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قوات اجلو فضائية اليمنية جتهز على منظومة باتريوت باك 3 في الساحل الغربي

ع���������������ل���������������ى 
ص�����ف�����ح�����ة 
ب�������ش�������ائ�������ر 
ال�����ن�����ص�����ر:

اقتحامات في جنران وهجمات في اجلوف وتعز وتنكيل 
ومأرب جيزان  في  قنص  وعمليات  والبيضاء  ميدي  في 

ن�������������ح�������������ن ن��������������������واج��������������������ه ال�����������ت�����������ق�����������ن�����������ي�����������ة األم������������ري������������ك������������ي������������ة

في مشهد بطولي خارق أذهل العالں الشهيد السويدي في رسالة من بني النار والغبار

ال���������وف���������اء ل�����ن�����ا دي����������ن وه�����وي�����ة

حي�����������������������س
  ودفعة جديدة تتخرج من املنطقة العسكرية اخلامسة

ف������ي خ����ط����اب����ه مب���ن���اس���ب���ة إح������ي������اء ل����ذك����رى 
الشهداء القادة السيد حسن نصر الله 

الذي  الصوت  يصمت  لن 
ي���ن���ص���ر ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 

ألنه أضعف اإلميان

 ال����ن����ظ����اں ال����س����ع����ودي ف�����ي س������وق ال�������رجن .. وش�����رك�����ات ع���امل���ي���ة ت���ت���ول���ى امل��ه��م��ة

تّشد مشنقة املرتزقة..



أخبار محليةاألحـــد 2018/2/18م املوافق 3 جماد الثاني 1439هـ العدد )252(2

إنجازات األجهزة االمنية واللجان الشعبية

متكنت االأجهزة االأمنية باأمانة العا�صمة اليوم االثنني من �صبط ع�صابة 
مطلوب��ة ملكافحة املخدرات يف عدد م��ن الق�صايا املتعلقة برتويج املخدرات 

واالجتار بها وق�صايا اأخرى.
ونقلت وكالة االأنباء اليمنية )�صباأ( عن م�صدر اأمني قوله اإنه مت القب�ض 
عل��ى �صت��ة م��ن عنا�صر الع�صاب��ة بينهم زعيمه��ا، م�صريًا اإلى اأن��ه مت ر�صد 
حتركاته��م بالقرب من ج�ص��ر مذبح ظهر الي��وم ومتابعته��م، لكنهم قاوموا 

رجال االأمن وحاولوا الهروب.
وب��نينّ امل�ص��در اأن زعي��م الع�صابة ق��ام بتفج��ري قنبلة �صوتي��ة مل ي�صفر 
عنه��ا اأي اإ�صاب��ات.. الفت��اً اإلى اأن رج��ال االأمن قام��وا بالتعامل مع املوقف 
ومتكن��وا من �صب��ط الع�صابة وزعيمها بعد اإ�صابت��ه بطلقة نارية يف الرجل 
اليمن��ى ونف��ذت اإلى الي�ص��رى ومت اإ�صعافه وحجز بقي��ة املتهمني ال�صتكمال 

االإجراءات.
واأك��د امل�صدر ع��دم �صحة م��ا يتداوله البع���ض من تفج��ري انتحاري اأو 

غريه.

أمن محافظة صنعاء يضبط معماًل للخمور في مديرية سنحان
متكن��ت االأجهزة االأمنية  مبديري��ة �صنحان جنوب العا�صمة �صنعاء من 

�صبط معمال لت�صنيع اخلمور يف منزل اأحد املواطنني باملديرية.
واأف��اد م�ص��در اأمن��ي لوكالة ال�صحاف��ة اليمني��ة: اأن ق��وات االأمن وبعد 
الر�ص��د واملتابع��ة األقت القب�ض على �صاحب املن��زل املدعو �ض . ع . ع. ح  

39 عام.
واأ�ص��ار امل�صدر اإلى اأن��ه يجري ا�صتكم��ال التحقيقات الإحال��ة املتهم اإلى 
النيابة العامة وفقا للقانون، كما ثمن امل�صدر تعاون املواطنني مع االأجهزة 

االأمنية واللجان ال�صعبية يف عملية ال�صبط.
ياأت��ي ه��ذا بعد يومني فقط م��ن �صبط معمل لت�صني��ع اخلمور يف مديرية 

بني احلارث �صمال حمافظة �صنعاء.

تفكيك عبوة ناسفة في ذمار
متك��ن رجال االأم��ن يف حمافظة ذمار من تفكيك عب��وة نا�صقة زرعت على 
الطريق العام مبنطق��ة بني احمد . وقد اأكدت االأجهزة االأمنية باملحافظة ، 
اأن م��ن قام بزرع العبوة النا�صفة �صيكون يف قب�صة االأجهزة االأمنية قريًبا ، 

واأنه لن ينجوا من العدالة

ضبط متهمني بسرقة ممتلكات عامة في عمران
األق��ت �صرطة مديرة خمر مبحافظة عمران عل��ى عدد من املتهمني ب�صرقة 
املمتلكات العامة ، يف عدد من املديريات ، وذكر م�صدر امني اأن املتهمني قد 
وقع��وا يف قب�ص��ة ال�صرطة ، بع��د تلقي عدد من البالغ��ات تثبت تورطهم يف 
نهب املمتلكات العامة ، وتخريبها ، واأ�صار امل�صدر الى اأن االأجهزة االأمنية 

لن ت�صمح للعابثني و�صعاف النفو�ض ، بالعبث مبمتلكات هذا البلد واأمنه

أمن حجة يضبط متهمًا بارتكاب جرائم جسيمة
�صبط رجال االأمن يف حمافظة حجة املدعو م . ح . ن . ا( وقد ذكر م�صدر 
يف ام��ن املحافظ��ة ان امل�ضب��وط ، كان مطلوب��ا للعدال��ة ، الرتكاب��ه جرائم 

ج�صيمة.
مو�صح��اً اأن��ه قد مت اإلق��اء القب�ض علي��ه يف مديرية ) عاه��م ( ، بناء على 

اأوامر �صادرة عن النيابة اجلزائية باملحافظة .

ناجحة..األجهزة  ومتابعة  رص��د  عملية  بعد 
األم����ن����ي����ة ت���ت���م���ك���ن م�����ن ض���ب���ط أك����ب����ر ع��ص��اب��ة 
ل����الجت����ار ب����امل����خ����درات ف����ي ال���ع���اص���م���ة ص��ن��ع��اء

دك��ت مدفعية اجلي�ض واللج��ان ال�صعبية، 
الث��اين 1439ه���،  اأم���ض ال�صب��ت 1 جم��ادى 
جتمعات للجي�ض ال�صعودي ومرتزقته يف عدد 

من املواقع بجيزان وجنران.
مدفعي��ة  اأن  ع�صك��ري  م�ص��در  واأو�ص��ح 
اجلي�ض واللج��ان ا�صتهدفت جتمعات للجنود 
ال�صعوديني يف موقع املق��رن بجيزان، حمققة 

اإ�صابات مبا�صرة.
ويف جن��ران ا�صتهدف��ت مدفعي��ة اجلي���ض 
واللجان جتمعات مرتزقة اجلي�ض ال�صعودي 

�صرق االأجا�ص��ر �صوهدت �صي��ارات االإ�صعاف 
القتل��ى  لنق��ل  الق�ص��ف  م��كان  ال��ى  ته��رع 

واجلرحى.
وكانت مدفعي��ة اجلي�ض واللجان ال�صعبية 
جلن��ود  جتمع��ات  اجلمع��ة،  ام���ض   ، دك��ت 
الع��دو ال�صعودي يف مع�صك��ر عاكفه وموقعي 
ال�صدي�ض وال�صرفة بقطاع جنران ، ولقي عدد 
من املرتزقة م�صرعهم واأ�صيب اآخرون خالل 
اإف�صال حماولة تقدم لهم باجتاه بئر ال�صالمي 

قبالة منفذ البقع احلدودي بقطاع ع�صري.

دك جت����م����ع����ات جل����ي����ش ال�����ع�����دو وم����رت����زق����ت����ه ف�����ي ج�����ي�����زان وجن�������ران

متك��ن جماه��دو اجلي���ض واللج��ان ال�صعبية 
– بع��ون اهلل -، اأم���ض ال�صبت 1جمادى الثاين 
1439ه���، م��ن ك�ص��ر زح��ف ملرتزق��ة الع��دوان 
ع�صيف��رة  منطق��ة  يف  ال�صع��ودي  االأمريك��ي 
مبحافظ��ة تع��ز.. واأو�صح م�صدٌر ع�صك��رٌينّ اأنه 
مت ك�ص��ُر زح��ف للمرتزق��ة باجت��اه اأح��د مواقع 
اجلي�ض واللجان بع�صيف��رة، ما اأ�صفر عن مقتل 
وج��رح الع�صرات يف �صفوفه��م.. اجلدير بالذكر 
اأن اأبط��اَل اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة يكبدون 
منافق��ي الع��دوان االأمريكي ال�صع��ودي خ�صائر 
ك��رى مبختلف جبه��ات القتال عل��ى الرغم من 

غارات طريان العدوان امل�صاندة لهم.

تعز بعصيفرة  ال��ع��دوان  ملرتزقة  ت��ق��دم  محاولة  اس����ت����ش����ه����اد وج����������رح ع��������دد م��ن انكسار 
امل���واط���ن���ني ف���ي س��ل��س��ة  غ����ارات 
ل��������ط��������ي��������ران ال��������������ع��������������دوان ع����ل����ى 
اجل��������������وف وص��������ع��������دة وع�������م�������ران 
�ص��ن ط��ريان الع��دوان االأمريك��ي ال�صع��ودي ي��وم اأم�ض 
ال�صب��ت   ع�ص��رات الغ��ارات  ا�صتهدف��ت مناط��ق متفرق��ة 

مبحافظتي �صعدة واجلوف .
م�ص��در اأمن��ي اأو�ص��ح اأن ط��ريان الع��دوان االأمريك��ي 
ال�صع��ودي االإجرام��ي �ص��ن �ص��ت غ��ارات عل��ى مديريت��ي 
امل�صل��وب وخب وال�صعف مبحافظة اجلوف خلفت ا�صرارًا 

مادية مبمتلكات املواطنني .
واأ�صار امل�ص��در اإلى اأن طريان العدوان �صن ثالث غارات 
على منطقتي ال�صوح والفرع مبديرية كتاف ، وغارتني على 

منطقتي االأزهور واآل علي مبديرية رازح احلدودية .
ولف��ت امل�صدر اإل��ى ان املناطق الغربي��ة مبديريتي منبه 
ومدفع��ي  �صاروخ��ي  لق�ص��ف  تعر�ص��ت  ب�صع��دة  وغم��ر 
�صعودي مكثف ا�صتهدف الطرقات العامة ومزراع املواطنني 

وممتلكاتهم .
كما ا�صت�صهد مواطن، ال�صبت 1 جمادى الثانية 1439ه�، 
يف غ��ارات لطريان الع��دوان االأمريكي ال�صعودي على ج�صر 

وادي مور مبحافظة عمران.
م�ص��در حملي اأكد اأن طريان الع��دوان �صن غارات جوية 
عل��ى ج�صر وادي مور الرابط ب��ني حمافظتي حجة وعمران 
واأ�صف��رت الغ��ارات عن ا�صت�صه��اد مواطن وتدم��ري �صاحنة 
لنق��ل املياه، فيما �صن ط��ريان العدوان 5 غارات جوية على 

مديرية خب وال�صعف مبحافظة اجلوف.
ويف �صنع��اء ا�صت�صه��د واأ�صي��ب اأربع��ة مواطن��ني اأم�ض 
ال�صب��ت 1جم��اد ث��اين ب�صل�صل��ة غ��ارات لط��ريان الع��دوان 
االأمريك��ي ال�صعودي الغا�صم عل��ى مناطق متفرقة مبديرية 

نهم مبحافظة �صنعاء .
واأو�ص��ح م�ص��در حمل��ي ب�صنع��اء اأن ط��ريان الع��دوان 
الغا�ص��م �صن �صت غ��ارات على اأماكن متفرق��ة مبديرية نهم 
ا�صتهدف��ت احداه��ا �صيارة يف منطق��ة العقران م��ا اأدى اإلى 

ا�صت�صهاد مواطن واإ�صابة ثالثة اآخرين بجروح .

نف��ذ جماه��دو اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة، 
اأم���ض ال�صبت 1 جماد الث��اين 1439ه�، عمليتني 
ع�صكريت��ني عل��ى مواق��ع املنافق��ني يف ال�صاحل 
الغرب��ي.. م�ص��در ع�صك��ري اأك��د اأن املجاهدين 
مواق��ع  عل��ى  م��ن اجتاه��ني  �صن��وا هجوم��ني 
املنافق��ني يف جبه��ة ال�صاحل واأ�صف��ر  الهجومني 
ع��ن تكبيد املنافق��ني خ�صائر ك��رى يف االأرواح 

والعتاد واغتنام اأ�صلحة متنوعة.
وقد نفذ جماهدو اجلي���ض واللجان ال�صعبية 
خ��الل ال�صاع��ات املا�صي��ة عملي��ات نوعية على 

مواقع املنافقني يف تعز.

عمليتان عسكريتان على مواقع املنافقني في الساحل الغربي

 رحب م�ص��در م�صوؤول ب��وزارة اخلارجية بتعيني مارت��ن غريفيث، مبعوثاً 
خا�صاً لالأمني العام لالأمم املتحدة اإلى اليمن.

واأك��د امل�صدر يف ت�صريح لوكالة )�صباأ( اأن املبعوث اجلديد �صيحظى بالدعم 
والت�صهي��الت الالزمة م��ن ال�صلطات املخت�صة يف املناطق غ��ري املحتلة الإجناح 
مهمت��ه يف اجلمهورية اليمنية ومبا يحق��ق االأهداف املن�صودة يف وقف العدوان 
ورف��ع احل�ص��ار وتطبيع االأو�ص��اع ووقف التدخالت التي مت���ض �صيادة اليمن 
ومبا ي�صهم يف عودة االأمن واال�صتقرار لليمن واملنطقة.. وجدد امل�صدر التاأكيد 
عل��ى اأن املجل�ض ال�صيا�صي االأعلى وحكومة االإنقاذ الوطني، مع ال�صالم العادل 

واملُ�صرف لل�صعب اليمني الذي �صجل �صمودا اأ�صطوريا يف مواجهة العدوان

اخل����ارج����ي����ة:  وزارة 
األمم  م����������ب����������ع����������وث 
امل�����������������������ت�����������������������ح�����������������������دة 
س���ي���ح���ظ���ى ب���ال���دع���م 
إلجن������������������اح م����ه����م����ت����ه

احت�ص��د اأبن��اء ووجهاء وم�صائ��خ واأعي��ان قرية بيت 
احل�صرم��ي مبديرية �صنحان لتقدمي قافل��ة غذائية دعماً 
الأبط��ال اجلي���ض واللج��ان..  وق��د احتوت القافل��ة التي 
قدم��ت يف وقف��ة احتجاجي��ة عل��ى اأ�صن��اف م��ن امل��واد 
الغذائي��ة واملي��اه املعدني��ة.. واأعلن احلا�ص��رون اأثناء 
ت�صيريه��م للقافل��ة ا�صتجابته��م لدع��وة وزارة الدف��اع 
بالتجني��د معلنني النفري الع��ام والتوجة اإل��ى اجلبهات 

مل�صاندة رجال الرجال يف ميادين الفداء والبطولة.
كم��ا قدمت حرائر قبيل��ة بني مطر مبحافظ��ة �صنعاء 
قافلة غذائي��ة متنوعة الأبطال اجلي�ض واللجان ال�صعبية 

املرابطني يف جبهات العزة والكرامة.
واأك��دت الن�ص��اء عل��ى اال�صتم��رار يف الرف��د بقواف��ل 
العطاء واجلود والكرم والوقوف يف وجه العدوان حتى 

حترير كل �صر من اأر�ض الوطن.

كم��ا قدم��ت اأ�ص��ر ال�صهي��د العالم��ه جني��ب احليم��ي 
مبديري��ه بن��ي مط��ر مبحافظ��ة �صنع��اء  قافل��ة غذائية 
متنوع��ه للجي���ض واللج��ان ال�صعبية  لتوؤك��د اأنها تعطي 
الأبط��ال اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة تكرمي��اً وتخلي��دًا 
لذكرى ال�صهداء العظماء بعد اأن جادوا بدمائهم الطاهرة 

يف معركة الدفاع عن االر�ض والعر�ض والكرامة.

ق���������اف���������ل���������ت���������ان غ����������ذائ����������ي����������ت����������ان م�������������ن ق���������ب���������ائ���������ل س������ن������ح������ان 
ون������������س������������اء ب��������ن��������ي م��������ط��������ر دع����������م����������ا ل������ل������ج������ي������ش وال��������ل��������ج��������ان

م����دي����ري����ة م�����س�����ور ب����ع����م����ران ت���ق���دم 
ق�����اف�����ل�����ة م�����ال�����ي�����ة رف������������دا ل���ل���ج���ب���ه���ات
ق��دم اأبن��اء عزلة بن��ي مومر مبديري��ة م�صور يف حمافظ��ة عمران 
قافل��ة نقدي��ة دعم��اً ورف��دًا الأبط��ال اجلي���ض واللج��ان املرابطني يف 
جبه��ات ال�صم��ود والقت��ال.. وج��اءت القافل��ة �صمن وقف��ة �صعبية 
ح�صره��ا اأبناء العزلة من جمي��ع االأطياف واملكون��ات �صمن حملة 
ثب��ات وانت�ص��ار واملتوا�صلة يف جمي��ع مديريات املحافظ��ة.. واأكد 
امل�صارك��ون يف الوقف��ة اأن ردهم على الع��دوان االأمريكي على اليمن 
يتمث��ل يف رف��د اجلبه��ات مادي��ا وب�صري��ا واعتم��اد خي��ار الت�صعيد 
الع�صكري بالدرجة االأولى لك�صر العدوان، واأو�صح اأبناء العزلة اأن 
قافلته��م النقدية املتوجهة الى جبه��ات احلدود تاأتي يف ظل اأو�صاع 
اقت�صادي��ة �صعبة جراء العدوان واحل�ص��ار على اليمن، معاهدين 
قائ��د الث��ورة با�صتعداده��م للنف��ري الب�ص��ري وتقا�صم االق��وات مع 

جماهدي اجلي�ض واللجان ال�صعبية.
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حمير العزكي

ي��ا لها من �صنوات ، قليلة العدد ، جزيلة االحداث 
واملواق��ف ، ظليل��ة امل��دى ، وارف��ة اله��دى ، كاأنه��ا 
حم��راب عاب��ق الروحانية ، دافق القد�صي��ة ، مل اأزل 
في��ه عاكف��ا مبته��ل الروؤي��ا ، ومتبت��ال ع��ن اأبجديات 
احلي��اة الدني��ا ، اأتل��و اآي��ات املحب��ة ، واأرت��ل �صور 
ال��والء ، واأ�صل��ي ميمم��ا وجه��ي القبل��ة املر�صي��ة 
لالنتم��اء ، ململما كل ح�صن مفق��ود متناثر يف طبقات 
�ص��وت �صمري احل��ق العائد بالكون وبق��وة فرقانية 
م��ن تي��ه االأزمن��ة و�ص��رود غياه��ب االأمكن��ة ، اأمزج 
حنني العزائم ويقني الغ��د املحفور يف جبني الذرى ، 
م��ع اأن��ني الهزائم يف ما�ض اأكت�ص��ى القهقرى ، فتغلب 
نكه��ة القادم على مذاق حلن االأم��ل املتعاظم بالعمل 
، وك��م اكتظت نوتة اللقاء ب�صق��اء فات وارتقاء اآت ، 
اأطلقت فيها رجاء اكتمال �صيمفونية اجلهاد املقد�ض ، 
لعلها ت�صتحق �صرف الوقوف على ا�صتحياء ، وتفوز 
بفر�ص��ة االلتجاء خوفا وطمعا ، على اأطراف �صاطئ 
بح��ر علم ال ي��درك قعره ، وعلى اب��واب ف�صاء هدى 
يت�ص��ع للثقلني �صدره ، وحتظى ل��و باإطاللة ق�صرية 

على رو�ض ن�صري املقا�صد ، غزير الفوائد .
مل اأزل متاأم��ال باهتم��ام ، متفك��را ، م�صتب�ص��را ، 
م�صتب�ص��را ، م�صرت�صدا الطريق وم�صتهديا ال�صبيل يف 
ح�ص��رة العلم العامل ، واملجاهد املقاوم لكل طاغوت 
وظ��امل ، �صيد االأحرار و قائد الثوار ومولى االأن�صار 
وويل العزيز اجلبار ، ال�صاب احلكيم ، ثالثيني العمر 
، بالتين��ي الع��زم ، قراآين امل�ص��روع ، ورباين امل�صرية 
، مل اأزل اأم��ام �صم��و املق��ام االإن�ص��اين ، اأم��ام قب�ص��ة 
م��ن اأث��ر النب��وة ، ونفحة من ن��ور الر�صال��ة ، البقية 
الباقية مم��ا ترك ال حممد وهارون ومو�صى ، حتمله 
ملكة امل�صوؤولية اإلى القي��ادة وحتفه العناية االلهية 
وترعى جه��اده ، فغدى ربان �صفينة النجاة و حادي 
م�ص��رية الثقلني العل��م ال�صامخ بني االع��الم والنجم 

ال�صاطع يف جنوم العرتة املطهرة .

مل اأزل اأراه يف عظم��ة اإميانه وثقته بربه واعتماده 
علي��ه وبذل��ه وعطائ��ه يف �صبيله وج��ده واجتهاده يف 
خدم��ة امته وعزتها وكرامته��ا ون�صرة م�صت�صعفيها 
ومواجه��ة ظامليه��ا في�صغ��ر يف عين��ي م��ن �ص��واه يف 
ع�ص��ره ، وتتال�صى اأمامه مفردات العبقرية والنبوغ 
، وتت�صاءل عنده مقامات امللوك واالمراء والروؤ�صاء 
والزعم��اء ، وتته��اوى عن��د قدمي��ه اأوبه��ة االألق��اب 
وغ��رور ا�صحابه��ا ، وي�صقط زيفه��ا وزورهم بظهور 
ان��وار احلقيقة الت��ي اأ�صرقت بها اأفعال��ه قبل اأقواله 
، احلقيق��ة الت��ي ءام��ن به��ا امل�صت�صعف��ون االنقياء 
وكفر بها امل�صتك��رون اال�صقياء ، ومل تزل اأ�صداوؤها 
تنق��ذ الب�صطاء من اأغ��الل الت�صلي��ل امل�صتبد بعاطفة 

املخدوع��ني ، و�صت�صتم��ر �صم���ض تل��ك احلقيق��ة يف 
االإ�ص��راق واالرتفاع حتى حت��رق امل�صلني وتذروهم 
رم��ادا يف ري��اح الواق��ع اال�صتثن��اء ع��ن كل قوان��ني 
احلي��اة املعروف��ة ، الفائق الن��درة والبال��غ القدرة 
يف اإم�ص��اء ق��در ال�صم��اء عل��ى ربوع االر���ض ، عابثا 
ب��كل املقايي�ض وم�صفها ل��كل احل�صابات واالعتبارات 
باالإمي��ان  بامل��ادة واملهزوم��ة  الب�صري��ة املح��دودة 
الباعث للق��وة و�صالب��ة االرادة ، الواقع اال�صتثناء 
امل�صنوع باأيادي موؤمنة ا�صتثنائية حتت راية قيادة 
ا�صتثنائي��ة تتج�ص��د يف �صي��دي وم��والي القائ��د اأبى 

جريل �صالم اهلل عليه

في رح���������������اب ال���������������������������والء ..

راتب شاهني

بقع��ة جديدة م��ن االأر���ض العربي��ة اجلريح��ة التي تداع��ت عليها 
�صباع اخلليج »للتهاو���ض«، ولكن هذه املرة على جثث بع�صها بع�صاً 
حي��ث ت�صارب��ت امل�صال��ح وتاه��ت االأه��داف االأولى لت�صكي��ل حتالف 
م��ن اأك��ر من 40 دولة حت��ت م�صم��ى »التحالف االإ�صالم��ي الع�صكري 
ملحارب��ة االإره��اب«، ملجابه��ة �صع��ب حايف القدم��ني وجائ��ع يف اليمن 
وال��ذي ربط��ت �صعادته برغيف خب��ز اأو موت �صريع ب��دل املعاناة من 
»ع�صق« الكولريا للفقراء في��ه.. موؤخرًا برز »التهاو�ض« بني النظامني 
ال�صعودي واالإماراتي داخل اليم��ن والذي اأ�صار بو�صوح اإلى تناق�ض 
االأه��داف وال�صياع بني ق��وى العدوان، التي اأك��دت اأن ال هدف لها اإال 
ا�صته��داف معاج��ُن اخلبز الفارغة يف اليمن، بقذائ��ف بيعت لهم لرميها 
فق��ط عل��ى بقعة عربي��ة له��ا موق��ع ا�صرتاتيجي عل��ى البح��ر االأحمر 

مابرحوا  يوؤك��دون جاهزيتهم لالنطالق �صمااًل اإلى واأهله��ا 
»ذنوبه��م« اإ�صافة اإل��ى قربهم من عمالء فل�صط��ني وهذه 

ت  ا و د اأ الغرب يف املنطقة.و
بينم��ا  يوا�صل العدوان اخلليجي عناده باإ�صراره و

عل��ى تدم��ري اليم��ن، يق��ف باملر�ص��اد اأبناء 
بقاماته��م  قه��روا  الذي��ن  اليمن��ي  ال�صع��ب 
النحيل��ة اجل��وع وبب�صرتهم ال�صم��راء ال�صم�ض 
الت��ي لفحتها وهم يقفون عل��ى اأطالل منازل دمرتها 

ت عن بدويتهم  طائ��رات حملت اأوامر م��ن اجلاهلني يف اخلليج وع��رنّ
بقذائ��ف اأمريكي��ة واأوروبي��ة واأ�صقطت عل��ى �صع��ب اأذلَّ بكرامته من 

�صكن بق�صور يف مدن امللح.
وحي��ث اإن اجلوع واملر�ض من ن�صي��ب اليمنيني، ي�صاب عرب اخلليج 
بج��وع الكرامة التي ل��ن ي�صلوا اإليها وامل�صفوحة حت��ت االأقدام احلافية 
يف اليمن وعلى اأب��واب البيت االأبي�ض التي يكر طرقها هذه االأيام جلذب 
االأمريك��ي التاج��ر لل�صدنّ من عزم اأحد اأطراف القطي��ع �صد االآخر، اإن كان 
يف ال�ص��راع بني م�صيخ��ات اخلليج على حممياتهم مث��ل ال�صراع بني قطر 
وبقي��ة اأنظم��ة اخللي��ج اأو يف ال�صراع �صم��ن البيت الواح��د على كر�صي 

ال�صلطة كما يف ال�صعودية.
وبينما يتاأكد ف�صل العدوان ال�صعودي واالإماراتي يف النيل من ال�صمود 
اليمني رغم اآالف االأطنان من القذائف التي اأ�صقطت على معاجن الكرامة 
اليمنية، توا�صل قوى العدوان بالعقل البدوي تدمري اأي �صيء ت�صفياً من 
�صم��ود اليمنيني الإ�صباع غرائزه��م الثاأرية حتى من احلج��ر ومن اأطفال 
»اأدمن��وا« اللعب مع الكول��ريا، يف حماولة يائ�صة لتحقيق ن�صر �صغري يف 
اليم��ن ي�صبع غ��رور مراهق لي�صتثمره يف ميدان ال�ص��راع على الكر�صي يف 

ال�صعودية وتقدمي اأوراق اعتماد اإ�صافية لالأمريكي من قبل االإمارات.
ويب��دو م��ن االأحداث وعجز ق��وى الع��دوان و»تهاو�صه��ا«، اأن مقرة 
االأنا�صول التي عجز عن اقتحام جبالها يوماً املحتل الرتكي �صتتحول اإلى 
مقرة حلمقى اخلليج ومرتزقتهم الذين يراهنون على اأنهم »ي�صتطيعون 

ال�صعود اإلى القمر على ظهر جمل«!.

