولى، وعليها  �رف �لآخر وبع�َد �أن هد�أَ �إطالق �لرَّ ويف �لطَّ
ب�سع�ة م�ن �ملرتزق�ة �ل�سنغال و�لبنق�ال، ونادى �أحده�م عرَب �جِله�از: -�ملوِقُع �آم�ٌن، بعَد �ن�سح�اب �لعدو، 

و�لقتلى ُهنا بالع�رص�ت.. وياأتي �جلو�ُب من �سابٍط »�سعاودي«:
-م�سطو� �خلم�سة �جلبال كاملة.. فريدُّ عليه �لبنقايل: -مت �لتم�سيط بكل مكان، فالعدو قد �ن�سحْب متاًما.. 
وتهبُط ثالُث مروحيات �أخرى عليها ثالثة جنود �سعوديون، ير�فُق كل و�حٍد منهم �سبعٌة من �ملرتزقة ..
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�شه��دت التطورات امليدانية يف اليم��ن خالل الأيام 
الأخرة وقوع عدد من الأح��داث الع�شكرية املهمة، 
ب��دءًا م��ن اإ�شاب��ة مقاتل��ة �شعودي��ة م��ن ط��راز اإف 
15 بوا�شط��ة �ش��اروخ تاب��ع للدفاع اجل��وي اليمني 
وانتهاًء با�شطي��اد غوا�شة جت�ش�شية تابعة لئتالف 

العدوان ال�شعودي.
عدة �شن��وات م�شت منذ بداأت تل��ك احلرب الغر 
متكافئ��ة يف �شب��ه اجلزي��رة العربي��ة حي��ث ي��رزح 
ا و القوي من حيث امل�شادر  اليم��ن، البلد الفقر ماديًّ
واملوقع اجليو�شيا�شي، حتت اأ�شد الهجمات اجلوية 
والربي��ة.. اليوم وبعد م��رور عدة �شن��وات ما يزال 
اليمن، �شامدًا بوجه املعتدين ال�شعوديني، ومدافعاً 
عن الثورة التي قام بها اأبناء �شعبه وانت�شروا فيها.
اجلي���س  م��ع  الع�شكري��ة  املواجه��ة  ظ��روف  اإن 
ال�شع��ودي خلق��ت حاج��ة لليمني��ني، والت��ي اإذا مل 
يت��م التغل��ب عليه��ا، ف��اإن ظ��روف احل��رب والقتال 
اأن��ه  املي��دان �ضتواج��ه م�ض��اكل خط��رية؛ مبعن��ى 
واإذا م��ا اأراد اجلي���س واللج��ان ال�شعبي��ة اليمني��ة 
الو�ش��ول اإلى حتقيق ال�شرتاتيجي��ات الدفاعية مبا 
يف ذلك الدف��اع عن املدن واملناط��ق الأخرى، وكذلك 
ا�شته��داف الأرا�ش��ي ال�شعودي��ة فاإنه��م بحاجة اإلى 
املع��دات  و�ش��ول  لك��ن  كب��رة،  واأدوات  مع��دات 
والأدوات الع�شكري��ة اإل��ى بلد يخ�ش��ع لعقوبات من 
قب��ل الأم��م املتحدة، وم��ن جانب اآخر يواج��ه تفوقاً 
ع�شكري��اً جوي��اً مطلقاً من قب��ل الع��دوان ال�شعودي 
وحظ��رًا جوي��اً مفرو�ش��ا عليه، يعد اأم��رًا غر ممكن 
و�شعب للغاية..وعلى ه��ذا الأ�شا�س �شرع اليمنيون 
خ��الل الأ�شه��ر املا�شي��ة بالعم��ل عل��ى اإنت��اج اأنواع 
املع��دات الع�شكرية، ووفقاً للحاج��ة امللحة للوحدة 
ال�شاروخي��ة التابع��ة للجي���س واللج��ان ال�شعبية ، 
فقد مت اأوًل البدء باإنتاج اأنواع القذائف وال�شواريخ 
باعتبار هذا الأمر اأولوي��ة ق�شوى، وبعد عدة اأ�شهر 
جرت اإزاح��ة ال�شتار عن اأول النم��اذج ال�شاروخية 
التي مت��ت �شناعتها باأيدي اخل��رباء اليمنيني حيث 
حمل��ت اأ�شماء زلزال، وقاهر، وقاه��ر ام 2، وبركان، 
وب��ركان 2H.. الخ كم��ا اأطلقت يف بع���س العمليات 

الع�شكرية باجتاه الأرا�شي ال�شعودية.
لك��ن احلكاي��ة مل تك��ن كذل��ك، حي��ث اأن اليمني��ني 

وبالت��كال عل��ى قدراته��م املحلية جنح��وا يف اإنتاج 
اأن��واع الطائ��رات امل�ش��رة، مث��ل طائرت��ي قا�شف، 
ورا�شد وعدد من الطائرات امل�شرة الأخرى التي مت 
الك�ش��ف عنها تباعاً، وقد جنح��وا بعد ذلك مبهاجمة 
فرقاط��ة تابع��ة للق��وات البحري��ة ال�شعودية حملت 

ا�شم “املدينة” بوا�شطة زورق مفخخ .
ع��ن  والك�ش��ف  الدفاعي��ة  املنتج��ات  تق��ف  مل 
الإجنازات اجلديدة يف اليمن عند هذا احلد وح�شب، 
ب��ل مت الك�ش��ف خ��الل الأي��ام الأخ��رة عن ع��دد من 
املنج��زات الأخ��رى التي رمب��ا يعد اأهمه��ا �شاروخ 
دفاعي غر معروف والذي جنح اليمنيون من خالله 
يف ا�شته��داف مقاتل��ة اإف 15 �شعودي��ة م��ن ط��راز 

)اإيغل(.

السعودية
اإ�شاف��ة اإل��ى ه��ذا ال�ش��اروخ الت��ي مل ُتن�ش��ر عنه 
معلوم��ات، يت�شح اأن اليمني��ني ا�شتطاعوا الو�شول 
اإل��ى الكامرات احلراري��ة الأمريكية اأي�شاً من خالل 
امل�شاه��د املوج��ودة يف الفيدي��و الت��ي عر�شتها قناة 
امل�شرة للحظ��ة اإ�شابة ال�ش��اروخ ملقاتلة الإف 15 
ال�شعودي��ة، فالكام��را الت��ي ك�شف اليمني��ون اللثام 
عنه��ا ه��ي �شناع��ة اأمريكي��ة وتابع��ة ل�شرك��ة با�شم 

.FLIR Systems
ولي��ة  يف  ال�شرك��ة   له��ذه  الرئي�ش��ي  املق��ر  يق��ع 
اأوريغ��ان الأمريكي��ة حي��ث حتتوي قائم��ة منتجات 
ه��ذه ال�شرك��ة عل��ى العدي��د م��ن اأن��واع الكام��رات 
احلراري��ة واملرئي��ة )الع�ضكرية وغ��ري الع�ضكرية( 
وق��د حملت الن�شخة من منتجات هذه ال�شركة والتي 
 FLIR Ultra ك�شف اليمني��ون اللثام عنها ا�ش��م
8500 وتتمت��ع بو�شعيتني للروؤي��ة اإحداهما نهارية 
واأخرى حرارية، حي��ث اأنه ومن خالل هذه الكامرا 
مت ت�شجيل حلظة اإ�شاب��ة ال�شاروخ الدفاعي ملقاتلة 

الإف 15 ال�شعودية.

اصطياد غواصة جتسسية
كم��ا وجنحت القوات اليمني��ة يف بداية �شهر يناير 
اجلاري من ا�شطياد اإح��دى الغوا�شات التج�ش�شية 
التابع��ة للع��دوان ال�شع��ودي يف املي��اه القريب��ة من 

ح��دود اليم��ن ومل يت�ش��ح حت��ى الآن كي��ف متك��ن 
اليمنيون من ا�شطياد هذه الغوا�شة.

 REMUS الغوا�ش��ة امل�شتهدفة هي من طراز
ن��ع واإنتاج �شرك��ة كونغ�شربغ  600 نرويجي��ة ال�شّ
ه��ذه  البحري��ة،  لل�شناع��ات   )kongsberg(
الأ�ش��وات  لتحدي��د  بنظ��ام  م��زودة  الغوا�ش��ة 
ال�شوتي��ة دوبلر، لقيا�س الأعم��اق وحتديد املواقع 
مب��ا ميّكنه��ا م��ن اأداء املهم��ات املوكل��ة اإليها..هذه 
الغوا�ش��ة م��زودة كذل��ك بنظ��ام مالح��ة بالق�شور 
الذات��ي ونظام حتديد املواقع وميكنها اإر�شال ونقل 
املعلومات عرب منظومة ات�شال بالأقمار ال�شناعية 
م�شّنع��ة م��ن قبل �شرك��ة اإيرودي��وم ومثبت��ة على 
الغوا�شة..وميك��ن الإ�ش��ارة هنا، اإلى اأن��ه من اأهم 
املهمات الت��ي ميكن لهذه الغوا�ش��ة القيام بها هي: 
التج�ش���س، والتع��رف وحتدي��د الأه��داف العائمة 
عل��ى �شط��ح املاء، ور�ش��م اخلرائط ل�شط��ح البحر، 

وك�شف الألغام، والت�شوير.
ي�ش��ل قط��ر ه��ذه الغوا�ش��ة اإل��ى 32.4 �شنتيمرت 
فيم��ا يق��ارب طوله��ا ال�2.7 م��رت. اأما ال��وزن الثابت 
للغوا�ش��ة رمييو�س فهو 220 كيلوغرام، مع اإمكانّية 
اأن يرتف��ع اإل��ى 385 كيلوغ��رام يف ح��ال مت تزويدها 
 600  REMUS جانبية..الغوا�ش��ة  مبع��دات 
ميكنه��ا الغو���س يف اأف�شل حالتها حت��ى عمق 600 
مرت حتت �شطح البحر والع��ودة ثانية اإلى ال�شطح، 
غ��ر اأن ال�شركة امل�شنعة اأعلنت �شابقا اأن الغوا�شة 
ميكنه��ا الغو���س حتى عمق 1500 م��رت.. الغوا�شة 
م��زودة ببطاري��ة ليثيوم بظرفي��ة اإجمالية تبلغ 5.4 
كيل��و واط لتتمك��ن من القيام مبهمته��ا على مدار 24 
�شاع��ة ب�ش��كل م�شتمر وب�شرع��ة اأق�شاه��ا 4.5 عقدة 
بحرية..وق��د اأعل��ن نائ��ب املتح��دث با�ش��م اجلي���س 
اليمن��ي عزي��ز را�شد، عن بع�س م��ن املعلومات التي 
كان��ت خمزن��ة يف الذاك��رة الداخلية له��ذه الغوا�شة 
حي��ث مت ف��ك ال�شيف��رة اخلا�ش��ة به��ا، الت��ي ك�شفت 
ع��ن اخلرائط، والإحداثي��ات الإقليمية التي تخ�شع  
ملراقب��ة الغوا�ش��ة واإ�شرافها..ولف��ت را�ش��د اإلى اأن 
املهم��ة الأ�شا�شي��ة له��ذه الغوا�ش��ة التج�ش�شي��ة هي 

البحرية وك�شفها”. الألغام  “حتديد 

األلغام واألفخاخ املتفجرة
��ف اليمني��ون م��ن عملية  يف الأ�ضابي��ع الأخ��رية، كثَّ
ا�شته��داف الع�شكري��ني ال�شعودي��ني املعتدي��ن داخ��ل 
اليم��ن اأو داخل الأرا�ش��ي ال�شعودية ب�شبب الهجمات 
اجلوي��ة الوا�شع��ة للمقاتالت ال�شعودي��ة �شد املواقع 
املدنية وح��الت القتل والإ�شاب��ات يف �شفوف الآلف 

من املدنيني من اأبناء ال�شعب اليمني.
اإن واح��دة م��ن اأهم واأجن��ح الأ�شالي��ب التي جنح 
اليمني��ون يف ا�شتخدامها، ومتكن��وا من خاللها من قتل 
عدد كبر من الع�شكريني ال�شعوديني، هي ا�شتخدامهم 
لل��دروع،  وامل�ش��ادة  لالأف��راد،  امل�ش��ادة  لالألغ��ام 

والأفخاخ املتفجرة.
هذه العمليات جرى القيام بها يف مناطق خمتلفة من 
اليم��ن من بينها اجلوف، وجنران، وجيزان، والبقع..
الخ حيث ا�شتطاعت ق��وات اجلي�س واللجان ال�شعبية 
من��ع القواف��ل الع�شكري��ة التابعة للق��وات ال�شعودية 
والق��وى املتحالف��ة معه��ا م��ن خ��الل ا�شتخ��دام ه��ذه 

الألغام والأفخاخ املتفجرة.
اإن ال�شعودي��ني عادة يتكتمون عل��ى اأعداد من يقتل 
منه��م يف املواجه��ات الربي��ة، لك��ن كان��ت هن��اك عدة 
م�شاه��د ن�شره��ا الإعالم اليمن��ي و التي اأظه��رت عددًا 
كب��رًا م��ن العملي��ات الع�شكري��ة التي ج��رى تنفيذها 
حت��ى الآن �شد القوافل والعرب��ات الناقلة للع�شكريني 

ال�شعودي��ني.. كانت هذه عدد من الأحداث املهمة التي 
وقعت خ��الل الأيام الأخرة يف جبه��ات املواجهة بني 
اليمنيني وقوات العدوان ال�شعودي، لكن هناك اأحداثاً 
مهم��ة اأخ��رى كانت ق��د حدثت قب��ل ذل��ك، حيث ميكن 
الإ�ش��ارة يف املجال الع�شكري اإل��ى ا�شتخدام اليمنيني 
ل��� �شواري��خ ك��روز الربية و�ش��اروخ ب��ركان ات�س 2 
البالي�شتي غر املجنح ال��ذي �شعى الأمريكيون كثرًا 
اإل��ى تعريفه على اأنه اإيراين ال�شنع واإي�شال الأمر اإلى 
جمل���س الأمن.. ويف م��وازاة التق��دم الع�شكري، هناك 
اإجراءات كبرة يجري القيام بها من قبل اليمنيني على 
ال�شعي��د ال�شتخباراتي، ومنها التع��رف الدقيق على 
املواق��ع ال�شعودية ل�شتهدافه��ا بوا�شطة ال�شواريخ، 
والتعرف ور�شد التنقالت البحرية للعوامات التابعة 
للتحالف ال�شعودي، والتعرف على مواقع الع�شكريني 
ال�شعودي��ني يف داخ��ل الأرا�شي اليمني��ة والتي تعترب 
جميعه��ا من اأه��م الإج��راءات ال�شتخباراتية للجي�س 
واللج��ان ال�شعبي��ة، لكن ميك��ن اعتب��ار اأن اأهم اإجراء 
اأمن��ي وا�شتخبارات��ي يف اليم��ن ه��و املحافظ��ة عل��ى 
حي��اة قادة الثورة اليمنية مب��ن فيهم ال�شيد عبد امللك 
احلوث��ي، حيث اأنه وحل��د الآن ورغم وج��ود عمليات 
الق�ش��ف الكب��رة �ش��د املواق��ع املدني��ة والع�شكرية 
اليمني��ة من قبل ال�شعودي��ة، اإل اأن الأخرة مل تتمكن 

من اغتيال اأي من قادة الثورة اليمنية.

تقارير

قراءة في املسار العسكري للجيش واللجان الشعبية في ظل العدوان على اليمن

مــــن رحـــــں مــــن ولـــــد تــنــظــيــں الـــــقـــــاعـــــدة.؟ وفـــــي حـــضـــن مــــن تــــرعــــرع ..؟ 
.انقلب��ت الولي��ات املتح��دة المريكي��ة عل��ى نف�شه��ا يف زمن 
احلرب الباردة، وانتهكت تعهداتها املبنية على اأ�شا�س ما يعرف 
با�شم “مبداأ مونرو”، وهو البيان الذي اأعلنه الرئي�س الأمريكي 
جيم�س مونرو �شن��ة 1823، واملت�شمن اأن الوليات املتحدة لن 
تتدخل يف �شوؤون العامل واجتهت نحو العاملني العربي وال�شالمي 
و�شع��ت ل�شتثمار ال�ش��الم املتطرف وتوجيه��ه ملحاربة النفوذ 
ال�شوفياتي يف الدول العربية وال�شالمية اآنذاك. فق�شمت امريكا 
الع��امل اإلى ق�شمني: �شطر يدين بالقومي��ات واحلركات الوطنية 
التحررية يدعمه وي�شان��ده الحتاد ال�شوفياتي، وال�شطر الآخر 
يحركه ال�شالم ال�شيا�شي املت�شدد، والذي اعتربته امريكا حليفا 
يف الكف��اح �شد الحت��اد ال�شوفياتي وتو�شي��ع نفوذها وهيمنتها 
عل��ى الع��امل وحتويل الع��امل ال�شالمي اإلى مي��دان ملعاركها بل 
وجعلته ملكية خا�شة ومعمال لتجارب �شيا�شاتها املتعددة التي 

ت�شتهدف اخ�شاع وتركيع احلكومات وال�شعوب.
له��ذا ال�شبب �شان��دت وا�شتخدمت وكال��ة املخابرات املركزية 
المريكي��ة يف منت�شف ال�شتينيات وبداي��ة ال�شبعينيات، جماعة 
الخ��وان امل�ضلم��ني يف الوط��ن العرب��ي حت��ت مزاع��م اإحب��اط 
التو�ش��ع ال�شوفيات��ي ومن��ع انت�ش��ار الأيديولوجي��ة املارك�شية 
ب��ني اجلماه��ر العربية كم��ا. وتوالى الدع��م الأمريك��ي لي�شمل 
احل��ركات ال�شالمي��ة املتطرف��ة �ش��د �شوكارن��و يف اإندوني�شيا، 
واجلماع��ة ال�شالمي��ة �ش��د ذو الفقار عل��ي بوت��و يف باك�شتان. 

واأخ��را وبالتاأكيد لي���س اآخرا، خلقت امري��كا تنظيم “طالبان” 
وتنظي��م “القاعدة”، يف نهاية ال�شبعينيات وبداية الثمانينيات، 

كاأداة لإرهاب الحتاد ال�شوفياتي وطرده من افغان�شتان.

هيالري كلينتون
هي��الري كلنت��ون تقول: ” دعون��ا نتذكر هن��ا اأن اأولئك الذين 
نقاتله��م الي��وم نحن من قمن��ا بدعمهم يوًما ما قب��ل عقود، فعلنا 
ذل��ك لأننا كنا عالقني يف �ش��راع مع الحتاد ال�شوفيتي، ومل يكن 
باإمكانن��ا اأن ن�شمح لهم بال�شيطرة عل��ى اآ�شيا الو�شطى، لقد قمنا 
ومبباركة الرئي�س ريج��ان ومبوافقة الكونغر�س بقيادة احلزب 
الدميوقراط��ي بالتعام��ل م��ع املخاب��رات الباك�شتاني��ة ودعمنا 
جتني��د ه��وؤلء املجاهدي��ن م��ن ال�شعودي��ة واأماك��ن اأخ��رى،.. 
ا�شتوردنا العالمة الوهابية لالإ�شالم حتى ن�شتطيع الإجهاز على 
الحتاد ال�شوفيتي،.. مل يكن ا�شتثماًرا �شيًئا فقد اأ�شقطنا الحتاد 

ال�شوفيتي ولكن علينا اأن نوقن اأننا �شنح�شد ما زرعناه”.
مدي��ر وكال��ة الأم��ن القوم��ي يف عه��د الرئي�س رونال��د ريجان 
اأمريكا بالإرهاب  –اأي�شا- ع��ن عالقة  اأودوم” حتدث  “ولي��ام 
وقال:.“ت�شتخ��دم الولي��ات املتحدة الإره��اب منذ فرتة لي�شت 
بالق�شرة. يف 1978-1979 كان جمل�س ال�شيوخ يحاول مترير 
قان��ون ملكافحة الإره��اب الدويل – لكن كل الن�ش��خ التي قدموها 
كانت تدين الولي��ات املتحدة بالإرهاب، ح�شبما علق املحامون 
..ولأن الولي��ات املتح��دة نف�شه��ا لديه��ا �شج��ل طوي��ل يف دع��م 

الإرهابي��ني وا�شتخ��دام التكتي��كات الإرهابية، ف��اإن ا�شتخدامها 
ل�شع��ارات احلرب عل��ى الإرهاب اليوم يجعله��ا تبدو منافقة يف 

نظر العامل”.
..جنح��ت الولي��ات املتح��دة المريكي��ة يف تنفي��ذ �شيا�شاتها 
وب��داأت بتنفي��ذ خطته��ا بالتع��اون م��ع املخاب��رات الباك�شتانية 
ودع��وة  للرتوي��ج  واجته��ت  ال�شعودي��ة  واملخاب��رات   )ISI(
املقاتلني م��ن كافة اأنحاء العامل الإ�شالمي للقت��ال يف اأفغان�شتان 
�ش��د ال�شوفييت اأعداء الإ�ش��الم- من وجهة نظ��ر اأمريكا- التي 
اأقام��ت ودعم��ت مع�شك��رات التدري��ب يف باك�شت��ان، التي ت�شر 
بع�س التقديرات اإلى اأن هذه املع�شكرات جنحت يف تدريب اأكرث 

من 100 األف م�شلح..
ووفًق��ا لل�شرة الذاتية لقائد تنظي��م القاعدة الأ�شبق »اأ�شامة 
بن لدن« املوجودة يف وكالة ال�شتخبارات املركزية الأمريكية، 
فق��د غادر »بن لدن« ال�شعودية ملقاتلة ال�شوفييت يف عام 1979 
وخ��الل 5 �شن��وات، اأ�ش�س »ب��ن لدن« موؤ�ش�ش��ة معروفة با�شم 
مكتب اخلدمات.. اجلدير بالذكر ب�شاأن الأمر هو ما تك�شف لحًقا 
اأن مكتب اخلدم��ات كان يرعاه جهاز ال�شتخبارات يف باك�شتان، 
وهو الوكيل الرئي�شي جلهاز املخابرات الأمريكية يف احلرب �شد 

مو�شكو يف ذلك التوقيت.
مل يكن لدى الأمريكيني رغبة يف التدخل املبا�شر يف اأفغان�شتان 
واأرج��ع اخلرباء ذلك لعدة اأ�شب��اب: اأولها اأن الوليات املتحدة 
مل تك��ن له��ا م�شلح��ة مبا�ش��رة يف اأفغان�شت��ان، واإمن��ا تتعل��ق 
م�شاحله��ا املبا�شرة باجلوار يف باك�شتان ودول اخلليج، اإ�شافة 
اإل��ى كونه��ا ل متتلك م��ربًرا �شرعًيّا مثل اتف��اق التدخل الرو�شي 

يربر لها التدخل الع�شكري املبا�شر يف كابول.
م��ن ناحية اأخ��رى فاإن الولي��ات املتحدة كان��ت لديها اخلطة 
تطل��ق  ل  مفتوح��ة  ح��رب  اإل��ى  الرو���س  ل�شت��دراج  امل�شبق��ة 
خل�ش��ه  الأم��ر  واح��دة..  ر�شا�ش��ة  املتح��دة  الولي��ات  فيه��ا 
“بريجن�شكي” م�شت�شار الرئي�س المريكي ال�شبق جيمي كارتر 
والذي يعترب العراب الذي كان له الدور الكرب يف بناء وت�شكيل 
“خططنا لكي جنعل  “تنظي��م القاعدة” بدقة حني عندما قال: 

اأفغان�شتان فيتنام الرو�س وقد كان”.
البداي��ة كان��ت بزي��ارة ق��ام به��ا »بريجن�شكي« اإل��ى القاهرة 
حي��ث التقى الرئي���س امل�شري »اأنور ال�ش��ادات« وكان املطلوب 

م��ن م�شر اأمري��ن حمددين: اأولهم��ا م�شاركة املوؤ�ش�ش��ة الدينية 
امل�شري��ة يف حمل��ة احل�ش��د للقت��ال �ش��د ال�شوفيي��ت وجن��دة 
ه��و  اأهمي��ة  الآخ��ر والأك��رث  الأم��ر  اأفغان�شت��ان،  امل�شلم��ني يف 
احل�ش��ول على الأ�شلحة ال�شوفيتية القدمية املخزنة يف املخازن 
امل�شري��ة م��ن اأجل �شحنها اإل��ى امل�شلح��ني يف اأفغان�شتان. كانت 
الوليات املتحدة ترغب بو�شوح يف طم�س اأي ب�شمة ر�شمية لها 
يف دع��م امل�شلحني لذلك ف�شلت األ متدهم باأ�شلحة اأمريكية واإمنا 
باأ�شلحة رو�شية حتى يظهر اأنه مت اغتنامها من الرو�س اأنف�شهم.
اأم��ر ال�ش��ادات بتخ�شي���س مطار قن��ا الع�شكري ليك��ون مقًرا 
ل�شح��ن الأ�شلحة اإلى باك�شتان حيث ت��وزع مبعرفة ال� »�شي اآي 
اأيه« واملخاب��رات الباك�شتانية، كما اأمر الرئي�س امل�شري بجعل 
ميناء بور�شعيد قاعدة خلفية لتخزين و�شحن ال�شالح اإلى ميناء 

كرات�شي.
بع��د ي��وم واح��د م��ن اجتماع��ه بال�ش��ادات يف م�ش��ر توج��ه 
»بريجن�شك��ي« اإلى غزة والتقى الأمر »فهد بن عبدالعزيز« ويل 
العه��د ال�شعودي اآن��ذاك والأمر »�شلطان« وزي��ر الدفاع، وكان 
عل��ى ال�شعودية حتم��ل ال�شق الأكرب من نفق��ات العملية اإ�شافة 
ل��ذات الدور الإعالمي ملوؤ�ش�شتها الديني��ة يف الدعوة اإلى اجلهاد 
�ش��د ال�شوفييت. ويف عام 1980 رح��ل »كارتر« و»بريجن�شكي« 
ع��ن البي��ت الأبي�س وج��اء »رونال��د ريغ��ان« خلًفا لهم��ا ليكمل 
املهم��ة...كان التح��دي الأكرب الذي واجهت��ه اإدارة »ريغان« اأن 
الولي��ات املتح��دة عليه��ا اأن تتحم��ل ح�شة مالية ه��ي الأخرى 
يف متوي��ل العملي��ة الأفغانية. وهنا ياأتي الأم��ر الأكرث طرافة يف 
العملية برمتها. اقرتح��ت ال�شتخبارات الفرن�شية على الرئي�س 
الأمريكي ال�شتفادة من �شحنات املخدرات التي ي�شادرها مكتب 
التحقيق��ات الفي��درايل الأمريك��ي، وبيعه��ا يف ال�ش��وق ال�شوداء 

وا�شتخدام عوائدها يف متويل العمليات الأفغانية.
ا.. ويف تلك الفرتة ارتفع  لقت الفكرة فيم��ا يبدو قبوًل اأمريكًيّ
اإنت��اج املزارعني الأفغان من اخل�شخا���س مرات عدة حتى �شار 
��ا، واأ�شبح  م��ردوده امل��ايل يق��ارب �شت��ة ملي��ارات دولر �شنوًيّ
الأفيون وتقطره اأهم �شناعة وطنية يف البالد. ووفًقا لل�شحفي 
الباك�شت��اين »حمم��د ر�شي��د«، فاإن��ه يف الثمانيني��ات م��ن الق��رن 
الع�شري��ن اقرتب حجم املخدرات الأفغاني��ة املتداولة يف العامل 

من 70% من اإجمايل الإنتاج. 
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غاراته  يواص�ل  الع�دوان  طيران 
احملافظ�ات عل�ى  اإلجرامي�ة 

جرائم العدوان

جرائمالعدوان

�ل�سعودي  �لعدو�ن  ينتهكها  مل  �لإن�سان  حقوق  من  �أيًا  �ل�سوؤ�ل  كان  �إذ� 
�لأمريكي يف �ليمن؟، فاإن �لإجابة بكل تاأكيد مل يبق �أي حق من �حلقوق 
�لتي كفلها �لدين و�ملو�ثيق و�لأعر�ف �لدولية و�لإن�سانية �إل و�أنتهكها 

، وجتاوز ذلك �إلى جر�ئم �حلرب و�لإبادة �جلماعية.
فخالل �ألف يوم ونيف مل يرتك حتالف �لعدو�ن ُجرمًا �إل و�رتكبه يف �ليمن، 
�ملروعة  �جلر�ئم  �رتكاب  يف  �أمعن  و  و��ستهدفه  �إل  ياب�سًا  ول  �أخ�رصً�  ول 
وجر�ئم �حلرب و�لنتهاكات �جل�سيمة و�لأ�سد خطرً�، م�ستخدما خمتلف 

ظل  يف  دوليًا  �ملحرمة  �لعنقودية  و�لذخائر  و�لقنابل  �لأ�سلحة  �أنو�ع 
جتاهل دويل مريب.  

