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على صفحة بشائر النصر.. تفاصيل ضربة قاهرM2 على اخليامي..وتطهير مواقع 
في البيضاء وعمليات هجومية في اجلوف ونهم ومستجدات جبهات ماوراء احلدود
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 ورح�ى اجلي�ش واللج�ان تطح�ن العش�رات ف�ي اجل�وف
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 تضبط عصابتني متخصصة بسرقة الدراجات النارية بذمار
�صبطييت الأجهييزة الأمنية واللجييان مبحافظة ذمار ١٢ ميين اأفراد ع�صابتيين متخ�ص�صة 
ب�صرقيية الدراجات النارية من اأفنية املنازل .. حيث اأفاد م�صدر اأمني باملحافظة اأن الع�صابة 

الأولى مكونة من اأربعة اأ�صخا�ص بينما تتكون الع�صابة الثانية من �صبعة اآخرين . 
واأكييد امل�صييدر اأن الأجهزة الأمنييية بعد تلقيها عدد ميين البالغات ب�صرقيية دراجات نارية 
قامييت بعملييية املتابعة والتحري لتتكلل تلك اجلهود ب�صبييط اأفراد الع�صابتن .. وقد متكنت 
الأجهييزة الأمنية من ا�صتعادة بع�ص تلك امل�صروقات فيما ل تزال عملية تتبع بيع الدراجات 
النارييية الأخرى جارية بالتن�صيق مع اجلهات الأمنية الأخرى لإعادتها الى ا�صحابها .. وقد 

مت التحفظ على امل�صبوطن ل�صتكمال التحقيقات متهيدا لإحالتهم للجهات املخت�صة

و تضبط املتهمني مبقتل فتاة عثر على جثتها 
مبدينة إب وتكشف عن هويتها احلقيقية

واإلعالم األمني يوزع مشاهد اعترافات الثنني 
من عناصر ما يسمى القاعدة في البيضاء

وزع الإعييالم الأمني م�صاهد لعرتافات اثنن من عنا�صر ما ي�صمى تنظيم القاعدة 
مت اإلقيياء القب�ييص عليهم بعييد حماولتهم قطع طريق عييام يف مديرييية رداع مبحافظة 
البي�صيياء ميين خالل تفخيييخ الطريييق بالعبوات النا�صفيية ل�صتهداف املييارة، غري اأن 
الأجهزة الأمنية متكنت من اكت�صافهم واإلقاء القب�ص عليهم .. واعرتف امل�صبوطون 
باأنهييم تلقييوا تدريبييات مكثفة يف مع�صكييرات تتبع ما ي�صمييى تنظيم القاعييدة يف �صبه 
جزيييرة العييرب ومت اإر�صالهم عقييب ذلك للقتييال يف �صفوف العييدوان ومرتزقته �صد 
اجلي�ص اليمني واللجان ال�صعبية ، قبل اأن يتم تكليفهم بالعملية الأخرية على طريق 
رداع..اجلدييير ذكره اأن الأجهزة المنييية كانت قد ك�صفت نهاية دي�صمرب ٢٠١٧م عن 
ت�صعة معتقلن ينتمون لتنظيم 
القب�ييص  اإلقيياء  مت  القاعييدة 
عليهم اأثناء اأو عقب حماولتهم 
اإجرامييية،  عمليييات  تنفيييذ 
ميين  كميييات  �صبييط  مت  كمييا 
العبييوات النا�صفيية بحوزتهم ، 
ووزع الإعييالم الأمنييي حينهييا 
اعرتافييات لتلييك العنا�صر عن 
ارتباطهييم الوثيييق مبييا ي�صمى 
تنظيم القاعييدة ..واأكد م�صدر 
اأمني رفيييع ح�صييول الأجهزة 
دامغيية  اأدليية  علييى  الأمنييية 
تثبت ت��ورط الواليات املتحدة 
الأمريكييية وكافيية دول حتالف 
العييدوان يف دعم التنظيمييات الإجرامية ل�صتخدامها يف القتييال �صد اجلي�ص واللجان 
واإثييارة الفو�صى وزعزعة الأميين وال�صتقرار يف اليمن واملنطقيية وتنفيذ الغتيالت 
والتفجريات التي ت�صتهدف الأماكن العامة واخلا�صة بالعبوات والأحزمة النا�صفة.

واللجييان  الأمنييية  الأجهييزة  متكنييت 
مبحافظة اإب من �صبط املتهمن مبقتل الفتاة 
التييي عرث علييى جثتها اخلمي�ييص قبل املا�صي 
٢٠١8/١/١8م مرمييية بداخل �صوالة بجوار 
مدر�صة كمييران مديرية الظهييار و�صط مدينة 
اإب والتعرف على هوية الفتاة.. حيث �صرح 
م�صييدر اأمنييي باملحافظة عن متكيين الجهزة 
المنييية من القب�ييص على املتهميين باإرتكاب 
اجلرمييية بعييد التعرف علييى هويتهييا موؤكدًا 
التو�صييل ملعلومييات يف غاييية الأهمييية عيين 
الق�صية ومالب�صاتها .. وقال امل�صدر اأن الفتاة 
تدعى ) ك �صالح �صبانه( وهي يف الع�صرينات 
ميين العميير وت�صكن يف نف�ييص مدينيية اإب ومت 
التاأكييد ميين هويتها ميين خالل تعييرف والدها 
و�صقيقاتهييا واأحييد اإخوانها علييى اجلثة عند 
عر�صها عليهم اليوم يف امل�صت�صفى .. واأو�صح 
امل�صييدر اأن هييذا الجنيياز ك�صف زيييف اعالم 
العييدوان ومرتزقتييه حيين حتدثوا عيين ا�صم 

اأمييل القلي�صي، مع انه ل وجود لي بالغ عن 
ا�صم كهذا، ي�صار اإلى انه �صبق واأن نفى حزب 
املوؤمتيير ال�صعبييي العييام يف املحافظة وجود 
نا�صطة موؤمترية با�صييم اأمل.. ودعى امل�صدر 
كافيية النا�صطن والعالمين واملواطنن اإلى 
اخذ العييربة والدر�ص من هييذا املواقف التي 
ات�صح خاللها مدى افرتاءات اإعالم العدوان 
وت�صليلييه امل�صتميير، م�صييددا علييى �صييرورة 
العتميياد علييى امل�صييادر الر�صمييية يف التاأكد 
من �صحة مثل هييذا الخبار او عدم �صحتها، 
حمذرا يف الوق��ت نف�شه من االنخراط يف ن�شر 
ال�صاعييات الباطلة التي يبييث �صمومها اعالم 
العدوان بهدف اقالق المن وال�صكينة العامة 

وبث الرعب بني او�شاط املجتمع.
والأميين  البحييث  رجييال  بجهييود  وا�صيياد 
واملواطنيين املبذولة يف املهميية بهدف ك�صف 
غمو�ييص اجلرمية ومالب�صاتهييا بعد اأن �صلت 

غام�صة لعدة اأيام.

أخبار محلية

 من إنجازات
تراأ�ص الأخ �صالح ال�صماد رئي�ص املجل�ص العيون الساهرة

ال�صيا�صييي الأعلييى يييوم اخلمي�ييص مبجل�ييص 
النييواب اجتماعيياً ا�صتثنائييياً مو�صعيياً، �صم 
هيئيية رئا�صة املجل�ييص، والأع�صيياء، والكتل 
واللجان الربملانييية ، بح�صور رئي�ص جمل�ص 

النواب الأخ يحيى الراعي.
واأكد ال�صماد اأن: ال�صلطة الت�صريعية التي 
تعّر�صييت للكثري من املوؤامييرات اإّل اأّن قوتها 
امل�صتمييدة من ال�صعييب الذي متثلييه جعلتها 
الرقييم الأ�صعييب علييى ال�صاحيية ال�صيا�صييية 
والإقليمية والدولييية”. م�صريًا اأن املوؤ�ص�صة 
الربملانية ظلت ت�صّكل عقبة لهذه القوى الأمر 

الذي جعلها يف دائرة ال�صتهداف.
واأ�صييار رئي�ص املجل�ييص ال�صيا�صي الأعلى 
اإلييى اأن انعقيياد املجل�ص لي�ص انعقييادًا عادياً 
اإمنييا انعقيياد بالي�صتييي �صي�صيييب العييدوان 
يف مقتييل، و�صتكييون لييه اآثييار علييى امل�صتوى 
الوطني والإقليمي والدويل اإن كانت لهم اآذان 

ت�صمع، وعقول تدرك.
التفيياق  بعييد  اأنييه  تعلمييون   ” وقييال: 
ال�صيا�صييي  املجل�ييص  وت�صكيييل  ال�صيا�صييي 
الأعلى ودعوة الربملييان لالنعقاد جّن ُجنون 
واتخييذ  واأرجييف  واأرعييد  وهييّدد  العييدوان 
خطوات تع�صفييية – ملنع التئام الربملان- ل 
زالت م�صتمرة حتى اليوم، واأنه بعد اأحداث 
دي�صمييرب ظن العدوان اأنه ي�صتطيع اأن ينتزع 
ال�صلطة من حتت �صقف هذا الربملان لي�صمها 
اإلييى بقية اأدواته ليجعييل منها �صهماً ينال من 
خالله من هذا ال�صعب، اإّل اأن الوعي الوطني 
والقيييم والأخالق التي يتحلييى بها الأع�صاء 
مييا كانت لتتال�صى اأمام اأي حييدث اأو اإرجاف 

اأو تهويل، فهي موؤ�ص�صة اليمن كل اليمن “.
واأردف قائييال: ” وهييا نحيين جنتمييع ميين 
جديييد وبالأغلبييية ال�صاحقيية رغييم ظييروف 
العييدوان واحل�صييار، ورغييم حجييم الإغراء 
والتهدي��د وال�شغ��وط الت��ي مور�ش��ت بحق 
الأع�صيياء؛ ملنع التئييام املجل�ص وهذا موقف 

يجييب اأن ي�صجييل باأحييرف من ذهييب لكل من 
ح�صر”.

وم�صى رئي�ص املجل�ص ال�صيا�صي الأعلى: 
لكل من ي�صمعني من اأبناء ال�صعب:  ” اأقولها 
اإن هييوؤلء الكوكبيية يجييب اأن ن�صعهييم فوق 
روؤو�صنييا ويف حدقييات اأعيننا، وميين ل يدرك 
حجييم ال�صفعة التييي تلّقاهييا العييدوان بهذا 
اللتئييام فهييو اإما جاهييٌل، اأو يتجاهييل، اأو ل 

يدرك من فنون ال�صراع �صيئاً”.
وخاطييب ممثلييي ال�صعب بالقييول:” نحن 
بعييد  الأو�صيياع  لتطبيييع  جاهدييين  �صعينييا 
الأحداث املوؤ�صفة يف دي�صمرب املا�صي وعملنا 
بييكل جهييد لتجيياوز اآثييار تلييك املحنيية، وقد 
�صارفنييا على اإغالق ملف املعتقلن والأ�صرى 
علييى ذمة تلييك الأحداث رغم حجييم اجلراح 
ورغييم التهويييل والفييرتاء والت�صليل الذي 
العييدوان واأبواقييه، وقييد مت  متار�صييه دول 
اإخييراج جميييع املدنييين الذين قاتلييوا ويتم 
الآن جتهيز من تبقى من الع�صكرين، وخالل 
ال�صلطيية  اإطالقهييم بح�صييور  يوميين �صيتييم 
املحلييية والوجاهييات الجتماعييية، وقييادة 

الوحدات الع�صكرية املنتمن اإليها”.
اإلييى  ال�صميياد  الرئي�ييص �صالييح  وتطييرق 
املجل�ييص  �صعييى  التييي  اجلبييارة  اجلهييود 
ال�صيا�صييي الأعلى وحكوميية الإنقاذ لتنفيذها 
ميين اأجييل تعزيييز الو�صييع القت�صييادي ميين 

خييالل الإ�صالحييات القت�صادية التييي تنّمي 
الإيرادات للو�صييول اإلى توفري احلد الأدنى 
ميين املرتبات ب�صييكل م�صتمر يف ظييل العدوان 
لإربيياك  ثقلييه  كل  الييذي و�صييع  واحل�صييار 
الو�صع القت�صادي وخنق ال�صعب اقت�صادياً 
بعييد عجزه عن حتقيق اأي �صيء باآلة احلرب 
والدمييار .. م�صييريًا اأن ” هنيياك جهود كبرية 
تبييذل يف هذا ال�صياق وحتتيياج اإلى متابعتكم 
وم�صاندتكم ودعمكم، بالإ�صافة اإلى احلفاظ 
علييى متا�صييك املوؤ�ص�صييات يف ظييل العييدوان 
واحل�صييار وتقييدمي املتيياح ميين اخلدمات يف 

خمتلف املجالت”.
الرئي�ييص  رّحييب  ال�صيا�صييي  ال�صيياأن  ويف 
ال�صميياد بيياأي جهود تبييذل من اأجييل ال�صالم 
وتف�صي اإلى اإيقاف العدوان ورفع احل�صار.
واعتييرب رئي�ص املجل�ييص ال�صيا�صي قوافل 
ال�صهييداء التييي يقدمها ال�صعييب اليمني دليل 
علييى هييذا التوجييه ال�صييادق يف الدفيياع عن 

الوطن وحريته وا�صتقالله.
واأ�صيياف: “ورغييم كل هييذه الت�صحيييات 
ل زلنييا منييد اأيدينييا لل�صييالم ل لال�صت�صييالم، 
وميين خاللكييم باعتباركييم متثلييون ال�صعييب 
كل ال�صعييب نوجه ر�صائلنييا للمجتمع الدويل 
واملنظمييات الإن�صانييية ب�صييرورة الوقييوف 

بحزم يف وجه �صلف العدوان وجرائمه”.
واأكييد رئي�ص املجل�ص ال�صيا�صي الأعلى اأن 

جمل�ص النواب يعرب عن كل ال�صعب اليمني.. 
وقييال: ” اأنتم هنييا تعربون عيين كل ال�صعب 
واأمامكييم مهييام وم�صئوليييات كبييرية ينبغي 
اأن ت�صمروا ال�صواعييد وت�صت�صعروا خطورة 

املرحلة”
ودعييا الرئي�ص ال�صميياد اأع�صيياء الربملان 
الذييين ارمتوا يف اأح�صييان دول العدوان اإلى 
العييودة لر�صدهييم ووطنهييم والعتييذار ميين 

ال�صعب اليمني.
واأردف: “عييودوا اإلييى ر�صدكم وارجعوا 
ونحيين  ل�صعبكييم،  واعتييذروا  اإلييى وطنكييم 
و�صعبنييا كرميياء، و كمييا كنييا كرميياء فيميين 
�صاركييوا يف الفتنيية الأخرية �صنكييون كرماء 
اإذا رجعتييم عيين غيكييم رغم اجلييراح والأمل 
وم�صتعييدون لتياأمن �صبل العي�ص لكم بكرامة 
مييع �صعبكييم ول تبقييوا اأذلء حتييت رحميية 

عدوكم”.
واأ�صيياف: ” ومن رف�ييص دعوتنا هذه فال 
عاد واعتذر، ول اعتزل العدوان وترباأ منه، 
فاإننييا ومعنا جميع �صعبنا نعتييربه خائناً هلل 
والوطيين، وينبغييي علييى الأجهييزة املعنية 
تطبيق القوانن النافذة بحقه باعتباره خان 
الأمانيية وتاآمر علييى ال�صعييب، والأخ رئي�ص 
املجل�ييص وهيئيية الرئا�صة معنيييون مبتابعة 

ما ذكر.
وكان الجتماع ناق�ص العديد من الق�صايا 
وامل�صتجييدات على ال�صاحيية الوطنية يف ظل 
الظييروف ال�صعبيية وال�صتثنائييية التي متر 
بها البالد جراء ا�صتمرار العدوان واحل�صار 
ومييا يتطلب ذلك من جهود لتجاوز التحديات 

الراهنة.
وتطييرق اإلييى املوا�صيييع املت�صليية بعمل 
ال�صلطيية الت�صريعييية وهيئيية رئا�صة جمل�ص 
وجوانييب  الربملانييية  واللجييان  النييواب 
التن�صيييق يف معاجلة الق�صايييا املجتمعية يف 
الدوائيير النتخابية التييي ميثلها الأع�صاء يف 

املحافظات واملديريات.

الرئيس صالح الصماد يرأس اجتماعًا استثنائيًا موسعًا ملجلس النواب.. “باليستي سيصيب العدوان في مقتل”

تخرج دفعة الشهيِد أبو طه في املنطقة العسكرية السادسة ومناورة عسكرية باسم » قل موتوا بغيظكم « في املنطقة العسكرية الثالثة

صالح الصماد الوحيد الذي جنح فيما كان يراه جميع املراقبني واحملللني مستحياًل

اأنهييت دفعة ال�صهيييد ابو طييه �صفيان 
يف املنطقيية الع�صكرييية ال�صاد�صيية فرتة 
تدريباتهييا و�صميين ت�صكيييالت منتظميية 
ومرتابطة اأجييرت عر�صا ع�صكريا رمزيا 
ج�صدت فيه الروح القتالية العالية التي 
يتمتييع بهييا متدربييون حملييوا اأرواحهم 
على اأكفهم واختاروا الت�صدي للعدوان 

ال�صعودي الأمريكي.
ولإثبييات قييدرات املتدربيين وتطبيقا 
الع�صكرييية  والتكتيييكات  لالأ�صاليييب 
ر�صييم  التدريييب  مع�صكيير  يف  املكت�صبيية 
ومتركييز  الهجييوم  خطيية  املعنيييون 
املقاتلون كل يف موقعييه وبح�صب مهمته 

وانطلقييوا فرادى وجماعات نحو الهدف 
املر�صوم يف منيياورة حية حاكت اقتحام 

مواقع افرتا�صية لقوى العدوان.
وتخلييل املنيياورة رمايييات بالذخرية 
احلييية وق�صييف مدفعييي متهيييدي على 
الأهداف الفرتا�صية اإ�صافة ملحاكاة يف 

التعامل مع الأ�صرى واجلرحى.
يف  التدريبييية  الييدورة  وجتيياوزت 
�صقهييا التطبيقييي كيفية اإقتحييام املواقع 
الإفرتا�صية واإحليياق اخل�صائر الكبرية 
يف �صفوف العييدو اإلى م�صتييوى التاأمن 
الكامييل لهييا ميين خييالل و�صييع الكمائيين 
وامل�صائييد املنكلة بالعدو والإجهاز على 

تعزيزاتييه الع�صكرية مبييا يفقده القدرة 
على التحرك وموا�صلة احلرب.

ويف ذات ال�صياق وزع الإعالم احلربي 

�صييور لتخرج دفعيية ع�صكرية و مناورة 
با�صم )) قل موتوا بغيظكم (( يف املنطقة 

الع�صكرية الثالثة…

كتييييييب/توفييييق هزمييييييييل
ان كاأن هناك من ي�صتحق لقب الزعيم فهو �صالح ال�صماد فقد 
جنييح فيما كان يييراه جميع املراقبن واملحلليين م�صتحيل. . 
الهزة التي تعر�ص لها النظام ال�صيا�صي اأثر حماولة النقالب 
الفا�صليية ، كان متوقييع لهييذه الهييزة اأن تغييري معييامل النظام 
ال�صيا�صييي وتفر�ييص عليييه املزيييد ميين العزليية والتداعيييات 

ال�صيا�صية والأمنية والجتماعية والقت�صادية.
النظييام  التداعيييات واإعييادة ترميييم  كانييت مهميية احتييواء 
ال�صيا�صييي وجتيياوز اآثييار النقييالب مهميية �صبييه م�صتحيليية 
خ�صو�صييا وان �صقييف التوقعييات حييول اخلييربة ال�صيا�صية 
والقيادية كانت منخف�صة ، فهو قائد ع�صكري �صجاع وحمنك 
ولكيين جتربتييه ال�صيا�صية كانييت متوا�صعيية ل تتعدي ثالث 

�صنوات باملكتب ال�صيا�صي لأن�صار اهلل و�صنه ونيف يف رئا�صة 
املجل�ييص ال�صيا�صي هييي من اأ�صعب الفييرتات لأي رئي�ص كان 
فيهييا بال �صالحيييات مكبل باتفيياق �صيا�صي جعييل منه رئي�ص 
فخييري وب�صراكة مع اأفعييى �صامه مل تتوقف يوماآ عن توجيه 

اللدغات لل�صماد حتى حلظة قطع راأ�صها. .
باملحليية كان ال�صميياد يف نظيير الكثري من املراقبيين �صخ�صية 
ذات خييربة �صيا�صية حمدودة اأمام مهمه حتتاج لزعيم وقائد 

ميتلك �صنوات طويلة من اخلربة يف اإدارة الأزمات ..
اأه��م ما �شهدته اليمن من بعد �شقوط املوؤامرة هو ميالد زعيم 
حقيقييي اأ�صتطاع اأن يثبت اأنه رجييل دولة و�صيا�صي من طراز 
رفيييع. . اإننييا اأمييام فر�صة تاريخييية لأحداث نقلييه نوعية يف 
جميييع املجالت وعلييى راأ�صها تاأ�صي�ص دوليية حقيقية واإنهاء 
ع�صر الدولة الكرتونية ، تتمثل هذه الفر�صة ب�صالح ال�صماد 
الييذي اأثبت انييه لي�ص فقط رجل املرحلة بييل احللم باأن يكون 

موؤ�ص�ييص الدوليية اليمنييية احلقيقييية .. مهميية تاأ�صي�ييص دولة 
اأ�صعييب بالتاأكيد من جتاوز اأ�صواء كارثيية �صيا�صية تتعر�ص 
لهييا اليمن يف منعطييف تاأريخييي ح�صا�ص تتعر�ييص فيه اليمن 
لعييدوان غييري م�صبييوق يف تاأريييخ الب�صرييية. .. ليين ات�صييرع 
واأقييول اأن ال�صماد هو فخر ال�صناعة القراآنية وميثل ثقافتها 
وم�صروعهييا ، لكيين �صاأقييول بثقيية انه الأمييل ال�صييوء يف اآخر 
النفق ، ويجب اأن يتعاون معه اجلميع فاإن جنح كان زعيمنا 
وفخاميية الأخ الرئي�ييص وان خيييب الآمييال �صتدخييل اليمن يف 

دوامة لن تخرج منها اإل مبعجزة. .
اأجتميياع جمل�ص النواب بن�صابة القانييوين وهيئة رئا�صته هو 
اإجناز نوعييي وتتويج جلهود جبارة بذلهييا ال�صماد لنت�صال 
الدوليية من التف�صييخ والنهيار. . ولكننا نطمييح يف اخلطوات 
القادمة لبناء دولة لكل اليمنين بقيادة رئي�ص لكل اليمنين .. 
�صري يا �صماد و�صنطبل لك ما دمت على طريق بناء الدولة ..
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اليييوم اختفييت متامييا وانح�صييرت اإلييى درجيية %5 
ميين ١٠٠% وهييذه اليييي 5% يعليين عنها العييالم الغازي 
واملرتييزق يف جبهيية واحدة دون باقييي جبهات املعركة 
وهييذه نتيجة مييا ي�صنعييه “ا�صطورة امليييدان” املقاتل 
اليمني املجاهد البا�صل يف امليييدان ب�صالحه ال�صخ�صي، 

واو�صل ال�صعودية اإلى �صباك “ال�صفر”.
ثبييات، اداء، احرتافييية، اميييان، �صييرب، تخطيييط، 
تن�صيييق، جراأة، ب�صالة، ابداع ثم اجناز هي لغة ع�صف 
حجييم اخل�صائيير املادييية والب�صرية يف �صفييوف القوات 
ال�صعودييية الغازييية وحتالفهييا  يف اليميين يف املح�صليية 
النهائييية بالقت�صيياد ال�صعودي، و الييذي ي�صكل ع�صب 
القوة يف ال�صعودييية واأ�صا�ص مكانتها يف قمة الهرم املايل 

القليمي.
املعتوهيين  القييرار  �صنيياع  اإن  ميين  الرغييم  وعلييى 
املخبوليين قد ح�صمييوا خيارهم  الع�صكييري وال�صيا�صي 
و بناء على حجييم هذه اخل�صائر بحتمية ايقاف احلرب 
العدوانييية اأو على الأقييل جدولتييه، اإل اأن ثمة تناق�ص 
حيياد لتييزال تثييريه تلييك الأرقييام املتوا�صعيية الييذي 
تتم�صييك باإعالنها وزارة الدفيياع ال�صعودية لعدد القتلى 
واجلرحييى مقارنة بالأرقام احلقيقية التييي ت�صري اإليها 
الكثييري ميين امل�صييادر ال�صعودييية واليمنييية املحايييدة 
وامل�صتقلة ا�صافيية اإلى العالم احلربي اليمني الر�صمي  
والتي اأدركت بوقت مبكر حجم هذه اخل�صائر الغازية.

اإعماء الراأي العام ال�صعودي والعربي والعاملي:
داأب الإعييالم ال�صعييودي واخلليجييي كتقليييد ومنييذ  
بداية العدوان يف التقليل ميين حجم اخل�صائر احلقيقية 
وذلك لعتبارات تخ�ص طبيعة الراأي العام ال�صعودي، 
و�ش��دة تاأث��ره عل��ى ن�ش��اط  �شن��ع الق��رار ال�شيا�شي 
واآليييات معنوية للحييرب  التي يتحمييل وزرها املواطن 
ال�صعودي اليييوم، اإ�صافة اإلى تاأثري ذلك على معنويات 
اجلنييود يف امليدان، ففييي اواخيير ٢٠١5 وبداية ٢٠١6 

كان اجلي�ييص ال�صعييودي يعلن عن خ�صائييره يف احلدود 
بب�صعيية من اجلنود  بوا�صطة مقذوفات  و�صربة �صم�ص 

و�صكتة قلبية او �صل الطريق ووالخ…
ومييا لبييث اأن ت�صربييت الأرقييام احلقيقييية بوا�صطيية 
مغردين �صعودين كبار معزز بالإعالم الغربي امل�صتقل  
والتييي و�صلييت اإلييى اأكييرث ميين ١٠األييف قتيييل وجريح 
جييرال و�صابط وجنييدي �صعودي كحييد ادنى  �صرعان 
مييا اأطاحييت هييذه اخل�صائيير مبكانة حممييد بيين �صلمان  
كم�صييوؤول وال�صعودييية كدوليية يف الداخييل  ال�صعييودي 

ال�صاخط والغا�صب واملنطقة والعامل.

اخلسائر املادية املشهودة واملوثقة:
لرمبا تكييون هذه الأرقام مذهليية للبع�ص، وقد كانت 
بالفعل  متوقعة و �صاّرة، ولكن بعد عملية بحث دقيقة، 
تفيد املعلومييات باأنه يف اليمن كل �صيييء وارد، بطبيعة 
احلال فاملقاتل اليمني جتاوز كل �صيء وحديثنا هو عن 

اجلي�ص والعتاد الرّبي لل�صعودية.
يف  خطييورة  املادييية  ال�صعودييية  اخل�صائيير  تقييل  ل 
ح�صابات الكلفة  الع�صكرية والقت�صادية اإن مل تكن اأكرث 
اأهمية وخ�صو�صا يف حالة ال�صعودية وطبيعتها الباذخة 
يف متويييل احلييروب، فبعد اأن كانت كلفيية العدوان على 
اليميين �صهريا 9 مليييار دولر �صنيية ٢٠١5، ارتفعت عام  
٢٠١6م لت�صييل الكلفيية اإلييى ١3 مليييار دولر �صهريييا، 
وبلغت التكلفة املالية للعدوان على اليمن طبقا لو�صائل 
العييالم ال�صعودية والوروبية والأمريكية بلوغ خطري 
وعلييى ل�صييان وزير التجييارة ال�صعييودي  حيييث �صببت  
ايقاف الف امل�صاريع  والغت مئات املخ�ص�صات املالية 
واأ�صييدرت قييرارات مالييية تق�صفية لتعوي�ييص اخل�صائر 
منهييا فر�ص ال�صرائب  حيث  ُفح�صييت التكلفة املالية ملا 
ا�صمتهييا التقارييير بعا�صفة احلييزم  وكانييت النتيجة اأن 
كلفيية العييدوان جتاوزت  اخلط الحمر الييذي هز اركان 

القت�صيياد ال�صعودي مما يجعييل املواطن ال�صعودي هو 
ال�صحييية التي �صتدفييع الثمن غالياً  لذلييك بات  املواطن 
ال�صعودي اليوم  يجد نف�صه اأمام ماأزق ومنزلق �صحيق، 
فقبييل اأن يلتئم جرح �صريبة الكهربيياء حتى يفتح جرح 
�صريبة الت�صالت، وقبل اأن يعلن عن تخفي�ص البدلت 
حتييى ُي�صييدم بقرار تلو قييرار اأدخل ال�صعييب ال�صعودي 
مرحليية احل�صيياد املر، و�صنييوات العجيياف حيث يغاث 

النا�ص ول من مغيث ال رحمة اهلل..
وانتهييى زميين جنييي الأربيياح، وبييات الييكل ير�صييد 
خ�صائييره علييى م�صتويييات �صخ�صييية وعائلييية ورمبييا 
وطنية..لي�ييص يف الأفييق ب�صييارة من اأي نييوع، وجيوب 
املواطنيين وحدهييا رافييد تعوي�ييص  خلزينيية الدوليية 

ال�صعودية لإنقاذها.
تت�صمن الكلفة الع�صكرية املخ�ص�صة ر�صميا لتغطية 
العمليات ومنها اأجور العن�صر الب�صري بفئتيهم اجلنود 
واملرتزقة والرهابين اإ�صافة اإلى كلفة العتاد احلربي 
و املعييدات الع�صكرييية والتييي اأ�صبييح 65 – ٧٠%  من 
دبابات ومدرعات ومركبات قتالية وراجمات �صواريخ 
واليييات ان�صيياء وخمييازن وم�صتودعييات  اغلبها خارج  
اخلدميية اي مدمّرة والبقييية بحاجة اإلى اإعييادة تاأهيل 
اأو �صيانيية او ا�صتبدال ملدة خم�ييص �صنن  تت�صمن هذه 
الكلفة اأي�صا نفقات الرعاييية ال�صحية للجنود اجلرحى 

والذين هم بالآلف بكافة م�صت�صفيات ال�صعودية واي�صا 
خارج ال�صعودية وكذلك فوائييد الديون التي ا�صتدانتها 
احلكوميية ال�صعودية لتمويل احلييرب العدوانية خارج 
امليزانييية ال�صعودييية املقييررة ميين البنييوك ال�صعودية 

اخلا�صة والدولية.
اي�صا مل نتطرق اإلى اخل�صائر غري املنظورة املتعلقة 
بانهيييار معنويات اجلي�ييص ال�صعودي والتييي انعك�صت 
علييى امليدان الع�صكري واجييرب اجلي�ص ال�صعودي على 
ال�صتعانيية باملرتزقيية ليدافعييوا عنييه يف عمييق ار�صييه  
اي�صييا ارتفيياع معييدل الكراهييية لل�صعودييية يف العاملن 
العربييي وال�صالمييي ويف العييامل، وفقييدان م�صداقيتها 
حييول ريادتهييا العربييية وال�صالمييية وتدهييور هيبتها 
ومكانتهييا علييى امل�صتييوى الييدويل، اإ�صافة اإلييى ارتفاع 
معييدلت البطالة والعجز واملديونييية، ومن املتوقع اأن 
تعلن احلكوميية ال�صعودية وبالإكييراه قريبا مبجرد اأن 
ت�صع احلرب العدوانييية اأوزارها اأو على الأقل بعد اأن 
تقوم ب�صحب جنودها  وجنود حتالفها من املدن اليمنية 
“مارب وعدن وح�صرموت و�صبوة  �صتك�صف عن حجم 
اخل�صائيير احلقيقييية الب�صرييية واملادييية املرعبيية التي 
تكبدتها القوات ال�صعودية الغازية وحتالفها يف اليمن .
ال�صعودية اليوم باتت على �صفيح �صاخن يحرقها من 
اخم�ييص قدميها  اإلى جذع  راأ�صهييا، ومل تعد ال�صعودية 

ال�صعييودي  العييالم  تكتييم  وان  العييدوان  قبييل  كمييا 
ال�صعييودي  املواطيين  ولكيين  ذلييك  علييى  واخلليجييي 
واخلليجييي هييم الوحيدييين الذييين ي�صعييرون بالو�صع 
ال�صييود الييذي يعي�صونه وخائفون من القييادم حيث ان 
الفاتورة مل تنتهي فالزال امام النظام ال�صعودي فواتري 
ثقيلة جدًا �صيدفعها رغما عنه منها فاتورة اعادة اعمار 
اليمن ا�صافة اإلى املخ�ص�صات املالية للدول واملنظمات 
والتنظيمييات كنهاييية خدمة اإلى جانب انقيياذ القت�صاد 
ال�صعودي من التدهييور املت�صارع الذي يجري على قدم 
و�صيياق كل يوم وهييذ نتيجيية الرعونيية والغطر�صة ولو 
نظيير النظييام الوهابييي الرعن اإلييى اليمن كبلييد �صقيق 
لييكان الو�صييع خمتلف متامييا  ولكن �صيياء اهلل ان يك�صف 
ال �صعييود الرهابين املجرمن الظامليين على حقيقتهم 

للعامل  عرب بوابة اليمن رغم الت�صحيات اجل�صيمة.
عموماً وبكل �صرور وتفاوؤل منت�صر، متيزت منظومة 
قيييادة احلييرب وال�صيطييرة التابعيية للجي�ييص واللجان 
ال�صعبييية عيين بقييية املوؤ�ص�صييات الع�صكرييية باملنطقيية 
العالييية  ووطنيتهييم  وعقيدتهييم  باإميانهييم  والعييامل 
واأخالقياتهييم ومناقبهم وان�صباطهييم ووعيهم بدورهم 
وتوجههييم والتزامهييم بالدفيياع عن ال�صعييب والوطن و 

الق�صايا الوطنية وال�صالمية على حد �صواء.

السعودي! االق��ت��ص��اد  أرك���ان  تهز  »مينية«  فواتير 

الوليمة الكبرى ..
تقريييييير - ع�صكييييييري
بعييد واأد الفتنه �صن حتالف الغييزاة واملرتزقة هجوما وا�صعاً 
يف ال�صاحل الغربييي حمققن تقدماً مبديرية اخلوخة وبتواطيء 
من اخلونة ومل متّر ايام قليله حتى قلب رجال اجلي�ص واللجان 
ال�صعبييية جمريييات املعركيية راأ�صيياً علييى عقييب فييوق روؤو�ييص 
الغييزاة واملرتزقة وحتولت الوية الغييزاة واملرتزقة الى ولئم 
تنه�صهييا قييوات اجلي�ييص واللجييان ال�صعبييية بق�صييوة فمنييذ ١٠ 
دي�صمييرب من العييام املا�صييي٢٠١٧ وحتى ١ يناييير٢٠١8 متكن 
ا�صود اجلي�ييص واللجان ال�صعبية اثناء تنفيييذ عمليات هجوميه 
كا�صحييه ومتتاليه لتطهري مديرييية اخلوخة من ح�صد93 مدرعه 
متقدميية منها مت تدمري5٠ مدرعييه دفعه واحده جنوب اخلوخة 
وبعييد اكمال تطهري مديريه اخلوخة ميين درن الغزاة واملرتزقة 
ا�صتمييرت عمليييات اجلي�ييص واللجييان ال�صعبييية وب�صييكل متتايل 

منييذ بداييية �صهيير يناير وحتييى ٢٠ يناييير من ح�صييد6٧ مدرعه 
ب53عمليه هجوميه وكمن حمكم متزامنة ومتقطعة اثناء فرار 
الغزاة واملرتزقة باجتاه املخا وا�صتطاع رجال اجلي�ص واللجان 
ال�صعبييية من تدمري ١3 مدرعه خالل اخلم�صة اليام املا�صية ما 
بيين ٢٠ و٢5 يناييير ب�صمييال يختييل واجلديد حيث متكيين ا�صود 
اجلي�ييص واللجييان ال�صعبية اليييوم اجلمعيية ٢6 يناير٢٠١8 من 
تكبيد الغزاة واملرتزقة خ�صائر فادحة يف مواجهات عنيفة �صمال 
يختل بال�صاحل الغربي حيييث اأكدت م�صادر ع�صكريه عن تدمري 
١٧ اآلييية تابعيية للغييزاة خييالل الت�صييدي لزحف وا�صييع للغزاة 
واملرتزقة �صمال يختل وقييد وثق الإعالم احلربي خ�صائر العدو 
ب�صكل كامل...اذن دّمر واأحرق ا�صود اجلي�ص واللجان ال�صعبية 
يف جبهة ال�صاحل الغربييي مايقارب١9٠ مدرعه متطورة للغزاة 
واملرتزقيية خييالل 46 يومييا م�صييت ابرزهييا تدمييري 5٠ مدرعييه 
مبعركييه واحييده وتدمييري١٧ مدرعييه دفعييه واحييده يومنا هذا 
اجلمعيية ومبعركييه واحده....هييذه الجنييازات والنت�صارات 

التاريخييية هييي نتيجيية اميان- ثبييات. اداء. احرتافييية. �صرب. 
تخطيييط. تن�صيق .جراأة .ب�صالة .ابداع ثم اجناز ..حر�ص رماة 
ال�صواريييخ املوجهة قاتلي الييدروع املجنييزرة واملدرعة وفرق 
قن�ص الييدروع على التهديف والت�صديد علييى الليات الع�صكرية 
الإماراتييية الثقيليية املعادية التييي هي خارج مدى دعييم امل�صاة 
املبا�صيير ويتمثييل باأحد اأ�صييكال التاأمن الذاتييي وامل�صاندة الذي 

توفره هذه الألوية امليكانيكية جلنودها و�صباطها.
الغييزاة واملرتزقيية بدونهييا نعيياج وبييدون طائييرات حربيييه 
ومروحيه دجاج ورغم ذلييك حولهم الرجال ال�صيادة الى نعاج 
ودجاج .. فبعيدا عن عامل العالم .فالغزاة يف امليدان .والتهم 
احلربييية الثقيلة يف خييرب كان . وفق قواعد احلييرب .فهي اكرب 
خ�صائيير تتلقاهييا الوييية م�صيياة ميكانيييه جليو�ييص منييذ احلرب 
العاملييية الثانييية يف �صييالح املدرعييات يف معييارك غييري متكافئة 
وبجبهة واحده وهنا مربط الفر�ص للتو�صيح فيما نقول ونعني 
»بجبهيية واحده ولي�ييص بحرب كامله متعييددة اجلبهات » هذه 

هييي احلقيقيية واأقييراأوا تاريخ احلييروب الغييري متكافئة. حيث 
ح�صييد ذئاب ال�صواريخ املوجهة اليمنين الذين يعملون ب�صكل 
جماعييي ومن�صييق ومب�صييرح عمليات �صيييد دائرييية وم�صتطيله 
خانقييه لقوات العييدو فال تخرج منهييا مدرعه او مركبيية قتاليه 
�صليميية من دائرة ال�صتهداف ابدا وقييد ارتفعت خ�صائر الغزاة 
يف الآليييات احلربييية “الربييية ”يف ال�صاحييل الغربي الييى ارقام 

فلكيه بكل معنى الكلمة ..
وفييق ت�صريحييات وحتليييالت خييرباء ومتخ�ص�صيين يف �صوؤون 
الدفاع والت�صليح واحلروب عيين اجنازات اجلي�ص واللجان الذين 
ي�صطاد الآلت الع�صكرية المريكية والوروبية الثقيلة واملتطورة 
رغييم غياب الغطاء اجلييوي امل�صاند لهييم ورغم مالحقيية الطائرات 
املقاتليية املتطييورة و املروحيييات الهجومييية املتطييورة ملحاربيهم 
ورغييم كل ذلك ل يرتاجعييوا حتى ينجزوا مهمتهييم وبكفاءة عالية 
ولي�ييص هذا فح�صب بييل ت�صل حزمة �صيدهم الييى اخلم�ص والع�صر 

والع�صرين والثالثن واخلم�صن من املركبات املدرعة 
دفعييه واحده ومبعركه واحييده فقط يعجز العقييل الع�صكري 
ت�صديق ذلييك ولكن هذا ما يحدث بامليدان من قبل املقاتل اليمني 
واكييرث واكرث من ذلك بكثري مما �صكل �صدميية اقليمية وعاملية ملا 
يحدث ل�صييالح املدرعات الغازية التي اغلبهييا ُم�صحت من ميزان 

القّوة...........
اليمنييي �صييراوة املواجهيية  اأخييرى يخو�ييص املقاتييل  مييرة 
وال�صييراع الأزيل بن اللة احلربية الغربييية وال�صاروخ القاتل 
لهييا والبييداع لي�ييص يف ال�صييالح بييل يف حاملييه “املقاتييل اليمني 
ال�صطييوري” الييذي اهييان واأذل وك�صيير هيبة �صييالح املدرعات 
الغربية والمريكية املتطييورة وباعرتافات القيادات الع�صكرية 
تلييك العرتافييات  الر�صمييية ون�صييرت  وال�صيا�صييية المريكييية 
و�صائال العالم المريكييية والربيطانية والكندية وال�صرتالية. 