د/مصباح الهمداني

ثكم  قب��َل احلِدي��ِث ع��ن االأبن��اء، تعال��وا اأحدِّ
ع��ن االآباء، ولو اأن مملك��ة بني �صعود؛ راجَعِت 
التاريخ القري��َب والبعيد، لراأْت ُم�صتقبَل حرِبها 
وعدوانه��ا معل��وَم النتيج��ة.. ول��و اأن دويل��ة 
ج��اج؛ �صمَع��ْت م��ا قال��ه ُم�صت�صاره��ا باأذنني  الزُّ
واعيت��ني؛ الأدرَك��ْت اأن �صفائح الزج��اِج اأوهى 
واأحق��ر م��ن ُمناطح��ة؛ �صي��ف وفاأ���ض وباأ���ض 

اليمني..
دع��وين اأِقف ِبُكم وبالُغزاة عنَد �صهادة املوؤرخ 
الكب��ري، وزير خارجية الع��راق يف العهد امللكي 
واجلمهوري، وُم�صت�صار حكومة دولة االإمارات 
يف اآخر ُعمره وهو يروي �صهادة ع�صمت اإينونو 
ع��ن االآب��اء العظم��اء ويق��ول الدكت��ور عدن��ان 

الباجة جي بالن�ض:
)له�صه-لالآن- اأذكر واحنا يف تركيا ملا ُكنا يف زيارة 
ر�صمية ، يف الدعوات الر�صمية كان قاعد جنبي ع�صمت 
اإينون��و رئي�ض اجلمهورية الثاين يف تركيا، و�صار كالم 
عن حرب اليمن ، قال يل: عبد النا�صر ارتكب خطاأ كبري 
بالذهاب اإلى اليمن.. وقال ع�صمت اإينونو: اأنا حاربت 
جمي��ع االأق��وام؛ حاربت االإجنليز، حارب��ت ال�صرب، 
حارب��ت اليونان، حاربت الرو���ض، واليمن ، اأنا رحت 
اليم��ن ، كن��ت قائد حامية هناك يف اليم��ن.. وقال: مثل 
اليمني��ني حماربني اأ�صداء ما �صفت يف حياتي .. قال يل: 
الأنه��م م��ا يحتاجون مع��دات وال كذا، عنده��م اجلبال 
ه��ذه، وكل خرطو�ص��ة –ر�صا�صة- الل��ي يحطوها يف 

البندقية ما تروح �صدى ، ونا�ض يكتفون بالقليل(
ولي��َت الُغ��زاِة �صمعوا احل��اج اأبو بك��ر؛ وهو اأحد 
اجلن��ود امِل�صري��ني الناِجني م��ن حمرق��ِة 1962 وهو 

يقول لقناِة بي بي �صي :
) اإنت بتحارب نا�ض، ال متلك الطيارة، وال الدبابة، 
وال ال�ص��اروخ، وال املدفع، وكل الل��ي فيها اأنهم كانوا 
نا���ض، بدائي��ني، كان��وا؛ �صاي��ل البندقية عل��ى كتفه، 
واخلنج��ر قدام��ه، وكان ُيجي��د التن�ص��ني –القن�ض- 
يعني كانت هن��اك، كانوا يجيدون التن�صني الأن كان يف 
حاج��ة عند اليمني��ني ، كانوا بيعملوه��ا؛ كان الراِجْل 
اُهم  هن��اك هو بيحط الُكْحْل... ودا كما ُيق��ال باأن ُهمَّ اأدَّ
ة النظ��ر، اإ�صاف��ًة عل��ى اأن ه��وَّ  ِح��دة الب�ص��ر اأو ِح��دَّ

؛البندقية متعلقة على كتفه على طول(
والي��وم هاهي مملكة ال�صيط��ان، واأذيالها الِبعران؛ 
ل��ون م�صاِن��َع اأمري��كا، بكامل طاقته��ا، وميلئون  ُي�صغِّ
خزائن ترام��ب بامللي��ارات، وُيطبِّعون م��ع اإ�صرائيل، 
ُموؤخرته��م  حِلماي��ِة  املُرتزق��ة  اأرَذل  وي�صتاأج��روَن 
ُهم ي�صتاأجرون اأرَذَل االأراِذْل  النازفة، وِم��َن املوؤ�صف اأنَّ

الإر�صالهم اإلى –تل اأبيب- الأجل التطبيع..
َث عن  ُب بنا احلدي��ث؛ الُبدَّ اأن نتحدَّ ولك��ي ال يت�صعَّ

االأبناء..
ها  اأت��روَن ما يج��ري على ال�صاِحِل م��ن ُمعِجزات، اإنَّ
اعة  َث ع��ن حي���ض والفقَّ اأ�صب��ُه باخلي��ال، ول��ن اأحت��دَّ
االإعالمية التي اأرادها الُغزاة، فلقِد امتالأِت ال�صحراء، 
وو�صل��ْت ماآت اجُلثث اإل��ى عدن، والأنه��ا رخي�صة فال 

قيمة لها وال وزن، وال عزاء لها وال مرا�صيم دفن..
الي��وم، وم��ا اأدراك م��ا الي��وم؛ ال اأ�صتطي��ُع و�صَف 
امل�صَه��د، ولكن��ي �صاأت��ُرَك احلدي��َث لالأبط��ال، لعله��م 

ير�صلون ر�صالًة لالأجداد واالآباء...
يتح��دث االأبن��اء واالأحف��اد اإل��ى االآب��اء واالأج��داد 

ويقولون لهم:

بوِركْت اأياديكم، فقد مرغُتم اأنوف الغزاة، ببناِدقكم 
اأحفادك��م  واإنن��ا  احل��ادة،  وخناِجرك��م  الب�صيط��ة، 
العظم��اء، واأبناوؤكم الكرم��اء، واأ�صباُلكم االأ�صداء؛ لَنا 
يف كل يوٍم مَع الغ��زاِة معركة؛ يخرجوَن منها حاملنَي 
بع���ض جثثهم، وتارك��ني امل��اآِت منه��ا، فاملحمولُة من 
ذواِت القيم��ِة العالي��ة، واملرتوك��ة م��ن ذواِت القيمة 
الرخي�ص��ة.. اإن كنت��م اأيه��ا االآب��اء واالأج��داد مزقت��م 
الغ��زاة، ودفنتموه��م يف رم��ال اليمن وتراب��ه جن�صية 
ن��ا الي��وَم نواج��ه �صبع��ة ع�ص��ر دول��ة،  جن�صي��ة، فاإنَّ
وع�ص��رات القطعان م��ن منظمات العبي��د، ونبيدهم يف 

كل واٍد و�صهل، والكثرُي منهم ال نعرف لهم ِجن�صية.. 
اأيه��ا االأج��داَد العظم��اء: اإن كتَب عنك��م املوؤرخوَن 
م��ن دوٍل ال تتجاوز اأ�صابع اليد، فاإن اأحفادكم �صتكتُب 
عنُه��م كل اللغ��ات، وق��د �صم��َع ببطولته��م وب�صالته��م 

وباأ�صهم العامُل اأجمع..
واإن كنت��م هزمت��م الُغ��زاة ببنادقك��م، و�صجاعتكم، 
وقن�صك��م، وب�صالتكم.. فاإننا اليوم نهزِمُهم يف املعركة، 

ويف التكنولوجيا، ويف الت�صنيع..
فلتفخ��روا  العظم��اء:  اليمني��ون  االأج��داُد  اأيه��ا 
باأحفاِدكم واأبنائكم، ولُتخ��روا كلَّ االأحياء ال�صهداء، 
وكلَّ م��ن ُتقابلون��ه اأن اأمري��كا قد اأ�صبح��ت )اآلهة بني 

�صعود( كما كانت يف عهدكم اآلهتهم هي بريطانيا( ..
ون�صِق��ُط  اأمري��كا،  اآلهته��م  طائ��رات  ُن�صِق��ُط  لكن��ا 
�صواريخن��ا على ق�صورِهم، ون�صنُع قنا�صاٍت تخرتق 
م��ا جلب��وا، ومتكنا من ت�صي��ري غوا�صاته��م، وامتلكنا 
الُقدرة على اإن��زاِل طائراتهم، و�صعدنا اإلى جنودهم، 
يف جباله��م املح�صن��ة املق�صو�ص��ة، وفعلنا وم��ا زلنا 

نفعل فيهم االأفاعيل..
واليوَم �صُنخركم باأننا ق�صق�صنا اأيديِهم، يف املخا، 
كِل والدفن.. اليوَم اأيها  واأ�صبحوا جاهزي��ن للطِم والرَّ
االأج��داد واالآباء العظماء؛ قمنا بعمليٍة مل تخطر بباِل 
الغ��زاة وال حت��ى يف اأح��الم اآلهتهم اأمري��كا، فقد كانت 
عملي��ٌة مزدوجة من االأر�ِض واجلو، فاأر�صلنا طائراتنا 
ة، ووجهن��ا �صواريخنا البالي�صتي��ة، واأعمينا  املُ�َص��ريَّ
دنا بف�صل  ب�صائرهم، بعد اأن اأعمى اهلل ب�صريتهم، و�صدَّ
اهلل وباأ���ضِ اهلل وق��درة اهلل وق��وة اهلل �صرب��ًة م�ص��ددة 
عل��ى اأقوى واأعت��ى واأ�صد ما يعتم��دون عليه، ودمرنا 

منظومته��م الت��ي يفاخرون به��ا، وجعلناه��ا دكا..
اليوم اأيه��ا االآباء مت اإب��ادة منظومة الباتريوت 

باك3 يف املخا..
فلتفخ��روا بن��ا فنح��ُن اأحفادك��م اليماني��ون 

املوؤمنون ال�صادقون..
اأرى ابت�صاماتك��م مت��الأ وجوهك��م املن��رية 

ع��ن  وتت�صاءل��ون  امل�صتب�ص��رة  الطاه��رة 
طائراتنا و�صواريخنا وقنا�صاتنا..

نعم..نع��م.. لقد اأ�صبحن��ا ن�صَنْع، 
وُنواِج��ه، وق��د اأكرمن��ا اهلل بقائ��ٍد ال 

نظري له...
فرحمكم اهلل..يا اأجدادنا االأباة.

الساِحْل أرض جو!

بني السطور.. لن ُته�زں معاجُن اليمن
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االلتفاف او الف�صل ..هكذا الغزاة واملرتزقة منذ ثالثة اعوام..
تعتم��د خططهم الع�صكرية على االلتفاف��ات الوا�صعة يف حماوالت 
بائ�ص��ة ومف�صوح��ة م��ن اج��ل تطوي��ق ق��وات اجلي���ض واللجان 
ال�صعبية وح�صارها باي جبهه ولكن باأ�صلوب املنتحر..طبعا منذ 
ثالث��ة اع��وام مل ينجح الغ��زاة واملرتزقة يف تنفي��ذ عملية التفاف 
واح��ده باي جبهه م��ن اجلبهات وهذه هزميه �ص��وداء بحد ذاتها 
الن هذه العملي��ات الع�صكرية االلتفافية عري مدرو�صة والتخ�صع 
حل�صابات ع�صكرية دقيقة و تنق�صها الكثري من العوامل والو�صائل 
واجلغرافي��ا املعادية له��م ..يف العل��وم واملع��ارف الع�صكرية ان 
تنفي��ذ عملي��ة االلتف��اف »التطوي��ق« تك��ون �صد ق��وات ع�صكريه 
متقدم��ة ملن��ع تقدمها وفر�ض ح�ص��ار ع�صكري م�ص��دد عليها وكال 
العمليتني الع�صكريتني �ص��واء القوات املتقدمة او قوات االلتفاف 
جت��ري بزمن واحد وم��ن ال�صعب جدًا تنفيذ عملي��ة التفاف على 
قوات متقدمة متتلك خطوط نار وامداد ثابته الن القوات املتقدمة 
اخ��ذت كافة االحتياطات العملياتية باجلبه��ات املوازية ...اأمثله 

على ذلك
1.يح��اول الغزاة منذ عامني تنفي��ذ عملية التفاف عر ال�صاحل 
الغربي على قوات اجلي�ض واللجان املتمركزة بتعز ولي�ض الهدف 
االول احلديدة امنا الهدف اال�صرتاتيجي هي تعز وهذا العمليات 
مك�صوف��ة اهدافها وم�صاراتها وهذا يدل على غباء وحماقة وف�صل 

الغزاة واملرتزقة والدليل على ذلك انهم مل يح�صبوا ح�صاب الثقل 
الع�ضك��ري للجي�ش واللج��ان ال�ضعبية بتعز وبخط��وط املواجهة 
مب��وزع وكهبوب وكر�ض وط��ور الباحة حلج ومقبنة ومل يدركوا 
ق��وة االإحاطة الع�صكرية الكبرية عل��ى حمافظة تعز والتي بنيت 
عل��ى اف�صال اي عمليات ك�صفتها احل�صابات الع�صكرية انها �صتنفذ 

من قبل الغزاة واملرتزقة ....
2.يح��اول الغ��زاة واملرتزقة تنفي��ذ عملية التف��اف على قوات 
اجلي�ض واللج��ان ال�صعبية املتمركزة على م�صارف مدينة جنران 
بدء من �صد جنران �صماال الى جبال عليب-اخل�صراء جنوباَ لذلك 
اً  ي�صع��ى الغزاة واملرتزقة الى تنفي��ذ عملية التفاف عر البقع ظننّ
منه��م انهم �صيتقدم��ون الى كتاف ومن هن��اك �صيتم فر�ض ح�صار 
عل��ى قوات اجلي���ض واللجان ال�صعبية بجبه��ة جنران..يف حقيقة 
االم��ر ال ينفذ ه��ذه العمليات اال قادة يف منته��ى الغباء واحلماقة 
واجله��ل الن التكتي��كات الع�صكرية املتبع��ة ال جتيزها اجلغرافيا 
وغ��ري مالئم��ه ملواجه��ة اجلي���ض واللج��ان الذين يح�صب��ون الف 
ح�ص��اب لكافة ان��واع العملي��ات الع�صكرية امل�ص��ادة التي ينفذها 
الغ��زاة واملرتزقة لذلك اال�صتعداد حا�صر واليقظة فعالة والتقدم 
ام��ن من كافة اجلبه��ات املوازية. ه��ذه اال�صرتاتيجية الع�صكرية 
الفا�صل��ة الت��ي يتبعه��ا الغزاة م��ن اجل فر���ض ح�ص��ار ع�صكري 
عل��ى قوات اجلي���ض واللجان دائماً تقع بحف��رة الكما�صة الثنائية 

امل�صادة التي ينفذها ا�صود واللجان ال�صعبية...
يف املقابل ....

نف��ذت قوات اجلي���ض واللج��ان ال�صعبية مئ��ات العمليات 
االلتفافية املحكمة املدرو�صة اخلا�صعة للح�صابات الع�صكرية 
الدقيق��ة وال�صحيح��ة �صد ق��وات الغزاة واملرتزق��ة و�صبب 
جناحه��ا ان تنفيذه��ا اتى بعد و�صع خط��ط ع�صكريه متهيئة 
لتل��ك العمليات لكي تنجح فقط وفقط وخ�صو�صا من اجلانب 
التكتيكي واخلداع امل�ص��اري والو�صف االدق لهذه العمليات 
��ات البالي�صتي��ة« الأنها نتائجها تقطي��ع يف تقطيع  ه��و »املق�صنّ
لعملي��ات وق��وات الغ��زاة واملرتزق��ة »خططي��اً وعملياتي��اً« 

..امثله على ذلك
1.نفذت قوات اجلي�ض واللج��ان ال�صعبية عملية التفاف كرى 
على قوات اجلي�ض ال�صوداين االرتزاقية يف ميدي وكانت اخل�صائر 
كبرية جدا منها مقتل قائد القوات ال�صودانية باأوائل عام 2017م 
وتك��ررت عملي��ة االلتفاف �ص��د الق��وات ال�صوداني��ة باأواخر عام 
2017 ه��ذه العمليت��ني االبرز بعملي��ات االلتف��اف احلا�صمة �صد 
الغ��زاة واملرتزق��ة بجبهة مي��دي كانت تنفذ وف��ق قواعد اخلداع 
الع�صك��ري اال�صرتاتيجي من خالل فتح م�ص��رح املواجهة املغري 
ثم تنفيذ القب�صة احلديدية يف التطويق والفتك بالغزاة واملرتزقة 

بتكتيك مفاجئ واداء خاطف..

2.نف��ذت ق��وات اجلي���ض واللج��ان عملي��ة التفاف �ص��د قوات 
الغزاة واملرتزقة مبديريه اخلوخة عر احكام م�صار يختل وقطع 
خط��وط االمداد م��ن اخللف ورف��ع ال�ضقف الن��اري من اخلطوط 
االلتحامي��ة االأمامية ففر�صت عملي��ة االلتفاف الذهبية الى فر�ض 
ح�ص��ار ع�صك��ري م�صدد على ق��وات الغزاة واملرتزق��ة باخلوخة 
فوقع��ت بكما�صة ثنائي��ة م�صادة م��ن �صم��ال وجنوب«اخلوخه« 
تكب��دت خ�صائر ب�صريه واليه كبريه ج��دا وا�صطرت بقية القوات 

الى الفرار عر البحر حتت غطاء جوي كثيف
3.نف��ذت قوات اجلي���ض واللج��ان عملية التف��اف �صهرية بعام 
2016 بجبهة مكريا�ض-عقبة ثره انتهت ب�صحق ع�صرات املدرعات 
االإماراتية ومقتل الع�ضرات من الغزاة واملرتزقة و�ضقوط طائرة 
ابات�ص��ي وعدة طائرات درونز.. وهكذا دائما التنفيذ والنتيجة يف 

كل عملية التفاف ينفذها املجاهدين بكل جبهه...
يف اخلتام..ةعملي��ات االلتف��اف له��ا ظروف و�ض��روط وقواعد 
منا�صب��ة ف��ان مت خمالفتها فه��ي تنقلب وباال ون��كاال على من ينفذ 
ه��ذه العملي��ات احلمق��اء كالغ��زاة واملرتزق��ة بالبق��ع وال�صاحل 
الغرب��ي ومي��دي وغريها وم��ن هنا نق��ول ان العقلي��ة الع�صكرية 
اليمنية دائما تنت�صر بوعيها وخرتها وبعدها العلمي والعملياتي 
يف خو���ض املع��ارك فال مكان ل��ردة الفعل بل ب�صن��ع الفعل كفاعل 

مهيمن وللحديث بقيه عن اليمن ينت�صر...

»شرح مفصل عن واقع خليج اخلنازير 
واجليوش البديلة التي حتدث عنها السيد 

القائد بكلمته الشريفة »
رغ��م اع��رتاف الغ��زاة ع��ن م�صوؤولي��ة اإن�صاء 
وتدري��ب وتع��ومي جيو���ض بديل��ة مث��ل مرتزق��ة 
االخ��وان وداع�ض والقاع��دة وغريها التي حتمل 
وخمابراته��ا  اأم��ريكا  اأن  اإال  اإ�صالمي��ة،  األوي��ة 
املركزي��ة ع��ر النظام��ني ال�صع��ودي واالماراتي 
جنح��ت �ص��رًا وعلن��اً واإل��ى ح��د كب��ري يف اإن�ص��اء 
ه��ذه اجليو���ض البديل��ة م��ن العم��الء واملرتزقة 
واملغفل��ني اليمني��ني قب��ل الع��دوان وببدايت��ه.. 
اجليو���ض  ه��ذه  عملي��ات“   “ تنج��ح  مل  واإن 
الري��ة واجلوي��ة والبحري��ة واحل�ص��ار الظ��امل 
يف حتطي��م اإرادة املقاوم��ة و العي���ض والوح��دة 
والوع��ي لدى اليمنيني طيلة الع��دوان ..عموما..
جت��دد اأمريكا اأه��م اأدواته��ا التخريبية “ اجلي�ض 
“ يف غ��ري م��كان م��ن الع��امل، واإذا كان  البدي��ل 
مث��ل  وم�صطلح��ات  ملفاهي��م  الرتوي��ج  ممكن��ا 
بل��دان  يف  والليرالي��ة  والدميقراطي��ة  احلري��ة 

وجمتمع��ات خلي��ج اخلنازير«خلي��ج م�صيخ��ات 
النفظ ومملكة االرهاب« فاإنه من املمكن الرتويج 
بنظ��ر االمريكي��ني ملفاهي��م وم�صطلح��ات اأخرى 
مث��ل “ نهج اخلالفة والدول��ة اال�صالمية والدولة 
االحتادي��ة الفيدرالي��ة“ وغريه��ا يف اليم��ن ذات 
الثقافة العربية اال�صالمية عر عمالئها ومرتزقتها 
وادواتها ولن ينجح هذا اال بتدمري اجلي�ض وعزله 
عن ال�صع��ب وخلق اجليو�ض البديلة من املرتزقة 
واخلون��ة واالرهابيني تدريجي��ا لتحقيق ذلك عن 
طريقه��م.. مل مي�ض عل��ى انهيار اجلي���ض اليمني 
بع��ام2011م يف املحافظ��ات اجلنوبية وال�صرقية 
والتي احتلتها داع�ض والقاعدة الذراع الع�صكري 
 . امريكي��ا  املم��ول  االرهاب��ي  اال�ص��الح  حل��زب 
واإذا كان��ت املباغت��ة �صبباً يرر م��ا جرى يف ابني 
وحل��ج ومارب و�صب��وة وح�صرم��وت باملا�صي ، 
ف��ال وج��ود للمباغتة يف املحافظ��ات االخرى. ويف 
احلالت��ني، مل تنق���ض اجلي�ض الع��دة والعدد اإذا 
م��ا قورن بالقاعدة وداع���ض االرهابية لكي يحمي 
��ة املحافظات بعيدًا عن ال�صيا�صيني بل ينق�صه  بقينّ
ة  القيادة والعقيدة واالهتمام وابراز عوامل القونّ
من خالل خل��ق �صورة وطنية عادلة للجي�ض لكي 

ة...لكن بعام  يكون ل��ه ظهريا �صعبي��ا داعم��ا بقونّ
2014 ا�صتط��اع ان�ص��اراهلل ان ينق��ذوا اجلي���ض 
انقاذ تاريخي من خالل �صد كل الثغرات وملئ كل 
النواق�ض التي كانت ت�صيطر على اجلي�ض فتحول 
ال�صعبي��ة  باللج��ان  باحتكاك��ه  اليمن��ي  اجلي���ض 
وم�صاركت��ه ال��ى جانبه��ا مبواجهة الع��دوان الى 
جي���ض وطن��ي له ظه��ري �صعب��ي ق��وي وداعم بال 
�صق��ف وا�صبح��ت �صورته م�صرف��ه وعظيمه وله 
مكانته وهيبته واحرتامه الكبري يف قلب وعقل كل 

مواطن ميني ..
اتى العدوان على اليمن وكان البديل االمريكي 
ال�صع��ودي جاه��ز وحا�ص��ر كعم��ود م�صرعن لكل 
م�صاري��ع اال�صتعمار اال وهي جيو�ض متثل الهوية 
الطائفية واملناطقية واحلزبية واالنف�صالية وهي 
القن��اة التي ينظر الغزاة لليمن من خاللها، ولي�ض 
النظ��ر اليه عر قن��اة االنقاذ بل قن��اة اال�صتعمار 
املدم��ر املمزق لليم��ن على كل م�صت��وى. فجيو�ض 
الظ��ل الغازي��ة ال تنظ��ر جلمهورها املغف��ل املغرر 
ب��ه ع��ر الوطن اليمني، ب��ل تنظر اإلي��ه مبنظارها 
احلزب��ي واملناطق��ي واملذهبي . وعل��ى هذا؛ فهي 
تبح��ث عن ما يحق��ق ه��ذه الروؤي��ة اال�صتعمارية 

الت��ي حتك��م  الق��وة امللي�صياوي��ة العملي��ة  ، اي 
القب�ص��ة املدمرة عل��ى ت�صكيل الوط��ن مبقا�صاتها 
التق�صيمية. وه��ذا طبيعي، يف ظل تراجع فر�ض 
تواجد اجلي�ض واللجان باملحافظات اجلنوبية 
الظ��ل  وال�صرقي��ة، ويف ظ��ل �ص��راع جيو���ض 
باليم��ن، كم��ا يف ال�صابق.ولك��ن �ص��راع اليوم 
ع�صك��ري مي��داين مب�صارك��ه اقليمي��ه ودوليه 
املوج��ودة   ، البديل��ة  مبا�صره...اجليو���ض 
كمرتزق��ة االم��ارات ومرتزق��ة اال�ص��الح ، اأو 
املقرتح��ة كالنخبة ال�صبواني��ة واحل�صرمية 
وال�صقطرية واملهرية، هي جيو�ض اكر 
الت�صاقا بالغزاة ، اكر 
متثي��ل  عل��ى  ق��درة 
الغ��زاة  تطلع��ات 
يته��م  هو و
اال�صتعماري��ة. 
بالنهاي��ة  وه��ي 
اك��ر  جيو���ض 
خيانة وعمالة 
الدف��اع  يف 
ع��ن امل�صاريع اال�صتعماري��ة امل�صتهدفة لليمن كما 
اأنه��ا ال تنطلق من منهجية اخلدم��ة التقليدية، بل 
خدم��ة الزامي��ة من نوع اآخ��ر ال يعتمد على تدخل 
القي��م واالخ��الق والوطني��ة ، ب��ل عل��ى توظي��ف 
املقد���ض واالنتم��اء ب�صكل خ�صي���ض. فاملوجودون 
ب�صف��وف جيو���ض الظ��ل امللي�صياوي��ة »مرتزق��ة 
الغ��زاة« جاوؤوا تلبية لن��داء املرجعية االأمريكية 
وال�صعودي��ة بحث��ا ع��ن ر�صا ترامب وب��ن �صلمان 
، او ج��اوؤوا بناء عل��ى انتماءات نفعي��ه رخي�صة 
مرجعيتهم »االمارات وال�صعودية« يعملون حتت 

راية “اعادة ال�صرعية ”...
االمريكي��ني  و  ال�صعودي��ني  اأن  يب��دو 
واالماراتي��ني يعمل��ون عل��ى هذه النقط��ة ب�صكل 
ج��دي. رمبا الأنها اأك��ر واقعي��ة ا�صتعمارية، او 
بحث��اً ع��ن اأه��داف ا�صرتاتيجي��ة تدمريي��ة باتت 
وا�صحة. لكن اظن باأن ف�صل ان�صاء جي�ض مرتزق 
بدي��ل تاب��ع للغ��زاة بدياًل ع��ن اجلي���ض واللجان 
ال�صعبي��ة ه��و بفع��ل غي��اب املجتم��ع الوطن��ي 
ودعم��ه، واالح��زاب ال�صيا�صي��ة احل��رة، �صب��ب 
كاف لقناعة الغازي ال�صعودي االمريكي بوجود 

ه��ذه الت�صكي��الت الفا�صلة املت�صارع��ة التي باتت 
عال��ه . والأن املرتزق��ة ي�صع��ون لتف�ص��ري اليم��ن 
مناطقي��ا ومذهبي��ا وفيدرالياً تق�صيمي��اً، وهذا ما 
ال ُير�ص��ي اليمني��ني، فاإنه��م يعمل��ون »الغ��زاة« 
بج��د عل��ى تدعيم ق��وى م�صلح��ة ارتزاقيه ودعم 
ال�صع��ب  ملن��ع  باجلن��وب  االنف�ص��ال  ب�صمرك��ة 
واجلي���ض واللج��ان م��ن الت�ص��دي مل��ا ي�صع��ون 
لتحقيقه ع��ره..  ما حاولت �صرحه وقوله هنا يف 
هذه ال�صل�صلة الب�صيط��ة والق�صرية هي ان هناك 
م��ن يوجد عل��ى �صا�ص��ات التلف��زة واالعالم جاء 
ليخرنا بانه ال يدرى من ان تاأتي تلك التنظيمات 
امللي�صاوي��ة و االرهابية امث��ال مرتزقة االمارات 
ومرتزقة اال�ص��الح والقاعدة وداع�ض ، وخا�صة 
يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة وال�صرقي��ة وت��ارة يف 
تناق���ض غريب بانه��ا وطنية ات��ت لتحرير اليمن 
م��ن اهل اليم��ن االح��رار لذلك ا�صبح��ت جيو�ض 
الظل باملحافظات اجلنوبي��ة وال�صرقية كجيو�ض 
الظل االأمريكية ال�صعودية ب�صوريا و التي ا�صبح 
فيه��ا »املحافظ��ات املحتلة« هذا الوب��اء يفتك بها 
وب�صكانه��ا امل�صامل��ني، م��ا اود قول��ه ان خ��رات 
طويلة عند قادة الغزاة يف عملية �صناعة جيو�ض 
الظ��ل و االره��اب وفرق امل��وت والنهب ميكن ان 
تتجمع حتت تاأثري م�صطلح��ات دينية ووطنية، 
وحتى اقت�صادية ب�صب��ب قلة الوظائف واملردود 
امل��ادي باليم��ن وال�صراع ال�صيا�ص��ي والع�صكري 
ب��ني مرتزقة امل�صالح املادي��ة واجلهوية ،والذي 
ي�صع��ي الغ��زاة دائم��ا ال�صته��داف اليم��ن بتل��ك 
اجليو���ض البديل��ة وادراتها الدموي��ة االرهابية 
الت��ي مل ت��رتك ال�صع��ب اال واثخنت��ه باجل��راح 
والتجويع والفنت مما يجعل امل�صار اال�صتعماري 
هو م�صار �صهر اليم��ن يف بحر التق�صيم وال�صراع 
البيني طيلة عقود مقبلة من الزمن وهذا امل�صعى 
ويف�صل...لذل��ك  ويف�ص��ل  يف�ص��ل  اال�صتعم��اري 
حتدث ال�صي��د القائد عن ر�صائل حا�صمه يجب ان 
يكم��ل اليمن حربه الوطني��ة املقد�صة ل�صحق تلك 
اجليو�ض البديلة وتر�صيخ املفاهيم وامل�صطلحات 
الوطني��ة ال�صليم��ة وال�صحيح��ة وتعزيز الوعي 
ال�صعب��ي وتد�ص��ني مراحل البن��اء اال�صرتاتيجي 
عل��ى ار�صي��ة حتري��ر الوط��ن وال�صع��ب من كل 

�صرور الغزاة وجيو�صهم الدموية

الس������يد القائ������د أش������اد بالرئي������س وباملؤسس������ة العس������كرية..

 وحت������دث ع������ن واق������ع خلي������ج اخلنازي������ر واجلي������وش البديل������ة ..

استراتيجية االلتفاف للغزاة واملرتزقة..  ثالثة أعوام ذبحتها »الكماشة الثنائية« للجيش واللجان الشعبية..  حقائق وأمثلة

ملف هاّم...