و�أمام �ل�سمت و�لتو�طوؤ �لدويل و�خليانات �لد�خلية و�لتعامل و�لتخابر 
و�لهرولة �إلى �ح�ساع �لعمالة �خلارجية و�سق وحدة �سف �ليمنيني 
و�جلر�ئم  �لنتهاكات  تز�يدت  ذلك  قابل   .. �لعدو�ن  مو�جهة  يف 

�لوح�سية بحق �أبناء �ليمن، ففي كل �أ�سبوع نر�سد للقر�ء �لكر�م 
�جلر�ئم �لتي يرتكبها �لعدو�ن على مدى �أيامه. 

�ش��ن ط��ران الع��دوان ال�شع��ودي الأمريك��ي 22 غارة 
عل��ى اأربع حمافظات ما اأدى اإلى ا�شت�شهاد واإ�شابة ت�شعة 
مواطن��ني، فيما تعر�ش��ت مناطق متفرق��ة ب�شعدة لق�شف 
�شاروخ��ي ومدفعي �شع��ودي خالل �شاعات ي��وم اخلمي�س 

املا�شي 1 جماد اول 1439 واملوافق 18_1_2018م.
حيث ا�شتهدف طران الع��دوان بغارتني �شيارة يف الزيود 
مبديرية املخا م��ا اأدى اإلى ا�شت�شهاد اأربعة مواطنني، كما �شن 

غارتني على �شوق النجيبة يف مديرية موزع مبحافظة تعز.
كم��ا �شن ط��ران العدوان ال�شع��ودي الأمريكي ث��الث غارات 

على مديرية نهم مبحافظة �شنعاء.
ووا�ش��ل ط��ران الع��دوان �شن غارات��ه على حمافظ��ة �شعدة 
م�شتهدفا املواطنني ومزارعهم، حيث اأ�شيب ثالثة مواطنني بغارة 
لطران العدوان على مزرعة يف منطقة اآل الزماح مبديرية باقم كما 

�شن غارتني على منطقة اآل قراد بنف�س املديرية.
كم��ا اإن ط��ران العدوان �شن غارة على منطق��ة اآل ال�شيخ مبديرية 
منب��ه، وثمان غارات على منطق��ة البقع مبديرية كتاف، كما �شن غارة 
عل��ى منطق��ة �شعب��ان مبديري��ة رازح، وق�شف��ت مروحي��ات الأبات�شي 

منطقة �شجع مبديرية كتاف.
اإل��ى ذلك تعر�ش��ت منطقة الدو�ش��ة مبديرية منب��ه احلدودية لق�شف 
�شاروخ��ي �شع��ودي، فيم��ا تعر�ش��ت منطق��ة اآل ال�شي��خ مبديري��ة منبه 

ومنطق��ة الغ��ور مبديري��ة غم��ر ومناط��ق متفرق��ة مبديري��ة رازح لق�شف 
�شاروخي ومدفعي �شعودي خلف اأ�شرار مبمتلكات املواطنني ومزارعهم.
ويف حمافظ��ة اجلوف اأ�شيب مواطن��ني اأثنني بغارتني ا�شتهدفتا �شاحنة 

مواد اإيوائية للنازحني مبديرية برط العنان.

اأ�شيب��ت ام��راأة جراء ق�شف �شاروخي �شعودي كم��ا اأ�شيبت طفلة بانفجار قنبل��ة عنقودية من خملفات العدوان 
مبحافظة �شعدة ، فيما وا�شل طران العدوان غاراته الإجرامية على عدد من حمافظات اجلمهورية خالل �شاعات 

يوم الثنني املا�شي 28 ربيع ثاين 1439 واملوافق 15_1_2018م . 
حي��ث اأ�شيبت ام��راأة جراء ق�شف �شاروخي �شعودي على منطقة منلة مبديرية منبه يف حمافظة �شعدة ، فيما 

اأ�شيبت طفلة بجروح خطرة اإثر انفجار قنبلة عنقودية من خملفات العدوان يف منطقة الأزقول مبديرية �شحار .
كم��ا اأن ق�شف��اً �شاروخياً ومدفعياً �شعودياً ا�شتهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح احلدودية ، يف حني �شن 

طران العدوان غارة على منطقة عكوان مبديرية ال�شفراء و اأربع غارات على منطقة مران مبديرية حيدان .
و�ش��ن الط��ران غارت��ني على من��ازل املواطنني يف منطق��ة نيد الثمي مبديري��ة منبه و غارة عل��ى منزل اأحد 

عل��ى منطقة البق��ع و غارتني عل��ى منطقة املواطنني مبديرية كتاف و اأربع غارات 
ال�شوح باملديرية نف�شها .

الع��دوان  ط��ران  و�ش��ن  
اجلب��ل  عل��ى  غارت��ني 
الأ�شود يف حرف �شفيان 
عم��ران  مبحافظ��ة 
عل��ى  غارت��ني  و   ،
�ش��رواح  مديري��ة 
م��اأرب  مبحافظ��ة 
عل��ى  غ��ارة  و   ،
اجلحملية  مديري��ة 

يف حمافظة تعز .

اخليانات الداخلية ومن يعملون على تثبيط همم الرجال في ردع العدوان جعلته يتمادى في ارتكاب اجلرائم 
طيران العدوان السعودي يشن 25 غارة 

ال�شع��ودي  الع��دوان  ط��ران  �ش��ن 
الأمريك��ي 25 غارة على عدد من حمافظات 
اجلمهوري��ة خ��الل �شاع��ات ي��وم الربع��اء 
واملواف��ق   1439 ث��اين  ربي��ع   30 املا�ش��ي 
17_1_2018م، فيما تعر�شت مناطق متفرقة 
ب�شعدة لق�شف �شاروخي ومدفعي �شعودي.

فف��ي حمافظة �شع��دة �شن ط��ران العدوان 
ال�شع��ودي ث��الث غارات عل��ى منطق��ة الثعبان 
مبديري��ة باق��م، وغارة عل��ى املالحي��ط، ومثلها 

على احل�شامة مبديرية الظاهر.
كم��ا �شن الط��ران املعادي غارت��ني على منطقة 
ال�شومية يف مديرية غمر وع�شر غارات على مناطق 
متفرق��ة مبديري��ة كت��اف، يف ح��ني ا�شته��دف ق�شف 
�شاروخي ومدفع��ي �شعودي منطقة الغور مبديرية 

غمر ومناطق متفرقة مبديريتي منبه ورازح.
كم��ا اأن الط��ران �ش��ن غ��ارة على من��زل مواطن يف 
منطق��ة الأ�ش��راف مبديري��ة نه��م. واأربع غ��ارات على 
�شبك��ة الت�ش��الت ل�شرك��ة �شباأ فون يف اجلب��ل الأ�شود 

مبديري��ة ح��رف �شفي��ان يف عم��ران م��ا اأدى اإل��ى انقطاع 
ال�شبكة.

و�شن طران العدو ال�شعودي ثالث غارات على اخلط 
العام مبديرية حي�س يف احلديدة.

ال�شع��ودي  الع��دوان  ط��ران  ا�شته��دف 
الأمريك��ي اأرب��ع حمافظ��ات بالإ�شاف��ة اإل��ى 
جنران وجيزان ب� 23 غارة خالل �شاعات يوم 
الأحد املا�ش��ي 27 ربيع ثاين 1439 واملوافق 
14_1_2018م خلف��ت اأ�ش��رارًا يف املن�شئ��ات 

العامة واملمتلكات اخلا�شة.
فقد �شن طران الع��دوان اأربع غارات على 
مديرية �شرواح مبحافظة ماأرب و غارة على 
اإدارة اأم��ن القري�شي��ة يف ال��زوب مبحافظ��ة 

البي�شاء.
كم��ا اأن الطران �شن غارت��ني على اجلبانة 
مبديري��ة احل��ايل و مثلهم��ا على اخل��ط العام 

مبديرية حي�س يف حمافظة احلديدة .
ويف حمافظ��ة �شعدة �شن ط��ران العدوان  
غارت��ني عل��ى من��زل مواطن و مبن��ى حمكمة 
مديري��ة باق��م وغارت��ني على مديري��ة الظاهر 
، كم��ا �ش��ن ثالث غ��ارات على منطقت��ي البقع 

والعطفني مبديرية كتاف .

ومدفع��ي  �شاروخ��ي  ق�ش��ف  وا�شته��دف 
�شعودي مناطق متفرق��ة من مديريات رازح 

و منبه و غمر احلدودية .
كما اأن طران العدوان �شن غارتني على 
موق��ع الطلعة يف جن��ران و خم�س غارات 
عل��ى قري��ة حام�ش��ة وجب��ل وم�شحي��ة 
الدود يف جيزان ، فيما ق�شفت مروحيات 
الأبات�ش��ي قريتي قم��ر وحام�شة بعدد 

من ال�شواريخ .

طيران العدوان يشن 22 غارة على أربع محافظات 

طيران العدوان يستهدف عددًا من احملافظات ب� 23 غارة

طيران العدوان يستهدف ثالث محافظات وجيزان ب� 16 غارة
الع��دوان  ط��ران  �ش��ن 
ال�شع��ودي الأمريك��ي 34 غارة 

حمافظ��ات  م��ن  ع��دد  عل��ى 
خ��الل  اجلمهوري��ة 

ي��وم  �شاع��ات 
الثالث��اء املا�شي 

ث��اين  ربي��ع   29
1439 واملوافق 
2018م،  _1 _16
غارت��ان  اأ�شف��رت 

ا�شت�شهاد  ع��ن  منها 
وجرح  مواطنني  �شتة 

اآخري��ن مبحافظ��ة  ثالث��ة 
احلديدة .

فق��د ا�شت�شهد مواطنني اثن��ني واإ�شيب 
ثالث��ة اآخري��ن اإثر غ��ارة على مزرع��ة اأحد 

مبديري��ة  الطف�ش��ة  منطق��ة  يف  املواطن��ني 
اجلراح��ي ، كم��ا ا�شت�شه��د اأربع��ة مواطنني 
ج��راء غارة عل��ى مزرعة ب�شل 
اخلوخ��ة  مديري��ة  يف 
مبحافظ��ة احلديدة 

.
اأن  كم��ا  
ن  ا ط��ر
الع��دوان �ش��ن 
حمافظ��ة  يف 
اأرب��ع  �شع��دة 
عل��ى  غ��ارات 
الثعب��ان  منطق��ة 
منطق��ة  عل��ى  غارت��ني  و 
مندب��ة يف مديري��ة باق��م ، و غ��ارة 
عل��ى منطقة اأحم��ى مبديرية �شح��ار ، و�شن 

غارت��ني عل��ى الطري��ق الع��ام اأ�شف��ل منطقة 
م��ران مبديرية حي��دان و غارة عل��ى منطقة 

ال�شبة مبديرية الظاهر .
اإل��ى ذلك �ش��ن الطران ثالث غ��ارات على 
منطق��ة العطف��ني مبديري��ة كت��اف ، يف ح��ني 
ا�شتهدف ق�شف �شاروخي ومدفعي �شعودي 
منطقة الغور مبديرية غمر و مناطق متفرقة 
م��ن مديرية منبه احلدودي��ة .. ي�شار اإلى اأن 
الطران �ش��ن ثالث غارات عل��ى جبل بحرة 
بالنج��د يف مديرية �ش��رواح مبحافظة ماأرب 
، و12 غ��ارة على مناطق متفرقة من مديرية 
ح��رف �شفي��ان مبحافظ��ة عم��ران و غارتني 
�ش��رق كهبوب يف حمافظة حلج.. وفيما وراء 
احل��دود �ش��ن ط��ران الع��دوان غ��ارة على 
وادي ج��ارة يف جي��زان و غ��ارة عل��ى موقع 

املخروق يف جنران .

طيران العدوان يواصل شن غاراته الهستيرية على عدد من احملافظات اليمنية

استشهاد وإصابة تسعة مواطنني باحلديدة  
ا�شته��دف ط��ران الع��دوان ال�شع��ودي الأمريك��ي حمافظ��ات 
�شع��دة ، تعز وحجة بالإ�شافة اإلى جي��زان ب� 16 غارة خالل ما 

اأدى اإلى ا�شت�شهاد واإ�شابة مواطنني اثنني .
حي��ث اأن مواطن��اً ا�شت�شهد واأ�شي��ب اآخر ج��راء غارتني على 
الطري��ق العام مبنطق��ة الرزامات يف مديري��ة ال�شفراء مبحافظة 
�شع��دة .. و�ش��ن الط��ران غارت��ني عل��ى منطقتي ب��ر احلمدي 
وطيب��ة ال�شم وثالث غارات على منطق��ة البقع يف مديرية كتاف 
، كم��ا �ش��ن غ��ارة على مديري��ة باقم .. كم��ا اأن ق�شف��اً �شاروخياً 
�شعودي��اً ا�شتهدف م�شج��دًا يف اآل اجلرادي ومناط��ق متفرقة من 
منطق��ة اآل فا�ش��ل مبديرية حي��دان ، كما تعر�ش��ت منطقة الغور 
مبديري��ة غمر و مديرية منبه ومناط��ق متفرقة من مديرية رازح 

لق�شف �شاروخي ومدفعي �شعودي .

ي�ش��ار اإلى اأن ط��ران العدوان �شن �شت غ��ارات على منطقتي 
العم��ري وحوزان مبديري��ة ذباب يف حمافظة تع��ز ، وا�شتهدف 

بغارة م�شنعاً للثلج يف مديرية حران مبحافظة حجة .
و �شن طران العدوان ال�شعودي الأمريكي غارة على وادي 

جارة يف جيزان .



                  

وجهت القوة ال�شاروخية لتجمعات ومع�شكرات العدو يف جبهة 
جنران �شرب��ات بال�شتية �شاحقة فخالل الأ�شبوع املا�شي نفذت 
الق��وة ال�شاروخي��ة 3 �شرب��ات بال�شتية ال�شرب��ة الأولى دكت 
مرك��ز عمليات اجلي���س ال�شعودي  يف منف��ذ اخل�شراء ب�شاروخ 
قاهر ت��و اإم واأكدت القوة ال�شاروخي��ة اأن ال�شاروخ دمر مركز 
عمليات اجلي�س ال�شعودي يف منفذ اخل�شراء، فيما كانت ال�شربة 
البال�شتية الثانية على مع�شكر الدفاع اجلوي بنجران  ب�شاروخ 
بال�شت��ي متو�ش��ط املدى وكان��ت ال�شرب��ة الثالثة عل��ى مع�شكر 
ق��وى جنران  ب�شاروخ بال�شتي متو�شط املدى اأي�شاً ،  وبح�شب 
القوة ال�شاروخية ف��اإن ال�شاروخ اأ�شاب هدفه بدقة عالية وقد 
اأع��رتف العدوان ال�شعودي مدعياً بان ال�شاروخ اأ�شاب اهداف 
مدني��ة... وكذل��ك اط��الق �شلية م��ن �شوراي��خ الكاتيو�شا على 

جتمعات اجلنود ال�شعوديني خلف مع�شكر ملتقى.
كما �شن �شالح املدفعي��ة التابع للجي�س واللجان ال�شعبية ق�شفاً 

مدفعي��اً مكثفاً ط��وال الأ�شب��وع املا�ش��ي طال ع�ش��رات املواقع 
والتجمعات يف خمتلف حماور جبهة جنران حيث دك جتمعات 

وتعزي��زات املنافقني يف عبا�شة وال�شبك��ة والتبة الرملية 
قبال��ة منف��ذ اخل�ش��راء ويف الطلعة وبواب��ة �شلة ويف 

موق��ع نهوقة ورقابة ال�شدي���س وحت�شينات للجي�س 
واآلي��ات  وجتمع��ات  الع�ش��ه  مثل��ث  يف  ال�شع��ودي 
املنافق��ني يف �شحراء البق��ع قبالة جنران وجتمعات 
للجي���س ال�شع��ودي يف موق��ع ال�شبع��ة وجتمع��ات 

ملرتزقت��ه قبالة و�ضقوط عدد م��ن القتلى واجلرحى يف 
�شفوفهم.

كما متك��ن اأبطالنا من تدم��ر 4 اطقم 
ع�شكرية يف جبال 

علي��ب 
منف��ذ  و

ع�شكريت��ني  اآليت��ني  واإح��راق  اخل�ش��راء 
طاقمهم��ا  وم�ش��رع 

قبال��ة  املرتزق��ة  م��ن 
ر�شاحة.

كما متكن اأبطال 
وحدة القنا�شة من 
الإجهاز على اأربعة 

جنود �شعوديني يف رقابة 
الزور .
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4 ضربات بالستية بجيزان وجنران و12 عملية هجومية في اجلوف والبيضاء وقنص 51من جنود آل سعود ومرتزقتهم وتدمير 34 آلية وانتحار جديد للمرتزقة في ميدي

جبهة تعز :

نتيج�ة للعملي�ات �لنوعي�ة و�ل�سم�ود �لأ�سط�وري و�لبطولت �لت�ي يجرتحها �أبط�ال �جلي�ص و�للج�ان �ل�سعبية 
رج�ال �هلل وجنوده و�أ�سياد �لنز�ل و�جلهاد وعلى خمتلف �ملحاور و�جلبهات و�لتي نكلت بالعدو و�أ�سقطت م�ساريعه 
وخمططات�ه �لع�سكري�ة ومل يع�د بيده من و�سيل�ة ول خطه مل يجربه�ا يف �مليد�ن �لع�سك�ري وكل تلك �خلرب�ت 
�لع�سكري�ة �لتي جلبها و�لأ�سلحة �لنوعية �لتي ��سرت�ها تبخ�رت و�أ�سبحت نكاية �أبطالنا بالعدو وباآلياته 
وبجن�وده ومو�قعه ملهمة لكل �أحر�ر �لعامل ودر�ص تاريخ�ي يف �لتاأييد �لإلهي ون�رصة �مل�ست�سعفني.. كل 
ذل�ك �لف�سل و�لهزمي�ة دفع بالعدو لت�سييق �خلن�اق �لقت�سادي وحما�رصة لقمة �ل�سع�ب ليجد له منفذً� 
للتاأثري على �لأبطال يف �جلبهات ولكنه ليفهم �أن من نذر نف�سه هلل لميكن �أن يرت�جع و�إن رجال عظماء 

باخلضراء  السعودي  اجليش  عمليات  مركز  على 
ومعسكر الدفاع اجلوي ومعسكر قوى بنجران

جبهة نجران :

18

3

5

جبهة 
لحج :

جبهة عسري :

جبهة الضالع :

مدفعية اأبطالنا جحيم ل تهدئ ونران قذائفها تتوقف عن ق�شف موفق وم�شدد 
� بتوفي��ق اهلل � ملواقع وجتمعات واآليات جنود اآل �شعود ومرتزقتهم املنافقني 
فخالل الأي��ام املا�شية ا�شتهدفت جتمعات للجن��ود ال�شعوديني ومرتزقتهم 
بالتبة احلمراء يف جمازة كما دكت جتمعات للجي�س ال�شعودي واملنافقني 
يف وادي امل�شي��ال ويف رقاب��ة الهنج��ر ويف مدين��ة الربوع��ة ومنفذ علب 

وكذل��ك ا�شتهدف��ت مراب���س مدفعي��ة الع��دوان قبال��ة منف��ذ عل��ب 
ب�شواري��خ الكاتيو�ش��ا.. وكانت الق��وة ال�شاروخية قد بعرثت 

بتجمع��ات ملرتزق��ة اجلي���س ال�شع��ودي خل��ف منف��ذ عل��ب 
وا�شاب��ات م�ش��ددة بتوفيق م��ن اهلل.. كما متك��ن ابطالنا من 

قن�س جندي �شعودي يف موقع جمازرة .

الع��دو  رهان��ات  �شقط��ت  تع��ز  جبه��ة  يف 
املنافق��ني  مرتزقت��ه  معنوي��ات  وانك�ش��رت 
اأبط��ال  جزم��ات  حت��ت  اأحالمه��م  وته��اوت 
اجلي���س واللج��ان ال�شعبية الذي��ن ي�شجلون 
تاريخ��اً جدي��دًا لتع��ز ويوؤكدون اأنه��ا قطعة 
م��ن جحيم لكل م��ن ت�شول له نف�ش��ه امل�شا�س 
ب�شيادتها وكرامة اأبنائها كما ل يزال ال�شاحل 
الغربي لتعز مقربة مفتوحة ملدرعات واآليات 
الع��دوان الإج��رام حي��ث دم��ر اأبطالنا خالل 
الأي��ام املا�شي��ة اأكرث م��ن 18 اآلي��ة ومدرعة 
منها �شبع اليات مابني مدرعات واطقم �شمال 
يخت��ل يف ال�شاح��ل الغرب��ي كم��ا مت اإح��راق 
مدرعت��ني وتدم��ر ثالثة ب�ش��اروخ موجه يف 
تب��ة حرزي��ن وكذل��ك تدمر اليت��ني واإحراق 
اآلي��ة اأخرى و طق��م حمم��ل باملرتزقة بعبوة 
نا�شف��ة وم�ش��رع م��ن كان عل��ى متن��ه �شمال 
يخت��ل باملخ��ا كم��ا مت اإح��راق اآلي��ة تابع��ة 

وم�ش��رع م��ن عل��ى متنه��ا يف كالب��ه  ومتكن 
اأبطالن��ا من اإحراق 3 اآلي��ات وقتلى وجرحى 
يف �شف��وف املنافقني اإثر ا�شتهداف جتمع لهم 

بقذائف املدفعية �شمال مع�شكر خالد يف موزع
كما نف��ذ اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�شعبية 
ينفذون عملية هجومية على مواقع املنافقني 

يف الك��درة بالهاملي و�ضق��وط عدد من القتلى 
واجلرح��ى يف �شفوفه��م واأتبعوه��ا بعملي��ة 
هجومي��ة لبطال اجلي�س واللج��ان ال�شعبية 
حول ال�ضبكة وج�ضر عرفان بالهاملي و�ضقوط 

عدد من القتلى واجلرحى يف �شفوفهم
كما متك��ن اأبطالنا � بتوفيق م��ن اهلل � من �شد 
حماول��ة زح��ف فا�شل��ة باجت��اه تب��ة الكربة 
الق�ش��ر  باجت��اه  ت�شل��ل  حماول��ة  واإف�ش��ال 
اجلمهوري وانفج��ار عبوة نا�شف��ة ت�شاعف 
م��ن اخل�شائ��ر الب�شرية يف �شف��وف املنافقني 

و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم.
وكان الق��وة ال�شاروخية قد اأطلقت زلزال 1 
عل��ى جتمعات مرتزقة العدوان �شمال يختل، 
وا�شتهدفت جتمع ملنافقي العدوان ب�شاروخ 
اأدى مل�ش��رع  موج��ه يف جبه��ة الهامل��ي م��ا 
واإ�شابة عدد منهم فيما دكت مدفعية اجلي�س 
واللج��ان ال�شعبي��ة جتمع��ات للمنافق��ني يف 

جلحملي��ة  ا
ت  جتمع��ا و

يف  املرتزق��ة 
ال�شباب يف منطقة 

ب��ري با�ض��ا و�ضقوط 
يف  وجرح��ى  قتل��ى 

�شفوفهم
وذك��رت م�شادر ع�شكرية 

اأن القي��ادي املناف��ق حممد 
لق��ي  بامرح��ول  عل��ي  احم��د 

اجلي���س  بن��ران  م�شرع��ه 
جبه��ة  يف  ال�شعبي��ة  واللج��ان 

املخ��ا، وكذل��ك القي��ادي املرت��زق 
حك��م خمي�س اأب��و عكا�شة م��ع اثنني 

م��ن مرافقي��ه كم��ا مت قن���س 3 مرتزقة 
العدوان جن��وب مع�شكر خال��د واآخر يف 

جبهة ال�شقب وع�شيفرة.

والتصدي  هجوميت�ني  عمليت�ني  وتنفي�ذ  ومدرع�ة  آلي�ة 
حملاولتي زحف باجتاه الكربة والقصر اجلمهوري

والش�عف  خب  في  املنافقني  مواق�ع  عل�ى  هجومية  عملي�ات 
وكمني محكم في التبة السوداء ومصرع العشرات من املنافقني أبطالنا ينفذون 

تدمير

ل ت��زال رح��ى عمليات 
ل  بط��ا اأ
جلي���س  ا

واللج��ان ال�شعبي��ة تطح��ن املئات م��ن املرتزق��ة واملنافقني يف 
خمتل��ف جبه��ات اجل��وف فعملي��ات هجومي��ة مكثف��ة وخطط 
ع�شكري��ة نوعي��ة واقتحام��ات هجم��ات خاطفة ونفذه��ا اأبطال 
اجلي���س واللج��ان ال�شعبي��ة و�شق��ط الع�ش��رات م��ن مرتزق��ة 
واأحذي��ة الع��دوان الإجرامي وقد �شن اأبط��ال اجلي�س واللجان 
ال�شعبي��ة خالل الأيام املا�شي��ة 5 عمليات هجومية على مواقع 

املنافقني .. 
 حي��ث �شن اأبطالن��ا 3 عمليات هجومية يف اأوق��ات متفرقة على 
مواق��ع املنافق��ني وجتمعاته��م يف املها�شم��ة مبديري��ة خب 

وال�شع��ف وم�شرع اكرث من 20 منافق��ا و�ضقوط الع�ضرات من 
اجلرحى.. كما نفذ اأبطال اجلي�س واللجان عملية هجومية على 
مواق��ع يف الغرف��ة والزرق��ة بامل�شل��وب تخلف قتل��ى وجرحى 
يف �شف��وف املنافق��ني كما تلق��ى املنافق��ني خ�شائ��ر يف عديدهم 
وعتاده��م يف هجوم للجي�س واللجان عل��ى تبة ال�شبع مبنطقة 
�شربي��ن يف مديري��ة خ��ب وال�شع��ف... كما نفذ ابط��ال اجلي�س 
واللج��ان عملي��ة نوعية على مواق��ع مرتزقة الع��دوان باليتمة 
و�ضق��وط قتلى وجرح��ى يف �ضفوفهم كما متكنوا يف وقت �ضابق 
م��ن اإعطاب اآلية ع�شكري��ة تابعة ملرتزقة الع��دوان يف �شحراء 

اليتم��ة.. وذكرت م�ش��ادر ع�شكري��ة اأن عددًا 
من املنافقني لق��و م�شرعهم واإ�شابة اآخرين يف 

كمني حمكم اأثناء حماول��ة ت�شللهم باجتاه التبة 
ال�شوداء مبديرية خب وال�شعف

كم��ا قت��ل وج��رح العدي��د م��ن املنافق��ني يف ق�ش��ف 
�شاروخي ومدفعي ا�شتهدف جتمعاتهم يف 

هذا وكانت اأبطال وحدة القنا�شة قد متكنوا من قن�س 2 
من مرتزقة العدوان يف مديرية خب وال�شعف.

جبهة 
الجوف :

ضربات باليستية

ميدي انتحار جديد للمرتزقة بزحف فاشل وسقوط 
العشرات منهم قتلى وجرحى وتدمير 5 آليات 

وإعطاب آليتني وإحراق مخزن أسلحة.
متك��ن اأبطالن��ا � بع��ون اهلل وتاأيي��ده � م��ن ك�شر زح��ف كب��ر للمرتزقة يوم 

اخلمي�س املا�شي باجتاه �شحراء ميدي.
وق��ال م�شدر ع�شك��ري يف اجلي�س واللجان ال�شعبي��ة اأن الزحف على 

�شح��راء مي��دي ا�شتم��ر 5 �شاع��ات مب�شان��دة الط��ران احلرب��ي 
والأبات�شي وذكر امل�شدر اأن الطران احلربي �شن اأكرث من 14 

غ��ارة لدعم مرتزقته عل��ى الأر�س... لك��ن اأبطالنا البوا�شل 
ال�شامدي��ن امليام��ني ت�ش��دو للزحف بكل ق��وة و�شمود 

وخ��الل الزح��ف الفا�شل متك��ن اأبطالنا م��ن تدمر 5 
اآلي��ات واإعط��اب اآليتني واإح��راق خم��زن اأ�شلحة 

و�ضقوط الع�ضرات من املرتزقة قتلى وجرحى.