ووللحديث بقيه...اليمن ينت�صر

الغربي«  »ال��س��اح��ل  واح���دة  بجبهة  سحقها  مت  ميكانيكية  م��ش��اه  أل��وي��ة  خمسة  م��درع��ات 
م��اذا يحدث ؟  .. اليوم ومبعركة واح��دة  ب46 يومًا فقط ..منها 17 مدرعة مت تدميرها 

كان ي�ساه�د املواطن اليمني والعربي والعامل ارت�اال ع�سكرية للغزاة واملرتزقة باالآالف، يف كل رتل 

ع�سكري واحد ال يقل عن 1000 دبابة ومدرعة وراجمة �سواريخ واطقم ع�سكري، وبح�سور اعالمي 

ه�ست�ري وب�ن اليوم والذي يليه جند اعالنا ع�ن ارتال ع�سكرية تتق�دم او تعزيزات ع�سكرية كربى 

ولي��س يف جبهة فح�سب – بل ارتال ع�سكرية كاإمداد ع�سكري كبر يف كل اجلبهات موؤلفة من اآالف 

الدبابات واملدرعات واالطقم الع�سكرية وكاأن احلرب العاملية تدور رحاها يف اليمن.

من ميادين اجلهاد :
أحمد عايض أحمد
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قائييد الثورة ال�صيد / عبد امللييك احلوثي)حفظه اهلل( وعد ال�صعب وتوعد 
العييدوان يف اآن واحد باملفاجيياآت يف حال ا�صتمر العييدوان يف ارتكاب املجازر 
واجلرائييم بحق املدنين اإل اأن العدوان جتاهييل تهديدات ال�صيد ومل ياأخذها 
علييى حممل اجلد بينما ال�صعب اليمني بقي يرتقب بفارغ ال�صرب تلك املرحلة 
)املفاجيياآت( وما هي اإل ا�صُهر قالئل حتى بييداأت املفاجاآت  تتحقق تباعاً فمع 
اإ�صييراف العييام ٢٠١٧ م علييى النتهاء واطالليية العام اجلديييد ٢٠١8م مل�ص 
اجلميييع يف الداخل واخلارج وعلى اأر�ص الواقييع نتائج اإيجابية لوعود قائد 
الثييورة فال يييكاد مير يوم ميين الأيام بدون حييدوث اأينَّ من املفاجيياآت والتي 
لزالت ت�صتمر يف كل املجالت ويف جميع اجلبهات اإل اأن الغريب اأنها تزايدت 
بوتييرية اأ�صييرع و�صكل ملحييوظ يف ال�صهر الأول من العام اجليياري وبداأ الُكل 
يلم�ص ويييرى وب�صكل يومي ُمفاجاآت ُهنا اأو ُهناك ففي ال�صاأن امليداين تزايدت 
اإلييى حد كبري خ�صائيير التحاُلييف ال�صعوامريكييي يف �صقيها الب�صييري واملادي 
فعلييى ال�صعيييد الب�صييري خ�صيير التحاُلف الآلف ميين جنوده وميين املُرتزقة 
بيين قتيل وجريح وقد اعييرتف بُجزء من هذه اخل�صائيير لأول مرة منذ بداية 
العييدوان جتلى ذلك عندما اأعلنت عدد ميين ُم�صت�صفيات اجلنوب عدم الُقدرة 
علييى ا�صتقبال املزيد من القتلى واجلرحى القادميين من جبهات تعز وجبهة 
ال�صاحل الغربي هذا فيما يُخ�ص جبهات الداخل اما ما يُخ�ص جبهات احلدود 
مييع اململكيية فاحلال اأ�صييواأ واخل�صائيير ُم�صاعفيية اإذ تلقى العييدوان �صربات 
ُموجعيية وُموؤملة على ُكّل اجلبهات من حدود اليتميية �صرقاً اإلى ميدي غرباً اإذ 
�صقييط املئات ميين جنود التحاُلف قتلييى وجرحى يف عمليييات نوعية وُمركزة 
ا�صتهدفييت مواقييع ا�صرتاتيجية وهامة لي�ييص اآخرها العملييية البُطولية التي 
قامت بها جمموعة من فرق القتحام على موقع ال�صبعة ال�صعودي يف منطقة 
جنييران املعروفيية مبعركيية )ذات ال�صييالمل( والتييي ق�صت ب�صييكل كامل على 
ُكّل اجلنييود ال�صعوديييون املتواجدون يف املواقع والتييي �صكلت نك�صة جديدة 
وهزمييية �صاحقة للتحاُلييف اإذ كان ميين املُ�صتحيل اإطالقاً الو�صييول اإلى هكذا 
موقييع ملا يتمتع به من ت�صاري�ص جتعله يف مناء من اي عملية ع�صكرية وهذا 
مييا كان عليييه احلييال يف جبهة ميدي التي كانييت ول زالت ال�صخييرة ال�صلبة 
التي انك�صر عليها راهن التحاُلف وفيها خابت اآمالهم وتال�صت اأحالمهم وعلى 
رمالهييا �ُصحييق الُغزاة واملُحتلن ومرغييت اأنوف املُرتزقيية واملُ�صتاأجرين كما 
هييو حال اجلنجويد ال�صوداين �صاحييب الن�صيب الأكرب من القتلى واجلرحى 
كان اآخيير تلك اخل�صائيير م�صرع قائد القييوات ال�صودانييية يف حماولة الزحف 
الفا�صليية الأ�صبييوع الفائت مع اأكرث من اأربعن ُمرتزقاً ميين اأفراده واأمام هذه 
اخل�صائيير الب�صرية الكبييرية يف �صفوف قوات التحاُلف فيياإن اخل�صائر املادية 
تكييون كبرية جدًا فال يكاد مييير يوم اإل وُي�صاهد اجلميع عييرب عد�صة الإعالم 
احلربييي ع�صرات الآليات الع�صكرية املُدمييرة واملعطوبة على امتداد ميادين 

القتال وكل هذه اخل�صائر كانت فقط من ن�صيب القوات الربية. 
امييا يف جمال الُقييدرات ال�صاروخية فحدث ول حييرج اإذ مُيكن ت�صمية هذا 
العييام بالعييام البالي�صتييي لكرثة مييا �صاهدنا ميين عمليات اإطييالق ال�صواريخ 
البال�صتييية تنوعت بن بعيدة املدى واملُتو�صطة على اأهداف ع�صكرية حيوية 
داخل اململكة ال�صعودية فال تكاد ت�صحو من اإحدى ال�صربات البال�صتية حتى 
تتلقييى �صربًة جديدة ومل ينق�صييع ُغبار �صاروخاً بالي�صتياً ُهنا حتى يت�صاعد 
الُغب��ار ُمددًا من مكان اآخر وقد �شكلت ه��ذه ال�شربات املُركزة اإحباط كبر 
لقييوى التحاُلييف وق�صمييت ظهر اململكيية و�صكلت ف�صييل ذريع لييُكل منُظومات 
العرتا�ييص التييي كلفت اململكة مئييات املليارات من الييدولرات دون حتقيق 
نتيجيية ُتذكر وهذا ما مت العرتاف به ر�صمياً ميين قبل النظام ال�صعودي على 
ل�صان وزير خارجيتها عادل اجُلبري حن قال اإن القوات اليمنية ومن اأ�صماهم 
باحلوثيين اأطلقوا اكييرث من ثالثمائة �صاروخاً بالي�صتييياً على اململكة وهو ما 
كان يتييم نفيه دائماً علييى ل�صان الوزير نف�صه �صابقاً اأمييام اإطالق اي �صاروخ 
على اململكيية اإل اأن كثافة ال�صربات ال�صاروخييية يف الفرتة الأخرية اأجربت 
دول التحاُلف على العرتاف بو�صول ال�صواريخ حتى اإلى عا�صمة العدوان 
)الريا�ييص( نف�صها ومل تتوقييف القوة ال�صاروخية عند هييذا امل�صتوى فكانت 
بالتزاميين مييع ق�صف اململكة تقييوم ب�صربات ُم�صددة علييى جتمعات املُرتزقة 
يف الداخييل يف ُمعظييم اجلبهات ح�صدت اأرواح املئات منُهم ودمرت املئات من 
الآليييات وعدد من خمييازن الأ�صلحة كما حييدث يوم الثنن الييي ٢٢ من يناير 
ميين العام اجلاري حينما قامت با�صتهييداف ُمع�صكر اخليامي يف حُمافظة تعز 
ب�صيياروخ من نييوع قاهر تييو اإم ق�صى على اكييرث من اأربعيين ُمرتزقا وجرح 
اأكرث ميين خم�صن اآخرين بينهم قيادات بالإ�صافيية اإلى اإحراق خمزن اأ�صلحة 
داخييل املع�صكر املُ�صتهدف وقد �صبق هذه الإجنازات امليدانية وال�صاروخية 
م��ا قامت به وح��دة الدفاع اجل��وي اإذ متكنت من اإ�شقاط ع��دد من الطائرات 
احلربييية من طرازات خُمتلفيية يف الأجواء اليمنية اإ�صافييًة اإلى اأعداء كبرية 
ميين طائييرات ال�صتطييالع واأمييام هييذه الإجنييازات الع�صكرييية املُتتالية ويف 
فييرتة وجيييزة كان ل ُبييد من القييول اأننا دخلنييا مرحلة الت�صعيييد الع�صكري 
اأو مرحليية املفاجيياآت التي وعد بها قائييد الثورة ال�صيد / عبييد امللك احلوثي 
علييى ُكّل الأ�صعييدة ويف خُمتلييف اجلبهات وقييد اأثبت ال�صيد كمييا قال يف احد 
اخلطابييات اأنه رُجيييييييييل ُقيييييييول وفيييييعيييييل والفعل يتبييع القول وُهنا اأوفى 
ال�صيييد بوعييوده التييي قطعها لل�صعب واأثبييت اأنه لي�ص رُجل دييين فح�صب بل 
هييو رُجل وقائييد ع�صكري من الطييراز الأول على ُم�صتوى العييامل اإ�صافًة اإلى 
اأنييه ُيعترب ال�صخ�ص الوحيد القادر علييى اإدارة املعركة ومواجهة التحديات 
الداخلييية واخلارجية كما ي�صتطيع التحُكم يف �صري املعارك واأمام هذا الوفاء 
ميين قبل قائد الثييورة ال�صيد / عبد امللك بدر الدييين احلوثي يجب على اأبناء 
ال�صعييب ُمبادلة الوفيياء بالوفاء وما علينييا اإل الت�صليم لهييذا القائد واللتزام 
بالتوجيهات ال�صادرة عنه حتى نتمكن من ك�صب املعركة وحتقيق املزيد من 
النتائييج الإيجابية وتخطي هذه الأزمة باأمييان وحتقيق الن�صر والغلبة على 
قييوى ال�صتكبار العاملي اأمريكا واإ�صرائيل اليهييود والن�صارى وما الن�صر اإل 

من عند اهلل العزيز احلكيم.

!!! ال��وع��د ال��ص��ادق !!!
كتب / صالح الرمام 

يقول املثييل العربي : ان العاقل من اتعظ 
بغييريه ولكن الواقييع يقول باأ�صييدق من كل 

المثال القدمية بانه ل احد يتعظ . 
مل يكن حممد ر�صييا بهلوي اول من اعتمد 
علييى الوليييات املتحييدة ول اظيين ان علييي 

عبداهلل �صالح اآخرهم. 
 ومل يكيين �صاه ايران اول ميين تخلت عنه 
الوليييات املتحدة الأمريكييية ول اظن  علي 

عبداهلل �صالح اآخرهم.
ح�صنييي مبارك وزييين العابدييين بن علي 
وحممييد مر�صي قائمة طويليية عري�صة لقادة 
ن�صوا حقوق �صعوبهم وتذكروا قوة املعبود 
المريكييي ، فيياإذا هييذا املعبييود يطردهييم يف 
اللحظة احلرجة من جنته ويرتكهم لأل�صنة 

اجلحيم ت�صوي جلودهم.
واظيين ان �صيياة ايييران الخييري مييات يف 
امل�صت�صفى الع�صكري يف م�صر وكل بقعة من 

جلده حتمل اثر ل�صعة اأمريكية .
خييرج ميين طهييران بعييد ان اأطاحييت بييه 
الثييورة ال�صالمية بقييياده اخلميني بدعوة 
من المريكان ووعد بان ي�صتقبلوه يف بالدهم 
وينزلييوه فيهييا ملجيياأ اآمنييا ، وفجيياأة بعثوا 
اليييه يف ا�صييوان ثم يف مراك�ييص  ب)طرد�صري 
وال�صفييري  ال�صابييق  ابنتييه  زوج  زاهييدي( 
الالحييق يف وا�صنطيين يقولييون لييه انهييم ل 
ي�صتطيعييون ا�صتقبالييه يف الوليات املتحدة 
علييى القل يف الوقت احلايل لنهم ل يريدون 
احراج اأنف�صهم مع النظام اجلديد يف ايران .
كان الرجل يعاين ميين ال�صرطان اللمفاوي 

وقد كان ميكن انقاذه لو اجريت له عملية يف 
م�صت�صفييى نيويورك وهو امل�صت�صفى الوحيد 
يف العييامل اآنذاك الييذي كان يعالج هذا النوع 
ميين ال�صرطانييات لكيين الأمريكييين رف�صييوا 

ا�صتقباله ليخنقه ال�صرطان  يف م�صر .
المريكييي  مبرافقييه  الجييرتاء  وو�صييل 
وهييو حمييام ا�صتاأجرتييه �صقيقتييه الأمييرية 
)ا�صرف( اثناء مناق�صة طلب ال�صاه الذهاب 
اإلييى امريكا للعالج اإلى حييد ان يقول لل�صاه 
)يظهيير يييا �صاحب اجلالليية انييك ا�صبحت 

خمتال عقليا ( .
�صالييح اي�صييا ورغييم خدماتييه الكبييرية 
ل�صاكن البيت البي�ييص من �صربات طائرات 
الطائييرات بدون طيييار )درونز( اإلى ادخاله 
قييوات امريكييية اإلييى اليميين ال انييه وبعييد 
ان اطاحييت بييه الثييورة يف فرباييير �صوتييت 
الوليات املتحدة بعقوبات عليه وعلى ابنه 

يف باحة املبنى الزجاجي بنيويورك .
قييوة  امريييكا بتعاظييم  اأح�صييت  وعندمييا 
ان�صييار اهلل وبعييد ثالثيية اعوام ميين احلرب 
الدائييرة وو�صييول �صواريخهييم اإلييى قلييب 
مدينيية الريا�ص نفخت الييروح يف �صالح من 
جديد لي�صوب طعنة غادرة يف ظهر الن�صار 
للق�صيياء عليهم وعلى الثييورة اخل�صراء ال 
ان الأخييري كان اكييرث احييرتازا وحنكة ممن 

غدر بهم �صالح من قبل .
ان عملييية �صالح الأخييرية ت�صبه اإلى حد 
كبييري عملييية خيانيية بنييي قريظيية للر�صول 
الأعظييم �صلى اهلل عليه وعلييى اآله  يف غزوة 

الحييزاب  باإيعاز من ابييي �صفيان والعراب 
املحت�صدين حول املدينة .

اخليانيية نف�ييص اخليانيية ونهاييية اخلونة 
ميين بني قريظة هي نف�ييص النهاية لأي خائن 

للعهود واملواثيق.   
لطاملييا حر�ص �صالح ان يقييدم نف�صه على 
انييه لغز ، مثل تلييك العرائ�ص اخل�صبية التي 
اذا مييا فتحت احداها وجدت اخرى بداخلها 

دائما .
داخييل  ويخبئهييا  افييكاره  يبنييي  وكان 
حتفظه الييذي ي�صبه القوقعيية التي ل ميكن 

اخرتاقها .
كان يحييول نف�صييه عيين ق�صييد اإلييى ملييك 
�صرقي من ملوك الفر�ص القدامى او فراعنة 
م�صر او اأباطرة الروم جمتمعن يف �صخ�ص 

واحد .
كل هذه امللكيييات التي كان يقلدها مل تكن 
تت�شم بروعة ومهابة طقو�س البالط نف�شه. 

امنييا كانييت تت�صييم باحلكييم املطلييق وقد 
ا�صبييح هذا اي�صا من �صمييات ا�صرة عفا�ص ؛ 
فهنيياك فييرد واحد هو وحده الييذي ي�صتطيع 
اتخيياذ القييرارات وكان كل اولئك املحيطن 
ب�صالح يرتعدون يف وجوده لنهم من �صنعه 
؛ وكلمييا ازدادت مكانتييه ح�صييب ت�صييوره 
ازداد ت�صاوؤلهييم لنهييم بدونييه ل ي�صيياوون 
�صيئا .. وقييد قال �صالح لحييد ال�صخ�صيات 
ال�صعودييية خالل حروب �صعييدة ال�صت قال 
�صالح باحلرف )نحن ال�صادة الن و�صادتنا 
ال�صابقون هم عبيدنا الآن ( يا الهي انها نف�ص 

العبارة التي قالها �صاة ايران قبل 4٠�صنة .
كلمات مغييرورة ولكنها كانت متوقعة من 
رجل �صعيييف يقف على راأ�ص امة م�صطهدة 
حت��ت �ش��وط العق��ال ال�شع��ودي ويت�شور 
نف�صييه حييرا يتحييدث بالنيابة عيين امة حرة 

اي�صا .
هييذا ما كان ي�صعر به �صيياه ايران و�صالح 
وباملعنييى احلييريف للكلميية هييو انهمييا كانييا 
ي�صعييران بانهما يقفان على قمة هذا العامل . 
. كم كانت كلماتهم املغييرورة مت�صابهة وكم 
كانييت النهايييات مت�صابهيية اي�صييا فالتاريخ 
ليعيييد نف�صه كما قييال مارك�ص لكنه اذا اعاد 
نف�صييه ف�صتكييون الإعادة ب�صييورة ماأ�صاوية 
اكييرث ، ال�صيياه ميييوت يف املنفى مطيياردا من 
ر�صا�ييص الثوار و�صالح ميييوت بالر�صا�ص 
مطاردا.. ولعلي اتذكر جملة رنانة لل�صحفي 
امل�صييري الراحل حممد ح�صنن هيكل.  ) ان 
الزعميياء العرب تربطهم باأمريكا �صال�صل من 
ذهييب( .. لكني ارى انه ومهما يكن ف�صل�صال 
الذهييب اذا لف على العنق بيييد امريكية فال 
فييرق بينه وبن حبل امل�صنقة .. �صالح الذي 
عا�ص كل حياتييه يتهم اجلميع باخليانة مات 

وهو خائن لعهوده ول�صعبه .
ل ادري مليياذا خطيير على بييايل الربط بن 
�صيياه ايران وعلييي عبييداهلل اهلل �صالح  . كان 
با�صتطاعتييي ان اربط جتربيية �صالح مع اي 

زعيم اآخر وهم كرث ..
لكيين ذلك لي�ص مهمييا امنا الأهييم ) انه كل 

ذلك ول احد يتعظ (

�صعب على دول حتالف العدوان على اليمن، ويف مقدمها 
ال�صعودييية والإمييارات، ا�صتيعيياب حقيقيية تييزداد ر�صوخاً 
يوميياً بعييد يييوم، مفادهييا اأن قرابيية 3 �صنوات ميين الق�صف 
واحل�صييار والتجويييع مل تفلييح يف ك�صيير مقاتليين حفاة، ل 
ي�صريهم ا�صتخدام اأي و�صيلة »بدائية« يف مواجهة احلرب 

املفرو�صة على بلدهم الفقري.
هييذه احلقيقة التي ل يييروق الريا�َص واأبييو ظبي اإحلاُح 
اجلميييع، مبن فيهييم حلفاوؤهمييا املفرت�صون عليهييا، ل جتد 
قائدتا العدوان و�صيلة لوقف زحفها اإل عرب �صردية »التدخل 

الإيراين«. تكاد ل متّر حادثة من حوادث »املقاومة« اليمنية، 
اإل ويخرج عييادل اجلبري اأو تركي املالكي ليندبا »ال�صحايا 
املدنييين ال�صعودين« الذين ل ي�صقطييون واقعاً، وليحّر�صا 
املجتمييع الدويل على »وقف تهريييب ال�صواريخ البالي�صتية 
من اإيييران اإلى امليلي�صيات احلوثييية«. اإذ كيف ميكن تربير 
عجييز منظوميية الدفيياع اجلييوي ال�صعودية، التييي هي فخر 
ال�صناعة الأمريكية، عن اعرتا�ص �صواريخ مطّورة باأيدي 
ميين تريد اململكيية اإرجاعهم اإلييى كهوف �صعييدة، بغري تلك 

»الدعاوى«؟

ُتغفييل اململكة حقيقييَة امتييالك اليمن خمزونيياً �صاروخياً 
ا�صرتاتيجييياً مل تفلح يف تدمريه اإل يف املوؤمترات ال�صحافية 
ها حظييرًا على اأب�صط  لأحمييد ع�صريي، وكذلك حقيقيية فر�صِ
املييواد املمكيين ا�صتخدامهييا يف ت�صنيع ال�صواريييخ، والأهم 
حقيقيية وجود اإرادة قتالييية �صبق اأن َخرِبهييا كل من حاول 
تثبيييت موطئ قدم له يف هييذا البلد. تغفل الريا�ص ذلك كله، 
وت�صّر على ت�صويييق »كذبة« ال�صواريخ الإيرانية، التي مل 
تعييد على ما يبييدو متلك من ورقة غريهييا لتغطية العجز... 

واملجزرة املتوا�صلة بحق اليمنين.

اآهييات وتاأوهات و�صراخ وا�صتنجاد واآلم 
ل ت�صيياأم وظماأ ل يجد ميياًء لينزل تلك الغ�صة 
املكلوميية وا�صتباحييات وانتهيياكات و�صمييوم 
تنحيير فينييا يوما بعد يييوم و�صمييت و�صكون 
ور�صيد من اجلرائم ما يكفي جهنم اأن تكتفي 

بهوؤلء املجرمن
فهل نحن ب�صدد ظاهرة تعري !!

يتمثلييون  العييراه  احلفيياه  اأمييام  لنكييون 
كعاهييرة ما لبثييت حتى ف�صحييت اأين تق�صي 
لياليهييا ال�صيطانية ، وعقييدت نكاحها يف معبد 
�صيطيياين لتحمييل يف رحمهييا ميين هييذا الفحييل 
اليهودي ما يجعل هييذه الأمة تذوق الويالت 
ثييم الويالت ومييا طفلهييا الول )داع�ييص( اإل 
ر�صيييع وقييد �صنع م ا�صنييع وي�صنع للحظة 

التي تقراأ فيها هذه الكلمات ..
جمييازر ل تتوقييف ، واأرواح ل تتنف�ييص، 
هييي  فكانييت  احل�صييار  مي�صهييا  مل  واأكفييان 
اجلريئيية ليكييون لهييا ال�صبييق الن�صيياين لنا ، 
واأطفييال ل تنييام يف ف�صل ال�صتيياء هنا كما كل 
اأطفييال العييامل يتو�صييدون اللحيياف الدافييئ 

الناعم فينعمون بنوم هنيء ..
يف اأر�ييص اليميين هنييا الطفييال يتو�صييدون 
حليياف املييوت لتدفئتهييم ميين هييذا ال�صتيياء 
فيهنئييون النييوم، وكان كفنيياً رحيمييا كرميييا 
لنجمع ما تبقى من اأ�صالءهم الربيئة الناعمة 
بلون احلييياة واحلارقة بلون خبث العدوان 
وحقييده ودمويتييه لندفنهييم بتلييك اللحافات 

والأكفييان التي ارجتفت ميين هول ما حتمله ، 
وكييم اأ�صعر مبييدى اأمل عزرائيل ميين حجم ما 
يقب�ص من تلك الأرواح التي يق�صعر لها قلمي 

هذا
هييي خمططات متيير على هييذه المه مرور 
الكييرام، واختطاف الثقافة القراآنية وطم�صها 
ميين النف�ييص الإن�صانييية التييي بيياءت بغ�صب 
ميين اهلل وذليية ومهانة وق�صييوة وجمود ننت ، 
و�صٌف لهييذه الو�صعية واحلاليية من اخلزي 
والن�صييالخ والتجرد من كافيية القيم وهوان 
وانحييراف فيياق كل التعابييري ومتخ�ص عنها 
حالة ارتداد جماعية يف هذه المة التي كانت 

قد �صرفها اهلل بالقراآن وبالنبي حممد ..
واقييع ارتييداد و�صالل غييري م�صبوق حتى 
تفوقييت علييى بنييي ا�صرائيييل يف النحييراف 
والإعرا�ييص عيين منهييج اهلل و�صننييه الكونية 
اأن ت�صتجيييب لدعييوة  اإل  اأبييت  والقراآنييية ، 
ال�صيطان بقولييه اإين لكما من النا�صحن ، كما 
حدث مييع اآدم وحييواء وكان لهما عييدو لدود 

مبن
وكان يف مطلييع ذلك الرتداد حييكام قدموا 
الأميية ك خرفييان للذئييب اليهييودي المريكي 
، وجتهييزت الطقو�ص واأقيمييت املذابح تقربا 
وكانييت  المريكييي  ال�صيطيياين  امل�صييخ  لهييذا 

الذبائح هنا اأطفال ون�صاء يف اليمن ..
ومييا  جتارييياً،  املزعوميية  ال�صفقيية  متييت 
هييذا العنييوان اإل اإنفاق يف �صبيل هييذا امل�صخ 

اخلبيييث، وحقيقيية ال�صفقيية تتمثييل يف بيييع 
الأميية .. بيييع املبييادئ والقيم وبيييع الأر�ص 
وبيييع   .. بالدنيييا  الدييين  وبيييع  والإن�صييان 
املقد�صييات والقييراآن .. بيييع مفاهيييم القييراآن 

والعرف والعدل والإن�صاف ..
والفييرق امليدانييية جاهزة لتنفييذ م�صمون 
هذه ال�صفقيية الدنيئيية، فالوهابييية املتلب�صة 
لالإ�صالم ح�صييدت الدعاة وطبخييت الفتاوى، 
والإعالم قد تنوعت األوانه واأطيافه وقنواته 
لييكل  انتميياء  كل  ذوق  بح�صييب  واأ�صخا�صييه 

�صخ�ص يف هذه المة ..
اأن  يريييدون   ( اهلل  قييول  يج�صييد  هييذا  كل 
يطفئييوا نييور اهلل باأفواههييم ( ، واملع�صكرات 
تقييام جلمييع الأوغيياد وقطاع الطييرق واأولد 
احلرام واللقطيياء وال�صياطيين ليوم گ جمع 
فرعييون ل�صحرته اأجمعيين، وكان هناك ع�صا 
مو�صييى تلقفهييم مييا تلقييي ع�صيهييم وحبالهم 
بقييوة اهلل يف القييوة ال�صاروخييية التي فتكت 
جمعهييم  واأحرقييت  وا�صتعلييت  وانت�صلييت 

وجعلتهم كع�صف ماأكول
ومقارن اآل �صعود مع طغاة التاريخ الذين 
ا�صتبييدوا يف هذه الأمة ، بييدا اأن اآل �صعود قد 
جعلوهييم يف اأ�صفل مزبليية التاريخ ليت�صدروا 

راأ�ص قائمة مل يعهد لها مثيل ..
فالطاغييية الخييري قد باع الميية وال�صلطة 
بكل اعتقيياد جييازم ور�صاء و�صخيياء ومودة 
وحميميية فاحييت رائحتها ليخرجييوا اخلزي 

واالر واالنحطاط للعلن وينظر العامل اأجمع 
مييدى الثقافيية والنتميياء والهوييية اليهودية 

ال�صيطانية التي يحملها اآل �صعود ..
لكن !!

هييذه الأمة التييي تزعم اأنها حامليية القراآن 
ومنهجها القراآن قد تقبلت ذلك وفارقت نبيها 
ومل تتييرباأ من هييذا الفعل من التييويل من قبل 

حكامها لليهود ..
عندما تركت الأمة هدى اهلل، كانت النتيجة 
اأن يتولييى اأمرهييا وين�صب حاكمييا عليها ذلك 
اليهودي المريكي املعلوم قراآنيا اأنه عدو هلل 
واأن اهلل عييدو له )ل تتخييذوا عدوي وعدوكم 

اأولياء( ..
وما مت ومييا ُخطط له لن مير يف اليمن، لن 
يف اليميين منبييع احلق ورجال احلييق امتالأت 
نفو�صهم بالقراآن وباأهل القراآن الذين و�صفهم 
اهلل يف كتابييه وهييم يعلمون ذلك كمييا يعرفون 
ابنائهييم وخطرهييم ميين اليميين ونهايتهم من 
اليميين وهم يدركييون هذا مهمييا ا�صتفحلوا يف 
عدوانهييم وطغيانهم وت�صليلهييم وال�صربات 
ال�صاروخييية لتلك املع�صكييرات ج�صدت �صدة 
الباأ�ص اليماين لتلقف كل ما ياأفكون ويلقون ..
ولن يكون الأولئك االنذال اإال الهالك ب�شوط 

غليظ من عذاب اهلل ..
ف�صتذكرون ما اأقول لكم
واأفو�ص امري اإلى اهلل

اإن اهلل ب�صري بالعباد ..

عرش الطاؤوس - من شاه إيران إلى علي عبدالله صالح 

بلحمهں يقاتلون  اليمن�يون  اإلي��ران��ي��ة:  ال��ص��واري��خ  ك��ذب��ة 

!! ال���������ي���������م���������ان���������ي  وال����������������ب����������������أس  ال����������س����������ع����������ودي����������ة 

بقلم /صفوان سديلة
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)اإيييرا وحنرت، اإيرا وحنييرت؛ مو اأغلك مييو اأغلك، ما 
ا�صكي�ييص اأ�صييرح ، غانييا مفك�ص، غابيني هفيية، اأونه؛ غا 
خالنا ال�صاروخ قحوف، غا زلَّج كل �صيء، هدا ا�صتعط، 
وهييدا افتق�ص، وهدا ابت�صق، معباقي�ص واحد �صلم ومن 

�ِصلم غابينو هفة من اللي اإيرا وحنرت(
ِة  الييكالم اأعاله لأحَد املُرا�صلن من اأبناء تِعْز، من �صدَّ

َث بلهجته التعزية الُقْح...  الهول، حتدَّ
و�صنفَهم ما قالُه املرا�صل، ومنا�صبته؛ لِحًقا...

لِكن األ تروَن اأننا اأمييام ت�صعيٍد كبري وُمثري، وبينما 
اأكتُب هذه الكلمات بَلغني اأن هناَك حرائْق الآن!

يف جنييران، ويف ميياأرب، وكاأنَّ �صليييات ال�صواريييَخ 
ع�صقييِت التحليييَق والت�صديييَد والتلقيين، عييالوًة علييى 

التنكيل و القن�ِص بالع�صرات...
واأمييا ق�صييُة ال�صواريييِخ فهييي عجيبة، فمييا اإن هرَب 
)علييي حم�ِصْن( حتى اأخربُهم بيياأن جميع ال�صواريخ يف 
ان وُنقْم، ومل يَنييم اجلبلن بعدها اأبًدا لأ�صهٍر  جبلييي عطَّ

بل ل�صنوات، وكلما غفيا جاَء الق�صُف اأكرث.. 
وبعدهييا متَّ اتهاُم عفَّا�ص ظلًمييا وزورا..وماَت عفا�َص 
وظنَّت مملكة ال�صيطان اأنَّ ال�صواريخ �صتتوقْف مبوته.. 
وهييرَب طيياِرق وظّنت بيياأن خريطييَة ال�صيير، و�صفرَة 
�صواريييخ ال�صرخيية وزلييزال وقاهيير وبييركان يف جيبه 
باإ�شق��اط طائرت��ني  تفاج��اأت؛  اململك��ة  لك��ن  وراأ�ش��ه، 

وو�صول �صواريخ اإلى عقِر دارها...
والنتيجيية التي اكت�َصفتها مملكة قرن ال�صيطان واأمها 

اأمريكا موؤخًرا؛ 
باأنييه ل علييي حم�صيين، ول عفا�ييص، ول طييارق، ول 
غريهييم؛ لُهم اأي عالقيية اأو معرفة اأو دراييية بالت�صنيع 
الع�صكييري والقييوة ال�صاروخييية، واأنَّ ُهنيياك رجال ل 
ُيقدرون بثميين، ول يوزنون بجبال، فيهييم من الوطنيِة 
والرجوليية والإخال�ييص وال�صييدق مييا يعجييُز القلُم عن 

و�صفه.. 
ِمن قياداتهم التي ت�صري يف ال�صوارع بن النا�ص فوق 
(، وت�صرُي اإلييى جبهاِت ما وراء  الدراجييِة النارية )املرُُتْ
احلييدود حتييى و�صَلْت جيييزان وجنييران، اإلييى اأ�صغِر 

جُماهٍد يف الت�صنيع والإطالق..
وعييودًة اإلييى �صيياروخ قاهيير اإم تييو، والييذي و�صَل 
ة، ومع اأنُه غري  ُ مكانييه بدقَّ تِعييز، حُملًقا كالن�صر، يتخريَّ
حمظييوظ فلم ي�صتقبلييه اأحد ب�صواريييخ الرتحيب، ول 
حتييى بطلقِة ر�صا�ٍص واحدة، ولييو على �صبيل املُجاملِة، 
وت�صتيييُت انتبيياه الآخرييين عن قييوِة �صوِتييِه و�صولته 

وقوته..

كانييت ال�صفييوُف قييد انتظمييت يف مع�صكيير اخليامي، 
َع كباُر  وت�صييرُب باأقدامها على الأر�ِص بقييوة، فيما توزَّ
املرتزقيية علييى الكرا�صييي املر�صو�صيية، يتقدمهم نائب 

وزير داخلية)الريا�ص(
وامل�صَهييُد باأكمله؛ ُير�صييُل بالبثَّ املُبا�ِصييِر اإلى فناِدِق 
الريا�ص، واإلييى اأولياء نعمِة قاطنييي الفنادق، ويهم�ُص 
�صابييط يف اأذن من ِبجوارة ويقييول »الآن �صت�صرف لنا 

ال�صعودية الثمن الذي ن�صتحق« 
ويييُردُّ عليييه » املفرو�ييص نعمييل عرو�ص ميين زمان« 
وي�صمع حديثهما ثالييث فيقول » عَرفَنا الآن كيف نحلب 
اململكيية« ويتداخييل رابييٌع �صاحييًكا« وعييدوين بع�صييرة 
مليون وبعدها ل تبحثوا عني،ف�صاأكون يف ا�صطنبول«، 
ال�صاربيية  لل�صفييوف  بحما�ييصٍ  يديييه  يرفييع  وخام�ييٌص 
باأقدامها علييى الأر�ص ويقول« واأنييا �صاأحترك القاهرة 
..املُِهييم اأن ي�صدقييوا هذه املييرة وي�صلمييوا يل الع�صرين 

مليون«...
ُع ِحممه  يهبييُط ال�صيياروخ وكاأنييه جبٌل طائيير، يييوزِّ
امللتهبيية يف كل مييكان، تواَلييِت النفجييارات، وتعييددت 
ال�صيحييات، وتناثييرت الدميياء يف كل مييكان، واختلطت 
عظيياُم املرتزقِة الذييين مل تكتِحل اأعينهم برييياٍل واحد، 
تطاي��رت  املليون��رات،  ال�شب��اط  كب��ار  كرو���سِ  م��ع 
زهة  البنطلونييات اجلينييز احلازقة جييًدا للحا�صرين للنُّ
والت�صوييير، لتتطايَر معها كلميياِت التحدي وال�صتم قبل 
قليييل، كان الُبييكاَء يرتفييُع بارتفيياِع الأدخنيية، وكلماُت 
العويِل وال�صتجداء تتكاثُر بلهجاٍت خليجية ومينية...
الأولييية  احل�صيليية  بيياأن  تقييول  الأخبيياِر  اآخييُر 
لعييدِد الهالكيين يتجيياوز 4٢ قتييياًل، وفيمييا الإ�صابييات 
بالع�صييرات... ولأنَّ كلمييات املُرا�صييل يف البداييية؛ فيها 

�َص امَل�صَهد، وت�صتحق الهتمام، وُهَنا ترجمتها: ُملخَّ
)�صييوف �صييوف، ميياذا اأقييول لك، ميياذا اأقييول لك؛ ل 
اأ�صتطيييع ال�صرح، اأنا ُم�صتَّْت، لقد اأ�صبحت جمنونا، ُهنا 
جعلنييا ال�صيياروخ كالأحذية، قييد اأنهى كل �صيييء، هذا 
متييزق، وهذا انك�صر، وهذا تقطع، ومل يتبق اأحد �صاملًا، 

ومن �صِلم، فقد اأ�صابه اجلنون مما �صاهده(
وال�صييريِة  امل�صييريِة  ولرجيياِل  وللقائييد،  هلل،  �ُصكييًرا 

والتاريخ!
الربييية  ويف  والت�صنيييع،  ال�صاروخييية  القييوة  يف 

واجلوية والبحرية!
و�صكييًرا لييكل اأم واأب وزوجيية واأخ واأخييت جُماِهد، 

و�صهيد.