اللغ�ة الهادئ�ة الواثق�ة الواعية كان�ت لغة اخلط�اب بكلمة �شماح�ة قائد الث�ورة حول ال�شه�داء رغم كرثة 
الحداث واملتغريات يف ال�شاحتني الوطنية والإقليمية لكنها حتمل ر�شائل ع�شكرية وا�شرتاتيجية خمت�رصة كا�شفة 
للو�ش�ع املي�داين وال�شرتاتيج�ي ب�شكل كامل بان اليم�ن هو القوى والق�در والكرث ثباتا و�شالب�ة ويخطو الى 

حي�ث يج�ب ان يخطو بوعي وب�ش�رية ووطنية .اأ�شاد ال�شيد القائ�د بجهود الرئي�س ال�شم�اد واجنازاته يف امل�رصح 
ال�شيا�ش�ي واثن�ى عل�ى ماحققته املوؤ�ش�ش�ة الع�شكرية يف املج�ال التدريب�ي واللوج�شتي ودعا ال�ى رعاية ا�رص 

ال�شه�داء ماديا ومعنويا وخدميًا و�شدد على ع�دم احلاق وحيد الأ�رصة جلبهات القتال لكي يعيل ا�رصته ا�شافة الى 
الهتم�ام العالمي بت�شحي�ات ال�شهداء والتحدث عن ماآثره�م واجنازاتهم التي حتقق�ت بدمائهم الطاهرة 

ل ومن جانب اخر حتدث ال�شيد القائد عن الدولة بلغة الرتياح امل�شرية  ب�شكل وا�شع ومف�شّ
ال�ى الثبات يف العم�ل املوؤ�ش�شي والوحدة اجلمعي�ة احلكومية يف العم�ل الداري فيما �شدد 

عل�ى بذل اجلهود ب�شكل اكرب .. ا�شافة الى ثنائه الكبري بالقبيلة اليمنية وو�شفها رمز 
احلري�ة وال�شجاع�ة والت�شحية وهي العم�ود الفقري للمجهود احلرب�ي هذا ما حتدث 

عنه ال�شيد القائد يف اجلانب املقاوم الر�شمي وال�شعبي.....
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وب�ص��ر ال�صابري��ن.. وب�صر ال�صامدي��ن ..هجوم 
م�ص��رتك من فئة احلزام اال�صود و�صادم بق�صوة 
لتحالف الغزاة فنظرًا لفاعلية الطائرات املوجهة 
اً وبحك��م انتماء هذه  ب��دون طي��ار امل�صنعة مينينّ
الطائ��رات بدون طي��ار للقوات اجلوي��ة اليمنية 
فه��ي �صريك��ه حتم��اً باالإجن��از الع�صك��ري حيث 
متكن��ت طائ��رات ب��ال طي��ار اليمني��ة وم��ن علي 
 )3-PAC( ارتفاع��ات عالي��ة من تدمري نظ��ام
الدفاعي االمريكي يف املخا والتابع جلي�ض العدو 
االماراتي ويعود ال�صب��ب لف�صل اأحدث منظومة 
م��ن  االمريك��ي  ال�صاروخ��ي  اجل��وي  الدف��اع 
الت�صدي للهجمة اجلوي��ة _ البالى�صتيه اليمنية 
ه��و عجزها عن اكت�صافها راداري��اً اأو تليفزيونياً 
اأو ا�صتخ��دام ال�صواريخ االأك��ر ح�صا�صية نظرا 
للتحلي��ق املرتفع ونوعية الهج��وم الغري متوقع 
على املنظومة الدفاعية االأمريكية الذي ادى اإلى 

تدمريها...
ال�صك ان الغ��زاة واملرتزقة واخلونة �صيتخذون 
االن��كار وال�صخري��ة �صالحاً الن طاب��ع الهجومي 
.نف�ص��ي.  ا�صرتاتيج��ي  "عمليات��ي.  امل�ص��رتك 

معن��وي" �ص��ادم بق�ص��وة لهم واخل��ر الر�صمي 
ال�ص��ادر م��ن االع��الم احلرب��ي ن���ض بالتاأكي��د 
عل��ى االت��ي "عملي��ة م�صرتك��ة ناجح��ة للق��وة 
ال�صاروخية مع �ص��الح اجلو امل�صري ا�صفرت عن 
تدم��ري ملنظومة باك 3 الدفاعية االأمريكية التابع 
جلي���ض الع��دو االماراتي و املتمرك��زة يف املخا" 
ي البالى�صتي  وه��ذا يعني ان هذا الهجوم اجل��ونّ
ال�ص��ادم للغ��زاة والغ��ري متوق��ع ابدًا ه��و اأخذ 

احدى النهجني يف التنفيذ العملياتي ..
االول: ان م��ا ب�ص��ر ب��ه ال�صي��د القائد قب��ل ا�صهر 
لل�صع��ب اإلىمني عن ت�صلي��ح الطائرات بال طيار 
ب�صواري��خ "جو-ار�ض" لكي تك��ون قادره على 
تنفي��ذ غ��ارات جوي��ه �ص��د قواع��د وجتمع��ات 
الغ��زاة واملرتزقة باأنه حتقق باحل��رف الواحد 
وان الهج��وم اجل��وي الذي حدث قب��ل قليل يعد 
مبرحل��ة التجرب��ة ومت تنفي��ذه �ص��د منظوم��ة 
ب��اك3 املتمركزة باملخا بوا�صط��ة طائرات حتمل 
�صواري��خ "جو-ار���ض" لكن هذا النه��ج ال يدل 
عل��ى انها عملي��ه م�صرتكه بل غ��اره جويه اولى 

للقوات اجلوية اليمنية

الث��اين: ان الطائ��رات ب��ال  طي��ار قام��ت بال��دور 
ور من خالل املراقبة اجلوية  اال�صتخب��اري امل�صنّ
م��ن ارتفاعات �صاهقه ومتكنت من ت�صوير �صامل 
ودقي��ق ملحي��ط وموقع منظومة ب��اك3 وار�صلت 

البيان��ات التف�صيلي��ة اإل��ى قيادة عملي��ات القوة 
ة ال�صاروخي��ة  ال�صاروخي��ة ث��م اطلق��ت الق��ونّ
�صاروخ��اً بالى�صتيا منا�صباً �ص��د املنظومة ادى 
اإلى تدمريها ب�ص��كل كامل وهذا يعني انها عملية 

م�صرتكه من الناحيتني العملياتية واال�صتخبارية 
مما يجعل النهج الث��اين لتنفيذ الهجوم اجلوي- 
البالى�صت��ي هو االق��رب للحقيقة وف��ق االعالن 

الر�صمي انها عمليه م�صرتكه....
بطبيعة احلال.. الهجوم اجلوي-البالى�صتي او 
الهجوم اجلوي هو بحد ذاته اجناز العام2018 
ي��ه قلب��ت موازين  ه قونّ م ب��ال من��ازع وقفزه ح��رنّ
والت�صلي��ح  الهج��وم  لنوعي��ة  نظ��رًا  املعرك��ة 
والتكتيك واالهداف املراد ا�صتهدافها حيث باتت 
وب�ص��كل موؤكد حزام ا�صود ميتلكه اليمن يف حلبة 
املعرك��ة ..اخلر والهجوم وال�ص��الح امل�صتخدم 
و�صيك��ون  للغ��زاة  �صدم��ه  �صب��ب  الهج��وم  يف 
حدي��ث و�صائل االع��الم وخراء وق��ادة الغزاة 
الع�صكري��ني واال�صتخباري��ني ان امتنع��وا ع��ن 
التكت��م واعرتفوا بالهجوم املزلزل والنوعي ..ما 
نريد قوله بح�ص��م ان اليمن انتقل من حرب ك�صر 
االرادات بانت�ص��ار تاريخ��ي اإل��ى ح��رب تك�صري 
العظ��ام وق��د بداأت م��ن قب��ل اإلىم��ن با�صتباقيه 
مفاجئة �صد حتالف العدوان وللحديث بقيه عن 

اإلىمن ينت�صر....

كتب / عبدالغني الزبيدي

)1(
رمب��ا مرتزقتكم وعمالوؤكم حت��ت غطاء جوي غري 
االخ�ص��ر  حت��رق  ه�صتريي��ة  م�صبوق..وغ��ارات 
والياب���ض يف نهم وميدي وال�صاحل الغربي ي�صعون 
لتحقي��ق انت�صار ..لك��ن رجالنا يف جيزان وجنران 
وع�ص��ري ي�صجل��ون ان�ص��ع وا�ص��رف البط��والت..
اليق�صفون من��زال الآمنني واليدم��رون م�صاجدا او 
مدار�ص��ا اأو م�صت�صفي��ات.. اأو منازل املواطنني كما 
تفعل��ون.. فهم يقاتل��ون باأخالقي��ات احلرب وقيم 
االنت�صار..اليفركون اخبارا كاذبة وال ي�صنعون 
انت�ص��ارات مزيفة ..واليت�صورون اال حيثما تكون 

ال�صورة حقيقية.
...)2(

نحق��ق  الغرب��ي  ال�صاح��ل  جبه��ات  ويف  تع��ز  يف 
الت��ي  بالقي��م  انت�ص��ارات..  ون�صن��ع  اجن��ازات 
المتلكونه��ا ؛ نتعام��ل م��ع م��ن يقات��ل ون��رد على 
م�صادر النريان م��ع انكم تعرفون انه بيدنا ولدينا 
م��ن االمكانيات.. ما ميكن ان نفعله مثلكم.. باتباع 
االر���ض املحروقة.. لكن الن لدين��ا دين وهدى من 
�ص��رية الر�ص��ول الك��رمي.. ومن قي��م العروبة التي 
توارثناه��ا جيال بعد جيل متنعنا م��ن ذلك.. نقاتل 
قت��ال �صي�صجل��ه التاري��خ باأحرف من ن��ور ونار...
�صت�صب��ح بطوالتن��ا كتب��ا ومناهج تدر���ض يف اهم 
الكليات واالكادمييات الع�صكرية ..ذلك اننا ب�صالح 
متوا�ص��ع وقدمي وحم��دود نح��ارب ونواجه اكر 
واك��ر دول العامل ت�صليحا وثروة وماال.. واعالما 
وامكاني��ات واعداد.. ثالث �صن��وات هي يف ح�صاب 

التاري��خ ب�صع��ة �صه��ور.. لكنها بالن�صب��ة لنا دهرا 
من التحدي وال�ص��ر والثبات والبطوالت..هزمنا 
هذا الع��دوان يف اكر م��ن مكان..وابتكر رجالنا يف 
اجلي���ض واللج��ان طرق للقت��ال واأ�صالي��ب حربية 
للمواجه��ة مل ي�صبقهم اإليه��ا احد يف اي من املعارك 
قدميه��ا وحديثه��ا..وال اظن ان اح��دا �صيفعلها من 
بعدهم. ذل��ك الأنها �صنعت وعمل��ت بطريقة مينية 
ونفذته��ا باتقان واقت��دار اآي��ادي مينية...فتية من 
ال�صب��اب واجهوا احدث اال�صلح��ة واآخر ابتكارات 
الدمار وامل��وت.. باإرادة �صلبة ..ا�صقطوا االإف16 
وك�ص��روا �صوك��ة االبات�ص��ي.. واحرق��وا ودم��روا 

دبابات الراديل..
...)3(

ال�صيا�ص��ي  املي��دان  يف  ونح��ن  �صن��وات  ث��الث 
والع�صك��ري واالقت�ص��ادي والثق��ايف واالعالمي.. 
لوحدن��ا نواجه ده��اة العامل و�صياط��ني ال�صيا�صة 
.فل��م منكنهم من اجن��از ما �صعوا اإلي��ه وما رهنوا 

عليه.
ث��الث �صن��وات كامل��ة.. ونح��ن نواج��ه جيو�ص��ا 
جتمع��ت بفع��ل امل��ال واالبت��ذال م��ن كل ا�صق��اع 
الع��امل جيو�ض نظامي��ة ومرتزقة م��ن امهر الرماة 
واملحاربني.. وعمالء م��ن كل اال�صكال وااللوان...
لكننا لقناهم درو�صا جديدة يف فنون القتال وقواعد 

اال�صتباك.
واجهنا كل املحاوالت الت��ي ت�صعى لتغيري هويتنا 
وتاريخن��ا الثقايف مب��ا يحتويه من ماآث��ر عظيمة ال 

ميلكها خ�صومنا.
حتديناهم يف اعالمنا بن�صرنا للحقائق على االر�ض 
بدون تزييف او حتريف او تركيب لل�صور املزورة 
حت��ى �صارت قنواتنا وو�صائ��ل اعالمنا هي االكر 
متابع��ة واالكر م�صداقية..وه��و ماجعل العدو و 
بكل مالديه من مال ونفوذ الإغالقها والأكر من مرة 
ويف اق��ل االأح��وال الت�صوي���ض عليها لكنه��م مع كل 

ذلك..ف�صلوا فعني احلقيقة التغيب.
...)4(

انت��م تدع��ون انك��م �صيطرمت عل��ى مناط��ق يف نهم 
وتكذب��ون يف و�صائ��ل اعالمك��م ان��ك عل��ى اب��واب 
�صنع��اء وانك��م ت�صيط��رون على مناط��ق يف جبهة 

ال�صاحل الغربي .
لكنن��ا نقول بالفعل ال بالك��ذب والت�صليل واحلرب 
ويف  اجل��وف  ويف  هن��اك  رجالن��ا  الدعائي��ة..ان 
مارب..ثابتون و�صامدون كما عهدناهم..يخ�صون 
حرب��ا مقد�ص��ة دفاعا ع��ن االر���ض والعر�ض وعن 
ال�صي��ادة واال�صتقالل ؛ ال ترهبه��م طائراتكم التي 
ت�صتخ��دم االأ�صلح��ة املحرمة..والتنه��ار عزميتهم 
التي حتاولنا التاأثري عليه��ا ب�صناعة االنت�صارات 
الزائف��ة.. �صحي��ح ان يف احل��روب هزمي��ة ون�صر 
وك��ر وفر..وخ�صو�ص��ا عندما تكون هن��اك فوارق 
احلربي...لك��ن  والعت��اد  املادي��ة  االمكاني��ات  يف 
رجالنا غ��ريوا املعادل��ة واف�صلوا اخلط��ط ...ذلك 
النه��م موؤمن��ني ب��اهلل ويقاتل��ون على احل��ق ولهذا 

�صينت�صرون.

)5(
التفك��روا او حتلموا انكم اإلى �صنعاء وا�صلون اأو 
عل��ى احلدي��دة �صت�صيطرون..كما خططت��م او كما 
حتلمون .. الن حربنا التي قدمها رجال اهلل يف مارب 
واجل��وف والط��وال ومي��دي وجي��زان وجنران..
وتعز وياف��ع و�صبوة..لي�ص��ت اال غي�ض من في�ض 
ما�صرتونه ان فكرمت ان تقرتبوا من �صنعاء او من 
احلديدة ذلك الن ام املعارك مل تبداأ بعد فلدينا من 
الرج��ال مل ينزلوا اإل��ى املعركة بعد ولدينا ا�صلحة 

مل ت�صتخدم بعد وخطط وتكتيكات قتالية مل جترب 
بعد..وهي غري تل��ك التي وجدمتوها يف مواجهتكم 

لنا منذ بداأ العدوان وبداية النزال وحتى اليوم .
�صتج��دون رجال يعادل الواحد فيهم االلف.. معهم 
اهلل ومالئكت��ه ودع��وات �صع��ب يرف���ض ان مي���ض 
اح��د كرامت��ه اأو يلغ��ي حقه يف اال�صتق��الل ورف�ض 

الو�صاية.
اخلال�صة..اح�صبوها واعقلوها وارحلوا واتركوا 
الغطر�صة والغرور والتعلق بوهم االنت�صار ..واال 
ف�ص��رتون منا ماال عني راأت والذن �صمعت والأخطر 
على بال ب�ص��ر.. وقد اعذر من انذر.. وعلى الباغي 

تدور الدوائر.
وهيهات منا الذلة.

ت�������������������������ع�������������������������ال�������������������������وا ن���������������ح���������������س���������������ب���������������ه���������������ا.. 

ألول مّرة..  هجوم جوي- باليستي مشترك.. دّمر نظام )PAC-3( الدفاعي األمريكي في املخا

بيتمة اجل��وف... هجوم عسكري خاطف.. وقتلة س��وداء للمرتزقة
طامل��ا املجاه��دون يف رب��اط �ضل��ب متق��دم ن�ض��ط ال  
ُيقه��ر فجبه��ات احل��رب ال ت�صتقر على ح��ال للغزاة 
ومرتزقته��م ب��ل ت�صتعر بلهيبها االحم��ر على الدوام 
لُتنكلنّ بجحاف��ل الغزاة واملرتزق��ة املدحورين اينما 
ُثِقُف��وا وحُت��دث يف �صفوفهم �صرنّ قتل��ة.. اليوم اأطبق 
املجاه��دون بجبهة اليتم��ة "اجلوف" عل��ى مرتزقة 
ال��ذي  ال�صدم��ة  بتكتي��ك  م��ن كل جان��ب  الع��دوان 
كان جوه��ر العملي��ة الهجومي��ة الك��رى التي نفذها 
البوا�ص��ل،  ال�صعبي��ة  واللج��ان  اجلي���ض  جماه��دو 
والت��ي قامت فيها ق��وات اجلي�ض واللج��ان بالهجوم 
الوا�ص��ع املفاج��ئ وباأق�ص��ى �صرعة. حقق��ت الهدف 
من ه��ذا التكتي��ك ال�صادم للغ��زاة واملرتزق��ة بيتمه 
اجلوف ، حيث ا�صتطاع ا�ص��ود اجلي�ض واللجان من 
توجي��ه �صربة مبا�صرة قوي��ة و�صاحقة �صد مرتزقة 
الع��دوان، هدف��ت اإل��ى ك�ص��ر ت�صكيالت��ه الع�صكرية 
وحتطي��م معنوياتهم ودحرهم م��ن منطقة جغرافية 

وا�صعة....

حت��ت  مدعو�ص��ة  �صف��ادع  اجل��وف..  يف  املرتزق��ة 
اق��دام املجاهدين الذي��ن متكنوا م��ن ال�صيطرة على 
وادي �صلب��ة وجب��ل حب���ض اال�صرتاتيج��ي والتالل 
املج��اورة له ا�صافة اإلى ال�صيط��رة على جبال كهال 
وال�صيط��رة عل��ى وادي القعي��ف وال�صيط��رة عل��ى 
جب��ال حم��ر ال�صي��د و ال�صيط��رة عل��ى جب��ال حمر 
الذي��اب وال�صيط��رة عل��ى جب��ال تواثنة كم��ا متكن 
رج��ال اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة ج��راء الهجوم 
الكب��ري م��ن تدمري 11 مدرع��ة ع�صكري��ة ثقيلة وقتل 
وجرح الع�ضرات من قادة و�ضباط وجنود املرتزقة 
بينهم قيادات ع�صكرية كبرية ،وقد بلغ عدد االأ�صرى 
من املرتزقة  21 مرتزقا ..كذلك اغتنم رجال اجلي�ض 
واللج��ان البوا�صل عل��ى اأ�صلحة ومع��دات ع�صكرية 
حديث��ة وكث��رية يف املقاب��ل �ص��ن ط��ريان الع��دوان 
الغا�صم ع�ص��رات الغارات اجلوي��ة الإ�صناد املرتزقة 
م��ن جانب وم��ن جانب اخر ايقاف الهج��وم الوا�صع 
الذي نف��ذه ا�صود اجلي���ض واللج��ان ال�صعبية ولكن 

الغ��ارات اجلوي��ة مل تفل��ح وف�صل��ت ف�ص��ل ذري��ع 
حيث ك�صف��ت م�صادر ع�صكري��ه ان الغارات اجلوية 

جتاوزت 12 غارة جوية يف املعركة....
ل  ب��كل امي��ان وع��زم وارادة وب�صال��ة و�صجاعة حونّ
حماة الوطن ه��ذه املحافظة ال�صرقي��ة اإلى م�صتنقع 
دم��وي لغت��ه خ�صائ��ر قا�صية اث��ارت �صخ��ط الغزاة 
واملرتزقة واغ�صبتهم ب�ص��دة رغم احلمالت اجلوية 
امل�صان��دة ورغ��م احل�ص��ود الع�صكري��ة الت��ي تتدفق 
اإليهم كتعزيز على هذه اجلبهة التي تغننّوا كذباً انهم 
�صيط��روا عل��ى اغلبها ولكنه��م يهزم��ون وي�صحقون 
ويول��ون الدب��ر وخاب��وا وخ�ص��روا ولن ي��روا اال ما 
يكره��ون يف �صاح��ات الوغ��ى وهك��ذا.. حتي��ة غالية 
للمجاهدي��ن االبط��ال و لرج��ال اجل��وف الغي��ارى 
الن�صام��ا االبطال امل�صاندين للجي���ض واللجان الذين 
�صط��روا اروع البط��والت وقدموا قواف��ل كثرية من 
ال�صه��داء يف �صبي��ل الدف��اع عن اجلوف وع��ن اليمن 

ار�صا وان�صانا وللحديث بقية عن اليمن ينت�صر..

ت�������������ق�������������ري�������������ر- ع��������س��������ك��������ري
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اأطلقت �صبكة “فوك�ض نيوز االأمريكية” 
يوم االأثنني 5 فراير، تقريرًا ينطوي على 
حتذير وا�صح من عواقب خطوات حممد 
بن �صلمان، وقالت ال�صبكة يف تقريرها، اإن 
ويل العه��د ال�صع��ودي االإ�صالحي ي�صعى 
اإل��ى اإعادة اململك��ة بقوة اإل��ى امل�صتقبل. 
واأردفت اأن اب��ن �صلمان ي�صعى الأن تعود 
ال�صعودية مملكة عظمى مرة اأخرى، فيما 
ياأم��ل اأن يتحول االأمري ال�صاب، 32 عاما، 

اإلى زعيم عاملي اآخر.
واأ�صاف��ت ب��اأن ويل العه��د ال�صع��ودي 
ياأم��ل اأن حت��ول االإ�صالح��ات الوا�صع��ة 
الغني��ة  الدول��ة  مقالي��د  يد�صنه��ا  الت��ي 
بالنف��ط، اإل��ى دول��ة متنوع��ة االقت�صاد، 
واملتمثل��ة يف روؤي��ة 2030، الت��ي يه��دف 
منها �صمان وجود جيل نا�صئ من العمال 

ال�صعوديني.
وحم��ل التقري��ر احتم��اال جدي��اً يتعلق 
ال�ص��اب  يف االإ�صالح��ات  االأم��ري  بف�ص��ل 
الوا�صعة التي ي�ص��رع يف تنفيذها. ونقلت 
“فوك���ض ني��وز” عن ج��ريال فري�صتني، 
مدي��ر �ص��وؤون اخللي��ج يف معه��د ال�ص��رق 

االأو�ص��ط وال�صفري االأمريكي ال�صابق لدى 
اليم��ن: “هناك الكثري من النجاحات التي 
حققتها روؤي��ة 2030، لكن اخلطر كله اإذا 
ف�صل امل�صروع“.. واأ�صاف فري�صتني :“يف 
حال��ة الف�صل، �ص��رتى ال�صعودية نوع من 
ال�ضغ��وط الدميوغرافي��ة واالجتماعية، 
الت��ي اأدت اإلى انفج��ارات الربيع العربي 
2011“.. ملفت��ا اإل��ى اأن : “الفو�ص��ى يف 
اململك��ة �صيك��ون لها انعكا�ص��ات وا�صحة 
االإقليمي��ني،  واال�صتق��رار  االأم��ن  عل��ى 
وكذل��ك عل��ى االقت�ص��اد العامل��ي، ال��ذي 
ي�صعى للو�صول اإلى اأ�صواق طاقة اآمنة“.

واأو�ص��ح التقري��ر اأن ثم��ة عائ��ق وهو 
امل�صوؤول��ني  م��ن  الق��دمي”،  “احلر���ض 
واالأم��راء االأك��ر �صن��ا واالأك��ر ت�صددا، 
والذين ق��د يكونوا “العائق االأكر” اأمام 
خط��ط االأم��ري ال�ص��اب. بح�ص��ب تعب��ري 

فوك�ض نيوز.
ويخت��م التقري��ر قول��ه : “الع��امل كله 
يراقب كيف �صت�صري روؤية 2030، خا�صة 
واأنه��ا ت�ص��ع م�صتقب��ل ال�صعودي��ة عل��ى 
املح��ك، واإذا �صقط��ت اململك��ة، ق��د يكون 
�ضقوط��ا مدويا ك�ضقوط عني��ف طائرة ال 

ميكن العثور على حطامها“.

ال ت��رتك ال�صعودية واإ�صرائي��ل اأي فر�صة الإظه��ار م�صتوى 
تط��ور عالقتهما التي و�صفها الرئي���ض االأمريكي دونالد ترامب 

موؤخرًا باأنها يف اأف�صل حاالتها.
يف ه��ذا �صي��اق تب��ادل احلكوم��ة االإ�صرائيلي��ة الغ��زل م��ع 
ال�صحاف��ة الر�صمية ال�صعودية، وحت��ت عنوان “فيديو يكذب 

خ��رًا طه��ران” ن�ص��رت �صحيف��ة ع��كاظ  ال�صعودي��ة 
ر�صده املرا�صل نت، ت�صمن مقطع 
فيديو ن�ص��ره اجلي�ض االإ�صرائيلي 
ملا و�صفها باأنها الطائرة االإيرانية 
بدون طيار التي اخرتقت اأجواء 

اإ�صرائيل ال�صبت املا�صي.
تعليق��اً  ال�صحيف��ة  وقال��ت 
على الفيديو “ردا على الكذب 
االإيراين، ن�صر جي�ض االحتالل 
للحظ��ة  فيدي��و  االإ�صرائيل��ي 

ر�ضد واإ�ضقاط طائرة الدرون االإيرانية، 
اأم���ض عل��ى احل��دود ال�صمالي��ة” وكان وا�صح��اً اأن ال�صحيفة 
ال�صعودي��ة ق��د اعت��رت الفيدي��و االإ�صرائيل��ي دلي��ل ال ميكن 

الت�صكيك فيه مدينة اإيران بالكذب.
ورغ��م اأن اجلي���ض االإ�صرائيلي هو م��ن ن�صر الفيدي��و اإال اأن 

�صفحة احلكومة االإ�صرائيلية الناطقة باللغة العربية يف موقع 
تويرت اعترت اخلر ال��ذي ن�صرته ال�صحيفة ال�صعودية اأكر 

دليل على �صدق اإ�صرائيل وكذب اإيران.
ون�ص��رت ال�صفحة االإ�صرائيلية �ص��ورة اخلر الذي ن�صرته 
ع��كاظ ال�صعودية وعلقت عليها بتغري��دة ر�صدها املرا�صل نت 
قال��ت فيها “فيديو يكذب طهران.. ه��و العنوان الذي اختارته 
�صحيفة ع��كاظ ال�صعودية اليوم تعقيبا عل��ى الفيديو الذي 
ن�ص��ره اجلي���ض االإ�صرائيل��ي عن 
لطائ��رة  بنج��اح  ا�صقاط��ه 
اإيراني��ة. ه��ذا العن��وان يفند 
للحقيق��ة  اي��ران  ادع��اءات 
الدامغة الت��ي وثقتها اإ�صرائيل 
لطائ��رة الدرون الت��ي ا�صقطتها 

داخل حدودها”.
ال�صفح��ة  عل��ى  املعلق��ون 
االإ�صرائيلي��ة قالوا اإن ن�صر عكاظ 
لفيدي��و ن�صره اجلي�ض االإ�صرائيلي 
ال ميك��ن اعتب��اره دلياًل لك��ن ال�صعودي��ة واإ�صرائي��ل تتعمدان 
اإظه��ار م�صتوى تط��ور عالقتهم��ا واإن كان  باخت��الق مثل هذه 

الق�ص�ض.

اأنب��اء،  ��ة  �ُصعودينّ ح��ف  �صُ ن�ص��ر  ت�صب��ب 
��ة نظ��ام �صلمان ب��ن عبدالعزي��ز فر�ض  ع��ن نينّ
“التجني��د االإجب��اري” عل��ى املُواطنني دون 
ال�صب��اب  بتذم��ر وا�ص��ع و�ص��ط  املُواطن��ات، 
ال�صع��ودي عر عن��ه ها�صت��اق “قريبا جتنيد 
اإجباري بال�صعودية” والذي و�صل اإلى قائمة 
الت�صدر يوم اأم�ض االأح��د على موقع التدوين 

االجتماعي “تويرت”
ال�صب��اب ال�صع��ودي اعت��ر اأن ه��ذا االأم��ر 
غري قابل للتطبي��ق، مبديا تذمره الوا�صع عر 
احلدي��ث عن ط��ول اأمد املعركة الت��ي تقودها 

ال�صعودي��ة يف اليم��ن، وه��و م��ا دف��ع ح�صاب 
اأخب��ار ال�صعودي��ة اإل��ى كتابة  تغري��دة تنفي 

�صحة اتخاذ قرار التجنيد االإجباري.
وراأت �صحيف��ة راأي الي��وم اللندني��ة اأن” 
فكرة اأو �صائعة “التجنيد” تلك التي انت�صرت 
روف  ��ة”، ويف هذِه الظُّ يف االأو�ضاط “التويرتينّ
��ر ِبها ِب��الد احَلرمني، خلقت  احَلِرج��ة التي مَتُ
اأج��واء م��ن التوّج���ش واخلوف ب��ن اأو�ضاط 
��ه �ص��وف ُيدف��ع  ��ان، الذي��ن اعتق��دوا اأننّ ال�صبنّ
��اً” اإلى احلد اجلنوب��ي، ملُقاتلة  به��م “اإجبارينّ
اأن�ص��ار اهلل احلوث��ي.. ولفت��ت ال�صحيفة اإلى  

اأن التقاري��ر االإعالمي��ة تق��ول اأن هن��اك َنق�صاً 
هاِئ��اًل يف العت��اد الب�صري، ه��ذا باالإ�صافة اإلى 
افتق��اد املُتواجدين اإل��ى روح االقتتال، وعدم 
قون هم  ة، كما ُيوثنّ ا�صتالمهم رواتبه��م ال�صهرينّ
اأنف�صه��م يف مقاطع فيديو ُمتداول��ة، ُينا�صدون 
ال�صعودي��ة  اأي�ص��ا:  اق��راأ  ِقيادته��م..  فيه��ا 
ت�صتن�صخ جتربة قتال ا�صرائيل بجي�ض اأنطوان 

حلد.. هل تفلح مبا ف�صلت فيه االأخرية؟
يعت��د  ومل  بالق��ول:  ال�صحيف��ة  وتابع��ت 
ال�صعوديني �صاحات الِقتال، ومل تدخل اململكة 
ي��اً يف مع��ارك تذك��ر من��ذ اإع��الن تاأ�صي�صها  ِجدنّ
��ة ثالث��ة، حتى ُدخوِله��ا العهد  كدول��ة �صعودينّ
اجلدي��د، واإعالنه��ا “عا�صف��ة احل��زم”، التي 
تدخ��ل عامها الراب��ع، وي�صتنج��د قادتها وفق 
��ة، اخلروج منها، وحفظ  حف غربينّ تقارير �صُ
م��اء الوج��ه، وال��ذي م��ن املفرو���ض اأن ُيعيد 

�صنعاء. العا�صمة  “ال�صرعينّة” اإلى 
وكان��ت ال�صعودية قد جل��اأت اإلى ا�صتخدام 
قوات من جن�صيات خمتلفة وذلك بعد توا�صل 
االنهيار ل��دى قواتها امل�ضلحة و�ضقوط مواقع 
وم�صاح��ات وا�صعة يف يد عدد قليل من مقاتلي 

قوات �صنعاء.