جبهة نهم :

○ ق�شف مدفعي ي�شتهدف جتمع��ات للمنافقني �شرق القمرية مبديرية 
#كهب��وب و�ضق��وط قتلى وجرحى يف �ضفوفه��م و�ضيارات ال�ضعاف 

تهرع اإلى املكان

اأطلق��ت الق��وة ال�شاروخية 
�شلي��ة م��ن �شواري��خ الكاتيو�ش��ا 

عل��ى جتمع��ات منافق��ي الع��دوان يف مع�شك��ر ال�شدري��ن 
و�ضقوط قتل��ى وجرحى يف �ضفوفهم. كما �ضن �ضلح املدفعية ق�ضاً 

مدفعي��اً مركزًا اأ�شته��دف مواقع وحت�شين��ات مرتزقة العدوان 
يف التب��ة ال�ضراء ونقيل ال�ضب��ة و�ضقوط قتلى 

وجرحى يف �شفوف املرتزقة.
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عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
هـــــــجـــــــومـــــــيـــــــة
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مـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاوالت 
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4 ضربات بالستية بجيزان وجنران و12 عملية هجومية في اجلوف والبيضاء وقنص 51من جنود آل سعود ومرتزقتهم وتدمير 34 آلية وانتحار جديد للمرتزقة في ميدي

جبهة نهم :

جبهة مأرب :

جبهة البيضاء :

جبهة جزيان : مل�سو� تاأييد �هلل �سبحانه وعونه ون�رصه لهم بعد 3 �سنو�ت من �لعدو�ن هم �ليوم �أكرث ثقة باهلل و�رتباطا به ومن �سق 
ملو�س�ى و�أ�سحابه �لبحر بع�س�ا ف�سيفتح �لف باب �أمام �ل�سعب �ليمني وهو من ل�ه خز�ئن �ل�سماو�ت و�لأر�ص وما 

يج�ب على �أبطالنا �سوى مناج�زة �لعدو و�ل�سرب و�ل�سمود و�لتوكل على �هلل فهم مل يعودو� �أمل �ل�سعب وح�سب 
ب�ل �أم�ل �مل�ست�سعف�ني يف �لعامل كله وم�ا يجري يف �مليد�ن من عملي�ات بطولية لدليل كبري عل�ى �أن هلل جنودً� 

عل�ى �لأر�ص لن توؤثر فيهم �أي حم�اولت للعدو �مل�ستكرب مهما كانت وو�ثقون كل �لثقة �أن �هلل مع �ل�سابرين 
�ل�سامدي�ن �مل�ستب�سل�ني ولين��رصن �هلل م�ن ين�رصه.. و�ليك�م موجز �إجن�از�ت �أبطالنا خالل �لأي�ام �ل�ستة 

جي��زان �ملا�سية وندعو �هلل �أن ين�رصهم ويثبت �أقد�مهم �إنه على كل �سيء قدير. مط��ار  كان 
الأي��ام  خ��الل  الإقليم��ي 
املا�شي��ة عل��ى موع��د م��ع 
�شربة بال�شتية �شاخنة حيث 
ال�شاروخي��ة  الق��وة  اأطلق��ت 
�ش��اروخ بال�شت��ي ق�ش��ر املدى 
عل��ى مطار جي��زان الإقليم��ي ردًا 
م�شروعاً على جرائم العدوان بحق 

ال�شعب اليمني 
كم��ا نف��ذ اأبط��ال اجلي���س واللج��ان 
ال�شعبي��ة عملية بطولي��ة نوعية على 
جتمعات للجي�س ال�شعودي ومرتزقته 
يف جب��ل قي�ش و�ضق��وط قتلى وجرحى يف 

�شفوفهم 

كم��ا كان ل�ش��الح املدفعي��ة �شربات��ه املنكل��ة 
حي��ث �ش��ن ق�شف��اً مدفعي��اً ط��ال ع��دة مواقع 
وجتمع��ات وحت�شين��ات للجي���س ال�شع��ودي 
ومرتزقت��ه يف الكر���س والق��رن وقري��ة ق��وى 
وحام�ش��ة ويف العبادي��ة وحام�ش��ة ال�شمالية 
وقائ��م زبيد وجن��وب قرية اخل��ل ودكت برج 
موق��ع الدخ��ان حمقق��ة اإ�شاب��ات مبا�شرة كما 
ا�شتهدف��ت جتمع��ات للجن��ود ال�شعودي��ني يف 
وجتمع��ات  الفري�ش��ة  وموق��ع  عف��رة  مرك��ز 
للجن��ود ال�شعوديني يف موق��ع م�شتحدث �شرق 
موقع جحفان وحت�شينات للجي�س ال�شعودي 
يف تب��ة الغاوي��ة ووادي املعاي��ن وكذل��ك دك 

مع�شكر م�شتحدث قزع.
كم��ا متك��ن ابطالن��ا م��ن اإعط��اب جراف��ة تابعة 

للع��دوان يف قرية اخل��ل ال�شمالي��ة وم�شرع من 
على متنه��ا وكذلك تدمر اآلي��ة �شعودية بعبوة 
نا�شف��ة خل��ف قري��ة اخلقاق��ة وم�ش��رع طاقمها 
واأي�ش��اً اإعط��اب مع��دل جن��وب قري��ة حام�شة 

كما اأح��رق ابطالنا طقم ع�شكري يف موقع 
العبادية مبعدل ر�شا�س.

ملح��اولت  الت�ش��دي  �شي��اق  ويف 
الع��دوان الفا�شل��ة م��ن الزح��ف عل��ى 

مواق��ع املجاهدي��ن متك��ن اأبطالن��ا م��ن اإحباط 
حماول��ة ت�شلل للجن��ود ال�شعودي��ني على قرية 

الل و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم
كم��ا متكن��ت وح��دة القنا�شة م��ن قن�س 24 

جندياً �شعودياً يف موقع الدخان وقرية قوى 
وقائ��م زبي��د وحام�ش��ة وموق��ع ال�شبكة 

والفري�شة.

باليستي قصير املدى يدك مطار جيزان اإلقليمي
 وعملية بطولية ألبطالنا في جبل قيس والقناصة حتصد 24 جنديًا سعوديًا

جبهة عسري :

جبهة الضالع :

وكذل��ك ا�شتهدف��ت مراب���س مدفعي��ة الع��دوان قبال��ة منف��ذ عل��ب 
ب�شواري��خ الكاتيو�ش��ا.. وكانت الق��وة ال�شاروخية قد بعرثت 

بتجمع��ات ملرتزق��ة اجلي���س ال�شع��ودي خل��ف منف��ذ عل��ب 
وا�شاب��ات م�ش��ددة بتوفيق م��ن اهلل.. كما متك��ن ابطالنا من 

قن�س جندي �شعودي يف موقع جمازرة .

�ش��ن �ش��الح املدفعي��ة التاب��ع للجي���س 
واللج��ان ال�شعبية ق�شف��اً مدفعياً 
منافق��ي  جتمع��ات  عل��ى 
وادي  يف  الع��دوان 
حري��ب  اط��راف  منل��ة 
وجتمعات للمرتزقة يف 
املنارة يوق��ع قتلى يف 
الع��دو... كما  �شفوف 
اأتب��ع ذل��ك املجاهدي��ن 
�شاروخ��ي  بق�ش��ف 

وجتمع��ات  مواق��ع  عل��ى  الكاتيو�ش��ا  ب�شواري��خ 
مرتزقة العدوان خلف جبل �شلب.

كم��ا اأكد م�ش��در ع�شك��ر اأن القي��ادي املرتزق 
العقي��د حم��ود مر�ش��د ن�ش��ر املط��ري قائد 

عمليات املنطق��ة ال�شابعة لق��ي م�شرعه 
واللج��ان  اجلي���س  بن��ران  نه��م  يف 

وح��دة  اأبط��ال  ال�شعبي��ة..وكان 
القنا�ش��ة قد متكنوا � بف�شل اهلل � 

من قن���س 6 مرتزقة يف احلول 
واملنارة 

قصف مدفعي وصاروخي على مواقع املرتزق�ة
 ومصرع قيادي كبير وقنص 6 منافقني في احلول واملنارة

متكن اأبطال اجلي���س واللجان ال�شعبية يف 
جبهة ماأرب م��ن تنفيذ عملية هجومية على 
مواق��ع املنافقني يف التبة ال�ش��وداء باملخدرة 

و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم
وممن لقي م�شرعهم يف جبهة �شرواح كال من 

القي��ادي املناف��ق النقيب عالب عل��ي �شعيد ال�شاعر 
قائد ال�شريه الثانية كتيبه املهام اخلا�شة

املناف��ق امل��الزم1 زي��ن العابدي��ن عل��ى عب��داهلل طالب 
الربام 

املنافق املالزم2 علي حممد اأحمد دجنة 
املنافق املالزم2 �شند ح�شني ح�شني ثابت 
املنافق م�شعد علي عبد اهلل ج�شيم املرادي 

اإ�شاب��ة القي��ادي املناف��ق ف��وؤاد عل��ي 
�شالح جعفر يف هيالن

كم��ا متك��ن اأبطالنا م��ن اإحراق 
حمم��ل  ع�شكري��ة  اآلي��ة 
باملرتزق��ة يف وادي ربيع��ة 

مبديرية �شرواح.
وح��دة  اأبط��ال  وكان 
اأجه��زوا  ق��د  القنا�ش��ة 
مرتزق��ة  م��ن  عل��ى11 

الع��دوان يف مناط��ق متفرقة 
مبديرية �شرواح.

�شه��دت حمافظة البي�ش��اء الأيام املا�شي��ة عمليات بطولي��ة ومواجهات 
عنيف��ة حيث �شن اأبطالنا 3 عمليات هجومية باغتت العملية الأولى مواقع 
املنافق��ني يف جبل نوفان بقيف��ة و�ضقوط قتلى وجرح��ى يف �ضفوف املنافقني 
كم��ا �شن اأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�شعبية هجوماً نوعياً �شبق��ه ق�شف مدفعي 
عل��ى �شبكة ناطع.. كما نف��ذ اأبطالنا عملية هجومية خاطفة عل��ى مواقع املنافقني 
يف ه�شب��ة جميل مبنطق��ة قيفة وتدمر معدل 12.7 بقذيفة اأر ب��ي جي.. واإلى جانب 
العملي��ات الهجومي��ة نف��ذ اأبطال اجلي���س واللج��ان ال�شعبية كمني حمك��م ملجاميع من 
املنافق��ني يف �ضبك��ة ذي ناعم و�ضق��وط الع�ضرات قتل��ى وجرحى... وكذلك ن�ض��ب اأبطالنا 

كميناً اآخر ملجاميع املنافقني  يف الزاهر و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم
كما كان للقوة ال�شاروخية ح�شروها املزلزل حيث اأطلقت �شاروخ زلزال 

2 على جتمعات مرتزقة العدوان يف �شعب املنقطع مبنطقة ناطع
كم��ا كان جلن��ود اهلل واأ�شي��اد اجله��اد والنزال عملي��ات اأخرى يف 

جبه��ة ناطع حيث �شقط عددًا 
م��ن املنافق��ني قتل��ى وجرح��ى 

وممن عرف اأ�شمائهم كاًل من:
املناف��ق ح�شني احم��د �شالح العريف��ي امل�شعبي  

من ابناء بيحان  
املنافق تركي حممد احلم�شي من ابناء مديرية حريب 
املنافق حممد احمد نا�شر هما�س من اأبناء وادي عني

وا�شابة 
 القي��ادي املنافق امل��الزم1 �شامل عزيز مب��ارك الفقر من 

اللواء 19 
املنافق علوي علي علوي العربفي امل�شعبي

اإ�شابة القيادي املنافق العقيد فوزي ح�شني ال�شعدي
بنران اجلي�س واللجان ال�شعبية يف جبهة ناطع

ضربات صاروخية 
وعمليات بطولية 

وكمائن محكمة 
وخسائر فادحة في 

صفوف املرتزقة في جبهة ناطع

عمليات هجومية على التبة السوداء باملخدرة وسقوط 
عشرات املنافقني في صرواح وقنص 11 منافقًا

ميدي انتحار جديد للمرتزقة بزحف فاشل وسقوط 
العشرات منهم قتلى وجرحى وتدمير 5 آليات 

وإعطاب آليتني وإحراق مخزن أسلحة.
متك��ن اأبطالن��ا � بع��ون اهلل وتاأيي��ده � م��ن ك�شر زح��ف كب��ر للمرتزقة يوم 

اخلمي�س املا�شي باجتاه �شحراء ميدي.
وق��ال م�شدر ع�شك��ري يف اجلي�س واللجان ال�شعبي��ة اأن الزحف على 

�شح��راء مي��دي ا�شتم��ر 5 �شاع��ات مب�شان��دة الط��ران احلرب��ي 
والأبات�شي وذكر امل�شدر اأن الطران احلربي �شن اأكرث من 14 

غ��ارة لدعم مرتزقته عل��ى الأر�س... لك��ن اأبطالنا البوا�شل 
ال�شامدي��ن امليام��ني ت�ش��دو للزحف بكل ق��وة و�شمود 

وخ��الل الزح��ف الفا�شل متك��ن اأبطالنا م��ن تدمر 5 
اآلي��ات واإعط��اب اآليتني واإح��راق خم��زن اأ�شلحة 

و�ضقوط الع�ضرات من املرتزقة قتلى وجرحى.

جبهة نهم :

○ ق�شف مدفعي ي�شتهدف جتمع��ات للمنافقني �شرق القمرية مبديرية 
#كهب��وب و�ضق��وط قتلى وجرحى يف �ضفوفه��م و�ضيارات ال�ضعاف 

تهرع اإلى املكان

اأطلق��ت الق��وة ال�شاروخية 
�شلي��ة م��ن �شواري��خ الكاتيو�ش��ا 

عل��ى جتمع��ات منافق��ي الع��دوان يف مع�شك��ر ال�شدري��ن 
و�ضقوط قتل��ى وجرحى يف �ضفوفهم. كما �ضن �ضلح املدفعية ق�ضاً 

مدفعي��اً مركزًا اأ�شته��دف مواقع وحت�شين��ات مرتزقة العدوان 
يف التب��ة ال�ضراء ونقيل ال�ضب��ة و�ضقوط قتلى 

وجرحى يف �شفوف املرتزقة.



األحـــد 2018/1/21م املوافق 5 جماد أول 1439هـ العدد )248(10

اإن التدري��ب والتاأهي��ل للك��وادر الب�شري��ة يف جمي��ع جم��الت 
احلي��اة هو الأ�شا�س لأي عم��ل ناجح، وهو ال��ذي يحقق التطور 
والتق��دم يف كل قطاع��ات الدول��ة �ش��واء اأكان ذل��ك يف ال�ش��وؤون 

الدفاعية اأو ال�شوؤون الإنتاجية .
اأو اخلدمي��ة وغرها من باقي القطاعات، كم��ا ي�شمل التدريب 
والتاأهي��ل تنمية املوارد الب�شري��ة للدولة عموماً من خالل تطوير 
مه��ارات الأفراد املدنيني والع�شكريني ق��ادة ومروؤو�شي��ن وعلى 
جمي��ع امل�شتوي��ات، ويع��رف التدريب باأن��ه: عملي��ة مبنية على 
تنظي��م دقيق يت��م من خالل��ه نق��ل اخلب���رات واملع��ارف لزيادة 
مه��ارات ومعلومات امل�شتهدف��ني بالتدريب اأو تغ��ر �شلوكياتهم 
وقناعاته��م للو�ش��ول اإل��ى الأه��داف الرئي�شي��ة للتدري��ب الت��ي 
يتوقف حتقيقها على درجة كفاءة هوؤلء املتدربني وجمهودا تهم 

املبذولة.
ويع��د التدري��ب يف اجلانب الع�شك��ري من الركائ��ز الأ�شا�شية 
التي تبنى عليها الق��وات الع�شكرية املقاتلة والوحدات املعاونة 
الإدارية والفنية، ويهدف اإلى تط�وير كاف�ة الق�درات التخطيطية 
وتنمي��ة مهارات ومع��ارف ال�ضب��اط و�ضباط ال�ض��ف واجلنود 
ويف جمي��ع تخ�ش�شاتهم، كم��ا تهتم بتقومي وتغي��ر ال�شلوكيات 
للع�شكري��ني مم��ا ي�شهم يف رفع م�شتوى اأدائه��م واإجناح الربامج 
التدريبي��ة املعتمدة ب�شكل تام ودون اإغفال جانب الثقافة العامة 

لالأفراد وغر�س روح املثاب�رة وحب التعلم. 
وللتدري��ب الع�شكري اجلي��د والناج��ح دور اأ�شا�شي وفاعل يف 
رفع ال��روح املعنوي��ة لعنا�شر الوح��دات والت�شكي��الت املقاتلة 
واملعاون��ة وغر���س قواعد ال�شب��ط والربط الع�شك��ري بينها من 

خالل ازدياد ثقة الأفراد باأنف�شهم وبقيادتهم واأ�شلحتهم.

العسكري: التدريب  •أهداف 
اإن الهدف الأ�شا�شي من العملية التدريبية هو الو�شول بجميع 
الوح��دات املقاتل��ة اإل��ى جاهيزي��ه كاملة اأثن��اء التعبئ��ة العامة 
والنف��ر ويف زمن قيا�شي، وجعل القوات موؤهلة وقادرة خلو�س 
مع��ارك دفاعي��ة اأو هجومي��ة وفق خط��ط التعبئة املح��ددة من 
امل�شتوى الأعلى، وبالتدريب املكثف وامل�شتمر يتحول املجندون 
اجل��دد اإلى مقاتلني حمرتف��ني وجاهزي��ن يف اأي وقت وحتت اأي 
ظرف خلو�س معارك الدفاع عن الوطن والأمة، ومن اأهم اأهداف 

التدريب الع�شكري ما يلي: 
1. رف��ع الكف��اءة القتالي��ة والإداري��ة والفني��ة جلمي��ع اأفراد 
الوح��دات والت�شكيالت يف جميع الأ�شلحة برية و جوية و بحرية 
م��ن ق��ادة ومروؤو�ش��ني، ومتكينهم من زي��ادة قدراته��م وتطوير 

مهاراتهم ما ميكنهم من التعامل ب�شكل
جي��د م��ع ظ��روف احل��رب احلديث��ة، وال�شتخ��دام ال�شلي��م 
لالأ�شلح��ة املتط��ورة واملعق��دة وتقنية املعلوم��ات والت�شالت 

واحلا�شوب وغرها.
امل�شوؤول��ني  ب�شفته��م  الق��ادة  ومفاهي��م  م��دارك  تو�شي��ع   .2
م�شوؤولي��ة مبا�شرة على التدريب القت��ايل ب�شكل م�شتمر من خالل 
التعليم والتدريب والتطوير والبحث والدرا�شة يف كل ما ي�شتجد 

يف جمال العلوم والتقنية الع�شكرية احلديثة.
3. غر���س روح الفريق بني اأفراد الوح��دة الع�شكرية، وتعزيز 
رابطة اأخوة ال�شالح، وتنمية روح الزمالة وال�شداقة والحرتام 
ب��ني الأفراد وقادتهم، و توليد الرغبة دائما للعمل كفريق متكامل 
ومتعاون، واأن ي�شعر الأف��راد باأنهم اأ�شرة واحدة يربطهم رابط 

قوي من الأخوة واملحبة.

العسكرية:  التدريب  • إستراتيجية 
ترتك��ز اإ�شرتاتيجي��ة التدري��ب اأ�شا�ش��ا على امل��وارد الب�شرية 
والقت�شادي��ة للدول��ة، فهما ال�شبي��ل خللق ق��وات م�شلحة ذات 
كف��اءة عالية وق��درة على جمابهة اأي ع��دوان، وت�شهم يف تطوير 
وحتدي��ث وتقدم الوحدات املقاتل��ة واإمدادها بالأفراد واملعدات 
والتقني��ة، وذل��ك م��ن خالل نظ��رة طويل��ة الأمد ت��رى امل�شتقبل 
بو�ش��وح، وتتح�ش��ب مل��ا يل��وح يف الأفق م��ن حتدي��ات، وتبني 
اإ�شرتاتيجي��ة التدريب خطط على مدى زمني يرتاوح بني خم�س 
وع�شر �شنوات، مع الأخ��ذ يف العتبار مراحل التدريب ال�شابقة، 

وحتليل احلا�شر، وا�شتقراء امل�شتقبل، واملتغرات املتوقعة.
وتتاأث��ر اإ�شرتاتيجي��ة التدري��ب وتتفاع��ل مع البيئ��ة املحيطة 
به��ا وتوؤث��ر فيها مث��ل احلال��ة القت�شادية والجتماعي��ة للدولة 
ودرج��ة الثقاف��ة والوعي ل��دى املواطن��ني، وم��دى مالءمة هذه 
البيئة ملتطلبات وحجم الوحدات الع�شكرية وتدريبها وم�شتوى 
جتهيزه��ا وعلى برام��ج التو�شع اجلديدة يف الوح��دات املقاتلة، 
واأحيان��اً التقلي���س يف حجمه��ا اأو اإ�شاف��ة مه��ام جدي��دة له��ا اأو 
اإدخ��ال جتهيزات ومع��دات واأ�شلحة حديث��ة ومعاجلة الق�شور 
حي��ث ل ميك��ن الرتقاء مب�شت��وى التدري��ب وبلوغ��ه مبتغاه يف 
غي��اب اإ�شرتاتيجية ت�شع ن�ش��ب عينيها بن��اء ال�شابط و�شابط 
ال�شف واجلندي على قاعدة �شليمة ومتطورة تغر�س يف نفو�شهم 

الت�شحية والفداء.
اإن الدع��م امل��ادي واملعن��وي ه��و �ش��رورة ملح��ة وحتمي��ة، 
ويت��م م��ن خاللها توف��ر برامج تدريبي��ة فاعلة ومتط��ورة على 
امل��دى املتو�ش��ط والبعيد تواك��ب املتغرات، وحتق��ق الأهداف 
الإ�ضرتاتيجي��ة العام��ة كم��ا ذك��ر اأح��د املوؤرخ��ني: )والأف�ض��ل 

ون�شتع��د ل��ه ب��دًل م��ن حماولة دائم��اٌ اأن ن�شبق املتغر، 
اللحاق به(.

مقومات   •  
النجاح في التدريب:

يف  النج��اح  مقوم��ات  تتلخ���س 
التدريب على تخطيط مو�شوعي 

وا�شح��ة  اأه��داف  ذي 
اأن��واع  جمي��ع  ي�شم��ل 
وعلى  القت��ايل،  التدري��ب 

ن��واح فني��ة مرتبط��ة ارتباط��ا 
مبا�ش��را بالعملي��ة التدريبي��ة يف 

جمموعة من اخلطوات ميكن اإيجازها على النحو التايل:

1. االحتياجات التدريبية الفعلية:
الحتياج��ات هي حتديد الأعداد ونوعي��ة الع�شكريني املراد 
تدريبهم وحتديد الجتاهات والأهداف من العملية التدريبية 
واملع��ارف والعل��وم الالزم��ة لتطوي��ر الوح��دات الع�شكري��ة 
املقاتلة، ويتم حتديد احتياجات التدريب بعدة طرق اأهمها: 

* حتدي��د احتياج��ات التدري��ب ع��ن طريق القائ��د املبا�شر 
للوحدة والت�شكيل، وذلك بح�شر احتياجات وحدته من خالل 
اإملام��ه بدرج��ة كف��اءة مروؤو�شي��ه ومعرفة جوان��ب ال�شعف 
والق�ش��ور فيه��م والتقيي��م املو�شوع��ي للم�شتوي��ات العلمية 

والثقافية ودرجة ال�شتيعاب وغر ذلك. 
* حتدي��د الحتياجات من خالل حتليل املوؤ�شرات 
املرتبط��ة بالتقيي��م العام مل��دى اإمل��ام الع�شكريني قادة 
ومروؤو�ش��ني بالعل��وم واملع��ارف احلديثة، وم��دى التقيد 
بقواع��د ال�شب��ط والرب��ط اجلي��د وم��ا له م��ن اأثر كب��ر على 
العملي��ة التدريبية، ويتاأت��ى ذلك بدرا�شة التقاري��ر ال�شنوية 
املع��دة من �شع��ب وفروع التدري��ب بالوح��دات والت�شكيالت 
وتقري��ر جلان التفتي���ش امل�ضكلة م�ن قب��ل �ضباط ذوي خربة 

وكفاءة عالية.
* وميك��ن حتدي��د الحتياجات م��ن خالل الأف��راد اأنف�شهم، 
وذل��ك ب�ضوؤاله��م ع��ن نق��اط ال�ضعف الت��ي تواجهه��م وكيفية 

التغلب عليها و�شبل الرتقاء مب�شتويات اأدائهم.

2. تصميم الدورات التدريبية: 
ت�شمم وحتدد الدورات التدريبية ح�شب احتياجات 
الت�دري��ب العامة للوحدات الع�شكري��ة، وهذا يرتبط 

مب�شمون هذه 
الدورات والعلوم املحددة، وجتهيز مبان و�شاحات 
وميادي��ن منا�شبة ومرافق لزمة لذلك وكل ما تتطلبه 
العملي��ة التدريبي��ة، ودرا�ش��ة اخلط��ة الزمني��ة لكل 
و�ض��روط  املتدرب��ني  واأع��داد  وم��كان عقده��ا  دورة 

الرت�شيح لها.

3. الدقة في اختيار املدربني واملتدربني: 
التام��ة  الدق��ة  توخ��ي  يج��ب 
الأكف��اء  املدرب��ني  اختي��ار  عن��د 

واملحرتف��ني للمهم��ة التدريبي��ة �ش��واء اأكانوا م��ن املوؤ�ش�شة 
التعليمي��ة ذاته��ا اأو بال�شتعان��ة مبدربني م��ن املوؤ�ش�شات اأو 
الوح��دات الأخ��رى.. اإن جن��اح العملية التدريبي��ة ل يتوقف 
عل��ى املادة التعليمية اأو التجهيزات واملرافق فقط، بل ترتكز 

ب�شكل اأكرب على كفاءة املدرب وذكائه وح�ش�ن ت�شرفه.
اأم��ا اختي��ار املتدرب��ني فيك��ون اأ�شهل يف حال وج��ود ح�شر 
دقي��ق يف متطلب��ات التدري��ب الفعلية م��ع �ش��رورة التن�شيق 
م��ع قادة الوحدات والت�شكيالت عن��د اختيار املر�شحني لتلقي 
دورات وخا�ش��ة عندم��ا تزيد اأع��داد املتدربني ع��ن اإمكانيات 

املوؤ�ش�شات التدريبية.
4. حتديد املتطلبات املالية: 

من اأ�ش�س جن��اح العملية التدريبية تخ�شي�س موارد مالية 
وف��ق امليزانية املح��ددة من املخت�شني يف ه��ذا املجال، وعدم 
التقلي��ل م��ن �شاأن ه��ذه املتطلب��ات واملماطل��ة يف تنفيذها، مع 
العلم اأن العملية التدريبية ذات تكلفة عالية، و ت�شتهلك كميات 
كبرة م��ن الأ�شلحة والذخائ��ر واملعدات وامل��واد التموينية 
ووالق��ود وغي�رها، م��ع ذلك ل �شبيل اإلى الرتاجع اأو التوقف 
عن اإمداد العملية التدريبية بكل احتياجاتها؛ حتى يتم ان�ضاء 

ق�وة ع�شكرية ق�ادرة على حماية الوطن واملواطن.

5. اإلشراف وتقومي العملية التدريبية: 
يخ�ش��ع التدري��ب الع�شكري القت��ايل لالإ�ش��راف املبا�شر من 
امل�شت��وى الأعلى عن طريق هيئ��ة العمليات والتدريب، وتتم 
املتابع��ة امل�شتم��رة للعملي��ة التدريبي��ة وقيا�س م��دى جناح 
وفاعلي��ة اخلط��ة التدريبي��ة املعتم��دة وت�شوي��ب الأخطاء، 
وتقوي��ة نق��اط ال�ضع��ف، كم��ا يج��ب عل��ى ق��ادة الوح��دات 
والت�شكي��الت تنفيذ توجيهات هيئ��ة العمليات والتدريب فيما 
يخت�س باخلطة التدريبية وتقييم نتائجها وتقدمي مقرتحاتهم 
ع��ن �شر التدري��ب لال�شتفادة من التق��دم وتعميم الناجح من 

الربامج التدريبية.

العسكري:  التدريب  • حتديات 
يواج��ه التدري��ب القتايل كث��را من التحدي��ات واملع�شالت 
الت��ي تعيق �شر العملي��ة التدريبية، وت�شه��م يف تدين م�شتوى 
كف��اءة الوحدات الع�شكرية وانهيار ال��روح املعنوية وفقدان 
الن�ضب��اط الع�ضك��ري، وم��ن اأك��� التحدي��ات الت��ي تواجه 

التدريب ب�شكل عام ما يلي: 
1. املوقف ال�شلبي من بع�س القادة جتاه العملية التدريبية 
من خالل ع��دم الهتمام الكايف بتدريب مروؤو�شيهم ومتابعتهم 
وت�شجيعه��م وخا�شًة املتفوقني منهم، ب��ل ي�شل الأمر بع��س 
الأحي��ان اإل��ى حماربتهم وتهمي���س كل من تظه��ر عليه �شفات 
القوة والذكاء والتميز، والعمل على اإبعادهم قدر الإمكان عن 

الأماكن القيادية بدافع الغرة واجلهل.
2. �شعف الإمكانيات وعدم توف��ر الكفاءات التدريبية ذات 

اخلربة العلمية والعملية.
3. عدم توفر املوارد املالية الالزمة للعملية التدريبية.

املتدرب��ني  ب��ني  والرب��ط  ال�شب��ط  م�شت��وى  انخفا���س   .4
ومقاومتهم للعملية التدريبية.

5. الفتق��ار اإلى خطط وبرامج تدريبي��ة جديدة ومتطورة 
تواك��ب التق��دم العلم��ي والتكنولوج��ي ال�شري��ع يف الع��امل 

اجلديد. 