كتابات

كتب / مالك املداني

ميين ال�صعب اليمني العريق اإلى �صعييب ال�صودان ال�صقيق … 
ميين اأر�ص �صام اإلى اأر�ص كو�ص ابن حام، من التبع �صمر يهرع�ص 
اإلييى امللييك طهراقييا وتنوت، ميين العظيميية بلقي�ص ابنيية الهدهاد 
اإلييى اأميياين كت�صو، من معدي كييرب اإلى كا�صتا وملييوك كرمة، من 
�صبيياأ عظيم النبيياأ اإلى مكييرة ونوباتيا، من ال�صيييوف واحل�صون 
احلمريييية اإلييى التيجان والأ�صيياور النوبييية، من اأن�صييار اأحمد 

الر�صول اإلى من اتبعه بالقول املُلن !
�صييالم ميين اهلل عليكييم وحييرب تفتييك باملعتدين، لقييد جتاورنا 
لع�صييور … وتعاي�صنييا لدهييور … وتبادلنييا اليين وال�صمييغ 

والعقيييق والبخييور، ومل ي�صهد لنييا التاأريخ اأي خييالف اأو عداء 
قييط، كنتم اإخوة لنا ومازلتييم كذلك وكنا اإخوة لكم ومازلنا كذلك 
، اغرتبنييا بدياركم وكاأننا مل نغرتب، واغرتبتييم بديارنا وكاأنكم 
مل تغرتبييوا، ت�صادقنييا … تعا�صرنييا … ويف بع�ييص الأحيييان 
تنا�صبنا وقلوبنييا مليئة باحلب والود والحييرتام، لزلت اأتذكر 
�صديييق اأخييي ، ابن ال�صييودان الب�صو�ييص وابت�صاميية وجهه التي 
لطاملا ارت�صمت ب�صخاء حامتي يف كل مرة اأ�صحبه معي للداخل ،
ومل اأن�ييص بعييد وليين اأن�صى رفيياق درا�صتييي ال�صودانين وتلك 

ال�صنن التي كانت بيننا بكل مافيها !
اأمييا اليييوم ، فاعلمييوا باأنه قد اأزفييت الآزفة وطغييت العا�صفة 
وان�صق القميير و�صاق اخلناق وا�صتد احل�صييار و�صعرت البحار 

وانت�صيير الدمييار ونحن يف حرب مل تبِق ومل تييذر منذ ثالث �صنن 
عجيياف ُقتل فيها الب�صر واأحييرق ال�صجر وطحن احلجر وو�صلت 
الدميياء اإلى كل منزل وفناء وظلم فيهييا �صعب اليمن وا�صت�صعف 
ميين قبييل العييامل اأجمييع وبيعييت اأرواحنييا بالريييال ال�صعييودي 
وا�صرتخ�صييت حرماتنا اأمام مراأى وم�صمييع العرب ومل يكن هذا 

بجديد !
ويوؤملنييا اأن نييرى اأبناءكييم ي�صاقييون اإلى املذابييح واملحارق يف 

حرب لناقة لكم فيها ول جمل
�صييوى اأن عربيييد احلجاز يييرى فيكم �صلعيية رخي�صة ت�صرتى 

بحفنة من الأموال وترميكم اإلى التهلكة
لقييد تكد�صييت جبالنا بجثييث اأبنائكييم وطفحييت �صحارينا بهم 

واكت�صت بي�ص رمالها بال�صواد !
ويوؤ�صفنييا اأن تبتلعهييم اأر�ييص اليميين كمييا ابتلعييت الإجنليييز 
والربتغييال والييرتك والفر�ييص من قبييل اإنييا ننا�صدكييم اأن توقفوا 
اإر�صييال اأبنائكييم اإلييى حتف موؤكييد و�صعييري موؤبد وم�صييري ب�صع 
وكارثييي نتو�صييل اإليكييم اأن حتفظييوا حييياة اأحبائكييم فبنادقنييا 
لتنافييق وطلقاتنا لجتامل واأر�صنا لعودة منها واأنتم تعرفون 

ما اليمن !!
توقفوا عيين النتحار فقد اأتخمت خبوتنييا بالأج�صاد النافقة ، 
لتبيعييوا اأبناءكييم بيع العبيد فمن ي�صرتيهييم ليكلف نف�صه عناء 

اإقامة مرا�صيم دفن لئقة بهم ،
توقفييوا اأرجوكييم ، فاأنتم اأهل ح�صييارة وليليييق بجي�صكم اأن 
يكون علييى ماأدبة ع�صاء �صوارينا وجوارحنا يف كل ليلة ، لنريد 
اأن ت�صاب وحو�ص قفارنا بال�صمنة نتيجة �صكوتكم وتعاميكم عما 
يقوم به الب�صري من ارتزاق ومتاجرة باأرواح اأعزائكم واأحبائكم 

والثمن قليل …!

م����ن ال��ع��ظ��ي��م��ة ب���ل���ق���ي���س.. إل�����ى م���ل���ك���ة ال�����س�����ودان أم����ان����ي ك��ت��ش��و

ص����اروخ إي����را وحنت����������ر !

، فاحل�صيياُد ل يكوُن  بالتاأكيييد اأنَّ العنييوان حُمييريِّ
حقيقييًة اإل للييزرِع، ول يكييوُن جميياًزا اإل للروؤو�ييص، 
لكيينَّ ا�صتخدامه للثريان فيه نييوٌع من الغرابة، ولكن 
دعوين اأ�صييرُح الأمر، ففيه ِفعاًل من الغرابِة واحلريِة 
ار.. عَّ ُ الأفكار، وُيلِهُب قريحَة ال�صُّ واملُعِجزة، ما يحريِّ
يف املييزاِرِع يتييم غر�ييُص الييزرِع و�صقِيييِه وتعهييده 
ورعايته حتى يكرُب، ثمَّ نقوم بعدها باحل�صاِد، والآن 
يف اجَلَبهيياِت يتمُّ التعاُمَل مييع كل جبهٍة مبا ُينا�صبها، 
من ت�صاري�ٍص وبيئٍة ومناخ، فُهناَك جبهات يتم �صيُد 
الأعييداء وكاأنهييم اأرانييٌب ، وجبهيياٌت اأخييرى وكاأنهم 
ُقرود، وجبهاٌت ثالثة وكاأنهم غزلن، وجبهاٌت رابعة 

وكاأنهم اأ�صماك، وجبهاٌت خام�صة وكاأنهم حمائم...
ة،  واحلديييُث اليييوَم عيين جبهييٍة عجيبييٍة وحُمريِّ
قييد جييرَّب فيها العييدو خالل الثييالث ال�صنييوات؛ كل 
و�صيليية، وجاء اإليها بكلِّ جي�ييص، ودفَع اإليها بالعديِد 

من املُرتزقة، من كل جن�صيٍة ولون.. 
ويف اآخِر املحاولت؛ قاَم العدو ال�صعودي باإ�صباِع 
مرتزقِة ال�صودان، وت�صمينِهم، لأكرَث من �صهر، وبعَد 
اأن امتييالأت اخلييدود، وانتفخييت الأوداج، وكييرُبَت 
لييت البطون، ومل يُعييد للكب�صِة مكاًنا  الأرداف، وترهَّ
َق  متييالأه، جاء اخلطيييَب ال�صعودي كالعييادة، ليب�صُ
كلميياِت احِلقييد والكراهييية والتكفييري والتبديييع بَن 
ال�صبيياِب  كيييَل  عليهييم  ويييردد  الراب�صيين،  اأولئييَك 
ون  وال�صتيمييِة لأهييل اليمن، وبينمييا املرتزقييِة يجرتُّ
الكلمييات وهييم بن نائييٍم ونع�صييان ون�صييُف يقظان، 
اأتييى القراُر بعدها باأنَّ على هييذه الكائنات، اأن تهُجَر 

النوم، وت�صتِعدَّ للهجوم...
وبييداأِت الأهازيِج ال�صودانييية ترتُفع اأ�صواتها من 

اأفواِه كتيبِة اجلنجويد قائلن: 
» جايينك يييا ميني، جايينك يييا حو�صي، جايينك 
يا جمو�صييي، دايرين ناكلك اأكل متييَل الِك�صرة، ومتل 

قرا�صة بويكا«
ويجيبها اآخرون من نف�ِص الكتيبة ُمرددين:

»�صنقهيير من يعادينييا ، واجب الأوطييان داعينا، 
واجُب الأوطااااان«

تقدمييِت اجلحاِفييُل وخلفها �صوُت ذلييَك ال�صعودي 
مبكرب ال�صوِت، يقول:

»اأنتييم الأبطييال، اأنتييم الأبطال، يييا ُزولت يا ِنعم 
وا الهمة ل  الرجيياااال، نحييُن معتمدييين عليُكم، �ُصييدُّ

ترجعوا اإل من�صورين«
حتركييت اجلحاِفييل، وبييدا املنفييذ الييربي، وكاأنه 
�صحابة �صييوداء وقعت على الأر�ييص، ومتددت على 

مال... ب�صيطٍة وا�صعٍة من الرِّ
وكاَن ُهناَك، اأتدروَن ما تعني ُهناك! 

ميياُل اليمانيُة الإميانية، التي اأق�َصَمت األ  تعني الرِّ
ر... يطاأها الُغزاَة اإلَّ اأذلء طاَل الزمن اأو ق�صُ

ُهنيياَك كاَنييِت الأ�صييوُد بانتظيياِر اأن تتمييدد �صحابُة 
القطيييِع اأكرَث واأكرث، بل وتقييرتب اأكرَث واأكرث؛ حتى 

يتبَن العجُل الر�صيِع من الثوِر الكبري...
اين،  ُهنيياَك كاَن القائييُد ال�صتثنائي، واملوؤمييُن الربَّ

والفريُد من نوعه، دهاًء، وذكاًء، وفطنًة..
متَّ متييييَز ال�صحابييِة بجييالء، لأنَّ يف نهييِج القائييِد 
و�صيا�صته احلربية، اأن يتمَّ فرز الأعداء ، وا�صتخداُم 
ال�صييالِح املنا�صِب لكلِّ فئيية، ف�صالُح �صيِد الأرانب، ل 
ي�صبه �صالُح �صيِد القييرود، ويختلُف عن �صالِح �صيِد 

الِغزلن..
كانييت ال�صحابييُة توحييي بيياأنَّ الُغزاَة ميين ف�صيلِة 
الثييريان، ثييرياٌن �صييوداء، داكنُة ال�صييواد.. حترَكْت 
ال�صحابيية، وكاَن حتركهييا كمييا توّقييَع القائييُد الأ�َصُد 

بال�صبط..
عت اإلى �صبييُع جمموعات، وكل جمموعة  فقييد توزَّ
جترُّ خلفها ما بن ثييالُث اإلى �صت مدرعات، وبعَد اأن 
َها، اأطلقييْت العديَد من القذائَف يف  تباَعييدْت عن بع�صِ
كل اجتيياه، وكاأنهييا حُتارُب الهواء، وحييَن مل ياأتيها 
َفييْت، لأخِذ قيلولييٍة اأو لإعادة  الييردُّ املنا�صِب فقد توقَّ
التمو�صييع وجتهيييز املتار�ييص، واملهييم اأنهييا توقفت 
عا�ييصِ اأدركتها بقوة،  و�صكنت وبييدا وكاأنَّ غا�صيَة النُّ
فيمييا كان الطييرياُن يرافقهييا، وكاأنييه مظييالت تظلييل 

روؤو�صها...
التجهيييِز  يف  الرجييال،  رجييال  عييادُة  هييي  وكمييا 
والإعييداد، فقِد ابت�صَم قائُد الأ�صود، وقاَل لأ�صحابه: 
ع اجلميع، وعَرف  باعية، توزَّ فلُنطبِّق اخلطة ٢١ الرُّ
كلُّ واحٍد مكانه، وبلييَغ التوجيه كل الأ�صود املتوثبِة 

يف كل مكان..
وكانييْت �صاعييُة ال�صفييِر ميين املجموعييِة الرابعيية 
الثييريان  جحافييل  جمموعييِة  ميين  ُقرًبييا  والأكييرُث 
مال  ال�صاد�صيية؛ �صيياروٌخ موجه يخييُرُج من بيين الرِّ
ليلتهييَم املُدرعييُة و�صَط الثييرياُن الراب�صيية، انفجرِت 
املدرعيية، وا�صتعلييِت النييرياُن، وتطايييرِت ال�صظايا، 
ال�صييياح بلهجيياٍت غييرُي مفهوميية، وانتقلييِت  وعييال 
احلرائييُق اإلييى جمموعة الثييريان الثالثيية والأولى، 
يف م�صهييٍد مماثييل، وتوالْت قذائُف البييازوكا من ِجهِة 
َطييِت  وتخبَّ بال�صييواد،  الُغبيياُر  واختلييَط  الأ�صييود، 
الثييرياُن، يف م�صهييٍد ُمثييري، فاأ�صييواُت النفجييارات 

تتوالييى يف املدرعاِت والأطقييم، والغباُر املُنبِعُث من 
الفارين اأربَك قادة الثرياِن اأكرث...

تدافَع الناجون باجتاِه قائدهم القابَع يف املجموعِة 
الرابعة، وكل واحٍد منهم ي�صيح » يا زوول عليَك اهلل 
ورطتنييا هذي الورطة لي�ص، باهلل الزبعماية ت�صتاهل 
كل دا« واآخيير ي�صيح« هييوَّ الطريان ابن احلرام راح 
فيين« وقائدهم ي�صيح » ا�صربييوا العدو ل ت�صيعوا 
و  الكالم« ويجيبه ثالث » ا�صرب �صنو يا زول اأنا اأ�صُّ
�صايف حاجة« وي�صيُح اآخر« يخواننا ع�صمان وتاج 
ال�صيير و�صيير اخلييامت كتلوا ، تعالييوا �صيلييوا معانا » 
وي�صيح اآخر » يييا زوول عليك اهلل حد ي�صعف ه�صام 
ام باقي فيييه �صوية نَف�ْص« وياأتي اآخر لي�صيح  ود حدَّ
قائاًل« يا قائدنا: ع�صام احلفيان، و�صنان ، وكرد�ص ، 
ود�صيين، وال�صناوي، وابو �صبيكة، وال�صالوي قتلوا 

وتقطعوا قطع« ..
كان الر�صا�ييصُ ل يتوقف، وكاَن الغباُر وال�صياُح 
القطيييَع  املييوُت يبيييُع  يلييفُّ بع�صييه بع�صييا، وكاَن 
باجُلمليية، وجيياءت ر�صا�صٌة ُم�صييدَّدة وكاأنها تعرُف 
طريقَها بدقٍة متناهية ِلُت�صيَب كبري الثِّريان ال�صمينة 

وتخرتق جمجمة قائد قطيع املرتزقة...
وتتعالى ال�صيحات من بقية الناجن:

»يا اخواننا ال�صعودين ال.... دايرينا منوووت، 
ييا يف الع�صيير الدقايييق دي  ليييه اختفييى الطييريان ه�صَّ
حامية الوطي�ص، علينييا بالهروب وال اإحنا مقتولن 

مقتولن كلنا عن بكرة اأبينا«
راُع الثييريان مع �صراُع احلياة، وتطُلُق  ويبداأ �صِ
تهييا، للهروب والفييوِز باأمييِل الَبقاء،  ال�صيقييان كلَّ قوَّ
مت ثالُث  وحَن انك�صَرِت الثريان، ظهَر الطرياُن وحوَّ
ُه �صليييات ر�صا�صها اأميياَم القطيِع  مروحيييات، توجِّ
الهيياِرب علَّييُه يعود، لكيين القطيَع ي�صتميير يف الهروِب 
باجتيياِه املنفْذ، تييارًكا خلفه ع�صرات بييل ماآت القتلى 
م اأحٌد لنت�صاِل  واجلرحى يف منطقٍة م�صتعلة، مل يتقدَّ

اجلثِث ول لإ�صعاِف اجلرحى...
و�صَدَق ال�صاعَر ُمعاذ اجلنيد حن قال:

ولَّى زمان املُعِجزات..نعم. وجاء زماُن ميدي
�ُصكًرا هلل!

�ُصكييًرا مليييدي، ميييدان اليميين، وعنييوان الن�صيير، 
وبوابَة الفخر.

�ُصكييًرا لأولئييَك الأبطييال ميين قائدهييم اإلييى اأ�صغِر 
الأ�صوِد فيهم، ول �صغري!

�ُصكييًرا حُلماة الأر�ييصِ والِعر�ص..الذيَن ير�صموَن 
لوحة املجِد وال�صموِخ والبطولِة وال�صجاعِة والإباء!

حص����������������اد الثي�����������������������ران!
كتب/ مصباح الهمداني
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لي�ص خفيا على اأحد التطور العلمي املت�صارع يف بع�ص التكنولوجيات 
واملجييالت البحثييية احلديثة، وتبييادل الأدوار من حيييث الأهمية بينها 
وبيين بع�ييص العلييوم القدمية. علييوم قاد ممتلكيهييا العييامل لعقود خلت 
و�صيقود ممتلكي العلوم اجلديدة العامل يف العقود الالحقة. هنا للرئي�ص 
الرو�صي "فالدميري بوتن" نظره اخلا�ص حيث اعترب اأمام مئات الآلف 
ميين الطييالب يف اأيلول �صبتمرب املا�صييي اأن "الييذكاء ال�صناعي" هو الذي 
�صيحكييم العامل يف امل�صتقبييل داعيا طالب رو�صيا للخو�ص يف غمار علومه 

ليكون لبالدهم اليد الطولى يف حكم املعمورة.
�صن�صعييى يف مقالنييا هييذا لت�صليييط ال�صييوء على هييذا املجييال العلمي 
حماوليين ا�صت�صفيياف �صيا�صات القوى الكربى التي حتكييم العامل اليوم. 
اأييين الييذكاء ال�صناعييي ميين �صيا�صييات دول كاأمريييكا ورو�صيييا وال�صن 
والدول الأوروبية وهل لدى هذه القوى خطط عمل حقيقية لبلوغ القمة 

يف هذا املجال؟

أمريكا: الذكاء الصناعي بيد املؤسسات اخلاصة
علييى رغم تربع اأمريكا علييى عر�ص التكنولوجيا عامليييا اإل اأن موقعها 
امل�صتقبلييي وخا�صة يف جمال الييذكاء ال�صناعي مو�صع �صك وترديد. هذا 
الأمر يوؤكييده اأريك �صميييت )Eric Schmidt/املدييير العام ال�صابق 
لغوغييل واملدير التنفيذي احلييايل ل�صركت الفابت( والييذي �صغل من�صب 
رئي�ييص �صورى الخرتاعييات الدفاعية يف وزارة الدفيياع الأمريكي، يوؤكد 

�صميييت اأن اأمريييكا تخ�صر موقعهييا القيادي اليوم لرتاجعهييا اأمام الذكاء 
ال�صناعي.

التي يعتييرب �صميييت اأن الييذكاء ال�صناعييي واحد  العلييوم  ميين 
مر يجييب بلوغ قممها، وهذا  لأ ئييب ا عيين غا

الأمريكية  ال�صيا�صييات 
لأ�صبيياب تتعلق بطول 

املدة التييي حتتاجها م�صاريع 
الييذكاء ال�صناعي قبييل اإجراءهييا. وي�صيف 

امل�صاريييع التييي و�صلييت لنتيجيية يف هييذا 
العامل كانت مبعظمها بجهد من موؤ�ص�صات 

خا�صة. وعيين ال�صناعات الدفاعية فاإنها ل 
زالت حتت �صيطرة العامل الإن�صاين 

والرقابة املبا�صييرة التي ل توؤمن 
بالذكاء ال�صناعي.

اأما عيين املوؤ�ص�صييات اخلا�صة 
واأهدافهييا  براجمهييا  لديهييا  فهييي 

اخلا�صيية وبالتايل لن ت�صتثمر يف جمالت 
ت�صاعد اأمريكا على املحافظة على قدراتها الع�صكرية 

وخا�صيية الدفاعييية. كلها دلئييل توؤكد امل�صتقبييل ال�صبابي 
لل�صيطرة التكنولوجية الأمريكية احلاكمة اليوم.

الصني: برنامج متكامل لتطوير الذكاء الصناعي
يوؤكييد املراقبون اأن ال�صن متتلك برنامج مهّم لتطوير 
جمال الييذكاء ال�صناعي ومل ت�صتثنييي اأي من القطاعات 
القت�صادييية والجتماعييية والع�صكرييية يف هييذا 
الربنامج. ال�صن ومن خالل عمالقها التكنولوجي 
"بايييدو" و�صعييت هدفييا لها وهييو بلوغ 
الأمريكين يف عييام ٢٠٢٠م تكنولوجيا، 
وتخطيهييم يف ٢٠٢5م لترتبييع على قمة 

التكنولوجيا عامليا عام ٢٠3٠م.
الالفييت اأن ال�صيين ت�صتفيييد ب�صييكل كبري من 
مواطنيهييا الذييين تدربييوا وعملييوا يف اأمريكا 
يف تطوييير براجمها، والفييارق الأهم ما بينها 
وبن اأمريييكا اأن �صيا�صاتها �صاملة وبرعاية 

كاملة من احلكومة وب�صكل مبا�صر.

روسيا: الذكاء الصناعي لبلوغ قمة 
القدرة العسكرية

يعييود الف�صييل ب�صييكل مبا�صر اإلييى بوتن يف دفييع رو�صيا بهذا 
الجتيياه، ولكيين مييع فييارق مهم عيين بقييية دول العييامل وهييو اأن متركز 
برناجمييه التطويري ي�صييب يف خدميية التكنولوجيييات الع�صكرية. وهذا 

الأميير م�صهود اليوم يف كثييري من التقارير العلمية العاملية، حيث تتحدث 
عيين تطييور مت�صارع للرو�ييص يف امليادين الع�صكرية الغييري تقليدية. ومن 
الوا�صح اأن الهدف الرئي�صييي اإمنا اإخ�صاع القدرة الأمريكية وال�صيطرة 

املطلقة على العامل من خالل التفوق الع�صكري.

أوروبا: اخلاسرة األكبر واخلروج من دائرة القوى الكبرى
يف جمييال املعلوماتية خ�صرت اأوروبا احلرب منييذ زمن بعيد، ودولها 
الأقييوى ل ميكن مقارنتها تكنولوجيا بيياأي من الأقطاب الأخرى )رو�صيا 
اأمريييكا ال�صيين(. وهييذا الأميير يتعييزز يومييا بعد يييوم ويعييود لأ�صباب 
قييد يكون ميين اأهمهييا الت�صتت بن دولها وعييدم امتالك �صيا�صيية تو�صعية 
وتطويرييية واحدة ومتنا�صقة.. اإلى اليوم ل يوجد معطيات دقيقة حول 
قييدرات الدول الأوروبية منفييردة، وانق�صام هذه الييدول وعدم امتالكها 
�صيا�صييات متنا�صقيية ي�صوقهييا نحييو اخلييروج ميين مربع القييوى الكربى 

لت�صبح جمموعة دول ذو قدرات اإقليمية متفاوتة.

املستقبل الضبابي
نعييم ل زالييت بع�ص التكنولوجيييات مبا فيها الييذكاء ال�صناعي تعترب 
لييدى الكثري من الييدول خيال علمي اأ�صبييه بالأحالم منييه بالواقع، اإل اأن 
التطييور املت�صييارع دون اأي قيييود يجعلنييا اأمييام خميياوف حقيقييية ميين 
�صيطييرة هييذه املنظومة على كافيية اأ�صييكال حياتنا. وتلزمنييا اأن ل نبقى 
يف موقييع املتفييرج واملتلقييي كما هو حييال دولنا يف الوقييت الراهن. اليوم 
الييذكاء ال�صناعي و�صيلة تريد بلوغها القييوى الكربى ل�صتمرار وتثبيت 
�صيطرتهييا على العامل باأ�صكال جديدة. فما هييي ال�صبل وال�صيا�صات التي 
علييى حكوماتنييا اتباعها لتخرج ميين واقع املتلقي ومتتلييك احلد اأقّل من 

الإرادة ملواجهة الأ�صكال اجلديدة من ال�صيطرة يف امل�صتقبل؟.

جلميع يعلييم كيف بييداأت العملية الع�صكرييية الرتكية 
ال�صورية قبل خم�صة  الزيتون" يف مدينة عفرين  "غ�صن 
اأيييام ولكيين ل اأحييد يعييرف كيف ميكيين اأن تنتهييي، نظرا 
لتعقيييدات املرحليية وخطييورة الظييرف هنيياك، اجلميييع 
يراقييب وينتظيير اإلى ميياذا �صتييوؤول الأمور هنيياك وكيف 

ميكن اأن ي�صتفاد من هذه املعركة ل�صاحله.
تركيا كانت تعتقييد اأن اأياما قليلة �صتح�صم لها املعركة 
"عملييية جراحييية" ق�صييرية  اإطييار  هنيياك وتنفذهييا يف 
و�صريعيية كمييا جاء علييى ل�صييان الرئي�ص الرتكييي، رجب 
طيب اردوغان قبل اأيام، لكن املعركة مل تاأخذ هذا املنحى 
وبييداأت تتعقييد اكرث، خا�صيية وان الأكييراد ي�صت�صر�صون 
يف الدفيياع عيين مدينتهم البالييغ عدد �صكانهييا "8٠٠ األف" 
ن�صميية، معلنن يوم الثالثاء املا�صي حالة "النفري العام" 
دفاعييا عيين عفرييين، وقالييت الإدارة الذاتييية الكردية يف 
ال�صمال ال�صييوري يف بيان لها: "نعلن النفري العام وندعو 
كل اأبناء �صعبنا الأبي الى الدفاع عن عفرين وكرامتها".

والظاهيير حتييى الآن وبالرغييم ميين اأن اردوغان �صرح 
بيياأن "عملية غ�صن الزيتييون متوا�صلة بنجيياح والقوات 
الرتكييية وف�صائييل اجلي�ص احلر ي�صيطييرون على عفرين 
خطوة تلو خطوة"، اإل اأن الوقائع على الأر�ص ل تعك�ص 
ذلييك مئة يف املئة واإن كان هنيياك تقدم فعلي على الأر�ص 
اإل اأن املحللن الع�صكرين ي�صتبعدون ال�صيطرة الرتكية 

على عفرين.
وتقييول الأرقام القادمة من هنيياك بالرغم من ت�صاربها 
بيياأن الطرفن يتكبييدان حاليا خ�صائر ب�صرييية وع�صكرية، 
فقد اأعلنت "قوات �صوريا الدميقراطية" )ق�صد( مقتل 53 
جنديييا تركيا وجرح 38 اآخرين خييالل ت�صديها للهجمات 
التييي �صنتها القييوات الرتكية، يوم الثنيين الفائت، على 
مدينتييي عفرين وال�صهبيياء �صمال غربييي �صوريا، يف اإطار 
عملية "غ�صيين الزيتون". يف حن اأفيياد املر�صد ال�صوري 
حلقييوق الإن�صان، ومقره لندن، بارتفيياع اأعداد ال�صحايا 
جييراء الق�صييف الرتكييي علييى منطقيية "عفرييين" ب�صمال 
�صوريا اإلييى ٧8 قتيال". وللوقوف اأكييرث حول م�صتجدات 
الأو�صاع هناك ومعرفة �صيناريوهات احل�صم يف عفرين، 

البد من االإ�شارة اإلى النقاط التالية:
اأوًل: ملعركيية عفرين اأبعيياد �صيا�صية قييد ي�صتفيد منها 
الرتكييي والأمريكي على حد �صييواء، فالرتكي يريد القيام 
بعمليات حمدودة يف اأطييراف عفرين من خالل ال�صتيالء 
علييى عييدة قييرى لل�صغييط علييى الأمريكي الييذي �صحى 
بحلفائييه لأ�صبيياب نذكرهييا بعييد هييذه النقطة، حيييث اأن 
الرتكي حاليا يريد احل�صييول على تنازلت من وا�صنطن 
ميين اأجل ال�صيطرة على املناطييق التي تقع حتت �صيطرة 
الييي"PYD" حاليا واإبعاد خطر اجلماعييات الكردية عن 
تركيييا كمييا تدعييي الأخرية حلماييية اأمنهييا القومي وهذا 

مييا اعتربته وا�صنطن خماوف م�صروعيية لرتكيا، بح�صب 
وزير الدفاع الأمريكي، جيم�ص ماتي�ص.

اأمييا الفائييدة الأمريكييية فتكميين يف ا�صتخييدام الأكييراد 
كورقيية والت�صحييية بهييم ل�صالييح دخييول وا�صنطيين يف 
املفاو�صييات القادميية ب�صيياأن �صوريييا، خا�صة بعييد ان مت 
ا�صتبعادهييا ميين موؤمتر �صوت�صييي الأخري والييذي عقد يف 
رو�صيييا وبالتييايل تريييد اأمريكا اإعييادة نف�صها اإلييى امل�صهد 
ال�صيا�صييي ال�صوري بقييّوة بعد اأن مت جتاهلهييا يف ا�صتانا 
و�صوت�صييي، هذه العييودة �صتكون عرب البوابيية الرتكّية، 

ف�صاًل عن العودة ال�صيا�صية عرب الأكراد.
ثانييياً: اإبعاد قوات "pyd" عن جنوب عفرين املت�صل 
مع ادلب "التي لتييزال ت�صيطر عليها املعار�صة امل�صلحة 
املدعوميية تركياً"، �صي�صييب يف �صالح تركيييا خا�صة بعد 
تقدم اجلي�ص ال�صوري وحلفاءه يف حميط حمافظة ادلب، 
وبالتييايل قد تك�صب معركيية عفرين الأتييراك ورقة رابحة 
يتم ا�صتخدامها يف املفاو�صات القادمة مع اإيران ورو�صيا 
و�صوريييا.. ثالثيياً: اأن ت�صيطيير تركيييا علييى كامييل عفرين 
"٢% ميين م�صاحيية �صوريييا" هذا اأمر اأبعييد ما يكون عن 
العقل، نظرا لتعداد �صكانها و�صرا�صة مقاتليها، ف�صاًل عن 
ت�صاري�صهييا اجلبلية املرتفعة، وتركيييا حاليا تقاتل فقط 

بكتيبتن وعدة اآلف من مقاتلي اجلي�ص احلر.
وحاليييا، يوا�صييل اجلي�ييص الرتكييي اإر�صييال املزيد من 

القوات اخلا�صة والآليييات والدبابات اإلى جبهات القتال 
يف منطقيية عفرييين، يف حيين توا�صييل املدفعييية الثقيليية 
واملقاتالت الرتكية ق�صف مواقع وحدات حماية ال�صعب 
الكردييية، اإلييى جانب فتح ممييرات اآمنة ل�صتقييدام قوات 
اإ�صافييية متهيييدا لتنفيذ مراحل متقدمة ميين عملية غ�صن 
الزيتييون.. ولكيين وبالرغم من هييذا من ال�صعييب جدا اأن 
تتمكن تركيا من ح�صم معركة عفرين، وقد ت�صب نتائجها 

يف الإطار ال�صيا�صي اكرث منه الع�صكري.
حاليييا ت�صغييط تركيا بكل مييا اأوتيت من عييزم لتحقيق 
اعلييى �صقف ممكن من املكا�صب ال�صيا�صية، ورفعت �صقف 
التهديييد موؤخييرا لل�صغط اكرث على وا�صنطيين، حيث قال 
وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ص اأوغلو "اإن اأنقرة 
ل ت�صعييى للمواجهة مع اأحد يف �صوريا، لكنها لن ترتاجع 

عن حماربيية الإرهابييين، منوهييا باإمكانية �صيين عمليات 
جديدة خارج عفرين".

واأ�صاف اوغلييو، "الإرهابيون يف منبييج يطلقون دوما 
نريانيياً ا�صتفزازية.. اإذا مل توقف الوليييات املتحدة هذا 
ف�صنوقفييه نحيين، وتابع "م�صتقبييل عالقاتنييا يعتمد على 

اخلطوة التالية التي �صتتخذها الوليات املتحدة".
يف اخلتييام؛ رمبا تقلييب تركيا الطاولة علييى الأمريكي 
كمييا فعلت مع رو�صيييا لتحقيق م�صلحة اآنييية، اإل اأنها قد 
تعيييد العالقييات بعد فييرتة اإلييى دفئها مييع وا�صنطن كما 
فعلييت مع رو�صيا بال�صابق، تركيا لعب جيد يف ال�صيا�صة 
لكنهييا قد ُتخطئ يف حال ظنييت اأن املعركة يف عفرين نزهة 

ميكنها ح�صمها متى ارادت ذلك.

تقارير

معركة عفرين.. من سينهيها وكيف ستنتهي؟!

الذكاء الصناعي... هل سيغير وجهة قيادة العالں؟

يف وقييت تتوا�صييل فيييه عمليييات اجلي�ييص اليمنييي 
واللجييان ال�صعبية با�صتهييداف الداخل ال�صعودي عرب 
اإطييالق ال�صواريييخ البال�صتييية وتوجيههييم �صربييات 
نوعييية لقييوات العدوان علييى الأر�ص اليمنييية، تتابع 
ال�صعودية وحلفائها حماولتهم احلثيثة يف اإطار خطة 
لتوجيييه اجلهييود كافة يف مواجهة القييوات اليمنية من 
اجل قلب املعادليية التي فر�صها اأبنيياء ال�صعب اليمني 

ب�صمودهم بعد اأكرث من 3 �صنوات على العدوان.
ا�صتقييدام املرتزقة ميين ال�صييودان وال�صنغال وحتى 
ا�صتخييدام مرتزقيية بييالك واتيير اإ�صافيية الييى الغارات 
اجلوييية والقنابييل العنقودييية والعقوبييات ال�صامليية 
وال�شغ��وط ال�شيا�شي��ة مل تكن �شوى ج��زء من جهود 
ال�صعودييية الرامية اإلى هزمية املقاومة اليمنية. ولكن 
وخالفيياً ملييا خطط لييه اآل �صعييود على مييدى ال�صنوات 
اليمنييي  اجلي�ييص  قييوات  متكنييت  املا�صييية،  الثييالث 
واللجان ال�صعبي ميين ال�صمود وتوجيه �صربات قوية 
لل�صعودييية وحلفائها ومتكنت حتى الن من ا�صتهداف 
الريا�ييص بي 3 �صواريخ بال�صتية م�صنوعة حملياً. هذه 
العوامييل دفعييت ويل عهد ال�صعودية حممييد بن �صلمان 
اإلييى ال�صعييي جمييدد ميين اجل اخلييروج ميين امل�صتنقع 
اليمني عرب العتماد على �صالح جديد يف حماولة لقلب 

موازين املعركة.
ا�صتقدام املرتزقة من اأمريكا الالتينية

وعلى مييدى ال�صنوات الثييالث املا�صية وبالرغم من 
ا�صتقدام ال�صعودية ملرتزقة من بلدان خمتلفة، تناقلت 
اخبار يوم اأم�ص مفادها ان الريا�ص ت�صعى اإلى ت�صكيل 
جي�ص جديد من املرتزقة الأجانب وذلك باأجور عالية. 
ومنذ يومن )٢١ يناير( اأعلن التلفزيون الأمريكي، ام 

بي �صي، ان قوات ال�صعودية قد تعر�صت لهزمية كبرية 
يف اليميين، وان �صباطه وجنوده يعانييون المرين ول 
يطيقون القتييال والبقاء بعد اليييوم يف اليمن. واأ�صاف 
التلفزيييون الأمريكييي ان ال�صعودي تقييوم باإخفاء عدد 
قتالهييا احلقيقييي يف اليميين وذلييك لكرثتهييم، واأ�صاف 
التقرييير انييه يومييياً يقتل بيين ١5 والع�صرييين جندي 
�صعودي بنييريان اجلي�ص اليمني واأن�صييار اهلل، وتابع 

التقرييير ان القييوات التي تقاتل الى جانييب ال�صعودية 
يف احلييرب اخذت اليييوم ت�صتهدف القييوات ال�صعودية 
ودباباتييه يف ال�صمال اليمني حيييث ت�صتهدف يوميا بن 

الأربع واخلم�ص دبابات لقوات العدوان ال�صعودي.
واأ�صيياف التقرييير المريكييي اإلييى ان ارتفيياع تكلفة 
ا�صتمييرار احلييرب ت�صببييت يف عجييز كبييري يف ميزانية 
البالد، وهو يعك�ص حقيقة اأن ال�صعودية مل تعد قادرة 

علييى موا�صليية حربهييا يف اليميين. ومن هييذا املنطلق، 
قررت ال�صعودية �صحب قواتهييا من اليمن وا�صتبدالها 
بقوات م�صتاأجييرة من دول اأمريييكا الالتينية. وتعتزم 
الريا�ييص دفع مييا بيين 4٠٠٠ و 5٠٠٠ دولر للقتال يف 
اليميين. ووفقييا للتقرير ت�صعييى ال�صعودييية الى جذب 
هييوؤلء املقاتلن الأجانب الذين يتقا�صون ٢5٠ دولرًا 
يف بلدانهييم ميين خييالل دفييع رواتييب عالييية للم�صاركة 
يف احلييرب اليمنييية. وختييم تقرييير القنيياة المريكية 
ان ال�صعودييية تعليين بهييذه الطريقيية الن�صحيياب ميين 

امل�صتنقع اليمني.
اإن حماوليية ا�صتقطاب مقاتلن ميين اأمريكا الالتينية 
يعك�ييص الو�صييع ال�صيييئ الييذي تعي�صييه ال�صعودية يف 
اليمن، لتاتييي المارات لت�صكل عقبيية اأخرى للريا�ص، 
حيييث ازدادت حدة اخلالفات بيين الطرفن يف الأ�صهر 
املا�صييية. وبعييد اأن عار�صت الإمارات عييودة الرئي�ص 
املنتهييية وليتييه عبد ربييه من�صييور هادي اإلييى عدن، 
انت�صييرت اخبار مهمه  يف هذا ال�صاأن، حيث اأعلن رئي�ص 
ما ي�صمييى بي “املجل�ص النتقييايل اجلنوبي"، عيدرو�ص 
الزبيييدي، املدعوم من الإمارات، الأحد، خالل اجتماع 
لقيييادات ما ي�صمييى باملقاومة اجلنوبييية، احلرب على 
حكوميية هييادي، التي تتخذ ميين مدينة عييدن مقرا لها، 
وتاأييييده ما و�صفها بي"قييوات املقاومة ال�صمالية" التي 
ي�صاندهييا التحالييف العربييي. وقييال البيييان اخلتامييي 
لالجتميياع اإن قيييادات "املقاوميية اجلنوبييية" يف عييدن 

تعلن حالة الطوارئ والبدء باإجراءات اإ�شقاط حكومة 
ال�صرعييية وت�صكيييل حكوميية كفيياءات وطنييية، واتهم 
ال�صرعييية بالف�صيياد وممار�صيية العبييث يف املحافظييات 

اجلنوبية.
وبح�صييب حملليين فييان اأ�صبيياب احلقييد الماراتييي 
علييى ال�صعودييية وخ�صو�صيياً حول عبد ربييه من�صور 
هادي تعود الييى انها "مل ته�صم" مطلقا قرارات هادي 
املنتهية �صالحيته بف�صل رئي�ص الوزراء ال�صابق خالد 
بحيياح، الذي يعترب من حلفائها، وتعين احمد بن دغر 
مكانييه، والأخطر من ذلك بالن�صبة اليها، حتالف هادي 
مييع حزب الإ�صييالح املح�صوب علييى تنظيم "الخوان 
امل�صلميين"، وتعيينييه علي حم�صن الأحميير املقرب من 

التنظيم نائب لهادي.
اخلالف ال�صعودي الماراتي يف اجلنوب �صيكون له 
تاأثري كبري على ا�صتمييرار احلرب يف اليمن، لأن رف�ص 
المييارات ال�صريييح ملن�صور هييادي ومطالبتهييا اإقالته 
واقالييت حكومته ميكن اأن ي�صع ال�صعودية والمارات 
يف مواجهيية مبا�صرة يف جنوب اليميين اي�صاً يف القريب 
العاجييل. ويف حييال ح�صول ذلك، �صيكييون من ال�صعب 

على ال�صعودية ال�صتمرار يف احلرب على اليمن.
ختاميياً، اإن النظر اإلييى م�صار التطييورات يدل ب�صكل 
وا�صييح على الهزمية الع�صكرية ل بل ال�صيا�صية اي�صاً 
لل�صعودييية يف احلرب على اليمن. حييرب فر�صت على 
ال�صعييب اليمنييي )اأ�صل العييرب( الذي بييات ال�صحية 
الأكييرب ميين هييذه املعركيية، ولكيين ب�صمييوده وب�صالته 
ون�صيييده الوطنييي الييذي يقييول "ليين تييرى الدنيا على 
ار�صي و�صيا" يوؤكد انه �صيخرج من هذه الزمة قويا، 

مثلما خرج من كل ازماته وحروبه ال�صابقة.