شبكة »فوكس نيوز« األمريكية: في تقرير جديد:  

فشل رؤية محمد بن سلمان 2030  يعني ربيعًا سعوديًا

صحيفة عكاظ السعودية: تدافع عن »مصداقية« إسرائيل وحكومة نتنياهو تشكرها

صحيفة رأي اليوم اللندنية: قريبًا جتنيد إجباري في 

السعودية.. اجليش السعودي يفتقر إلى همة القتال

قال��ت م�ص��ادر مطلع��ة لروي��رتز اخلمي���ض )8 فراي��ر 2018( اإن 
حكوم��ة ال�صعودية بداأت اإر�صاء عق��ود تطوير منطقة نيوم االقت�صادية 
العمالق��ة يف �صمال غرب اململك��ة وطلبت من �صركات بناء حملية ت�صييد 
خم�ص��ة ق�صور هناك.. ولفتت امل�ص��ادر لرويرتز والتي طلبت عدم ن�صر 
اأ�صمائه��ا الأن االإعالن الر�صمي مل ي�صدر بعد اإن ق�صور امللك وويل العهد 
و�صخ�صيات ملكية بارزة اأخرى، والتي �صتقع على �صاحل البحر االأحمر 
عل��ى بع��د 150 كيلوم��رتا غربي مدينة تب��وك، من بني العق��ود االأولى 
الت��ي متت تر�صيتها يف ني��وم.. واأ�صافت:  اإنه جرى تكليف جمموعة بن 
الدن ال�صعودي��ة، اأكر �صركة اإن�صاءات يف اململك��ة، ببناء اأحد الق�صور 

يف موؤ�ص��ر على احتفاظها بدعم احلكوم��ة على الرغم من احتجاز بع�ض 
مالكيها يف االآونة االأخرية �صمن حملة على الف�صاد يف اململكة.. واحُتجز 
رئي�ض جمل�ض اإدارة املجموعة بكر بن الدن وعدد من اأفراد العائلة اإلى 
جانب عدد من االأمراء وكبار امل�صوؤولني ورجال االأعمال يف احلملة التي 
اأٌعل��ن عنها يف نوفمر ت�صرين الثاين.. يذكر اأن عددا من االقت�صاديني قد 
�ص��كك يف وقت �صابق بنجاح روؤية 2030 ال�صعودية، والتي اأر�صاها ويل 
العه��د ال�صعودي حممد بن �صلمان العام املا�صي، فيما يعتقد �صيا�صيون 
اأن االأج��واء ال�صيا�صية واالأمنية التي خلقتها �صيا�صات حممد بن �صلمان 

يف داخل اململكة وخارجها، ال ت�صاعد على اأي جو م�صتقر لال�صتثمار.

وكالة رويترز:قصور امللك السعودي وولي عهده أولى مشاريع مدينة »نيوم«

ك�ص��ف حتقي��ق ا�صتق�صائي لوكال��ة االأنباء 
خط��ة  ع��ن  النق��اب  »اإيري��ن«  االإن�صاني��ة 
ال�صعودي��ة لتح�ص��ني �صورته��ا الت��ي تلطخت 
بدم اأبرياء اليمن، م��ن باب تقدمي »م�صاعدات 
ف��اإن  التحقي��ق  لليم��ن، وبح�ص��ب  ��ة«  اإن�صانينّ
ر قيمته��ا  ُتق��دنّ ة عق��ود  اأبرم��ت ع��دنّ الريا���ض 
مبلي��ارات ال��دوالرات م��ع جماع��ات ال�صغط 
االأمريكي��ة  العام��ة  العالق��ات  و�ص��ركات 
والريطانية كن��وع من الدعائي��ة ال�صيا�صية، 
لتبيي���ض �صورتها مقاب��ل جرائم احلرب التي 
��ني.. الوكال��ة االأجنبي��ة  تنتهكه��ا �ص��د اليمنينّ
املتخ�ص�ص��ة يف ال�ص��وؤون االإن�صاني��ة ومقرها 
جني��ف، قال��ت »اإن مهمة ال�ص��ركات االأجنبية 
اة »العمليات االإن�صانية  ة امل�صمنّ الرتويج للخطنّ
ال�صاملة«، وعليه تعهدت الريا�ض بتخ�صي�ض 
مبل��غ 1.5 ملي��ار دوالر لتغطي��ة نفق��ات ه��ذه 
ة، بغية تقدمي م�صاع��دات مالية وعينية  اخلطنّ

ع��ر املنظم��ات االإغاثي��ة، اإل��ى جان��ب تاأمني 
ممرات اآمن��ة الإي�صال امل�صاعدات اإلى املناطق 

التي تقع حتت �صيطرة »حتالف العدوان«.
حتقي��ق »اإيري��ن« اال�صتق�صائ��ي االإن�ص��اين 
م��ت اإلى وزارة  ارتك��ز على وثائ��ق ر�صمينّة ُقدنّ
الع��دل االأمريكينّة، حي��ث بينّنت ه��ذه الوثائق 
اأن �صركة »كورفي�ض اأم اأ�ض األ غروب«؛ وهي 
اإحدى ال�ص��ركات الت��ي ت�صتاأجره��ا الريا�ض، 
��ني م��رة خ��الل �صت��ة اأ�صهر مع  توا�صل��ت �صتنّ
موؤ�ص�صات اإعالمي��ة اأمريكية لتقدمي معلومات 
ل �صورة العدوان »ال�صعودي«  مغلوطة جتمنّ
يف اليم��ن.. وتدير ه��ذه ال�صركة اأي�ًص��ا موقًعا 
ا باخلط��ة ال�صعودية ومواقع  اإلكرتونًيا خا�صً
للتوا�ص��ل االجتماع��ي بتكلي��ف م��ن ال�صفارة 
ال�صعودي��ة يف وا�صنط��ن.. وبح�ص��ب الوثائق 
ف��اإن �صرك��ة »بي��ج فيل��د« الريطاني��ة عينّنت 
نت  جمموع��ة م��ن ال�صحفي��ني الغربي��ني، واأمنّ

لهم رحالت اإلى اليم��ن لتغطية و�صول �صحنة 
م�صاعدات �صعودية بغية بثنّها يف و�صائل اإعالم 
ها  غربي��ة، ع��دا االأم��وال الطائل��ة الت��ي ت�صخنّ
ال�صعودي��ة اإلى تل��ك ال�ص��ركات بح�صب نائب 

وزير العدل االأمريكي برو�ض فاين.
اأجنبية-بح�ص��ب  �ص��ركات  تولنّ��ت  كم��ا 
م��ن  اآخ��ر  جان��ب  عل��ى  »اإيرين«-العم��ل 
اإر�ص��ال  ع��ر  وذل��ك  ال�صعودي��ة،  ال�صيا�ص��ة 
اإل��ى  ال�صحفي��ة  والتقاري��ر  املق��االت  مئ��ات 
اأع�ص��اء يف »الكونغر���ض«، تزع��م جميه��ا اأن 
مهم��ة ال�صعودية حماربة االإره��اب يف اليمن، 

والق�صاء عليه، وفًقا لتحقيق »اإيرين«.
ويف ه��ذا ال�صي��اق، ذك��رت جمل��ة »فوري��ن 
بولي�ص��ي« االأمريكية اأن ال�صعودية زادت عدد 
جماعات ال�صغط التي تعمل ل�صاحلها من 25 
اإلى 145 جماعة خالل العامني املا�صيني، وقد 
اأعل��ن نائب وزي��ر الع��دل االأمريك��ي االأ�صبق 
برو���ض فاي��ن  يف حديث لقن��اة »اجلزيرة« يف 
تعلي��ق للجزي��رة اأن »االأم��وال الت��ي ت�صخها 
ت�صيبن��ا  ال�ص��ركات  تل��ك  اإل��ى  ال�صعودي��ة 

بالذهول«.
واأ�ص��اف فاي��ن »اإن كان��وا يقوم��ون بعمل 
�صائب يف اليمن، فلي�صوا بحاجة اإلى ا�صتئجار 
�ص��ركات، بل ق��د يت�صلمون جائ��زة نوبل لرفع 
املعان��اة عن اليمن، كل ه��ذه االأموال لن تغري 
�صيئ��ا يف وا�صنط��ن، ف�صور الق�ص��ف والدمار 

واملجاعة يف ال�صمال �صتبقى على حالها«

ذك��رت �صحيفة »التامي��ز« الريطاني��ة اأن احل��رب ال�صعودية على 
اليم��ن ت�صبب��ت يف كارث��ة اإن�صانية، وقتل��ت االآالف، كما ح��رم احل�صار 
ال�صعودي عل��ى املوانئ، االأ�صر اليمنية الفق��رية بالفعل من االإمدادات 

الغذائية، مما جعل اأو�صاع هذا البلد ت�صبه القرون الو�صطى.
واأ�ص��ارت �صحيفة »التاميز«، يف افتتاحيتها، اإلى اأن اليمن يف الع�صر 
الروم��اين كان يع��رف با�صم »اأرابيا فيليك�ض«، وه��و ا�صم التيني معناه 
»ب��الد العرب ال�صعيدة«، لكن اليوم تعد ه��ذه الزاوية املقفرة من �صبه 

اجلزيرة العربية اأفقر البلدان واأقلها ا�صتقرارًا يف العامل العربي.
لفت��ت ال�صحيفة اإلى اأن اليم��ن لديه القليل من النفط، وال توجد لديه 
�ص��ادرات وال م��اء وال بني��ة حتتية. وق��د زاد عدد �صكان��ه يف ال�صنوات 
االأخ��رية ب�ص��كل كبري واأ�صب��ح ماليني ال�صب��اب اليمني��ني عاطلني عن 

العمل. وال تدع��م اجلبال اجلرداء 
القبل��ي  ال�ص��راع  م��ن  القلي��ل  اإال 
واخلاليا املزدهرة للقاعدة يف �صبه 

اجلزيرة العربية.
واأ�صاف��ت ال�صحيف��ة اأن��ه على 
م��دى ال�صن��وات االأرب��ع املا�صي��ة 
تعر���ض اليم��ن حلرب دم��رت هذا 
البل��د ال�صعيف بالفع��ل، و�صوهت 
اململك��ة  القوي��ة  جارت��ه  �ص��ورة 
العربي��ة ال�صعودي��ة، م�صرية اإلى 
اأن ويل العه��د ال�صعودي حممد بن 
�صلم��ان، احلاك��م الفعل��ي للملك��ة 

العربي��ة ال�ضعودي��ة، ع��زم عل��ى اإحب��اط م��ا اعت��ره حماول��ة طهران 
لزعزعة ا�صتقرار اجلارة ال�صعودية. وبدعم من العديد من دول اخلليج 
املتحالف��ة، �صن هجمات جوية مدمرة وغ��ري دقيقة يف كثري من االأحيان 

على مواقع احلوثيني. وكانت النتيجة كارثة اإن�صانية.
وذك��رت: »لق��د لق��ى االآالف م�صرعه��م، وب�صبب عدم وج��ود اأدوية 
وف�ص��ل امل�صت�صفيات، مات العدي��د من اجلرحى، وفر���ض ال�صعوديون 
ح�ص��ارًا عل��ى موانئ البح��ر االأحمر اليمني��ة لقطع �صحن��ات االأ�صلحة 
االإيراني��ة، ولكنه��م قطع��وا اأي�صاً االإم��دادات الغذائية. وق��د اأ�صبحت 
االأ�ص��ر اليمني��ة الفق��رية بالفع��ل تع��اين من اجل��وع، ويف و�ص��ع ي�صبه 

القرون الو�صطى، واأخذت الكولريا تنت�صر ب�صكل قاتل«.
وراأت »تامي��ز« اأن��ه ال يوجد احتم��ال لفوز اأي م��ن اجلانبني يف هذه 
احلرب، م�ص��رية اإلى اأن اآمال التفاو�ض على حل توفيقي تاأثرت ب�صبب 
االنق�صام��ات من جميع اجلوانب، الفت��اً اإلى اأن علي عبد اهلل �صالح قتل 
الع��ام املا�ص��ي بع��د حماول��ة التخلي ع��ن احلوثيني. اأم��ا يف اجلنوب، 
ف��اإن اأولئك املوجودين يف عدن الذين مل يقبل��وا التوحيد مع ال�صمال قد 

انقلبوا على هادي.
خسائر سعودية

واأ�ص��ارت ال�صحيف��ة، اإل��ى اإن ال�صعودي��ة تكب��دت خ�صائ��ر �صخم��ة 
واإدان��ة متزاي��دة ب�صب��ب ه��ذه احل��رب.. واأك��دت اأن زي��ارة االأم��ري 
اإل��ى  املقبل��ة  �صلم��ان  ب��ن  حمم��د 
لن��دن تث��ري اجل��دل؛ فق��د وقف��ت 
مع��ه بريطاني��ا، ولك��ن باعتبارها 
فه��ي  لالأ�صلح��ة،  رئي�صي��اً  م��وردًا 
معر�صة للخط��ر جراء اال�صتخدام 
يف  الريطاني��ة  لالأ�صلح��ة  املمي��ت 
اإل��ى  ال�صحيف��ة  ولفت��ت  اليم��ن. 
اأن احلكوم��ة الريطاني��ة �صتق��دم 
لالأم��ري »الوح�صي« الدع��م ملزاعم 
االإ�صالحات االقت�صادية وجهوده 
املتوا�صع��ة للحد م��ن التمييز �صد 
امل��راأة، ولك��ن االأولوي��ة العاجلة 
هي دفع ب��ن �صلمان اإل��ى مبادرات 
جدي��دة الإنهاء احلرب يف اليم��ن.. واأو�صحت اأنه لكي يك��ون هناك اأمل 
يف النج��اح، يج��ب اأن تاأتي هذه املبادرات من املنطق��ة، م�صرية اإلى اأن 
عم��ان والكويت هما دولت��ان حاولتا االبتعاد ع��ن م�صاحنات جريانهما 
اخلليجيني. وبريطانيا لديها عالقات حميمة مع كل منهما، وهناك جمال 

مل�صاعدتهم على اقرتاح ا�صرتاتيجية خروج للريا�ض من اليمن.
واختتم��ت ال�صحيف��ة افتتاحيتها بالقول: »يج��ب اأن تبداأ املبادرات 
بوق��ف اإطالق ن��ار اجلديد ودائم ي�صمح باإعادة فت��ح املوانئ، وو�صول 
املعون��ات وامل�صاعدات الطارئة اإلى املدني��ني اليائ�صني. اإن تعايف اليمن 

�صيحتاج ل�صنوات، لكن يجب البدء يف ذلك االآن«.

وكالة األنباء اإلنسانية »إيرين«:السعودية تستأجر شركات أجنبّية 

مببالغ طائلة لتلميع صورتها امللطخة بالدماء  في اليمن

صحيفة التاميز البريطانية: السعودية وراء ظهور »اليمن التعيس«
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ا�صت�صهد مواطن يوم اخلمي�ض، يف غارة 
االأمريك��ي   ال�صع��ودي  الع��دوان  لط��ريان 

مبحافظة �صعدة.
واأو�ص��ح م�صدر اأمني اأن طريان العدوان 
�ص��ن غارة على الطريق العام وبوابة �صعدة 
الغربي��ة  اأدت اإلى ا�صت�صه��اد املواطن �صمالن 
اخل��والين م��ن اأبناء مديري��ة �صاقينكم��ا حدثت 
اأ�ص��رار يف الطري��ق الع��ام وكذاأل��ك يف ممتلكات 

املواطنني املجاورة ملكان الغارة.
ويف �صي��اق اآخر �صن طريان العدوان ال�صعودي 
االأمريك��ي 5 غ��ارات عل��ى منطق��ة البق��ع مبديرية 

كتاف وغارة على مديرية باقم .
وحل��ق ممتل��كات املواطنني اأ�ص��رار  جراء ق�صف 
�صاروخ��ي ومدفعي على مناط��ق متفرقة من مديرية 

رازح احلدودية
وكان ق��د اأ�صت�صه��د 6 مواطن��ني واأ�صي��ب 7 اآخري��ن 
وتدمري �صيارتني للم�صعفني، يف وقت �صابق هذا االأ�صبوع 
اإث��ر غ��ارات لط��ريان الع��دوان عل��ى منطق��ة القطينات 
مبديري��ة باقم ا�صتهدفت جمموعة من الفتيات كن يرعني 

اأغنام وم�صعفني من اأبناء املنطقة.
ي�ص��ار اإل��ى اأن ع�ص��رات املدني��ني م��ن اأبن��اء حمافظة 
�صعدة �صقطوا بني �صهي��د وجريح خالل االأيام املا�صية 
ج��راء غ��ارات مكثفة لط��ريان الع��دوان ال�صع��ودي االأمريكي 

على خمتل��ف مديريات املحافظة يف ا�صته��داف مبا�صر للمدنيني 
وممتلكاتهم يف املدن والقرى واالأ�صواق والطرقات بالتزامن مع 
ق�صف مدفعي و�صاروخي مكثف من قبل العدو ال�صعودي على 

قرى وم�صاكن املدنيني ومزارعهم يف املناطق احلدودية
ويف �صنعاء �صن طريان العدوان 3 غارات على ور�صة �صمكرة 

�صيارات ب�صارع االأدلة اجلنائية يف مديرية بني احلارث.

جرائم العدوان

جرائمالعدوان

اأمريكي  وحتالف  عاملي  عدوان  ظل  يف  اأعوام  ثالثة  منذ  اليمني  ال�شعب  يعي�س 
راح  املجازر  من  املئات  فيها  ارتكب  وان�شانا،  اأر�شا  اليمن  ار�س  م�شتهدفا  �شعودي، 
والن�شاء، كما  الطفال  فئاته مبن فيهم  اليمنيني بكل  الآلف من  �شحيتها ع�رصات 
عمد العدوان اإلى تدمري البنية التحتية واملمتلكات العامة واخلا�شة، فار�شا ح�شارا 

بريا وجويا وبحريا، وغريها من النتهاكات التي ل يت�شع املقام لذكرها.
واأمام كل ذلك يقف ال�شعب اليمني �شامدا وثابتا كاأن احلرب بداأت اليوم، رغم 

الت�شحيات واجلراح.. يف حني يخو�س جماهدو اجلي�س واللجان ال�شعبية معارك 
حمققني  الداخل  جبهات  ويف  ال�شعودي  العمق  يف  ومنافقيه  بالعدو  التنكيل 

انت�شارات ت�شفي قلوب قوم موؤمنني.
ويف هذه ال�شفحة التي نخ�ش�شها جلرائم العدوان بحق اليمنيني نر�شد 

تكون  حتي  والنتهاكات،  اجلرائم  هذه  من  بع�س  العزاء  للقراء  فيها 
حافزا للجميع لتحرك يف مواجهة هذا العدوان الهمجي.

في عضون 6 أيام: العدوان يشن أكثر من 100غارة على مختلف احملافظات ختلف عشرات الشهداء واجلرحى
دول العدوان ومنافقوه يواصلون ارتكاب املجازر الوحشية بحق  أبناء اليمن األبرياء واملمتلكات العامة واخلاصة

 كث��ف ط��ريان الع��دوان االأمريك��ي ال�صعودي 
غارات��ه االإجرامي��ة على حمافظ��ات اجلمهورية ، 
اإذ ا�صته��دف ب� 51 غارة خم�ض حمافظات وع�صري 
وجن��ران خالل �صاعات يوم ال�صبت 26 جماد اأول 
1439واملواف��ق 11_2_2018م.. حيث ا�صتهدف 
طريان الع��دوان ا�صتهدف بغ��ارة منطقة اآل علي 
مبديري��ة رازح يف حمافظ��ة �صع��دة م��ا اأدى اإلى 
تدمري �صيارتني وت�صرر ثالثة ، و�صن �صت غارات 
عل��ى مديري��ة الظاه��ر .. ويف �صع��دة اأي�ص��اً �صن 
طريان العدوان اأربع غ��ارات على منطقتي طيبة 
اال�ص��م والف��رع مبديري��ة كتاف و 19 غ��ارة على 
منطقتي مندبة والثعب��ان مبديرية باقم و جمازة 
يف ع�ص��ري .. وا�صتهدف ق�صف �صاروخي ومدفعي 
�صع��ودي مناط��ق متفرق��ة م��ن مديري��ة رازح و 
منطقت��ي اآل ال�صي��خ واآل مقن��ع مبديري��ة منب��ه 

احلدودي��ة و نفوق عدد م��ن املوا�صي .. ي�صار اإلى 
اأن الطريان املعادي �صن غارة على مطار احلديدة 
و خم���ض غ��ارات عل��ى منطقة املها�صم��ة مبديرية 
خب وال�صعف يف حمافظة اجلوف ، وت�صع غارات 

على مديريتي حر�ض و ميدي مبحافظة حجة .
و�ص��ن ط��ريان الع��دوان ث��الث غ��ارات عل��ى 
مديري��ة نه��م مبحافظة �صنع��اء و ثالث غارات 

على موقع الطلعة يف جنران .

ا�صته��دف ط��ريان الع��دوان االأمريك��ي ال�صع��ودي ع��ددًا من 
حمافظ��ات اجلمهورية خ��الل �صاعات يوم االأح��د 26 جماد اأول 
1439واملواف��ق 11_2_2018م ب� 44 غارة ، اأودت اثنتني منها 

بحياة ت�صعة مواطنني من اأ�صرة واحدة باحلديدة .
ففي حمافظة احلديدة �صن طريان العدوان غارتني على منزل 
يف منطق��ة ال�صرج��ة مبديري��ة اجلراحي م��ا اأدى اإل��ى ا�صت�صهاد 
ت�صع��ة مواطن��ني من اأ�صرة واح��دة بينهم خم�ض ن�ص��اء ، و �صن 

غارتني على هنجر للروة ال�صمكية مبديرية اللحية .
يف حمافظ��ة �صع��دة �صن طريان الع��دوان اأربع غ��ارات على 
منطقت��ي طيب��ة اال�ص��م والف��رع مبديرية كت��اف وغارت��ني على 
منطق��ة اآل قراد مبديرية باقم ، كما �صن غارة على منطقة طخية 
مبديري��ة جم��ز وغارتني عل��ى منطق��ة االأزهور مبديري��ة رازح 

احلدودية .

ي�ص��ار اإل��ى اأن الطريان املع��ادي �صن غارة اأ�صف��ل جبل مران 
مبديري��ة حيدان ، وتعر�صت منطق��ة الرقة التابعة للمديرية و 

مناطق متفرقة يف مران لق�صف �صاروخي ومدفعي �صعودي .
كم��ا ا�صتهدف ق�صف �صاروخ��ي ومدفعي �صعودي منطقة 

الغ��ور مبديري��ة غمر و مناط��ق متفرقة م��ن مديريتي منبه 
و رازح احلدوديت��ني م��ا ت�صب��ب يف اأ�ص��رار مادية مبنازل 

وممتلكات املواطنني .
و�ص��ن ط��ريان الع��دوان اأرب��ع غ��ارات عل��ى مديرية 
�ص��رواح مبحافظة ماأرب و غارة عل��ى قاعدة الديلمي 
بالعا�صم��ة �صنعاء و 20 غ��ارة على مديريتي حر�ض 

و مي��دي مبحافظة حجة .. وفيما  وراء احلدود �صن 
ط��ريان العدوان االأمريكي ال�صعودي خم�ض غارات 

على موقع الطلعة يف جنران .

51 غارة لطيران العدوان على خمس محافظات 

الع��دوان  ط��ريان  �ص��ن   
االأمريكي ال�صعودي 37 غارة 
على �ص��ت حمافظات وجنران 
وع�ص��ري ما اأدى اإل��ى ا�صت�صهاد 
مواطن��ني  ثماني��ة  وج��رح 
االثن��ني  ي��وم  �صاع��ات  خ��الل 
1439واملواف��ق  اأول  جم��اد   27
ا�صته��دف  فيم��ا   ، 12_2_2018م 
ق�صف �صاروخي ومدفعي املناطق 

احلدودية مبحافظة �صعدة .
حي��ث ا�صته��دف ط��ريان العدوان 
بغ��ارة بئ��ر م��اء يف مديري��ة ال�صل��و 
مبحافظ��ة تعز م��ا اأدى اإل��ى ا�صت�صهاد 
يف  اآخ��ر  واإ�صاب��ة  مواطن��ني  �صبع��ة 

ح�صيلة اأولية .
كم��ا �ص��ن الط��ريان غ��ارة عل��ى قاعدة 
الديلمي اجلوي��ة باأمانة العا�صمة �صنعاء 
و خم���ض غ��ارات عل��ى مديري��ة �ص��رواح 
مبحافظ��ة م��اأرب ، وغارت��ني عل��ى مديري��ة 

امل�صلوب مبحافظة اجلوف .

ي�ص��ار اإل��ى اأن ق�صف��اً �صاروخي��اً ومدفعي��اً 
�صعودي��اً ا�صتهدف منطق��ة الغور مبديرية غمر 
و منطق��ة الرق��ة مبديري��ة حي��دان يف حمافظة 
�صع��دة ، يف ح��ني �ص��ن الط��ريان غ��ارة عل��ى 

مديرية كتاف.

و�صن طريان العدوان 16 غارة على مناطق 
متفرق��ة يف مديريتي حر���ض و ميدي مبحافظة 
حج��ة ، و ثم��ان غارات عل��ى موقع��ي ال�صرفة 
وال�صبكة يف جنران ، كما �صن ثالث غارات على 

الربوعة يف ع�صري .

االأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان  وا�ص��ل 
بح��ق  جرائمه��م  ومرتزقت��ه  ال�صع��ودي 
حمافظ��ات  م��ن  ع��دد  يف  املواطن��ني 
اجلمهورية خالل �صاعات يوم االأربعاء 28 
جماد اأول 1439واملوافق 14_2_2018م ،.
 والت��ي اأدت اإل��ى ا�صت�صه��اد واإ�صاب��ة 11 

�صخ�صاً بينهم اأطفال ون�صاء .
حي��ث ا�صت�صه��د امراأت��ني وطفل��ني اأحدهم��ا 
ر�صي��ع يف غ��ارة لط��ريان الع��دوان ا�صتهدف��ت 
من��زال يف اآل حج��الن مبديرية �ص��رواح حمافظة 

ماأرب .

وا�صت�صه��د طفل وج��رح اأربع��ة مواطنني جراء 
ق�صف مدفعي ملرتزقة الع��دوان يف مديرية ال�صلو 
مبحافظ��ة تع��ز ، فيما �ص��ن الطريان ث��الث غارات 
عل��ى املديرية وثالث غ��ارات اأخرى عل��ى مديرية 

خدير .
وا�صت�صه��دت امراأت��ان بغارت��ني �صنهم��ا طريان 
الع��دوان عل��ى حمط��ة غ��از يف مديري��ة اجلراحي 
مبحافظ��ة احلديدة ، كما �ص��ن غارتني على منطقة 
املجيلي���ض �ص��رق التحيت��ا و غ��ارة عل��ى ال��دوار 

اجلنوبي مبدينة احلديدة .
كم��ا اأن ط��ريان العدوان �صن غ��ارة على منطقة 

البقعة مبران يف مديرية حيدان واأربع غارات على 
منطق��ة مندب��ة مبديري��ة باقم يف حمافظ��ة �صعدة 
، يف ح��ني ا�صته��دف ق�ص��ف �صاروخ��ي ومدفع��ي 
�صعودي مناطق متفرقة من مديريتي رازح و منبه 

احلدوديتني .
ي�ص��ار اإل��ى اأن الط��ريان املعادي �ص��ن 27 غارة 
عل��ى مديريتي حر���ض و مي��دي مبحافظة حجة و 
خم�ض غارات عل��ى مناطق متفرقة من مديرية نهم 

مبحافظة �صنعاء .
ويف جن��ران �ص��ن ط��ريان الع��دوان االأمريك��ي 

ال�صعودي اأربع غارات على موقع الطلعة .