ثقافة عسكرية

ثقافة عسكرية
الــــــــــــتــــــــــــدريــــــــــــب الـــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــري تــــــــطــــــــلــــــــعــــــــات وعــــــــقــــــــبــــــــات
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اأوعزت قيادة اجلي�س ال�شبب يف تراجع الرغبة يف الن�شمام 
للوح��دات القتالي��ة اإل��ى "طبيع��ة املجتم��ع الإ�شرائيل��ي التي 
ت�شّكلت يف الأعوام الأخرة، والتي متيل اإلى التخطيط للتطلع 
اإل��ى ما بعد اخلدمة يف اجلي�س، وكي��ف ميكن لفرتة اخلدمة يف 
اجلي���س اأن ت�ش��كل بالن�شبة لهم رافعة نح��و املجتمع واحلياة 
احلقيقي��ة، بحي��ث يكون��وا قادري��ن فيها عل��ى التق��دم بال�شلم 
الجتماع��ي القت�ش��ادي"، اإل اأن الكاتب يف �شحيفة "معاريف 
اأخ��رى تتعّلق بعدم عدم  اأ�شباب  اأدل�ش��ت" حت��ّدث عن  "ران 

رغبة هوؤلء اجلنود يف ات�شاخ اأيديهم واأرواحهم.
ل تقت�شر اأ�شب��اب الرتاجع على النقطتني الآنفتي الذكر، بل 
هناك جملة من الأ�شباب تتعّل��ق بالنخفا�س املتواتر يف اأعداد 

املتجندين للقتال، ميكن اإيجازها يف جملة من النقاط:
راحة معي�شي��ة: يرى م�شدر ع�شك��ري اإ�شرائيلي اأن اهرتاء 
روح املقات��ل وتف�شي��ل الوح��دات التقنية ك��ون الأخرة توفر 
مهن��ة للحياة. وي�شيف امل�ش��در: اإن انخفا�س الدافع نابع من 
التغ��رات الجتماعية يف الدولة، اإذ اأنه يف املقابل نرى تف�شياًل 
وا�شًح��ا للتجن��د يف الوح��دات التقنية مث��ل 8200 وال�شايرب، 
املزيد واملزيد من اجلنود معنيون باخلدمة احلقيقية قريًبا من 

البيت التي من �شاأنها ان توفر لهم تفوًقا يف احلياة.
غي��اب قي��ادات تاريخي��ة: تلع��ب القي��ادة الع�شكري��ة دورًا 
رئي�شي��اً يف �شناعة الروح القتالي��ة لدى املقاتلني، وقد �شاهمت 
�شجاع��ة رئي���س احلكومة الأ�شب��ق اأريئيل �ش��ارون املمزوجة 
بنزع��ة القوة والبلطج��ة الإ�شرائيلية، �شاهم��ت يف بناء الروح 
القتالي��ة للجي���س الإ�شرائيلي. �ش��ارون الذي ُع��زل من وزارة 

الدفاع اإثر تقرير جلنة كاهان عن مذبحة �شربا و�شاتيال، وعاد 
لحق��اً اإلى رئا�شة ال��وزراء بعد اقتحامه لالأق�ش��ى الأمر الذي 
اأّدى لندلع انتفا�شة فل�شطينية، كان اآخر القيادات التاريخية 
الإ�شرائيلية.. حرب لبنان الثاني��ة: �شّكلت حرب لبنان الثانية 
عالم��ًة فارق��ة يف الواق��ع ال�شهي��وين حي��ث اأظه��رت التقاري��ر 
الإ�شرائيلي��ة الت��ي تل��ت احل��رب ت��اآكل الهيب��ة الت��ي �شنعها 
اجلي���س الإ�شرائيل��ي لدى العرب حتت عن��وان "اجلي�س الذي 
ل يقه��ر" يف ح��رب 1967 و1973، ليرت�ّش��خ مفهوم جديد لدى 
العرب عنوان��ه "وّلى زمن الهزائم وجاء زم��ن النت�شارات". 
بعد حرب متوز وظهور حالت املر�س النف�شي يف قوات النخبة 
للجي���س الإ�شرائيل��ي انخف�س التجنيد، ب��رزت مع�شلة الروح 
القتالية للجي�س الإ�شرائيلي ب�شكل اأكرب بالتزامن مع انخفا�س 
دواف��ع التجنيد وارتفاع من�شوب الهج��رة.. فطرة دموّية: من 
الأ�شالي��ب املعتمدة لتعزيز الروح القتالّية املتهاوية هي تربية 
اأجياله��ا عل��ى الع�شك��رة والتع�شب وقت��ل ال��روح الإن�شانية، 
وه��ذا ما �شاهدناه م��ن خالل كتاب��ات الأطف��ال ال�شهاينة على 
القذائ��ف وال�شواريخ لأطفال لبنان وغّزة. يتم توجيه الطالب 
عل��ى التق�شيم والفرز م��ا بني "نحن وهم" نح��ن الطيبون وهم 
الأ�ش��رار، وذل��ك م��ن منطل��ق الإيح��اءات الديني��ة والعقلي��ة 
العن�شري��ة. لذل��ك، وب�شبب تع��رّث تعزيز ال��روح القتالية عرب 
جي�س عقائ��دي، ت�شعى القيادة الع�شكرّية الإ�شرائيلية لتعزيز 
ال��روح القتالي��ة ع��رب فط��رة دموي��ة تنج��ذب للقتل، وه��ذا ما 
�شاهدنا ن خالل حرق م�شتوطنني �شهاينة للر�شيع الفل�شطيني 

على دواب�شة.

�ش��راع ثقايف واأيديولوجي: هناك �شراع ثقايف واأيديولوجي 
كبر داخل املوؤ�ش�شة الع�شكرية الإ�شرائيلية تتمّثل يف  حماولت 
احلاخام��ات" اإ�شفاء الطابع الدين��ي التقدي�شي" على اجلي�س 
الإ�شرائيلي، وبالتزام��ن مع �شعي اأ�شحاب الهوية الع�شكرية، 
اأي املتدين��ني والقومي��ني اإل��ى تو�شي��ع نفوذه��م ع��رب تزاي��د 
اأعدادهم يف الوح��دات القتالية وهيئة الأركان. هناك كره كبر 
لدى اجلنود العلمانيني الذي ي�شكلون �شريحة وا�شعة من اأبناء 
اجلي�س للحاخامات واملتدينني حّتى اأن بع�شهم ي�شرح بكرهه 
له��م اأكرث من حزب اهلل وحما���س. يف املقابل، يعمل احلاخامات 
رغ��م كاّفة الحتجاجات على ما ي�شمون��ه مبهمة حماية الوعي 
الذات��ي اليهودي لدى اجلنود الإ�شرائيليني. على �شبيل املثال، 
عم��ل احلاخ��ام الع�شكري ال�شاب��ق، اأفي�ش��اي رونت�شكي، على 
زي��ادة ال�شتقطاب، وذل��ك من خالل اإر�شال��ه م�شاعديه، الذين 
ب��ات عددهم الآن ي��زداد ب�شرعة، اإلى اجلبه��ة الأمامية، لزرع 
ال��روح القتالية ذات ال�شبغة الدينية لدى اجلنود. العن�شرية 
يف جي�س الحتالل ل تقت�شر على املتدنيني والعلمانيني، العرب 
واليهود، فهن��اك �شراع حمتدم بني اليه��ود اأنف�شهم املنق�شمني 
بينه يهود الغ��رب ) الأ�ضكيناز( والذين ي�ضكلون 40 باملئة من 

يهود فل�ضط��ني  ويهود ال�ضرق )ال�ضفاردمي( الذين ي�ضكلون 36 
باملئة من يهود الكيان ال�شرائيلي.

"الوع��ي اليه��ودي  غي��اب الهوّي��ة: رغ��م حم��اولت ق�ش��م 
احلاخام��ي الع�شكري" يف مواجهة ه��ذا "الهدر ال�شرتاتيجي" 
يف املفه��وم الع�شك��ري الإ�شرائيل��ي، اإل اأّن غي��اب الهوي��ة لدى 
اجلن��دي الإ�شرائيلي ت�شّببت يف تاآكل ال��روح القتالية. اجلي�س 
الإ�شرائيل��ي بجزئه الأك��رب غر عقائدي، كما اأن��ه غر م�شتعد 
لأن ي�شحي بنف�شه من اأج��ل "الوطن". هناك مع�شلة اأ�شا�شية 
يف مفه��وم الوط��ن ل��دى اجلن��ود ال�شهاين��ة، ويف ظ��ل وج��ود 
�شريحة وا�شعة غ��ر متدينة، ت�شّكل "الهوي��ة" م�شكاًل رئي�شياً 

للجنود ال�شهاينة.
��ة الف�ضاد )الع�ضك��ري تهريب اأ�ضرار- الف�ض��اد: ترتبط ق�ضيهّ
القت�شادي-اجلن�ش��ي( التي تهّز ال�ش��ارع الإ�شرائيلي ب�شّقيه 
الع�شك��ري وال�شيا�شي ارتباطاً وثيقاً مب�شاأل��ة الروح القتالية. 
ورغ��م اأن اجلي���س الإ�شرائيل��ي ل يع��ّد جي�شاً عقائدي��اً، اإل اأن 
�شريحة وا�شعة تعّر�شت روحها القتالية للتاآكل ب�شبب الف�شاد 
القائ��م، ك��ون اجلن��ود بات��وا ي��رون اأنف�شه��م مطّي��ة للقيادات 

الع�شكرية وال�شيا�شّية.

تآكل الروح القتالية للجيش اإلسرائيلي التداعيات واألسباب 

أوراق »النار والغضب« تشتعل بني يدي ترامب في أروقة »البيت األبيض«
م��ا ت��زال ال�شجة قي��د التزايد، رغ��م حماولت 
اإدارة البي��ت الأبي���س الأمريك��ي من��ع انت�شارها 
اأك��رث، �شجيج لي���س مبجرد اإعالم��ي، ول ُي�شنف 
�شم��ن ب��اب الهرطق��ة ال�شيا�شية، اإمن��ا ناجم عن 
اإيراد املعلومات املخفية داخل بيت دونالد ترامب، 
قب��ل وبعد انتقاله اإلى اأروقة البيت الأبي�س ، هذه 
املعلومات لو مت تاأكيد مالب�شاتها، لكانت �شفحات 
كت��اب املوؤل��ف “مايكل وول��ف”، مدخ��ل �شرداب 
اأ�شود لتاريخ ترام��ب بعد كل اجلدل يف م�شرته.. 
وم��ن �شمن هذه املعلومات الواردة بكتاب “النار 
والغ�ش��ب يف بيت ترامب الأبي���س” هناك حقائق 
تتعل��ق باحل��رب عل��ى �شوري��ة جله��ة التطورات 
الإقليمي��ة  للجه��ة  به��ا  يرتب��ط  وم��ا  الأخ��رة، 
املتبل��ورة مع الن�شف الثاين من العام الأول حلكم 
الرئي���س الأمركي، كلها تعك�س �شيا�شية متخبطة 
لرتامب،  وهذا الوارد داخل الكتاب، يتوزع �شمن 
اجتاه��ات رئي�شية ثالث��ة، ذكرها الدكت��ور اأ�شامة 

دنورة الكاتب والباحث ال�شيا�شي 
فف��ي املجمل ب��داأ باحلمل��ة النتخابي��ة لرتامب 
والتي حملت عيوباً عديدة، واإن املحيطني برتامب 
ل �شيما اأ�شرته، كان��وا ي�شتبعدون جناحه متاماً، 

حتى ترامب نف�ش��ه رف�س منح مبالغ مالية كبرة 
للحملة ال يف حالة “الفوز امل�شمون”.

�شخ�شي��ة ترام��ب غ��ر موؤهل��ة ل�شغ��ل من�شب 
رئي���س الولي��ات املتح��دة عل��ى الط��الق، فه��و 
ول  مهن��ي  غ��ر  قرارت��ه،  يف  وارجت��ايل  مزاج��ي 
م�ش��وؤول يف تعامل��ه، ول يتمتع باحل��د الدنى من 
الح��رتاف ال�شيا�ش��ي يف عملي��ة �شناع��ة القرار.. 
اإ�شاف��ة اإل��ى الجتاه��ني ال�شابقني معان��اة اإدارة 
البيت الأبي�س احلالية م��ن م�شاكل بنيوية، اأهمها 
غي��اب امل�شت�شارين املوؤهلني، و�ش��راع الأجنحة، 
والأخطر تداخل احلالة العائلية يف �شناعة القرار.

منعكسات املشاكل في إدارة ترامب..
يرى دنورة جمموعة من العلل عر�شها الكتاب، 
ق��د انعك�شت على ق�شايا ال�ش��رق الو�شط يف اكرث 
من اجتاه. فيم��ا يتعلق بالأزمة ال�شورية، اأو�شح 
الكات��ب “وول��ف” كي��ف ان ترام��ب اوًل مل يك��ن 
متاأك��دًا من كيفية الت�ش��رف، وبعد ذلك جاءت كل 
م��ن “ايفانكا ترامب” و “دين��ا پاول” امل�شت�شارة 
امل�شاعدة ل�ش��وؤون الأمن القومي، وقدمتا للرئي�س 
الأمرك��ي عر�ش��اً بطريق��ة “ال○اورپوين��ت” اأو 

عر���س �شرائح، وعلى الرغ��م من اأن بانون و�شف 
امل�شاهد باأنها “لي�س اكرث من �شور لأطفال يخرج 
م��ن افواههم الزب��د”، لك��ن ترامب يب��دو انه فنت 
بالعر���س واع��اد ا�شتعرا�ش��ه مرة تل��و الأخرى، 
وحت��ول موقف��ه باجت��اه �ش��ن �شرب��ة ع�شكري��ة، 
متنا�شي��اً التو�شيح��ات الرباغماتي��ة املتك��ررة ل� 
“�شتي��ف بان��ون” باأن هذا الهجوم لي�س اكرب من 
�ضابقيه ول يتطلب التدخل، ومع ذلك اأقَدم ترامب 
عل��ى توجيه ال�شربة الع�شكري��ة، وتبع ذلك اإقالة 

التايل. اليوم  يف  من�شبه  “بانون” من 
هذا الر�شد لأداء ترام��ب فيما يتعلق بحادثة 
خان �شيخون وتفاعل ترامب معها ميثل انعكا�شاً 
للعل��ل التي �شبق احلديث عنها: فرتامب مل يكن 
يدري كيفية التعامل مع املو�شوع، واعتمد اآلية 
غر احرتافية ل�شناعة الق��رار، وانتهى لتخاذ 
قرار غل��ب عليه طابع امل��زاج ال�شخ�شي، الأمر 
ال��ذي يظه��ر غياب��اً هائ��اًل للتب�شر فيم��ا يتعلق 
باآلي��ة �شناع��ة الق��رار ال�شرتاتيج��ي من جهة، 
وباملعرف��ة ول��و يف حدوده��ا الدني��ا بحيثي��ات 

الزمة ال�شورية.
ال�شلم الدويل وخطورة يف موقف غر مدرو�س..

مم��ا يراه دنورة من نق��اط هامة وردت يف كتاب 
النار والغ�شب، عر�س عملياً ال�شلم الدويل للخطر 
ع��رب �شن��ه عدوانا غ��ر م��ربر قانونياً، ب��دون اي 
تفوي���س قان��وين دويل او داخلي امريك��ي، وحتى 
دون انتظ��ار اي نتائ��ج لأي حتقيق، ودون اجراء 
اي م�ش��اورات تذك��ر م��ع القوى الدولي��ة، وغامر 
بذل��ك بح�شول احت��كاكات حمتمل��ة او ردود فعل 
غ��ر حم�شوب��ة م��ن ق��وة عظم��ى اخ��رى تتواجد 
بقواه��ا الع�شكرية على بعد ع�شرات الكيلومرتات 
فح�ض��ب م��ن القاع��دة امل�ضتهدف��ة )ال�ضع��ريات( 

وهذه تعني القوات اجلوية الرو�شية.
كم��ا اأن ترام��ب وج��ه ر�شال��ة غ��ر حم�شوب��ة 
العواق��ب على م�شتوى المن الدويل تت�شمن دعماً 
عملياً للمجموع��ات الرهابية وت�شجيع��اً لها على 
حماول��ة فربكة حوادث اخرى م��ا دامت �شتف�شي 
اإل��ى تدخل ع�شك��ري امريكي ي�ش��ب يف م�شلحتها 

وياأتي دون متحي�س.
موؤ�ش��ران مقلق��ان اآخ��ران ظهرا يف الكت��اب فيما 
الدارة  و�شيا�ش��ة  الو�ش��ط  بال�ش��رق  يتعل��ق 
المريكي��ة جت��اه ه��ذه املنطق��ة، ا�شتخل�شهما د. 
دن��ورة، اولهم��ا ان �شراع الجنح��ة، وما و�شفه 

هي��ري كي�شنجر، باأنه حرب م��ا بني اليهود وغر 
اليهود )�ضراع ب��ني تاأثري بانون وكو�ضر(، وهذا 
ال�ش��راع ُح�ش��م مل�شلح��ة كو�شر الذي ه��و فعلياً 
م�شتوط��ن ا�شرائيل��ي وخريج معاه��د الي�شيفوت 
التلمودي��ة، ولع��ل ذلك لع��ب دورًا هام��اً يف تفعيل 
ق��رار ترامب بنقل ال�شفارة الأمريكية اإلى القد�س، 
وهو م��ا اأ�شّر عملي��اً مبوقع الولي��ات املتحدة يف 
عملي��ة ال�ش��الم، كما انه رف��ع من درج��ات التوتر 
الدين��ي وال�شيا�شي يف ال�ش��رق الو�شط، وبدا اأنه 
ل يحظى مبوافقة الأط��ر التكنوقراطية يف وزارة 
اخلارجي��ة.. يف ح��ني يتعل��ق املوؤ�شر الث��اين بدور 
ترام��ب يف تنفي��ذ انق��الب عل��ى ال�ش��رة احلاكمة 
ال�شعودي��ة لو�ش��ع من ا�شم��اه ترام��ب “رجلنا” 
)حمم��د بن �ضلمان( يف �ضدة احلك��م، وهذا اليار 
ب��دا انه غ��ر مدرو�س ملا �شببه م��ن توترات هائلة 
داخ��ل ال�ش��رة احلاكم��ة ال�شعودي��ة نتج��ت عن 
�شع��ف خربة بن �شلم��ان يف بن��اء منظومة الولء 
الداخلي��ة والتحالف��ات �شم��ن اأم��راء اآل �شع��ود، 
كم��ا اأن ب��ن �شلمان يو�ش��ف على نط��اق وا�شع يف 
الو�ض��اط الغربي��ة قب��ل غريه��ا باأن��ه متغطر���ش 
�شل�شل��ة  يف  اململك��ة  وادخ��ل  اخل��ربة  و�شعي��ف 
م��ن ال�شراع��ات القليمي��ة واملغام��رات الفا�شلة 
والورطات ال�شرتاتيجي��ة، منها الغرق يف الوحل 
اليمن��ي، واخل��الف العني��ف مع قط��ر، وحماولته 
فر���س ال�شتقال��ة عل��ى احلري��ري، وهن��ا يب��دو 
لالأزمات  “رج��ل” ترام��ب يف ال�شعودي��ة منتج��اً 
بالن�شب��ة لبالده والولي��ات املتحدة اأك��رث من اأن 

يكون حليفاً متوازناً ومفيدًا.
كل م��ا �شبق من ا�شتخال���س للم�شمون الهم يف 
كتاب النار والغ�شب لكاتبه “مايكل وولف”، ويف 
ح��ال كانت معلوماته دقيقة مبا يكفي، ويف حال مل 
تنجح الغ��دارة المريكية باحتوائه��ا وال�شيطرة 
عليها، يتكون بداي��ة ل ت�شر ترامب ول تنا�شب ما 
يطمح اإليه من اإمتام م�شاريع عاملية دعمها لتدخل 
العامل يف �شرداب الفو�شى ولكن هذه املرة فو�شى 

داخل البيت الأمريكي. 

ت�س�ّكل �ل�روح �لقتالية �لعالية �أح�د مفاتيح �لنت�سار�ت يف �حلروب. ويف حني يطلق عليه�ا �لبع�ص "�سالح �لن�رص"، 
ي�سفها �آخرون مبثابة �لدماء �لتي جتري يف عروق �ملقاتلني �أثناء �حلرب. �لعقيدة، �لدينية منها و�لوطنية، تعّد �أهم �لرو�فد 
�لتي يتغذى منها "�لع�سكر" يف �أد�ء مهامهم �لقتالية.. �لكيان �لإ�رص�ئيلي ورغم �لتفّوق �لت�سليحي و�لتكنولوجي، �إل 
�أّن�ه يفتق�ر للروح �لقتالي�ة �لتي تعّد �أحد �أب�رز �لثغر�ت يف �جلي�ص. فقد �أ�س�ار تقييم �ل�ستخب�ار�ت �لع�سكرية للعام 
2018 �إل�ى ت�اآكل �ل�روح �لقتالية ل�دى �جلن�ود �ل�سهاينة �لأمر �ل�ذي �أثار حالة م�ن �لقلق لدى قي�ادة �جلي�ص �لتي 
جل�اأت �إل�ى قر�ر�ت جديدة لتدبر �لنق�ص يف �لوح�د�ت �لقتالية يف ظل رغبة �ملجندي�ن باللتحاق بالوحد�ت �لتقنية 

و�ل�ستخبار�تية بدًل من �لوحد�ت �لقتالية.
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ذكر موقع »يديعوت اأحرون��وت« اأن رئي�س احلكومة 
الإ�شرائيلي��ة بنيام��ني نتنياه��و وّقع خ��الل زيارته للهند 
عل��ى اتفاقي��ات يف �شت��ى املوا�شي��ع، مب��ا فيه��ا الطاق��ة 
وال�شينم��ا وال�شياب��ر، اإّل اأن التف��اق املتعل��ق بالطران 
ق��د يحقق اأكرب تغي��ر، اإذ يناق�س الطرف��ان امكانية قيام 
الطائ��رات الهندي��ة بتنظيم رحالت مبا�ش��رة بني مطاري 
»ب��ن غوري��ون« و«نيو دلهي« ع��رب الأج��واء ال�شعودية 
ذهاًب��ا واإياًبا..وبح�ش��ب املوق��ع، ترغب الهن��د بالطران 
مبا�ش��رة عرب اأج��واء اململك��ة ال�شعودي��ة لتق�شر وقت 
الرحل��ة وتوفر تكاليف الوقود..ويق��ول املوقع اإنه »اإذا 
قامت الطائ��رات الهندية بالتحليق اإل��ى »ا�شرائيل« عرب 
الأج��واء ال�شعودية، ف�شيكون ذل��ك خطوة غر م�شبوقة 
م��ن �شاأنه��ا اأن ت�شكل نوعا م��ن التطبيع ب��ني »اإ�شرائيل« 
واململك��ة«، م�ش��ًرا اإل��ى اأن��ه »م��ن �ش��اأن ه��ذه الرحالت 

ر زمن الرحلة مبقدار �شاعتني واأن تزيد  املبا�شرة اأن تق�شّ
ب�شكل ملحوظ من عدد ال�شياح بني »اإ�شرائيل« والهند«.

ويو�ش��ح املوق��ع اأن »تق�ش��ر م��ّدة الرحل��ة �شي�شهم 
بتقليل �شعر التذكرة وزي��ادة املناف�شة على الطريق اإلى 
الهن��د«.. وكانت �شركات الطران الهندية »اير انديا« قد 
نّظم��ت رحالت اإلى الأرا�ش��ي املحتلة قبل نحو 20 �شنة، 

لكنها اأوقفتها ب�شبب عدم جدواها مالًيا.
وتق��وم �شرك��ة واح��دة الي��وم بتفعي��ل رح��الت ب��ني 
الأرا�ش��ي املحتل��ة والهن��د، هي �شرك��ة »ال ع��ال« التي 
تط��ر اإل��ى مومب��اي ع��رب منطق��ة العرب��ة، ومنه��ا ع��رب 
البح��ر الأحمر جنوب اليمن، ث��م تتوجه �شرًقا اإلى الهند. 

وي�شتغرق ال�شفر حوايل ثماين �شاعات.

متابعات صحفية

صحيفة ميديابارت الفرنسية: السعودية تستمر باإلفالت من العقاب باليمن 

صحيفة الواشنطن بوست األمريكية: السعودية تنتقل من التشّدد إلى احلفالت الهزلية

موقع »كوريير« الروسي للصناعات العسكرية: 
هـــــذه أســــبــــاب احلــــــرب عـــلـــى الـــيـــمـــن ولــــهــــذه األســـبـــاب 

ستكون سلطنة ُعمان الهدف القادم

الــقــنــاة الــســابــعــة الــصــهــيــونــيــة: »الـــعـــال« اإلســرائــيــلــيــة 
ستطير فوق السعودية

قال��ت القناة ال�شابعة ال�شرائيلية ان مباحثات جت��ري بني الهند وا�شرائيل لتد�شني خط طران 
مبا�ش��ر من نيودله��ي اإلى تل ابيب ومير يف اجواء ال�شعودية وذل��ك لتق�شر مدة الطران من ثماين 

اإلى �شت �شاعات ما يقود اإلى تخفي�س �شعر التذاكر وزيادة عدد ال�شياح من الطرفني .
ووفق التقارير فاإن مفاو�شات �شتجري مع ال�شعودية لهذا الغر�س.

ويذك��ر ان الطائرات ال�شرائيلية ت�شلك م�شارا م��ن تل ابيب اإلى خليج العقبة فالبحر الحمر ثم 
تتجه �شرقا اإلى الهند.

ذكرت �شحيف��ة ميدياب��ارت الفرن�شية 
اأن اليم��ن امله��دد باملجاع��ة يبق��ى اأ�ش��واأ 
م��كان يعي���س في��ه الأطفال وف��ق منظمة 
الأم��م املتح��دة للطفول��ة )اليوني�ضيف(، 
وق��د ر�شم��ت الأخ��رة يف تقري��ر حدي��ث 
له��ا �ش��ورة �شوداوية عن حج��م املعاناة 
الناجتة ع��ن حرب اليمن التي ل تظهر لها 
نهاي��ة يف الآفق.. واأ�ش��ارت ال�شحيفة اإلى 
اأن ال�شعودي��ة التي تقود التحالف العربي 
ت�شتم��ر يف الإفالت من العقاب رغم دورها 
يف املاأ�شاة اليمنية.. وت�شيف ال�شحيفة اأن 
الوكالت الإن�شانية التابعة لالأمم املتحدة 
ل تع��رف اأي م�ش��وؤول اأعلى تخاطب، ول 
اأي و�شيل��ة ت�شتخدمها لإب��راز الوعي مبا 
يقع يف اليمن م��ن ماآ�س، اإذ انهارت الدولة 
نتيجة احل��رب الدائرة منذ العام 2015، 
ووب��اءا الكول��را والدفتري��ا يف انت�شار، 
واملجاع��ة تتهدد 8.5 مالي��ني �شخ�س من 
اأ�شل قرابة 24 مليونا يعي�شون يف اليمن.

وتقول املتحدثة با�شم برنامج الأغذية 
العامل��ي بيتين��ا لوت�ش��ر اإن اليم��ن ي�شه��د 
اأكرب كارثة اإن�شاني��ة يف العامل، وقد اأ�شار 
تقري��ر �ش��در حديث ع��ن اليوني�شيف اإلى 
اأن خم�ش��ة اآلف طف��ل قتل��وا اأو جرح��وا 
من��ذ ب��دء احلرب ب��ني احلوثي��ني وقوات 

الرئي���س الراح��ل علي عب��د اهلل �شالح من 
جهة، والتحالف العربي والقوات التابعة 

للحكومة اليمنية من جهة اأخرى.
تقرير سري

وك�ش��ف تقرير �شري عن اأو�شاع اليمن 
اأعده خرباء اأممي��ون بعنوان »العي�س يف 
ظ��ل احلرب.. األ��ف يوم من حي��اة طفولة 
�شائعة« اأن مفه��وم الدولة يف اليمن انهار 
متام��ا، والب��الد معر�ش��ة لالنق�ش��ام اإل��ى 
دوي��الت تتقات��ل بينه��ا دون اأن متتلك اأي 
منها الدعم ال�شيا�شي ول القوة الع�شكرية 
الكافي��ة لتوحيد اليم��ن اأو حتقيق الن�شر 

يف احلرب.
وتق��ول ممثل��ة اليوني�شي��ف يف اليم��ن 
مريت�ش��ل ريالنو اإن جيال كامال من اأطفال 
اليم��ن يك��رب دون اأن يع��رف �شيئ��ا �شوى 
العن��ف، وهو م��ا �شيخلف لديه��م جروحا 

ماديا ونف�شيا مدى احلياة.
ومنذ ب��دء احل��رب اليمنية ول��د ثالثة 
مالي��ني، ثلثه��م ولدوا خ��ارج م�شت�شفيات 
الب��الد الت��ي دم��رت بن�شب��ة 57%، وراأى 
30% م��ن مواليد الب��الد النور وهم خدج، 
و30% يق��ل وزنه��م ع��ن ال��وزن الطبيعي 
للمواليد، وم��ن الأرقام املفزعة عن و�شع 
الطفول��ة باليم��ن اأن 11.3 ملي��ون طف��ل 

بحاج��ة ملعونات اإغاثية يف بلد يعتمد على 
امل�شاعدات اخلارجية بن�شبة %90.