سالح بن سلمان األخير في اليمن!
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اأيًا من حقوق االإن�سان مل ينتهكها العدوان ال�سعودي االأمريكي يف  اإذا كان ال�سوؤال 
اليمن؟، فاإن االإجابة بكل تاأكيد مل يبق اأي حق من احلقوق التي كفلها الدين واملواثيق 
واالإبادة  احلرب  جرائم  اإلى  ذلك  وجتاوز   ، واأنتهكها  اإال  واالإن�سانية  الدولية  واالأعراف 
اإال وارتكبه يف اليمن،  األف يوم ونيف مل يرتك حتالف العدوان ُجرمًا  اجلماعية.. فخالل 
وال اأخ�رضًا وال ياب�سًا اإال وا�ستهدفه و اأمعن يف ارتكاب اجلرائم املروعة وجرائم احلرب 
والقنابل  االأ�سلحة  اأنواع  خمتلف  م�ستخدما  خطرًا،  واالأ�سد  اجل�سيمة  واالنتهاكات 

والذخائر العنقودية املحرمة دوليًا يف ظل جتاهل دويل مريب.  . واأمام ال�سمت والتواطوؤ 
العمالة  اح�ساع  اإلى  والهرولة  والتخابر  والتعامل  الداخلية  واخليانات  الدويل 

تزايدت  ذلك  قابل   .. العدوان  مواجهة  يف  اليمنين  �سف  وحدة  و�سق  اخلارجية 
اأبناء  بحق  الوح�سية  واجلرائم  اليمن، االنتهاكات 

الكرام  للقراء  نر�سد  اأ�سبوع  كل  ففي 
اجلرائم التي يرتكبها العدوان على 

مدى اأيامه. 

أكثر من 90 شهيدًا وجريحًا بغارات العدوان على محافظة صعدة وعدد من احملافظات 
خ�����������الل أل�����������ف ي�����������وم م���ن 
استشهاد أكثر من 160 وإصابة 120 صيادًاال��������ع��������دوان واحل������ص������ار:

 إحصائية ضحايا 
الصيادين اليمنيني 

بعد ألف يوم من 
العدوان واحلصار

الييذي  اليمنييين  ال�صيادييين  حييياة  حتولييت 
ينت�صييرون على امتييداد �صواطئ البحيير الأحمر 
اإلى جحيييم ومعاناة جييراء اجلرائييم الوح�صية 

التييي ا�صتهدفتهييم خالل األييف يوم ميين العدوان 
ال�صعودي الأمريكي على اليمن.

جرائييم وجمييازر العييدوان بحييق ال�صيادييين 
كثييرية ومتعييددة، طائييرات وبييوارج العدوان 
تعمييدت ا�صتهييداف ال�صيادييين يف عر�ييص البحر 
اأثناء ممار�صتهييم ملهنتهم الوحيدة التي يقتاتون 
منهييا.. ويف اإح�صائية لالإعييالم البحري يف البحر 
الأحميير، ك�صفت عيين اأعداد مهولة ميين ال�صحايا 
الذين ا�صتهدفهم العدوان من ال�صيادين اليمنين 

بعد األف يوم من العدوان واحل�صار الوح�صي.
وتو�صييح الح�صائية اأن اأكرث من ١6٠ �صيادًا 
ا�صت�صهدوا، واأ�صيييب اأكرث من ١٢٠ �صيادًا، ٢٠ 

منهم اأ�صيبوا باإعاقات م�صتدمية.
ال�صعييودي  العييدوان  غييارات  دمييرت  كمييا 
الأمريكييي اأكييرث ميين ٢5٠ قييارب �صيييد، يف حن 
يقبييع اأكييرث ميين ٢4٠ �صيييادًا يف �صجييون تابعة 

للعييدوان.. "عوا�ييص م�صهور" كبييري ال�صيادين، 
واأحييد اآلف النماذج ميين ال�صيادين املت�صررين 
من وح�صية ال�صتهداف وجور احل�صار، حتدث 
لنييا عيين بع�ييص ذكرياتييه يف هييذه املييياه، �صاهد 
بيياأم عينيييه ا�صت�صهاد اثنن ميين اأبنائه وعدد من 
اأقاربييه عندما ا�صتهدف طييريان العدوان قاربهم 
يف جزيرة عقبان.. نزلت اجلرمية به كال�صاعقة، 
اأمييا اآثارهييا فييال تييزال تطييارده علييى الييدوام، 
فال�صركيية البحرييية تطالبييه بامل�صتحقييات التييي 
تفوق الثالثن مليون ريال من قيمة القارب الذي 

دمره طريان العدوان.
دائييرة وا�صعة ملعاناة ال�صيادييين التي خلفها 
علييى  اآثارهييا  انعك�صييت  واحل�صييار  العييدوان 
القت�صيياد الوطني وحييياة املواطنن والعمال، 
�صت�صتعر�ص حجييم الآثار واخل�صائر التي طالت 

هذا القطاع احليوي يف تقارير قادمة.

انفوجرافيك

طيران العدوان يشن 35 غارة 
على ست محافظات

كثف طريان العدوان ال�صعودي 
الأمريكييي غاراته علييى حمافظات 

اجلمهورية خالل �صاعات يوم الأحد 
4 جميياد اأول ١439واملوافييق 
 35 �صيين  اإذ  ٢١_١_٢٠١8م، 
غييارة علييى �صييت حمافظييات 
يف  كبييرية  اأ�صييرارًا  خلفييت 

  .. واخلا�صيية  العاميية  املمتلييكات 
حيث �صيين طييريان العدوان �صييت غارات 

علييى مديرييية �صييرواح مبحافظيية ميياأرب و 
غارتيين علييى مديرييية خييب وال�صعييف مبحافظيية 

اجلييوف .. و�صيين غارة علييى منطقة قطبيين مبديرية نهم يف 

حمافظة �صنعاء و خم�ص غارات على 
مديريتييي حر�ييص و ميييدي مبحافظة 

حجيية و �صت غارات جنوب كهبوب يف 
حمافظة حلج .

الأزهييور يف مديرييية  اأن منطقيية  كمييا  
رازح ب�صعييدة تعر�صت لق�صف �صاروخي 
ومدفعييي �صعييودي وا�صتهدفهييا الطييريان 
بخم�ييص غييارات ، كمييا �صيين غارتيين على 
منطقيية �صجييع مبديرييية كتيياف و مثلهييا 

علييى منطقيية املالحيط مبديرييية الظاهر 
.. ي�صييار اإلى اأن طريان العييدوان �صن غارة 

على الطريق العام مبديرية غمر وثالث 
غارات على وادي �صرب مبديرية �صحار .

التابييع  الأبات�صييي  طييريان  اأطلييق  حيين  يف 
للعدوان ١8 �صاروخييا على قرية قمر و١3 
�صاروخيياً علييى قرييية اخلييل ، فيمييا �صن 
الطييريان احلربييي غارتيين علييى وادي 

جارة يف جيزان .

ا�صت�صهييد واأ�صيييب ١6 مواطناً بغارات لطريان العدوان ال�صعييودي الأمريكي مبديرية منبه مبحافظة �صعييدة.. اأن طريان العدوان 
ا�صتهييدف بعييدة غارات منزل مواطيين و�صيارتن يف الطريق العييام مبديرية منبه، مييا اأدى اإلى ا�صت�صهاد ثالثة ع�صيير مواطنا واإ�صابة 
ثالثيية اآخرييين يف ح�صيلة اأولية .. يذكر اأن هذه اجلرمييية املروعة تاأتي بعد �صاعات من جرمية �صابقيية ا�صتهدف فيها طريان العدوان 
�صيييارة مواطيين مبديرييية رازح واأدى اإلى ا�صت�صهاد ت�صعة مواطنيين بينهم اأربعة اأطفال وامراأتن .. كمييا �صن طريان العدوان اأربع 
غارات على منطقة اآل �صبحان مبديرية باقم، فيما تعر�صت مناطق متفرقة مبديرية رازح لق�صف �صاروخي ومدفعي .. ويف مديرية 

العييدوان غارتن على الطريق العام مبنطقة مران، كما ا�صتهدف ق�صف �صاروخي ومدفعي مكثف جلي�ص العدو حيدان �صن طريان 
ال�صعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح احلدودية.. كما �صن طريان وقت لحق 
غارتيين على منطقة البقييع مبديرية كتاف يف �صعييدة، وغارتن بالقرب من 
�صوق مديرية ال�صفراء اأدت اإحداها اإلى قطع الطريق.. كما �صن طريان 
العييدوان ال�صعودي الأمريكي غارة على مطار احلديدة الدويل.. ويف 
حمافظة تعييز، تعر�صت مناطق حوجلة والروا�ييص بعزلة اله�صمة 
املكتظيية بال�صكان يف مديرية التعزية لق�صف مدفعي عنيف من قبل 
املنافقيين.. ويف حمافظة ميياأرب، ا�صتهدف طييريان العدوان على 
مديرييية �صييرواح بغارتن جويتيين.. ويف حمافظيية اجلوف، �صن 

طريان العدوان ثالث غارات على مديرية امل�صلوب.

ا�صتهييدف طييريان العدوان ال�صعييودي الأمريكي 
�صاعييات  خييالل  غييارة   ٢٢ بييي  حمافظييات  �صييت 
١439واملوافييق  اأول  جميياد   ٧ الأربعيياء  يييوم 

٢4_١_٢٠١8م،  مييا اأدى اإلييى ا�صت�صهاد اأربعة 
العاميية  املمتلييكات  وتدمييري  مواطنيين 

واخلا�صيية .. حيييث ا�صت�صهييد مواطنن 
اثنن وتدمري �صيارتهما يف غارة لطريان 

العييدوان ا�صتهدفييت ج�صيير ن�صييور يف 
مديرييية ال�صفييراء مبحافظة 

�صعييدة ، كمييا �صيين اأربييع 
مناطييق  علييى  غييارات 

متفرقيية ميين مديرييية 
ثييالث  و  باقييم 

غارات على منطقة العطفن مبديرية كتاف .. وا�صت�صهد مواطنن 
اثنيين جراء غارتن �صنهمييا الطريان على منطقيية ذباب مبديرية 

بني ح�صي�ص حمافظة �صنعاء .
و�صيين طييريان العييدوان اأربييع غييارات علييى 
مديرييية خييب وال�صعييف مبحافظيية اجلوف ، 
و غارتيين على مديرييية �صييرواح مبحافظة 

ماأرب ..
ي�صييار اإلييى اأن الطييريان املعييادي �صيين 
غارتيين علييى مدار�ييص العمييري مبديرييية 
ذبيياب يف حمافظة تعييز ، واأربع غارات 
على مديرييية ميدي مبحافظة 

حجة .

العييدوان  وا�صييل 
الأمريكييي  ال�صعييودي 
ا�صتهييداف  ومرتزقتييه 
يف  ممتلكاتهييم  و  املواطنيين 
عدد ميين حمافظات اجلمهورية 
الأثنيين  يييوم  �صاعييات  خييالل 
١439واملوافييق  اأول  جميياد   5
اإلييى  اأدى  مييا  ٢٢_١_٢٠١8م، 
ا�صت�صهيياد واإ�صابيية ١5 مواطنيياً 

بينهم اأطفال ون�صاء .
فقييد ا�صت�صهد �صبعة مواطنن بينهم خم�صة 
اأطفال وامراأة واأ�صيب خم�صة اآخرين يف غارة 
لطريان العدوان على منزل مبنطقة امل�صاعبة 

يف مديرية �صحار مبحافظة �صعدة .
وا�صت�صهد رجل وزوجه احلامل جراء غارة 
ا�صتهدفييت منزلهم مبنطقة الأزقول يف �صحار ، 
فيمييا اأ�صيب مواطيين من اأبنيياء مديرية رازح 

بنريان حر�ص احلدود ال�صعودي .

كمييا اأن طييريان العييدوان �صيين يف �صعييدة 
اأربع غييارات على منطقة حم�صيية بالقرب من 
املدينيية و غارتيين على وادي �صييرب مبديرية 
�صحييار و خم�ييص غارات علييى مديرييية �صدا ، 
كمييا �صن غارتن على منطقتييي غمار و�صعبان 
و ثييالث غييارات على منطقيية اآل علي مبديرية 
رازح احلدودييية و �صت غارات على املالحيط 

واملنزالة واحل�صامة مبديرية الظاهر .
ي�صييار اإلييى اأن ق�صفيياً �صاروخييياً ومدفعياً 
�صعودييياً ا�صتهييدف مديرييية منبييه ومنطقيية 
الغييور مبديرية غميير و املناطييق الغربية من 

مديرية منبه احلدودية .
ويذكيير اأن الطييريان املعييادي �صيين غارتن 
علييى تبة التلفزيون بالعا�صمة �صنعاء و �صت 
غارات علييى منطقتي �صبليية واليتمة مبديرية 

خب وال�صعف يف حمافظة اجلوف .
كمييا اأن مرتزقة العييدوان ا�صتهدفوا جامعة 
العلييوم والتكنولوجيا مبديرييية �صالة يف تعز 

باملدفعية ما اأدى اإلى وقوع اأ�صرار مادية .
ويف جيزان �صن الطريان خم�ص غارات على 

جبل تويلق وقنبورة وجبل اأحمد �صلمان .

العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون 
استهداف املواطنني وممتلكاتهم

22 غارة لطيران العدوان تستهدف 6 
محافظات وتودي بحياة أربعة مواطنني

استشهاد وإصابة 16 مواطنًا بغارات لطيران العدوان بصعدة



                  

ال�صهيييد الذي حتييرك يف ميدان ال�صييراع كان اإميانه بيياهلل �صبحانه 
ا، واأعطاه قوة، اأعطاه قوة اإرادة، وقوة موقف  وتعالى حافًزا اأ�صا�صًيّ
وثباًتييا يف امليييدان، اأعطيياه روحييية عالييية جعلتييه كبرًيا اأمييام اأولئك 
الأَذِلّيين الذييين يييرى فيهم الكثري ميين النا�ييص اأنهم هم الكبييار، اأعطته 

عزمية مل يِلن بعدها، وثباًتا مل يتزحزح بعده.
ال�صهيييد باإميانييه؛ لأن الإن�صييان املوؤميين ميين لزم اإميانييه اأن يبيع 
نُف�َصُهْم  ى ِمَن املُوؤِْمِنَن اأَ نف�صييه من اهلل �صبحانه وتعالى )اإَِنّ الَلّيَه ا�ْصييرَتَ
َة ُيَقاِتُلوَن يِف �َصِبيِل الَلّيييِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن ( َواأَْمَواَليُهييم ِباأََنّ َلهيُييُم اجَلَنّ
]التوبيية:١١١[ هكذا هو ال�صهيييد: ال�صهيد موؤمن، ولأنه موؤمن فقد 
بيياع نف�صييه ميين اهلل، لي�ص هناك اإميييان حقيقي اإميييان واٍع اإميان كامل 
ياأبييى فيييه الإن�صان اأن يبيييع نف�صه من اهلل ويبخل بنف�صييه، لي�ص هناك 
اإميييان �صحيييح اإميان حقيقي اإميييان كامل على هذا النحييو الذي نرى 
ن وياأخذون ببع�ص من  عليييه الكثري من النا�ص ممن يتظاهييرون بالَتّدُيّ

اآداب الإ�صالم و�صنن الإ�صالم ثم يتباعدون عن اأ�صا�صيات يف الإ�صالم.
الإميييان احلقيقييي هو هكذا، املوؤمنييون كما حكييى اهلل عنهم واأخرب 
عنهييم: هم قوم و�صلييوا يف عالقتهم مع اهلل عالقتهييم الإميانية اإلى هذا 
امل�صتييوى: دخلييوا يف �صفقة عظيمة مييع اهلل �صبحانييه وتعالى فباعوا 
يين م�صريها اإليه  ها ميين خالقها من بارئها مَمّ اأنف�صهييم ميين مالكها من رِبّ
ومعادهييا اإليه ومرجعها اإليه. باعوا اأنف�صهييم من اهلل، من اهلل �صبحانه 
قهييا موقف وجهاد  وتعالييى، والبيع هييذا �صفقة عظيميية يُجِلّيها وُيحِقّ

وت�صحية، لي�صت جمرد كالم يف كالم، ل!
َة  ْمَواَليُهم ِبيياأََنّ َليُهُم اجَلَنّ نُف�َصُهْم َواأَ ى ِمَن املُوؤِْمِنييَن اأَ )اإَِنّ الَلّيييَه ا�ْصييرَتَ
ُيَقاِتُلييوَن يِف �َصِبيييِل الَلّيييِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن(]الأنفييال:١١١[ هذه هي 
ال�صفقة، هذا مييا يحققها، هنا يكون الت�صليم لل�صلعة بعد البيع من اهلل 
�صبحانه وتعالى )ُيَقاِتُلوَن يِف �َصِبيِل الَلّيِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن(وُي�صِلّمون 
هييم ومالكهم واإلههم، وهييي بيعة و�صفقة  اأنف�صهييم التي باعوهييا من رِبّ
ا، �صفقيية مل يخ�صر فيها البائع، مع اأنييك كموؤمن اأنت تبيع  عجيبيية جًدّ
نف�صك من اهلل، لكنها �صفقة رابحة وعظيمة، اأنت فيها الرابح، اأنت فيها 
ا  ة وعًزّ الفائييز؛ لأن اهلل غنييٌيّ عن العامليين، اأنت من ك�صبت حييياة اأبدَيّ
خالييًدا، ونعيًما ل ينتهييي ول يتال�صى، اأرقى نعيييم واأ�صمى مقام، اأنت 

من ُحزت ال�صرف الكبري الكبري من رِبّ العاملن.

)من كلمة للسيد عبد امللك بدر الدين احلوثي في الذكرى 
السنوية للشهيد 1434ه�(.

عظمة الشهادة
ِهْم  ِ اأَْمَواًتييا َبْل اأَْحَياٌء ِعْنَد َرِبّ �َصييَنَّ اَلِّذيَن ُقِتُلوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ گَوَل حَتْ
ُ ِمن َف�ْصِلييِه َوَي�ْصَتْب�ِصييُروَن ِباَلِّذيَن مَلْ  ا اآَتاُهييُم اهلَلّ ُيْرَزُقييوَن ، َفِرِحييَن مِبَ
َلّ َخييْوٌف َعَلْيِهْم َول ُهْم َيْحَزُنوَن ، َي�ْصَتْب�ِصُروَن  َيْلَحُقييوا ِبِهم ِمْن َخْلِفِهْم اأَ
ِمِنَن( ]اآل عمران:  يُع اأَْجييَر امْلُوؤْ َ ل ُي�صِ ِ َوَف�ْصييٍل َواأََنّ اهلَلّ ِبِنْعَمييٍة ِمييَن اهلَلّ
ِمِنَن(]اآل عمران:١66[  ١69 - ١٧١[ كمييا قال �صابًقا: )َوِلَيْعَلَم امْلُوؤْ
حتدث عيين املوؤمنيين، موؤمنيين ا�صت�صهييدوا، وموؤمنيين انطلقوا وهم 
ييا يف مواجهة  جرحييى ليلحقوا العييدو، موؤمنيين كان كالمهم كالًما قوًيّ

دعاية معينة: 
ا�َص َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخ�َصْوُهْم َفَزاَدُهْم  ا�ييُص اإَِنّ الَنّ )اَلِّذيييَن َقاَل َلُهُم الَنّ

ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل( ]اآل عمران:١٧3[. اإِمَياًنا َوَقاُلوا َح�ْصُبَنا اهلَلّ
يف هييذا يتبن عظمة ال�صهادة، وف�صييل ال�صهادة يف �صبيل اهلل، الذين 
قتلوا يف �صبيييل اهلل؛ لأنهم يف الواقع واملنافقون يقولون: )اَلِّذيَن َقاُلوا 
لإِْخَواِنِهييْم َوَقَعييُدوا َلْو اأََطاُعوَنا َمييا ُقِتُلوا(]اآل عمييران:١68[ هوؤلء 
الذييين تقولييون ما قتلييوا هم حظوا بف�صييل عظيم ومقييام رفيع، درجة 

عالية.

ْمَواًتييا َبييْل اأَْحَييياٌء(]اآل  ِ اأَ �َصييَنَّ اَلِّذيييَن ُقِتُلييوا يِف �َصِبيييِل اهلَلّ )َوَل حَتْ
عمييران:١69[ هم اأحياء ل يقال لهم اأموات ول تظن باأنهم ماتوا، هم 
ِهْم( اهلل اأعلم يف اأي مكان، يف اجلنة، اأو  اأحياء مبا تعنيه الكلمة )ِعْنَد َرِبّ
يف كوكب اآخر اهلل اأعلم اأين، املهم اأنهم يف مكان، وبالطبع عندما يقول: 
ِهْم( اأنه مييكان رفيع، ومكان يعني قد تكون اجلنة اأو �صيء  )ِعْنييَد َرِبّ
كاجلنيية، اإذا قلنييا اجلنيية قد خلقييت اأو ما خلقييت كما يقييول البع�ص، 
)ُيْرَزُقييوَن(]اآل عمييران:١69[ علييى ما يبدو اأنها حييياة كاملة، حياة 

حقيقية، يرزقون، 
(]اآل عمران:١٧٠[)َوَي�ْصَتْب�ِصييُرْوَن(]اآل عمييران:١٧٠[  )َفِرِحييْنَ
األي�صييت هذه عبارات تدل علييى احلياة احلقيقية؟ اأي�ًصييا م�صتب�صرين 
بالن�صبيية مليين بعدهم ميين النا�ييص املوؤمنن الذييين يجاهييدون يف نف�ص 
الطريييق التي هم ا�صت�صهييدوا فيها اأنهم نا�ص )اأَلّ َخييْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم 
َيْحَزُنييْوَن( ]اآل عمييران:١٧٠[ ل ُيخاف عليهم ول حزن عليهم من اأي 
طييرف كان، اأنها طريقيية فيما لو ح�صل على اأحد منهييم، فيما لو حدث 
اأن يقتييل، اأنييه ماذا؟ �صيلحييق بهم وينال هذه الدرجيية العظيمة عندما 

يقتل يف �صبيل اهلل.
اأن تكون هذه الآية يف مقام بعد احلديث عن املنافقن: )َلْو اأََطاُعْوَنا 
َمييا ُقِتُلييْوا(]اآل عمييران:١68[ األي�ص فيهييا تفنيد لروؤيتهييم هم؟ تفنيد 
لروؤيتهييم؛ لأنييه عندمييا تقول: )اأنييه َما ِمييْن ُقِتُلوا( لكن لحييظ القتلى 
اأييين هييم، اإًذا فاأنت عندما تعتييرب اأن روؤيتك �صحيحيية، وكان الأف�صل 
لهييم اأَلّ يقتلوا معناه عندك اأنت اأن الأف�صل لهم اأَلّ ينالوا هذه الدرجة 
الرفيعيية، هذه احلياة الأبدية عند اهلل، يرزقون، فرحن، م�صتب�صرين، 
اإًذا معنيياه اأنييه ل قيمة لكالمه ويجب اأن يواجه مبثل هذا، يف اأّي ظرف 
يكييون النا�ص فيه يواجه املنافقون بييكالم �صبيه بهذا مبا ت�صمنته هذه 
الآية وغريها من الآيات، عندما يقول: )اترْك، ولي�ص لك دخل، ما باّل، 
و... و... و... اإلييى اآخره( تقول لييه يف الأخري: فيما لو وقع علَيّ �صيء 
ميين هذا، فيما لييو ُقتلت يف �صبيييل اهلل، األي�صت ف�صيليية عظيمة ودرجة 
عالييية؟ اإًذا فاأنييت حتاول اأن حتول بيني وبن ما هو ف�صل عظيم وبن 
مييا هو حياة لي�ص فيه موت على الإطييالق اإل جمرد النتقال، النتقال 

فقط قد يكون حلظات.
فهييل ميكيين اأن يكون نا�صًحييا اأو يكييون راأيه �صحيًحييا و�صائًبا من 
تكييون توجيهاته حتول بيين الإن�صان وبن مقام رفيييع وف�صل عظيم؟ 
اأبييًدا، ل ميكيين اأن ي�صمى نا�صًحييا واإن كان هو نا�صييح يف الوقت نف�صه 
لكيين منطقه لي�ييص منطق النا�صييح ول يعرف كيف ين�صييح، قد ي�صدر 
مثيياًل من قريييب لك يوجهييك اأن ترتك واأ�صييياء من هذه، لكيين يجب اأن 
تفهييم باأن ما يقوله هو واإن كان ميين واقع الن�صيحة، لكنه يف الواقع ل 
يعرف الن�صيحة، لو يعرف هذا الف�صل العظيم - اإذا كان نا�صًحا لك - 
املفرو�ص باأن يدفعك اإلى اأن تناله، اأما اإذا كان منافًقا توبخه توبيًخا.
) ْيُع اأَْجَر امْلُوؤِْمِنْنَ َنّ اهلَل َل ُي�صِ )َي�ْصَتْب�ِصُرْوَن ِبِنْعَمٍة ِمَن اهلِل َوَف�ْصٍل َواأَ
اأف�صل، وبدل  اإًذا بدل احلياة ح�صييل لهم حياة  ]اآل عمييران:١٧١[ 
هييذه احلياة على الأر�ص حياة يف عييامل اآخر اأرقى واأف�صل، ويكفي اأن 
فيهييا الأمن يكفي الإن�صان الأميين اأن يعرف باأن م�صريه اأ�صبح م�صرًيا 
م�صموًنا، اأنه من اأهل اجلنة ول خوف عليه ول حزن. هذه يف حد ذاتها 
ا؛ لأن الإن�صان يف الأر�ص هنا يكون قلًقا، يعني  تعترب نعمة كبرية جًدّ
ل يعييرف كيف قد تكون نهايته، ما عنده �صمانة موؤكدة متاًما باأنه اإلى 
اجلنيية واإن كان يف طريقها، ل يعرف كيف �صتكون النهاية بالن�صبة له، 
اأمييا ال�صهيد فهو حٌيّ وقد عرف اأنه من اأهل اجلنة ويف الوقت نف�صه هو 
يف جنيية، اجلنة احلقيقية، اأو جنة اأخرى، مل يعد هناك موت بالن�صبة 
لييه، ومل يعد هناك قلق بالن�صبة له علييى الإطالق، هذه احلالة وحدها 
ا اأنه قد اأمن عذاب اهلل قد اأمن جهنم، قد اأمن من  تعترب نعمة كبرية جًدّ

�صوء احل�صيياب، قد اأ�صبح يقطع باأنه من اأهييل اجلنة. )ال�صهيد القائد 
ال�صيد ح�صن بدر الدين احلوثي من ملزمة: �صورة اآل عمران، الدر�ص 

ال�صاد�ص ع�صر(.

الشهداء هم صناع النصر في كل عصر
اإننا ونحن ن�صتذكر �صهداءنا العظام، ندرك اأن لل�صهداء يف زمننا ويف 
كل زمن الإ�صهام احلقيقي والأ�صا�صي والرئي�صي يف �صناعة الن�صر، يف 
كل ن�صيير حتقييق للم�صت�صعفن، ويف اإعالء كلمة احلييق بكل ع�صٍر ويف 
كل زمييٍن �صييدع فيه �صييوت احلق �صد الباطييل، واإ�صهامهييم احلقيقي 
والأ�صا�صييي يف اإعييالء كلميية اهلل �صبحانه وتعالى، واإقاميية العدل، ويف 
مواجهيية الظلم والطغيان واجلييربوت يف كل زمٍن ويف كل ع�صر، يف كل 
مرحلييٍة حترك فيهييا للحق والعدل اأمييٌة ومنهٌج وعال فيهييا �صوٌت كان 

لل�صهداء الإ�صهام الأ�صا�صي واحلقيقي.
وبدون ال�صهداء وبدون ال�صهادة وبدون الت�صحية ما كان بالإمكان 
اأن يعلييو للحق �صوت، اأن يتحقييق للم�صت�صعفن واملظلومن خال�ٌص، 
ا وجمييًدا، واأن يتخل�صييوا ميين هيمنيية  اأن يك�صييب امل�صت�صعفييون عييًزّ
املجرميين، مييا كان بالإمكان دفع ال�صيير املُ�صتحِكم، ودفييع الغِيّ ودفع 

الظلم ودفع كل اأ�صكال الف�صاد والطغيان بدون ت�صحية.
كانييت الت�صحية هييي الثمن الذي ل ُبييَدّ منه، ل ُبَدّ منييه يف تخلي�ص 
الأميية من هيمنة الظاملن واملجرمن، ل ُبييَدّ منه يف مواجهة التحديات 
مهمييا كان حجمهييا، ل ُبَدّ منه يف العمل لتغيييري الواقع البئي�ص واملظلم 
ة والكراميية واإلى ما  لالأميية، ل ُبييَدّ منييه يف ال�صعييي للو�صول اإلى العييَزّ

ين�صده النا�ص من عدل وخري واأمن وا�صتقرار.
قييون لهذه الت�صحية ولأن  كان ل ُبييَدّ ميين الت�صحية وكان الذين ُيوَفّ
يدفعييوا هذا الثميين هم املُتمِيّزون يف اإخال�صهييم هلل �صبحانه وتعالى يف 
عبوديتهييم هلل �صبحانييه وتعالى فيما هييم فيه من اإميييان عظيم جعلهم 
ين نحييو اهلل العظيم، راجن ومبتغيين و�صاعن للو�صول  دائًمييا من�صِدّ
هم الأكرب  اإلييى ر�صوانه وباأي ثمن، ر�صييى اهلل �صبحانه وتعالى هو هُمّ
ومبتغاهم الأعظم وطموحهم املهم، وغايتهم املن�صودة، كل ما ياأملون 
الو�صييول اإليه وما يرومون اأن يحققوه باأنف�صهم واأن يك�صبوه من هذه 
احلياة يف كل وجودهم: هو ر�صى اهلل �صبحانه وتعالى.. فكانوا هكذا: 
يياًدا هلل �صبحانييه وتعالييى خمل�صيين هلل �صبحانييه وتعالييى، مبتغن  ُعَبّ
ين ميين كل وجدانهم ومن اأعميياق نفو�صهم  مر�صيياة اهلل تعالييى، من�صِدّ
نحييو اهلل �صبحانييه وتعالى، عرجوا اإليييه واأملوا منه وطلبييوا منه اأن 
ير�صييى عنهم واأن يقبلهم واأن يتقَبّل منهم حياتهم التي وجدوها اأعظم 
مييوه هو: احلياة،  مييا يف اأيديهييم واأعظييم ما يقتنونه ومييا ميكن اأن يقِدّ
هييو: الوجود، هييذا الوجود هذه احلييياة راموا ون�صييدوا اأن يقِدّموها 
موا اأرواحهييم اأنف�صهم حياتهم، وجودهم  هلل �صبحانه وتعالييى، اأن يقِدّ
تهم له اأن  ييوه فاأحُبّوا مبقييدار حمَبّ للمالييك �صبحانييه وتعالى الذي اأحُبّ
مييوا له اأغلى ما لديهم وهييي: النفو�ييص والأرواح.. هكذا كانوا هم  يقِدّ
مييا بينهم وبيين اهلل �صبحانييه وتعالى فحقق لهييم اآمالهييم واأ�صلح لهم 
لهم �صيوًفا لديييه مكَرّمن لديه مينحهم من الإكرام والِرّزق  بالهييم وتقَبّ
ره يف اآياته املباركة اأما  والنعيييم ما وعد به يف كتابه الكرمي.. ومييا �صَدّ
هييم فيما هم عليه جتاه اأُمتهم جتيياه �صعوبهم فهم الذين ن�صدوا لأُمتهم 
العييزة ون�صييدوا لأُمتهم اخلال�ص ميين الظلييم واأرادوا لأُمتهم اأن حتيا 
كرمية عزيزة حمرتمة تعي�ص حالة العدل ويف اأح�صان اخلري حتى لو 
وهبييوا حياتهييم يف هذا ال�صبيل لتحيا الأميية يف املقابل عزيزة كرمية ل 

م�صتذله ول مغ�صوبه ول مهانة.
هم الذين عَزّ عليهم اأن ُتظلم اأُمتهم وهم يتفَرّجون واأن ُته�صم اأُمتهم 
وهييم ل يبالون واأن ت�صتذل وتقهر اأُمتهم وهم غري مبالن ول مهتمن.. 
عييَزّ عليهييم اأن تعاين اأُمتهييم حتت وطيياأة املعاناة والقهيير وال�صتبداد 
وال�صتهداف ثم ل ينه�صون ليق�صوا عنها وليدافعوا عنها وليواجهوا 
كل التحديييات والأخطييار التي ت�صتهدفها.. فكانوا هييم الأُُذن ال�صاغية 
التييي اأ�صغت لأُمتها ف�صمعييت الأنن والوجع والأمل، وكانوا هم العن 
الب�صييرية التي �صاهدت م�صتوى ما تعانيه الأميية من مظلومية كبرية 
ومعانيياة كثرية وماآ�ٍص كبييرية، فكانوا هييم ذوي ال�صمري احلي الذي 
ة وحتركييت فيه روح  حينمييا راأى وحينمييا �صمييع حتركييت فيه العييَزّ
مبالين؛ بل حتركت فيهييم كل م�صاعر  امل�صوؤولييية فلييم يكونوا ميين الاَلّ
املحبيية والإعييزاز لأُمتهم والرحميية باأمتهم والغرية لأُمتهييم ولدينهم 
وملقد�صاتهييم فتحركييوا ابتغاء مر�صيياة اهلل ويف �صبيل ن�صرة وخال�ص 

اأُمتهم املظلومة، واملحرومة واملقهورة واملعانية.
وكانييوا هييم جتيياه القيييم واملبادئ هييم الذييين حملوها، هييم الذين 
دوهييا يف واقييع احلياة، مل يكيين بالإمكان اأبييًدا اأن يقبلوا بالإذلل  ج�َصّ
، وكان العُزّ لهييم اإمياًنا حملوه ومبداأً اآمنوا به  وهييم تثقفوا ثقافة العِزّ
وكذلييك ُخُلًقا تخَلّقييوا به، وكان ال�صرف والكرامة لهييم - اأي�ًصا - مبداأً 

دوه �صلوًكا وموقًفا. وُخُلًقا حملوه وجداًنا وج�َصّ
وكانوا هم حملة م�صروع ين�صييد لالأمة اإقامة العدل حلياتها واإقامة 
اخلييري يف واقعها ومواجهة ال�صر والف�صيياد الذي ي�صتهدفها، هوؤلء هم 
ال�صهييداء الذييين مل يكونوا فقط جمييرد �صحايا.)من كلميية لل�صيد عبد 

امللك بدر الدين احلوثي يف الذكرى ال�صنوية لل�صهيد ١436هي(.

ما الذي يحصل لألمة التي تفقد ثقافة الشهادة؟
اإن الأميية املوؤمنة احلا�صييرة دائًما وامل�صتعدة علييى الدوام لتقدمي 
ال�صهداء، الأمة التييي فيها رجال موؤمنون، باعوا اأنف�صهم من اهلل، وهم 
حا�صرون على الدوام لتقييدمي اأنف�صهم يف �صبيل اهلل وابتغاء مر�صاته، 
دائًمييا مييا تكون اأمة قوية، اأميية يح�صب لها العدو األييف ح�صاب، اأمة يف 
م�صتييوى امل�صوؤولييية، اأميية يف م�صتييوى مواجهيية كل التحديييات، وكل 
الأخطييار، وكل الأعييداء.. لكيين لييو فقييدت الأمة هييذا ال�صهييادة، هذه 
الثقافة، ثقافة ال�صهادة، ثقافة الت�صحية، البذل بال حدود يف �صبيل اهلل 
�صبحانييه وتعالى لكانييت اأمة ذليلة ول�صارت اأميية م�صتعبدة مقهورة، 
مه من �صهداء وهي يف �صبيل  م من القتلى اأ�صعاف اأ�صعاف ما �صتقِدّ تقِدّ

اهلل �صبحانه وتعالى.
ما حتقق بف�صل ال�صهداء وبف�صل ت�صحياتهم وثباتهم وا�صتب�صالهم 
ًة،  ًة وقَوّ يف �صبيييل اهلل �صبحانه وتعالى هو ال�صيء العظيم، ن�صًرا وعَزّ
متها الإبادة اجلماعية، كانوا بالن�صبة  دفًعا لكثري من املخاطر ويف مقِدّ
للطغيياة واملجرميين يف النظييام الظييامل اجلائيير، والقييوى الإقليمييية 
متها  املتاآمييرة والظامليية واملتعاونيية معييه، والقييوى الدولييية ويف مقِدّ
اأمريييكا، كانييوا يريييدون - وذلك وا�صييح حتى يف خطابييات جمرميهم 
واأكابيير جمرميهم - ينادون با�صتئ�صييال الأمة، بالق�صاء عليها، وفعاًل 
وممار�صيية و�صلوًكا كانوا ي�صتهدفون كل �صيييء، بطائراتهم، براجمات 
�صواريخهم، مبدفعيتهم، كانوا ي�صتهدفون كل �صيء الكبري وال�صغري، 
الرجييل واملراأة، ي�صتهدفييون النا�ص حتى يف الجتماعييات الكبرية، يف 
الأ�صواق ويف غييري الأ�صواق، يعني: كان لديهم من نَيّة وا�صحة، ومن 
خالل املمار�صيية وال�صلوك اأثبتوا ذلك اأنهم يريييدون الإبادة اجلماعية 
للنا�ييص، كانييوا ي�صتبيحون حتييت كل العناوييين، ي�صتبيحييون النا�ص 
جميًعييا، عناوين �صيا�صييية، عناوين حتى دينَيّة، ميين جمرميهم الذين 
مييون اأنف�صهييم وكاأنهم اأ�صحيياب دين وحتت عناوييين دينَيّة.. لكن  يقِدّ
لتلييك الت�صحيات واجلهييود وامل�صابرة الأثر العظيييم يف اأن يحقق اهلل 
ن�صًرا يدفع به عن اأُمتنا ال�صتئ�صال واجلرائم التي هي جرائم الإبادة 
اجلماعييية ومييا اإلى ذلك، فمييا حتقق هو �صيء كبري، ومييا �صيتحقق يف 
امل�صتقبييل - اإن �صيياء اهلل - ثمرة لهييذه اجلهود وهييذه الت�صحيات هو 

اأكرث واأكرب واأرقى واأ�صمى واأعظم باإذن اهلل �صبحانه وتعالى.
عندمييا ن�صتذكر ال�صهداء؛ ن�صتذكر ما حييكاه اهلل عنهم: اأنهم اأحياء. 
هييم اأحياء يف وجداننا، اأحييياء يف قلوبنا يف م�صاعرنا، لن نن�صاهم، ولن 
نن�صى ماآثرهم، لن نن�صى مواقفهم، لن نن�صى �صربهم وم�صابرتهم، لن 
نن�صييى ما كانوا عليه من الروحية العالية والبذل والت�صحية والإيثار 
والفييداء لالإ�صييالم وللم�صت�صعفيين، وال�صييدق، ليين نن�صييى ماآثرهم يف 
ميادين العمل.)من كلمة لل�صيد عبد امللك بدر الدين احلوثي يف الذكرى 

ال�صنوية لل�صهيد ١433هي(.