استشهاد وجرح مثانية مواطنني بغارات طيران العدوان 

طيران العدوان واملرتزقة يواصلون جرائمهم بحق املواطنني

استشهاد مواطن وأضرار في ممتلكات املواطنني  في 
غارات وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان  بصعدة

وا�ص��ل ط��ريان العدوان االأمريك��ي ال�صعودي �ص��ن غارات��ه االإجرامية على حمافظ��ات اجلمهورية 
اأول 1439واملواف��ق  م�صتهدف��اً املواطن��ني و ممتلكاته��م خ��الل �صاع��ات ي��وم الثالث��اء 28 جم��اد 

13_2_2018م ،.
فقد ا�صت�صهد ثالثة مواطنني وجرح اأربعة اآخرين جراء ثالث غارات لطريان العدوان على �صوق 

خ�صا�ض ال�صعبي مبديرية بكيل املري يف حمافظة حجة .
 و�صن الطريان غارة على مديرية حريان و 30 غارة على مديريتي حر�ض و ميدي باملحافظة.
يف حمافظ��ة �صع��دة �صن طريان الع��دوان خم�ض غارات على مناطق الظاه��ر واملالحيط وليه 
مبديري��ة الظاه��ر وع�صر غارات عل��ى منطقة طيبة اال�ص��م و غارة على منطق��ة الفرع مبديرية 

كتاف.
ي�ص��ار اإل��ى وق��وع اأ�ص��رار يف ممتل��كات املواطنني ج��راء الق�ص��ف ال�صاروخ��ي واملدفعي 

ال�صعودي على مناطق متفرقة من مديريتي رازح و منبه احلدوديتني .
كم��ا اأن ط��ريان العدوان �صن ثالث غ��ارات على الكنب مبديرية مقبن��ة يف حمافظة تعز ، 

وخم�ض غارات على موقع الطلعة يف جنران .

طيران العدوان يواصل غاراته 
اإلجرامية على محافظات اجلمهورية

طيران العدوان يستهدف عددًا 
من  احملافظات بـ 44 غارة
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يوا�ص��ل اأبطالنا يف جبهة جي��زان عملياتهم البطولية يف 
التنكي��ل بالعدو ال�صع��ودي ومرتزقته يف وديان وقرى 
جيزان فخالل االأ�صب��وع املا�صي �صن �صالح املدفعية 
ق�صفاً مدفعياً مزل��زاًل طال عدة مواقع وحت�صينات 

يف  ومرتزقت��ه  ال�صع��ودي  للجي���ض 
واملو�ص��م  نع�ص��او  م�صتح��دث 

امل�صتح��دث  وموق��ع 
جحف��ان  �ص��رق 

ت  جتمع��ا و
د  للجن��و

ال�صعوديني خلف قري��ة حام�صة ويف جبل دخان وموقع 
القرن وحام�صة ال�صمالية وموقع عرعرة ويف مركز �صامخ 
وموقع��ي الفري�صة واملعنق وموقع الكر�ض وخلف منفذ 
الط��وال وقبالة جبل قي�ض ويف وادي جارة ويف قرية قمر 
وموق��ع الرم�ص��ة وجتمع��ات املنافقني 
قتل��ى  و�ضق��وط  احل��رة  يف 
وجرح��ى خ�صائر مادية 
يف �صف��وف اجلي���ض 
ي  د ل�صع��و ا

ومرتزقته.
اأطلق��ت  كم��ا 
ة  لق��و ا
ال�صاروخي��ة 
�صلي��ة �صواريخ 

جتمع��ات  عل��ى  كاتيو�ص��ا 
يف  ال�صعودي��ني  اجلن��ود 

موق��ع �صهي��ا واملطع��ن وقم��ر 
وال�صبكة وعلى جتمعات للجنود 

املخي��ل  مع�صك��ر  يف  ال�صعودي��ني 
بقط��اع العار�ص��ة وخ�صائ��ر كب��رية 

مادية وب�صرية.
كم��ا متك��ن اأبط��ال وح��دة القنا�صة من 

قن���ض 11 جن��ود �صعودي��ني يف اخلوب��ة 
وجحف��ان وموق��ع ال�صبك��ة وتب��ة اخل��زان 

م�ص��در  وق��ال  قم��ر..  وقري��ة  ق��وى  وقري��ة 
ع�صكري اأن عبوة نا�صف��ة انفجرت باآلية للجنود 

ال�صعودي��ني يف موق��ع بوج��ان وم�ص��رع من على 
متنها.

م�����ن ج����ن����ود وم�����رت�����زق�����ة آل س����ع����ود وت���دم���ي���ر   42 ق����ص����ف ص������اروخ������ي وق����ن����ص  م����دف����ع����ي و25 ع���م���ل���ي���ة  ق����ص����ف  80 ع���م���ل���ي���ة  ت���ن���ف���ي���ذ   خ�������الل أس������ب������وع: 
11 م�����ح�����اول�����ة زح��������ف ع����ل����ى م������واق������ع اجل�����ي�����ش وال������ل������ج������ان مب���خ���ت���ل���ف اجل����ب����ه����ات 18 ع���م���ل���ي���ة ه����ج����وم����ي����ة وإف�������ش�������ال  آل�����ي�����ة وم�������درع�������ة وت����ن����ف����ي����ذ   22

اإنه�ا ول ري�ب ملعرك�ة الق�رن الت�ي ير�ش�م فيها ال�ش�عب 
اليمن�ي اجل�ش�ور برجال�ه واأبطال�ه يف ميادي�ن الع�زة والف�داء 

ملحم�ة الق�رن اجلدي�د ب�شم�ود اأ�شط�وري مل تعرف�ه الب�رصي�ة 
�شوى على �شط�ور ال�شاطري و�شفحات احلكاي�ات التاريخية لكن 

املقات�ل اليمن�ي احل�ر الأبي يق�دم الي�وم درو�ش�ًا ل ن�ش�ري لها وهو 
يحط�م حتت جزمات�ه اأكرب موؤامرة ا�شتعمارية ه�ي الثانية يف قرنني 

فف�ي بداية القرن الع�رصي�ن ا�شُتعِمرت اأغلب ال�دول العربية ل�شنوات 
عدي�دة ويج�ري حاليًا تنفيذ نف��س املوؤامرة ولكن يف اليم�ن ا�شتع�شى 

عليه�م وحتطمت كل موؤامراتهم وكربيائه�م رغم جتيي�شهم لأغلب الدول 
العربي�ة والعاملية ومعهم مئات الآلف من املرتزقة يف حماولة احتواء ال�شعب 

اليمن�ي العظي�م وانته�اك كرامت�ه و�شيادت�ه ف�كان اأن ق�دم اأروع واأن�ش�ع 
�شور الت�شحي�ة والعطاء والبذل دفاعًا عن وطن�ه وكرامته ومواجهة الظاملني 

وامل�شتكربين... وها هي ميادين العزة تكتب ر�شيدًا جديدًا من اإجنازات اأبطالنا 
و�رصب�ات رجالن�ا الأ�شاو�س م�ن كتائب اجلي�س واللج�ان ال�شعبية وه�م ينكلون 

باأولي�اء ال�شيط�ان وجن�ود النفاق والرت�زاق.. ورغم حم�اولت الع�دوان الجرامية 
امل�شتميت�ة ورغم ما باأيديه�م من اإمكانيات مادية وع�شكرية، كل ذلك مل ي�شتطيعوا 

ك��رص اإرادة اأحرار اليمن ورجاله الأباة لأنهم يراهنون على قوة اهلل �شبحانه وتعالى 
وعل�ى �شمودهم وكرامتهم ويعرف�ون عدوهم وعواقب التخ�اذل يف مواجهته فكانت 

امليادي�ن كم�ا يراه�ا العامل مدر�ش�ة غنية بالأبط�ال وعزائم الرج�ال اليماني�ون وحينما 
يكت�ب اهلل الن�رص ف�ال راد مل�شيئته واأنه لقريب واأن اهلل ل يخي�ب.. فاإلى ح�شيلة موجزة 

لب�شائر الن�رص لالأيام املا�شية نقدمها جلمهور احلقيقية كاملعتاد...

جبهة جزيان

قصف مدفعي وصاروخي مكثف طال 15 موقعًا سعوديًا 
وقنص 11 جنديًا سعوديًا  في مواقع متفرقة 

ت�صهد جبهات تعز مالحم بطولية و�صمود اأ�صطوري الأبطال اجلي�ض واللجان 
ال�صعبية اأمام الع�صرات من الزحوفات والق�صف املدعومة بق�صف الطريان 
احلرب��ي بكاف��ة اأنواعه )اال�صتطالع��ي � االبات�صي � ال��� اإف 16 والتورنيدوا 
وغريه��ا( اإال اأن تل��ك الزحوف��ات بف�صل اهلل وب�صم��ود اأبطالنا كلها حتولت 

اإل��ى جحي��م للمرتزق��ة و�صقط منهم املئ��ات دون حتقي��ق اأي اإجناز 
يذك��ر �صوى اكتظ��اظ م�صت�صفيات تعز بجث��ث قتالهم وجرحاهم 

فخ��ال االأي��ام املا�ضية متك��ن اأبطالنا من ك�ض��ر واإحباط 
ع��دة زحوفات ك��رى حيث متكن��وا من اإحب��اط زحف 
مكثف للمرتزقة باجتاه اأبعر والعدنة يف ال�صرمني بعد 
مقت��ل واإ�صابة عدد كبري منهم وذك��ر م�صدر ع�صكري 

للحقيق��ة اأن اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان متكنوا من 
االأقرو���ش  باجت��اه  مكثف��ة  زوح��ف  اإحب��اط 
وال�صق��ب وم�ص��رع واإ�صاب��ة ع��دد كب��ري من 
املرتزق��ة رغ��م م�صان��دة الط��ريان له��م ب� 13 
غ��ارة كما متكن��وا يف وقت متاأخ��ر من اإحباط 
الزحف باجتاه ال�صلو وتكبد املرتزقة خ�صائر 
يف االأرواح والعتاد رغم م�صاندة الطريان لهم 

ب��� 4 غ��ارات.. واأ�صاف امل�ص��در اأن اأبطالنا نكلوا باملرتزق��ة يف زحف فا�صل 
عل��ى �ض��رق جبل �ض��ر و�ضقوط قتل��ى وجرح��ى يف �ضفوفه��م... كما متكن 
اأبطالن��ا من ك�صر زح��ف للمنافقني باجتاه جب��ل الع�صقة وال�صجرة 
باالقرو���ض ويقوم��ون بعملي��ة.. واأك��د امل�ص��در الع�صك��ري 

القتل��ى واجلرح��ى يف �صفوف �ضق��وط الع�ض��رات من 
املنافقني بينه��م قيادات اإثر 
�ص��د زحوفاتهم على مواقع 
اجلي�ض واللجان يف حمافظة 
تع��ز ومت تكبيده��م خ�صائ��ر فادحة 
القتل��ى  ب��ني  م��ن  والعت��اد  االأرواح  يف 
واجلرح��ى وه��م:        املناف��ق/ حمم��د 
عب��د الرحم��ن املقرع��ي             واملناف��ق/ 
احم��د عب��د اجلبار ال�صل��وي              واملنافق/ 
ط��ارق عب��دة ال�صيب��اين               واملناف��ق/ هيث��م عب��د 
احلكي��م ال�صرجب��ي              واملنافق/ �صايف حممد بزاع 
االث��وري               واملناف��ق/ ن�ص��وان �صعي��د عل��ي ح�صن               
واملناف��ق/ عو���ض حمم��د ناج��ي       واملناف��ق/ م�صطفى 

حممد مقبل خمي�ض              واملنافق/ فوؤاد حممد احمد قا�صم         واملنافق/ 
يا�صني القبعي          واملنافق/ ايهاب طار�ض          واملنافق/ عبد اهلل مهيوب          

واملنافق/ احمد عبد اهلل القد�صي
ومل يكت��ف اأبطالنا بالت�صدي لزحوف��ات املنافقني املرتزقة بل �صنوا عمليات 
هجومي��ة م�ص��ادة على مواقع املرتزقة حيث نفذوا خ��الل االأيام املا�صية 7 
عملي��ات هجومية على مواقع املنافقني يف تبة فج��ر مبع�صكر خالد يف موزع 
وعل��ى مواق��ع مرتزقة الع��دوان يف املفالي���ض بحيفان وتدم��ري معدل 12.7 
و�ضق��وط قتلى وجرح��ى يف �ضفوفه��م و�ضقوط قتلى وجرح��ى يف �ضفوفهم 
كم��ا �صن اأبطالنا عملي��ة هجومية ثالثة على مواق��ع املنافقني �صمال مع�صكر 
خال��د مب��وزع ومت التنكيل بالع��دو وتدمري اآليتن بعب��وات نا�ضفة و�ضقوط 
قتلى وجرحى يف �صفوفهم. وكذلك نفذ اأبطالنا عملية هجومية معاك�صة على 
مواق��ع املنافق��ن وانفجار عبوة نا�ضفة فيهم و�ضق��وط عدد كبري من القتلى 
واجلرح��ى يف �صفوفه��م كم��ا مني املرتزق��ة بخ�صائر فادحة خ��الل عمليتني 
هجوميت��ني نفذه��ا اأبطال اجلي�ض واللجان ال�صعبي��ة يف وقتني متفرقني على 
مواقعهم بجب��ل الهان يف جبهة ال�صباب، كما نفذ  جماهدو اجلي�ض واللجان 
ال�صعبي��ة عملية نوعية على مواقع املنافقني �صرق مثلث احليمة بالوازعية 

خلفت العديد من القتلى واجلرحى يف �صفوفهم.

كم��ا � وبف�ص��ل اهلل � متك��ن اأبطالن��ا من تدمري 
واإحراق 5 مدرعات يف جبهة ال�صاحل وتفجري 

3 اآلي��ات و2 معدالت خ��الل الت�صدي لزحوفات 
املنافقني.

فيما ا�صتهدفت القوة ال�صاروخية و�صالح املدفعية 
اأف��راد واآلي��ات مرتزق��ة الع��دوان يف مثل��ث  جتم��ع 

العم��ري وتب��ة ال�صم��ني وقري��ة احلريقي��ة وخلف تبة 
زرع��ان و�ص��رق مع�صك��ر االإم��ام ب�صواري��خ الكاتيو�ص��ا 

وقذائ��ف املدفعي��ة حمقق��ة اإ�صابات م�ص��دده.. كما ق�صفت 
املدفعي��ة جتمع��ات املنافق��ني يف مناطق متفرق��ة يف الكدحة 

وحمري وال�صباب وال�صلو واآليات وجتمعات قوى العدوان يف 
جبه��ة ال�صاحل الغربي وجتمعات ملنافق��ي العدوان غرب مفرق 

م��وزع وجتمع��ات واآلي��ات منافقي الع��دوان �صم��ال مع�صكر خالد 
وحت�صين��ات املنافقني يف جبل هان وتبة الرو�صي بال�صباب حمققة 

ا�صابات مبا�صرة.
كم��ا متكن اأبطال وحدة القنا�صة من قن���ض قن�ض 8 منافقني يف مناطق 

متفرقة يف تعز

جبهة 
تعز:

أبطالنا ينكلون باملرتزقة بـ 8 عمليات هجومية وينحرون املئات منهم 
في كسر عدة زحوفات فاشلة ويدمرون 5 مدرعات و4 آليات ويقنصون 8 منافقني

جبهة عسري:

جندي سعودي و3 آليات وجرافتني ودك 
مركز قيادة املعزاب بصاروخ زلزال

��ر اأبط��ال جبه��ة اجل��وف م��ن رج��ال اجلي���ض واللجان  �صطنّ
ال�صعبي��ة خالل االأيام املا�صية مالحم بطولية لقنوا املرتزقة 
�صفع��ات قا�صي��ة وت�صه��د جبه��ة اليتم��ة مواجه��ات �صاخنة 
وعملي��ات تطه��ري متوا�صل��ة حي��ث ي�ص��ن اأبطالن��ا عملي��ات 
هجومي��ة و�صرب��ات قوي��ة وكمائ��ن مرعب��ة فخ��الل االأي��ام 
املا�صية متكنوا من تدمري 4 اآليات مبن فيهن يف جبهات اليتمة 
و�صري��ن كما انفجرت اآلية ع�صكرية تابعة للمنافقني بعبوة 

نا�صف��ة وم�ص��رع من كان عل��ى متنها اأ�صف��ل العقبة مبديرية 
خب وال�صعف فما لقي عددًا من املنافقني م�صرعهم اإثر تفجري 
اآليت��ني لهم يف جبهة �صرين بعبوتني نا�صفتني واأ�صر من بقي 
حياً من طاقمهم��ا.. كما اأطلقت الق��وة ال�صاروخية �صاروخ 
زل��زال 2 على جتمعات مرتزقة الع��دوان يف منطقة املها�صمة 
مبديري��ة خب وال�صعف، وكذلك اإط��الق �صلية من �صواريخ 
الكاتيو�ص��ا عل��ى جتمع��ات املنافق��ني يف اليتم��ة.. كما ق�صف 

�صالح املدفعية جتمع��ات مرتزقة العدوان يف قرن بن �صامان 
وجتمع��ات مرتزقة العدوان يف �صحراء اليتمة مبديرية خب 
وال�صع��ف.. وكان الع�ص��رات من املنافقني ق��د لقو م�صرعهم 
وج��رح اآخري��ن يف خالل عملي��ة نوعية نفذه��ا اأبطال اجلي�ض 
واللج��ان ال�صعبية على مواقعهم يف منطق��ة مالحة مبديرية 
امل�صلوب... كما متكن اأبطال وحدة القنا�صة من قن�ض 6 من 

املنافقني يف مناطق متفرقة باملتون 

العدو يعرتف
اأع��رتف اع��الم الع��دوان ال�صع��ودي مب�صرع ع��دد 12 من 

جن��وده م��ا بني قتيل وجري��ح يف جبهات املواجه��ات ما وراء 
احل��دود م��ع اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة  ومم��ن اأعل��ن ع��ن 

اأ�صمائه��م كاًل م��ن:       1- النقي��ب/ �صويحي �صع��ود اآل ناه�ض 
الدو�صري    2- وكيل رقباء/ �صلمان با�صا هروبي    3- عبدالعزيز 

بن جمعان بن حن�ض الزهريي     4- اجلندي/ حممد بن �صلمان بن 
عمريه الدقيقي احلويطي

يف جبهة ع�ص��ري اأ�صبح ع�صريًا على العدو اأن يتقدم �صرًا 
واح��دًا اإال ويلف��ظ جن��وده ف�صواعد االأبط��ال من رجال 
اجلي�ض واللجان ي�صقونه��م كوؤو�ض املوت ويلقنونهم 
الع��ذاب الع�ص��ري فخالل زحف فا�صل ح��اول العدو 
التق��دم يف جبه��ة عل��ب ف��كان بوا�ص��ل اجلي���ض 
واللج��ان له��م باملر�ص��اد فاأنزلوا به��م �صر قتلة 
ونكل��وا به��م اأ�ص��د تنكي��ل و�ص��ردوا به��م من 
خلفه��م عل��ى الرغم م��ن م�صارك��ة الطريان 
حماول��ة  اأن  اإال  اأنواع��ه  ب��كل  احلرب��ي 
الع��دو ف�صلت ولقي اخل�ص��ران و�صقط 
الع�صرات م��ن جنوده ومرتزقته 

قتلى وجرحى.
الق��وة  وجه��ت  كم��ا 
�صرباته��ا  ال�صاروخي��ة 
عل��ى  اجلهنمي��ة 
جتمع��ات مرتزقة 

قصف مدفعي وصاروخي وتنفيذ عملية هجومية 
وتدمير 5 آليات مبن فيهن وقنص 6 منافقني

جبهة 
الجوف :

جبهة ميدي :

مصرع العشرات من املنافقني بعمليات 
متنوعة بجبهة صرواح وقنص 14 آخرين

متك��ن اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان ال�صعبية م��ن اإف�صال حماول��ة ت�صلل 
للمرتزق��ة اإف�صال حماولة ت�صل��ل ملرتزقة العدوان باجت��اه جبل فاطم 
بحري��ب القرامي���ش و�ضق��وط قتلى وجرح��ى يف �ضفوفهم كم��ا لقي 5 
م��ن منافق��ي الع��دوان م�صرعهم بن��ريان اجلي���ض واللج��ان يف جبهة 

�ص��رواح. كما ا�صتهدفت مدفعية اجلي���ض واللجان ال�صعبية جتمعات 
مرتزقة العدوان يف مع�ضكر كوفل و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم. 
كم��ا �صن��ت ال�صاروخية ق�صف��اً �صاروخياً ب�صواري��خ الكاتيو�صا على 
جتمعات املنافقني يف مع�صكر ما�ض.. فيما متكن اأبطال وحدة القنا�صة 

من قن�ض 14 منافق يف مناطق متفرقة من جبهة �صرواح.
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جبهة نجران:

كم��ا � وبف�ص��ل اهلل � متك��ن اأبطالن��ا من تدمري 
واإحراق 5 مدرعات يف جبهة ال�صاحل وتفجري 

3 اآلي��ات و2 معدالت خ��الل الت�صدي لزحوفات 
املنافقني.

فيما ا�صتهدفت القوة ال�صاروخية و�صالح املدفعية 
اأف��راد واآلي��ات مرتزق��ة الع��دوان يف مثل��ث  جتم��ع 

العم��ري وتب��ة ال�صم��ني وقري��ة احلريقي��ة وخلف تبة 
زرع��ان و�ص��رق مع�صك��ر االإم��ام ب�صواري��خ الكاتيو�ص��ا 

وقذائ��ف املدفعي��ة حمقق��ة اإ�صابات م�ص��دده.. كما ق�صفت 
املدفعي��ة جتمع��ات املنافق��ني يف مناطق متفرق��ة يف الكدحة 

وحمري وال�صباب وال�صلو واآليات وجتمعات قوى العدوان يف 
جبه��ة ال�صاحل الغربي وجتمعات ملنافق��ي العدوان غرب مفرق 

م��وزع وجتمع��ات واآلي��ات منافقي الع��دوان �صم��ال مع�صكر خالد 
وحت�صين��ات املنافقني يف جبل هان وتبة الرو�صي بال�صباب حمققة 

ا�صابات مبا�صرة.
كم��ا متكن اأبطال وحدة القنا�صة من قن���ض قن�ض 8 منافقني يف مناطق 

متفرقة يف تعز

أبطالنا ينكلون باملرتزقة بـ 8 عمليات هجومية وينحرون املئات منهم 
في كسر عدة زحوفات فاشلة ويدمرون 5 مدرعات و4 آليات ويقنصون 8 منافقني

جبهة عسري:

مصرع العشرات من املنافقني بينهم قيادات ميدانية خالل عمليات هجومية و كسر 
زحوفات فاشلة في كرش وإحراق مخزن أسلحة بقذائف املدفعية في طور الباحة  

جندي سعودي و3 آليات وجرافتني ودك 
مركز قيادة املعزاب بصاروخ زلزال

عل��ى م�ص��ارف جن��ران ويف �صعابه��ا ووديانه��ا ي��رز 
عنف��وان االأبط��ال وج�ص��ارة الرج��ال وباأ���ض جن��ود 
املظلوم��ني  ع��ن  الذادي��ن  امل�صتب�صل��ني  الثابت��ني  اهلل 
ومل  الع��دو  يتوقعه��ا  مل  عملي��ات  يف  وامل�صت�صعف��ني 
ي�صتوع��ب حجم املاأزق الذي وقع فيه رغم حت�صيناته 

من الكب��رية مل تغن��ي ومل ت�صم��ن ع��ن جن��وده 
باأ���ض �صواع��د اأبط��ال اجلي���ض واأ�صبحوا 
وم��ن عملي��ات اأبطالن��ا املنكل��ة ال يجدون 

له��م مف��رًا واأ�صبح��ت حت�صيناته��م وب��ااًل 
عليه��م وبرغ��م حم��اوالت الع��دو امل�صتميت��ه 

من تعزي��ز معنوي��ات جن��وده ومرتزقته اإال 
اأن �صرب��ات اأبطالن��ا امل�ص��ددة وهجماته��م 
املباغته وعملياته��م النوعية اأحالت اأحالم 

الع��دو حم��ااًل فخالل االأي��ام املا�صية �ص��ن اأبطالنا 3 
عمليات هجومية �صاعق��ة ا�صتهدفت العملية االأولى 
موقع ال�صبكة وم�صرع واإ�صابة عدد من الع�صكريني 
ال�صعودي��ني ومرتزقته��م فيما ا�صتهدف��ت العمليتني 

الثاني��ة والثالث��ة مواق��ع للجي�ض ال�صع��ودي يف موقع 
الطلع��ة و�ضق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �ضفوفه��م،  كم��ا 
عنيف��ة  مواجه��ات  جت��ري 
مدين��ة  م�ص��ارف  عل��ى 
جنران فيم��ا ركز �صالح 
على  �صرباته  املدفعية 
وجتمع��ات  مواق��ع 
ت  حت�صين��ا و
جلي���ض  ا

ال�صعودي ومرتزقته يف رقابة �صلة وقبالة جبال عليب 
ويف �صح��راء البق��ع و�ص��رق االأجا�صر وقبال��ة مع�صكر 
البقع ويف موقع��ي ال�صرفة وال�صبكة واملخروق الكبري 
وال�صغ��ري وقبال��ة منفذ اخل�ص��راء ويف مع�صكر عاكفة 
ويف طلع��ة رجال..كما �صنت الق��وة ال�صاروخية ق�صفاً 
�صاروخي��اً ا�صتهدف جتمعات للجن��ود ال�صعوديني يف 

االأخدود ب�صواريخ الكاتيو�صا.. 
 كما متك��ن اأبطالنا م��ن تدمري اآلية ع�صكري��ة �صعودية 
حممل��ة باملرتزقة مبنطقة خليق��ا قبالة منفذ اخل�صراء 
وم�صرع طاقمها وكذلك ا�صتهداف طقم ع�صكري حممل 
مبرتزقة اجلي�ض ال�صعودي يف �صحراء البقع ب�صاروخ 
موجه وم�صرع طاقمه.. كما لقي الع�صرات من مرتزقة 
اجلي�ض ال�صعودي م�صرعهم وجرح اآخرين بعد اف�صال 
زحوف��ات لهم عل��ى �صل�صل��ة جب��ال علي��ب بعداف�صال 
وباجت��اه بئر ال�صالم��ي قبالة منفذ البق��ع احلدودي.. 
فيم��ا متك��ن اأبط��ال وح��دة القنا�ص��ة م��ن قن���ض اأحد 

مرتزقة اجلي�ض ال�صعودي يف موقع الطلعة 

على الشبكة والطلعة وتدمير آلية وطقم عسكري 
ومصرع العشرات من جنود آل سعود ومرتزقتهم

جبهة البيضاء :جبهة لحج :

متك��ن اأبطال اجلي�ض واللج��ان ال�صعبية 
م��ن �ص��د زح��ف مكث��ف للمنافقني من 
ثالث��ه اجتاه��ات يف �ص��وق اخلمي�ض 
بالقبيط��ة و�ضقوط ع��دد كبري من 
القتل��ى واجلرح��ى يف �صفوفهم 
كما �صقط الع�صرات من القتلى 
قيادي��ني  بينه��م  وجرح��ى 
م��ن املنافقني خ��الل �صد 
له��م  زحوف��ات  ث��الث 
عل��ى موق��ع �صيف��ان 
املجاورة  والتباب 
ل��ه يف كر���ض كما 
ع��ددا من  لقي 
ق��ة  تز ملر ا

باجت��اه  فا�ص��ل  م�صرعه��م خ��الل زح��ف 
احلومي��ي يف كر�ض بينهم القيادي املنافق 
طالب �ص��الم مهيوب عبدالغن��ي واملنافق 
عبده حي��دره حمم��د ثاب��ت الب�صيمي كما 
انفج��ر لغ��م اأر�ص��ي بع��دد م��ن املنافقني 
وجرح��ى  وقتل��ى  بكر���ض  اجلوازع��ة  يف 
يف �صفوفه��م وكذل��ك انفج��ار لغ��م ار�صي 
ث��اين بع��ددا م��ن منافق��ي الع��دوان قرب 
ب��ني  ووقوعه��م  بكر���ض  الركي��زة  جب��ل 
قتي��ل وجريح.. كما �صق��ط قتلى وجرحى 
خم��زن  واإح��راق  املنافق��ني  �صف��وف  يف 
ا�صته��دف  مدفع��ي  ق�ص��ف  يف  اأ�صلح��ة 
جتمعاته��م يف طور الباحة واح��راق اآلية 
موج��ة  ب�ص��اروخ  للمنافق��ني  ع�صكري��ة 

جن��وب كهب��وب وم�ص��رع م��ن كان عل��ى 
متنه��ا.. كما نف��ذ اأبطال اجلي���ض واللجان 
ا�صتهدف��ت  ع�صكري��ة  عملي��ة  ال�صعبي��ة 
ال�صنم��ة  مناط��ق  يف  املرتزق��ة  مواق��ع 

والكوفي��ة وجنوب كهب��وب و�ضقوط قتل 
وجرحى يف �صفوفهم.. فيما اأطلقت القوة 
ال�صاروخي��ة �صاروخان ن��وع غراد على 

جتمعات ملنافقي العدوان �صرق كهبوب

3 عمليات هجومية صاعقة2
يف جبهة ع�ص��ري اأ�صبح ع�صريًا على العدو اأن يتقدم �صرًا 
واح��دًا اإال ويلف��ظ جن��وده ف�صواعد االأبط��ال من رجال 
اجلي�ض واللجان ي�صقونه��م كوؤو�ض املوت ويلقنونهم 
الع��ذاب الع�ص��ري فخالل زحف فا�صل ح��اول العدو 
التق��دم يف جبه��ة عل��ب ف��كان بوا�ص��ل اجلي���ض 
واللج��ان له��م باملر�ص��اد فاأنزلوا به��م �صر قتلة 
ونكل��وا به��م اأ�ص��د تنكي��ل و�ص��ردوا به��م من 
خلفه��م عل��ى الرغم م��ن م�صارك��ة الطريان 
حماول��ة  اأن  اإال  اأنواع��ه  ب��كل  احلرب��ي 
الع��دو ف�صلت ولقي اخل�ص��ران و�صقط 
الع�صرات م��ن جنوده ومرتزقته 

قتلى وجرحى.
الق��وة  وجه��ت  كم��ا 
�صرباته��ا  ال�صاروخي��ة 
عل��ى  اجلهنمي��ة 
جتمع��ات مرتزقة 

اجلي���ض ال�صع��ودي يف اجلم��ارك ورقاب��ة الهنج��ر وتبت��ي 
اخل��زان والقنا�صني وقلل ال�صيب��اين ويف منفذ علب وقبالته 
و�ضق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �ضفوفه��م.. كم��ا �ض��ن �ض��اح 
املدفعي��ة التابع للجي���ض واللج��ان ال�صعبية ق�صف��اً عنيفاً 
على جتمعات اجلي�ض ال�صع��ودي ومرتزقة يف تبة اخلزان 
وقلل ال�صيباين ومنفذ علب والربوعة ويف موقع امل�صيال ويف 
اجلم��ارك وال�صبكة وقل��ل ال�صيباين وتب��ة القنا�صني.. فيما 
متك��ن اأبطال وحدة القنا�ص��ة من قن�ض 3 جنود �صعوديني 

يف موقع �صهوة

عل��ى الرغم م��ن املح��ارق املتوا�صلة ملرتزق��ة العدو 
عل��ى �صحراء مي��دي ال يبدوا اأن��ه اأ�صتوعب الدرو�ض 
املا�صية واملج��ازر التي تعر�ض لها مرتزقته واأدواته 
يف �صحراء ميدي البا�صلة الأنه اخلائن واملرتزق لي�ض 
ل��ه اأي وزن اأو قيم��ة لذل��ك ال ي��زال الع��دو االأمريكي 
ال�صعودي يغامر باملئات من عبيد الدوالر اإلى حمرقة 
مي��دي حي��ث �صقط قب��ل اأي��ام ع��دد كبري م��ن القتلى 
واجلرح��ى يف �صف��وف اجلي���ض ال�ص��وداين ومرتزقة 
الع��دوان يف حماول��ة فا�صلة للزحف عل��ى ميدي دون 

اأي تق��دم للع��دو وق��ال م�ص��در ع�صك��ري اأن الزح��ف 
الفا�ص��ل اأ�صند بق�ص��ف مكثف للط��ريان احلربي حيث 
�صن اكر م��ن 30 غارة وكذلك �صن ط��ريان االبات�صي 
اأكر م��ن 100 �صاروخ اإال اأن اأبطال اجلي�ض واللجان 
املرابطون يف �صحراء مي��دي نكلوا باملرتزقة واأنزلوا 
به��م كالع��ادة مقتل��ة كب��رية مل ين��ج منه��م اإال م��ن 
ه��رب بجل��ده.. كما �صن �ص��الح املدفعية ق�صف��اً مكثفاً 
ومتوا�ص��اًل على جتمع��ات للمنافقني �صم��ال �صحراء 
مي��دي وكان اأبطال وح��دة القنا�صة قد متكنوا بف�صل 

اهلل وت�صدي��ده من قن�ض 3 من مرتزقة العدوان �صمال 
�صحراء ميدي.