كم��ا يعاين قراب��ة 1.8 ملي��ون طفل من 
اأربعمئ��ة  و�شمنه��م  الغذائ��ي،  النق���س 
األ��ف يف و�شع نق�س غذائي ح��اد، وهو ما 

يعر�س حياتهم للموت.
حصار اليمن

ويف ظ��ل ه��ذه الأرق��ام املروع��ة فر�س 
التحال��ف بقي��ادة ال�شعودي��ة يف نوفمرب/
ت�شري��ن الثاين املا�شي اإغالقا كامال ملوانئ 
اليم��ن وباقي مناف��ذه احلدودية ردا على 
اإط��الق احلوثيني �شاروخ��ا بال�شيتا على 
الريا���س،  ال�شعودي��ة  العا�شم��ة  مط��ار 
ونتيج��ة احل�ش��ار قطع اليم��ن عن العامل 
يخف��ف  اأن  قب��ل  اأ�شابي��ع،  ثالث��ة  مل��دة 
احل�ش��ار، وا�شتطاع��ت منظم��ات اإغاث��ة 
دولي��ة ت�شليم �شحن��ات قليلة ج��دا مليناء 

احلديدة غربي اليمن.
ويف الأي��ام الأول��ى م��ن الع��ام اجلديد 
بقيت العديد من �شحنات الغذاء والوقود 
والتجهي��زات الطبية ممنوع��ة من دخول 
املوان��ئ اليمني��ة بفعل املن��ع ال�شادر عن 
ق��وات التحال��ف رغ��م ح�ش��ول املنظمات 

الإغاثية على تراخي�س التحالف.
وت�ش��ر �شحيف��ة ميديابارت اإل��ى اأنه 

يف الوق��ت ال��ذي ت�شه��م في��ه ال�شعودي��ة 
يف ماأ�ش��اة اليم��ن فاإنه��ا م��ن اأك��رب الدول 
املانح��ة ملنظم��ة اليوني�ش��ف �شمن جهود 
لإنق��اذ و�شع الطفولة يف اليمن، اإذ اأطلقت 
املنظم��ة الع��ام املا�شي ن��داء جلمع 339 
ملي��ون دولر لفائدة اليم��ن، ومل ت�شتطع 
واأ�شهم��ت  املبل��غ،  ن�ش��ف  �ش��وى  جم��ع 

الريا�س مببلغ 29 مليون دولر.
دمر ثم ساعد

ويق��ول اأح��د موظف��ي الأم��م املتح��دة 
العاملني يف املجال الإن�شاين اإن ال�شعودية 
تطبق مبداأ »التدمر ثم الإ�شهام يف اإعمار 
ما دم��ر«، مو�شحا اأن ال�شعودية متورطة 
يف ت�شعي��د الأزمة الإن�شاني��ة وت�شاهم يف 
الوق��ت نف�شه يف اجله��ود الإن�شانية لإنقاذ 
اليمن.. وتخل�س ال�شحفية الفرن�شية اإلى 
اأن ال�شعودي��ة ل ت��زال تفلت م��ن العقاب 
جراء م�شوؤوليتها عما يجري يف اليمن رغم 
املحاولت املحت�شمة لإدانتها، ففي الوقت 
الذي اأدرجت �شم��ن تقرير لالأمم املتحدة 
لل��دول املت�شبب��ة يف مقت��ل الأطف��ال للعام 
2016 فاإنها ا�شتفادت موؤخرا من اإدراجها 
من لدن الأمم املتحدة يف خانة الدول التي 

بذلت جهودا حلماية الطفولة.

ا�شتعر���س اخلب��ر الع�شك��ري الرو�ش��ي األيك�شي 
ت�شيت�شكني يف مقال ن�شره موقع “كورير” لل�شناعات 
الع�شكري��ة اأ�شب��اب احل��رب على اليم��ن وعالقة ذلك 
بط��رق ت�شدي��ر النف��ط بالإ�شاف��ة لإمكاني��ة ان تكون 
�شلطن��ة عمان اله��دف الق��ادم لل�شعودي��ة والإمارات 

لذات الأ�شباب.
ويف املقال ال��ذي اطلع  املرا�شل نت على ترجمة له 
م��ن قبل موقع قن��اة رو�شيا اليوم يق��ول الكاتب اإن ” 
تط��ور الو�شع يف اليمن يرج��ع اإلى حد كبر اإلى اآفاق 

�شادرات النفط من دول �شبه اجلزيرة العربية.
فوفقا للمق��ال، ميكن اأن ي�شل تدهور عالقة املمالك 
العربي��ة مع اإيران اإلى اإغ��الق م�شيق هرمز… الذي 
يتم ع��ربه نقل اأكرث من 80 يف املئ��ة من احلجم الكلي 
للنفط ومنتجاته والغاز امل�شال من الإمارات العربية 

املتحدة وقطر والبحرين والكويت.
ويف ه��ذه احلال��ة- يقول كاتب املق��ال- من املمكن 
ج��دا اأن نتف��ق مع اأطروح��ة اأن موانئ جن��وب اليمن 
عل��ى املحي��ط الهن��دي تكت�ش��ب اأهمي��ة ا�شرتاتيجية 
للبل��دان العربي��ة. ال�ش��يء نف�ش��ه ميك��ن اأن يقال عن 
العمانية. خا�ضة واأن خط��وط اأنابيب النفط العابرة 
للبلدان العربية اإلى موان��ئ اإ�ضرائيل )حيفا( ولبنان 
)طرابل���ش و�ضي��دا( و�ضوريا )بانيا���ش، طرطو�ش(  

متوقفة منذ اأواخر ال�شتينات – اأوائل الثمانينيات.
وله��ذا ال�شب��ب مت تطوير م�شاري��ع ال�شتغناء عن 
البح��ر الأحمر، حيث تتعر���س الناقالت للهجوم على 

نح��و متزايد من قبل القرا�شنة… وبداأ بالفعل يعمل 
خ��ط اأنابي��ب النفط م��ن اململك��ة العربي��ة ال�شعودية 
وخ��ط اأنابي��ب الغ��از م��ن دول��ة الإم��ارات العربي��ة 
املتحدة اإلى �شاح��ل عمان. ولكن الأنابيب اإلى موانئ 
جنوب اليمن باملقارنة مع هذه الطرق ت�شمح بتق�شر 
طري��ق الذهب الأ�ش��ود. وين�س امل�ش��روع ال�شعودي 
الذي من املقرر اأن يرب��ط بني نفط الكويت والبحرين 

وجنوب العراق، على توفر موقع لل�شحن يف عدن.
وي�شيف املقال اأن الو�شع اجلغرايف يحفز املناف�شة 
بني عم��ان واليمن على طرق ت�شدير النفط اجلديدة. 
ولك��ن، يف احلالة الأول��ى، ل ميكن للريا���س اأن توؤثر 
وال�شيا�شي��ة.  الع�شكري��ة  بالو�شائ��ل  الو�ش��ع  عل��ى 
وبالإ�شافة اإلى ذلك، هناك بني عمان واململكة العربية 
ال�شعودية خالف��ات حدودية. وال�شلطات يف ال�شلطنة 
ل متي��ل اإل��ى التف��اق م��ع دور الزعامة ال��ذي تلعبه 
اململكة العربية ال�شعودية يف املنطقة، على الرغم من 
اأن عب��ور النفط، مفي��د لعمان. ولذلك، ف��ال ينتظر من 

ال�شلطنة م�شاركة فعالة يف م�شروع جنوب اليمن.
عالوة على ذلك، ميكن اأن تنت�شر الفو�شى من البلد 
املجاور اإلى منطقة ظفار العمانية. فيعيد املقال قارئه 
اإل��ى �شبعيني��ات واأوائ��ل ثمانينيات الق��رن املا�شي، 
حني اأث��ارت جمهورية اليمن اجلنوب��ي الدميقراطية 
ال�شعبي��ة، بدعم م��ن الحت��اد ال�شوفييت��ي، انف�شال 
ظف��ار ع��ن عم��ان. وم��ن املمك��ن اأن يوج��د مث��ل ه��ذا 

ال�شيناريو اليوم.

موقع »يديعوت أحرونوت« العبري : السعـــــودية ملجأ »إسرائيل« لتسيــــــــير رحالتـها مـع الهنــــد

اكد الكاتب واملحلل المريكي جي�شون �شتفين�شون 
ان ويل العه��د الأمر حمم��د بن �شلم��ان يلعب بالنار 
م��ن خالل اجراءات��ه وقرارات��ه يف ال�شعودية يف ظل 
ال�شراع الدائر بني المراء حمذرا من اقرتاب �شاعة 
انفجار الو�شع القت�شادي وال�شيا�شي يف هذا البلد.

وق��ال �شتفين�ش��ون يف مق��ال حتليل��ي ن�ش��ره عرب 

موقع “ماركت���س اآند موين” القت�ش��ادي الأمريكي، 
اإن ال�شعودية فعليا بداأت مرحلة “التطهر من النفط، 
لكنه��ا يف ذات الوق��ت مقام��رة حمفوف��ة باملخاط��ر، 
جتعل ويل العه��د الأمر حممد بن �شلمان كمن يلعب 

بالنار.
ودل��ل الكاتب الأمريك��ي على مقال �شب��ق ون�شره 

يف 21 نوفمرب/ت�شري��ن الثاين 2017، والذي يتحدث 
في��ه ع��ن مقام��رة ب��ن �شلم��ان، خا�ش��ة واأن �شراع 
الإ�شالح��ات يف اململك��ة ي�شوب��ه الكثر م��ن اخلطر، 
ب�شب��ب تزاوج امل��ال وال�شلطة يف ال�ش��راع الدائر ما 
ب��ني ويل العهد ال�شعودي واأم��راء يف العائلة املالكة، 
وع��دد م��ن رج��ال الأعم��ال النافذي��ن، خا�ش��ة فيما 
يتعل��ق بحمل��ة مكافح��ة الف�ش��اد الأخ��رة.. واأ�شار 
اإلى اأن ما ن�شرت��ه �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” 
الأمريكية يف 25 دي�شمرب/كانون الأول، عن م�شاومة 
ال�شلطات يف ال�شعودية لالأمر الوليد بن طالل، لدفع 
6 ملي��ارات دولر اأمريك��ي، مقاب��ل اإط��الق �شراحه، 

اأبرز دليل على اأن ال�شراع الدائر لن يكون �شهال.
واأو�شح اأن هذا يدل على اأن احلكومة ال�شعودية، 
بات��ت اأك��رث “�شرا�ش��ة” من اأج��ل دع��م احتياطيات 
الب��الد م��ن النق��د الأجنبي، وه��و ما ت�شب��ب يف رفع 
احتياطيات اململكة اإلى 1.2 تريليون دولر اأمريكي.

وق��ال املحل��ل القت�ش��ادي الأمريك��ي اإن��ه عل��ى 
اجلمي��ع اأن ينتظ��ر ب�شع��ة اأ�شه��ر اأخ��رى، ملعرف��ة 
التحرك املقبل ل��ويل العهد ال�شعودي، وهل �شي�شعى 
اإل��ى اأن يظ��ل �شع��ر النف��ط مرتفع��ا، وه��ل �شيوقف 
الن��زاع الدائر م��ع الأمراء ورج��ال الأعم��ال، اأم اأن 
ال�ش��راع �شيدخ��ل يف مرحل��ة جدي��دة، رمب��ا تك��ون 

مرحلة “تك�شر عظام”.
وطرح املوقع القت�شادي الأمريكي ت�شاوؤل: “هل 
ميك��ن اأن توؤدي اإعادة هيكلة القت�شاد يف ال�شعودية 

اإلى انفجار الو�شع القت�شادي وال�شيا�شي؟”.
واأج��اب الكات��ب الأمريك��ي عل��ى ذل��ك الت�شاوؤل، 
قائ��ال: “يبدو اأن �شاعة النفج��ار قد اقرتبت، لكن ل 
اأحد يعرف ما الذي ميكن اأن يحدث لدولة بها واحدة 
من اأكرب حقول النفط يف العامل، ومتتلك احتياطيات 

تعد �شمن الأكرب يف العامل”.
واأ�شار: “لكي تقف ال�شعودية على قدميها ينبغي 

ان تظ��ل اأ�شع��ار النف��ط مرتقع��ة فوق حاج��ز ال�70 
دولر للربمي��ل، �شعفه��ا �شيت�شب��ب يف انهي��ار كبر 

لالقت�شاد”.
وا�شتط��رد: ”ما مل تندلع حرب ك��ربى يف ال�شرق 
الأو�شط، وهو اأمر ممكن ومتوقع، فاإن اأ�شعار النفط 
�شتظل فوق هذا امل�شتوى”.. واأ�شاف: “ما قد يقرب 
�شاع��ة النفج��ار، ه��و اأن اململكة تريد حرب��ا اأكرب يف 
املنطق��ة لدفع اأ�شعار النفط اخل��ام اإلى ارتفاع حاد، 
خا�ش��ة اإذا م��ا كان الن��زاع م��ع اإي��ران”.. واختت��م 
قائال: “ال�شعودية ل ترغب يف احلرب، لكنها ل تريد 
اأي�ش��ا اأن ترى اإيران حتقق مكا�شب، وذلك ما يجعل 

املعادلة اأقرب لالنفجار”.
وتوق��ع الكات��ب يف نهاي��ة مقال��ه اأن ي�ش��ل �شع��ر 
برمي��ل النفط لأكرث من 100 دولر اأمريكي، قبل عام 
2020، اإذا ما ا�شتمر توتر الأو�شاع على ما هو عليه 

بني ال�شعودية واإيران.

االقتصادي/  مــونــي«  آنــد  »ماركتس  جـــــــــورنـــــــــال«: موقع  ســـــتـــــريـــــت  »وول  االنـــــفـــــجـــــار!صــــحــــيــــفــــة  ســــــاعــــــة  اقـــــتـــــربـــــت   .. الـــــســـــعـــــوديـــــة 

“وا�شنط��ن بو�ش��ت”  قال��ت �شحيف��ة 
الأمريكي��ة اإن ال�شعودي��ة تعي���س موؤخرا 
رحل��ة النتق��ال م��ن و�شفها دول��ة راعية 
للت�ش��دد اإل��ى رعاي��ة الفن��ون واحلف��الت 

املو�شيقية واملهرجانات الهزلية.
واأو�شح��ت ال�شحيفة يف تقري��ر لها اأن 
الكبرة  التغي��رات  وبع��د  “ال�شعودي��ة 
الت��ي اأدخلها ويل العه��د حممد بن �شلمان، 
الت��ي مت  لل�شينم��ا  افتت��اح دور  �شت�شه��د 

حظره��ا على مدى عقود، كما اأن اللوحات 
الإعالني��ة الت��ي ت��روج لتل��ك التغي��رات 
ال�شع��ودي  ال�شب��اب  ت�شع��ر  واحلف��الت 

ب�شعادة غامرة”.
ه��ذه  اأن  اإل��ى  ال�شحيف��ة  ولفت��ت 
التغيرات تثر يف الوقت نف�شه “املخاوف 
من اخللفية الدينية املت�شددة التي تتمتع 
بها ال�شعودي��ة، وانعكا�س ذلك على حياة 
الفنان��ني الذي��ن ميك��ن اأن يظه��روا اإل��ى 

اإل��ى  واأ�ش��ارت  بنتاجاته��م”..  املجتم��ع 
ال�شعودي��ني  الفنان��ني  م��ن  “العدي��د  اأن 
يت�شاءل��ون الي��وم هل ميك��ن للحكومة اأن 
حتميه��م؟ وهل ميكنه��ا اأن تدافع عنهم يف 
حال تعر�شوا لنتقاد جهة حكومية ما؟”.
ونقلت عن املوؤ�ش�س امل�شارك يف جماعة 
الفن��ون ال�شعودي��ة الرائ��دة عبدالنا�شر 
غ��ارم قول��ه اإن “دخول الف��ن يف ال�شيا�شة 
يجعلن��ا قلق��ني”، واأ�ش��اف اأنه��م كان��وا 

ل�شن��وات يعمل��ون حت��ت الأر���س، كانت 
ومتنعه��م،  تواجهه��م  الديني��ة  ال�شلط��ة 
فاأ�ش��رف فيا���س، وه��و �شاع��ر فل�شطيني 
حك��م علي��ه ع��ام 2015 بالإع��دام بتهم��ة 
الردة ع��ن الإ�شالم، وبع��د احتجاج دويل 
خفف احلك��م اإل��ى ال�شجن ثماني��ة اأعوام 
و800 جلدة، وكل ذلك كان ب�شبب ق�شائد 
فيا���س الت��ي ف�ش��رت على اأنه��ا “ردة عن 

الإ�شالم”.
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قراءة - جميل أنعم العبسي

الأر���س املقد�شة ه��ي فل�شطني عام��ة والقد�س خا�شة 
وبالأخ�س “امل�شجد الق�شى”، الأر�س املقد�شة “القد�س 
ال�شري��ف” بناه��ا اليمني��ون و�شكنته��ا القبائ��ل اليمنية، 
وو�ش��ل اإليها النب��ي اإبراهي��م عليه ال�ش��الم فكانت ذرية 
بني اإ�شرائيل، وحكمها النبي امللك داوؤود علية ال�شالم ثم 
اإبن��ه من بعده النبي املل��ك �شليمان عليه ال�شالم، ودمرها 
واحتله��ا البابليون وبني اإ�شرائي��ل للخراب الأول، وولد 
وعا�س فيها النبي والر�شول عي�شى امل�شيح عليه ال�شالم، 
ث��م دمره��ا واحتله��ا الرومان ف��كان اخلراب الث��اين لبني 
اإ�شرائي��ل، وو�ش��ل اإليها خامت الأنبي��اء واملر�شلني حممد 
�ض��لَّ الل عليه واآله و�ضلم يف الإ�ضراء واملعراج فاأ�ضبحت 
القبلة الأولى للم�شلم��ني، وحررها امل�شلمني من الرومان 
واحتله��ا ال�شليبي��ون الأوروبي��ون ث��م يحرره��ا �شالح 
الدي��ن الأيوبي ويحكمه��ا املماليك، ويحتله��ا العثمانيون 
ث��م الإجنلي��ز الذي��ن يعمل��ون عل��ى ع��ودة الع�شاب��ات 
ال�شهيوني��ة اإل��ى الأر���س املقد�شة يف ظ��ل �شعف ووهن 
الأمة العربية والإ�شالمية بعد ظهور الوهابية التكفرية 
من جند ع��ام 1745م و�شيادة التوح���س التكفري الذي 
مهد لظه��ور الإ�شتعمار الغربي ال��ذي ق�شم ومزق الوطن 
العرب��ي بكيان��ات وطني��ة وباأنظم��ة ملكية و�شب��ة ملكية 
وبحكام ن�شبهم الإ�شتعم��ار مرحبني باإ�شرائيل من حتت 

وفوق الطاولة يف عام1948م..
 واليوم يتكرر امل�شهد وبوجود حكام مرحبني بيهودية 
الأر���س املقد�ش��ة وم��ن ف��وق الطاول��ة باإع��الن ترام��ب 
2017م القد���س يهودية، تلك هي خال�شة خمت�شرة جدًا 

لتاريخ القد�س على مدى 5 األف �شنة.
والتاري��خ يق��ول اأن الأر���س املقد�شة ميني��ة وميانية 
الأ�ش��ل والعراق��ة بقبائ��ل كنع��ان واليبو�شي��ون، حيث 
هاج��رت القبائ��ل اليمني��ة اإلى احلج��از وب��الد الرافدين 
و�شواح��ل البح��ر الأبي�س املتو�ش��ط وبالد ال�ش��ام ، ويف 
�شن��ة 3000 قبل امليالد بن��ا الكنعانيون مدينة “القد�س” 
وق��ام اليبو�شيون وهم فرع من الكنعاني��ون ببناء مدينة 

القد�س. “يبو�س” بجوار 

قصة األرض املقدسة من بداية ظهورها
يف ع��ام 1850م قبل امليالد و�ش��ل النبي اإبراهيم عليه 
ال�ش��الم للقد���س قادم��اً م��ن ب��الد الرافدين بع��د حماولة 
النمرود اإحراق �شيدنا اإبراهيم وكانت النار بردًا و�شالماً 
بعدم��ا حطم اإبراهي��م الأ�شن��ام، واهلل �شبحان��ه وتعالى 

ينجي �شيدنا اإبراهيم اإلى الأر�س املقد�شة “القد�س”.
 : تعال��ى  ق��ال  الرجي��م،  ال�شيط��ان  م��ن  ب��اهلل  اأع��وذ 
ْيَناُه َوُلوًطا اإَِل��ى اْلأَْر�ِش اَلهِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعامَلِنَي(  )َوجَنَهّ

»�شورة الأنبياء. الآية 71«
ومن هنا نعتق��د واهلل اأعلم باأن القد�س من هذا التاريخ 
اأ�شبح��ت الأر���س املقد�شة، ويف �شن��ة 1000 قبل امليالد 
متك��ن اجلن��دي داوؤود م��ن قتل املل��ك الطاغي��ة جالوت، 
واأًعط��َي النب��وة واملل��ك يف اآن، ودخ��ل الأر���ش املقد�ضة 
القد���س وحكمه��ا وكذل��ك يبو�س وق��ام ببناء بي��ت للرب 
“الهي��كل” واأكم��ل اإبنه النبي امللك �شليمان عليه ال�شالم 
بن��اء الهي��كل وعلى ط��راز كنعاين ميني ويف ه��ذا التاريخ 
تاأ�ش�ش��ت مملكة يهودا وا�شرائيل والت��ي اإنق�شمت يف عهد 
النب��ي �شليمان اإلى مملكتني هما يهودا وال�شامرة، وعا�س 
بن��ي اإ�شرائيل يف ذلك العهد ع�شرهم الذهبي، وانتهى هذا 

العهد بوفاة �شليمان عليه ال�شالم .
ويف ع��ام 569 قبل املي��الد البابليون وبقي��ادة نبوخذ 
ن�ش��ر يق�ش��ون عل��ى مملك��ة يه��ودا لأن اليه��ود يعملون 
جوا�شي�س لفرعون م�شر حيث مت تدمر القد�س واإحراق 
الهيكل واأخذ اليهود عبيد اإلى بابل العراق، وهو ما يطلق 
علي��ه باخلراب الأول لبنى اإ�شرائي��ل، وهو عقاب من اهلل 
�شبحان��ه وتعال��ى ب�شبب ف�شاده��م يف الأر���س املقد�شة، 
ولحقا امللك الفار�شي “مور�س” يعيد اليهود مرة اأخرى 
لالأر���س املقد�شة، وبني اإ�شرائي��ل للف�شاد والإف�شاد وقتل 
الأنبي��اء زكريا ويحيى والكف��ر والتكذيب بر�شالة عي�شى 

عليهم ال�شالم ثم تبجحهم بقتله.. اإلخ.
“تيط���س”  الروم��ان وبقي��ادة  للمي��الد  ويف ع��ام 70 
يه��ودي  ملي��ون  م��ن  اأك��رث  القد���س ويقتل��ون  يدم��رون 

ويطردون اليهود من الأر�س املقد�شة، واجلنود الرومان 
ينق�ش��ون “الهي��كل” “حجرًا حج��رًا” بحثاً ع��ن الذهب 
امل��ذاب، وهو ما يطلق عليه اليه��ود باخلراب الثاين لبني 
اإ�شرائي��ل، وعي�شى علي��ه ال�شالم حذر بن��ي اإ�شرائيل من 
هذا امل�ض��ري املنتظر حيث ق��ال ال�ضيد امل�ضي��ح ))�ضتاأتي 
اأي��ام ل يرتك فيها حج��ر على حجر ل ينق���س(( فاليهود 
قتل��وا النبي زكريا وقطعوا راأ�س اإبنه النبي يحيى عليهم 
ال�ش��الم، واأف�ش��دوا بالأر���س املقد�شة بتحري��ف التوراة 

بالتلمود والربا.. اإلخ .
ويف ال�شن��ة العا�ش��رة للبعثة املحمدي��ة املوافق ل�شنة 
620 ميلدي��ة خ��ات الأنبي��اء واملر�ضل��ني، حمم��د �ض��لَّ 
اهلل علي��ه واآل��ه و�شل��م ي�ش��ل لالأر���س املقد�ش��ة »القد�س 
ال�شريف« يف الإ�شراء واملعراج وت�شبح القد�س ال�شريف 
القبل��ة الأولى للم�شلمني بعد فر���س الركن الثاين لالإ�شالم 
»ال�ش��الة« والقد���س والأق�ش��ى ال�شريف م��ن املقد�شات 

الإ�شالمية.
اأعوذ بالل من ال�ضيطان الرجيم.. قال تعالى: ) �ُضْبَحاَن 
َلى امْلَ�ْضِج َراِم اإِ َن امْلَ�ْضِجِد احْلَ اَلهِّذي اأَ�ْضَرىٰ ِبَعْب��ِدِه َلْيًل ِمهّ

ُه ُهَو  َنهّ َيُه ِم��ْن اآَياِتَنا ٰ اإِ ى اَلهِّذي َباَرْكَن��ا َحْوَلُه ِلُرِ ِد اْلأَْق�ضَ
رُي( »�ضورة الإ�ضراء الآية 1 ». ِميُع اْلَب�ضِ ال�َضهّ

واعتقدن��ا �شابقاً بعد و�شول اإبراهيم عليه ال�شالم اإلى 
القد�س والأق�شى ال�شري��ف باأنها الأر�س املقد�شة، والآن 
جن��زم بع��د الإ�ش��راء واملع��راج ب��اأن القد���س والأق�شى 
ال�شري��ف هي الأر�س املقد�ش��ة التي باركه��ا اهلل �شبحانه 
وتعال��ى لأب��و الأنبياء وخامت الأنبي��اء واملر�شلني، اللهم 
�ض��لِّ و�ضل��م عل��ى �ضيدن��ا حمم��د واآل حممد كم��ا �ضليت 

و�شلمت على �شيدنا اإبراهيم واآل اإبراهيم.
وب�شب��ب ع�شي��ان بن��ي اإ�شرائي��ل مل يتمك��ن نبي بني 
اإ�شرائيل مو�ش��ى عليه ال�شالم من دخول الأر�س املقد�شة 
قت��اًل، ب��ل دن��ا وعلى بع��د مرمى حج��ر منها قب��ل وفاته 
بتوفيق من اهلل �شبحانه وتعالى، كما ورد بالقران الكرمي.
وم��ن تاريخ اخل��راب الث��اين مل تقم لليه��ود املف�شدين 
يف الأر���س قائم��ة حت��ى ع��ام 1917م تاريخ وع��د بلفور 
واحت��الل بريطاني��ا لفل�شط��ني الأر���س املقد�ش��ة ووع��د 
بلف��ور اأتى بع��د وثيقة اخليان��ة لعبد العزيز ب��ن �شعود 
ع��ام 1915م مبنح فل�شط��ني لليهود امل�شاك��ني .. واليوم 
التاري��خ يتك��رر بن �شلمان يق��رتح “اأبو دي���س” بدًل عن 
القد���س ثم ظه��ر اإعالن ترام��ب القد�س يهودي��ة من زمان 
موافق��ة  بع��د  ال�شهي��وين  لالحت��الل  عا�شم��ة  والقد���س 
ال�شعودي��ة و�شمت م�شر الكنانة كما توقع الراحل حممد 

ح�شنني هيكل.
ذل��ك كان بالتاريخ .. ولالأر�س املقد�شة وبني اإ�شرائيل 
ق�ش���س وق�ش�س وردت بالقراآن الك��رمي فجميع الأنبياء 
واملر�شل��ني واأولي��اء اهلل ال�شاحل��ني م�شلم��ني وم�شلمني 
هلل �شبحان��ه وتعالى بالعبادة والإمي��ان والعمل ال�شالح 
والتق��وى م��ن بداية اخللق حت��ى يوم القيام��ة، وحدهم 
بن��ي اإ�شرائي��ل مف�شدي��ن بالأر���س املقد�شة ب��ل يف الكرة 
الأر�شي��ة باإ�شتثناء الفئ��ة املوؤمنة القليل��ة منهم، ووراء 
كل فا�ش��د واإف�ش��اد وف�شاد �شهيوين حت��ى ولو كان بل�شان 
عرب��ي، ولهج��ة ميني��ة، وحلية حمن��اه، وم�ش��واك يدور 
بالف��م، وم�شبحة باملئة والألف، ويتقدم ال�شفوف الأولى 
بال�شالة مثل عب��د اهلل بن اأبى بن �شلول، فالدين املعاملة 

وامل�شلم من �شلم النا�س من ل�شانه وافعاله. 
القد���س لليه��ود وال�شهاين��ة املحتلني ح��الل حالل... 
وجمو���س  ورواف���س  حمتل��ني  واملتحوث��ني  واحلوث��ة 
ومتمردي��ن واإنقالبيني و�شنع��اء واحلديدة حرام عليهم 
حرام، وعليه��م العودة اإلى الكهوف، كه��وف اأهل الكهف 
والرقي��م الفئ��ة املوؤمن��ة، كه��ف غ��ار ح��راء.. فالكه��وف 

للموؤمنني، والفنادق للخونة والعمالء.