شعبنا يحتاج إلى ثقافة الشهادة؛ ألنها الثقافة التي حتمي 
األمة وتعتز بها وتصمد بها

و�صعبنييا اليييوم وهييو يواجه مييا يواجهييه ميين طغيييان وا�صتكبار 
واإجييرام من قوى ال�صر املتكالبة عليه وعلييى راأ�صها اأمريكا واإ�صرائيل 
وميين يلييف لفهييا ويييدور يف فلكها ميين الأعراب وعلييى راأ�صهييم النظام 
ال�صعييودي العميييل اجلائر الذي جعل ميين نف�صه اأداة بيييد قوى ال�صر 
العاملية ت�صرب به �صعوب املنطقة وتخرب به اأمن وا�صتقرار املنطقة 
�صعبنييا يحتاج اإلييى تر�صيخ هذه الثقافيية اإلى تر�صيخ ثقافيية ال�صهادة 
وال�صتعييداد العايل للت�صحية؛ لأنهييا يف نهاية املطاف هي ثقافة البقاء 
هييي الثقافيية التييي حتمي الأمة التييي تعتز بهييا الأمة التييي ت�صمد بها 
الأميية.. وحمنة الأميية والب�صرية يف هذا الع�صيير ب�صكل عام هي حمنة 
كبييرية هييي نتاج هيمنيية قوى ال�صيير والطغيييان وعلى راأ�صهييا اأمريكا 
ال�صيطييان الأكرب نتاج الهيمنيية والقوة والتمكن لقييوى ال�صر اإمنا كان 
نتاًجييا لتق�صري كبييري اأو هو نتيياج تق�صري على مدى قييرون من الزمن 
اأنتييج يف الواقييع العاملييي اأنتييج هذا الواقييع املوؤ�صييف اأنتج قييوى �صر 
تتحكييم يف واقع الب�صرية تطغى وت�صتكييرب وتظلم ومتار�ص اجلربوت 
بحييق الب�صر وتف�صييد يف الأر�ص تعيث يف الأر�ص ف�صيياًدا واهلل ل يحب 
املف�صدييين. )من كلميية لل�صيد عبد امللك بدر الدييين احلوثي يف الذكرى 

ال�صنوية لل�صهيد ١43٧هي(

ملاذا نحيي ذكرى الشهداء؟  
يف هذه الذكرى العزيييزة، الذكرى ال�صنوية لل�صهيد التي هي ذكرى 
للعييِزّ والإباء، ذكرى للثبات وال�صمييوخ، ذكرى لكل قيم احلق واخلري 
والعداليية، ذكييرى حُتيييي فينا ميين جديييد روح امل�صوؤولييية، وتزيدنا 
ميين جديييد عزًما اإلييى عزمنا وثباًتييا يف مواقفنا، و�صمييوًدا يف مواجهة 

التحديات والأخطار.
يف هييذه الذكييرى ن�صتذكيير ثقافة ال�صهييادة، ون�صتذكيير ال�صهداء مبا 
قَدّموه لنا من درو�ص وعييرب، ون�صتذكر اإ�صهاماتهم العظيمة واملجيدة 
واخلالييدة، ون�صتذكيير واقعنا ومييا نتحمله من م�صوؤوليييات جتاه هذا 

الواقع.

اإننييا حينما ُنحيي الذكرى ال�صنوية لل�صهيييد فاإمنا لنحيي فينا نحن 
خ يف واقعنا مبداأ ال�صهادة يف �صبيل  روح ال�صهادة، لنحيي اأي�ًصا ونر�ِصّ
اهلل تعالى، يف �صبيل احلق، يف اإقامة العدل، يف مواجهة الظلم والطغيان 
ا ونحن يف هييذه املرحلة ويف هذا الع�صر ُنواجه  والإجييرام، وخ�صو�صً
ك�صعييوب م�صت�صعفة حتديات كبييرية، ُنواجه قوى الطغيان العاملية، 
وقوى ال�صتكبار، وقوى الإجرام باأياديها يف داخل مناطقنا و�صعوبنا، 
اأياديها الإجرامية، وكذلك مبكرها الكبري وطغيانها واإجرامها الهائل.. 
ولذلييك مهما كانت التحديات، ومهما كانت ال�صعوبات، مهما كان حجم 
الأخطييار فاإن اأمًة تع�صق ال�صهادة يف �صبيل اهلل تعالى هي �صتظل الأمة 
ال�صامييدة، والأميية الثابتة، والأمة القوية، التييي ل تهزها ول حتنيها 
العوا�صييف اجل�صييام، ول الأحييداث الكبار، �صتبقى هييي الأمة التي ل 
ُتكَبّل بقيود واأغالل اخلوف واملذَلّة وامل�صكنة، ول ُت�صتعبد بالرتهيب، 
ول ُت�صت�صام وُيهيَمُن عليها بال�صطوة واجلربوت والبط�ص من الطغاة 
ا الهتمام بهذه الثقافة  والظامليين واملجرمن.. ولهذا كان من املهم جًدّ
ة والإباء يف زمن نحن اأحوج ما يكون فيه اإلى اأن  التي حُتيي فينا العَزّ
ة، واأن نحيييي يف وجداننا الإباء، يف زمٍن �صعت  ييخ يف اأنف�صنا العَزّ ُنر�ِصّ
قييوى الطغيييان بييكل اإمكانياتها وبييكل الو�صائييل والأ�صاليييب بالبط�ص 
واجل��روت، بالغزو الثق��ايف والفك��ري، بالن�شاط االإعالم��ي املُ�شِلّل، 
خ يف نفو�ص ال�صعييوب كل ال�صعوب ثقافة الهزمية! وروح  اإلييى اأن تر�ِصّ
الياأ�ييص وال�صتكانيية! وكذلييك حاليية الإذلل والقبييول بالهييوان! لأنها 
تييرى يف ذلييك ال�صبيييل املي�صيير للهيمنيية علييى امل�صت�صعفيين والتحكم 
ب�صوؤونهييم ومب�صائرهم.. ولذلك نحن اليوم بثقافتنا القراآنية ك�صعوب 
م�صت�صعفيية م�صلميية ُنحيييي يف اأنف�صنا كل عوامل الثبييات، وكل عوامل 
نا بالأمل يف مواجهة الياأ�ص، وبالقوة  ال�صمييود، وكل العوامل التي متُدّ
يف مواجهة ال�صعف، وبالعزة يف مواجهة املذَلّة، لنكون فعاًل مب�صتوى 
مواجهيية التحديات، ولنكييون بال�صتعانة باهلل تعالييى والعتماد عليه 
والتييوكل عليييه واكت�صاف كل عنا�صر القوة التييي نختزنها فيما وهبنا 
ة  اهلل ك�صعييوب م�صت�صعفيية ميين اإمكانييات ومقييدرات نف�صييية ومعنوَيّ
ومادييية وثقافية وفكرية، ن�صتفيد منها، فتكون فعاًل ِنعَم عوامل القوة 

والثبات وال�صمود.
اليوم حينما ن�صتذكر �صهداءنا الأبرار، فاإننا ن�صتذكر منهم الدرو�ص 
والعظيية والعييربة، ن�صتذكر منهييم املجييد، ون�صتذكر منهييم ال�صمود، 
ون�صتذكيير منهم الإباء. )من كلمة لل�صيييد عبد امللك بدر الدين احلوثي 

يف الذكرى ال�صنوية لل�صهيد ١43٧هي(

واجبنا أن نسعى لتعزيز روح االستعداد العالي للتضحية
  اإن واجبنييا اأن ن�صعييى لتعزيييز روح ال�صتعداد العييايل للت�صحية 
والإ�صييرار على احلييياة الكرمية اأو ال�صهادة بكراميية، احلياة يف هذه 

الدنيا بكرامة اأو ال�صهادة بكرامة يف مواجهة ال�صتعباد.
 ونحن يف هذا ال�صياق ونحن نرى يف واقعنا ونحن نواجه الطغيان 
والعدوان الأمريكي الإ�صرائيلي ال�صعودي نرى كل الأحرار وال�صرفاء 
يف بلدنييا من كل فئييات ال�صعب من الرجال والن�صاء من النخب العلمية 
كذلييك يف امليييدان اجلي�ص واللجييان ال�صعبييية الأحييرار وال�صرفاء هم 
بحمييد اهلل كثري ميين كل الفئات من العلميياء والإعالمين والأكادميين 
كل الأحييرار نراهييم فعاًل وقد تاألقوا بهذا ال�صييرف رجال اأحرار �صرفاء 

8
العظيمة باملفاهيں  ��ة  غ��ن��َيّ متكاملة  م��درس��ة  قيں  م��ن  ال��ش��ه��ادة  وراء  م��ا 

ما وراء ال�سهادة من قيم ما وراءها من مبادئ الروحية التي كان عليها 
ة باملفاهيم العظيمة، مدر�سة من  ال�س�هداء كل هذا مدر�سة متكاملة، مدر�سة غنَيّ
ج منها خرج �سامخ الراأ�س ثابت االإميان عزيز النف�س، ال يرتاجع وال يتاأثر باأي  تخَرّ
ظ�روف مهما كان�ت، ُيواجه كل التحديات وال ياأبه لكل الطغاة وامل�س�تكربين.. 
ز  ال�سهي�د عندم�ا انطل�ق يف مي�دان ال��رضاع باإبائه وعزميت�ه واإميان�ه مبوقف�ه امُلَمَيّ
والعظي�م كان يحم�ل يف نف�س�ه قيم الق�راآن، واأخ�الق الق�راآن، وروحي�ة القراآن، 
�ا! ال، ال، وراء حتركه  والتاأث�ر باالأنبياء العظ�ام، مل يكن حتركه هكذا حترًكا تلقائًيّ
االإمي�ان ب�كل م�ا يف االإمي�ان من روحي�ة عالية، وقي�م عظيم�ة، ومبادئ احل�ق، مبادئ 
ال�سدق، مبادئ النور.. ال�سهيد حمل االإميان يف قلبه قبل اأن يحمل ال�سالح يف يده، 
ه اإلى اهلل  وكان �س�الح االإمي�ان اأقوى من ال�س�الح الذي حمله يف يده، وعندم�ا توَجّ
توج�ه ب�س�دق، وتوجه بِج�ٍدّ يعي ق�سيته يع�ي موقفه ُيدرك م�س�ره واجتاهه، 
فانطل�ق بثباٍت وا�ستب�ساٍر بائًعا نف�سه من اهلل �سبحانه وتعالى، وي�ستند يف موقفه 

متها اجلانب االإمياين. ا يف مقِدّ ة جًدّ اإلى اأُ�س�س مهَمّ



                  

اإننييا حينما ُنحيي الذكرى ال�صنوية لل�صهيييد فاإمنا لنحيي فينا نحن 
خ يف واقعنا مبداأ ال�صهادة يف �صبيل  روح ال�صهادة، لنحيي اأي�ًصا ونر�ِصّ
اهلل تعالى، يف �صبيل احلق، يف اإقامة العدل، يف مواجهة الظلم والطغيان 
ا ونحن يف هييذه املرحلة ويف هذا الع�صر ُنواجه  والإجييرام، وخ�صو�صً
ك�صعييوب م�صت�صعفة حتديات كبييرية، ُنواجه قوى الطغيان العاملية، 
وقوى ال�صتكبار، وقوى الإجرام باأياديها يف داخل مناطقنا و�صعوبنا، 
اأياديها الإجرامية، وكذلك مبكرها الكبري وطغيانها واإجرامها الهائل.. 
ولذلييك مهما كانت التحديات، ومهما كانت ال�صعوبات، مهما كان حجم 
الأخطييار فاإن اأمًة تع�صق ال�صهادة يف �صبيل اهلل تعالى هي �صتظل الأمة 
ال�صامييدة، والأميية الثابتة، والأمة القوية، التييي ل تهزها ول حتنيها 
العوا�صييف اجل�صييام، ول الأحييداث الكبار، �صتبقى هييي الأمة التي ل 
ُتكَبّل بقيود واأغالل اخلوف واملذَلّة وامل�صكنة، ول ُت�صتعبد بالرتهيب، 
ول ُت�صت�صام وُيهيَمُن عليها بال�صطوة واجلربوت والبط�ص من الطغاة 
ا الهتمام بهذه الثقافة  والظامليين واملجرمن.. ولهذا كان من املهم جًدّ
ة والإباء يف زمن نحن اأحوج ما يكون فيه اإلى اأن  التي حُتيي فينا العَزّ
ة، واأن نحيييي يف وجداننا الإباء، يف زمٍن �صعت  ييخ يف اأنف�صنا العَزّ ُنر�ِصّ
قييوى الطغيييان بييكل اإمكانياتها وبييكل الو�صائييل والأ�صاليييب بالبط�ص 
واجل��روت، بالغزو الثق��ايف والفك��ري، بالن�شاط االإعالم��ي املُ�شِلّل، 
خ يف نفو�ص ال�صعييوب كل ال�صعوب ثقافة الهزمية! وروح  اإلييى اأن تر�ِصّ
الياأ�ييص وال�صتكانيية! وكذلييك حاليية الإذلل والقبييول بالهييوان! لأنها 
تييرى يف ذلييك ال�صبيييل املي�صيير للهيمنيية علييى امل�صت�صعفيين والتحكم 
ب�صوؤونهييم ومب�صائرهم.. ولذلك نحن اليوم بثقافتنا القراآنية ك�صعوب 
م�صت�صعفيية م�صلميية ُنحيييي يف اأنف�صنا كل عوامل الثبييات، وكل عوامل 
نا بالأمل يف مواجهة الياأ�ص، وبالقوة  ال�صمييود، وكل العوامل التي متُدّ
يف مواجهة ال�صعف، وبالعزة يف مواجهة املذَلّة، لنكون فعاًل مب�صتوى 
مواجهيية التحديات، ولنكييون بال�صتعانة باهلل تعالييى والعتماد عليه 
والتييوكل عليييه واكت�صاف كل عنا�صر القوة التييي نختزنها فيما وهبنا 
ة  اهلل ك�صعييوب م�صت�صعفيية ميين اإمكانييات ومقييدرات نف�صييية ومعنوَيّ
ومادييية وثقافية وفكرية، ن�صتفيد منها، فتكون فعاًل ِنعَم عوامل القوة 

والثبات وال�صمود.
اليوم حينما ن�صتذكر �صهداءنا الأبرار، فاإننا ن�صتذكر منهم الدرو�ص 
والعظيية والعييربة، ن�صتذكر منهييم املجييد، ون�صتذكر منهييم ال�صمود، 
ون�صتذكيير منهم الإباء. )من كلمة لل�صيييد عبد امللك بدر الدين احلوثي 

يف الذكرى ال�صنوية لل�صهيد ١43٧هي(

واجبنا أن نسعى لتعزيز روح االستعداد العالي للتضحية
  اإن واجبنييا اأن ن�صعييى لتعزيييز روح ال�صتعداد العييايل للت�صحية 
والإ�صييرار على احلييياة الكرمية اأو ال�صهادة بكراميية، احلياة يف هذه 

الدنيا بكرامة اأو ال�صهادة بكرامة يف مواجهة ال�صتعباد.
 ونحن يف هذا ال�صياق ونحن نرى يف واقعنا ونحن نواجه الطغيان 
والعدوان الأمريكي الإ�صرائيلي ال�صعودي نرى كل الأحرار وال�صرفاء 
يف بلدنييا من كل فئييات ال�صعب من الرجال والن�صاء من النخب العلمية 
كذلييك يف امليييدان اجلي�ص واللجييان ال�صعبييية الأحييرار وال�صرفاء هم 
بحمييد اهلل كثري ميين كل الفئات من العلميياء والإعالمين والأكادميين 
كل الأحييرار نراهييم فعاًل وقد تاألقوا بهذا ال�صييرف رجال اأحرار �صرفاء 

كرام، وحرائر �صريفييات عزيزات �صاخمات ثابتات �صامدات موؤمنات، 
الكل يعي�ص هييذه الروحية من ال�صتعداد العايل للت�صحية وال�صمود؛ 
ييِل كل الأخطار  هييذا ما يجييب اأن نعززه، وهذا مييا يرقى بنا دائًما لتحُمّ
ومواجهة كل التحديات. )من كلمة لل�صيد عبد امللك بدر الدين احلوثي 

يف الذكرى ال�صنوية لل�صهيد ١43٧هي(

ماذا نستلهم من الشهيد؟
ة والوفيياء، وال�صدق،  يف يييوم ال�صهيييد ن�صتلهييم من ال�صهيييد العييزَّ

والثبات على احلق، والبذل والعطاء والت�صحية.
ون�صتلهييم ميين ال�صهيييد الأخييالق والِقَيييم العالية، وكذلييك ن�صتذكر 
م�صوؤوليتنا جميًعا، م�صوؤولييية جمتمعنا جتاه اأبناء ال�صهداء التي هي 
يية علينا جميًعا.)ميين كلمة لل�صيد عبد امللييك بدر الدين  م�صوؤولييية مهَمّ

احلوثي يف الذكرى ال�صنوية لل�صهيد ١433هي(

في ذكرى الشهيد نستذكر كل الشهداء عبر التاريخ
�صيية ن�صتذكر فيها كل  يف ذكييرى ال�صهيييد هذه املنا�صبيية الغالية املقَدّ
ال�صهييداء عرب التاريخ، ومن خمتلف الأزمنة واملناطق والبلدان واإلى 
متهم ال�صهييداء من الأنبياء، وال�صهداء  يومنييا هذا..   ال�صهداء ويف مقِدّ
من ال�صديقن، وال�صهداء من كافة املوؤمنن املجاهدين يف كل الع�صور 
ل، يف يوم َبْدٍر،  والأزمنيية واملناطق والبلدان، ويف �صدر الإ�صييالم الأَوّ
ويف يييوم اأُُحييد، ويف مقامات الإ�صالم واأيامه اخلالييدة واأيامه املجيدة، 
واإلى �صهداء ع�صرنا يف فل�صطن اجلرح النازف لأُمتنا الإ�صالمية، اإلى 
العييراق، اإلييى لبنان، يف كل ُبقعة من بقاع العييامل الإ�صالمي �صقط فيها 
�صهيييد، بذل نف�صه هلل، وُن�صرة للم�صت�صعفن من عباد اهلل، و�صوًل اإلى 
�صهييداء م�صريتنييا املباركيية واملُظَفّرة.)من كلمة لل�صيد عبييد امللك بدر 

الدين احلوثي يف الذكرى ال�صنوية لل�صهيد ١433هي(

 الشهداء رجال عظماء لهم مقامهم العظيم عند الله سبحانه وتعالى
 ن�صتذكيير �صهداءنييا العظميياء، ون�صتذكيير �صهداء النهييج الإلهي من 
اأنبييياء اهلل واأوليائه، ن�صتذكر ال�صهداء على طول خط الر�صالة الإلهية 
علييى امتداد التاريخ وناأخذ الدرو�ييص ون�صتلهم الدرو�ص وناأخذ الِعرَب 

من هذه املنا�صبة املهمة.
ناأخييذ الدرو�ييص التي نحيين يف اأََم�ِصّ احلاجيية اإليهييا يف الواقع الذي 
نعي�صييه، والتحديييات التييي متُرّ بنييا والأخطييار املعروفة التييي تهدد 

الواقع من حولنا.
عندمييا نتحدث عن ال�صهييداء يف �صبيل اهلل فنحيين نتحدث عن رجال 
عظميياء لهييم مقامهم العظيم عنييد اهلل �صبحانييه وتعالى، لهييم مكانتهم 
الرفيعيية عند اهلل �صبحانييه وتعالى، ومهما قلنا ومهمييا حتدثنا ومهما 
نا فلن ي�صل حديثنا عنهم اإلى م�صتوى ثناء اهلل عليهم، وما اأعد لهم  عرَبّ

من النعيم العظيم واملكانة ال�صامية.
هم اأحباء اهلل واأولياء اهلل الذين ر�صي اهلل عنهم واأر�صاهم ومنحهم 
هذا ال�صرف الكبري الذي هو و�صام عظيم لأولياء اهلل �صبحانه وتعالى.
)ميين كلميية لل�صيد عبييد امللك بدر الدييين احلوثي يف الذكييرى ال�صنوية 

لل�صهيد ١434هي(

مسؤوليتنا جتاه الشهداء
ميين وفائنا لل�صهييداء ومن م�صوؤوليتنا جتاههييم اأن نكون اأوفياء مع 
املبييادئ والقيم التييي �صحوا من اأجلهييا، فال�صهداء قدمييوا اأنف�صهم يف 
�صبيييل اهلل لأهييداف عظيمة؛ كييي يتحقق العدل، كي يييزول الظلم، كي 
ة، كي تتحقق لأمتهييم الكرامة، كي يقوم دين  ينعييم النا�ص بال3٢3عَزّ
اهلل، لأجييل اأن تعلييو كلميية اهلل، القيييم واملبييادئ والأهييداف التي قدم 
ال�صهييداء اأنف�صهييم يف �صبيييل اهلل من اأجلهييا، و�صحوا ميين اأجلها يجب 
اأن نكييون اأوفييياء معهييا، فاأن تكييون جهودنييا جميًعا كمجتمييع موؤمن، 
وكمجاهدييين يف �صبيييل اهلل �صبحانه وتعالى قائمة علييى هذا الأ�صا�ص، 
�صة العظيمة من اأن ت�صوبها الأ�صياء التي  واأن ن�صون هذه امل�صرية املقَدّ
ُت�صيييئ اإلى قدا�صتها، واإلى قدا�صيية ق�صيتها، واإلى م�صتوى ت�صحياتها 
ء ما قَدّموه ميين ت�صحيات  وعطائهييا وبذلهييا.. هييوؤلء ال�صهداء الأجيياَلّ
و�صلييت اإلى م�صتييوى النف�ص واحلياة بكلهييا، كان اأملهم اإقامة احلق، 
اإقاميية العدل، اأن ينعم جمتمعهييم املوؤمن بالعييدل وبالأمن وبال�صالم، 
ة  واأن يتحقييق يف واقعه دييين اهلل �صبحانه وتعالييى، والرحمة والأخَوّ
والقيم العظيمة والنبيلة، فمن الوفاِء لهم الوفاُء مع تلك املبادئ ومع 
تلك القيم.. اأي�ًصا من الوفاء لهم، من م�صوؤولياتنا كمجتمع موؤمن جتاه 
هييوؤلء ال�صهداء رعاية اأ�صرهم، والهتمييام باأ�صرهم، اأ�صر ال�صهداء هم 
اأمانة يف اأعناقنا جميًعا كمجتمع م�صلم، )من كلمة لل�صيد عبد امللك بدر 

الدين احلوثي يف الذكرى ال�صنوية لل�صهيد ١43٢هي(

يقع على عاتق اجلميع مسؤولية كبيرة جتاه أسر الشهداء 
ون�صتذكر اأي�ًصا يف ذكرى ال�صهيد: الف�صل العظيم لأُ�صر ال�صهداء ملن 
يحت�صبييون �صهداءهم عند اهلل �صبحانه وتعالييى، اهلل �صبحانه وتعالى 
َمَواِل  َن الأَ ييَن اخَلوْف َواجُلوِع َوَنْق�ييصٍ ِمّ ُكْم ِب�َصْيٍء ِمّ يقييول: گَوَلَنْبُلَوَنّ
يَبٌة  �صِ اَبْتُهييم ُمّ اِبِريَن  اَلِّذيييَن اإَِذا اأَ�صَ ييِر ال�صَّ َمييَراِت َوَب�ِصّ َوالأنُف�ييصِ َوالَثّ
ِهْم َوَرْحَمٌة  ِبّ ن َرّ َلَواٌت ِمّ وَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ ا اإَِلْيِه َراِجعوَن  اأُ َنّ ِ َواإِ ا هلِلّ َقاُلييوْا اإَِنّ

َواأُوَلِئَك ُهُم املُْهَتُدوَنگ]�صورة البقرة:١55 - ١5٧[.
فكل اأُ�صرة �صهيد قَدّمت يف �صبيل اهلل من اأبنائها واحت�صبتهم عند اهلل 
�صبحانييه وتعالييى لها عند اهلل هذا ال�صرف، لها عند اهلل هذا الف�صل، لها 
ِهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك  ِبّ ن َرّ َلَواٌت ِمّ عند اهلل هذه الكرامة: گاأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ
ُهييُم املُْهَتُدوَنگ لهم هذه املنزليية الرفيعة والعالية والف�صل الكبري عند 
اهلل، ولهييم هييذا العطيياء الإلهييي الذي وعدهييم اهلل به، وليين ُيخلف اهلل 
وعده..  وم�صوؤولية اجلميييع: دولة، موؤ�ص�صات، دولة وما تبقى منها، 
وجمتمًعييا، م�صوؤوليتنييا جميًعييا م�صوؤولية كبرية جتاه اأ�صيير ال�صهداء 
حقهييم علينييا اأن نتعاطييى معهم مثييل اأ�صرنييا متاًما متاًمييا األًّ يجوعوا 
ون�صبييع اأَلّ يلحقهييم املعانيياة فييال يجييدون ميين ميييد اإليهم يييد املحبة 
والإخيياء والرحمة والكفالة والتعاون، م�صوؤوليتنا جميًعا وهذه قيمنا 
كيمنييين قيم الكرم قيم العطاء قيم الإح�صان قيم املروءة قيم التعاون 
اأن نحافييظ عليها.. اأُ�صر ال�صهداء هم اأمانيية يف اأعناقنا جميًعا كمجتمع 
م�صلييم، نتحمييل م�صوؤولييية اأمييام اهلل جتاه هييذه الأ�صيير يف رعايتها، يف 
م�صاعدتهييا، الكثري من تلك الأ�صر التي قدمت �صهداء فقدت من يعيلها، 
ميين يهتم بها، فيجب على املجتمع اأن يكون جتاه هذه الأُ�صر ُمكِرًما لها 
وحنوًنا جتاهها، رعاية ورحمة وخدمة واإح�صان، وهذا قليل من كثري 
يف مقابييل ما حتقق بربكة ال�صهييداء، يف مقابل ما حتقق لالأمة من خالل 

ت�صحياتهم، قليل من كثري، ولن ي�صيع �صيء يف هذا الجتاه.
م  ا، كل اإن�صان يتذكر فيما لو كان هو الذي قَدّ وليتذكيير كل اإن�صييان مَنّ
نف�صييه يف �صبيل اهلل، ويف �صبيل ن�صييرة امل�صت�صعفن، األي�ص �صياأمل من 
بقييية جمتمعه واإخوانه اأن يكونوا هم من يكونون مبادرين اإلى رعاية 
مه يف �صبيل اهلل؟ هييذا �صيء مهم وهو  اأُ�صرتييه؟ اإلييى اأَلّ ين�صييوا له ما قَدّ
م�صوؤولية اأمام اهلل �صبحانه وتعالى.. فقد رحل هوؤلء ال�صهداء العظام 
وتركييوا اأمانيية اأودعوها اإيانييا هي: براعييم الإ�صالم، براعييم الإميان، 
ل  الأ�صبال الأعزاء اأبناوؤهم، تركوا اأي�ًصا اأمانة يف اأعناقنا جميًعا نتحَمّ
م�صوؤولييية جتاهها هي: اأُ�صرهم.)من كلمة لل�صيييد عبد امللك بدر الدين 

احلوثي يف الذكرى ال�صنوية لل�صهيد ١43٢هي(

مسؤوليتنا جتاه اجلرحى
بعد مقام ال�صهييداء، هناك مقام عظيم كرتبة ثانية عند اهلل �صبحانه 
قون( الذين جاهدوا يف �صبيل اهلل واأ�صبحوا معوقن،  وتعالييى: )املعَوّ
البع�ييص قييدم ميين اأع�صائييه، البع�ص قييدم رجلييه، البع�ييص اأ�صبح ل 
ي�صتطيييع اأن مي�صييي، البع�ييص قدم نظييره، البع�ص قدم يييده، قدم من 
ج�صييده من اأع�صائه؛ ولأنه �صار معوًقا �صييار يعي�ص و�صًعا معيًنا يف 
حياته، ينق�ص عليه الكثري ميين الأمور، ت�صحياتهم كبرية، ت�صحيات 
املعوقيين ت�صحيييات كبييرية وهييي يف امل�صتييوى الثيياين بعييد ت�صحية 
ال�صهييداء، وهييم يف منزلة ال�صهييداء الأحياء، لهم حييق على اجلميع يف 
رعايتهم يف تكرميهم يف احرتامهم يف الهتمام بهم، ويجب اأن يكون لهم 
منزليية خا�صة، اأن يكييون لهم موقع خا�ص يف قلوبنا يف نفو�صنا جميًعا، 
واأن يييدرك الكل جميع اأبنيياء املجتمع امل�صوؤولييية جتاههم، هذا �صيء 
مهم نذكر به. )من كلمة لل�صيد عبد امللك بدر الدين احلوثي يف الذكرى 

ال�صنوية لل�صهيد ١43٢هي(..
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العظيمة باملفاهيں  ��ة  غ��ن��َيّ متكاملة  م��درس��ة  قيں  م��ن  ال��ش��ه��ادة  وراء  م��ا 

أهمية النفير العاں
في القران الكريں

• �صييورة التوبيية هي من اأجمل ال�صور يف القراآن الكرمي يف جمال التعبئة 
العاميية للم�صلميين يف مواجهيية اأعدائهييم - تناولييت كل موا�صيييع املواجهة، 
اأولئييك الذييين ينطلقييون للتثبيييط ، هاجمتهم مهاجميية قوية، توبيييخ عنيف، 
�صخرييية منهم ا�صتهييزاء بهم، حتطيم مل�صاعرهييم ، ) واإذ �صرفنا اإليك نفرًا من 

اجلن �ص:4(.

الرسول )صلوات الله عليه وعلى آله ( القائد واملبادر
• اأمل يتحييرك الر�صييول )�صلييوات اهلل عليييه وعلييى اآلييه( هييو يف غييزوة 
]تبييوك[ ليهاجييم هييو، وعلى م�صافة طويليية جدًا من املدينيية نحو )٧5٠ 
كييم( اإلى تبوك ليواجه دولة عظمى يف ذلييك الزمن هي دولة الرومان. اأراد اأن 
يقييول لأمته: اإن من ينتظرون، وي�صمتون هم من �صيكونون اأذلء اإذا ما هجم 
ن لأن ُيفتنوا عن دينهم، ولأن يتنازلوا  عليهم العدو، هم من �صيكونون معّر�صِ

بب�صاطة عن دينهم،)واإذ �صرفنا اإليك نفرًا من اجلن �ص:3( 
• الر�صول )�صلوات اهلل عليه وعلى اآله(، كان يهيئ، ويلب�ص لمة حربه، 
ويدعييو امل�صلميين اإلييى الإنفيياق، واإلى اخلييروج يف �صبيل اهلل، ثييم يدعو وهو 
يف الطريييق، ويدعو وهو يف ميييدان القتال، هنا الدعاء يقبل.)�صورة اآل عمران 

الدر�ص الثاين �ص:5(
• الر�صييول )�صلييوات اهلل عليه وعلى اآلييه( رّبى امل�صلمن على الهتمام، 
رّبييى امل�صلميين على املبييادرة، ربييى امل�صلميين علييى ا�صت�صعييار امل�صئولية، 
علييى اأن تكون لديهييم روح وّثابة داخل كل �صخ�ص منهييم، روح جهادية روح 
ت�صت�صعيير امل�صئولييية فتنطلق، ل تنتظر الأعداء واإن كانييوا كبارًا، واإن كانوا 

ميتلكون خمتلف و�صائل القوة )واإذ �صرفنا اإليك نفرًا من اجلن �ص:3( 

االعتماد على الله من أهم 
عوامل القوة في مسألة اجلهاد

اأول نقطيية من عوامل القوة يف م�صاألة اجلهاد يف �صبيل اهلل اأنك تنطلق واأنت 
تعتمييد علييى معية اهلل �صبحانييه وتعالى على ن�صييره، على تاأييييده، اأملك به، 
ثقتييك به، توكلييك عليه، وهذا ميثل عامييل اطمئنان مهم جدا لأنييه مهما كانت 
اإمكانياتييك حمدودة واإمكانياتك ب�صيطة واأنت تواجه عدوا لديه العدد الكبري 
من اجلنود، لديه الإمكانيات والقدرات الع�صكرية الكبرية والإمكانات املادية 
الكبييرية فاأنت حينئٍذ ل تنطلق من منطلييق املقارنة بن م�صتوى ما متلك اأنت 
ومييا ميلكه هو، ما يتوفر لك اأنت من الإمكانات والقدرات وما يتوفر بيده هو، 
ل، اأنت تعتمد على اهلل �صبحانه وتعالى اأنت تتوكل على اهلل �صبحانه وتعالى، 
اأنييت حت�صب ح�صاب اهلل القييوة العزيز القاهر الذي هو جييل �صاأنه مهما كانت 
قييدرات عدوك واإمكانات عييدوك هو ميلك قلب عدوك هو ميلييك م�صاعر عدوك 
هييو القادر على اأن يلقييي يف قلبه الرعب ثم ل يتما�صك ثييم يفقد توازنه وقوته 

و�صعوره بالقوة مهما كان ما بيده من �صالح واأن تنهار معنوياته نهائيا.
انطالقيية الإن�صييان املوؤميين يف موقفه احلييق وق�صيته العادليية وهو يواجه 
الظلييم ويواجه الطغيان ويواجه العدوان وهو يحمل هذا الإميان "اأن اهلل مع 
املوؤمنيين " واأنييه ي�صتند اإلى وعييد اهلل �صبحانه وتعالى بالن�صيير، يوِجد لديه 
اندفاعييا كبييريا ويعزز يف نف�صييه معنويات عالية، مل يعد ي�صعيير بال�صعف، ما 
الييذي يوؤثيير على موقييف الإن�صان ما الييذي يوؤثر على نف�صيته مييا الذي ي�صبب 
الهزمييية لأي قييوم اأو اأميية ال�صعور بال�صعييف، ما هو العامل املهييم يف امليدان 
ال�صعييور بالقييوة، الإن�صييان املوؤميين الييذي تر�صييخ يف وجدانييه ويف يقينه ويف 
م�صاعييره اأن اهلل معه حا�صيير معه لي�ص غائباً عنه ول غافيياًل عنه واأنه ي�صتند 
اإلييى اهلل ويعتمييد على اهلل ويتوكل على اهلل وي�صتذكيير وعد اهلل بالن�صر "وكان 
حقييا علينييا ن�صيير املوؤمنيين"، "اإن تن�صييروا اهلل ين�صركم ويثبييت اأقدامكم"، 
"ولين�صرن اهلل من ين�صره"، كل هذه الوعود الإلهية هي وعود �صادقة وعود 
جادة لي�صت هزلية ولي�صت ملجرد اخلداع اأو اأن الهدف منها الدفع بالآخرين، 
اإذا اندفعييوا خال�ييص ثم يتن�صييل عنهم، ل، اإذا عملنا ما، علينييا اأن نعمل وفق 
التوجيهييات الإلهييية فاهلل هو الأوفى واهلل هو الأ�صييدق ولن يخلف وعده اأبدا 

اأبدا. اهلل  من  اأ�صدق  اأحد  حديثا" ما  اهلل  من  اأ�صدق  "ومن 
ميين حما�صرة ال�صيد عبد امللييك بدر الدين احلوثي حفظييه اهلل عن التعبئة 

العامة ي ٢٧-١-٢٠١٧

اإعييييداد: دائييييييرة الثقافييية القراآنييييية

إعــداد    دائرة الثقافة القرآنية
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رصد بشائر النصر 3  - 8 جماد أول 1439 والموافق  20- 28 -1 2018م

َزُنو� َو�أَنُتُم  قال تعالى: {َواَل َتِهُنو� َواَل َتْ

ِمِننَي } �آل  وؤْ �الأَْعَلْوَن �إِن ُكنُتم ُمّ
عمر�ن 139

الفتاك األخضر قاهرM2 يسحق حشود االرتزاق في اخليامي بتعز 
وأبطالنا يطهرون مواقع في البيضاء وينفذون 14 عملية هجومية 

وقن��ص 38 غ�ازيًا وم�رت��زقًا  وتدمي�ر 24 آلي�ة
كربياء واإباء االأبطال ت�سمخ على جبال عليب جنران وتطل من 

ال�رضفة وت�سدح يف نهوقه وعمليات ال�سجعان يف جبهات ع�سر وجيزان تتحول 

اإلى كوابي�س وجنون داخل ق�سور املهفوف واأ�سياده فيما اأ�سود ميدي ي�سورون 

ال�سحراء بجماجم اجلنجويد ورجال ال�ساحل يحولون مع�سكرات الغزاة واملنافقن 

اإلى م�ساهر الآلياتهم وجنودهم ويف اجلوف اأبطال يجعلون من الرمال جمرًا ينتعلها اخلونة 

واملنافقن واإلى عا�سمة احل�سارات ماأرب يحر�سها اأويل الباأ�س ال�سديد وبوا�سل نهم يوردون 

املرتزقة وقودًا جلهنم واإلى حلج والبي�ساء عمليات االأبطال ال تهداأ و�سيوفًا ال تغمد وبنادق م�رضعة 

ال ت�ساأم اأوتنام.. اإنها معركة احلرية ومعركة الكرامة ومعركة امل�سر وقد اأتى زمنها وح�رض رجالها 

فاإلى اأن ت�ستعاد حريتنا وكرامتنا واإلى اأن ناأخذ بثاأرنا ممن اأعتدى علينا وقتل اأطفالنا ون�ساءنا واإلى 

اأن يحكم اهلل �سنظل �سامدين م�ستب�سلن ثابتن لن نرتاجع اأو نخور نعي�س اأعزاء كرماء 

اأو نلحق مبن �سبقنا من الرجال �سهداء عظماء يف م�ساف االأنبياء 

وال�سديقن.. واإلى م�ستجدات اأبطالنا 

لهذا لالأيام املا�سية نقدم لكم املوجز 

االأ�سبوعي لب�سائر الن�رض..