ميدي تنكل باملرتزقة واجلنجويد ومصرع املئات منهم في عملية زحف فاشلة 

أبطالنا ينفذون عمليات هجومية 
وكمائن ناسفة ومصرع العشرات 

من املرتزقة في جبهة ناطع
نفذ اأبطال اجلي�ض واللجان ال�صعبية عملية هجومية على 
مواقع املرتزقة يف تب��ة العلم بجبهة نوفان قيفة و�ضقوط 
ع��دد من القتل��ى واجلرح��ى يف �صفوفهم كم��ا �صقط قتلى 
وجرحى م��ن املنافقني يف انفجار عب��وة نا�صفه بهم �صرق 
�صبكة �صباح يف جبهة ذي ناعم وكذلك خالل اإنفجار عبوة 
نا�صف��ة غرب قري��ة يفعان بذي ناعم اثن��اء حماولة ت�صلل 
فا�صل��ة ومتك��ن اأبطالنا من تدم��ري اآلية ملرتزق��ة العدوان 

بقذيفة مدفعية يف جبهة ناطع
كم��ا لق��ي خم�صه م��ن املنافق��ني م�صرعهم وج��رح اأربعة 
اآخرين  اليوم يف ق�صف للطريان  االأمريكي  على مواقعهم  

يف منطقه  العطف مبديريه  القري�صية بقيفة
كم��ا لقي الع�صرات من املرتزق��ة م�صرعهم وجرح اآخرين 
بنريان اجلي���ض واللجان ال�صعبي��ة يف جبهة ناطع وممن 

عرف اأ�صمائهم كال من:
القيادي املنافق اأحمد عبداهلل العمري

املنافق �صعيد ح�صني ال�صني
املنافق توفيق عبداهلل عوانه

املنافق �صدام احمد العي�صمي اجلويف  
املنافق �صيف عبداهلل عباداجلويف 

املنافق �صنان عبداهلل حممداجلويف 
املنافق جماهد �صامل احمد اجلويف  

املنافق عبده علي ال�صعملي

جبهة ميدي : �ص��رواح. كما ا�صتهدفت مدفعية اجلي���ض واللجان ال�صعبية جتمعات 
مرتزقة العدوان يف مع�ضكر كوفل و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم. 
كم��ا �صن��ت ال�صاروخية ق�صف��اً �صاروخياً ب�صواري��خ الكاتيو�صا على 
جتمعات املنافقني يف مع�صكر ما�ض.. فيما متكن اأبطال وحدة القنا�صة 

من قن�ض 14 منافق يف مناطق متفرقة من جبهة �صرواح.
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طورت اململك��ة احليوانية طرقاً مبتكرة للتخفي وحماية نف�صها 
منذ ماليني ال�صنني، اما الب�صر فيعترون حديثو التواجد يف هذا 

امل�صمار. 
ا�صتخ��دم التموي��ه بكثاف��ة منذ اكر م��ن قرن الإخف��اء املركبات 
عل��ى انواعها م��ن عيون الرا�ص��د �صواء اأكان بالع��ني املجردة، 
وكان��ت   Electro Optical الكهرب�صري��ة  بالو�صائ��ل  ام 
املركب��ات غالب��اً م��ا تطلى ب�صت��ى االألوان جلعلها ت��ذوب �صمن 
وا�صتهدافه��ا.  مكانه��ا  حتدي��د  فيتع��ذر  الطبيع��ة  يف  حميطه��ا 
تقدم��ت تقنية التموي��ه بخطوات جب��ارة ابان الع�ص��ر �صنوات 
االأخ��رية وبات��ت ت�صتخدم لتموي��ه كل املع��دات الع�صكرية من 
مركبات و�صفن وطائرات ومواقع مدفعية وحتى بزات اجلنود 

حلجبها عن العدو حتى ال يتمكن من ا�صتهدافها. 

يهدف التموي��ه يف الدرجة االأولى الى خداع الناظر الى اجل�صم 
املم��وه وبات��ت تقني��ة هذا اخل��داع ج��زءًا ال يتجزاأ م��ن مفهوم 

التكتيكات الع�صكرية احلديثة. 
ي�ص��ار يف هذا االطار الى اأن التموي��ه ال ي�صمل اجلزء املرئي من 
املع��دات الع�صكري��ة فح�صب ب��ل يتخطاه الى م�صائ��ل احلرارة 
وال�صوت واملجال املغناطي�صي واالأ�صعة حتت احلمراء وحتى 
الرائحة، فجميع ه��ذه اخل�صائ�ض ان ر�صدت توؤدي الى ك�صف 
اله��دف وا�صتهداف��ه، ولذل��ك ت�صتنب��ط تقني��ات جدي��دة حالياً 
الإخفاء هذه املعامل او طم�صها. ولعل متويه املركبات الع�صكرية 
ه��و اجلزء االأ�صعب الذي يفر�ض حتديات كبرية على الباحث. 
فه��ذه االآلي��ات ع��ادة م��ا تكون كب��رية احلج��م مم��ا يجعل من 
ال�صع��ب كث��ريًا اخ�صاعها لعملي��ة التمويه، كم��ا ان حمركاتها 

الكب��رية عالية ال�صجيج، مما يك�صف عن وجودها وحتى اجتاه 
�صريه��ا. ه��ذا، وتولنّد ه��ذه املح��ركات ح��رارة ا�صعاعات حتت 
حم��راء "IR"، ميكن ك�صفها باملنظ��ار احلراري. هذا باالإ�صافة 
الى ح��رارة املركبة ذاتها ح��ني تبقى طيلة الي��وم حتت اأ�صعة 

ال�صم�ض الالهبة. 
بالن�صب��ة ال��ى الزواي��ا احل��ادة يف هي��كل العربة، فه��ي تعك�ض 
بامتي��از املوج��ات الراديوي��ة )RF( الت��ي تبثه��ا ال��رادارات 

الباحثة عن االأهداف لتعيني اماكنها واال�صتباك معها. 
ينبغ��ي الرتكي��ز مم��ا تق��دم عل��ى تقني��ات تخفي���ض ب�صم��ات 
املركب��ات الع�صكرية يف اربعة اجتاهات هي الب�صمة ال�صوتية، 
ب�صمة االأ�صعة حتت احلمراء، الب�صمة املرئية احلجم وب�صمة 

."RF" املوجات الراديوية

التموي��ه الع�صكري جزء من فنون اخلداع الع�صكري ويهدف يف 
الدرج��ة االأولى الى خداع الع��دو ان بالن�صبة الى مكان تواجد 
اله��دف او نواي��ا الق��وات املقاتل��ة، وت�صم��ل تقني��ات التمويه، 
االختب��اء والتنك��ر وا�صتخ��دام الدم��ى اخلادع��ة، كم��ا يتناول 
التموي��ه الوح��دات املقاتل��ة واملركب��ات واملواق��ع والقواع��د 

الع�صكرية. 
يذك��ر ان��ه ال يوجد حت��ى اليوم اأ�صل��وب او �ص��كل متويه موحد 
يالئم كل ان��واع االأرا�صي تتوقف فعالي��ة التمويه على التباين 
وعل��ى االأل��وان والظ��الل فالتباين الق��وي الذي يرب��ك ويخفي 
خطوط �ضكل اجل�ضم يتوافق اكرث مع بيئة الغابات حيث تلعب 
االأ�صواء املتغرية القوة، والظالل التي تكون �صائدة دورًا هاماً 
يف جن��اح التموي��ه بينم��ا التباين ال�صعيف يالئ��م اكر املناطق 
املفتوح��ة حي��ث تق��ل الظ��الل. ولذل��ك م��ن االأف�ص��ل ان ي�صار 
ال��ى اعداد �ص��كل التمويه ليالئ��م البيئة التي �ص��وف تدور فيها 
العملي��ات. ومع ذلك فقد حتتاج الق��وات الع�صكرية الى اجتياز 
بيئ��ات متباينة كالغابات واملناطق الريفية واملناطق املدنية يف 
ي��وم واحد وبالتايل ينبغي اختيار �صكل التمويه املالئم اكر لكل 
واح��دة من هذه البيئ��ات اما متويه الب��زة الع�صكرية فاأهميتها 
كب��رية ولذل��ك تعتم��د كل اجليو���ض عل��ى امل�صت��وى العامل��ي، 
ب��زة خم�ص�ص��ة ملناطق الغاب��ات واالأحراج واأخ��رى للمناطق 
ال�صحراوي��ة وغريها. وقد يوؤثر تعاق��ب الف�صول على اأ�صلوب 
التمويه يف بع�ض املناط��ق ال�صمالية يف العامل مما قد ي�صتوجب 
اع��ادة طالء املع��دات والتجهيزات وا�صتخ��دام مالب�ض خا�صة 
ح��ني تغطي الثلوج تلك املناطق وهن��اك بع�ض الدول ال�صمالية 
لل�صي��ف  احداهم��ا  للع�صكري��ني  خمتلفت��ني  بزت��ني  ت�صتخ��دم 

واالأخرى لل�صتاء. 
وقد الحظ املخت�ص��ون ان التمويه املوؤلف من عدة األوان يخفي 
ب�ص��ورة اف�ص��ل املع��دات والرجال اب��ان التوق��ف اذا ما قورن 
بالتموي��ه املوؤلف م��ن لون واحد الذي ميوه ب�ص��كل اكر فعالية 

ابان احلركة. 

�صواري��خ الباتريوت هي ن��وع من ال�صواريخ 
الت��ي اأنتج منه��ا يف االأع��وام االخ��رية نوعان 
-PAC( 2-ا�صا�صيان النوع االقدم هو الباك
2 ( و ي�صل طول هذا النوع الى 5 اأمتار و يزن 
حوالى 900 كيلو ج��رام يبلغ املادة املتفجرة 
م��ن هذا الوزن حوال��ى 90 كيلو جرام و تفوق 
�صرع��ة انط��الق ال�ص��اروخ �صرع��ة ال�صوت و 
يتم تزوي��د من�صة االإط��الق باأربعة �صواريخ 
دفع��ة واحدة ، اما النوع الث��اين فهو الباك-3 
)PAC-3 ( و يبل��غ طول ال�صاروخ 5 اأمتار 
ام��ا وزنه في�صل الى حوال��ى 312 كيلو جرام 
و ي�ص��ل وزن امل��ادة املتفجرة من ه��ذا الوزن 
حوالى 73 كيلو ج��رام و ميكن حتميل من�صة 
االإط��الق ب16 �ص��اروخ موزع��ة عل��ى اأرب��ع 

جمموعات .
اأوائ��ل  م��ن  الباتري��وت  �صواري��خ  تعت��ر 
ال�صواريخ املوجهة و يعتر الباك – 2و الباك 
– 3 ه��و تطوي��ر ملنظومة قدمي��ة الهدف من 
وجودها كان اال�صتباك مع الطائرات و اإمكانية 
حمدودة للتعامل مع ال�صواريخ البالي�صتية يف 
م��دى 70 كيل��و مرت و ب�صرعة تف��وق 3 ماك ثم 
مت التطوير او التحديث لها ب�صاروخ ذو قدرة 
عل��ى البح��ث و تدم��ري الطائ��رات الت��ي تقوم 
بالت�صوي���ض عل��ى ال��رادار ، ثم ج��اء الباك-2 
)PAC-2 ( و ه��و اول �ص��اروخ العرتا�ض 
و تدم��ري ال�صواري��خ البالي�صتي��ة ، ثم طور و 
ظه��ر الب��اك-PAC( 3-3 ( لنف���ض الغر�ض 
و ه��و يو�ص��ع على من�ص��ات اإط��الق حتتوي 
عل��ى ارب��ع خان��ات كل خانة ميك��ن ان حتمل 
اأرب��ع �صواريخ مبا يعادل 16 �صاروخ ملن�صة 

االإطالق الواحدة .

. ) 3-PAC( 3- الباك
هي يح��دث �صواري��خ باتري��وت وه��ي ذات قدرة 
متقدمة حي��ث يعتر هذا ال�ص��اروخ قفزة متقدمة 
لنظم الدف��اع اجلوي متتاز بق��درة عالية على دقة 
اإ�صاب��ة االأه��داف و الق��درة التدمريي��ة العالي��ة 
لل�صواريخ البالي�صتي��ة ، كما ان الراأ�ض التفجريي 
به ا�صغ��ر من الراأ�ض يف الباتريوت القدمي و يعتر 
ال�صاروخ جزء من منظومة دفاعية تتكون من : –

 2 – – �ص��واء ال�ص��اروخ ب��اك  1- ال�ص��اروخ : 
. ) 3-PAC( 3 – او باك ) 2-PAC(

2- من�ص��ة االإط��الق : – حتم��ل من�ص��ة االإطالق 
قاذف��ات ل16 �ص��اروخ تت�ص��ل كل قاذف��ة بنظ��ام 
حتك��م ع��ن طريق االألي��اف ال�صوئي��ة او االإي�صال 
هيدروليكي��ة  ذراع  القاذف��ة  حتم��ل  و  الال�صلك��ي 

تق��وم بتحميل �صاروخ جدي��د مبا�صرة بعد اإطالق 
ال�صاروخ املحمل مما ي�صرع من عملية االإطالق .

3- نظام الرادار : – حتتوي كل من�صة على رادار 
ي�ص��ل مداه ال��ى 100 كيل��و م��رت في�صتطيع ك�صف 
ال�صواريخ يف هذا املدى و مدى �صرعتها و م�صارها 
، كم��ا ي�صتطيع الرادار حتديد ه��ل اجل�صم معادي 
ام ال حي��ث ان الكمبيوت��ر اخلا�ض بال��رادار مزود 
ب�صف��رات اجله��ات ال�صديقة كما ي�صتطي��ع الرادار 
تتبع م�صار 100 �صاروخ يف نف�ض الوقت و التحكم 

يف م�صار 9 �صواريخ باتريوت يف نف�ض الوقت .
4- نظ��ام التحك��م : – ه��و عب��ارة عن كمبيوت��ر يت�صل 
بال��رادار اخلا���ض مبن�ص��ة االإط��الق و هو ال��ذي يكون 
م��زود بنظم التحكم و التوجيه و غالًبا يتم و�صع النظام 
يف حال��ة التحكم التلقائي و يعت��ر النظام االإلكرتوين هو 

الو�صيط بني من�صة االإطالق و الرادار .

نظام الدفاع املتوسط املدى 
) MEADS (

�صواري��خ الباك – 3 ه��ي ال�صواريخ االعرتا�صية 
الرئي�صي��ة بنظ��ام ) MEADS ( اجلدي��د حتى 
االآن و ق��د خ�صع��ت لالختبار يف ع��ام 2012 حيث 
قامت بتعقب واعرتا���ض و تدمري الهدف املطلوب 
و تعتر �صركة لوكهيد مارتن امل�صوؤولة عن تطوير 
الب��اك – 3 ، حي��ث مت��ت التجرب��ة عل��ى هدفني يف 
اجتاه��ني متعاك�صني االول طائ��رة بدون طيار من 
اجلن��وب و �ص��اروخ الن���ض م��ن ال�صم��ال و متكن 
ال��رادار الذي يعمل على نط��اق 360 درجة بر�صد 
الهدف��ني بدقة و اإعطاء اإ�صارة البدا الى نظام ميدز 

والذي يقوم بتزويد رادار التحكم باالإطالق املتعدد 
االإ�صارة للبداأ يف تنفيذ املهمة و متت عملية الر�صد 
و االعرتا���ض للهدفني بنج��اح و يعتر هذا النظام 
اأك��ر نظام دفاع جوي و االأكر تقدًما كما ي�صتطيع 
حتقيق ق��درات االأنظم��ة املتحرك��ة ، و ي�صرتك يف 
هذا النظام و ت�صنيعه ايطاليا و الواليات املتحدة 

االأمريكية و اأملانيا .
الباك – 3 م�صتخ��دم بالفعل يف جمموعة من الدول 
منه��ا الوالي��ات املتحدة ،هولن��دا ، اأملانيا ، اليابان 
، تاي��وان ، االإم��ارات العربي��ة املتح��دة و قريًب��ا 
�صتن�ص��م اململكة العربي��ة ال�صعودي��ة مل�صتخدمي 
الب��اك – 3 حي��ث ن�ص��ر اأن هن��اك تفاهم��ات الإبرام 
�صفق��ة خا�ص��ة ب�ص��راء الباتري��وت ) ب��اك – 3 ( 

ل�صمها الى منظومتها الدفاعية .

تعرف على صواريخ »باتريوت ) باك – 3 (« التي أخرجتها القوات اليمنية عن اخلدمة

ثقافة عسكرية

ق�������������������������راءة اس��������ت��������رات��������ي��������ج��������ي��������ة ال���������ت���������م���������وي���������ه ال�������ع�������س�������ك�������ري 
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اإيهاب �صوقي )كاتب عربي من م�صر(
العالق��ات ال�صعودي��ة اال�صرائيلية عالق��ات ممتدة 
زمني��ا رغم كل ما اأحاطها من �صرية، وممتدة يف العمق 
اال�صرتاتيجي بحيث ال تظهر الت�صريبات التي حتولت 
م��ن ت�صريب��ات متناث��رة ومتباع��دة ال��ى ت�صريب��ات 
وتن�صيقاته��ا  جوانبه��ا  بجمي��ع  ومكثف��ة  متوات��رة 

الواقعية.
ورغ��م الت�ص��ارع االأخ��ري يف حتويله��ا للعل��ن اال ان 
االأم��ور يبدو وانها ال ت�ص��ري على ما يرام لعدة ا�صباب 
منه��ا م��ا مت اعالنه عل��ى هيئ��ة تقارير لالم��ن القومي 

اال�صرائيلي.
يف  ال��واردة  اال�صب��اب  بع���ض  ا�صتعرا���ض  وقب��ل 
التقاري��ر، يج��در ا�صتعرا���ض بع���ض اال�صب��اب الت��ي 
عجل��ت م��ن اع��الن التق��ارب ورمب��ا اخف��ت يف طياتها 

م�صتويات عالية من التن�صيق:
* رمب��ا اهم ا�صب��اب اع��الن التقارب ه��ي الظروف 
املتغرية لالقليم واملتدهورة للقيادة العربية الر�صمية 
تقليدي��ا واملتمثلة يف م�صر والع��راق و�صوريا الأ�صباب 
متفاوت��ة، وهو م��ا مك��ن ال�صعودية من احت��الل مكان 
قي��ادي ال تخ�ص��ى مع��ه معوق��ات عربية، ب��ل وو�صع 
ا�صتثنائ��ي ميكنه��ا م��ن االم��الء عل��ى االخري��ن مم��ن 

ابتعدوا عن املقاومة ومع�صكرها.
* االأم��ر االخ��ر ه��و ب��زوغ جنم حمم��د ب��ن �صلمان 
والطام��ح لال�صتئث��ار باحلك��م، وه��و ما يتطل��ب دعما 

دوليا ا�صتثنائيا، وال �صيما امريكيا.
* الع��داء للمقاوم��ة بحكم م�صالح اململك��ة الدائمة 
واملعتم��دة على املع�صك��ر االمريكي، وق�صي��ة العداء 
ل تريرا �صعوديا للت�صارع يف االعالن، اأعلن  اليران �صكنّ
عنه بو�صوح ويف �صحيف��ة �صعودية يف اواخر نوفمر 
2017، عر رئي�ض االركان اال�صرائيلي اجلرنال غادي 

اي�صنك��وت يف مقابلة مع �صحيفة »ايالف« ال�صعودية، 
حيث ق��ال ان الريا�ض م�صتعدة لتب��ادل املعلومات مع 

اال�صرائيليني ملواجهة ايران.
كم��ا �ص��رح وزير الع��دل ال�صع��ودي ال�صابق حممد 
ب��ن عبد الكرمي عي�صى - وه��و �صريك وثيق لويل العهد 
ال�صع��ودي حمم��د بن �صلم��ان - ل�صحيف��ة »معاريف« 
اال�صرائيلي��ة ان »هناك اعم��ال عنف او ارهاب حتاول 

التذرع باالإ�صالم، مبا يف ذلك يف اإ�صرائيل«.
وعلق��ت و�صائ��ل اع��الم غربي��ة بالقول ان ه��ذا كان 
انتق��ادا ن��ادرا من داخ��ل العامل العرب��ي لهجمات �صد 

االإ�صرائيليني.
ام��ا بخ�صو�ض التقارير احلديث��ة والتي ت�صري الى 
ان حمم��د بن �ضلم��ان يف طريقه لل�ضق��وط وقد يعر�ش 
امل�صال��ح اال�صرائيلي��ة للخط��ر، ر�ص��د مرك��ز اأبح��اث 
االأم��ن القوم��ي االإ�صرائيلي موؤ�صرات ف�ص��ل ويل العهد 
ع��ن  الداخل��ي وعج��زه  ال�ص��اأن  اإدارة  يف  ال�صع��ودي 
مواجه��ة التهدي��دات اخلارجي��ة، متوقع��ا اأن يتهاوى 

ا�صتقرار نظام احلكم يف ال�صعودية.
وتوق��ع املرك��ز البحث��ي، يف درا�ص��ة �ص��ادرة عنه، 
اأعده��ا كل من مدي��ر املركز، والرئي���ض االأ�صبق جلهاز 
“عامو���ض  االإ�صرائيلي��ة  الع�صكري��ة  اال�صتخب��ارات 
يادل��ني” ومدي��ر وح��دة درا�ص��ات اخللي��ج يف املركز، 
“ما يعزز فر�ض امل�ض  اإلى اأن  “يوئيل جوزين�صكي”، 
با�صتق��رار نظ��ام احلك��م يف الريا�ض، يتمث��ل يف حقيقة 
اأن مظاه��ر ف�ص��ل ب��ن �صلمان عل��ى ال�صعي��د الداخلي، 
تتزامن مع عجزه عن مواجهة التو�صع االإيراين، وعدم 
قدرت��ه على ح�صم احل��رب املتوا�صل��ة يف اليمن، التي 
بات��ت تهدد العمق ال�صع��ودي، ناهيك عن امل�ض مبكانة 

ال�صعودية، جراء ف�صل احلملة على قطر”.
ور�صم��ت الدرا�ص��ة �صيناريوه��ات قامت��ة مل�صتقب��ل 

نظ��ام احلك��م يف الريا���ض، واو�صح��ت ان ذل��ك ي�صكل 
خطرا عل��ى ا�صرائيل اذا انتقل احلك��م هناك الى نظام 

معاد لل�صعودية يرث االموال واال�صلحة املكد�صة.
ه��ذا التقرير اال�صرائيلي عززت��ه �صواهد وحتليالت 
غربي��ة اخ��رى، واهمهم ما تزامن مع ه��ذا التقرير مما 
جاء يف مقال الكات��ب الريطاين “بيرت اأوبورن”، حيث 
توقع “اأوبورن”، يف مقال له ن�صر مبوقع “ميدل اإي�صت 
اآي”، اأن “ب��ن �صلم��ان” �صي�صقط حت��ت وطاأة انقالب 
يت��م تدبريه داخ��ل الق�ص��ر.. ح�ص��ب و�صف��ه، م�صبها 

نهايته باأنها �صتكون كنهاية �صاه اإيران.
ولع��ل هن��اك �ص��وؤال يطرح نف�ص��ه، وهو مل��اذا يبدو 
ترام��ب داعما لنظام متهالك تت�صاف��ر موؤ�صرات كثرية 

على قرب نهايته؟
رمب��ا االجاب��ة تب��دو �صل�ص��ة ومف�ص��رة لتناق�صات 
ظاه��رة مث��ل ال�صم��ت االمريكي عن اخل��الف القطري 

ال�صعودي رغم امكانية ازالته باأمر من ترامب.
ان ترام��ب يبتز كال من قط��ر وال�صعودية وي�صتفيد 

التناق�ض،  من 
كم��ا ان ت�صريح��ات تيلر�ص��ون االخ��رية ح��ول توفري 
الدع��م واحلماية لقطر و�صط احتدام االزمة ت�صري الى 
ان ال�صعودي��ة تراجع��ت ا�صرتاتيجي��ا يف احل�صاب��ات 
االمريكي��ة، وانه��ا جم��رد بقرة حلوب »كم��ا ورد على 

ل�صان ترامب« الأمريكا لتقوم بحماية عر�صها.
وهن��اك ا�صباب غري معلنة يف االعالم العربي، حول 
موافقة ترامب على االعتقاالت التي يقوم بها حممد بن 
�صلمان، فبخالف اال�صتثم��ارات يف االقت�صاد االمريكي 
والت��ي �صتدخل االم��وال امل�صادرة من االم��راء فيها، 
فاإن ترامب ي�صتغل هذه امل�صادرات كجزء من املعركة 

الداخلية يف امريكا التي حتدث بني النخب!
فكث��ري م��ن م�صادر امل��ال يف جبه��ة كلينت��ون قائمة 
عل��ى املليارات التي �صادرها حممد بن �صلمان، ا�صافة 
ال��ى االأ�صه��م يف خمتل��ف البن��وك الك��رى، و�ص��ركات 
التاأمني، وجمموعات الن�صر، واملجموعات التلفزيونية 

االأمريكية، وكلها �صد ترامب علنا.

اذن امري��كا ت�صتفي��د بعقلي��ة رج��ل االعم��ال م��ن 
االبت��زاز ومن اللعب عل��ى التناق�ص��ات، ولكنها عمليا 
تقف عاجزة عن التدخل يف تغيري التوازنات اجلديدة، 
ولعل الكات��ب فيديريكو بيريات�صين��ي ا�صاب كثريا يف 
مقال من�صور له على جلوبال ري�صري�ض، حينما قال انه 
م��ن امل�صتحي��ل لوا�صنطن اأن تكون ج��زءا ن�صطا يف اأي 
�ص��راع يف املنطق��ة، اأو تغيري م�ص��ار االأحداث بطريقة 
جمدي��ة. انته��ت »نهاي��ة التاريخ« منذ �صن��وات. نفوذ 

الواليات املتحدة اآخذ يف االنخفا�ض.
وا�ص��اب اك��ر عندما ق��ال ان بن �صلم��ان ونتنياهو 
يواجهان �صعوبة يف التعامل مع هذه البيئة اجلديدة، 
واإن الوق��ت ينف��د بالن�صب��ة الإ�صرائي��ل وال�صعودي��ة، 
ويبدو اأن امل�صار اجلديد للعامل متعدد االأقطاب، جنبا 
اإلى جنب مع �صيا�صة ترامب االأمريكية االأولى، اأ�صاب 
ب�صدة البلدان الت��ي و�صعت كل رهاناتها على الهيمنة 
االقت�صادي��ة والع�صكرية امل�صتم��رة للواليات املتحدة 

يف املنطقة.