األرض املقدسة وشرط اإلميان والعمل الصالح
اأول اخلل��ق اآدم علي��ه ال�ش��الم، واأول الأنبياء اإدري�س 
علي��ه ال�ش��الم، وهن��اك م��ن يذكر ب��اأن نوح علي��ه ال�شالم 
ه��و اأول الأنبي��اء، واأب��و الأنبياء اإبراهي��م، وما بني نوح 
واإبراهي��م هن��اك اأنبياء مثل هود و�شال��ح عليهم ال�شالم، 
وهاج��ر اإبراهي��م م��ن ب��الد الرافدي��ن اإل��ى ال�ش��ام اأر�س 
كنع��ان، وزوجته “�ش��ارة” عاقر ومل تنج��ب، وابراهيم 
بل��غ م��ن العم��ر عتي��ا فوهب��ت “�ش��ارة” للنب��ي اإبراهيم 

اجلاري��ة “هاجر” لك��ي ينجب منها، فاأجن��ب منها النبي 
اإ�شماعي��ل علي��ه ال�ش��الم ال��ذي اأ�شكن��ه وال��ده يف “مك��ة 
املكرم��ة” حي��ث توجد قبيل��ة “جرُه��م” اليمني��ة والتي 
ت��زوج منها اإ�شماعي��ل، ومن ن�شل��ه ظهر ر�ش��ول الرحمة 
للعاملني حممد �ضلَّ الل عليه واآله و�ضلم، و�ضاءت الأقدار 
اأن تنج��ب “�ش��ارة” النبي اإ�شحاق علي��ه ال�شالم، الذي 
اأجن��ب النب��ي يعق��وب علي��ه ال�ش��الم وباللغ��ة العربية 
اإ�شرائي��ل علي��ه ال�ش��الم ال��ذي اجن��ب “11” اأح��د ع�شر 
ول��دًا واإليه��م ينت�شب بن��ي اإ�شرائيل، والإب��ن الثاين ع�شر 
ه��و النب��ي يو�ش��ف ال�شدي��ق عليه ال�ش��الم وال��ذي تاآمر 
علي��ه اإخوته من بن��ي اإ�شرائيل اليه��ود وانتهت املوؤامرة 
ب�شجوده��م ركعاً وندماً وطلباً للعفو واملغفرة يف ح�شرة 
عزي��ز م�شر يو�شف ال�شديق ويف اأر���س م�شر الفرعونية 

بعد اأربعون عاماً من املوؤامرة. 
وبع��د ذل��ك انتق��ل بن��ي اإ�شرائي��ل م��ن اأر���س كنع��ان 
الأر���س املقد�شة اإل��ى اأر�س م�شر الفرعوني��ة اإلى جوار 
اأخيه��م عزي��ز م�ش��ر يو�ش��ف ال�شدي��ق، ومب��رور الزمن 
والزم��ان وت��وايل الفراعن��ة ي�شبح بن��ي اإ�شرائي��ل القوم 
امل�شت�شعف��ني، وفرعون م�شر يتفرعن على بني اإ�شرائيل 
ويق�شمهم اإلى فرقاً و�شيعاً ي�شتعبدهم ويقتلهم وي�شتبيح 

ن�شائهم ويذلهم اأميا اإذلل... اإلخ. 
وبح�شب التوراة فاإن ن�شب النبي مو�شى عليه ال�شالم 
ه��و مو�شى ب��ن عمران ب��ن ي�شهر بن فاهت ب��ن لوي بن 
النب��ي يعقوب عليه ال�ش��الم، والنبي مو�ش��ى ينقذ قومه 
بن��ي اإ�شرائي��ل من ظل��م وج��ربوت فرعون م�ش��ر معززًا 
مبعج��زات ومعجزات كثرة وكب��رة اأهمها اأنه “كليم” 
اهلل �شبحان��ه وتعال��ى يف الوادي املقد�س ط��وى، ويغرق 
ينج��ون  اإ�شرائي��ل  فرع��ون وجن��وده، ومو�ش��ى وبن��ي 
ويغادرون اأر�س م�شر الفرعونية اإلى مكان ما بالقرب من 
الأر�س املقد�شة التي ي�شكنها قوم اجلبارين من العمالقة 
وق��وم ع��اد، وهنا يطلب مو�ش��ى من قومه بن��ي اإ�شرائيل 
الدخول قتاًل اإلى الأر�س املقد�شة، وبنو اإ�شرائيل جبناء 
ويقول��ون اأنهم قوم جبارين، واذهب انَت وربَك فقاتل اإنا 

ها هنا قاعدون.
اأع��وذ بالل من ال�ضيطان الرجي��م، قال تعالى : )َيا َقْوِم 
وا  ُ َلُك��ْم َوَل َتْرَتُدهّ �َضَة اَلهِّت��ي َكَتَب الَلهّ اْدُخُل��وا اْلأَْر���شَ امْلَُقَدهّ
َعَلىٰ اأَْدَباِرُكْم َفَتنَقِلُبوا َخا�ِضِريَن( » �ضورة املائدة الآية 

»21
وهن��ا نتاأك��د وللم��رة الثالث��ة وباللف��ظ ال�شري��ح اأن 
الأر�س املقد�شة هي القد�س قبل قيام مملكة اليهود وحكم 
الفئ��ة القليلة املوؤمنة من اليه��ود للأر�ش املقد�ضة ب�ضرط 

الإميان والعمل ال�شالح كما �شرى لحقاً.
وع�شى ورف���س بنو اإ�شرائيل طل��ب مو�شى بالدخول 
قت��اًل لالأر�س املقد�شة، وحينه��ا كان تعداد بنى اإ�شرائيل 
60 األ��ف ح�ش��ب تف�شر اجلاللني للق��راآن الكرمي، وحينها 
دع��ا نب��ي اهلل مو�شى اأن يفرق بينه وب��ني القوم الفا�شقني 
بن��ي اإ�شرائي��ل، والأر���س املقد�شة حمرم��ة عليهم وملدة 
اأربع��ني عاماً، واليوم عن��د اهلل مبقدار األ��ف مما تعدون، 
وم��ات ه��ارون ومو�ش��ى عليه��م ال�ش��الم دون الدخ��ول 
لالأر���س املقد�شة، وبني اإ�شرائي��ل للف�شاد ومنهم فئة يوم 
ال�شبت الق��ردة الذين ماتوا يف الي��وم الثالث من م�شخهم 
لل�شت��ات والإ�شت�شع��اف باملل��ك  ق��ردة، والبقي��ة  وه��م 
جالوت، وحينه��ا قال بني اإ�شرائيل للنب��ي �شمويل اإبعث 

لن��ا مل��كاً نقاتل يف �شبي��ل اهلل والعودة لالأر���س املقد�شة، 
فبع��ث اهلل له��م املل��ك طال��وت مع��ززًا مبعج��زة تاب��وت 
العه��د لبني اإ�شرائيل ال��ذي نزل من ال�شم��اء لكي تطمئن 
قلوبهم، وت�ش��كل جي�س مقاتل قوامه �شبعون األف مقاتل، 
وخال��ف بني اإ�شرائي��ل تعاليم اهلل �شبحان��ه وتعالى حني 
اجت��ازوا النهر ف�شرب��وا وا�شرفوا من النه��ر وعندها قال 
بنو اإ�شرائيل ل طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، وتفرق 
اجلي�س وتبقى منه ثالثمائة وب�شعة ع�شر ح�شب تف�شر 
اجلالل��ني للقران الك��رمي، وهي الفئة املوؤمن��ة من اليهود 
الفئة ال�شاب��رة والثابتة وامللتزم��ة بتعاليم اهلل �شبحانه 
وتعالى بالإميان والعمل ال�شالح، ومنهم اجلندي داوؤود 
الذي قتل جالوت باملقالع، ودخلت الفئة املوؤمنة الأر�س 
املقد�ش��ة، وبعد وفاة النب��ي �شمويل وامللك طالوت واآتى 
اهلل �شبحان��ه وتعالى امللك والنبوة ل��داوؤود عليه ال�شالم 
وابن��ه م��ن بع��ده �شليمان علي��ه ال�شالم، وتل��ك هي فرتة 
امللك والنب��وة للفئة املوؤمنة، واملل��ك وامللوك فقط ف�شاد 
واف�ش��اد كما ورد بالقران الكرمي وكذلك يفعلون.. واليوم 
بن��ي �شهي��ون وترام��ب وب��ن �شلم��ان حل��ف ال�شهاينة، 
يريدون الأر�س املقد�شة وبالقراآن الكرمي ل ولن يكون لهم 
ذلك، فيكفي فق��ط ان نعرف ومن عام 1917م حتى اليوم 
مل ول��ن يع��رف ال�شهاينة املحتلون طع��م الأمن والمان 

فاأ�شوات الر�شا�س واملظاهرات م�شتمرة وم�شتمرة.
وانته��ت مملكة يه��ودا وال�شام��رة، واليه��ود لالإف�شاد 
والروم��ان يحتل��ون الأر���س املقد�شة، وامل�شي��ح عي�شى 
علي��ه ال�شالم نبياً ور�شوًل اإلى بن��ي اإ�شرائيل باملعجزات 
واملعج��زات من قب��ل ولدته ويكلم النا���س يف املهد حتى 
اخليان��ة وم��ا بعد اخليان��ة.. واملف�شدي��ن يف الأر�س بني 
اإ�شرائي��ل يكذبون ويكفرون بر�شالة عي�ش��ى عليه ال�شالم 
ب��ل ل يعتربونه نبياً ور�شوًل وهو من بني اإ�شرائيل وابن 
م��رمي بنت عم��ران اأخ��ت ه��ارون ومو�شى علي��ه ال�شالم 
لأنهم يريدون امل�شيح املخل�س القوي الذي يحرر الأر�س 
املقد�ش��ة من الرومان الوثني��ني، ويحكم العامل من عر�س 
وهي��كل داوؤود و�شليم��ان، وامل�شي��ح املنتظ��ر عن��د بن��ي 
اإ�شرائي��ل هو م��ن ن�ش��ل داوؤود و�شيحكم الع��امل و�شوف 
يعيد لبني اإ�شرائي��ل اأجمادهم وع�شرهم الذهبي كما كان 
يف عه��د النبي وامللك �شليمان علي��ه ال�شالم لذلك تاآمر بني 
اإ�شرائي��ل على عي�شى امل�شيح واخرتقوا اأحد تالمذته من 
احلواري��ني ب�شخ���س “يه��ودا الأ�شخريوط��ي”  ومقابل 
حفن��ه من الدنانر، ق��ام “يه��ودا ال�شخريوطي” باإبالغ 
الإحت��الل الروماين عن مكان تواج��د احلواريني وعي�شى 
عليه ال�ش��الم، و�شلطات الإحتالل الروم��اين تلقي القب�س 
عل��ى ال�شيد امل�شي��ح عي�شى بن مرمي واليه��ود يتفاخرون 

بقتله.
اأع��وذ ب��اهلل م��ن ال�شيط��ان الرجي��م، ق��ال اهلل تعال��ى: 
 ِ ��ا َقَتْلَنا امْلَ�ِضي��َح ِعي�َضى اْبَن َم��ْرمَيَ َر�ُضوَل اللَّ نَّ )َوَقْوِلِه��ْم اإِ
َه َلُه��ْمٰ  َواإِنَّ الَِّذيَن  َلُب��وُه َوَلِٰكن �ُضبِّ َوَم��ا َقَتُل��وُه َوَما �ضَ
َباَع  ْنُه ٰ َما َلُهم ِبِه ِم��ْن ِعْلٍم اإِلَّ اتِّ اْخَتَلُف��وا ِفيِه َلِف��ي �َضكٍّ مِّ
ُ اإَِلْيِه ٰ َوَكاَن  َفَعُه اللَّ نِّ ٰ َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنا )157( َبل رَّ الظَّ
ُ َعِزي��ًزا َحِكيًما(« �ض��ورة الن�ضاء الآية رقم 157، 158  اللَّ

.«
ونب��وءة امل�شي��ح علي��ه ال�ش��الم تتحق��ق يف �شن��ة 70 
ميالدي��ة حي��ث ينق�س اجلن��ود الروم��ان الهي��كل حجرًا 
حج��رًا واملف�شدي��ن يف الأر�س للخراب الث��اين وهذه املرة 

كانوا اأمماً وا�شتاتاً فمنهم الرو�شي والأملاين والإجنليزي 
حت��ى  واحلب�ش��ي،  والفرن�ش��ي  والفار�ش��ي  والبولن��دي 
الأمريكي ال�شمايل واجلنوبي والأ�شرتايل، وعا�س البع�س 

منهم يف ديار العرب الأو�س واخلزرج يرثب.
وبع��د 569 عاماً م��ن وفاة النبي عي�ش��ى عليه ال�شالم 
اإنتقلت النب��وة اإلى الفرع الثاين من ذرية اخلليل اإبراهيم 
علي��ه ال�شالم اإل��ى ن�شل اإ�شماعيل علي��ه ال�شالم اإلى النبي 
والر�ش��ول العربي الأمي الر�شال��ة املحمدية ودولة ع�شر 
النب��وة املبارك��ة يف ي��رثب املدين��ة املن��ورة، وتعطل��ت 
حوا���س اليه��ود حينه��ا لأنهم مل ي��روا يف عي�ش��ى امل�شيح 
نبي��اً وه��و من ن�ش��ل داوؤود، فكي��ف يروا بالنب��ي العربي 
نبوة وهو من ن�شل اآخر، وما زالوا ينتظرون ذلك امل�شيح 
الق��وي ال��ذي يع��د ع�شره��م الذهب��ي، ومع ه��ذا وخالل 
�شبع��ة ع�شر �شه��رًا اتب��ع الر�شول حممد �شل��ى اهلل عليه 
واأل��ه و�شلم �شريع��ة مو�شى علي��ه ال�شالم ف��كان ال�شيام 
م��ن الغ��روب اإلى الغ��روب، وال�ش��الة اإلى قبل��ة اليهود 
“القد���س ال�شري��ف” حت��ى وقعت حادثة غ��رت كل ما 
�شبق ح��ني اأح�شر اليهود اإلى الر�ش��ول رجل وامراأة من 
اليه��ود اإرتكبا جرمية الزنا وطلبوا من الر�شول اأن يحكم 
فيه��م وهم اأهل كت��اب، ف�شاأله��م الر�شول م��ا عقوبة الزنا 
يف الت��وراة، فقال��وا ُيف�شحون وُيجل��دون فطلب منهم اأن 
ياأتوا بالتوراة ليقراأوها، وبينما هم يقراأون التوراة كان 
اليه��ودي عبد اهلل بن �شالم جال�شاً بجوار الر�شول فعندما 
و�ض��ل القارئ اإلى َاية الرج��م يف التوراة غطاها باإ�ضبعه 
ليخفيها فاأمر عبد اهلل بن �شالم اأن يرفع ا�شبعه ويقف عن 
القراءة لتظهر عقوبة الزنا بال�شريعة اليهودية بالرجم.. 
واليهود يريدونها تعزير وجلد فانك�شف اأمر اليهود الذين 
يخالفون ويخونون �شريعته��م املقد�شة ويرف�شون اإتباع 
ْوَراِة،  ��َيهّ اَلهِّذي َيِجُدوَن��ُه َمْكُتوًبا ِعنَدُه��ْم يِف الَتهّ ِب��َيهّ اْلأُِمهّ الَنهّ
ث��م اأمر الر�ش��ول بتطبي��ق �شريعة الت��وراة برجم الرجل 
وامل��راأة من اليهود تطبيق��اً ل�شريعتهم يف حني كان اليهود 
اأنف�شه��م ل يطبقونها، وكان هذا كافي��اً لإقناع اليهود باأن 
حممد هو نبي ور�شول من اهلل �شبحانه وتعالى كما وردت 
�شفات��ه ونعته يف التوراة بل كان��وا ي�شتفتحون معاركهم 
م��ع القبائ��ل العربية بذك��ر الر�ش��ول العرب��ي الأمي لكي 
وا  ينت�ضرون قبل ظهور الإ�ضلم، وبعد ظهور الإ�ضلم َكذبهّ
و َكفروا بالر�ضالة املحمدية متاماً كما كفروا بعي�ضى عليه 
ال�ش��الم، وبعد “17” �شهر مت حتوي��ل القبلة من امل�شجد 
الأق�ش��ى اإلى الكعبة امل�شرفة، ويف ال�شنة الثانية للهجرة 
مت فر���س الركن الثال��ث لالإ�شالم “ال�شي��ام” �شوم �شهر 
رم�ضان املبارك ب�ضروط خمتلفة عن �ضريعة مو�ضى عليه 
ال�شالم، علماً باأن الزكاة مت فر�شها بعد فتح مكة يف ال�شنة 
الثامن��ة للهجرة، و�شاع��ت الفر�شة الوحي��دة على بني 
اإ�شرائي��ل اليه��ود بالفوز برحم��ة اهلل بالر�شال��ة املحمدية 
خامت الأنبي��اء واملر�شلني وا�شتم��روا بالف�شاد يف الأر�س 
املقد�شة املدين��ة املنورة ومكة املكرم��ة بالتاآمر على قتل 
الر�شول وحماربة الإ�شالم وامل�شلمني بالتحالف اليهودي 
م��ع كفار مكة والأعراب والقبائل العربية ونق�س العهود 
��ب، وكل م��ن  ��ٍب َعَل��ىٰ َغ�ضَ واملواثي��ق... َفَباُءوا ِبَغ�ضَ
يع��رف احل��ق ول يتبع��ه هم املغ�ش��وب عليه��م بفاحتة 
القراآن الكرمي، واأولئك يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنون كما 

ورد يف �شورة البقرة الآية رقم »159«.

األرض املقدسة »القدس« في التاريخ والكتب والشرائع السماوية..

ودور القبائل اليمنية في اخلراب الثالث
؟ وملاذا تصر الصهيونية على تهويد القدس
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محافظة إب.. أبناء املناطق الوسطى  
يدشنون حملة التجنيد التطوعي

اق��ام ابن��اء وقبائ��ل املناطق الو�شط��ى يف مديريات ي��رمي وال�ش��دة والنادرة 
والر�شمة مبحافظة اإب ، يوم الثنني 28 ربيع ثاين 1439ه�، وقفة قبلية حا�شدة 

لتد�شني حملة التعبئة العامة والتجنيد التطوعي التابع لوزارة الدفاع
ويف الوقف��ة الت��ي ح�شره��ا وزي��ر الدول��ة نبي��ه اب��و ن�شط��ان وحماف��ظ اإب 
عبدالواح��د �ش��الح وامل�شرف الع��ام باملحافظ��ة �شالح حاجب اك��د امل�شاركون 
موا�ضلة ال�ضمود والثبات ورفد اجلبهات باملال والرجال مهما ا�ضتمر العدوان ؛ 
م�شري��ن اإلى تفاعلهم مع حمل��ة التعبئة والتجنيد ملا لها من دور كبر يف تعزيز 
اجلبهة الداخلية وال�ضمود والت�ضدي للعدوان ؛ مطالبني بتنفيذ النقاط الثنتي 
ع�ض��رة الت��ي دعا اليه��ا ال�ضيد القائد ؛ داع��ني كافة ابناء ال�ضع��ب اإلى املزيد من 

ال�شمود والت�شدي للعدوان الغا�شم .
وكان وزير الدولة ابون�شطان قد القى كلمة ا�شاد فيها باحل�شود الغفرة التي 
توافدت اإلى ال�ضاح��ة لتجديد موقفها ال�ضامد واملت�ضدي للعدوان؛ لفتا اإلى ان 
الع��دوان الذي يرتكب املج��ازر واجلرائم لن يتمكن ابدا م��ن اركاع هذا ال�شعب 

وامنا عليه ان ينتظر الهزمية واخلزي على ايدي هذا ال�شعب العظيم
والق��ى حماف��ظ املحافظة كلمة دعا فيه��ا امل�شاركني اإلى دع��م احلملة والدفع 
بال�شب��اب اإل��ى التجنيد ليكون درع��ا وح�شنا قويا للدفاع عن ه��ذا الوطن الغايل 
�ض��د كل املوؤام��رات الارجي��ة؛ و�ضدد عل��ى ان العدوان بعد كل ه��ذه اجلرائم 
واملج��ازر واحل�ش��ار والتدم��ر م��اذا ينتظر م��ن ه��ذا ال�شعب غر الع��زم على 
موا�شل��ة الت�ش��دي وال�شمود فال�شعب اليمني �شينت�ش��ر لن ق�شيته عادلة �شد 

قوى ال�شتعمار وال�شتكبار واذيالهما من ال �شعود وال نهيان.
كلمة ابناء املناطق الو�شطى القاها وكيل اول املحافظة عبداحلميد ال�شاهري 
حت��دث فيها ع��ن �شم��ود وثبات ابن��اء املنطق��ة الو�شط��ى وت�شديه��م للعدوان 
وتفاعله��م امل�شتم��ر يف رفد اجلبه��ات بقوافل من الرجال للت�ش��دي لهذا العدوان 
ومرتزقت��ه . موؤكدا ان ه��ذه احلملة �شتلقى تعاونا كب��را وتفاعال من ابناء هذه 

املنطقة املعروفني مبواقفهم الدينية والوطنية الراف�شة لهذا العدوان .

محافظة الضالع.. وقفة حاشدة 
في مديرية احلشاء رفضا للعدوان 

ودعما للمرابطني في اجلبهات

نظم اأبناء مديرية �شحار مبحافظة �شعدة الثالثاء 
وقف��ة قبلية كبرة حتت �شع��ار "انفروا خفافا وثقال 
ويف الوقف��ة قدم اأبن��اء املديرية قافل��ة كبرة احتوت 
عل��ى الع�ش��رات م��ن روؤو���س الأغن��ام وكمي��ات م��ن 
الزبيب واملواد الغذائية الأخرى بالإ�شافة اإلى مبالغ 
مالية وعينية دعم��اً واإ�شنادا لرجال اجلي�س واللجان 

ال�شعبية .
م��ن  وع��دد  �شع��دة  حماف��ظ  الوقف��ة  ح�ش��ر  وق��د 
وكالء املحافظ��ة وجم��ع م��ن ال�شخ�شي��ات الجتماعية 

واملواطنني ، حيث اأ�شاد املحافظ بالدور الريادي لأبناء 
مديرية �شحار يف دعم واإ�شناد اجلبهات منذ بدء العدوان 

الغا�شم .
كما نظ��م اأبن��اء مديرية ال�شف��راء مبحافظ��ة �شعدة 
اخلمي���س 1 جم��اد اول 1439ه���، وقف��ة قبلي��ة حا�شدة 
 ” �شع��ار  حت��ت  الطوع��ي  التجني��د  حلمل��ة  تد�شين��اً 
انفروا خفاف��اً وثقال” معلنني التحاقه��م ب�شلك التجنيد 
وا�شتجابته��م لدع��وة قائ��د الث��ورة ووزارة الدف��اع يف 

اللتحاق بحمالت التجنيد الطوعي لرفد اجلبهات .

واأك��د اأبناء املديري��ة على اأولوي��ة الت�شدي للعدوان 
الغا�ش��م ومواجه��ة ت�شعي��ده بت�شعي��د اأق��وى على كل 
امل�شتوي��ات ،، مو�شح��ني يف الوقف��ة اأن ردع املعت��دي 
والتح��رك �ش��وب اجلبهات ورفده��ا بالرج��ال �شرورة 
وطني��ه وواج��ب ديني عل��ى اجلميع حت��ى تطهر كامل 

اأرا�شي اليمن من دن�س املحتلني والغزاة .
وكان��ت حمل��ة التجني��د ق��د �شه��دت اقب��ال وا�شع��ا 
واندفاع��ا كبرا م��ن اأبناء حمافظة �شع��دة موؤكدين ان 

العدو لن يرى اأبناء املحافظة اإل حيث يكره .

مبحافظ��ة  مط��ر  بن��ي  مديري��ة  يف  د�ش��ن 
�شنع��اء ،الأربع��اء 30 ربيع ث��اين 1439ه�، 
حمل��ة التجنيد الطوعي حتت �شعار “انفروا 

خفافا وثقال”.
وخ��الل التد�ش��ني ال��ذي ح�شرت��ه قي��ادة 
ال�شلط��ة املحلي��ة وم�شائخ واعي��ان املديرية 
،اأك��د امل�شارك��ون اأهمي��ة امل�شارك��ة لأبن��اء 
املديري��ة لاللتحاق بحمل��ة التجنيد الطوعي 
ورف��د  الدف��اع  وزارة  اإليه��ا  دع��ت  الت��ي 
اجلبه��ات بالرج��ال والعت��اد ، وكل م��ا يكفل 
تعزيز ال�شمود والثب��ات يف مواجهة حتالف 

العدوان.
اإ�شه��ام  اأهمي��ة  اإل��ى  امل�شارك��ون  ولف��ت 
يف  فع��ال  ب��دور  الجتماعي��ة  ال�شخ�شي��ات 
اإجن��اح حملة احل�ش��د والتعبئ��ة العامة مبا 

ي�شه��م يف الدفع بال�شب��اب لاللتحاق بالقوات 
امل�شلحة.

وخ��الل التد�ش��ني األقيت عدد م��ن الكلمات 
اأك��دت ا�شتع��داد اأبن��اء املديري��ة اللتح��اق 
بالق��وات امل�شلحة واإجناح احلملة مبا ي�شهم 

يف تعزيز ال�شمود واحلفاظ على النت�شارات 
الت��ي حتقق��ت يف خمتل��ف اجلبه��ات.. واأكد 
اجلمي��ع اأهمي��ة ر���س ال�شف��وف والتالح��م 
وتوحي��د اجلبهة الداخلية اأمام هذا العدوان 
واحل�ش��ار ال��ذي يتعر�س له الوط��ن منذ ما 

يزيد على األف يوم
عل��ى ذات ال�شعيد د�شنت اخلمي�س  حملة 
التجني��د مبديري��ة جحان��ه بخ��ولن الطيال 
مبحافظ��ة �شنع��اء وال��ذي دعت ل��ه وزارة 

الدفاع وحددت ال�ضروط املطلوبة
جاء ذلك يف وقف��ة قبلية م�شلحة ووا�شعه   
مل�شائخ ووجه��اء واأبناء املديرية حيث القوا 
العدي��د من الكلم��ات تناول��ت جميعها اأهمية 
التفاع��ل بجدية وم�شئوليه واهتمام ملواجهة 
تكال��ب الع��داء وق��وى ال�ض��ر والنحط��اط 

والنحراف
داع��ني كل اأبن��اء ال�شع��ب اإل��ى التوج��ه 
للجبه��ات واحل�ش��د والتعبئ��ة واجلهوزي��ة 
ال�ض��ر والنحط��اط  ق��وى  التام��ة ملواجه��ة 

والطغيان

محافظة صنعاء.. تدشني حملة التجنيد الطوعي مبديرية بني مطر وجحانة

محافظة صعدة.. وقفات وقافلة كبرى حتت شعار  انفروا خفافًا وثقااًل  

اقيم��ت ي��وم الح��د املا�ش��ي 27 
مديري��ة  يف  1439ه���،  ث��اين  ربي��ع 
وقف��ة  ال�شال��ع  مبحافظ��ة  احل�ش��ا 
قبلي��ة حا�شدة تاأكيدا عل��ى ال�شمود 
وحت�شي��دا للجبه��ات �ش��د العدوان 

الرببري الغا�شم .
ويف الوقف��ة الت��ي ح�شره��ا وكيل 
حمافظ��ة اإب ا�شماعي��ل �شفيان جدد 
امل�شاركون موقفهم الثابت وال�شامد 
يف وجه العدوان الغا�ضم ومرتزقته؛ 
معربين عن رف�شه��م لكل املحاولت 
اليائ�شة م��ن قبل العدوان ومرتزقته 
لزعزع��ة ام��ن وا�ضتق��رار املديرية ؛ 
لفت��ني اإلى انه��م �شيت�ش��دون بحزم 
لكل من ت�شول له نف�شه اقالق �شكينة 
املواط��ن خدم��ة لأجن��دة الع��دوان 
الذي ارتك��ب ولزال يرتكب املجازر 

واجلرائم بحق هذا ال�شعب .
الق��ى  ق��د  �شفي��ان  الوكي��ل  وكان 
كلم��ة دعا فيها جمي��ع ابناء ووجهاء 
وم�شايخ املديري��ة اإلى احلفاظ على 
والقي��ام  مديريته��م  و�شالم��ة  ام��ن 
مب�شوؤولياتهم الديني��ة والوطنية يف 
الدفاع ع��ن البلد والت�شدي للعدوان 
الغا�ش��م وعدم الن�شغ��ال مبا ي�شبب 
الداخل��ي.  ال�ش��ف  و�ش��ق  التفرق��ة 
العام��ة  التعبئ��ة  حمل��ة  ان  موؤك��دا 
متث��ل  الت��ي  والتجني��د  والتح�شي��د 
مرحل��ة جديدة من مراح��ل ال�شمود 
ال�شط��وري له��ذا ال�شع��ب وينبغي 
على اجلمي��ع كال يف موقع��ه التفاعل 
ه��ذه  لإجن��اح  والتع��اون  والدف��ع 

احلملة الهامة .