قصف مدفعي وصاروخي مكثف على الشرفة 
وزلزال 2 يدك جتمعات ومرابض مدفعية اجليش الس�عودي خلف 

نهوقه.. والقناصة تقنص 3 جنود سعوديني

جبهة نجران:

جبهة جزيان :

بعد عمليات القن�ييص النوعية التي 
طالييت الع�صرات من جنييود اآل �صعود 
وبعد �صل�صلة من الهجمات وال�صربات 
ال�صاروخية لأبطالنييا يف جبهة جيزان 
اأطلييق العييدو حمليية منا�صدة 
بالتوجييه  للمواطنيين 
اإلى م�صت�صفيات جيزان 
بالييدم  للتييربع 
ذ  نقييا لإ

الع�صييرات ميين جرحييى جنييوده ومرتزقتييه وعلييى 
الرغييم ميين اإمكانياتييه الع�صكرييية الكبييرية واآلياته 
اأن  اأن احلقيقيية  اإل  املدرعيية ومواقعييه املح�صنيية 
العييدو يتاأمل ويعاين اأ�صد واأنكى مما يعانيه منهم مع 
اهلل وذلييك م�صداق لقييول اهلل �صبحانييه وتعالى )اإن 
تكونييوا تاأملييون فاإنهم ياأملييون كما تاأملييون وترجون 
ميين اهلل ما ل يرجون( وعودًا اإلييى اإجنازات اأبطالنا 
و�صرباتهييم النوعييية فخييالل الأيييام املا�صية متكن 
اأبطييال وحدة الهند�صة ي بعون اهلل ي من تدمري اآليتن 
بعبوات نا�صفة خلف قرييية حام�صة وطقم ع�صكري 

يف موقييع حيييد املحجيير... ويف ذات ال�صييياق نفييذ 
اأبطالنييا عملية هجومية خاطفة على مواقع املرتزق 
يف جبل قي�س و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم... 
كما �صن �صالح املدفعية ق�صفاً مدفعياً على جتمعات 
جنييود ومرتزقيية اآل �صعود واآلياتهييم يف عدة مواقع 
منها جتمعات للجي�ييص ال�صعودي واملنافقن يف تبة 
الرم�صيية و منفييذ الطييوال ومركييز حموليية يف جبل 
قي�ييص وموقييع ملحمة وال�صييودة وموقييع الفري�صة 
وجتمعييات اجلنييود ال�صعودين يف قرييية ام القطب 
ال�صرقييية وخلييف موقع حام�صيية ويف قرية ال�صودة 

وموقع اخل�شل و�شق��وط عدد من القتلى واجلرحى 
يف �صفوفهييم وفييرار عييدد ميين الآليييات و�صيييارات 
ال�صعاف تهييرع الى املكان كما دكت املدفعية �صمال 
جتمعات للجي�ص ال�صعودي يف موقع الكر�ص وجوبح 

وقرار جماعي لآلياتهم وافرادهم من املوقع.
كمييا مت اإطييالق عييدد ميين �صواريييخ الكاتيو�صييا 
علييى جتمعات للجنييود ال�صعودين يف مركز عرعرة 
وعلييى جتمعييات للجنييود ال�صعودييين يف موقعييي 
ملحمة وال�صودة ويف جبل قي�ص وقبالته كما ق�صفت 
ال�صاروخية جتمعييات للجنود ال�صعودين يف مركز 

بيية  �صيا
ميين  بعييدد 

يييخ  ر ا �صو
الكاتيو�صييا وم�صييرع 

ع�صكرييين  وجييرح 
�صعودييين واحييرتاق اآلية.. 

فيما متكنت وحييدة القنا�صة من 
قن�ييص ٧ جنود �صعودين خلف قرية 

حام�صيية ويف قرية قييوى وجنوب موقع 
الرديف الع�صكري.

عملية هجومية على جبل قيس وتدمير 4 آليات وقنص 7 جنود سعوديني 

قص�ف مدفعي مكثف عل�ى مواقع اجليش الس�عودي 
وإعطاب آلية وإحراق أخرى في موقع مجازة

 وقنص 3 منافقني قبالة منفذ علب.

جبهة عسري:

جبهة مأرب:

طالييت قذائف مدفعييية اجلي�ص واللجان ال�صعبية مواقييع وجتمعات اجلي�ص ال�صعودي 
ومرتزقتييه يف الربوعة وقرية جمازة ويف رقابة الييزج ورقابة الهنجر وخلف 

موقع امل�صيال
گ مدفعية اجلي�ص واللجان ال�صعبية ت�صتهدف بعدد من القذائف جتمعات 

للجنود ال�صعودين واملنافقن يف الربوعة
كمييا متكيين اأبطالنا من اإعطيياب اآلية للجي�ص ال�صعييودي يف قرية جمازة 
بقذائف املدفعية وكذلك اإحراق اآلية ع�صكرية تابعة للجي�ص ال�صعودي 

يف املجازه وم�صرع من كانوا على متنها.
فيما ح�صدت وحدة القنا�صة 3 منافقن قبالة منفذ علب

جبهة جنييران واحدة من اجلبهييات التي حتولت 
اإلى حبل من جمر يلتف حول عنق ال�صبي ال�صعودي 
بيين �صلمان وكلمييا مر الوقييت وزاد الطغيان الإجرام 
كلمييا التييف احلبل اأكييرث وحينما يعييزم اأبطالنا على 
ت�صريييف رجييال جنييران وقبائلهييا وحتديييد �صاعيية 
ال�صفر ولت حن منا�ص لبني �صعود واأذيالهم ومن 
يحركهم.. جنييران قطعة من ج�صد اليمن �صتعود من 
حيييث ذهبت و�صريدهييا اأبطالها واأهلها فييال يليق بها 
ان تبقييى رهينة يف ح�صرية �صدنيية البيت الأبي�ص.. 
جبهة جنييران هذا الأ�صبوع كانييت حامية حيث �صن 
�صالح مدفعية اجلي�ص واللجييان ق�صفاً مدفعياً مكثفاً 

علييى مييدار ال�صتة اأيييام املا�صية ا�صتهييدف جتمعات 
للجنود ال�صعودين وحت�صيناتهم واآلياتهم يف موقع 
املخييروق ويف موقييع ال�صبعيية ومثلييث الع�صيية ويف 
موقعييي ال�صرفة وال�صبكة وموقييع نهوقة وال�صدي�ص 
وجبييال عليييب و�صحييراء البقييع يف موقييع ال�صبعة 
وتبيية القيييادة قبالة منفييذ اخل�صراء وعلييى مواقع 
متفرقة يف ال�شرفة وال�شبكة و�شقوط قتلى وجرحى.

كما اأطلقت القييوة ال�صاروخية �صيياروخ زلزال٢ 
على جتمعات ومراب�ييص مدفعية اجلي�ص ال�صعودي 
مواقييع  اي�صيياً  ال�صاروخييية  نهوقييه ودكييت  خلييف 
وجتمعات للجي�ص ال�صعودي يف موقع �صله ومواقع 

يف ال�صبكيية وال�صرفيية.. كما متكيين اأبطالنا من تدمري 
طقييم ع�صكري حممل مبرتزقيية اجلي�ص ال�صعودي 

بعبييوة نا�صفيية يف �صحراء البقييع قبالة جنران 
وكذلك اإعطاب جرافة يف موقع 

نهوقة بقذائف املدفعية.
وحييدة  متكنييت  فيمييا 
القنا�صيية ميين قن�ييص 3 
يف  �صعودييين  جنييود 

موقع نهوقة.

گ مدفعية اجلي�ص واللجييان ال�صعبية ت�صتهدف جتمعات 
قيادات املرتزقة ال�صودانين واملنافقن بعدد من قذائف 
املدفعييية يف �صمييال �صحراء ميدي وكانييت ال�صربات 

م�شدده و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم
گ اطييالق �صلية من �صواريييخ الكاتيو�صا 
علييى جتمعييات املنافقن �صمييال �صحراء 

ميدي
گ قتلييى وجرحييى يف �صفييوف 
املنافقيين اإثيير ق�صييف مدفعي 
على جتمعاتهم يف الرم�صة 
و�صمييال  بجيييزان 

�صحراء ميدي

جبهة ميدي:

متكيين اأبطييال اجلي�ييص واللجييان ال�صعبييية ميين 
تاأمن مواقع وتكبيد املنافقن خ�صائر يف العديد 

اأ�صلحة  واغتنييام  والعتاد 

مييري  تد و
�صاحنة حتمل مدفع ر�صا�ص 
عيييار 37 يف عملية ع�صكرية 

مبديرية �صرواح
اأبطييال  كمييا متكيين 
ميين  اجلوييية 

اإ�شق��اط  طائ��رة ا�شتط��الع تابع��ة لق��وى الع��دوان 
يف �صميياء حريييب القرامي�ييص.. وكان اأبطييال وحييدة 
القنا�صيية قد ح�صدوا روؤو�ييص 13 منافق يف مناطق 
خمتلفة من جبهة �صرواح.. كما �صن �صالح املدفعية 
ق�صفيياً ا�صتهييدف جتمعييات املنافقيين يف جبل �صلب 
واندلع نييريان يف املكان امل�صتهييدف واطلقت القوة 
ال�صاروخييية �صلييية ميين �صواريييخ الكاتيو�صا على 

مع�صكر ما�ص حمققة ا�صابات مبا�صرة
كمييا متكنييت وحييدة الهند�صيية ميين تدمييري اآلييية 
ع�صكرييية تابعة ملنافقييي العدوان بعبييوة نا�صفة يف 

وادي ربيعة مبديرية �صرواح.

الأمريكييي  ال�صعييودي  العييدوان  طييريان  وكان 
ي�صتهدف 3 اآليات ع�صكرية حمملة اأفراد من منافقيه 

خلف جبل بحرة

تأمني مواقع وتكبيد املنافقني خسائر في العديد والعتاد واغتنام أسلحة وقنص 13 منافقًا
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جبهة لحج:

بشائر النصر

00 601814382413 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
ص��اروخ��ي��ةم���������������������دف���������������������ع���������������������ي ع����������م����������ل����������ي����������ة عملية 

ه�������ج�������وم�������ي�������ة
ق�������������ن�������������ص�������������وا

آل�����������������������ي�����������������������ة مت 
زح��������������������ف��������������������ًا مت ت���������دم���������ي���������ره���������ا

ال���ت���ص���دي ل��ه��ا

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

جبهة تعز:

نفييذت القوة ال�صاروخية �صربيية بال�صتية قا�صية ب�صاروخ 
بال�صتييي نييوع قاهرm2 علييى مع�صكيير اخليامييي يف ال�صاحل، 
وذكر م�صدر يف القييوة ال�صاروخية اأن ال�صاروخ اأ�صاب هدفة 
بدقة متناهية ويف وقت تزاميين احت�صاد الع�صرات من املرتزقة 
والغييزاة خييالل عر�ص ع�صكييري وم�صرع اأكرث ميين 42 منافقاً 
واإ�صابيية اأكييرث ميين 50 اآخرييين بينهم قيييادات وانفجييار احد 
خمييازن ال�صييالح.. كمييا اأطلقت القييوة ال�صاروخييية �صلية من 
�صواريخ الكاتيو�صييا ا�صتهدفت جتمعات املنافقن �صمال يختل 

ويف ال�صباب واإ�صابات دقيقة.
كمييا �صن اأبطال اجلي�ص واللجييان ال�صعبية خالل ال�صته اأيام 
املا�صية 6عمليييات هجومية على مواقع املرتزقة توزعت على 

النحو التايل:
ة • عملييية اإغييارة على مواقييع املنافقن  ا ذ مبحييا
وجرحييى  قتلييى  ويوقعييون  يف الت�صريفييات 

�صفوفهم
• عملييية هجومية علييى مواقع املنافقن يف 

قري��ة قطابة �شمال يخت��ل و�شقوط قتلى وجرحى 
يف �صفوفهم

• عملييية هجومييية ملجاهييدي اجلي�ييص علييى مواقع 
يف  وخ�صائيير  حلبيية  وتبيية  الأبي�ييص  الييدار  يف  املنافقيين 

�صفوف العدو
• عملية نوعية للجي�ص واللجان ا�صتهدفت مبنى ال�صيطرة 
والتحكييم للواء 17 التابييع للمرتزقة يف منطقيية ال�صباب بتعز 

ومقتل اأكرث من 18 مرتزق
• هجييوم �صبقييه ق�صف مدفعي على مواقع لقوى العدوان 
�صييرق الغييرايف والنخيييل وحمطيية الدهيين مبديرييية مبييوزع 

و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوف املرتزقة.
كمييا متكيين اأبطالنييا ميين الت�صدي لأكييرث ميين )6( زحوفات 
واحب��اط اأك��ر م��ن )4( حميياولت ت�صلل للعييدو توزعت على 

النحو التايل:
• اإحب��اط حماول��ة تق��دم باجت��اه مدر�ش��ة عثم��ان ومقتل 
وجييرح العديييد من املنافقيين وجثييث البع�ص منهييم تركت يف 

�صاحة املعركة
• �صد زحف باجتاه مواقع اجلي�ص واللجان يف تبة الع�صقة 

باالأقرو�س و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوف املنافقني
• اإحب��اط حماول��ة ت�شل��ل ملرتزق��ة الع��دوان يف القحيف��ة 

مبديرية حيفان
• انفجار لغم مبجموعة من مرتزقة العدوان اأثناء حماولة 

ت�شلل يف منطقة ع�شيفرة و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم
• م�صرع عدد من املنافقن اثناء حماولتهم الت�صلل باجتاه 

حمطة الكهرباء يف ع�صيفره
• م�صييرع وجرح اأعداد ميين املنافقن خالل �صد زحوفات 

لهم على مواقع املجاهدين يف ع�صيفرة وجبل الوع�ص
• كمييا متكن ابطال اجلي�ييص واللجان ال�صعبية من ك�صر 
عييدة زحوفييات يف حمافظيية تعييز توزعييت علييى جبهييات 

ال�صباب وبري با�صا واجلييرة وع�صيفرة وم�صرع 
وجييرح الع�صرات من 

املنافقن خالل الزحوفات التييي ا�صتمرت عدة �صاعات وتكبيد 
العدو خ�صائر كبرية يف العتاد دون اي تقدم يذكر.

كما متكن اأبطال اجلي�ص واللجان ال�صعبية من تدمري  6 
اآليييات منها 4 اآليات يف مواجهات �صمال غرب تبة حرزين 

بالهامل��ي و�شقوط ع�ش��رات القتل��ى واجلرحى كما مت 
تدمييري اآلييية اآخييرى يف نف�ص اجلبهيية بعبييوة نا�صفة 

وم�صرع من كان على متنها وتدمري اآلية �صاد�صة بي 
ام بي بالقرب من املجمع احلكومي يف ال�صباب.

وذكر م�صييدر يف �صالح املدفعية اأن الع�صرات 
من املنافقن �صقطوا قتلى وجرحى با�صتهداف 

جتمعاتهييم يف تبيية امل�صييوره يف اجلييرة ويف 
تبيية الرو�صييي ويف راأ�ييص جبييل جبييل هان 

�صبكيية عرفات بالهاملييي بعدد من قذائف 
املدفعية.

فيما لقييي القيادي املنافق �صم�صان 
القي�صي م�صرعه يف ع�صيفرة

القاهر البالستي يسحق حشود املرتزقة في اخليامي وأبطالنا ينفذون 6 عمليات 
هجومية ويدمرون 6 آليات ويتصدون ألكثر من 10 زحوفات ومحاوالت تسلل

بعمليات هجومية أبطالنا يس�يطرون 
الش�بكة  وجبل  املرك�وزه  جب�ل  على 
العشرات  وقتل  مجاورة  وتباب  ومواقع 

من املرتزقة وأسر آخرين
�صيين ابطييال اجلي�ص واللجان عمليييه نوعيه على مواقع املرتزقييه يف جبهة ناطع 
انتهييت بتحرير جبل املركوزه من عنا�صر املرتزقه وال�صيطره على املركوزه ومواقع 
م��اوره لها و�شق��وط ع�شرات القت��ال واجلرحاى يف �شف��وف املنافق��ني واأ�شر اأخرين 
كمييا نفييذ اأبطال اجلي�ييص واللجان عملييية نوعية على مواقييع مرتزقة العييدوان يف ناطع 
مت��ت بال�شيطرة عل��ى جبل ال�شبك��ة وعدد من التب��اب املجاورة و�شق��وط قتلى وجرحى 
يف �صفوفهييم.. كمييا انفجييرت عبوتن نا�صفتيين ويف وقتيين متفرقن مبجاميع ميين املنافقن 

اجلي�ييص يف جبهيية ذي ناعييم وقتلييى وجرحييى يف �صفوفهييم.. كمييا متكن  اأبطييال 
علييى واللجييان ال�صعبييية ميين �صد حماوليية ت�صلييل للمنافقن 

تبيية �صرقييان وموقع اآخيير بجبهة ذي ناعييم وخ�صائر 
ب�صرية يف �صفوفهم...  كما �صن �صالح املدفعية ق�صفا 

مدفعيا ي�صتهييدف جتمعات لآليات يف جبل ال�صفراء 
بال�صاحكي حمققة

صاروخان نوع زلزل 2 
نهم  عي�دة  في  املرتزقة  جتمع�ات  ي�دكان 
رك�ن  بينه�م  القتل�ى  عش�رات  وس�قوط 
عمليت�ني  وتنفي�ذ   139 الل�واء  اتص�االت 

هجوميتني وقنص 3 منافقني
ال�صعبييية  واللجييان  اجلي�ييص  اأبطييال  نفييذ 

عمليتيين هجوميتن على مواقييع املنافقن 
يف القرن وم�صييرع الع�صرات منهم وجرح 
اآخرييين فيمييا متكيين اأبطالنا ميين اإحراق 
طقييم يحمييل معييدل 14.5 يف تبيية العلم 
بنهم وا�صتهداف جتمييع للمنافقن يف يام 

و�شق��وط قتلى وجرحى.. كم��ا لقي 8 من 
املرتزقة م�صرعهم بنريان اجلي�ص واللجان 

ال�صعبية بينهم كاًل من:
القيييادي النقيييب املنافق مالييك �صالح الديب 

ركن ات�صالت اللواء 139 
املنافق �صالح يحيى �صعيد جحزة

املنافق عبد الرحمن حم�صن �صعيد جحزه
املنافق علي حممد البعداين

بنييريان اجلي�ييص واللجييان يف جبهة نهييم، وكان القييوة ال�صاروخييية البا�صلة قد 
اأطلقت �صاروخن نوع زلزال2 على جتمعات املنافقن واآلياتهم مبنطقة عيدة بنهم

فيما ح�صد رجال القنا�صة 3 من املنافقن يف جبهة نهم

ل تييزال العمليات الهجومييية لأبطال جبهة 
م�صاجييع  يق�ييص  الييذي  الكابو�ييص  اجلييوف 
املرتزقة واخلوف املرعب الذي يدفن اأحالمهم 
الأ�صبييوع  فخييالل  جنودهييم  مقابيير  ويفتييح 
املا�صي �صن اأبطال اجلي�ص واللجان 5 عمليات 

هجومية توزعت على النحو التايل:
تبيية  يف  مواقييع  علييى  مباغييت  هجييوم  گ 
القنا�صيين مبديرييية الغيل وم�صييرع واإ�صابة 

عدد من املنافقن 
اإغييارة علييى مواقييع املنافقيين يف الزرقيية 

مبديرية امل�شلوب و�شقوط قتلى وجرحى.
اإغييارة علييى موقييع املنافقيين يف �صربييين 
مبديري��ة خ��ب وال�شع��ف و�شق��وط ع��دد م��ن 

القتلى واجلرحى يف �صفوفهم.
عملييية نوعييية علييى مواقييع املنافقيين يف 
منطقيية املها�صمييه مبديرييية خييب وال�صعييف ، 
مت خييالل العملييية اإحييراق اآليتيين ع�صكريتن 
للمنافق��ني  و�شقوط عدد من القتلى واجلرحى 

واأ�صر اخرين.
عملية نوعية علييى مواقع منافقي العدوان 
يف قرييية العبيييد باملتييون تخلييف خ�صائيير يف 

عديدهم وعتادهم.
كمييا متكنت وحييدة الهند�صة ميين تدمري 8 

اآليات بعبييوات نا�صفة وتنفيذ3 كمائن حمكمة 
كانت على النحو التايل:

لدورييية راجليية يف وادي  • كميين حمكييم 
�صييواق مبديرييية الغيييل، وم�صييرع واإ�صابيية 

اأعداد منهم
• اإ�صابيية 5 منافقيين بجييروح بالغيية اإثر 
تفجري عبييوة نا�صفة يف اآلييية ع�صكرية بالقرب 

من معيمرة مبديرية املتون
اآلية ملنافقييي العدوان يف جبهة  • اإحييراق 

الغيل وم�صرع من كان على متنها
العييدوان  ملنافقييي  تابعيية  اآلييية  • تدمييري 
بعبييوة نا�صفيية يف منطقيية �صربييين مبديرييية 

خب وال�صعف 
قبل  من  اإماراتية  اآلية ع�صكرييية  • تدمييري 
وحدة الهند�صة يف اجلي�ييص واللجان ال�صعبية 
يف خ��ب وال�شع��ف و�شق��وط ع��دد م��ن القتلى 

واجلرحى من �صفوفهم
اللمنافقن  تابعيية  ع�صكرية  اآلية  • تدمييري 
ميين قبل وحييدة الهند�صة يف اجلي�ييص واللجان 
ل�صعبييية يف �صربييين مبديرية خييب وال�صعف 

وم�صرع من كان على متنه
العييدوان حتمييل  ملنافقييي  اآلييية  • تدمييري 
معييدل 23 بعبييوة نا�صفة يف جبهيية اخلليفن 

مبديرية خب وال�صعف
اآلية ملنافقييي العدوان يف جبهة  • اإحييراق 

املها�صمة مبديرية خب وال�صعف
ب�صاروخ  باملنافقن  حممليية  اآلية  • تدمري 
خييب  مبديرييية  اليتميية  �صحييراء  يف  موجييه 
متكنييت  كمييا  طاقمهييا..  وم�صييرع  وال�صعييف 
وحييدة القنا�صة ي بت�صديد ميين اهلل ي من  قن�ص 
11 ميين مرتزقة العييدوان يف وادي �صوق ب 
الغيل وجبهيية العقبة.. كما لقييي اأبرز قيادات 
املرتزقيية املنافييق " عابييد احلا�صيير " بنييريان 

قييوات اجلي�ييص واللجييان ال�صعبييية يف جبهيية 
املتييون كما لقي كاًل من القيادي ال�صيخ املنافق 
حممييد بن هادي بن من�صر اجلعيدي واملنافق 
من�صر بيين فار�ص بن هادي بن �صيده احلزمي 
م�صرعهييم يف جبهة اليتمييه وكذلك م�صرع عدد 
ميين املنافقن اثناء حماولتهم الت�صلل يف وادي 
�صواق.. فيما دكت مدفعييية اللجي�ص واللجان 
ال�صعبية ت�صتهييدف جتمعات ملنافقي العدوان 
يف املها�شمة بعدد من قذائف املدفعية و�شقوط 

قتلى وجرحى.

جبهة البيضاء:

گ �صد حماوليية ت�صلل للمنافقن على مواقع اجلي�ص واللجان 
يف احلوميي بكر�س و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم

گ جماهييدو اجلي�ص واللجان ال�صعبية يتمكنون من ك�صر زحفن 
للمنافق��ني على طور الباح��ة و�شقوط عدد م��ن القتلى واجلرحى يف 

�صفوفهم
واللجييان  اجلي�ييص  مدفعييية  گ 

ال�صعبييية ت�صتهدف جتمعات 
للمنافقيين يف جبييل احل�صيين 

بالقبيطة

گ وحييدة القنا�صيية تعليين عيين 
مقتييل 32 من مرتزقة العدوان �صمال 
�صحراء ميييدي خييالل الأ�صبوعن 

اجلي�ييص  بنييريان  املا�صييين 
واللجان ال�صعبية.

القناصة 

5 عملي�ات هجومية نوعي�ة وتدمي�ر 8 آليات وقن�ص 11 ومصرع 
العشرات من املرتزقة بكمائن نوعية بينهم قيادات بارزة

جبهة الجوف : جبهة نهم :
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قال العميييد املتقاعد واخلبييري الع�صكري 
اللبنيياين اإليا�ص فرحييات اأن ا�صتمرار احلرب 
على اليمن �صتحل يف القادم “كارثة على دول 

اخلليج بل واجلزيرة العربية”.
لقيياء  يف  فرحييات  واأكييد 
اأجرتييه معييه قنيياة ”امليادين” 
الف�صائييية  ،م�صاء الثالثاء ، اأن 
ا�صتمييرار احلييرب علييى اليمن 
�صتحييل كارثيية اقت�صادية على 
واجلزيييرة  بييل  اخلليييج  دول 
العربية وذلك بفعل ال�صواريخ 
واأ�صاف  اليمنييية..  البالي�صتية 
اليمنييي  اجلي�ييص  اأن  فرحييات 
واأن�صيياراهلل جنحييوا يف تطوير 
وذلييك  ال�صاروخييية  قدراتهييم 
مييا  ا�صتمييرار احلييرب  ب�صبييب 

جعلهييم يطييورون ميين قدراتهييم للدفيياع عن 
اأنف�صهييم ، حيث متكنوا ميين ار�صال �صاروخ 
بالي�صتييي اإلييى ق�صيير اليماميية يف العا�صميية 

ال�صعودية الريا�ص.
واأفيياد اإليا�ييص فرحات اأن مييدن اخلليج ل 

تتحمل اأي �صربة �صاروخية بالي�صتية قادمة 
ميين اليميين ” يف ا�صارة الى املييدن ال�صناعية 
” ويف حال ُوجهت �صربة �صيتاأثر القت�صاد 
اخلليجييي بييل واجلزيييرة العربييية.. واأكييد 
فرحات اأن تاأخر اجلي�ص اليمني 
واللجييان ال�صعبييية ميين �صرب 
املييدن  يف  اقت�صادييية  اأهييداف 
اخلليجية هييو ادراكهم الكارثة 
غييري  باملنطقيية  �صتحييل  التييي 
م�صتبعد انييه �صيتم ال�صتهداف 
ال�صناعييية  اخلليجييية  للمييدن 
الطويييل  النف�ييص  ان  م�صيفييا 
الذي يتميز بييه اجلي�ص اليمني 
وان�صيياراهلل هييو الييذي مكنهييم 
ميين ال�صمييود على مييدى ثالثة 
اعييوام.. وكان قييد حييذر ال�صيد 
عبدامللييك احلوثي يف خطابات �صابقة روؤو�ص 
المييوال الأجنبييية يف دول اخلليج وخا�صة 
ال�صعودية والمارات بيياأن تلك الدول لي�صت 
اآمنة وعليهم النتقال الى الدول املجاورة يف 

تاأكيد منه على ا�صتهدافها يف اأي وقت.

تناول اأ�صتاذ درا�صييات ال�صرق الأدنى، يف 
جامعيية برين�صتون، برنارد هيييكل، يف مقال، 
�صعود ويل العهد ال�صعودي حممد بن �صلمان 
اإلييى ال�صلطيية، موؤكدا اأن اإبيين �صلمان يحاول 
التعامييل مييع حقيقيية قا�صية ومييرة تتمثل يف 
اأن ال�صعودييية غييري م�صتقييرة اقت�صادياً ول 

�صيا�صياً وتتجه نحو الكارثة.
وقال هيكل، يف مقال يف �صحيفة “وا�صنطن 
بو�صييت” الأمريكية، اإن ويل العهد ال�صعودي 
اإدارييية  قييدرة  ذات  مت�صييددة  دوليية  ورث 
حمدودة، واقت�صاد يعتمد اإلى حد كبري على 
عائدات النفط الآخذة يف النخفا�ص، معتربًا 
اأن ال�صعودية اململكة مثقلة بنخبة من الآباء 
والآلف ميين اأع�صاء الأ�صييرة املالكة، الذين 
يعي�صييون ميين دون عقيياب، وي�صكلييون عبئاً 

ثقياًل على القت�صاد.

وبح�صييب هيييكل، فيياإن القطيياع العييام يف 
اململكة يعيياين ب�صورة كبرية ميين الت�صخم، 
حيييث يتييم فيييه توظيييف ٧٠ يف املئيية ميين 
اأن  عيين  ف�صيياًل  العامليين،  ال�صعودييين 
ال�صعودييية تنفييذ املليييارات علييى الت�صليح، 
ويلفييت هيكل النتباه اإلى اأن النخبة الدينية 
يف البييالد متنعهييا ميين التغيييري الجتماعي، 
هيمنتهييا  علييى  املحافظيية  اإلييى  وت�صعييى 
وامتيازاتهييا.. وحييول ما قام بييه ابن �صلمان 
منييذ توليييه ال�صلطيية، اأكييد اأ�صتيياذ درا�صات 
ال�صييرق الأدنى، يف جامعة برين�صتون اأن ويل 
العهييد ال�صعييودي اأحدث خلخليية يف الأ�صرة 
املالكة، واأنهى ثقافة احل�صانة من املوؤ�ص�صة 
القانونييية واملالييية، حتييت ذريعيية مكافحة 

الف�صاد، يف �صياق حتكمه مبفا�صل ال�صلطة.
هيييكل ي�صييف اأزميية القت�صيياد الرئي�صيية 

بالن�صبيية اإلى ويل العهييد ال�صعودي بي”كعب 
�صلمييان  ابيين  اأن  الييى  م�صييريًا  اأخيلي�ييص”، 

العاميية  املوازنيية  تكييون  اأن  يحر�ييص علييى 
للمملكيية متوازنيية، ميين خييالل اإنهيياء نظييام 
الإعانييات وال�صتحقاقييات، فيمييا تثبت هذه 
الطريقيية اأنهييا غري قادرة علييى اإ�صالح نظام 
احلكييم يف ال�صعودييية.. وتكميين ال�صعوبيية 
التي يواجههييا القطاع اخلا�ص يف ال�صعودية 
بكونييه مرتبييط تاريخييياً، وفقاً لييراأي هيكل، 
باحلكوميية وبالإنفيياق احلكومييي على وجه 
التحديييد، يف وقييٍت تتجه الأخييرية فيه نحو 
اإ�صالحييات غييري مّت�صقيية، مثييل خف�ييص دعم 
الطاقيية، وفر�ييص �صريبيية القيميية امل�صافيية 
على ال�صلع واخلدمات. ويرى هيكل اأن ف�صل 
ابن �صلمان و�صيا�صاتييه وخططه الإ�صالحية 
والقت�صادييية ميكن اأن يوّلييد ا�صتياًء �صعبياً 
عارميياً، خا�صة اأن ال�صعييب عّلق اآماًل كبرية 

على تلك الإ�صالحات.

و�صفييت �صحيفيية »The hill” المريكييية اأداء اجلي�ييص 
ال�صعودي يف اليميين بال�صعيف واملهن واأنه مل يحرز اأي تقدم 

منييذ  ال�صمالييية  املناطييق  يف 
ثييالث �صنييوات ول يرقى اإلى 
بعك�ييص  الدبلوما�صييي  الأداء 
ما ينجييزه اجلي�ييص واللجان 
ال�صعبييية يف اجلانييب الآخيير 

على احلدود.
ال�صحيفيية  وعنونييت 
تقريرها بي”الق�صة احلقيقية 
ملا يحييدث يف اليمن” متناولًة 
الف�صييل العييدوان ال�صعييودي 

الأمريكييي يف اليمن وعدم املقييدرة على احل�صول على مكا�صب 
حقيقييية علييى الأر�ييص بخييالف مييا يحققييه اجلي�ييص واللجان 

ال�صعبييية وقييد اأثييار املقييال جييدل علييى �صفحييات التوا�صييل 
الجتماعييي.  . وذكرت ال�صحيفة يف تقريرهييا اأن اأداء اجلي�ص 
ال�صعودي يف حربه على اليمن 
�صعيف ومهن ول يرقى اأبدا 
اإلييى امل�صتييوى الدبلوما�صييي 
وينطبييق ذلييك علييى القوات 
اخلا�صيية والقييوات اجلوييية 
على حييد �صييواء م�صيفيية اأن 
للمملكيية  الغربييين  احللفيياء 
مبييا  ال�صعودييية،  العربييية 
املتحييدة،  الوليييات  فيهييم 
م�صطربون ب�صبب الو�صع يف 

�صاحة املعركة، ويريدون ك�صر اجلمود.
واأو�صحت ال�صحيفيية اأنه واإلى الآن ومنذ ثالث �صنوات 

مل حتييرز القييوات ال�صعودية على طول احلييدود ال�صمالية 
اأي تقييدم �صوى اأمور قليليية ل تذكر ولكن الواقع الع�صكري 
العييام يف اجلانب الآخر هييو العك�ص فمن اأ�صمتهم ال�صحيفة 
احلوثيييون ي�صيطييرون فعليييا علييى قطيياع ميين الأرا�صييي 
ال�صعودييية على بعييد عدة كيلييو مرتات عميقيية على طول 
احلييدود، ميين مقابل مدينيية “جييازان” جيزان �صرقييا اإلى 
جنييران حييوايل ١6٠ كيلومييرت مربييع بح�صييب ال�صحيفيية 
انطييالق  مناطييق  اأ�صبحييت  الأماكيين  هييذه  اأن  واأ�صافييت 
للحوثييين علييى املواقييع الع�صكرييية ال�صعودييية واملييدن 
احلدودية الأخرى.. واأ�صارت ال�صحيفة اإلى اأن المتعا�ص 
وال�صطييراب ال�صعييودي والغربييي ويف مقدمتييه الأمريكي 
نتيجة اجلمييود الع�صكري وعدم اإحييراز اأي تقدم يف �صاحة 
املعركيية لقى فر�صيية يف الأول من دي�صمييرب عندما انف�صل 

�صالح عن حتالف احلوثي وبعد ب�صعة اأيام قتل �صالح.

قالييت �صحيفة الريا�ييص ال�صعودييية اأم�ص 
الييي١5  الأميين  جمل�ييص  �صفييراء  اإن  ال�صبييت 
�صيتوجهييون الثنيين املقبييل اإلييى وا�صنطيين 
ملعاينة حطام �صواريييخ اأطلقت على اأرا�صي 
اململكيية من اليمن يف خطييوة  تك�صف عن حجم 
الوجييع  والقلييق ال�صعودي التييي طاملا ادعت 
اليمنييية  البال�صتييية  ال�صواريييخ   اعرتا�ييص 
ميين جهة كمييا ت�صري اإلييى اأن املييال ال�صعودي 
هييو الوقييود الييذي جعييل١5 �صفييريا “اأمميا” 
ي�صدون الرحييال لوا�صنطيين يف رحلة مدفوعة 
ال�صحيفيية  واأ�صافييت   .. م�صبقييا  التكاليييف 
ال�صعودييية بيياأن �صفييراء جمل�ييص الأمن �صوف 
يلتقون ترمييب يف البيت الأبي�ص عقب معاينة 
م�صتييودع  يف  املتواجييد  ال�صواريييخ  حطييام 

بقاعييدة ع�صكرييية بوا�صنطن.. اإلييى ذلك لفتت 
ال�صحيفيية ال�صعودية اإلييى اأن حترك ال�صفراء 
اإلى وا�صنطن مت مببادرة من �صفرية الوليات 
املتحييدة يف جمل�ص الأمن نيكييي هيلي.. ي�صار 
الييى اأن مندوبة الوليات املتحييدة الدائمة يف 
الأمم املتحدة نيكييي هايلي عر�صت قبل فرتة 
لل�صحفييين بقايا �صيياروخ بالي�صتي ا�صتهدف 
مطار العا�صميية الريا�ص متهمة اإيران بتزويد 
ميين اأ�صمتهم باحلوثييين يف اليمن بال�صواريخ 
ل�صيين هجمييات �صييد ال�صعودييية.. وفنييد كل 
ميين اليمن وايييران ب�صييكل �صاخيير وم�صتهجن 
ادعاءات ومزاعم املندوبة الأمريكية وغريها 
الذييين حملييت  ميين امل�صوؤوليين الأمريكييين  

ت�صريحات نف�ص املزاعم والتهامات.

متابعات صحفية

صحيفة “واشنطن بوست” األمريكية:  السعودية غير مستقرة اقتصاديًا وال سياسيًا وتتجه نحو الكارثة

موقع “دويتشه فيله” )DW( األملاني: مرضى اليمن.. رحلة بحث مضنية عن العالج في ظل احلصار واحلرب

غلوبال ريسيرش الكندي : حرب أمريكا على اإلرهاب محض خداع ووهں

صحيفة الرياض : سفراء مجلس األمن ال�15 يتوجهون 
إلى واشنطن ملشاهدة بقايا الصواريخ اليمنية

تلقييى وزييير خارجية املنافقيين عبدامللك املخاليف �صفعيية من وزير اخلارجييية الرو�صي 
�صريغييي لفروف، يف اللقيياء الذي جمعهما يوم اأم�ص الثنيين يف مو�صكو. . وذكرت �صحيفة 
“كومري�صانييت” الرو�صييية اأن الوزييير املخيياليف عييرب عن رجائييه باأن ت�صغييط مو�صكو على 
طهييران جلهة التوقف عن التدخل يف �صوؤون اجلمهورية اليمنية.. وقالت ال�صحيفة اإن وزير 
اخلارجييية الرو�صييي �صريغي لفييروف مل يعلق على الطلييب الذي اأعلنه الوزييير اليمني يف 
موؤمتيير �صحفييي راجياً اإنهاء “تدخل اإيران”.. واأ�صييارت ال�صحيفة نقال عن اخلبري الرو�صي 
�صريغييي �صرييييربوف اإلى “اأن تورط اإيران يف اأح��داث اليمن خمتلق”.. وبح�صب اخلبري ل 
توجييد براهيين جادة على تدخل طهران يف النزاع اليمني.. وقال اخلبري اإن مو�صكو ل تنظر 
اإلييى احلوثين على اأنهييم “عمالء طهران”.. ويرى اخلبري اأنه باإمكان رو�صيا اأن تقوم بدور 

الو�صاطة يف اليمن كو�صيط غري متحيز.
وكانييت رو�صيا قييد هاجمت حتالف العييدوان ال�صعودي، متهميية اإياه بالت�صبييب بالأزمة 
الإن�صانييية يف اليميين وحماولة فر�ص حلول �صيا�صييية على الأطراف اليمنييية موؤكدة عزمها 

التوا�صل مع اأن�صاراهلل للم�صاعدة على التو�صل حلل �صيا�صي.