يب��دو اأن �صلطن��ة ُعمان اأ�صبحت وجه��ة اال�صتهداف 
ع��دم  ب�صب��ب  اليم��ن،  “ال�صعودي-االإمارات��ي” بع��د 
جماراتها لتحالف العدوان ورف�صها اخل�صوع للتطويع 
الذي تهدف له الريا�ض من بوابة ن�صر االأفكار الوهابية 
يف حمي��ط ال�صلطنة، عر حمافظ��ات مينية بقيت خارج 
نطاق اال�صتهداف التدمريي اإال اأنها مل ت�صلم من االأيادي 
التخريبي��ة، كم��ا يح�ص��ل يف حمافظ��ة “امله��رة”، التي 
حت��اول الريا���ض التمدد داخله��ا، وهذا التم��دد مدعوم 
من الراع��ي االأمريكي، ال��ذي ال يخ�ص��ع لدعوات وقف 
ت�صلي��ح النظام ال�صع��ودي ب�صبب جرائم��ه وانتهاكاته 

حلقوق االإن�صان.
ت�ص��ي االأح��داث الت��ي ت�صهده��ا امل��دن اليمني��ة، اأن 
ق��رارات حتالف الع��دوان ب�ص��اأن اال�صتي��الء على عدن 
وبع���ض املحافظات ل�صال��ح االإمارات ق��د ُح�صم، بزعم 
ج اأن م�صقط تهددها  الدف��اع عن “ال�صرعية”، التي ي��رونّ
ب�صب��ب ع��دم امتثاله��ا الأوام��ر الع��دوان، ياأت��ي ه��ذا، 
بالتزامن مع التح�صيد ال��ذي ت�صهده حمافظة “املهرة” 

عل��ى احلدود مع ال�صلطنة امل�صتهدف��ة من قبل الريا�ض 
واأبو ظبي على حد �صواء.

حت��اول الريا�ض واأبو ظب��ي جتدي��د �صيناريو قطر، 
م��ع �صلطن��ة ُعمان ولكن ه��ذه املرة من بواب��ة ع�صكرية 
م�صلح��ة، تزع��م بتهريب اأ�صلح��ة من اإي��ران اإلى حركة 
ال�صلطن��ة، وحتدي��دًا  ع��ر  اليم��ن  يف  اهلل”،  “اأن�ص��ار 
ع��ر منفذي مين��اء ن�صطون و�صرفيت عل��ى احلدود يف 
حمافظ��ة املهرة اليمنية، حيث بداأت الريا�ض واأبوظبي 
بالتح�صري وتاأ�صي�ض جماعات اإرهابية وقبلية عر ن�صر 
ال�صلفية الوهابية يف املهرة، من اأجل ا�صتهداف املقاومة 

اليمنية.
وي��رى مراقب��ون اأن النظ��ام ال�صع��ودي يعم��ل على 
تدم��ري اليم��ن وقتل اليمني��ني يف املراهنة عل��ى اإمكانية 
تهديد النفوذ الذي يدعيه يف اخلليج، خا�صة مع خروج 
بع���ض ال��دول من احل�ص��ن اخلليج��ي وع��دم االمتثال 
الأوام��ر الريا�ض ورف���ض االن�صياع لقراراته��ا، اأبرزها 
فيم��ا يتعلق بالع��دوان عل��ى اليمن وح�ص��ار قطر، كما 

فعلت �صلطنة عمان.
اأم��ا االإمارات فهي تعمل عل��ى اال�صتفادة من احلرب 

العدواني��ة عل��ى اليم��ن ع��ر االإ�صتيالء عل��ى الروات 
االقت�صادي��ة وعل��ى وج��ه اخل�صو�ض الذه��ب االأ�صود 

واإم��دادات الطاق��ة من النف��ط والغاز، وكذل��ك التوجه 
لل�صيط��رة على املواق��ع اال�صرتاتيجي��ة ال �صيما املنافذ 
املطل��ة عل��ى البح��ر االأحمر، ولع��ل ا�صتم��رار ال�صراع 
االإمارات��ي يف ع��دن اجلنوبي��ة خري دليل عل��ى اأهدافها، 
وكانت اأب��و ظبي قد عملت على تغي��ري معامل اخلارطة 
اجلغرافي��ة و�صمت حمافظة “م�صن��دم” الُعمانية التي 
تطل عل��ى م�صيق هرمز اإليها، وحاولت مترير املعلومة 
يف خريطة ُو�صع��ت يف متحف اللوفر يف اأبو ظبي، اإال اأن 

التنبه العماين اأ�صاع عليها اخلطوة، بح�صب متابعني.
ويعت��ر مراقب��ون اأن املطامع التاريخي��ة امل�صرتكة 
ب��ني الريا���ض واأب��و ظبي تدف��ع بهم��ا لال�صتي��الء على 
املحافظات اليمنية والعمانية، االأولى عر �صن العدوان 
والثاني��ة ع��ر التهدي��دات واالأ�صالي��ب غ��ري املبا�صرة، 
اأكانت من متحف اللوف��ر، اأم من التحركات التح�صيدية 
على اأر�ض الواقع، غ��ري اأن �صلطنة عمان حاولت مرارًا 
وال ت��زال توؤك��د اأن “املهرة” تتب��ع جغرافيا لها ولليمن 

فقط، وال حق لل�صعودية واالإمارات بها.

ال��س��ع��ودي��ة وإس��رائ��ي��ل وأم���ري���ك���ا..  ف��ش��ل م��ت��ب��ادل ل��ل��ره��ان��ات

سلطنة ُعمان وجهة العدوان»السعودي-اإلماراتي« من بوابة  املهرة

السيد نصر الله : املقاومة هي القوة الوحيدة في معركة النفط وقادرون على إيقاف املنصات اإلسرائيلية
ق��ال االمني العام حل��زب اهلل ال�صي��د ح�صن ن�ص��ر اهلل يبدو اأن 
املنطق��ة كله��ا دخل��ت معركة النف��ط والغاز، وهن��اك يف داخل 
فل�صطني املحتلة درا�صات عن كميات هائلة يف اجلوالن املحتل، 
و “ا�صرائي��ل” ت�صتغ��ل ف��رتة وج��ود ترامب برئا�ص��ة امريكا 
للح�ص��ول على ق��رار اممي ب�صم اجلوالن ال��ى الكيان املحتل، 
م�ص��ريًا اإلى اأن اأحد االأ�صباب لل�صراع على �صوريا هو ما يوجد 

يف اأر�صها وبحرها من ثروات نفطية كبرية”.
ولف��ت ال�صيد ن�صر اهلل يف خط��اب متلفز بذكرى ال�صهداء القادة 
اإلى وجود االمريكيني يف �صورية وعدم مغادرتهم وهم يحمون 

من تبقى من داع�ض.
واأ�ص��اف :” عل��ى االك��راد ان يتعظ��وا من التج��ارب ال�صابقة 

وامريكا ت�صتخدمهم كاأدوات ويف نهاية املطاف �صيبيعونهم”.
ولف��ت ال�صيد اإل��ى اأن ترامب يرى الع��راق حقوال نفطية وعلى 
ال�صع��ب العراقي االنتب��اه جيدا بوجود مثل ه��ذا الرجل وهو 

ينفذ وعوده االنتخابية.
وتاب��ع :” اليوم هناك خالف بني تركي��ا وقر�ض على النفط ، 
ويق��ال ان االزمة اخلليجية هي ب�صب��ب حماولة بع�ض الدولة 

ال�صيطرة على غاز قطر”.
واكد ال�صيد ن�صر اهلل ان الروة النفطية املوجودة يف اجلنوب 
ه��ي للبنانيني جميع��اً، واملو�صوع اال�صا�ص��ي للنزاع اليوم هو 
احل��دود البحرية ولي�ض احلدود الري��ة، معترا “ان  وحدة 

املوقف اللبناين هو اأهم عامل لالنت�صار يف هذه املعركة”.
وا�ص��ار ال�صي��د اإل��ى  اإن: ”امريكا اذا طلبت التج��اوب منا لرد 
��ا قولوا لها انه يج��ب اأن تقبل مبطلبن��ا حتى نرد  ا�صرائي��ل عننّ

حزب اهلل عن اإ�صرائيل”.
وتابع :”القوة الوحيدة لديكم يف هذه املعركة ايها اللبنانيون 
هي املقاومة الأن اجلي�ض ممنوع اأن ميتلك ال�صواريخ وامريكا 

متنع هذا ال�صالح عن اجلي�ض”.
وا�ص��اف :”الي��وم ي�صتطي��ع اأي لبن��اين ان يق��ف ويق��ول اذا 
ق�صفتون��ا �صنق�صفكم ومنلك ال�صجاع��ة ومنلك القدرة وعدونا 
يعل��م ذلك، وه��ذا لي���ض تهدي��دا يف اله��واء واال�صرائيلي يعلم 
ذل��ك وناأم��ل ان تفاو���ض الدولة من موقع الق��وة ونحن يف هذا 

املو�صوع “حتت االمر”.
وق��ال :”اذا جمل���ض الدف��اع االعل��ى يف لبن��ان اخذ ق��رارا باأن 

حمطات النفط يف بحر الكيان ممنوعة من العمل فاأنا اعدكم اأنه 
خالل �صاعات �صتتوقف عن العمل”.

ولفت ن�ص��راهلل اإلى  ان امريكا لي�صت و�صيط��ا نزيها خ�صو�صا 
اذا كان الطرف االخر هو “ا�صرائيل”.

وا�ص��اف :”االمريك��ي ه��و حمام��ي ا�صرائي��ل ، ف��ال تعول��وا 
عل��ى ه��ذه الو�صاطة وه��م يري��دون م�صلحة ا�صرائي��ل ولي�ض 
م�صلحة لبن��ان، لي�ض هناك و�صاطة امريكية بل هناك امالءات 

وتهديدات للبنان”.
وا�صار ال�صيد ن�صر اهلل اإلى ان “ا�صرائيل” قامت بعملية اغتيال 
يف لبن��ان وهذا خ��رق لل�صي��ادة اللبنانية وال ميك��ن التغا�صي 

عنه.
وح��ول مو�ض��وع اإ�ضقاط  الطائ��رة اال�ضرائيلي��ة اعتر ال�ضيد 
ان:” م��ا ح�صل ي�صكل اجنازا نوعيا وم��ا قبله لي�ض كما بعده، 
وال��ذي ا�ضق��ط الطائرة ه��م �ضباط وجن��ود اجلي���ش العربي 
ال�ص��وري البوا�ص��ل، و يج��ب اأن نفخر بهذا االم��ر وهذا العمل 

البطويل الذي قام به اجلي�ض ال�صوري بقرار من قيادته”.
وقال ال�صيد اأن:” قيمة امل�صاعدة املر�صودة الإ�صرائيل من قبل 

البنتاغ��ون تبلغ حوايل 3 مليار دوالر وهي تعطى اأهم طائرات 
ولبنان ممنوع من الدفاع اجلوي”.

واك��د اأن��ه:” يج��ب ان نبق��ى حذرين ويقظ��ني ، ال اق��ول اإننا 
ذاهبون الى احلرب ولك��ن اأدعو لليقظة والذي مينع ا�صرائيل 

من احلرب هو عدم يقينه بالن�صر”.
االجم��اع  اإن:”  �صماحت��ه  ق��ال  الفل�صطين��ي  املو�ص��وع  يف 
الفل�صطين��ي برف���ض ق��رار ترام��ب يبن��ى علي��ه اآم��ال كبرية، 
فال�صهي��د احم��د جرار ي�ص��كل منوذجا يجب ان تق��ف عنده كل 
االم��ة، والفتاة عه��د التميمي �صاحبة موق��ف �صجاع وجريء 
ب�صفعها جلنود االحت��الل، عمر العبد الذي حكم عليه باالأم�ض 
ب 4 موؤب��دات وبقي مبت�صما مما اغ�صب ليرمان هذا هو االمل 

الذي نبني عليه”.
وق��ال �صماحت��ه اإن ال�صع��ب االي��راين باإرادت��ه اوج��د نظ��ام 
اجلمهوري��ة اال�صالمي��ة وخ��الل 39 عاما وال�صع��ب يبني هذه 
اجلمهوري��ة ويدافع ع��ن ا�صتقاللها احلقيق��ي، موجها  التحية 
لل�صي��د اخلامنئي ولل�صعب االيراين العزيز .. وقال ال�صيد نريد 

مثااًل واحدا للتدخل االيراين يف لبنان؟.
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  روعة املشهد وعظمته ال تفي بحقه 
الكلمات .. لو كان هذا الفارس بال دين 

الستحق عظيم اإلجالل :
كتب  / علي املعنقي

...ق������������دٌم ع���ل���ى ن�������اِر ال����ر�����ش����ا�����سِ ت����دو�����سُ
���ش��م��و���سُ وال�������ش���ي���اء  ج������ردا  والأر�����������س   ......

ل���ن���ج���ات���ه ال������وغ������ى  يف  ج�����ري�����ًح�����ا  ح���م���ل���ت 
وروؤو�����������سُ اأن����ف���������سٌ  حُت�������ش���د  ح����ني  يف   ......
م����ط����ر م������ن ال�������ن�������ريان ي���������ش����ك����ُب ح���ول���ه���ا

وال�����رو������سُ ل���ه���م  اأم����ري����ك����ا  ���ش��ن��ع��ت��ه   ......
ه��������زئ��������ت ب���������ه ن�����ف�����������ش�����ي�����ٌة مي����ن����ي����ٌة

ع���ب���و����سُ وال����ن����ف����اُق  ي���ب���ك���ي  ف���ال���ك���ف���ر   ......
ق����������دٌم ت���ع���ل���م���ت ال��������وق��������وَف ف�����ك�����لُّ َم����ن

م���ن���ك���و����سُ ع���ل���وه���ا  ل���ن���ك�������س  ي�������ش���ع���ى   ......
ق�����ال�����ت، وق�������د ق�����ال�����وا ال����ن����ج����اة ل����وح����ده����ا:

ن���ف���و����سُ مت������وت  ل���ه���ا  مت���������وُت،  ن���ف�������س   ......
ل�������ش���ل���ٍة ال�����������ش�����دي�����ق  اأدع  ل�������ن  واهلل 

اإب��ل��ي�����سُ وي���ق���وده���م  ي��رع�����������������������������اه��ُم   ......
������ت������ه م��������ن ال��������ن��������ار ال����ت����ي  ف����������اهلل ُج������نَّ

ت����رو�����سُ ال�������ش���م���اء  واأم����������الك  ����ت  ����بَّ �����شُ  ......
ه�����م ي���ط���ل���ق���ون امل���������وَت م�����ا ع���ل���م���وا ب��������اأن ال����

م��ه�����������وو���سُ ب����ه  م��ن��ب��������ه��ٌر  ���������م�����������وت   ......
ف������اأك������اد اأ�����ش����م����ع ب���ال���ر����ش���ا����س ����رصاَخ���ه���م

�����رصور�����سَ ال����ع����دو  ح���ن���ق  م����ن  ������رصَّ  ك����م   ......
ه��������ي ه�������م�������ٌة مي������ن������ي������ٌة و������ش�����ه�����ام�����ٌة

حم�������ش���و����سُ ظ�����اه�����ٌر  ������ش�����دٍق  اإمي����������ان   ......
ه���ن���ا  م�����ع�����ت�����رٌب  ظ���������لَّ  اإن  ع������������ربٌة  ه�������ي 

درو��������سُ ال���ع���ظ���ي���م  ال���ي���م���ن  م����ن  واأت��������ت   ......

اكتب الأحظى ب�صرف املحاولة، حماولة االقرتاب من �صاهق االإعجاز 
وفرادة الفعل، فالكالم هنا ي�صحب ويتوارى اأمام بطولة واأبطال ال عهد 
للغة بهم، فهم فوق اللغة وفوق املعاين، هم �صادة الفعل، وهم اأ�صاطري 
املعن��ى متث��ل يف حلظة الدفاع عن الرتاب، وع��ن الغيمة والبحر، وهم 

نار على العدو، هم يهطلون بردا و�صالما على البالد وفيها:
يف ال�صورة جبل ميني يحمل جبال مينيا جمروحا

وهنا يف ال�صورة �صالالت املوت ت�صب نارها على قدمني حافيتني اإال 
من النور والت�صحية؛ ثم ماذا؟ ماذا هنا لرناه؟

هنا مين اأبي �صامد وحده!
هنا يف هذه اخلطوات ينبثق من جوف اجلوف مين خال�ض االأ�صالة 
والت�صحي��ة والبطول��ة والف��داء، ومن ج��وف البطل تخ��رج اأ�صطورة 
تنب��ت �صجرة الوفاء ال�صائرة على قدمني حما�صرتني بالنار ومهددتني 
بامل��وت! يف تلك اخلطى املحفوفة باملوت الهاطل م��ن اأنياب الر�صا�ض 
املتوح���ض، يف تل��ك اخلطى، حتدي��دا، تتبلور هويتن��ا اليمنية كاأ�صفى 

م��ا تك��ون، واأنقى م��ا تتج�ص��د عليه هوي��ة اأم��ة مياني��ة، اأذهلت غرف 
عمليات الع��دو املدججة بخرات اأكادمييات ع�صكرية، وا�صتخباراتية 
وبحثي��ة، قدمت خال�صته��ا يف عا�صف��ة اأحالتها تلك اخلط��ى ال�صاخمة 
واأخواته��ا اإل��ى حم�ض وهم وهزائ��م! اآهة -اأو اثنت��ان بل رمبا ثالث- 
اأفلت��ت يف كل امل�صهد اأهي نابعة من جوف االأر�ض اأم من جوف الرجل؟ 
ال يه��م فقد توحد االثنان لكن املهم اأنها لي�ص��ت اآهات خوف من العدو، 
و�صي��ول ر�صا�صاته، ولي�صت خوفا على النف�ض من اأن ترتقي اإلى مقام 
اخلالدي��ن؛ اإمن��ا هي اآهات حن��و على اجلبل امللق��ى جريحا على كتفي 
جب��ل يتحدى املوت بثقة املنت�ص��ر يف كل حال. يف تلك اخلطى ال�صاهقة 
االإدها���ض الباذخ��ة ال�صحر يقطع البطل م�صاف��ة ن�صف كيلو، بل ن�صف 
جمرة، وميحو وهم حتالف قاد ن�صف العامل �صد هذا البطل، وا�صرتى 
الن�ص��ف االآخر �صد دمه وترابه واأهل��ه، دون اأن يجني حلظة ن�صر بل 
ح�ص��د هزمية كاملة يف ذلك الن�صف، ويف كل �صر؛ حيث رجال الرجال 
كله��م من هذه الطين��ة اليمنية املعجونة بالطيب��ة والكرياء بالت�صامح 

واالإق��دام وبالقدرة على اجرتاح املعجزات يف زمن الهزائم واالنبطاح 
لل�صهيونية وداعمها االأمريك��ي واأدواتها املت�صهينة املوؤمركة.. يف تلك 
اخلط��ى التي يحمل �صاحبها ه��م النجاة برفيقه اجلريح تنت�صر اليمن 
كم��ا مل تفع��ل يف كل معاركها تنت�صر بتلك اخلط��ى يف معركة خمتلفة ال 
يعرفه��ا منطق النفط، وال ملعة ال��دوالر، يعرفها فقط ذلك اليمني الذي 
ق��اد مبفرده معركتن��ا جميعا، وقال وحده قيمن��ا جميعا، و فعل وحده 
م��ا يتوج��ب اأن نقوم به جميعا، فح��ق لنا اأن ن�صتن��د على هذه اخلطى 
لنكت��ب البط��والت احلقيقية واالأبط��ال الب�صطاء النب��الء، و لننق�ض يف 
ج��دار احلرب م�صن��د انت�صارنا بحروف تخطها اأق��دام اأبطال ميانيني، 
ولرن�ص��م عل��ى وجه الرتاب نهاي��ة العدوان، وبداية اليم��ن الطالع من 
بهجة الن�صر، واأ�صاطري الفداء، ف�صالما على مين هوؤالء بنوه، و�صالما 
عل��ى ن�صاء اأجن��ن رجاال ال يطاوله��م يف الرجولة ب�ص��ر وال يدانيهم يف 
الت�صحي��ة اأحد ، رجال �صدقوا اهلل والوطن والقيم فاأثمر �صدقهم ما ال 

ي�صدقه الكاذبون، ولكنه ي�صفي �صدور قوم موؤمنني.

ال ي��زال امل�صه��د البط��ويل للمقات��ل اليمني الذي 
اأنق��ذ زميله حتت وابل من الن��ريان ي�صغل و�صائل 
االإع��الم املختلفة واملواق��ع االإلكرتوني��ة العربية 
والعاملي��ة عل��ى حد �ص��واء، ويجتذب مل��ا يج�صده 
من معاين التفاين والفداء جموع املتفاعلني يف �صتى 

اأنحاء العامل.
مواق��ع اأجنبي��ة ع��دة ا�صتوقفه��ا ه��ذا امل�صه��د 
وتناولت��ه �صمن تقاري��ر خا�صة تطرق��ت فيها الى 
ال�صجاعة والثبات الذي حتل��ى بها املقاتل اليمني 
رغم الك��م الهائل من النريان الت��ي ت�صوب جتاهه 

وحتت قدمية.
وب�ص��كل الفت عرت بع�ض املواقع عن  ده�صتها 
وانبهاره��ا م��ن ه��ذا امل�صه��د اذ كيف له��ذا املقاتل 
موا�صل��ة ال�ص��ري دون اأن يتوقف ولو للحظة اأو اأن 
يظهر عليه عالمات الرغب��ة يف اإنزال زميله للنجاة 
بنف�ص��ه.. والتزام��ا مبب��داأ احلي��اد واملو�صوعي��ة 
بعي��دا عن ال�صيا�ص��ة ومن يكون املقات��ل واإلى من 

ينتم��ي واأي��ن يك��ون ه��ذا ال�ص��راع علق��ت بع�ض 
املواق��ع االأجنية عل��ى هذا امل�صهد باأن��ه ا�صتثنائيا 

وعمال بطوليا حقيقيا م�صورا.
وق��د تناول��ت مواقع اأخ��رى امل�صهد م��ن ناحية 
الت�صحية والوفاء والغاية النبيلة للمقاتل اليمني 
الذي مل يتخلى عن �صديقه اجلريح يف الوقت الذي 
كان بامكانه املناورة واخلروج من ار�ض املعركة.
ويف ح��ني رك��زت مواق��ع عل��ى العم��ل البط��ويل 
وامل�صاع��ر االن�صاني��ة التي يحمله��ا املقاتل اليمني 
ركزت اأخ��رى على اجلانب الالن�ص��اين والالخالقي 
للط��رف االخ��ر ال��ذي ا�صتم��ر يف اط��الق وابل من 
الن��ريان عل��ى رجل اع��زل يحاول ا�صع��اف جريح 

واخلروج من ار�ض املعركة.
وق��د ح�صي امل�صهد على ك��م هائل من التفاعالت 
ل��دى مرتادي ه��ذه املواق��ع حيث اثن��ت على هذا 
العم��ل البط��ويل وعل��ى ج�ص��ارة و�صالب��ة املقاتل 

اليمني وعدالة ق�صيته وا�صتحالة هزميته

وه����و  ال���ي���م���ن���ي  م���ش���ه���د   : األج�����ن�����ب�����ي   South Front م������وق������ع 
ي��ن��ق��ذ زم��ي��ل��ه اس��ت��ث��ن��ائ��ي وع���م���ل ب��ط��ول��ي ح��ق��ي��ق��ي م��ص��ور

»ب���������������������الغ���������������������ة األق�����������������������������������������������داں!«
ل��و مل ت�صج��ل كام��ريا االإع��الم احلرب��ي امل�صه��د اخل��ارق لكل 
ت�صوراتنا عن البطولة واالإيثار كما جتلتا لدى املجاهد الذي حمل 
رفي��ق ال�ص��الح ومر به اختب��ار النار واملوت يف اجل��وف ، وحاول 
اأي مرا�ص��ل اأو جماهد اأن يروي ما حدث لعجز عن الو�صف ، واإذا 
جنح اإلى حد ما فلن ي�صدقه النا�ض ، و�صيعترون روايته من بنات 
خياله ، وهذا هو معنى قولنا اإن ما �صاهدناه يفوق اخليال . كل ما 
بث االإعالم احلرب��ي م�صهدا من جبهات العز وال�صرف ، وظننا اأن 
م��ا �صاهدناه من ماآثر مقاتلي اجلي�ض واللجان ال�صعبية هو اأق�صى 
م��ا ميكننا ت�ص��وره ، جاءنا مبا ه��و اأكر اإبه��ارا واإدها�صا فيعمق 
اإح�صا�صنا بعجز ذخريتنا اللغوية وملكاتنا التعبريية يف االقرتاب 
من بهاء وبالغة و�صاعرية االأفعال ذاتها . و اأية �صورة اأبلغ ميكن 
اأن ياأتي بها �صاعر اأو فنان لقدم املجاهد امل�صعف وهي تدو�ض على 
ر�صا�ص��ة ما تزال حارة خمرتقة غبارها الذي اأثارته . اإنه اإعجاز 
نعج��ز ع��ن فهمه ، نح��ن الذي��ن �صنحت لن��ا الظ��روف باحل�صول 
عل��ى تعليم ميكنن��ا من اأن نديل باآرائنا يف م��ا ا�صماه ال�صهيد مهدي 
عام��ل ))1936-1987(( بامل�ص��كالت ))ال�صالونية(( ويف الوقت 
نف�ص��ه ن�صكو با�صتم��رار من رداءة العالق��ات االن�صانية بني زمالء 
العم��ل وبني االأ�صدقاء ، ومن طغيان ال�صلوكيات النفعية وعبادة 

امل�صالح ال�صخ�صية على ح�صاب االإخال�ض وال�صدق والوفاء بني 
االأ�صدقاء . 

تتخ��ذ االأم��م وال�صع��وب من التاريخ م��ادة للرتبي��ة على القيم 
االأخالقي��ة والوطني��ة له��ذا متج��د اأبطاله��ا وكل من تفان��ى الأجل 
امل�صلحة العامة وتخلدهم يف االأدب والفن ويف الذاكرة والوجدان 
، ويف عق��ول االأجي��ال وقلوبه��م ، فه��ل ن�صتفي��د م��ن ه��ذا الدر���ض 
االأخالقي فنقيم احتفاال �صنويا يعاد فيه متثيل امل�صهد االأ�صطوري 
يف نف���ض الوق��ت م��ن كل ع��ام ويف ذات املكان على �ص��كل م�صابقات 
متن��ح فيها اجلوائ��ز بهدف تربية ال�صبان عل��ى قيم حماية الوطن 
واالإيث��ار والت�صحية يف �صبيل الغايات النبيلة واإظهار املواطن يف 
اأ�صم��ى �صورة ممكنة �صدا على نزعات االأنانية املفرطة والفردية 
املتوح�ص��ة . اإن فعلن��ا ذلك فمن اأجلنا نحن اأم��ا املجاهد البطل فال 
اأظنه يحتاج �صيئا من زخرف الدنيا وبهارجها ، وال اأظنه ي�صتطيع 
ال�ص��ري بثبات و�صموخ ب��ني الر�صا�ض املنهمر م��ن كل اجلهات اإال 
الأن اهلل ق��د م��الأ قلبه وعقل��ه وكل تفكريه وعواطف��ه ومل يعد فيها 
مت�ص��ع الأي �ص��يء اآخر وه��ذا هو �ص��اأن املجاهدين م��ن اأبطالنا يف 
اجلي���ض واللجان يف كل اجلبهات ، وه��ذا هو �صر اأ�صرار �صمودهم 

وبطوالتهم التي تبهرنا وت�صعرنا بن�صوة الكرامة كل يوم .

من��������������������وذج ال�������ت�������ض�������ح�������ي�������ة وال������������ف������������داء

املقطع املذهل !!
كتب / احلسني السراجي 

يف تل��ك اللحظ��ات التي جتن فيها االأ�صود الأن امل��وت حمقق والنجاة �صبه م�صتحيل��ة ُي�صطر التاأريخ 
اليمني اجلهادي اأروع مقاطع ال�صجاعة واالإقدام واأنبل مواقف البطولة والت�صحية والفداء !!

موق��ف فدائ��ي اإمياين ي�صبه موقف الفداء ليلة الهجرة املباركة بني النبي والو�صي فاملوقفان معززان 
ب��روح الت�صحية واالإميان والفداء !! تابعت املقطع املذهل من هاتف اأحد الزمالء .. تابعته م�صدودًا !! 
راقبت��ه مذهواًل !! كانت يدي املم�صكة بالهاتف مت��ر ال اإرادياً باالجتاه الذي مي�صي نحوه الفدائي حتى 
�صعرت مبيالن ج�صدي يف نف�ض االجتاه !! اإنني اأنتظر اللحظة التي يكون هذا الفدائي قد و�صل فيها لر 
االأمان وهو يقطع م�صافة ن�صف كيلو حاماًل ج�صد رفيقه اجلريح على ظهره و�صط اإطالق النار الذي كان 
ات املطر بني رجليه ومن اأمامه ومن خلفه وعن ميينه وعن �صماله  ي�صتهدفه فتت�صاقط الر�صا�صات كزخَّ

طوال امل�صافة التي التقطتها عد�صات الت�صوير !!
ًا من االع��رتاف بذهوله الأنه لي�ض ِخدع��اً �صينمائية وال لقطات  م�صه��د مذه��ل ال يجد احلاق��د اللئيم ُبدَّ

مفركة بل حقائق واقعية ينحني املرء اأمامها اإجالاًل واعرتافاً بالعظمة والقد�صية !!
يف تل��ك االأثن��اء ع��ادت بي الذاك��رة ملا حدث ليل��ة الهجرة حني خاط��ب اهلل اأعظم ملكني لدي��ه : اأنزال 
فاحر�ص��اه !! م�صه��د عظيم يعطي اأبلغ درو�ض الدي��ن واملروءة وال�صجاعة والوف��اء واالإقدام !! وهكذا 

هي الرتبية االإميانية القراآنية فبوركت �صواعد اأبطال هذه االأر�ض املوعودة بالن�صر باإذن اهلل تعاإلى .