محافظــــــة ذمــــــار.. تدشــــــن حملة 
مبديريــــــة  الطوعــــــي  التجنيــــــد 

مغرب عنس
د�ش��ن حماف��ظ ذم��ار حمم��د ح�ش��ني املقد�ش��ي يوم 
اخلمي���س حمل��ة التجني��د الطوع��ي للق��وات امل�شلحة 
مبديري��ة مغ��رب عن�س حت��ت �شع��ار " انف��روا خفافا 

وثقال".
ويف التد�ش��ني ال��ذي ح�ش��ره مدي��ر اأم��ن املحافظة 
العميد اأحم��د اإدري�س .. اأكد املحاف��ظ املقد�شي اأهمية 
تفاع��ل اأبناء مديري��ة مغرب عن�س مع حمل��ة التجنيد 
الطوع��ي واللتح��اق بالق��وات امل�شلح��ة مب��ا يحف��ظ 

ر�شيدهم الن�شايل.
ونوه بالنت�شارات التي حتققت وتتحقق يف خمتلف 
مواقع ال�ش��رف والبطولة يف مواجهة حتالف العدوان 
بقي��ادة ال�شعودية وما يرتكبه من جرائم مروعة بحق 
ال�شعب اليمني وا�شتهدافه ملقدرات ال�شعب اليمني يف 

ظل �شمت دويل خمجل.
واأ�ش��ار اإلى اأهمية اإ�شه��ام ال�شخ�شيات الجتماعية 
لإجن��اح حمل��ة التجني��د واحلفاظ عل��ى النت�شارات 

التي حتققت يف خمتلف مواقع ال�شرف والبطولة.
وعل��ى هام�س التد�ش��ني الذي ح�ش��ره رئي�س جلنة 
احل�ش��د والتعبئ��ة العام��ة بذم��ار عبا���س العمدي .. 
نظم��ت وقفة احتجاجي��ة اأكد فيها مدير اأم��ن املديرية 
ح�ش��ني ال�شفي��اين وحمي��د املو�شك��ي، ا�شتع��داد اأبناء 
مديري��ة مغرب عن�س رف��د جبهات ال�ش��رف والبطولة 
بالرج��ال وقوافل الدعم للمرابطني م��ن اأبطال اجلي�س 
واللج��ان ال�شعبي��ة الذين يقدم��ون اأرواحهم رخي�شة 

من اأجل الدفاع عن عزة وكرامة ال�شعب اليمني.
واأك��د امل�شارك��ون يف الوقف��ة �شمود اأبن��اء مديرية 
مغ��رب عن���س يف مواجه��ة الع��دوان والت�ش��دي ل��كل 
املحاولت الهادفة متزي��ق ال�شف الوطني والنيل من 

�شيادته وا�شتقالله.

حتت �ضع��ار )انفروا خفافا وثقال ( نف��ذت قبائل مديريات 
زبي��د واجلراح��ي وال�شلي��ف وقف��ات قبلي��ة م�شلح��ة د�شنت 
خالله��ا حملة التجنيد الطوعي الذي دع��ت اإليه وزارة الدفاع 

اليمنية واعلنت فيها النفر العام.
واك��دت قبائل ال�شاح��ل الغربي من املديري��ات الثالث على 
ا�شتعدادها وجهوزيتها الكاملة خلو�س غمار املعركة والدفاع 
عن ال�شاحل الغربي مهما كلفها من ثمن يف �شبيل خو�س معركة 
العزة والكرامة لدحر الغزاة املحتلني من ثرى ترابها الطاهر.
واعلن��ت القبائ��ل التهامي��ة ع��ن تد�شينه��ا حمل��ة التجنيد 

الطوع��ي الذي دعت اإليه وزارة الدف��اع اليمنية وتلبية داعي 
الوطن ورفد مع�شكرات التدريب والتاأهيل بقوافل من الرجال 
املتطوع��ني جمددي��ن العهد وال��ولء لقائد الث��ورة وامل�شرة 
القراآني��ة القائد العل��م ال�شيد عبدامللك بن ب��در الدين احلوثي 
يحفظ��ه اهلل.. وادانت قبائل ال�شاح��ل الغربي جمازر العدوان 
الب�شع��ة وامل�شتم��رة عل��ى ال�شع��ب اليمن��ي وا�شتهداف��ه كل 
مقومات احلياة وقتله الع�شرات من الأبرياء العزل منا�شدين 
املنظم��ات احلقوقي��ة والإن�شاني��ة القي��ام بواجبه��ا واإيق��اف 

جرائم حتالف العدوان ال�شعودي الأمريكي الغا�شم.

محافظة احلديدة.. وقفات قبلية مسلحة لقبائل زبيد 
واجلراحي والصليف دشنت خاللها حملة التجنيد الطوعي

محافظة تعز.. احملافظ  يدعو إلى رفد جبهات الشرف بالرجال ملواجهة العدوان
دعا حمافظ تعز عبده اجلندي وجهاء وم�شائخ واأعيان تعز 
اإل��ى التح�شيد والتعبئة العامة ورفد جبه��ات العزة وال�شرف 
بالرج��ال ملواجه��ة الع��دوان ومرتزقت��ه والدف��اع ع��ن الوطن 
ووحدت��ه و�شيادته وا�شتقالله.. واأك��د املحافظ اجلندي خالل 
ت�شيي��ع ال�شهيد يو�شف عبدالرقي��ب الوجيه اخلمي�س املا�شي، 
اأن الوط��ن بحاجة جلهود كافة اأبنائه وخا�شة يف ظل ا�شتمرار 

الع��دوان واحل�ش��ار، م��ا يتطلب و�ش��ع ح��د لغطر�شة حتالف 
الع��دوان ومتاديه يف ا�شته��داف املواطنني ومق��درات ال�شعب 

اليمني وبنيته الأ�شا�شية.
واأ�ش��ار اإل��ى اأن الدفاع ع��ن الوطن م�شوؤولي��ة ت�شتدعي من 
اجلمي��ع �شحذ الهمم والطاقات لاللتح��اق مبع�شكرات التدريب 

ورفد جبهات ال�شرف بالرجال والعتاد .

محافظة عمران.. صلح قبلي ينهي قضية قتل مبديرية ريدة
اأنه��ى �شل��ح قبل��ي مبديرية ريدة حمافظ��ة عمران الأربع��اء املا�شي ق�شية قتل ب��ني اأ�شرة اآل �شب��اره ا�شتمرت 
�ش��ت �شن��وات .. ويف ال�شلح الذي ح�شره حمافظ عمران الدكت��ور في�شل جعمان واأمني عام حملي املحافظة �شالح 
املخلو���س ووكي��ل املحافظة اأم��ني فرا�س ومدير اأم��ن املحافظة العميد حمم��د املتوكل وعدد م��ن م�شائخ ووجهاء 
املنطق��ة .. اأعل��ن اأولي��اء الدم العفو العام عن اجل��اين يف الق�شية التي �شعى يف حلها عدد م��ن العقالء واحلكماء من 
اأبن��اء املحافظ��ة.. واأكد احلا�شرون يف ال�شلح اأن حل اخلالفات ب��ني اأبناء الوطن اأ�شبح واجبا واأمرا ملحا خا�شة 
واجلمي��ع يواج��ه عدوانا يرتب�س بالوط��ن وكل اأبنائه واأن مواجهت��ه والت�شدي له اأولوية مهم��ة .. و�شددوا على 
اأهمية رفد اجلبهات باملال والرجال واللتحاق مبع�شكرات التدريب مبا يعزز من ال�شمود يف مواجهة العدوان الذي 

ي�شتهدف الوطن واأمنه وا�شتقراره ونهب ثرواته ومتزيق وحدة الن�شيج الجتماعي بني اأبناء القبائل .
ياأتي هذا ال�شلح القبلي يف اإطار اجلهود امل�شتمرة حلل الق�شايا الجتماعية والقبلية بهدف تفويت الفر�شة على 

العدوان ومرتزقته النيل من وحدة ال�شف الوطني واجلبهة الداخلية .

محافظة مأرب.. وقفة قبلية مبديرية بدبدة إلعالن النفير العام ورفد معسكرات التدريب
اأعلن اأبناء مديرية بدبدة مبحافظة ماأرب الأربعاء النفر العام واإر�شال دفعة ملع�شكرات التدريب ورفد اجلبهات.

واأك��د امل�شارك��ون يف وقف��ة قبلية حتت �شع��ار " اإنفرو خفافا وثقال"، ال�شتم��رار يف مواجهة الع��دوان ال�شعودي الأمريكي 
ب��كل الو�شائل املتاحة وردع املعتدين .. واأ�ش��اروا اإلى اأن التحرك �شوب اجلبهات ورفدها بالرجال واجب وطني على اجلميع 
حت��ى تطه��ر كامل اأرا�شي اليمن من دن�س املحتلني.. واأهاب اأبناء بدبدة باأح��رار اليمن وقبائله رفد اجلبهات .. موؤكدين اأنهم 

�شيكونون يف طليعة اأبناء ال�شعب اليمني ملواجهه الغزاة واملحتلني مهما كانت الت�شحيات .
واأو�شحوا اأن من يقف مع قوى العدوان ل ميثل اإل نف�شه، اأما اأحرار و�شرفاء ماأرب فهم مع �شعبهم ووطنهم.
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م��ن عظمة الإ�شالم اأن��ك عندما تتحرك ل��ه جتد كل �شيء 
يخدمك حتى اأعداوؤك. ملاذا؟ لأنك عندما يكون موقفك حق، 
ومنطق��ك ح��ق، اأولي���س موقف احل��ق، ومنط��ق احلق هو 
ال��ذي ين�شجم م��ع فطرة الإن�شان وكرامت��ه؟ الطرف الآخر 
ال��ذي هو ع��دوك هو بالطب��ع عدو مبط��ل، كل م��ا ياأتي من 

جانب��ه باطل، وكل ما يقوله �شدك ه��و بالطبع يكون باطاًل، 
وكل موق��ف اأو حت��رك م��ن جانب��ه يح�شل �شدك ه��و اأي�شاً 
باطل، من كل باطله ت�شتطيع اأن تغذي حركتك، ت�شتطيع اأن 
تزي��د َمن حولك ب�ضريًة؛ لتقول له��م: انظروا ماذا يعملون، 
انظ��روا ماذا قالوا: وكيف توؤدي اأعمالهم، اأو توؤدي اأقوالهم 

اإلى نتائج هكذا.
منط��ق القراآن الكرمي األي�س عل��ى هذا النحو؟ األي�س هو يف 
�ش��ورة ]التوبة[ َمن اأو�ضَح لنا باطل اأهل الكتاب؛ ليزيدنا 
ب�ش��رة من خالل فهمن��ا لواقعهم، وما هم علي��ه من باطل، 
وكي��ف �شتكون نتائج باطلهم فيم��ا اإذا �شادوا يف هذه الدنيا، 
وفيم��ا اإذا ا�شتحكم��ت قب�شته��م عل��ى اأي اأم��ة اأو جمتم��ع، 

فيزداد النا�س ب�شرة.
واإذا كنت تنطلق يف ميادين العمل اأنت اأي�شاً من �شتعرف 
املتغرات، وتعرف الأحداث، وتع��رف الأمور فتلم�س فيها 
كل م��ا يعت��رب فر�شة لك لتعم��ل، لتتحرك، لتق��ول.. لكن من 
يتخاذل��ون ل ي�ضتفيدون من عدٍو، بل ل ي�ضتفيدون من هدى 

الل، ومتر الأحداث، واملتغريات، وَتَداُول الأيام فل يفهمون 
�شيئ��اً، ل يع��رف اأن هذا احلدث كان يف �شاحل��ه لو كان من 
العامل��ني، واأنه ل��و كان هناك حركة ل�شتطاع��ت اأن ت�شتغل 
هذا احلدث فيكون ا�شتغالله هو ما يخدم اأهدافها، وما يعزز 

من قوتها. 
له��ذا جتد املتخاذل عمره متخاذل، متر اأربعون �شنة وهو 
عل��ى و�ضعية واح��دة، والدنيا اأمامه مقفل��ة؛ لأنه �ضاكت؛ 
لأن��ه جامد؛ لأنه معر�ش بذهنيته، فمتى ميكن اأن يعرف اأن 
ه��ذه احلرك��ة اأو هذا احل��دث اأو هذا الأمر الط��ارئ هو مما 
�شيك��ون اأي�شاً من العون لأه��ل احلق يف �شرب اأهل الباطل، 

ل يفهم �شيئاً من هذا.
اإذًا فاأم��ام كل حدث وهو ما اأق��ول دائماً واأكرر: املوؤمنون 
ا�َش َقْد  ا���ُش اإَِنهّ الَنهّ ه��م من قال الل عنه��م: }اَلهِّذيَن َقاَل َلُهُم الَنهّ
ُ َوِنْعَم  َجَمُعوا َلُكْم َفاْخ�َضْوُهْم َفَزاَدُهْم اإِمَياناً َوَقاُلوا َح�ْضُبَنا الَلهّ
اْلَوِكي��ُل{ )اآل عم��ران:173( زادهم اإميان��اً، وكلمة: زادهم 
اإميان��اً تعني الكثر من �شور احل��دث التي تعزز الإميان يف 
نف�شك... قد يكون ذلك احلدث الذي يخوفك به الآخرون هو 

م��ا زادك اإمياناً من جهة اأنك اكت�شفت اأن حتركك، واأن عملك 
كان يف حمل��ه، اأولي�س هذا من زي��ادة الإميان؟ فتكون واثقاً 

من نف�شك، وواثقاً من عملك. 
ت��زداد اإمياناً اأي�ش��اً عندما تعرف اأن ع��دوك حترك، ملاذا 
حترك؟ هو اأن��ه اأ�شبح ينظر اإليك اأنك اأ�شبحت رقماً كبرًا، 
واأنك اأ�شبح��ت ت�شكل خطرًا بالغاً علي��ه، اأولي�س هذا هو ما 
ي�شع��د الإن�شان املوؤم��ن اأن يعلم من نف�ش��ه اأن عمله له اأثره 
البال��غ يف نفو�س الأع��داء؟ فعندما يتح��رك الآخرون �شدك 
فاعرف اأن عملك كان اأي�شاً عماًل له اأثره الكبر، واأن حتركك 
يف مواجه��ة اأع��داء اهلل ُيح�شب له األف ح�ش��اب، �شيكون ذلك 
م��ن جانبه��م �ضهادة لك ب��اأن موقفك ح��ق؛ لأن عملك �ضدهم 
ه��و منطلق من ماذا؟ من حق األي�س كذلك؟ اأي اأن هذا احلق 
ح��رك الباطل هناك، فلو كان موقفي باطاًل لكان من�شجماً مع 
ذل��ك الباطل، األي�س كذل��ك؟ لأن احلق �شد للباطل، والباطل 

�شد للحق ل ين�شجمان.
وله��ذا كان يق��ول الإم��ام المين��ي )رحم��ة الل علي��ه(: 
))نفخ��ر اأن يك��ون اأعداوؤن��ا كاأمري��كا، وه��ذا مم��ا يزيدن��ا 

ب�ض��رية((. وكان يقول - مبعنى عبارته - ))لو اأنني راأيت 
اأمريكا تنظر اإيّل ك�شديق ل�شككت يف نف�شي((.

اإذًا ف�شح��ت موقف��ك - واأن��ت تتح��رك عل��ى اأ�شا���س م��ن 
احلق - ي�شهد له حت��رك اأعدائك �شدك، األي�س هذا مما يزيد 

الإن�شان اإمياناً؟.
وم��ن جان��ب اآخ��ر الإن�ش��ان وهو يف مي��دان العم��ل يكون 
مطلوب منه اأن ي��زداد ثقة باهلل والتجاء اإليه، وتوكاًل عليه، 
واعتم��ادًا علي��ه، األي�س هذا هو م��ا يو�شي اهلل ب��ه اأولياءه، 
 ِ الَلهّ }َوَعَل��ى  الك��رمي؟  الق��راآن  يف  �ضبيل��ه  يف  واملجاهدي��ن 
ِل امْلُوؤِْمُنوَن{)اآل عمران: من الآية122(. اأنت اإذا مل  َفْلَيَتَوَكهّ
تكن يف مواجهة عدو ي�ش��كل خطورة عليك �شيكون التجاوؤك 
اإلى الل �ضعيفاً اأو عادياً، لكن واأنت ُتواَجه من هنا، وتواَجه 
م��ن هن��ا، واأنت باإميانك الق��وي باهلل �شبحان��ه وتعالى ماذا 

�شيح�شل؟. 
الإن�ش��ان ال��ذي ي��زداد اإميانه األي���س هو من ي��زداد ثباتاً 
وا�شتقام��ة يف مواقف��ه؟ ل تت�ش��ور اأن زي��ادة اإميان��ك تكون 
نتيجته��ا اأن ي�شع��ف موقف��ك، واأن تهت��ز قدم��اك يف املوق��ع 
ال��ذي اأنت فيه اأبدًا، ل ت�شعف نف�شية الإن�شان، ول يرجتف 
ل قدم��اه، ول يفقد ال�شتقام��ة اإل اإذا �شعف  ف��وؤاده، ول تِزّ
اإميان��ه، فاأنت اإذا م��ا ارتبكت اأمام الأح��داث فاإنك اأي�شاً من 

ُتهيئ نف�شك لأن تبتعد عن اهلل فيبتعد اهلل عنك. 

تظه��ر اأمري��كا مبواقفها وكاأنه��ا ال�شيط��ان الأكرب بل 
ا�ش��واء م��ن ال�شيطان الك��رب وله��ذا كان يق��ول الإمام 
اخلميني عندما قال: اأن اأمريكا هي ]ال�شيطان الأكرب[ 
فعاًل مواقفها مواق��ف ال�شيطان متاماً، ال�شيطان بعد اأن 

ي�شل النا�س يف الدنيا، وهم يف الدنيا يتحركون كما يريد، 
األي�س كذلك؟ ماذا �شيقول يوم القيامة؟ هو �شيقول ماذا؟ 
ِقهّ  َ َوَعَدُكْم َوْعَد احْلَ ْمُر اإَِنهّ الَلهّ َي اْلأَ ْيَطاُن مَلَهّا ُق�ضِ }َوَقاَل ال�َضهّ
ْن  َلهّ اأَ َوَوَعْدُتُك��ْم َفاأَْخَلْفُتُكْم َوَم��ا َكاَن يِلَ َعَلْيُكْم ِمْن �ُضْلَطاٍن اإِ
َدَعْوُتُك��ْم َفا�ْضَتَجْبُتْم يِل َفل َتُلوُموِن َوُلوُموا اأَْنُف�َضُكْم َما اأََنا 
ا اأَ�ْضَرْكُتُموِن  ِرِخَيهّ اإِِنهّ َكَفْرُت مِبَ �ضْ ِرِخُكْم َوَما اأَْنُتْم مِبُ �ضْ مِبُ
ِمْن َقْبُل{اأمل يكف��ر الأمريكيون الآن باجلميل الذي قدمه 
ال�شب��اب اليمني عندما انطلقوا للجه��اد �شد ال�شيوعية، 
الت��ي كان م��ن اأه��م الأ�شياء ل��دى اأمري��كا اأن تخرج من 
اأفغان�شت��ان، وكان يهمها اأن تخرج م��ن اأفغان�شتان؟ اإذًا 

كفرت مبا اأ�شركوها من قبل.

وهكذا حتى ال�شعودية تواجه بهذا املوقف، ال�شعودية 
م��ن كان��ت تدعم �شواء دع��م وزاري اأو دع��م من جتار.. 
يدعم��ون الوهابي��ني يف خمتل��ف املناط��ق، األي���س ذل��ك 
معروف��اً؟ اإذًا اأ�شبحت ال�شعودي��ة يقال لها اأنها ارتكبت 
جرمي��ة هي اأنها تدع��م الإرهاب، من كان��وا يقولون لهم 
ادعموه��م، فيدعمونهم موافقة له��م وطبقاً لتوجيهاتهم، 
ي�شبح ذل��ك الدعم نف�شه، وتنفيذ تلك التوجيهات نف�شها 

هو دعم للإرهاب. هكذا )ال�ضيطان الأكرب( يعمل.
الإم��ام اخلميني عندما قال ه��ذه الكلمة �شد اأمريكا مل 
يقله��ا جمرد كلمة، يفه��م هو اأنه ا�شم عل��ى م�شمى، واأن 
ت�شرفاته��ا ه��ي ت�شرف��ات ال�شيط��ان متام��اً. ال�شيط��ان 

يحزب النا�س مع��ه.. األي�س كذلك؟ وعندما يحزبهم معه 
هل ذلك عل��ى اأ�شا�س ليقودهم - ب�ش��كل معار�شة - اإلى 
احلري��ة والدميقراطي��ة واإلى التطور والتق��دم واإلى ما 
في��ه كرامته��م وعزتهم يف الدني��ا والآخ��رة؟ اأم اأنه يريد 
ا َيْدُع��و ِحْزَب��ُه ِلَيُكوُن��وا ِمْن  َ م��اذا؟ الل ق��ال عن��ه: }اإَِنهّ
ِعرِي{)فاط��ر: من الآية6( وهك��ذا اأمريكا  َح��اِب ال�َضهّ اأَ�ضْ
تعمل، جتمع النا�س حولها ثم حزبها تدعوهم لي�شبحوا 
م��ن اأ�شحاب ال�شعر، بل هي نف�شه��ا تذيقهم ال�شعر يف 

الدنيا.
اإذًا فاإذا كنا نق��ول يف املا�شي: اأنه ل ينبغي اأن ن�شكت 
اأمام اأي جهة تق��ول لنا اأن ن�شكت ي�شبح الآن املو�شوع 

اأكرث اأهمية.
وم��ن جه��ة اأخرى نطمئن اإل��ى اأن عملنا ق��د كان - اإن 
�ش��اء اهلل - بتوفي��ق اهلل، اأن عملنا ه��و بتوفيق اهلل، واأن 
عملنا ه��و العمل الذي تتطلبه الظ��روف، ظروف الأمة، 
وظروف اليمن، ظروفنا كم�شلمني، وواقع ديننا، وواقع 
اأمتن��ا. األي�س هذا هو ما ميك��ن اأن نكت�شفه؟ فهل اكت�شفنا 
اأنن��ا اأخطاأن��ا - كم��ا يق��ول الآخ��رون - اأم اكت�شفنا اأننا 

بحمد اهلل على �شواب ونحن نعمل هذا العمل؟.
اإذًا ه��ذا ه��و مما يزيدنا يقين��اً، وهذا - فيم��ا اأعتقد - 
هي م��ن الب�ضارات التي قال الل فيها ع��ن اأوليائه: }َلُهُم 
ْنَيا َويِف اْلآِخ��َرِة{ تاأتي - اأحياناً  َياِة الُدهّ اْلُب�ْض��َرى يِف احْلَ
- ب�شكل طماأنة لك يف اأعمالك اأنها اأعمال �شحيحة، واأنها 
اأعم��ال م�شتقيمة، واأنها الأعمال الت��ي تتطلبها امل�شكلة، 

ويتطلبها الزمن، ويتطلبها الواقع.

ثقافي

من عظمة الإ�سالم اأنك عندما تتحرك له جتد كل �سيء يخدمك حتى اأعداوؤك . ملاذا ؟ لأنك عندما يكون موقفك حق ، و منطقك 
حق ، اأولي�س موقف احلق و منطق احلق هو الذي ين�ســجم مع فطرة الإن�ســان و كرامته ؟ الطرف الآخر الذي هو عدوك هو بالطبع 
عــدو مبطــل ، كل مــا ياأتــي من جانبه باطل ، وكل ما يقوله �سدك هو بالطبع يكون باطــاًل ، و كل موقف اأو حترك من جانبه يح�سل 
�سدك هو اأي�سًا باطل ، و من كله باطل ت�ستطيع اأن تغذي حركتك ، ت�ستطيع اأن تزيد النا�س من حولك ب�سرية لتقول لهم : انظروا 

ماذا يعملون ، انظروا ماذا قالوا : و كيف توؤدي اأعمالهم ، اأو توؤدي اأقوالهم اإلى نتائج هكذا  

الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيــــــــــــــــــطــــــــــــــــــان األكــــــــــــــــــبــــــــــــــــــر 

عـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــة اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 

قـــــــــــــــــل بــــــــــفــــــــــضــــــــــل الــــــــــــــلــــــــــــــه وبــــــــــــرحــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــه فــــــــــــبــــــــــــذلــــــــــــك فــــــــلــــــــيــــــــفــــــــرحــــــــوا 
يف اأعم��ال الدي��ن، يف الأعم��ال التي هي هلل ر�ش��ى اأنت تنطلق فيه��ا على اأ�شا�س 
ر�ش��ى اهلل �شبحان��ه وتعال��ى، اأن حتظ��ى بر�شاه، تف��رح كثرًا عندما ت��رى باأن 
ِ َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك  عمل��ك �ضواباً، واأن حتركك يف موقعه، ويف وقت��ه }ُقْل ِبَف�ْضِل الَلهّ
ْر�ِش َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم  وُم  يِف اأَْدَن��ى اْلأَ َفْلَيْفَرُح��وا{ وق��ال اأي�ضاً: }اآمل ُغِلَبِت الُرهّ
ِر  ِ اْلأَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح امْلُوؤِْمُنوَن ِبَن�ضْ هّ �َضَيْغِلُبوَن يِف ِب�ْضِع �ِضِننَي لِلَ
ُر َمْن َي�َضاُء{ هو يتحدث عن املوؤمنني باأنهم يفرحون متى ما حققوا �ضيئاً  ِ َيْن�ضُ الَلهّ
في��ه هلل ر�شى، ويفرحون متى ما اكت�شف��وا اأنف�شهم اأنهم ي�شرون على طريق هي 
طريق اهلل، ويفرحون عندما يكت�شفون اأنف�شهم اأنهم ا�شتطاعوا اأن ي�شربوا اأعداء 

اهلل، هكذا املوؤمنون يفرحون.
اإذا كن��ت ل تف��رح ب��اأي اإجناٍز تعمل��ه من الأعم��ال ال�ضاحلة، واأن��ت يف ميدان 
املواجه��ة م��ع اأعداء اهلل فاإن ذلك يعني اأن العمل الذي تتحرك فيه لي�س ذو اأهمية 

لدي��ك فنتائجه لي�ضت مهمة بال�ض��كل الذي يجعلك تفرح وترت��اح }َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح 
ِ َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِل��َك َفْلَيْفَرُح��وا{. ال�ضيء  امْلُوؤِْمُن��وَن بن�ض��ر الل{ }ُق��ْل ِبَف�ْض��ِل الَلهّ
ال�شي��ئ ه��و اأن يكت�ش��ف النا�س اأنف�شهم كل ف��رتة اأنهم فعاًل ق�ش��روا، واأنهم فعاًل 

فاتتهم الفر�شة، واأنهم فعاًل اأخطاأوا، واأنهم.. واأنهم.
اأن يعي���س النا���س اأعمارهم ح�شرات ه��ذا هو ال�شيء الذي ين��ايف الإميان، هذا 
ه��و ال�ش��يء الذي هو م��ن نتائ��ج الإهم��ال والتق�شر، ه��و ال�شيء ال��ذي يجنيه 
املق�ش��رون، والالئبالي��ون ]اآبو ه��اه، واهلل اإن كان.. لو كان.. ل��و كان.. لو كان[ 
اأمل يعر���ش الل عب��ارة: )لو كان( هي عب��ارة ح�ضرة وندم، يقوله��ا املق�ضرون؟ 
ًة َفاأَُكوَن ِمَن امْلُْح�ِضِننَي{)الزمر: من  اأَ ِمْنُه��ْم{ }َلْو اأََنهّ يِل َكَرهّ ًة َفَنَترَبَهّ َنهّ َلَنا َكَرهّ }َل��ْو اأَ
الآي��ة58( لو.. ل��و.. هي تكررت كثرًا يف القراآن، منطق م��ن؟. منطق املق�شرين، 
لك��ن م��ن يعملون، ويتجه��ون يف �شبي��ل اهلل باأعمالهم هم حتى ول��و افرت�س الأمر 

اأنه��م اأخط��اأوا يف موقف معني، اأو يف ي��وم معني، اأو يف حركة معين��ة فاإنهم اأي�شاً 
م��ن �شي�شتفي��دون من اأخطائهم، لكن اأولئك املق�شرين ه��م عادة ل ي�شتفيدون من 
اأخطائه��م؛ لأن املق�ضر هو من ي�ضيع الفر���ش، ))واإ�ضاعة الفر�ضة غ�ضة(( كما 
قال الإمام علي )عليه ال�ضلم(، ))والفر�ضة متر مر ال�ضحاب(( كما قال هو اأي�ضاً. 
املهمل��ون، املتخاذل��ون، املق�شرون هم ع��ادة يفوتهم اأن يتدارك��وا تق�شرهم 
يف كث��ر من احل��الت، لكن من هم ينطلقون يف الأعم��ال �شيكت�شفون اأنهم اأ�شابوا 
فيفرحوا، وقد يكت�شفون اأنهم اأخطاأوا يف موقف معني، اأو يف قرار معني، هم اأي�شاً 
م��ن �شي�شتفيدون م��ن خطاأهم، ما ه��ي اأ�شبابه؟ من�شوؤوه؟ نتائج��ه؟ في�شححون 
و�شعيتهم من جديد، ي�شتفيدون من اأخطائهم.. وهكذا املوؤمنون ي�شتفيدون حتى 

اأي�شاً من اأعدائهم.