صحيفة “كوميرسانت” الروسية:
 الوزي������ر اليمن������ي عبداملل������ك املخالف������ي تلق������ى صفع������ة م������ن س������يرغي 
الفروف: موسكو ال تنظر إلى احلوثيني على أنهم “عمالء طهران”

قن������اة ”امليادي������ن” الفضائي������ة: س������تحل كارث������ة عل������ى دول 
اخلليج واجلزيرة العربية بفعل صواريخ “أنصارالله”

قييال موقع غلوبال ري�صري�ص الكنييدي اليوم على ل�صان 
الكاتييب “مايكل ت�صو�صودوف�صكييي” اأن ما ي�صمى “حرب 

اأمريكا على الإرهاب” هو جمرد كذبة.
وقال الكاتب اأنييه ولفهم �صبكة معقدة من اخلداع التي 
تهدف اإلى جذب ال�صعب الأمريكي وبقية العامل اإلى قبول 
احلييل الع�صكري الييذي يهييدد م�صتقبييل الإن�صانية، يجب 

ك�صف زيف كذبة “حرب اأمريكا على الإرهاب”.
فامريييكا �صنعييت و�صائييل الإعييالم الرئي�صييية لتن�صيير 
الكييذب بعييد هجييوم ١١ �صبتمييرب علييى اأمريييكا ميين قبل 
خييالل البحث الدقيق،  ومن  الإ�صالمين”،  “الإرهابييين 
ك�صييف احليلة الع�صكرييية ال�صتخباراتييية وراء هجمات 
١١ �صبتمرب، وتغطية وتواطوؤ اأع�صاء رئي�صين يف اإدارة 

بو�ييص. ف�صنعييت اأمريكا ذريعيية لغزو العييراق واحتالله 
غييري امل�صروع وع�صكييرة العدالة واإنفاذ القانييون واإلغاء 
الدميقراطية.. وقييال ت�صو�صودوف�صكي ان “احلرب على 
الرهيياب” هييي عملية تلفيق كاملة تقييوم على الوهم بان 
رجل ا�صامة بن لدن اجتاح جهاز ال�صتخبارات المريكي 
الييذي تبلغ ميزانيته 4٠ مليييار دولر �صنويا، و “احلرب 
علييى الرهاب” حرب غزو، العوملة هي امل�صرية النهائية 
اإلييى “النظام العاملي اجلديييد”، التي تهيميين عليها وول 
�صرتيييت واملجمييع الع�صكييري ال�صناعييي الأمريكي.. ١١ 
�صبتمرب ٢٠٠١ يقدم مربرا ل�صن حرب بال حدود، ويتكون 
جدول اأعمال وا�صنطن ميين تو�صيع حدود الإمرباطورية 
الأمريكية لت�صهيل ال�صيطرة الكاملة لل�صركات الأمريكية، 

مع تثبيت موؤ�ص�صات الأمن الداخلي يف اأمريكا.

 )DW( ”حتييدث موقييع “دويت�صه فيلييه
الأمليياين عيين ماأ�صيياة ال�صعييب اليمنييي الييذي 
يعيياين ميين جييور ال�صعودييية ومعهييا “قييوات 
التحالييف”، مرّكزا على ال�صريحيية التي تعاين 
املر�ييص، وت�صتدعييي حالتها ال�صحييية ال�صفر 
اإلى اخلييارج، معتييربا اأن احلييرب والظروف 
التييي مييير بها اليميين متنعهم من ذلييك. موؤّكدا 
اأن اإغالق مطار �صنعاء هو من اأكرب العوائق، 
يف  منهييم  القليليين  �صييوى  ينجييح  “ل  حيييث 
ال�صفيير، فيما ي�صارع البقييية املر�ص باإمكانات 

حمدودة.”
يف البداييية حتدثييت كاتبيية التقرييير عيين 
معانيياة اأ�صرة الطفل عدنييان البالغ من العمر 
مل  التييي  اأمييه  حييال  وا�صفتييا  �صنييوات،   ١٠
تتحمل روؤية �صحة طفلهييا تتدهور يوماً بعد 
يييوم، ب�صبييب معاناتييه مييع الف�صييل الكلوي، 
ميين  اأمكيين  مييا  واقرتا�ييص  بتوفييري  فقامييت 
املييال، لإنقيياذ حياتييه بال�صفر للعييالج خارج 
البييالد. اإل اأنييه وح�صب الكاتبة، بييات ال�صفر 
يف حييد ذاتييه ي�صبه “اجلحيييم” ملجموعة من 
الأ�صباب، اأهّمها اإغييالق مطار �صنعاء الدويل 
اأمام رحييالت نقل الييركاب.. وتابعت الكاتبة 
ق�صيية العائليية التي جهدت لتاأميين اإجراءات 

ال�صفيير، اإل اأن اأم الطفييل �صييردت مييا ح�صل: 
“وقبييل بلوغ املطار الييذي ت�صتغرق الرحلة 
اإليييه ٢4 �صاعيية على منت حافليية، لفظ عدنان 
اأنفا�صه الأخرية وفييارق احلياة لعدم قدرته 
علييى حتمييل م�صقييات ال�صفيير.”.. واأ�صافت: 
ميين ع�صييرات الآلف ميين  واحييد  “عدنييان، 
اليمنييين، مميين تتطلييب حالتهييم ال�صحييية 
ال�صفر اإلى خارج البالد، عدنان فارق احلياة 
مييع عنيياء ال�صفيير، لكيين اآخرييين مل يتمكنييوا 
ميين توفري التكاليييف الالزميية لل�صفر وحتمل 
العنيياء، مما جعلهم يفقدون الأمل يف منازلهم 

اأو يف امل�صت�صفيات املحلية التي تقدم خدمات 
�صحييية اأقل فاعلييية، وتعجز عيين ا�صتيعاب 

حالت كثرية.”

واحد من 10 أشخاص ميوتون عند محاولة السفر
واعتربت كاتبة التقرير اأن “اإغالق الكثري 
ميين ال�صفييارات اأبوابها يف العا�صميية اليمنية 
�صنعيياء ب�صبييب احلييرب، وانتقالهييا للعمييل 
ميين اخلييارج اأزم و�صييع املر�صييى اليمنييين 
الراغبن يف ال�صفر للخارج من اأجل العالج.”
ونقلييت عيين مدييير عييام النقييل اجلييوي، 

العاميية  الهيئيية  با�صييم  الر�صمييي  املتحييدث 
للطييريان املدين والأر�صيياد يف �صنعاء، مازن 
غييامن قوله اإن “واحدًا ميين كل ١٠ اأ�صخا�ص 
ميوتييون عنييد حماوليية ال�صفر ميين املنفذين 
اجلوييين الوحيدين العاملن يف البالد )عدن 
و�صيئون( ، ب�صبب بعييد امل�صافة والأو�صاع 
الأمنييية غييري امل�صتقرة.”. واأ�صييار املتحدث 
اإلييى اأن عييدد املر�صييى الذين توفييوا ب�صبب 
عييدم متكنهييم ميين ال�صفر اإلييى خييارج البالد 
منييذ  مري�ييص   ١56٠٠ حييوايل  اإلييى  و�صييل 
اإغييالق مطييار �صنعيياء يف اآب ٢٠١6، ويتابع 
اأنييه ووفقيياً لإح�صائييية وزارة ال�صحة، فاإن 
اأكييرث ميين 95 األييف مري�ييص، بحاجيية ما�صة 
لل�صفر لتلقي العييالج يف اخلارج، وخ�صو�صاً 
حييالت مر�صى ال�صرطييان والف�صييل الكلوي 
وزراعة الكلى ومر�صى القلب والكبد ونق�ص 
املناعة وغريهييا من الأمرا�ص امل�صتع�صية.. 
اجلدييير ذكره اأن عدد الأطفييال الذين قتلتهم 
طائييرات التحالف خالل األف يوم من احلرب 
علييى اليميين قييد بلييغ ٢95٠طفييل، و٢٠6١ 
امييراأة بح�صب اح�صائية اأعليين عنها يف بيان 
�صحفي لحزاب اللقاء امل�صرتك واأن�صار اهلل 

مبنا�صبة مرور ١٠٠٠ يوم على العدوان.
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قراءة - جميل أنعم العبسي

فا�صتحييق املف�صييدون ال�صتييات من الديييار املقد�صة 
“يرثب املدينة املنورة” “مكة املكرمة” بعد “ القد�ص 
ال�صريف”، ودائماً ما كانت جدتي -اهلل يرحمها- تردد 
جملة “ُحرِّمت مكيية على �صعيد اليهودي” واآل �صعود 
ي�صتقبلون ال�صحفي اليهودي يف املدينة املنورة جوار 
�صريييح الر�صول حممد �صييلَّ اهلل عليه واآله و�صلم وبن 
�صلمييان ويل العهييد ي�صييرتي لوحيية امل�صيييح املخل�ص 
لبنييي اإ�صرائيييل ب3٠٠ مليييون دولر اأمريكييي.. نعم 

املف�صدون لل�صتات من الديار املقد�صة.
اأعييوذ باهلل من ال�صيطان الرجيييم، قال اهلل تعالى :)
وَن َوِمْنُهْم  احِلُ ْنُهييُم ال�صَّ اۖ  ِمّ مَمً ْعَناُهْم يِف اْلأَْر�ييصِ اأُ َوَقَطّ
َئيياِت َلَعَلُّهْم  ِيّ �َصَناِت َوال�َصّ ُدوَن َذگِلييَكۖ  َوَبَلْوَناُهييم ِباحْلَ

َيْرِجُعوَن ( » �صورة الأعراف الآية ١68 »
بالإميييان والعمييل  اهلل  قرنهييا  املقد�صيية  والأر�ييص 
ال�شال��ح وم��ا اإن يت��م خمالفة ه��ذا ال�ش��رط حتى يتم 
طردهييم ميين الأر�ييص املقد�صيية التييي يرثها عبيياد اهلل 

ال�صاحلون.
ْكِر اأََنّ  ُبوِر ِمن َبْعِد الِذّ قال تعالى: )َوَلَقْد َكَتْبَنا يِف الَزّ
ييوَن( »�صورة الأنبياء  احِلُ اْلأَْر�ييصَ َيِرُثَها ِعَبيياِدَي ال�صَّ

الآية ١٠5«.
ويف الإجنيل والزبور ورد ما يلي:-

)اأمييا الودعاء فريثييون الأر�ص وينعمييون يف �صالم 
عميم( “ الزبور. 3٧:١١”

 )اأمييا ال�صديقييون فريثون الأر�ييص وي�صكنوها اإلى 
الأبد( “ الزبور 3٧:٢9 “

 )طوبييى للودعاء فاإنهم يرثون الأر�ص املقد�صة( “ 
اإجنيل متَّى 5:5 “

ن�صو�ص �صريحة من ثالثة كتب منزله تقرن وراثة 
الأر�ص املقد�صة بالإميان والعمل ال�صالح.

واملف�صدين هم بني اإ�صرائيل اليهود .
َبِنييي  َلييى  اإِ ْيَنييا  )َوَق�صَ  : تعالييى  اهلل  قييال 
َتْنِ َوَلَتْعُلَنّ  اإ�ْصراِئيَل يِف اْلِكَتاِب َلُتْف�ِصييُدَنّ يِف اْلأَْر�ِص َمَرّ

ُعُلّوًا َكِبريًا( » �صورة الإ�صراء الآية 4.
ف�صيياد يهييودي و�صكييوك باطليية لوراثيية الأر�ييص 

املقد�صة
حكييم امل�صلمون الأر�ييص املقد�صة طيليية ١٢٠٠عام 
متوا�صليية عييدا فييرتات ب�صيطيية متقطعيية حتييى زمن 
ظهييور قرن ال�صيطييان من جند ثييم الإ�صتعمار الغربي 
ثييم الإحتييالل ال�صهيوين ثييم الإعالن الرتامبييي اأولياء 
بع�صهييم اأولييياء بع�ييص بالقييوة القاهييرة الع�صكرييية 
والتكفييري وجيناكييم بالذبييح ونب�ييص القبييور وحييرق 
رفييات املوتى للم�صلمن مبواكبة ثييوار الربيع، واأمام 
اإ�صرائيل نعاج و�صالم وو�صطييية واعتدال وانبطاح.. 
وحو�ص كا�صرة �صد اأبناء البالد ونعاج اأمام ال�صهاينة 

بل حلفاء وحلفاء من حتت حتى فوق الطاولة.
القد�ييص يهودييية ميين وا�صنطيين دي�صمييرب ٢٠١٧م 
واخلليفيية الغييري منتظيير اأردوغييان يقييود املظاهرات 
وبخطاب �صداح يعلن باأنه �صيقاوم الإعالن الرتامبي 
اخلليفيية  ولحقيياً  واملفاو�صييات،  الييدويل  بالقانييون 
الإخييواين ويف اإجتميياع موؤمتيير قمة الييدول الإ�صالمية 
واخلرائييط  الب�صائيير  املوؤمتيير  يف  اأردوغييان  عر�ييص 
العثمانية التي تثبت عربية فل�صطن قبل عام ١948م 
وبهييا �صيحييرر اأردوغييان القد�ييص كما ك�صيير احل�صار 
على غييزة يف متثيلييية �صفينة مرمييرة وخطف حما�ص 
الإخوانييية اإلى املكان اخلطاأ، بييل كل الإخوان اإخوان 
الربيييع املتوح�ييص، واجلامعيية العربييية تهييدد بعقييد 
اإجتميياع طارئ وا�صتثنائي بعد �صهر، وقيادات وقادة 
حتالييف احلييزم والعييزم �صلمييان وولده وعيييال زايد 
غابوا عن قمة اأردوغان فهم م�صغولن بتحرير �صنعاء 
وتعز واحلديدة من املجو�ص والرواف�ص والراف�صة.

ظهور حتالف املوالة لأجل يهودية اإ�صرائيل
 وال�صهاينيية اليهود نحو يهودييية القد�ص مبوافقة 
ال�صعودييية و�صمييت م�صيير كامييب ديفيييد.. يهودييية 
القد�ييص بعد األييف �صنة ميين التوح�ص الدامييي الطويل 

اجلزيييرة  ميين  كانييت  والبداييية  الدييين  وب�صييالح 
بالتاريييخ..  الأول  الداع�صييي  باجلييزار  الربيطانييية 
جييزار اخلراف احلقييري “توما�ييص كرومويل” ح�صب 
و�صف وتو�صيف الكاتب الإجنليزي “اأندر موري�ص” 
توما�ييص  قييام  حيييث  اإجنلييرتا”  “تاريييخ  كتابييه  يف 
كرومويييل باإحييراق الكنائ�ص امل�صيحييية باإ�صم حقوق 
الإن�صييان وقتل الرهبييان دون رحمة و�صفقييه، ولحقاً 
م�صل�صييل  كرومويييل”  “اأوليفيير  اليهييودي  ي�صتكمييل 
التوح�ص ميين اأجل تهويد بريطانيييا حيث حرم دخول 
الكنائ�ييص وقتييل كل ميين دخلهييا وكان يقييول :- )اإن 
الييرب اإختييار بريطانيا لتقوم بتحقيييق الوعود لليهود 
واأن بريطانيييا هييي الطريييق اإلييى فل�صطيين(، وطبييق 
ال�صريعيية التوراتييية التلمودييية وجعل ميين بريطانيا 
دولة يهودييية تامة، وانتقل التوح�ييص وب�صالح الدين 
اإلى اأمريييكا اجلديدة حيث خرجت البييوارج وال�صفن 
الربيطانية اإلى اأمريكا لهداية الهنود احُلمر بالتب�صري 
بالن�صرانييية الربوت�صتانتييية الربيطانييية، والنتيجة 
حمييو �صعب كامل من الوجود الهنود احلمر وما تبقى 
منهييم حمميات طبيعية للحفاظ عليهييم من الإنقرا�ص 
وليكتمييل امل�صهييد، م�صهييد حتالف اليهييود والن�صارى 
“بع�صهييم اأولييياء بع�ص” حتالف ومييوالة تنباأ بها 
القييراآن الكييرمي قبل ١٢٠٠ عام، وبرغييم تبجح اليهود 
بقتييل امل�صيييح ظهيير التحالييف امل�صبييوه بيين اليهييود 
والن�صييارى ولأول مرة ح�صرياً باأمريييكا وبريطانيا، 
واكتمييال امل�صهييد باملييوالة، “ومن يتولهييم منكم فهو 
منهييم”، وب�صييالح الدييين قييرن ال�صيطييان بالتوح�ييص 
الوهابييي والتوحيييد اأهييل جنييد كفييار وهم ميين اأتباع 
املذهب احلنبلييي ال�ُصني لالإمام اأحمييد بن حنبل، ومت 
قتل حاكم العينية “بن معمر” وهو خارج من امل�صجد 
بعييد �صييالة اجلمعيية، وا�صتن�صيياخ املييوالة ي�صتميير 
بالإخييوان والأنظمة امللكييية واأنظمة املييال والبنون، 
مييوالة ل يعتربون الإ�صتعمار الغربييي والإمربيالية 
المريكييية وال�صهيونييية واليهييود خطيير علييى الأمة 
العربييية والإ�صالمية واخلطر هو من يعادي اإ�صرائيل 
واأمريييكا، وب�صييالح الدييين مت ويتم حماربيية حركات 
التحييرر الوطنييي والقومييي والأممييي حتييى مقاوميية 
حزب اهلل واأن�صييار اهلل وحما�ص اخلنادق، اإنهم اأخطر 

من اليهود والإ�صتعمار وامريكا. 
م�صل�صييل دمييوي داع�صييي طويييل وطويل ميين اأجل 
بريطانيييا  ميين  املحتليية  القد�ييص وفل�صطيين  يهودييية 
اليهودييية وال�صتعمار الربيطيياين وبريطانيا العظمى 
مييرورًا بالتوحيييد الوهابييي املتوح�ييص حتييى اأمريييكا 
التو�صعييية  والإمربيالييية  املتوح�صيية  الراأ�صمالييية 
بالقييوة القاهييرة الع�صكرية، وميين جغرافيا الوليات 
املتحييدة الأمريكييية �صيظهيير يف هييذا الزمييان منتحييل 
�صخ�صييية “امل�صيح املخل�ييص”..” امل�صيييح الدجال” 
ح�صييب توقع ال�صيخ اجلليل “عمران ح�صن عمران”، 
والييذي �صيحقق حلييم واأمل ال�صهاينيية اليهود بحلول 
اإ�صرائيل اليهودية مكان الوليييات املتحدة الأمريكية 
ده، وبحلول  التي حلييت �صابقاً مييكان بريطانيييا املهييوَّ
اإ�صرائيييل اليهودييية مييكان اأمريييكا �صتحكييم اإ�صرائيل 
العييامل و�صيعييود الع�صر الذهبييي لليهود كمييا كان يف 
عهييد �صليمييان عليه ال�صييالم، والييذي �صيحققه منتحل 
�صخ�صييية امل�صيييح القييوي املخل�ييص الييذي تنتظييره 
ال�صهيونية العاملية وما هو اإِّلَ امل�صيح الدجال ح�صب 

حما�صرات ال�صيخ “عمران ح�صن عمران”.
حتريف ال�شرط االإلهي لوراثة االأر�س املقد�شة

فة عاد  بنيياءًا على ن�ص حُمييّرف ورد بالتوراة املحرَّ
ال�صهاينيية اليهييود اإلييى الأر�ص املقد�صيية وبالتوح�ص 
الطويييل.. يقول الن�ص: )فاأعلم ذلك وتاأكد اأن الرب مل 
ُيعطك هذه الأر�ص ال�صاحلة حتى متتلكها لأنك �صالح 

فاأنت �صعب عنيد(” �صفر التثنية 9:6”.
وبذلك األغى اليه��ود املحرفني �شرط وراثة االأر�س 
املقد�صة املقرونة بالإميان والعمل ال�صالح فهم �صعب 
عنيييد بغ�ص النظيير عن العمل ال�صالييح، بل املتوح�ص 
بربيطانيا واأمريكا والوهابية والإخوان واأنظمة املال 
والبنييون وبهم جماعات وحتالفات واأفراد عاد اليهود 

ال�صهاينيية لالأر�ييص املقد�صيية وهييم يحلمييون بحلييول 
اإ�صرائيل اليهودية مكان الوليات املتحدة الأمريكية، 
ول غرابيية يف ذلييك فاملييال اليهودي ال�صهيييوين هو من 
حول املركز املايل العاملييي من بريطانيا وبنك اإجنلرتا 

اإلى اأمريكا والبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل . 
نعييم.. عيياد بنييي �صهيييون لالأر�ييص املقد�صيية وهم 
يحلمييون بحكييم العامل ميين القد�ص ال�صريييف بتوريط 
اأمريييكا يف حييروب وحييروب اإقليمييية وعامليييه تطيح 
بهييا من زعاميية العامل متاميياً كما ورطييت ال�صهيونية 
العاملييية بريطانيا العظمى يف حييروب وحروب عاملية 
واقليمييية مل�صلحيية ال�صهيونية فاُ�صتنزفييت بريطانيا 
و�صاخييت وعجييزت وهرمييت وكان نهايتهييا يف حييرب 
قنيياة ال�صوي�ييص عييام ١956م بالعييدوان الثالثي على 
م�صيير عبد النا�صر.. وكذلك �صتكييون نهاية اأمريكا مع 
حمييور املقاومة اإيران و�صوريييا واليمن وحزب اهلل اأو 
مع كوريا ال�صمالية اأو مع رو�صيا وال�صن اأو حتى مع 

رفاق كا�صرتو وت�صافيِز.
نعم.. عيياد بن �صهيييون لالأر�ص املقد�صيية وب�صعار 
الدييين اليهودي لكييي يحكموا العييامل ب�صريعة مو�صى 
عليييه ال�صييالم ح�صييب اإعتقادهم بالتلمييود الذي حرف 
التييوراة والدييين اليهييودي لكي يثبتييوا للعامل بطالن 
الدييين  للعامليين  الرحميية  ودييين  امل�صيحييي  الدييين 
الإ�صالمييي، وهييم الذييين كانييوا وراء توح�ييص كهنيية 
الكنائ�ييص و�صعييار العلمانييية الغربييية بف�صييل الدين 
امل�صيحي عيين الدوليية الأوروبية.. وهييم الذين كانوا 
وراء قييرن ال�صيطييان واأنواعييه وا�صنافييه واأ�صكالييه 
لإثبييات اأن الإ�صييالم اإرهيياب واأميية الإ�صييالم �صيير اأُمة 
اأخرجت للنا�ص كما قال اأحييد ال�صهاينة الإ�صرائيلين 
وميين علييى �صا�صة اإحييدى قنييوات الإعييالم اخلليجي 
دي�صمييرب ٢٠١٧م، علمانييية �صد امل�صيحييية والإ�صالم 
ول علمانييية �صد اليهودية املحرفة بل قرارات اأممية، 
ووعييود من بن �صعود، ثم بلفور، حتى وعد بن �صلمان 
اأبييو دي�ص بييدًل عن القد�ص، ثييم اإعالن ترامييب، وكان 
الإعالن الرتامبي، وهناك من يقرع طبول احلرب بن 
اأمريييكا وكوريييا ال�صمالية، طبول احلييرب بن اأمريكا 
واإيييران اجلمهورية الإ�صالمييية، وال�صهيوين العجوز 
هييري كي�صنجيير قييال بيياأن هييذه احلقبيية التاريخييية 
�صتنتهييي بحييرب عاملييية مدمييرة ومن بيين ركام هذه 
احلييرب �صتنبثييق احلكوميية العاملييية التييي �صتحكييم 

العامل. 
وعلييى الطييرف الآخر وميين على كرا�صييي الإنتظار 
ينتظيير ال�صهاينة اليهييود ظهور “امل�صيييح املخل�ص” 
لبنييي اإ�صرائيييل الذى �صيعيييد الع�صر الذهبييي لليهود 
متاماً كما كان يف عهد النبي امللك �صليمان عليه ال�صالم، 
وهذا الأميير يتطلب ح�صب اإعتقادهم حييدوث الأ�صياء 

التالية وب�شروط �شبعة هي:-
حترييير الأر�ص املقد�صة من الأغيييار )غري اليهود( 
اأي حترييير فل�صطيين ميين اأبنائهييا العييرب امل�صلميين 

وامل�صيحين.
اأن يعييود اليهييود اإلى الأر�ص املقد�صيية من ال�صتات 

العاملي.
اإ�صتعادة دولة اإ�صرائيل القدمية اإلى الوجود. 

اإ�صتعادة الهيكل للعبادة لليهود.
اأن ت�صبييح اإ�صرائيييل الدولة احلاكميية للعامل متاماً 

كما كان حكم �صليمان عليه ال�صالم. 
اأن يحكييم العييامل ملك يهييودي من القد�ييص بو�صفه 
حاكميياً لإ�صرائيييل اليهودييية ميين عر�ييص داوؤود عليييه 

ال�صالم وهو امل�صيح املخل�ص.
واخريًا اأن يكون احلكم موؤبدًا.

�شروط �شبعة مل يتبقى منها �شوى احلرب العاملية 
وركامها واإقامة الهيكل على اأنقا�ص امل�صجد الأق�صى، 
ويقولييون لييك ربيييع و�صرعييية وجمو�ييص ورواف�ييص 
وراف�صة واإرهيياب وحترير مناطقييي والأمن القومي 

العربي يف خطر من الفر�ص املجو�ص.
من يواجه ال�صلف والطغيان اليهودي

كلنا واجلميع يتذكيير اإخوان التنظيم العاملي كانوا 
ثييوار ومنييور واأَ�صييود ووحو�ييص كا�صييرة �صييد اأبناء 
البالد يف ليبيييا و�صوريا واليمن وتون�ص وحتى م�صر، 
وقولهم خال�ص.. خال�ص الدماء �صالت... ل حوار و ل 
مفاو�شات بل.. اإرحل.. اإرحل ، وال�شعب يريد اإ�شقاط 

النظام.
نعييم كلنييا واجلميييع يتذكيير جماعييات وجماعييات 
التوحيييد ال�صعييودي وحو�ييص �صارييية لإنقيياذ اأهييل 
يية واجلماعة من الرواف�ص والراف�صة واملجو�ص  ال�ُصنَّ
حترييير  وكان  وال�صيعيية..  والعلوييين  وال�صفوييين 
عييدن وتعييز و�صنعيياء و�صوريييا وليبيييا والعييراق.. 
وكذلييك ع�صنا و�صفنا اأنظمة املييال والبنون والأحزاب 
بالتحرير املناطقي امل�صلح �صد الرواف�ص واملجو�ص.

اليييوم ن�صاهد ونييرى ون�صمع ميين الثالثي الإخواين 
وال�صعودي واملناطقي بعد اإعييالن ترامب والتوح�ص 
ال�صهيييوين الإ�صرائيلييي جتيياه ال�صعييب الفل�صطينييي 
والإحتييالل  ترامييب  اإعييالن  �صييد  والثائيير  املجاهييد 
ال�صهيييوين، نييرى اإ�صطوانيية خمتلفيية ومغايييرة عيين 
معزوفة ثورة الربيييع والتحالف العربي وال�صالمي، 
والدماء �صالت يف القد�ص وفل�صطن الإ�صالمية ال�ُصّنية 
وال�صهييداء بالع�صييرات واجلرحييى جتيياوزوا الألييف 
واملعتقلن باملئات.. و�صعار اإرحل يا �صهيوين، و�صعار 
ال�شع��ب يري��د اإ�شق��اط نظ��ام االإحت��الل االإ�شرائيلي، 
وال�صعييب يريد حترير فل�صطن، و�صعار ال�صعب يريد 
حترييير القد�ص حتى حترييير القد�ييص ال�صرقية.. هذه 
ال�صعارات مل ن�صمعها من القوم قوم الربيع واخلريف 
وال�صتيياء حتييى ال�صيييف بييل اأ�صبحت ب�صيغيية ولغة 
ولهجيية اأَخييرى ومن على نف�ييص القنييوات وال�صا�صات 
الف�صائية الإعالم اخلليجي والناطق بالعربية غربان 
وغربان �صييوداء ال�صوت واللون واملكييياج والأدمغة 
والفييوؤاد والقلييب والفكيير، ول�صييان حالهم يقييول قول 
فا�صييح ميين الوجييوه ال�صفلييى قبييل العليييا، القد�ييص 
يهودية بالتاريخ فل�صطن يهودية بالوطنية، فل�صطن 
والقد�ص يهودييية باجلغرافيا، قوم كانوا اأثناء الربيع 
وال�صرعييية والدميقراطييية الدموييية كانييوا يف خدمة 
بروتوكييولت حكميياء بنييي �صهيون يف تدمييري وافقار 
وجتويع ومتزيق ال�صعييوب العربية.. واليوم اأ�صبح 
واأم�صييى القوم يف خدميية التلمود اليهودي الذي حرف 
التييوراة.. �صريعيية مو�صى عليه ال�صييالم، علموا اأَم مل 

يعلمييوا، والقوم ميين اإنغما�ص اإلى اإنغما�ييص اأكرث اإفكاً 
واإثماً وبهتان مبن.

القبائل اليمنية واخلراب الثالث
هييل هييى �صدفيية اأم �صيييء اآخيير، القبائييل اليمنييية 
الأ�صيليية والعريقيية كانييت هنيياك.. هنيياك.. ثييم هنييا 
اليميين الثوري، هنييا اليمن املجاهييد.. القبائل اليمنية 
الكنعانيييون واليبو�صيييون كانوا يف بييالد ال�صام وبهم 
كانت القد�ييص ويبو�ص فل�صطن، القبائييل اليمنية ُتّبع 
اليميياين والأو�ييص واخلييزرج يف يرثب وبهييم الأن�صار 
كانييت ومييا زالييت املدينيية املنييورة، قبائييل جرهييم 
اليمنييية كانييت هنيياك يف بكة والنبييي اإ�صماعيييل عليه 
ال�صييالم يتييزوج منهم ومن ن�صلييه كان خييامت الأنبياء 
واملر�صلن النبي والر�صييول العربي الأمي حممد �صلَّ 
اهلل عليه واآلييه و�صلم، وكنعييان واليبو�صيون وجرُهم 
وتبييع اليماين والأو�ص واخلييزرج قبائل مينية اأ�صيلة 
وعريقيية ل يليييق بهييا اإِّل واإِّل �صعييار وفعييل بنف�ييص 
امل�صتييوى واملكانة يربييط املا�صي باحلا�صيير من اأجل 
م�صتقبييل لدييين الرحميية للعامليين كل العامليين يهييزم 

الطغاة وامل�صكربين.
�صعار �صرخة احلق بالإميان والعمل ال�صالح، اهلل 
اأكرب .. املوت لأمريكا.. املوت لإ�صرائيل.. اللعنة على 
اليهييود.. الن�صر لالإ�صالم، الإ�صييالم احلنيف على ملة 

اأبو الأنبياء وخامت الأنبياء.
�صعييب اليمن الأ�صيييل والعريق.. �صعييب اأويل قوة 
وباأ�ييص �صديييد ومنهييم �صيخييرج املجاهدييين باملالين 
و�صهييداء باملالييين للقد�ييص ال�صريييف رايحيين بعون 
وم�صيئة اهلل �صبحانه وتعالى، �صهداء وجماهدين اإلى 
الالأر�ييص املقد�صيية بعد ف�صيياد واإف�صيياد املف�صدين بني 

اإ�صرائيل ال�صهاينة اليهود والذين علوا علوًا كبريًا. 
وهييذه املرة نعم، هييذه املرة اخلييراب الثالث لي�ص 
لل�صهاينيية اليهود فقط، بل خراب لكل اأدوات م�صل�صل 
والأمريكييي  الربيطيياين  الطويييل  الدامييي  التوح�ييص 
والداع�صييي  والقطييري  والإماراتييي  وال�صعييودي 
حتييى  التكفييريي  والإخييواين  والوهابييي  والقاعييدي 
توح�ص اأنظمة املال والبنون.. وكان وعد اهلل مفعوًل.. 
والأر�ييص يرثها عباد اهلل ال�صاحلييون، واملف�صدين كل 
املف�صدين اإلى زوال اإن �صاء اهلل تعالى، و�صفقة القرن 
�صتتحول اإلى �صفعة و�صفعات متوالية ومتتالية على 
الوجييوه العليا وال�صفلى لأ�صييياد وعبيد واأذناب قرن 

ال�صيطان النجدي.. وقادر يا كرمي.. يا قوي يا عزيز.
-----------------

املقد�صيية:  الأر�ييص  لبحييث  وامل�صييادر  املراجييع 
))القييراآن الكييرمي – تف�صييري اجلالليين للقييراآن الكرمي  
- ن�صو�ييص ميين الزبور والإجنيل والتييوراة – كتاب 
القد�ييص يف القييراآن الكييرمي لل�صيييخ اجلليييل »عمييران 
ح�صن عمران« وحما�صرات وكتب له بعنوان �صل�صلة 
املرحييوم الدكتييور حممييد ف�صييل الأن�صيياري - كتاب 
تاريييخ اآل �صعود لل�صهيد نا�صيير ال�صعيد – مقدمة بن 
خلييدون - املو�صوعيية العربية املي�صييرة اجلزء الأول 
�صفحة 454 – جمليية العربي الكويتية العدد 5١3 -  

�صحيفة ال�صورى اليمنية العدد 353)).

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

ودور القبائل اليمنية في اخلراب الثالث
؟ وملاذا تصر الصهيونية على تهويد القدس
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تتوا�صل الفعاليييات واأن�صطة حمليية التجنيد الطوعي حتت 
�صعييار )انفروا خفافا وثقال( يف مديريات ومناطق وحمافظات 
اليميين والتي دعت اإليه وزارة الدفاع اليمنية والذي تعترب من 

الأولويات املهمة يف �صبيل الدفاع والذود عن الوطن.
وهنييا �صنحاول ت�صليط ال�صوء على بع�ص فعاليات التد�صن 

والنفري العام التي ت�صهدها مديريات وحمافظات اجلمهورية.
البداي������ة م������ن محاف������ظ ذم������ار والتييي د�صيين فيها حممييد ح�صن 
املقد�صي وامل�صرف العام لأن�صار اهلل باملحافظة فا�صل ال�صرقي، 

حملة التجنيد الطوعي الثانية مبديرية و�صاب العايل .
ويف التد�صيين الذي تخلله وقفة قبلييية اأكد املحافظ املقد�صي 
اأهمية اإجنيياح حملة التجنيد ورفد اجلبهييات بالرجال وقوافل 
الدعييم واحلفيياظ علييى النت�صييارات التي حتققييت يف خمتلف 

اجلبهات.
و�صييدد حمافييظ ذمييار علييى اأهمييية وحييدة ال�صييف وتعزيز 
اجلبهيية الداخلية والت�صدي ملخططات العدوان التي ت�صتهدف 

متزيق الن�صيج الجتماعي.
فيمييا اأ�صاد امل�صييرف العام لأن�صييار اهلل باملحافظيية ال�صرقي 
بالت�صحيييات التييي يقدمهييا اأبنيياء مديرييية و�صيياب العييايل يف 
خمتلف اجلبهات دفاعا عن �صيادة الوطن وعزة وكرامة اأبنائه 

والت�صدي لقوى العدوان.
أم������ا في محافظة إب فقييد د�صنت مديريات ريييف اإب والظهار 
وامل�صنيية وجبليية وامل�صنة حمليية التعبئيية العاميية والتجنيد 

الطوعي الر�صمي.
جيياء ذلييك خييالل وقفيية جماهريييية حا�صييدة نظمهييا اأبنيياء 
املديريييات الأربع باإب بح�صور حمافييظ املحافظة عبدالواحد 
�صييالح وامل�صييرف العييام باملحافظيية �صالييح حاجييب ووكالء 
املحافظيية، حيييث اأكييد امل�صاركييون �صمودهييم وثباتهييم علييى 

املوقف يف مواجهة العدوان.
واأكييد بيييان الوقفيية على �صييرورة اإجنيياح حمليية التجنيد 
الر�صمي والدفع بال�صباب لالحتيياق باملع�صكرات ليكون جي�ص 

اليمن ال�صارب ودرعها احل�صن �صد العدوان ومرتزقته.
كما اقيمت يف عزلة رحيياب مديرية القفر مبحافظة اإب وقفة 
ن�صائية طالبييية لتحفيز ال�صباب والدفع بهم الى رفد اجلبهات 

والتجنيد التطوعي الر�صمي التابع لوزارة الدفاع.
ويف الوقفيية اأكدت امل�صاركات ا�صتعدادهيين الدائم وامل�صتمر 
الت�صحييية والفييداء لهييذا الوطن وتقييدمي كل غييايل رخي�ص يف 

�صبيل عزته وكرامته.
يف حيين خرجت حرائر مديرية يييرمي مبحافظة اإب، يف وقفة 
ن�صائييية م�صلحة وذلك يف اإطييار الدعم ال�صعبي لربنامج انفروا 

خفافاً وثقال التابع لوزارة الدفاع الوطنية.

احلرائر جددن خالل الوقفة �صمودهن يف مواجهة العدوان، 
موؤكييدات ا�صتعدادهن بالدفع برجالهيين املقاتلن نحو جبهات 
العزة والكرامة ورفد املرابطن بقوافل الغذاء والأموال حتى 
يتحقييق الن�صر احلا�صم وميرغ اأنف اآل �صعود بالرتاب اليمني 

العزيز.
وف������ي محافظ������ة احلدي������دة نظمت قبائييل مديريتييي جبل را�ص 
واجلراحييي وقفات قبلية م�صلحة لإعالن نفريها العام ورفدها 

للجبهات باملال والرجال.
ود�صنييت القبائييل حمليية التجنيييد الطوعي الذي دعييت اإليه 
وزارة الدفيياع اليمنية، معلنيية ا�صتعدادها بتقييدمي قوافل من 
الرجال املتطوعن ورفييد مع�صكرات التدريب والتاأهيل مبئات 

من ال�صباب والرجال الأ�صداء.
واأكييدت قبائييل مديريتي اجلراحي وجبل را�ييص ا�صتعدادها 

ال�صعييودي  العييدوان  مواجهيية  يف  واحييدا  �صفييا  ووقوفهييا 
ال�صيييد  الثييورة  لقائييد  والييولء  العهييد  الأمريكي،  جمددييين 

عبدامللك بدرالدين احلوثي.
واأدانييت القبائل جمازر العدوان بحق اأبناء ال�صعب اليمني 
وح�صاره اجلائر الييذي ي�صتهدف اجلميع دون ا�صتثناء يف ظل 

�صمت دويل واأممي مطبق.
كمييا خييرج اأبنيياء عزليية الرقييود مبديرييية زبيييد يف وقفيية 
احتجاجية م�صلحيية، مقدمن عددا من الرجال دعما للجبهات، 
ومعلنيين النفييري العام وم�صتنكرييين جرائييم العييدوان بحييق 

ال�صعب اليمني.
وانتهييت الوقفيية بالبيان اخلتامييي الذي اأكد علييى ا�صتعداد 
قبائييل زبيد رفييد اجلبهات باملال والرجييال املقاتلن ومواجهة 

العدوان مهما كانت الظروف والتحديات.

يف ظييل ا�صتمرار العييدوان الأمريكييي ال�صعودي على 
بالدنا يوا�صل اأبناء ال�صعب اليمني الحرار بكل الفئات 
املجتمعييية العطاء واجلود وبذل املال والنف�ص يف �صبيل 
اهلل والدفيياع عن الدين والوطن، فهييا هي القبائل اجلود 
والعطيياء ورجال املييال والن�صيياء واأ�صر ال�صهييداء ترفد 

اجلبهات بقوافل املال والغذاء. 
وهنييا ن�صتطييرق اإلييى بع�ييص ممييا جيياد بييه الحرار 
واحلرائر من قوافل املال والغذاء يف عدد من املحافظات 

اليمنية.
البداية من محافظ������ة صعدة قدم اأبناء مديرية حيدان 
قافليية غذائييية ومالية لرفد املرابطيين يف جبهات القتال، 
معلنن النفري العام حتت �صعار )انفروا خفافا وثقال(، 
واملالب�ييص  الغذائييية،  املييواد  علييى  القافليية  واحتييوت 
ال�صتوييية بالإ�صافيية اإلييى مبالييغ مالييية وعينييية كبرية 
دعميياً واإ�صنادا ملجاهييدي اجلي�ص واللجييان ال�صعبية يف 
جبهات القتال، و�صط تفاعل وا�صتجابتهم وا�صعة حلملة 

التجنيد الطوعي.
يف حيين قييدم اأبنيياء رحبييان والعبدييين وغييراز لرفد 
اجلي�ييص واللجييان ال�صعبية حتت �صعييار )انفروا خفافا 
الغذائييية  املييواد  علييى  القافليية  واحتييوت   ، وثقييال( 
واملالب�ييص ال�صتوييية بالإ�صافة اإلى مبالييغ مالية وعينية 
دعميياً واإ�صنادا ملجاهييدي اجلي�ص واللجييان ال�صعبية يف 
جبهييات القتييال.. واأعلن اأبناء تلك املناطييق ا�صتجابتهم 

الكاملة حلملة التجنيد الطوعي مبحافظة �صعدة.
وباالنتق������ال إلى محافظة صنع������اء والتي قدم اأبناء عزلة 
الأغمييور مبديرييية مناخيية قافلة مالييية دعميياً وا�صنادًا 
لأبطييال اجلي�ص واللجان ال�صعبييية املرابطن يف جبهات 
املواجهة مع العدوان ومنافقيه.. موؤكدين على �صرورة 
ال�صتمرار يف رفد اجلبهات باملال والرجال، داعن جميع 

اأبنيياء الوطيين القادرييين على حمييل ال�صييالح لاللتحاق 
مبع�صكرات التجنيد الطوعي الذي دعت اليه وزارة 

الدفاع.
القافليية �صملييت مبالييغ مالييية كبييرية قدمهييا 
عزليية  اأبنيياء  ميين  ال�صهييداء  واأ�صيير  املواطنييون 
وعدهييم  احلا�صييرون  جييدد  حيييث  الأغمييور، 

ميين  املزيييد  تقييدمي  يف  بال�صتمييرار  للمجاهدييين 
القوافل وموا�صلة م�صوار الت�صحية حتى النت�صار 

وطرد املحتل والعميل.
كمييا قدمت اأ�صرة ال�صهيد ها�صم حممييد الوجيه واأ�صر 
عدد من ال�صهداء مبديرية ال�صافية قافلة غذائية ومالية 

دعماً للقوة ال�صاروخية.
واحتوت القافلة علييى مواد غذائية وبطانيات ومواد 

عينية 
مايل  ومبلييغ 

اأكييرث ميين اأربعيية مالييين ريييال 
وحلي وذهب وذلك مبرور اأكرث من األف يوم من ال�صمود 
يف مواجهة العدوان، ووفاًء وعرفاناً بت�صحيات ال�صهداء 
وتكرمييياً للجي�ص واللجان ال�صعبية املرابطن يف جبهات 

ال�صرف.
قدمييت اأ�صييرة ال�صهيد 
علييي  اإ�صحيياق  ح�صيين 
مديرييية  ميين  املنت�صيير 
اأمانيية  يف  التحرييير 
غذائييية  قافليية  العا�صميية 
ورفييدا  دعمييا  متنوعيية 
وقييد  اجلبهييات،  يف  للمجاهدييين 
احتييوت القافليية على املييواد الغذائية 

وامل�صروبات من الأ�صرة الكرمية.
يف حيين د�صنييت قبائييل بنييي �صييداد مبديرييية خولن 
الطيييال يف حمافظة �صنعاء حملة التجنيد الطوعي الذي 

اأعلنته وزارة الدفاع وفق ال�شروط املطلوبة.

 أم������ا في محافظة حجة فقد قدمت اأ�صرتا ال�صهيدين بكر 
�صومعة وطييه الوزان مبدينة حجيية، قافلتان غذائيتان 
دعمييا لأبطال اجلي�ييص واللجييان ال�صعبييية املرابطن يف 

جبهات العزة والكرامة.
القافلتييان تاأتييي تزامنييا مييع منا�صبة قييدوم الذكرى 
ال�صنوييية لل�صهيييد لتوؤكييد اأنهييا تعطييي لأبطييال اجلي�ص 
واللجييان ال�صعبييية تكرمييياً وتخليييدًا لذكييرى ال�صهداء 
العظميياء بعييد اأن جييادوا بدمائهييم الطاهييرة يف معركة 
الدفيياع عيين الأر�ييص والعر�ييص والكراميية، واحتييوت 

القافلتان على اأ�صناف من املواد الغذائية الأ�صا�صية، 
كما قدمييت اأ�صرة ال�صهيد املجاهييد ربيع علي عبد اهلل 
عنبيية قافليية ميين الكعك امل�صنييوع منزلييياً رفييدًا ودعماً 

للمجاهدين املرابطن يف جبهات ال�صمود وال�صرف.

رغم احلصار.. اليمانيون األحرار يواصلون تقدمي قوافل اجلود والعطاء دعمًا للجبهات

حملة التجنيد الطوعي تتواصل ..  بتشجيع رسمي .. وبتفاعل وإسناد شعبي

مؤسسة الشهداء تدشن مشروع السلة الغذائية ألسر الشهداء في األمانة وعدد من احملافظات
حتييت �صعار نحو جبهاتنا ووفاء ل�صهدائنا ومبنا�صبيية الذكرى ال�صنوية لل�صهيد ١439هي ٢٠١8م د�صنت 
موؤ�ص�صيية ال�صهييداء لرعاية وتاأهيل اأ�صر ال�صهييداء يف اأمانة العا�صمة وحمافظات �صعييدة اإب وتعز مبنا�صبة 
الذكرى ال�صنوية لل�صهيد م�صروع ال�صلة الغذائية لكافة اأ�صر ال�صهداء يف املحافظات املذكورة اأنفا ويف غريها 

من املحافظات اليمنية. 
البداييية ميين اأمانة العا�صمة حيث مت تد�صن م�صييروع ال�صلة الغذائية لأ�صر ال�صهييداء وتوزع 33٠٠ �صلة 

غذائية لكافة اأ�صر ال�صهداء بالأمانة.
ويف حمافظيية �صعييده مت تد�صن م�صروع توزيع ال�صلة الغذائية بييي 85٠٠ �صلة غذائية لكافة اأ�صر ال�صهداء 

باملحافظة.
كمييا مت يف حمافظيية اإب تد�صن توزيع األف و3١٠ �صلة غذائية لأ�صيير ال�صهداء، ويف حمافظة تعز مت تد�صن 

توزيع 6٠٠ �صلة غذائية لأ�صر ال�صهداء باملحافظة.
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ل يوجد يف الدينا اأي جهاز خمابرات ي�صتطيع اأن يوؤكد لك 
باأنييك اإذا دخلت يف معركة مع عييدوك فاإنه �صيوليك دبره هل 
هنيياك اأحد يف الدنيا ميتلك خمابرات توؤكد له هذا؟ ل اأمريكا 
نف�صهييا ول رو�صيا ول غريها، كلها تقارييير احتمالت، كلها 
احتمييالت، يحتمل اأننا اإذا ما اتخذنا �صدهم كذا رمبا تكون 
النتيجيية كذا، وهكذا احتمالت، اأما اهلل فهو من اأكد بعبارة 

ُروَن{  ْدَباَر ُثَمّ ل ُيْن�صَ ْن ُيَقاِتُلوُكْم ُيَوُلّوُكُم اْلأَ ذًى َواإِ وُكْم اإَِلّ اأَ )ليين( }َلْن َي�ُصُرّ
ويقول كذلك عن الكافرين: }َوَلْو َقاَتَلُكُم اَلِّذيَن َكَفُروا َلَوَلُّوا اْلأَْدَباَر{

اإن اهلل يقول للنا�ص: اهتموا جدًا باإ�صالح اأنف�صكم، باإعداد اأنف�صكم، وبتهيئة 
ما ميكنكم اإعداده، ولتكن ثقتكم باهلل كبرية، وهو من �صيكون معكم، وهو من 
�صيتولييى اأي�صاً اأن يزرع الرعب يف قلوب اأعدائكم، وهو من يعمل الكثري اإلى 
درجيية اأن يك�صف لكم واقع عدوكم، اأمل يوفر اهلل على اأوليائه الكثري، الكثري 

ميين العناء؟ اأمل ي�صنع الكثري الكثري مما يطمئنهم؟ اأمل يعمل الكثري، الكثري 
مما يوؤيدهم، وي�صد من اأزرهم؟. .

 بلى، لكننا نحن متى ما انفردنا باأنف�صنا وابتعدنا عن اهلل �صتجد كل �صيء 
خميفاً، وجتد كل �صيء مقلقاً، وجتد الآفاق مظلمة، والأجواء قامتة، وجتد 
قلبييك ميتلييئ رعباً متى ما انفردت بنف�صك.. لكن عييد اإلى اهلل، وعد اإلى كتابه 
�صتجد ما يجعل كل هذه الأ�صياء ل وجود لها يف نف�صك.. فالإن�صان الذي يقلق، 

اأو يرتبك، اأو ي�صعف، ليعرف اأنه يف تلك احلالة وهو يرتبك 
اأنييه يجل�ص مع نف�صه، وهو كاإن�صان �صعيف، لكن اجل�ص مع 
اهلل �صتجد نف�صك قوييياً. فعندما ترى نف�صك �صعيفاً ل تعتقد 
اأن تلييك هي احلقيقة، واأن ذلك احلدث هو فعاًل اإلى الدرجة 
التييي جتعلني �صعيفاً يف واقعي، ل، لي�صت تلك حقيقة، ذلك 

هو فقط نتيجة جلو�صك مع نف�صك، وابتعادك عن اهلل..
 فراأيييت كل �صيييء مرعباً، وكل �صيء خميفيياً، وكل �صيء ترى نف�صك اأمامه 
�صعيفاً، وقدراتك كلها تراها ل جتدي �صيئاً، وكالمك تراه كله ل ينفع ب�صيء! 
وُكْم اإَِلّ  فت�صبييح اأنييت من ترى عدوك ذلك العييدو الذي قال عنه: }َلييْن َي�ُصُرّ
ُروَن{ )اآل عمران:١١١( اأنت  ْن ُيَقاِتُلوُكييْم ُيَوُلّوُكُم اْلأَْدَباَر ُثَمّ ل ُيْن�صَ اأَذًى َواإِ
ميين �صتجده كتيياًل من ال�صلب واحلديد، وحينها �صتجييد قلبك، وعالئق قلبك 

اأْوهى من بيت العنكبوت، وي�صبح �صدرك خواء. 

اإن اهلل اأراد لأوليائييه اأن يكونييوا بال�صييكل الييذي ُيْعيي 
الآخرييين متاميياً، ل مرجفييون يوؤثييرون، ول منافقييون 
يوؤثييرون، ول عييدًوا ي�صتطيع اأن يرهبنييي، ول �صيء يف 
هييذه الدنيا ميكيين اأن يخيفني، هكذا يريييد اهلل لأولياوؤه، 
وهكييذا قامييت تربية القييراآن الكرمي اأن ت�صنييع املوؤمنن 
علييى هذا النحييو، تربية عظيمة جييدًا، وهي تربطك مبن 
ي�صتطيييع اأن يجعييل نف�صك على هذا النحييو، واأن يجعل 
الواقييع اأي�صيياً اأمامييك على هييذا النحييو، يبييدو �صعيفاً 
ْيَطاِن  اأمامك، وفعاًل يكييون �صعيفاً }َفَقاِتُلوا اأَْوِلَييياَء ال�َصّ

ِعيفاً{  ْيَطاِن َكاَن �صَ اإَِنّ َكْيَد ال�َصّ
اأمل يقييل كل �صيييء عيين اأعدائنييا؟ اأعداوؤنا هييم اأولياء 
ال�صيطييان على اختييالف اأنواعهييم واأ�صنافهييم، األي�صوا 
ْوِلَييياَء  اأَ ال�صيطييان؟ ب�صييورة عاميية }َفَقاِتُلييوا  اأولييياء 

ِعيفاً{ ْيَطاِن َكاَن �صَ ْيَطاِن اإَِنّ َكْيَد ال�َصّ ال�َصّ
وياأتييي اإلى ت�صنيفهييم: يهود، ون�صييارى، وكافرين.. 
فيقييول عنهم مييا اأ�صلفنا من قولييه تعالى: }َوَلييْو َقاَتَلُكُم 
ْن ُيَقاِتُلوُكييْم ُيَوُلّوُكُم  اَلِّذيييَن َكَفييُروا َلَوَلُّوا اْلأَْدَبيياَر{ }َواإِ
اليهييود  عيين  يقييول  هكييذا  ييُروَن{  ُيْن�صَ ل  ُثييَمّ  اْلأَْدَبيياَر 
والن�صييارى، هل هناك عدوا اآخر غييري هوؤلء؟ هل هناك 
عدو للحق، هييل هناك عدو لالإ�صالم اإل وهو داخل �صمن 

اأولياء ال�صيطان.
اإذًا فهم اأولياء ال�صيطان، وكيد ال�صيطان كان �صعيفاً؛ 

لأنهم ي�صتمدون قوتهم من ال�صيطان، واأنت اإذا ا�صتمديت 
قوتييك من اهلل فال ميكن اإطالقاً اأن ي�صاوي مكر ال�صيطان، 
وكيييده ذرة واحدة من قييوة اهلل وتاأييده لك، هكذا يريد 

اهلل لأوليائه اأن يكونوا.
ونحيين اإذا مل ن�صل اإلى هذه احلالة من الرتبية فنحن 
من �صنخاف اأمام كل �صيء ن�صمعه، ونحن من �صيزعجنا 
كلمة ينقلها اأحد من النا�ص �صواء كانت �صحيحة اأو غري 
�صحيحة. ونحن حينئٍذ من �صُين�َصف كل وعي لدينا ولو 

على مدى عام باأكمله اأو �صنن باأكملها.
الإن�صييان اإذا مل يييرِب نف�صييه على �صوء مييا ي�صمع مما 
هو من هييدي اهلل �صبحانه وتعالى، واإذا مل ي�صتفد اأي�صاً 
ميين املواقف ما يعييزز ر�صوخ تلك الرتبييية يف نف�صه فهو 
ميين �صياأتي احلييدث الواحد فَين�ِصف كل مييا قد جمعه يف 
داخلييه، بل هو من �صينقلب علييى كل ما كان قد جتمع يف 
نف�صييه، اأولئك الذين ارتعدت فرائ�صهم يف يوم الأحزاب 
ُنوَنييا{؟ ميياذا  ِ الُظّ ييوَن ِبيياهلَلّ اأمل يقييل اهلل عنهييم: }َوَتُظُنّ
يعنييي؟ األي�ييص هذا انقالباً على كل مييا �صمعوه من وعود 
من جانييب اهلل؟ األي�ص هذا انقالباً على كل ما �صمعوه من 

كتاب اهلل، ومن َفِم ر�صوله )�صلوات اهلل عليه وعلى اآله( 
من توعية وب�صرية، و�صد عزمية وتربية اإميانية قوية، 
اأمل ينقلبييوا عليها يف حلظة؟ وماذا يحل حملها؟ الظنون 

ال�صيئة باهلل.
هكذا تاأتي الآثييار ال�صيئة ل�صعف الإن�صان يف مواقفه، 
هييو ميين ينقلب علييى كل معييان عظيميية قييد تر�صخت يف 
نف�صييه، وهو ميين �صينقلييب على كل وعييٍي اإمييياين اأي�صاً 
تر�صييخ يف نف�صه فيحل حملها الوهيين وال�صك والرتياب 

والظن ال�صيئ باهلل وبر�صوله وبكتابه.
وهييو من �صريى يف الأخييري ال�صيطان اأكرب يف عينه من 
اهلل، وهو من �صريى يف الأخييري اأولياء ال�صيطان بال�صكل 
الذي يرعبه حتى اأ�صكالهم، حتى حركاتهم، حتى �صوت 

اآلياتهم ترعبه.
بع�ص النا�ص قد يكفيه اأن ي�صمع �صوت طائرة، �صوت 
مزعييج فتن�صف كل ما لديه من قيم اإميانية، هكذا ي�صبح 
كل �صيء حتى ال�صكليات، حتى نربات اأ�صواتهم ت�صبح 
ترعبييك، حتييى �صكلهييم، حتييى حركاتهم، حتييى حركات 
اآلياتهييم، وهييو الأمر الييذي كان اهلل �صبحانييه وتعالى - 

وهييو ميين قال يف كتابه الكييرمي - هو يريده منييك اأنت اأن 
ت�صبييح اأنت بال�صييكل الذي يرعب اأعييداءك كل �صيء من 

جانبك. 
ٍة َوِمْن  وا َلُهييْم َمييا ا�ْصَتَطْعُتْم ِمْن ُقييَوّ اأمل يقييل: }َواأَِعييُدّ
ُكْم َواآَخِريَن ِمْن  ِ َوَعُدَوّ ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َع��ُدَوّ الَلّ ِرَب��اِط اخْلَ
ُدوِنِه��ْم{ حتى رباط خيلك، و�شكل خيلك العربية، جياد 
اخليل، يراها العييدو اأو ي�صمع بها فرتهبه، لكن اأنت اإذا 
مييا اأ�صبحت يف موقع عييدوك اأنت، اأ�صبحت ميين اأولياء 

ال�صيطان فاأنت من �صريعبك كل �صيء من جانبهم.
هكييذا ي�صبييح احلييال اأمييام ميين ل يفهمون كتيياب اهلل 
بال�صييكل الذي يجعل كل �صيء اأمامهييم �صعيفاً اأمام قوة 
اهلل وجربوتييه، وعزتييه وقهييره، واإذا مل نكيين علييى هذا 
النحييو �صرى الآخرين - وكمييا اأ�صلفت - كلهم اأكرب من 
اأولييياء اهلل، ووليهم اأكرب من اهلل، وكل ما لديهم اأكرب من 
اإمياننييا فتكون الأ�صياء كلها مما يعييزز الياأ�ص يف نف�صك، 
ومتييى ما تعزز الياأ�ييص يف نفو�ص النا�ص تال�صت كل القيم 
اأمامهييم، واأ�صبحييوا هم ميين ي�صخرون ممن يحيياول اأن 
يحركهم، اأ�صبحوا ممن يرون الأ�صياء كلها م�صتحيلة؛ 

ل �صك اأن النا�ص اإذا ما ابتعدوا عن اهلل فاإنهم ي�صعفون 
وبالتايل فهم من يهيئييون اأنف�صهم لقمة �صائغة لأعدائهم، 
لكن من يزداد اإميانهم يف مواجهة الأحداث هو من يوؤهل 
اأنف�صهييم لأن يكييون اهلل معه، ومتييى كان اهلل معك هو من 
يجعلييك تنقلب بنعميية من اهلل وف�صييل مل مي�ص�صك �صوء 

واتبعوا ر�صوان اهلل.
هكذا يوجهنييا القراآن الكرمي.. القراآن الكرمي هو كتاب 
اهلل �صبحانه وتعالى هو الذي وجه التوجيهات العجيبة 
التييي ل جمال لل�صعييف معها، ول جمييال للخوف معها، 

ي�صد عليك منافذ اخلوف، ي�صد عليك منافذ ال�صعف.
ا�ييَص َقْد َجَمُعييوا َلُكْم  َنّ الَنّ ا�ييُص اإِ }اَلِّذيييَن َقيياَل َلُهييُم الَنّ

َفاْخ�َصْوُهْم{ األي�صت هذه كلمة يقولها الكثري من �صعفاء 
ا�َص َقْد َجَمُعوا َلُكْم  النفو�ييص، و�صعفاء الإميييان، }اإَِنّ الَنّ
َفاْخ�َصْوُهييْم{ هييو كاأنه ل يعييد نف�صه ميين النا�ص، وفعاًل 
املنافق هو غري حم�صييوب، وغري معدود من النا�ص، هو 
لي�ييص من النا�ص ل ميين الكافرين، ول ميين املوؤمنن، هو 
لي�ص ب�صيء، هو اأ�صييواأ النا�ص }ُمَذْبَذِبَن َبْنَ َذِلَك ل اإَِلى 
َهييوؤُلِء َول اإَِلييى َهوؤُلِء{هم من انقطعييوا اإلى ال�صيطان، 
وهييم ميين اأ�صبحييوا اأولييياء لل�صيطييان اأكييرث ميين ولء 

الكافرين واليهود والن�صارى له.
ا�ييَص َقييْد َجَمُعييوا َلُكييْم َفاْخ�َصْوُهييْم{ �صعيييف  }اإَِنّ الَنّ
الإميييان كما اأ�صلفنا هو من يرتبييك.. عندما ترتبك واأنت 

موؤميين، واأنت م�صييدق بالقراآن، ما الييذي يدعوك اإلى اأن 
ترتبييك؟! اأو اأن تقلق، اأو اأن تخ�صى؟! هل اأنك مل جتد يف 
كتيياب اهلل ما ي�صد من عزميتك؟ مييا يرفع معنوياتك؟ هل 
القييراآن اأهمل هذا اجلانب؟ مل يهمله، وما اأكرث ما حتدث 
عنه داخييل الآيات التي حتث النا�ييص على اجلهاد، على 
املواجهيية، على البييذل، على ال�صتب�صييال، يوؤكد اأنه مع 

النا�ص، مع اأوليائه.
هو من بلغ الأمر فيه اإلى درجة اأن يف�صح اأمامك واقع 
اأعدائييك اأكرث مما ميكيين اأن ت�صل اإليه بجهييازك الأمني، 
مبخابراتييك. ما هييي مهمة املخابييرات؟ ما هييي مهمتها؟ 
األي���س من مهامها اأن تتعرف على العدو؟ وتتعرف نقاط 

ال�صعف فيييه؟ وتتعرف على الفر�ييص املواتية ل�صربه؟ 
لتعرف اأنه باإمكان هذه اجلهة اأن ت�صرب تلك اجلهة؟.

اهلل قييد ك�صف لييك املو�صوع كاماًل بطريقيية موؤكدة، قد 
تكييون تقارير املخابرات غري حقيقية، قد يكون فيها نوع 
ميين املبالغة، قد يكون فيها اأخطيياء، وهي تعمل على اأن 
تك�صف لك �صعف جانب عدوك لت�صربه، اأما اهلل فاإنه هو 
الييذي اأكد بال�صكل الييذي يجعل عدوك مف�صوحيياً اأمامك 
يف واقعييه، مهمييا كان لديه ميين قوة، مهمييا كان لديه من 

اإمكانيات، مهما كان لديه من و�صائل ُيرهب بها.
اإذا مييا كنييت اأنييت ميين اأعييد نف�صييه الإعييداد اجليد يف 
اإميانك، يف ثقتك باهلل، ويف اإعداد ما ميكنك اأن تعده اأي�صاً 
حينهييا اهلل قييال لك عن عدوك ميين الكافرييين، عن عدونا 
َلّ اأَذًى َواإِْن  وُكييْم اإِ ميين اليهييود والن�صييارى: }َلييْن َي�ُصُرّ

ُروَن{: ُيَقاِتُلوُكْم ُيَوُلّوُكُم اْلأَْدَباَر ُثَمّ ل ُيْن�صَ

ثقافي

ال�سالم ل يتحقق لك اإل اإذا كنت يف موقف عزة وقوة ومكانة، اأما اأن تاأتي تبحث عن ال�سالم واأنت حتت، - 
كما ي�ســنع الفل�ســطينيون، وكما ي�ســنع العرب الآن - فاإمنا هو ا�ست�سالم، هو ا�ست�سالم، واأنت يف الواقع حتت 
رحمة عدوك، باإمكانه اأن ي�ســربك يف اأي وقت، باإمكانه اأن يختلق لك م�ســكلة ما مع اأي بلد اآخر فتدخل يف 

حرب مع ذلك البلد كما راأينا.   

م���ت���ى ي���ن���ت���اب ال���ض���ع���ف اإلن�����س�����ان ع����ن امل����واج����ه����ة ..؟

ض��������ع��������ي��������ف��������ًا  ك������������������������ان  ال������������ش������������ي������������ط������������ان  ك������������ي������������د  إن 

القرآن يكشف لك واقع عدوك 
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أل�����ف ي�����وم ق�����دم ف���ي���ه أب����ن����اء ش��ع��ب��ن��ا ت���ض���ح���ي���ات ع��ظ��ي��م��ة 
ي���س���ط���ره���ا ال����ت����اري����خ ون���ت���ق���رب ب���ه���ا إل�����ى ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه 
الذين  للشهداء  كانت  التضحيات  وأعظم  وتعالى، 

سيمجدهم التاريخ ولعائالتهم.

األبط���������������������������ال
للشاعر/ ضيف الله الدريب

����َه����اَدْة  ����اِق ال���������شَّ َت���َه���اِن���ي���َن���ا ِل����ُع���������شَّ
َق�����اَدْة �����ِر  �����شْ ِل��ل��نَّ َدْرِب�����َن�����ا  ِف  َف���ُه���ْم 

��َاِق��ي  ال��تَّ ���اِح  ����شَ ِف  ْب�����َط�����اُل  الأَ ُه����ُم 
ِق������َاَدْة ���اَن���ا  اأَْق�������شَ ِج���ي���ِد  ِف  وُه�����ْم 

����ي����ُد اْلَ����َع����اِل  ���ُدو اأََن����ا�����شِ ل���ه���ْم َت�������شْ
����اَدْة ���ُل���و الإِ�����شَ ���ْدِق َث��َب��اِت��ِه��ْم َتْ ِب�������شِ

ِج����َه����اٌد  َم������ْي������َداٍن  ُك������لِّ  ِف  َل����ُه���������ْم 
الإَِراَدْة ����ْدَق  �����شِ ج��ِ���ي��َل��َن��ا  ُي���َع���لِّ���ُم 

ِج���������َراٌح  َع���َزائ���َم���ُه���ْم  ُي����وِه����ي  َوَل 
���َم���اَدْة ����شِ َي���ْك���ِف���ي���ِه���ْم  اهلِل  ���ُر  َف���َن�������شْ

ُق���ُي���وًدا  ْو  اأَ َق���ْت���ًا  ���ْوَن  َي���ْخ�������شَ َوَل 
َع������اَدْة ِل�������ْاأَْح�������َراِر  ال���َق���ْت���َل  ِلأَنَّ 

ُي���َن���اِدي  ���ى  ْق�������شَ اْلأَ ِف  اجُل�����ْرِح  اأَِن�����ُن 
���ِت���َع���اَدْة اْل����شْ ُدُروَب  ��َل��ُك��وا  ���شَ َوَق�����ْد 

وا  ���اوؤُ ���َت�������شَ ا����شْ َواْلآِل  ِب����اْل����ُق����ْراآِن  َو 
َب����������اَدْة ���ا َوالإِ وا ال���َب���ْغ���َي َع���نَّ ���دُّ َف�������شَ

���اَر اْل���ِع���ْل���ُم ِت���ْل���ِم���ي���ًذا َل���َدْي���ِه���ْم  َف�������شَ
����ِت����َف����اَدْة ُد َف����ْه����َم����ُه ِل����ْا�����شْ ُي������َج������دِّ

َب������اِدْر  ���ْع���ِل���ي���ِم  ال���تَّ َط����اِل����َب  َي����ا  اأََل 
���َع���اَدْة ال�������شَّ ُك�����لَّ  َدْرِب�����ِه�����ْم  ِف  �����ْد  َتِ

َوُج�����ْن�����ٌد  ������اٌر  ْن�������������شَ اأَ  ِ هلِلَّ َف�����ُه�����ْم 
َوَه��������َذا ِع���ْل���ُم���ُه���ْم ُم����ْن����ُذ ال���������ِوَلَدْة

َع���ِب���ي���ًدا  َك�����اُن�����وا  َم�����ا  اهلِل  ِل�����َغ�����ْ�ِ 
َف���ُه���ْم َق����ْد اأَْت����َق����ُن����وا َف����نَّ ال���ِع���َب���اَدْة

ِدَم���اُه���ْم  ِف  َي���ْج���ِري  ال����ُق����ْراآِن  ُه����َدى 
ِق����َي����اَدْة اأَْع����َط����اُه����ْم  اهلِل  ���ُر  َوَن�������شْ

��ُق��وَه��ا  ُرو�����سَ َوَط��بَّ َوَق�����ْد َف��ِه��ُم��وا ال����دُّ
ِزَي�������اَدْة اأَْو  َن���ْق�������سٍ  ُدوَن  ِب����َوْع����ٍي 

ِع���ْل���ٍم  ُك�����لِّ  ِف  ِم���ْث���َل���ُه���ْم  ُف����ُك����وُن����وا 
َي����اَدْة ����وا ِب���ال���َوَف���ا َع���ْه���َد ال����رِّ َوُخ����طُّ

ُن����وًرا  الأَْج����َي����اِل  ِف  ال��ِع��ْل��ُم  ِل��َي��ب��َق��ى 
���َه���اَدْة ا َح�����اِدًي�����ا َن����ْح����َو ال�������شَّ َوِع��������زًّ

��ٍر  َع�����شْ ُك�����لِّ  ِف  ����ْرَخ����ًة  �����شَ ي  ُي��������َدوِّ
َوُي���ْف���ِن���ي ُك�����لَّ َم�����ْن َي����ْغ����ُزو ِب�������َاَدْة

تزامنا مييع اعالن احلمليية العاملية للعودة 
اإلى فل�صطن رفع اأبناء ال�صعب الفل�صطيني 
علييى مداخييل املييدن الفل�صطينييية لفتييات 
حتمييل علييم اجلمهورييية اليمنييية و�صعييار 
اأن�صار اهلل وقائد امل�صييرية ال�صيد عبدامللك 
احلوثي وذلك �صكرا وعرفانا ملواقف اأن�صار 

اهلل وقائدهم جتاه الق�صية الفل�صطينية .
وقال عميير ع�صيياف ع�صو احلمليية للعودة 
لفل�صطيين يف ت�صريييح �صحفي نقلتييه قناة 

امل�صييرية الف�صائية : باأن موقف اأن�صار اهلل 
معروف ويعترب اأن�صار اهلل جزء من حمور 

املقاومة �صئنا اأم اأبينا .
وا�صيياف ع�صاف باأن اأن�صييار اهلل وال�صعب 
الق�صييف  حتييت  وهييو  برمتييه  اليمنييي 
والعييدوان والقتييل ال�صعييودي واخلليجي 
والأمريكييي ال�صرائيلي يرفييع دوما �صعار 
املييوت لإ�صرائيييل املييوت لأمريييكا وبالتايل 

والن�صر لفل�صطن .

فل�صطينيييون  مواطنييون  اأ�صيياف  كمييا 
اأن هييذه ر�صاليية لييدول العييامل اأجمييع اأن 
تكالبهم علييى اليمن وقتلهم هييذا ال�صعب 
العظيييم وعداءهييم لأن�صيياراهلل وقائدهم 
ليين يثني جميع ال�صعوب احلرة يف تقدمي 
ال�صكيير والمتنييان لهييم واأن مييا يتعر�ص 
لييه اأن�صيياراهلل وال�صعب اليمنييي هو جزء 
ميين وقوفهييم مييع الق�صييية الفل�صطينييية 

وال�صعب الفل�صطيني .

كتب/محمد أحمد الوشلي

وال�صجاعة  وال�صمود  والت�صحية  والإيثار  العطاء  روح 
ال�صهداء وحتركوا  اختزنها  والقيم  املعاين  كل هذه  والثبات 
وثباتهم  مييواقييفييهييم  خيييالل  ميين  وعييييربوا  يحملونها  وهيييم 
هذه  عن  كله  بذلك  عربوا  �صهادتهم  النهاية  ويف  و�صمودهم 
وت�صحية  وعمال  موقفا  الواقع  اأر�ييص  يف  وج�صدوها  القيم 
العن  قرين  من  الن�صان..  واقع  يف  عطاء  ي�صاويه  ل  وعطاء 

فاإننا على دربك �صائرون..

م����������������������������������ن س�����������������������ج�����������������������ل امل����������������������������ج����������������������������د ألب�����������������ط�����������������ال�����������������ن�����������������ا
ي�شخرون من الأبات�شي.. 

يدو�شون باأقدامهم جربوت 
الأبرامز... يقا�شمون 

خ�شومهم الأ�شرى 
واجلرحى ك�شرة اخلبز 

وقنينة املاء وحبة الدواء  
و�شمادتهم الأخرية ..

الفلسطينيون يرفعون صور السيد القائد عبدامللك احلوثي وشعار الصرخة في مداخل مدنهں

سالں عليكں مبا صبرتں..
مبوقعييه  اليمنييي  ال�صاحييل  يكيين  مل 
العييدوان  هييذا  كل  وراء  ال�صرتايجييي 
الإجرامييي الذي تقييوده اأمريكا من خلف 
والإماراتييية؟  ال�صعودييية  الد�صدا�صيية 
وبرغم كونه مطمعاً لي�ص لقوى اليوم بل 
ومنييذ قدمي الزمان لكيين العامل يعرف اأن 
ال�صاحل اليمني اأكرب م�صتقنع انتهت فيه 
اإمرباطوريييات باأكملها حتى عرف اليمن 
مبقييربة الغزاة.. فهييل اأخرجييت اأمريكا 
خزائيين اخلليييج وجيو�صهييا ومرتزقتها 
وجرجرتهم اإلييى ال�صاحل الغربي لتكون 
بداية النهاية بالن�صبة لهم؟ هذا ما ح�صل 
ويح�صييل خالل العييدوان الإجرامي ومل 
يكن اآخر حدث هو ما جرى يوم اأم�ص من 
دفن كتائب باأكملهييا وجيو�ص ومدرعات 
لت�صيياف اإلييى مييا جييرى يف اخلوخة قبل 
اأيييام.. الق�صيية حدثييت منييذ اأن �صاقييت 
الأحقاد والكراهية املوغلة يف قلوب اأكرث 
الأنظميية العربية حقدًا وكربًا وا�صتعالء 
كالنظامييان ال�صعييودي والإماراتي ومن 
معهم ميين عبيد الدراهييم والريالت اإلى 
احتييالل  م�صييروع  يف  اليمنييي  ال�صاحييل 

وا�صتعمار ل�صالح اأمريكا وال�صهيونية.. 
كان ذلييك قبل األف يوم حيين بداأت ق�صة 
الأ�صطييورة اليمنييية تكتييب نف�صهييا على 

رمال ال�صاحل الغربي.
كيف حدث كل هذا؟

مل ي�صتوعب العدو حجم غروره املنتفخ 
حتييت وهييم القييوة الأمريكييية ول اأدرك 
قدرتييه التييي ل تتعدى تف�صييري الأحالم، 
اأغرتييه �صييورة اليمن ال�صاحبيية و�صنها 
�صعفاً هيين الك�صر و�صهييل النقياد فكان 
اأن وجييد اليمني يطاول اجلبال ب�صموده 
وثباتييه وا�صتب�صالييه فحدثييت املعجييزة 
كما ننقلها كما هي: بداأت عملية ال�صغط 
علييى ال�صاحييل اليمني منذ بييداأ العدوان 
ذلييك  يف  العييدو  واأ�صتخييدم  الإجرامييي 
كل اإمكانياتييه، اأمطيير كل �صييرب بقنابلييه 
و�صواريخييه ميين اجلو والبحيير وحرك 
كتائييب وجيو�ييص ميين خمتلييف الأ�صكال 
فييكان  عييدة جن�صيييات  والألييوان وميين 
اإلييى �صاحيية معركيية  فتحييول ال�صاحييل 
مفتوحة قييل اأن يحدث مثيلهييا ت�صاقطت 
كتائييب الغييزاة باأكملهييا واختلييط الييدم 

ال�صعييودي والإماراتي بالييدم الأمريكي 
باجلنجويييد  والكولومبييي  وال�صهيييوين 
و�صكل �صمود اأبطال اليمن جدار فولذي 
نك�صييت اأمامه رايات العييدوان واأحرقت 
الأ�صميياك  واأكلييت  وبوارجييه  مدرعاتييه 
والقوار�ييص جثييث جنييوده ومرتزقته.. 
حدثييت الكثري ميين املالحييم وكاأن اأحرار 

اليميين هم �صادة النييزال وعمالقة الكفاح 
والقتال.

لن�صتطيع اأن نقييدم على �صفحة واحدة 
اأو يف مقييال واحد اإح�صائييية تقريبية ملا 
�صطييره اأبطييال ال�صاحييل ونكتفييي يف هذا 
التنيياول املوجييز اأن نتحدث عن ما حدث 
يييوم اأم�ييص للغييزاة وحثييالت اخليانيية 

والرتزاق.. ذكييرت م�صادر ع�صكرية اأن 
اأبطال اجلي�ص واللجان ال�صعبية ت�صدوا 
يوم اأم�ص اجلمعة لأكرث من ١٠ زحوفات 
متوا�صليية وباإ�صنيياد جييوي وبحري من 
قبييل طائرات وبوارج العييدوان وبف�صل 
اهلل وعونييه متكيين اأبطالنييا ميين ال�صمود 
اإمييام زحوفييات العييدوان وك�صرهييا وقد 
الزحوفييات  تلييك  اأبطالنييا خييالل  متكيين 
ميين تدمييري اأكييرث ميين ٢٠ اآلييية ومدرعة 
و�شق��وط الع�شرات م��ن املرتزق��ة قتلى 
وجرحييى وممن ت�صنى معرفيية اأ�صمائهم 
كاًل ميين:. گ م�صييرع كال ميين : املنافييق 
حممييد جمييال عبدالييوارث ال�صرجبييي ، 
املنافييق يا�صيير الدبعي ، املنافييق ريدان 
الكحلي ، املنافق عبداللطيف ال�صالحي 

، املنافق �صليمان حممد �صالح
ويييرى مراقبييون باأن تكثيييف الزحوفات 
تعييز  جبهيية  ويف  الغربييي  ال�صاحييل  يف 
بالتحديد هدفها اإيجاد اأي ورقة ميكن اأن 
ي�صتثمرها العدو يف اأي مفاو�صات قادمة 
خ�صو�صيياً واأن هنيياك حديييث عن تغيري 

ولد ال�صيخ مببعوث اآخر.
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