وامَل�������������ك�������������ُر  ال���������������ع���������������زُة  لِل 
الأم���������������ُر.. ���������واُه  ����������ضِ دوَن  ول���������ه ُ

واحَل����������ْم����������ُد ل���������ُه م�������ن ق������ب������ُل وِم�������ن 
.. ����ك����ر ُ ال���������ضُّ َول������������ُه  ت����ع����ال����ى  ب�����ع�����ُد 

�������َم�������ٌد  ���������ار ٌٌ��������ضَ ُم���������ْق���������َت���������ِدٌر َج���������بَّ
�����ُر.. َوِن�������َع�������ُم�������ُه ل����ي���������شَ ل����ه����ا َح�����������ضْ

������ض�����ري�����ٍك  دوَن  ل����������ُه  واملُ������������ْل������������ُك 
ُة َوِب������������َي������������ِدِه اَل�������������رُي.. وال����������ق����������وَّ

وه���������و ال������ق������اه������ُر واحُل����������ْك����������ُم َل�������ُه 
.. ال������َف������ْخ������ر ُ ول������ن������ا  ب�����ع�����ن�����ا  ول���������ه ُ

ولأم���������ري���������ك���������ا خ���������������زُي ال�����دن�����ي�����ا 
�����ُر!! ول������ق������رن ال���������ض����ي����ط����اِن ال�����َك�����������ضْ

ول�����������ش�����ع�����ب الإمي�������������������ان ال�������واع�������ي 
.. �����ُر  �����������ضْ ال�����نَّ اجل������ب������ه������اِت  ك��������لِّ  يف 

)ِم���������������ْن ِع��������ن��������ِد الِل(ب�����������������ل َري����������ٍب 
!! ال�����ُك�����ف�����ر ُ َك�������������ِرَه  ل������و  و�����ض����ي����اأت����ي 

 !! ِزَي�������������اد(ٍ  و)اب�������������ُن  ع������اد)ي������زي������د( ٌ
.. ������ْم������ر( ُ )ال�������������ضِّ واأط������لَّ م�������ن)جن�������ٍد( 

���������نٌي( ع������������اَد ب������ث������ورِت������ِه  و)ُح�������������������ضَ
!! ال�����ُغ�����رْب( ُ ����ْع����ُث  )ال���������ضُّ والأن�����������ض�����ار ُ

ِ الأع������������ل������������ىِ  ق�������وت�������ن�������ا ب��������������������اللَّ
������ِه������َد ال������������رَبُّ ل����ن����ا وال������َب������ح������ُر.. �������ضَ

ع�������دن�������ا(وث�������ران�������ا  ع������������دت  )اإن 
.. ل�����ف�����راع�����ن�����ِة الأر������������������شِ ال���������َق���������رْبُ

ق�����������ش�����م�����اً ل��������ن حت����ك����م����ن����ا اأب��������������دًا 
�����ُر..!! َوُل ال�����َع�����������ضْ اأم�����ري�����ك�����ا وال����������������دُّ

ُع�������ْم�������ٌي ؟!  ُب�������ْك�������ٌم  ������مٌّ  ه������ل ه������م �������ضُ
َوْق������������������ُر!! اآذاِن��������������ِه��������������ُم  يف  اأم 

م���������ااأْغ���������َن���������ْت ع������ْن������ُه������م ك�������ُت������ُه������ْم 
..؟! وال���������ِك���������رْبُ �����ُت�����ُه�����م  �����يَّ َوْح�����������ضِ اأو 

�����ِي�����ُئ ح��������اق ِب����ِه����م  وامَل���������ْك���������ُر ال�����������ضَّ
وع����ل����ي����ه����م ق�������د ح����������لَّ ال���������������������ِوْزُر..

اأب���������دا  ُي������ف������ِل������ُح  ل  �������اِح�������ُر  وال���������������ضَّ
�����ْح�����ُر..!! ����َي����ن����َق����ِل����ُب ال�����������ضِّ وع����ل����ي����ِه �����ضَ

الأحـــد 
2018/1/21م املوافق 
5 جماد اأول 1439هـ 

العدد )248(

األعداء كانت حساباتهم السرابية والوهمية أن 
املسألة لن تكون مسألة ألف يوم بل ألسبوعني 

وكحد أقصى لشهرين.

متر الأحداث واملتغ��رات وتتك�شف احلقائق 
يف ه��ذا الزم��ن بال�ش��كل ال��ذي ل ب��د اأن يظهر كل 
واح��د على حقيقته مهما حاول اإخفاء ما ي�شمره 
وبال��غ يف الت�ش��رت عليه ل بد له م��ن موقف يظهر 
حقيقت��ه واجله��ة الت��ي يعم��ل ل�شاحله��ا فمث��اًل 
زعي��م اخليانة "عفا���س" راأيناه بداي��ة العدوان 
الأمريكي ال�شع��ودي يعلن الن�شمام  لل�شعب يف 
مواجهة الع��دوان وعندما تاأكد باأن��ه قد ا�شتعاد 
�شعبيت��ه ومكانت��ه داخ��ل ال�شعب بفع��ل مواقفه 
تل��ك بداأ يلعب اللعبة التي اأجاد لعبتها لأكرث من 
ثالث��ة عقود فت��ارة يد�س ال�ش��م يف الع�شل وتارة 
واللج��ان  اجلي���س  انت�ش��ارات  �شرق��ة  يح��اول 
ال�شعبي��ة وت��ارة يق��وم بتحريك ماكين��ة اإعالمه 
الأ�شف��ر يف ب��ث ال�شائعات والإرج��اف وت�شويه 

�شمعة من يدافعون عن الوطن. 
ولأن��ه غب��ي و�ش��اذج لعتب��ارات اأهمه��ا عدم 
معرفت��ه باأنه يعي�س يف زم��ن ك�شف احلقائق فقد 

انك�ش��ف اأم��ره يف وق��ت مبك��ر ل نق��ول للمعنيني 
بتتب��ع حتركات اخلون��ة والعم��الء واإمنا لعامة 
ي�شاه��دون  وه��م  ينك�ش��ف  ل  وكي��ف  ال�شع��ب 
التناق�س العجيب بني اأقواله واأفعاله وحتركاته 
امل�شبوه��ة فمثال م��ا ال��ذي كان يريده م��ن وراء 
يطلقه��ا �ش��د  كان  الت��ي  الناري��ة  الت�شريح��ات 
الع��دوان يف الوق��ت ال��ذي كان يحم��ل ال�شع��ب 
م�شوؤولية ما نتج عن العدوان من ماأ�شي واحزان 
واأ�ش��رار اقت�شادي��ة مدمرة ما ال��ذي كان يريده 
من وراء اإر�شال اأبنائه وبناته واأمواله واملقربني 
منه اإلى اأبوظبي والريا�س وعدن يف الوقت الذي 
كان الأح��رار وال�شرفاء يقومون باإر�شال اأبنائهم 
اإلى اجلبه��ات ما الذي كان يه��دف اإليه من وراء  
تغذي��ة ال�شراع واإحداث الثغ��رات واللعب على 

املتناق�ش��ات واخت��الق امل�ش��اكل والإ�شكالي��ات 
واملطب��ات وكل م��ا م��ن �شاأن��ه اأن يف��كك اجلبهة 
الداخلي��ة يف الوق��ت الذي كان يحر���س الأوفياء 
واملخل�ش��ون له��ذا ال�شع��ب على وح��دة ال�شف 
و�ش��د الثغ��رات ورف��د اجلبهات وك�ش��ف جرائم 

العدوان وتعزيز عوامل ال�شمود ..
الأ�شئل��ة  م��ن  كث��ر  وغره��ا  ه��ذه  كل 
وال�شتف�ش��ارات جعل��ت اأبن��اء ال�شع��ب اليمني 
ي�شعون عالمة ا�شتفه��ام كبرة حول تناق�شاته 
وحر�ش��ه عل��ى اإث��ارة كل ذل��ك الك��م الهائ��ل من 
كان  م��ا  الت��ي  الداخلي��ة  وامل�ش��اكل  الأزم��ات 
الثاني��ة  اإل وتظه��ر  تنته��ي  اأن  منه��ا  للواح��دة 
وبانتهاء الثاني��ة تظهر الثالث��ة والرابعة وهكذا 
حتى اكت�شف اأمره اأخ��رًا باإعالنه النقالب ومد 

يده للعدوان �شاعتها عرف اجلميع حقيقته واأنه 
جم��رد عميل وخائن اأنيط به مهمة تفكيك اجلبهة 
الداخلي��ة والعم��ل عل��ى حتقي��ق م��ا مل ي�شتطع 
الغزاة واملحتلون حتقيقه بالتهم الع�شكرية على 
مدى ثالث��ة اأعوام ..  عندها اأع��د ال�شعب العدة 
وجه��ز كل م��ا حتت��اج اإلي��ه خيانة ه��ذا الثعلب 
املاك��ر من ق��وة ردع ليك��ون عربة لغ��ره ولكل 
م��ن يحاول اليوم اأن ينال م��ن جديد من اجلبهة 
الداخلي��ة مبا يثره من �شف��ر وبلبلة وم�شاكل 
يعرف متام املعرف��ة من املت�شبب فيها ، ولو اأنه 
كان خمل�ش��اً وحمب��اً ل�شعبه كم��ا يدعي لتحدث 
عنها بكل م�شداقية واأو�شح اأ�شبابها واملت�شبب 
يف اإ�شعاله��ا وم��ا ال��ذي يه��دف اإليه م��ن ورائها 
وكي��ف يجب مواجهتها بدل من حتميل ال�شحية 
امل�شوؤولية بنف�س الأ�شلوب والطريقة التي اعتاد 

عفا�س وزبانيته على �شلوكها ..
عابد حمزة

لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــبــــــــــــــــــة اخلـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــن 
كـــــلـــــمـــــات/ ضــــيــــف الـــــلـــــه ســـلـــمـــان

»لنا الفخر« ..!!

م��ن  اع��وام  ثالث��ة  بع��د  لليمني��ني،  الوان  اآن   
العدوان ال�شعودي المركي وحلفائهما واحل�شار 
والتجوي��ع ال�شام��ل، ان يدرك��وا ادراكا يقين��ا انهم 
اب��ادة جماعي��ة قت��ال بطائ��رات و�شواري��خ  ام��ام 

العدوان او امل��وت البطيء جتويعا 
الوطن��ي  كيانه��م  تدم��ر  به��دف 
و�شطب��ه من عل��ى اخلارط��ة متاما، 
وم��ن يدعي غر ذل��ك ام��ا واهما او 
حلق��ات  اح��دث  ولع��ل  متواطئ��ا، 
م�شل�ش��ل ذل��ك املخط��ط الجرام��ي 
تدمر وانهيار النظام املايل والعملة 
الوطني��ة متاما ووقف التعامل املايل 
بتحوي��الت العم��الت الجنبي��ة الى 
الري��ال اليمن��ي وما يعني��ه ذلك من 

وق��ف كل عملي��ات البيع وال�شراء متام��ا! انه اب�شع 
عق��اب جماع��ي واخط��ر جرائ��م احل��رب واجلرائم 
واملعا�ش��ر  احلدي��ث  التاري��خ  يف  الن�شاني��ة  �ش��د 
و�ش��ع ال�شع��ب اليمني كله امام فك��ي كما�شة املوت 
قتال بغ��ارات و�شواري��خ وقنابل الع��دوان او موتا 
بالتحوي��ع املفرو�س عليه فر�ش��ا امام �شمت العامل 
وتواط��ئ المم املتحدة اخلادمة مل�شاريع وم�شالح 

قوى ال�شتكبار العاملي!.

ومل يع��د ام��ام ال�شع��ب اليمني كله وعل��ى امتداد 
ار���س وطن��ه ال اثب��ات جدارت��ه يف خو���س حتدي 
ارادة احلي��اة بالتوجه الى الرياف وزراعة الر�س 
وتربية املوا�شي والدواج��ن على كل ار�س مهجورة 
وغ��ر حمي��اه وعل��ى علم��اء الم��ة 
اعم��ال مب��داأ حف��ظ احلي��اة كمق�شد 
ا�شا�شي من مقا�شد ال�شريعة وا�شدا 
فت��وى بتجمي��د �شك��وك امللكي��ة لكل 
ار�س مهج��ورة وميته لتمكني النا�س 
م��ن احيائه��ا ل�ش��رورة حياتي��ة الى 

حني زوال الغمة..
تدم��ر  وم��ع  احلال��ة  ه��ذه  ويف 
الع��دوان للنظام القت�ش��ادي واملايل 
النق��دي تدم��را كلي��ا ف��ال مف��ر م��ن 
الع��ودة للعم��ل بالنظ��ام القت�شادي البدائ��ي القائم 
عل��ى املقاي�شة بال�شلع وقوة العم��ل.. ومع املداومة 
عل��ى اقام��ة �شل��وات ال�شت�شقاء ليغي��ث اهلل املغيث 
عب��اده بغي��ث مغي��ث يفت��ح للمت�شرري��ن م��ن عباده 
املظلوم��ني بركات من فوقهم وحتته��م وعن �شمائلهم 
واميانه��م ف��ان اهلل لطي��ف بعب��اده ونا�شره��م عل��ى 
الطغ��اة الظاملني املتجربي��ن يف الر�س وهو وليهم يف 

احلياة الدنيا ويف الآخرة.

اليمنيون بني اإلبادة اجلماعية وإرادة احلياة
عبدالله سالم احلكيمي

وزارة اخلارجية تعبر عن ارتياحها لوقف 
أملانيا تصدير السالح لدول العدوان

اعتربت وزارة اخلارجية بالعا�شمة �شنعاء، ام�س ال�شبت، قرار جمل�س الأمن الحتادي الأملاين 
وقف منح ت�شاريح بيع ال�شالح الأملاين اإلى دول التحالف التي ت�شارك يف احلرب على اليمن خطوة 
مهم��ة وم�شئول��ة.. واأو�شح امل�شدر يف ت�شريح له اأن هذه اخلطوة تاأت��ي يف اإطار نتائج املباحثات 
الأولي��ة لالأح��زاب الأملانية لت�شكيل ائتالف حاكم جديد وت�شكل ر�شال��ة هامة يف اإطار دول الحتاد 
الأوروب��ي ال�شديق��ة .. ولفت اإلى اأن ه��ذه اخلطوة تو�شح باأن املجتمع ال��دويل �شاق باملمار�شات 
والنته��اكات الت��ي ميار�شها الع��دوان ال�شعودي الأمريكي بحق ال�شعب اليمن��ي منذ اأكرث من األف 
يوم عدوان، اأوجد اأ�شواأ كارثة اإن�شانية عرفها العامل احلديث اأغلب �شحاياها من املدنيني الأبرياء 

وجلهم من الأطفال والن�شاء وكبار ال�شن.
واأع��رب امل�شدر ع��ن اأمله اأن يكون القرار الأملاين بوقف بيع الأ�شلح��ة اإلى دول العدوان خطوة 
اإيجابي��ة ت�شاف اإلى قرار مملكة الرويج يف وقت �شاب��ق وتندرج �شمن اجلهود احلقيقية للم�شي 
يف طريق دعم احلل ال�شيا�شي والت�شوية ال�شلمية التي ترعاها الأمم املتحدة، وذلك من خالل اإنهاء 

العدوان الع�شكري ورفع احل�شار ال�شامل وبدء مفاو�شات �شالم حقيقية جتمع كل الفرقاء.
واأ�شار اإلى اأن مثل تلك اخلطوات لزالت بحاجة اإلى دعم والتزام دويل بنهج ال�شالم وبالأخ�س 
م��ن قب��ل تلك الدول التي ما تزال تزود حتالف دول العدوان بال�شالح والذخائر واملتفجرات وتقدم 

الدعم اللوج�شتي ول�شتخباري وعلى راأ�شها الإدارة الأمريكية واحلكومة الربيطانية.
وج��دد امل�شدر تاأكيده على نهج القي��ادة ال�شيا�شية اليمنية يف حتقيق ال�شالم العادل وامل�شرف، 
واحلر���س على اأم��ن وا�شتقرار املنطقة، مب��ا يف ذلك �شالمة خط املالحة الدولي��ة يف جنوب البحر 

الأحمر وخليج عدن.
وكان املتح��دث با�ش��م احلكومة الأملانية �شتيف��ن زايربت اأكد اأم�س اأن جمل���س الأمن الحتادي 
الأمل��اين اأوق��ف من��ح ت�شاريح بيع ال�ش��الح الأملاين اإل��ى دول التحالف التي ت�ش��ارك يف احلرب على 

اليمن.

�ش��وؤال كثرا ما ي��رتدد على األ�شن النا���س ويف تعليقاتهم، وطرح 
ال�ش��وؤال بهذا ال�شكل غالب��ا ما ينم عن �شوء ني��ه اأو على الأقل يعرب 
ع��ن اأنعدام ال�شعور بامل�شئولية. لأن ال�شوؤال ال�شحيح الذي ينبغي 
طرحة والتح��رك مبوجبه هو: اأي طرف من ط��ريف ال�شراع يتحمل 

م�شئولية قطع املرتبات ويتحمل حالة التدهور القت�شادي؟
م��ن الطبيعي اأن ي�شعى كل طرف لتربئ��ة نف�شه و اإلقاء األوم على 
الط��رف الآخر ومن هنا تب��داأ م�شئولية ال�شعب يف التحقق من هوية 
الط��رف املت�شب��ب يف قط��ع الرواتب م��ن اأج��ل التحرك �ش��ده لي�س 
بالكلم��ة فقط واإمنا بال�شالح لأن تعم��د ا�شتهداف املواطنني يف لقمة 

عي�شهم هي ق�شية حياة اأو موت.
الآن �شاأحت��دث كطرف يف ال�شراع و�شاأبداأ التقييم من خالل ما هو 
معروف للجميع بعد ذل��ك انتقل لعر�س بع�س احلقائق التي ل زال 

الكثر من النا�س يجهلها.
لقد وفينا بدعم اأ�شعار املواد الغذائية وت�شديد النفقات الت�شغيلية 
ودفع مرتبات كل املوظفني والع�شكريني يف كل املحافظات على مدى 
�شن��ة ون�ش��ف منذ بداية الع��دوان حتى لأولئك الذي��ن يقاتلوننا يف 
اجلبهات مب��ن فيهم موظفي وحرا�شة ه��ادي يف ق�شر معا�شيق رغم 
اأن اإي��رادات النفظ والغاز وجلم��ارك كانت تذهب حلكومة الفنادق. 
ومل يثنين��ا نه��ب ف��روع البن��ك املرك��زي يف �شيئ��ون وامل��كال وعدن 
وغريه��ا م��ن امل��دن، ول ال�ض��روط و العراقي��ل التي كان��ت ت�ضعها 
القاع��دة وحكومة الفنادق اإمام حركة نقل املرتبات من �شنعاء اإلى 
املحافظ��ات اجلنوبية عن التخلي ع��ن م�شئولياتنا الأخالقية. حيث 
مت من��ع و�شول طائرة املرتب��ات اإلى ح�شرموت 8 مرات واإلى عدن 
13 مرة ف�شال عن العراقيل التي كانت تواجهه احلركة الربية لنقل 
املرتب��ات من عدن و�شيئ��ون اإلى بقية امل��دن واملديريات وتعر�شها 
للنه��ب اأحيان��ا. ويع��رف اجلمي��ع ق�ش��ة اآخ��ر طائ��رة انطلقت من 
�ضنع��اء لنقل املرتبات حي��ث ت منعها من الهبوط يف عدن واأجربت 

على الهبوط يف جيبوتي وحجزت هناك اك� من �ضهر.

تخيل��وا امل�شه��د ونح��ن يف حال��ة ح��رب مفرو�شة ل نع��رف متى 
تنته��ي ون�شاهد املخ��زون النقدي للبنك املرك��زي يف �شنعاء يقارب 
على النفاذ ومع ذلك كنا ن�شتجدي تنظيم القاعدة وحكومة الفنادق 
حتى اآخر حلظة ليتيحوا لنا املجال لإي�شال اآخر دفعه من املرتبات 
والنفق��ات الت�شغيلي��ة اإل��ى املناط��ق التي حت��ت �شيطرته��م. وبعد 
نف��اذ املخ��زون النقدي للبن��ك املرك��زي يف �شنعاء ونق��ل �شالحية 
التحك��م يف اأر�شدت��ه اخلارجية لع��دن قمنا بحملة جلم��ع التربعات 
للبن��ك املركزي و�شلمنا ن�ش��ف مرتب ومل ن�شتثن��ي منه املحافظات 

اخلارجة عن �شيطرتنا ول الذين كانوا يقاتلوننا 
يف اجلبهات.

اأثن��اء ذل��ك كنا نتعر���س للنقد ونته��م باأننا ل 
نت�ش��رف ب�شكل عقالين ون�شحن��ا البع�س بوقف 
ت�شلي��م املرتب��ات يف املحافظ��ات اخلارج��ة ع��ن 
�شيطرتن��ا حتى يلتزم الطرف الآخ��ر بت�شليم كل 
الإي��رادات وبقط��ع مرتب��ات الع�شكري��ني الذين 
ال��ذي  الع�شكري��ني  اأو  اجلبه��ات  يف  يقاتلونن��ا 
يرف�شون امل�شارك��ة يف الت�شدي للعدوان ولكننا 
مل ناأخ��ذ بتل��ك املقرتح��ات. ق��د يك��ون ت�شرفن��ا 
غر عق��الين مبقايي���س البع���س ولكن��ه بالتاأكيد 
كان ت�شرف��ا اأخالق��ي لأنن��ا اعتربن��ا املرتب حقا 
ولي�س ف�شال كونه و�شيلة للبقاء على قيد احلياة 
وحلف��ظ الكرام��ة واأن علين��ا اإي�ش��ال هذا احلق 
حت��ى ملن كان��وا يقاتلونن��ا يف اجلبه��ات حتى ل 
يكون هناك اأي مربر لهم للقتال يف �شف العدوان 

بداف��ع احلاجة املادية حت��ى ا�شتنفذنا كل املخ��زون النقدي وحتى 
نقل املركز املايل اإلى عدن.

بالرغم من اأن الإيرادات الرئي�شية للدولة كانت بيد الطرف الآخر 
اإل اأن��ه كان يف اإمكاننا ال�شتمرار يف دف��ع املرتبات وت�شديد النفقات 

الت�شغيلية لكل املحافظات بالعتماد على ما تبقى من اأر�شدة البنك 
املرك��زي يف اخل��ارج وعلى العملة املطبوع��ة يف رو�شيا واملقدرة ب�� 

600 مليار ريال وعلى القرو�س لول نقل املركز املايل اإلى عدن.
ويع��رف اجلميع اأن نق��ل املركز املايل اإلى عدن مل يت��م اإل بعد اأن 
التزم��ت حكومة الفن��ادق لل�شعب ولالأمم املتح��دة ول�شندوق النقد 
ال��دويل بدف��ع النفق��ات الت�شغيلي��ة واملرتبات ل��كل املحافظات وفق 
ك�شوف عام 2014. وبعد اأن جنحت دول العدوان يف متكني حكومة 
الفن��ادق من األ�شتحواذ على امل��وارد الرئي�شية للدولة وعلى البنك 
املرك��زي وعل��ى العمل��ة املطبوع��ة يف رو�شي��ا 
"واملقدرة ب�600 مليار ريال" وعلى امل�شاعدات 
والقرو�س ف�شال عن احل�ش��ار اجلائر والتدمر 
املمنهج للبني��ة التحتية به��دف حرمان اكرث من 
70% م��ن �شكان اليمن من مقومات احلياة �شعت 
يف نف���س الوقت ب�شكل علن��ي اإلى تفجر ما �شمته 

بثورة اجلياع �شد اأن�شار اهلل يف �شنعاء.
بعد كل ذلك ياأتي من يقول لك اأنا ما يل دخل من 
الع��دوان ول حكومة الفن��ادق واأريد مرتبي من 
اأن�ش��ار اهلل، وعندما تقول ل��ه بكل اأدب واحرتام 
باأن ذل��ك ا�شبح خارج اأمكانياتن��ا وم�شئولياتنا 
جت��ده يغادر حال��ة احلياد وال�شم��ت ال�شلبي و 
يتح��ول اإلى جندي يف �ش��ف العدوان. ومثل هذا 
ال�شل��وك الغر �شوي ي�شج��ع دول العدوان على 
ال�شتمرار يف حرمان ال�شعب اليمني من مقومات 
احلي��اة لو�شعهم اأمام خياري��ن اإما املوت جوعا 
اأو امل��وت قتال فيما بينهم. وينطبق عل��ى اإ�شحاب هذا ال�شلوك قول 
َلهّ  َبُعوُه اإِ ��ُه َفاَتهّ ْبِلي�ُش َظَنهّ َق َعَلْيِه��ْم اإِ َدهّ الل �ضبحان��ه وتعال��ى )َوَلَقْد �ضَ
��َن امْلُوؤِْمِن��نَي(. لكن ل��و اأن ال�ضع��ب ت�ضرف بوع��ي ب�ضرف  َفِريًق��ا ِمهّ
النظ��ر ع��ن النتماءاتنا ال�شيا�شية واأعترب اقت�ش��اد البلد خط احمر 

ووجه غ�شبه ونقده �شد الطرف الذي ل يحر�س على احلفاظ على 
مقوم��ات حياة للنا���س اأو بالأحرى �شد من يتعم��د حرمان ال�شعب 
منه��ا ملا جت��راأت دول الع��دوان وحكوم��ة الفنادق عل��ى ا�شتهداف 

معي�شة النا�س واأ�شتخدمها ك�شالح �شد خ�شومهم.
لق��د تقدمنا مبق��رتح لتحيي��د األقت�شاد عرب تكلي��ف جلنة وطنية 
م�شتقل��ة ت�ش��رف عل��ى حت�شيل الإي��رادات من خمتل��ف املحافظات 
وتوريده��ا اإلى ف��روع البنك املركزي ومن��ع ا�شتخدامها يف املجهود 
احلرب��ي لأي طرف وتخ�شي�شها لدعم اأ�شعار املواد الغذائية ودفع 
املرتب��ات وتغطي��ة النفقات الت�شغيلي��ة للقطاع��ات احليوية، ولكن 

دول العدوان وحكومة الفنادق رف�شت هذا املقرتح ب�شدة.
اأم��ا بخ�شو���س انخفا�س اأ�شع��ار الريال ف��اأن ال�شبب الوحيد 
هو ا�شتح��واذ حكومة الفنادق على ال�600 مليار ريال املطبوعة 
يف رو�شي��ا و قيامها بطباع��ة عملة جديدة يف ال�شني ومن ثم قيام 
م�شئوليه��ا ببيع تلك الأم��وال يف ال�شوق مقاب��ل العملة ال�شعبة 
به��دف حتويلها اإل��ى ح�شاباته��م يف اخلارج. ولول ذل��ك لأرتفع 
�شع��ر الري��ال مقابل العم��الت الأجنبي��ة ب�شبب �شع��ف القدرة 
ال�شرائي��ة لل�شع��ب نتيج��ة عدم توف��ر املرتبات مع ثب��ات معدل 
دخ��ول العمل��ة ال�شعب��ة اإلى اليمن ع��ن بيع النف��ط وحتويالت 
املغرتب��ني ه��ذا ف�شال عن اأرتف��اع معدل دخول العمل��ة ال�شعبة 

لتغطية تكاليف ال�شراع يف اليمن.
ن�شت�ش��ف مم��ا �شبق اأن احل��ل الوحي��د لق�شية املرتب��ات يكمن 
يف حت��رك ال�شعب �شد الط��رف الذي يتعمد حرمان��ه من مقومات 
احلي��اة واأ�شتخ��دام ذل��ك ك�شالح ملواجه��ة خ�شوم��ه، وهذا كايف 
لإرغ��ام دول الع��دوان وحلفائه��ا يف الداخل على القب��ول بتحييد 
الإقت�ش��اد ومن��ع ط��ريف ال�ش��راع م��ن ا�شتخ��دام م��واراد الدولة 
يف املجه��ود احلرب��ي. ونح��ن نقب��ل بهذا احل��ل رغم اأن م��ن حقنا 
ا�شتخدام موارد الدولة لأننا من يواجهة العدوان اخلارجي و من 

يحمي �شيادة واإ�شتقالل اليمن.

أين املرتبات؟ 

محمد ناصر البخيتي