د.أحمد عبدالله الصعدي

كتبت :الدكتورة إبتسام املتوكل

ل���و ك��اَن ا اأن�شار اهلل ع�شاق ل�ل�حي��اة وال�ش�لط�ة واجل���اه ف�م��ا ق���ات���لوا ال�ط�غ����اة ولَ�ه��ادنوا العتاة الطواغيت وقوى 

ال�شتكبار ، ول��ك�ن ال�ع�ُ��ش���ق احل���ش���ين�ي اك��ب�ر مِ�ْن ه��ذا وذاك و ل�ه م�دلولت خ��ارجة ع�ن ح��ش�ابات م�ن�ظ�وم��ة 

الع�ق���ل ال�ب�ش��ري���ة وق��وان�ي�ن م�ن�اط��ي�ق�ه��ا الع�تب�اري�ة ، فهو ي�ع�ب�ر ع�ن ح�ال�ة ق���د ت��ب�دو غ�ي�ر م�ن�طقي�ة ف�ي 

من�اظ�ي���ر ا�شح��اب ن�ظ�ري�ات ال�ك��م ال�نف�ع��ية وم�ق�ارن��ات م��ي�زان ال�رب��ح وال�خ�ش��ارة ال�دني��وي�ة ، فال�م�ن�اف�ع و 

نت��اج ح��ش�اد ح�ق�وله�ا امل�ادي�ة ت��ش��ق�ط��ان ام���ام ر�ش��وخ�ي��ة ال�ثب�ات الي�م�ان��ي ال�ع�ق�ائ��دي ال��ذي ت�ج�ل�ى ف�ي 

اع��ل��ى قي�مة ال�ت�شح�وي��ة مب�واق�ف ان�شار اهلل يف كل مراح�ل ن�شالهم ت�ل�ك امل�واقف ال�تي ا�ش��بح�ت حم�ط�ات ل�الب��داع 

ال�ج�ه��ادي و م�نب��ع اله���ام ل�لم�ق�اوم�ي��ن ال�راف�ش�ي�ن ل�ث�ق�اف��ة ال�خ��ن�وع النح�راف�ي�ة والن�ش��ي�اع�ات الأذلل���ي�ة 

ال�تي رف��ش��ه�ا ان�شار اهلل جمل�ة وتف�ش�ي�ال موؤمنني بقول الإمام علي عليه ال�شالم املاأثور ) األ واإن الدع���ي ب�ن الدع����ي ق���د 

رك���ز بي��ن اثنتي���ن بي��ن ال�ش��لة والذل���ة وهيه��ات من���ا الذل����ة ( ، ح�يث م�ب�داأ ال�ش���ت�ش�الم الآن�بط�اح���ي غ�ي�ر 

وارد ف�ي ق�وامي��س ول�وائ��ح ال�م�در�ش��ة املُ�ح�م�دي�ة ال�ت�ي تخ�رج منه�ا اآل بيت ال��ر�ش��ول ) �س (

في مشهد بطولي خارق أذهل العالں الشهيد السويدي في رسالة من بني النار والغبار

ال���������������وف���������������اء ل���������ن���������ا دي�����������������ن وه���������وي���������ة
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احلقيقة نور  ك�شف  ا�شطوري  م�شهد 
الطغاة ل�يل  م�ن  ال�حق  ف�ج�ر  ب��ان 

ب�ريقه �ش�ع�شع  ج�بل  �ش�ايل  ال�ج�بل 
وله ق��وة  م��ن  اع��داه  ن���ار  دا���س 

�ش�قيقه �ش�ايل  وه�و  ال�ع�امل  اذه��ل 
الغزاة ر�ش�ا�شات  م�ن  واب�ل  ت�حت 

دق�يقة ف��ي  ال�ع�روبه  ت�اري�خ  �ش��ل 
�ش�باه ه�دهد  ل  الأو���س  زم��ان  م��ن 

العريقة ال�ح�شارات  ك��ل  واخ�ت�زل 
ُم�ب�تداه م��ن  ال�ي�م�ن  ت��اري�خ  ك���ل 

�شيقه وق�ت  ع�ينه  رم��س  حت��رك  م�ا 
وراه ل  ل���ف��ه  م���ال��ف  حيدري 

ع��شيقه ف�ي  وه�امي  ال�هامه  �ش�امخ 
اول�ياه ن�ه�ج  ف��ي  اهلل  ك�ت�اب  ف��ي 

اخلليقة رب  م��ع  اب�ت�اعت  ن�ف��شه 
ه�داه ف�ي  روح�ه  و  ان�فا�شه  ذاب��ت 

ي�طيقه ل  م�ا  ذي  ط�اق  �ش�بيله  ف�ي 
�ش���واه ع��م�ا  ل���ه  اهلل  ن���ور  ب����ان 

ع�ميقه ن�ظراته  القراآن  ه��دى  م��ن 
ك��ش�اه م��ن  ي�ق�ط�ر  اهلل  �ش�ل��ش�بيل 

تعيقه الع�دا  م�قدرت  ط�ريقه  ف�ي 
ات�ج�اه ك��ل  م���ن  م�ا�ش�ب�وه  رغ���م 

ن�ع�يقه م�اف�اده  ال��ش�اخوف  رام��ي 
ح�شاه ع�نده  ال�جبل  ه�ذا  م�ن  ع�ند 

ري�قه م�اجف  ه�و  ب��س  ري�قه  ج��ف 
رم�اه خ�طوه  م�ن  ات�ع�داه  م��ا  ك��ل 

ح�ريقه ب�ه  و�ش�ب�ت  ق�ل�به  ارت�ج�ف 
قفاه م�ن  ل�ه  ي�جي  ان�ه  ي�خاف  ذي 

حديقة ف�ي  وك�نه  م�ا�شي  وال�ول�ي 
خ��ط��اه ت��دف��ع  ذي  باهلل  وال��ث�ق�ه 

�ش�ه�ي�قه ي�ق�ب�ل�ها  اجلنة  ري��ح��ة 
م��ع��اه �ش�ب�ح�ان�ه  اهلل  ان  م��وؤم��ن 

�شديقه ي�شعد  ُعُمْر  الول�ى  خ�طوته 
عداه ي�حزن  ُع�ُمْر  الخ�رى  خ�طوته 

ط�ري�قه ف��ي  ت��ش�ب�ح  ذرات���ه  ك���ل 
�ش�ماه ف�ي  را�ش��ه  فالأر�س  ال�ق�دم 

رف�يقه ف�لت  م��ن  ع�ي�ب  ي��ردد  ذي 
ال�شالة ت��رك  ك�م�ا  ت�رك�ه  ال��خ�وى 

الوثيقة اهلل  ع�رى  ف�ي  ت�م�شك  م�ن 
دم�اه ف��ي  ال�شهادة  ح��ب  ت�م�تزج 

زيد البعوه

رج��ال �صنعته��م تعالي��م اهلل وثقاف��ة القراآن 
رج��ال ان بحثت عنهم �صتجده��م يف داخل اآيات 
الذكر احلكيم مو�صوفون باأروع ال�صفات رجال 
اهلل احب��اب اهلل اولي��اء اهلل ان�ص��ار اهلل وغريها 
م��ن ال�صفات التي يفتقد اليها اعداء اهلل واأولياء 

ال�صيطان الرجيم..
�صحي��ح االع��داء لديه��م بع���ض املنظومات 
االأ�صلح��ة  وبع���ض  الدفاعي��ة  ال�صاروخي��ة 
خمتل��ف  يف  واحلديث��ة  املتط��ورة  الع�صكري��ة 
املج��االت الري��ة والبحرية واجلوي��ة ولكنهم 
ال ميلك��ون منظوم��ة الع��زة والق��وة والثب��ات 
الذي ميتلك��ه املجاهد اليمني من ابطال اجلي�ض 

واللجان ال�صعبية..
ال ن��زال نتذك��ر املوق��ف ال�صج��اع والبط��ويل 
لل�صهي��د توفيق طنين��ة الذي مت اأ�ص��ره من قبل 
ازالم النظام ال�صاب��ق وتعذيبه والتحقيق معه 
وا�صتجواب��ه وفرك��ة وتزيي��ف كالم��ه والذي 
كان وال ي��زال و�صيبق��ى منوذج��اً يف البطول��ة 
وال�صجاع��ة والق��وة النف�صي��ة واملعنوية كذلك 
ال�صهي��د عب��د الق��وي اجل��ري ال��ذي مت ا�صرة 
خ��الل املعركة ومت دفنه حياً بعد ان طلبوا منه 
ان ي�ص��ب القي��ادة لكنه رف�ض وف�ص��ل ال�صهادة 
قوي��اً �صاخم��اً عل��ى ان ينفذ طلباً واح��دًا للعدو 

وهك��ذا احلال يتجدد مع املجاه��د العظيم الذي 
حت��دى الر�صا���ض وحت��دى القنا�ص��ني وحمل 
رفيق��ه اجلريح وم�صى بخطوات ثابته يف موقف 
امي��اين لي�ض له نظ��ري على مر التاري��خ حتى يف 
االأفالم امل�صل�ص��الت كل هذه النماذج هي عبارة 
ع��ن ق�ص�ض حقيقية واقعي��ه ملئات بل اآالف من 
املواق��ف الت��ي ي�صطره��ا رج��ال اهلل يف مواجهة 
الع��دوان.. تعال��وا ايه��ا املعت��دون واملرتزق��ة 
وارم��وا روؤو�صك��م ب��داًل م��ن ر�صا�صك��م حتت 
اقدام رج��ال اهلل وتعلم��وا منهم معن��ى الثبات 

والقوة وال�صمود والتحدي ..
كل ام��وال النف��ط والغ��از اخلليجية عاجزة 
متام��اً ع��ن ان ت�ص��رتي ول��و مق��دارا ب�صيط من 
ال�ضجاع��ة والقوة النف�ضية جلن��ود و�ضباط ال 

�صعود وبقية بعران اخلليج ..
هل متتلك الرت�صانة الع�صكرية االمريكية وما 
ي�صم��ى باملارينز وغريها من الف��رق الع�صكرية 
ذرة م��ن �صجاعة وبطولة املقات��ل اليمني؟ رغم 
زحم��ة التدريب��ات وك��رة الدرو���ض واملعدات 
الع�صكري��ة احلدية الهائل��ة ال ال متلك �صيء من 

هذه القوة التي يتمتع بها املجاهد اليمني..
بالن�صب��ة لن��ا لقد راأينا اهلل القائ��ل وان القوة 
هلل جميعاً يف مواق��ف بطولية تاريخية يج�صدها 
رجال اهلل من ابطال اجلي���ض واللجان ال�صعبية 
يف مواجه��ة العدوان ال�صعودي االمريكي االأول 

يقتح��م موق��ع ع�صكري حم�ص��ن من عل��ى �ُصلم 
والث��اين يحرق دبابات بوالع��ة والثالث يف حالة 
ا�ص��ر يف�صل ال�صه��ادة وان يدف��ن حتت الرتاب 
حي��اً على ان ال ي�صب القيادة او يرى منه العدو 
موقف��اً �صعيف��اً والراب��ع يحمل زميل��ه املجاهد 
على كتفيه يف ميدان املعركة ويدو�ض الر�صا�ض 
وينظر اليها باحتقار وازدراء وهو مي�صي م�صية 

الواثق باهلل مرفوع الراأ�ض ال ينحني اال هلل ..
راأينا يف اكر م��ن مو�صع ويف اكر من م�صهد 
كم انتم ايها االع��داء م�صاكني �صعفاء حقريون 
ال حول لك��م وال قوة رغم امكانياتكم الع�صكرية 
واملادي��ة اال ان ذل��ك ال ي�صاوي وثب��ة رجل من 

رجال اهلل يف ميدان املعركة ..
فقط وفق��ط االأع��داء اقوياء يف جم��ال الظلم 
واالج��رام وارتكاب املجازر ام��ا اثناء املعارك 
الق��وة  م��ن  ذرة  ميلك��ون  ال  فه��م  الع�صكري��ة 
وال�صجاع��ة يتبول��ون عل��ى انف�صه��م م��ن �صدة 
اخل��وف عندم��ا ي�صمع��ون �صرخة ان�ص��ار اهلل 
تنطل��ق م��ن افواههم قب��ل ان تنطل��ق ر�صا�صة 

واحدة من بنادقهم ..
القاه��ر  ه��و  اليمن��ي  ال�صع��ب  القاه��ر  ب��اهلل 
والغالب وب��اهلل القوي ال�صع��ب اليمني االأقوى 
وب��اهلل العزيز ال�صع��ب اليمني ال ميك��ن ان يذل 
وقد اثبتت االأيام ذلك لو كنا نقاتل قوماً يعقلون 
او يفقهون ولكنهم كاالأنعام بل هم ا�صل �صبيال.

باملنطق والعلم 
العسكري.. هي معجزة
أحمد عايض

جماهد تال�صت الدنيا يف مهمته وبرز ات�صاله باهلل يف اميانه واخالقه. احِلمل 
اجلري��ح خ�صمه. ورمل االر���ض الغائرة خ�صمه. والُبع��د اجلغرايف خ�صمه. 
والزمن بني احلياة واملوت خ�صمه. ور�صا�ض �صرعته ثانية وجزء من الثانية 
تط��ارده بعدواني��ة خ�صم��ه. ر�صا�ض تط��ارد جماهدا يحمل عل��ى ظهره اأخاه 
املجاهد اجلريح وهو يخطو باأقدامه خطوات التف�صل بني زمنها وزمن �صرعة 
الر�صا�ض �صوى ج��زء اإلى جزئني من الثانية.. الزمن الفا�صل لوحده معجزة 
ب��كل معن��ى الكلمة.. ل��و اأرخ��ى املجاهد ُخطوته ج��زءا من الثاني��ة الخرتقت 
الر�صا���ض ج�صده وج�صد رفيق دربه اجلهادي اجلريح لذلك مل يدنّون التاريخ 
الع�صكري عملينّة انق��اذ باأر�ض مك�صوفة حتت زخات الر�صا�ض املنهمر كاملطر 
ن يف الكت��ب وغريها فالعملية مل تعد عملية انقاذ  اأب��دًا على مدى التاريخ املدونّ
يف قل��ب �صعريها فكل �صيء يتال�ص��ى يف نامو�ض دورتها املادية والزمنية بل هو 
�صباق حميم بني ُخطى اقدام املجاهد اال�صطوري املنقذ الذي يحمل على ظهره 
حم��اًل ثقياًل ي��وازي وزن ج�صده هو اخوه املجاه��د اجلريح وبني �صرعة مئات 
العي��ارات الناري��ة القاتلة املتجة نح��وه التي تتجاوز �صرعته��ا الثانية وجزء 
م��ن الثانية. لذلك معرك��ة اخُلطى والر�صا�ض هي اأ�صط��ورة هزمت امل�صتحيل 
لذل��ك تتوقف ق��درات االن�ص��ان الواعية عل��ى الت�صليم بان رعاي��ة اهلل احلافظ 
الك��رمي كانت حا�ص��ره حتمي املجاهد العبد ال�صالح م��ن كل حدب و�صوب...

اأنه��ا معركة زمن ُخطى االقدام وزمن ن��ار العيار.. ولوعدنا اإلى ع�صر ال�صيف 
والرم��ح وال�صهم فلم يدون التاريخ القدمي عملية انق��اذ لفار�صاً او راجاًل حمل 
على ظهره او ظهر جواده جريحاً وانطلق م�صافة 500م بار�ض مك�صوفه حتت 
واب��ل من ال�صهام والرماح دون ان ي�صقط هو او هو وجواده اال باليمن وبزمن 
اليوم حدثت عملية الوفاء يف ع�صر االأعرية النارية الكا�صرة للزمن.. حدثت يف 
اليمن فقط ومن جماهد من جماهدي اجلي�ض واللجان وحتديدا بجبهة اجلوف 
..ه��ذا هو اليم��ن يتحدث بلغته اخلا�صة .لغة العقي��دة ترتجمها روح االميان 

والت�صحية...لذلك ينت�صر

الكتاب��ات التي تناول��ت املوق��ف االإن�صاين 
للمجاه��د معو���ض ال�صوي��دي ال��ذي اأ�صعف 
زميل��ه اجلري��ح واأنق��ذ حيات��ه و�ص��ط وابل 
م��ن الر�صا�ض من جمي��ع االجتاهات الكثري 
م��ن تل��ك الكتاب��ات -اإن مل تك��ن جميعه��ا- 
قراأت امل�صهد من زاوي��ة واحدة هي اجلانب 
االإن�ص��اين والبطولة الن��ادرة للمجاهدين من 
اجلي���ض واللج��ان.. ولكن م��ن وجهة نظري 
ال�صخ�صية ف��اإن هناك اأمرا اآخ��ر يك�صفه ذلك 
املقط��ع وهو خ�ص��ة ودناءة وحق��ارة العدو 
ال��ذي نواجه��ه.. حيث جن��د اأن ه��ذا العدو 
ال ميل��ك ذرة م��ن االأخ��الق والقي��م والدي��ن 

واالإن�صانية..
امل�صهد هو عب��ارة عن جماهد خا�ض غمار 
املعرك��ة لينق��ذ زميل��ه ال��ذي �صق��ط جريحا 
يف اأر���ض املعرك��ة وكان حري�صاً عل��ى اإنقاذ 
زميله من املوت حتى لو كلفه ذلك اأن ي�صحي 
بحيات��ه ، املجاه��د امل�صع��ف مل يك��ن لدي��ه 
و�صيل��ة موا�ص��الت الإ�صع��اف زميل��ه فحمله 
ف��وق كتفه مل�صافة لي�ص��ت بالق�صرية ، وظهر 
امل�صعف وهو يحمل زميله فوق كتفه ومي�صي 
به بخط��وات مت�صارعة ، ومل يكن املجاهد يف 

ه��ذه اللحظة يحمل بندقاً اأو اأي قطعة �صالح 
ا كانت .. ويف تلك اللحظة يجد نف�صه و�صط  اأيًّ
واب��ل م��ن الر�صا���ض تنه��ال عليهم��ا من كل 
جان��ب ، ت�صاهد هذا امل�صه��د فت�صعر بالرعب 
وال�صفق��ة عل��ى االثن��ني اجلري��ح وامل�صعف 
، وم��ن جهة اأخ��رى تتعجب من ح��ال اأولئك 
احلقراء االأن��ذال الذين كان��وا حري�صني كل 
احلر���ض عل��ى ان يقتل��وا جريح��اً وم�صعفاً 
وب�ص��وق ولهف��ة ونهم��ة ح��ارة ، وكاأنه��م قد 
وجدوا -واالأمر كذلك بالفعل- الفر�صة التي 
ال تعو���ض يف قت��ل اثنني م��ن اأف��راد اجلي�ض 

واللجان بطلقة ر�صا�ض واحدة ..!!
ه��وؤالء القتل��ة املجرم��ون ال ه��م له��م يف 
احلقيق��ة اإال القت��ل ولي�ض فيه��م بالفعل ذرة 

من دين اأو اأخالق او اإن�صانية ..
كان م��ن املفرت���ض عل��ى اأولئ��ك احلقراء 
االأن��ذال اأن ال ي�صتغل��وا ذل��ك املوق��ف للقتل 
اأخ��رى  مواط��ن  فهن��اك  االأرواح  واإزه��اق 
وظ��روف اأخ��رى غ��ري ه��ذا املوط��ن وه��ذا 
الظرف.. لكنهم جلبنهم وخ�صتهم وحقارتهم 
م��ن  الني��ل  يف  جه��دًا  ياأل��ون  ال  ونذالته��م 
املجاهدي��ن وت�صفية ح�صاباته��م معهم حتى 

لو كان الواحد منهم يف �صالة او حتى متعلقاً 
باأ�صتار الكعبة ..!!

كان م��ن املفرت���ض اأن ال مي���ض اجلري��ح 
وامل�صع��ف ب�صوء ولو من باب املعاملة باملثل 
يف اأق��ل االأح��وال ، فنح��ن ن��رى املجاهدي��ن 
م��ن اجلي���ض واللج��ان ال مي�ص��ون اجلرحى 
وامل�صعف��ني ب�صوء بل وي�صعون جاهدين اإلى 
اإ�صع��اف جرح��ى الع��دو متاما كم��ا يفعلون 
بجرحاه��م ، وحت��ى جن��ود الع��دو الهاربني 
م��ن اأر���ض املعركة تاأبى قي��م واأخالق ودين 
املجاهدين م��ن اجلي�ض واللج��ان ان مت�صهم 
ب�ص��وء ، وال�صور وامل�صاه��د الكثرية التي ال 
ح�صر له��ا والتي التقطتها عد�ص��ات الكامريا 
�صاهدة على ذل��ك .. فهل اأدركنا الفرق؟ وهل 
عرفن��ا �صر الن�صر واحلف��ظ والتاأييد من اهلل 

تعالى القوي القادر للمجاهدين؟
اإنه��ا االأخ��الق والقي��م النبيل��ة وااللتزام 
باأوامر ال�صرع ومب��ادئ الدين احلنيف التي 
نراه��ا يف اأولي��اء اهلل املجاهدي��ن من اجلي�ض 
القي��م  م��ن  االن�ص��الخ  مقاب��ل  يف  واللج��ان 
واالأخالق والدي��ن الأولي��اء ال�صيطان وقرنه 

اخلبيث.. )والعاقبة للمتقني(

ت�����ق�����ه�����ر؟!إن�������ق�������اذ اجل�������ري�������ح م�������ن ق�����ب�����ل م���ج���اه���د ال  إل������ه������ي������ة  م������ن������ظ������وم������ات 

لن��ا  نقل��ت  كام��ريات،  ُهن��اك  اأنَّ  ل��و  تخيل��وا 
وحن��ني،  واأح��ٍد  ب��در،  ملعرك��ِة  ��ة  احليَّ ال�ص��ورة 
واالأحزاب)اخلندق(، وخير... وما جرى فيها من 
َل االإر�ص��ال، وراأينا ما جرى يف  ك��ر وفر، ولو توا�صَ

فني، وكربالء .. �صِ
لن اأباِل��ْغ اإذا ُقلُت؛ باأننا ل�صن��ا ِبحاجة اإلى روؤيِة 
ذلك، فما ن��راُه اليوَم ِمن حامل��ي الراية املُحمدية؛ 
��ُد واِقًع��ا حًيا لرج��اٍل جتُد يف اأحده��م يا�صر،  يتج�صَّ
ويف اآخ��ٍر عم��ار، ويف ثال��ٍث امِلق��داد، ويف رابٍع علي 
، ويف خام���ضٍ احل�ص��ن، ويف �صاد���ضٍ احل�صني، ويف 
ا�ض؛ �صالم اهلل عليِه��م اأجمعني... لعلَُّكم  �صاب��ٍع العبَّ
�صاَه��ْدمُت امل�صَهْد الذي اأخذ القلوب، وجميُع م�صاِهِد 
ج��ال االأبط��ال ته��ز االأبدان..ونقل��ِت الكام��ريا  الرِّ
احَل��َدْث بال�صوِت وال�صورة، يف م�صَهٍد مل يحُدْث يف 
احلروِب احلديث��ِة كلها..فماذا يخطُّ البيان، وماذا 
��َط املُجاِهدون جمي��ع التباِب  ي��ِزفُّ الَقَل��ْم: لقْد م�صَّ
ال�صغ��رية، يف ال�صح��راِء ال�صا�ِصع��ة يف اجل��وف، 
وهَرَب املُرتزقة اإلى ال�صل�صلِة املُقاِبلة.. ويف واحدٍة 
م��ن التباب؛ ج��اءت ر�صا�صُة مرت��زق؛ لت�صتقرَّ يف 
ج�صِد اأح��ِد املجاِهدين اليمنيني الوطنيني االأبطال؛ 
يقف��ُز زميل��ه ويرِب��ُط ل��ه، ولك��نَّ اجلري��َح يدُخل يف 

غيبوبة.. 
ِة املُجاِهدين ويقول: يتلفَُّت نحَو بقيِّ

-هل عندنا اأي اإ�صعافاٍت اأوليه.. يُردُّ عليِه اأحَدهم 
ُ خزنة الر�صا�ِض يف ر�صا�صِه قائاًل: وهو يغريِّ

التب��ِة تل��ْك..  ُكله��ا يف  -طبيبين��ا واالإ�صعاف��ات 
ُة تبُع��ُد حوايل  وُي�ص��رُي بي��ده نحَوه��ا .. كان��ت التبَّ

كيلومرت..
نظ��َر البطُل اإل��ى البطِل اجلري��ح.. يناديه با�صمه 
ويحرك��ه مين��ة وي�ص��ره، ويق��وُم بال�صغ��ِط عل��ى 
�ص��دره بكلت��ا يدي��ه، �صغط��اٍت ُمتتالي��ة.. خرَجْت 

عط�صٌة خفيفة.. �صاَح البَطُل لُرفقائِه قائاًل:
ُه ِبخري.. وفج��اأًة يعوُد اجلريُح  -احلم��د هلِل.. اإنَّ

اإلى غيبوبته..
َر البط��ُل حم��َل اجلريح عل��ى ظه��ِره.. وحنَي  ق��رَّ

اأدركتُه عيوُن زمالئه �صاحوا به:
ْف..فانتِظْر حت��ى يِحلُّ  -م��اداَم النزي��ُف ق��د توقَّ

الظالم .. اأما االآَن فهو خُماطرٌة كبرية..

ح بيده اإليهم وقال: لوَّ
-ا�صتودعك��م اهلل، ف��اإْن جن��وُت ف�صاأنِق��ُذ زميلي، 
و�صاأع��وُد اإليك��م عن��َد الُغ��روب، واإن ا�صُت�صِه��دْت؛ 
نا  ا واهلل ُنداِفُع عن اأر�صِ فخذوا بالثاأِر كما يِجْب، فاإنَّ

وِعر�صنا، وُنقاِتُل عمالء وُمرتزقة من كل دولة..
قفَز اأحُدهم من مرت�ِصِه وقال:

-ماُدم��َت م�صمًما على اإ�صعاف��ه االآن، فاأنا اأقوى 
من��َك ُبني��ة، واأعر���ضُ من��ك ِج�صًم��ا، و�صاأق��وُم اأن��ا 

باملُِهمة... ردَّ عليِه وهَو مي�ِصُك باجلريح وقال:
يف  رفيق��ي  كاَن  فق��د  غ��ريي،  يحمل��ُه  ال  -واهلِل 
مرت�ص��ي.. اأخ��ذه عل��ى ظه��ره، ث��م حم��َل �صالحه، 
ودع��واُت اجلمي��ع ت��رتدُد باأ�ص��واٍت م�صموع��ة، ال 

تقطُعها اإال زخاِت الر�صا�ض:
اَك اهلل..حفظكما اهلل.. حماكما اهلل.. -قوَّ

ُه جبٌل ين��ِزُل من جبل، وفوَق  حت��رَك البطُل وكاأنَّ
كتف��ه جريٌح بطل.. بداأْت اأولى خطواِته، يف االأر�ِض 
ْد “ربنا اأف��رغ علينا  املك�صوف��ِة للع��دو، وه��و ُي��ردِّ

ر” الله��م �ص��ل  �ص��ًرا وثب��ت اأقدامن��ا”، ث��م ُيَك��رِّ
عل��ى حُمم��ٍد واآل حممد، واع��ِم اأب�صاُره��م، واأبطل 
كيَدُه��م” . تقاطرْت نح��َوُه الر�صا���ض وكاأنها مطٌر 
غزي��ر، واحدٌة تقُع اأمامه ف��ال يلتفت، ومترُّ اإحداها 
��ب اجلريح،  بج��واِر اأذن��ه، فيحم��د اهلَل اأنها مل ُت�صِ
ُد قائ��اًل: “وجعلنا  وتق��ُع اأخرى بني رجلي��ه؛ فرُيدِّ
ا، فاأغ�صيناُهم  م��ن بني اأيديهم �صًدا ومن خلفهم �ص��دَّ
فُهم ال ُيب�صرون”.. ت�صارَعْت خطواُتُه، وتكاثر عدد 
الر�صا�ض حوله.. الطريُق طويل، والرماُل رخوة، 
واالأر���ضُ مك�صوف��ة، وال توج��ُد بينها �صج��رٌة، اأو 
�صخ��رة.. وا�صَل خطواته كمن ينُظ��ُر اإلى الهدف، 
ال يفكر يف �صيٍء غريه.. مل ي�صُعر بثقِل اجلريح فوَق 
كتفه، ومل يلتفت مينًة وي�صره، ومل ُيَحدِّث نف�صه اإال 
بحدي��ِث النَّ�صْر، ومل ي�ُصْك للحظٍة واحدة باأنَّ ُهناَك 
ل اجلرَي  قوًة ف��وَق االأر�ِض ت�صتطيُع اإيقافه.. وا�صَ
بثقِة املوؤمن، وعزميِة املجاهد، و�ُصرعِة الفاِر�ْض...

املرتزق��ة  اأ�ص��واُت  كان��ت  املُقاِبل��ة،  التِّب��اب  يف 

تتواإلى: -ال يهرب يا جماعة.
-لعن اهلل ابتكم وال اأحد قَدْر ي�صيبه.

-يا خوات نورة وين تدريبكم.
ُكم. ة وين قن�صَ -يا خوات �صمَّ

-ر�صوا عليه باملعدل 12/7، وب 14/7
��ِة املُقابلة، ومتَّ  ��َل البط��ُل املجاِهْد اإل��ى التبَّ و�صَ

معاجلة البطِل اجلريح..
اإل��ى اجلب��ِل وق��ْد ان��زَل  و�ص��َل البط��ُل اجلَب��ِل 
بالع��دوِّ م��ن الرعِب ما اأن��زل، و�صل بع��َد اأن اأرعَب 
قلوبه��م املرجتفة، واأبكى اأعينه��م اخلائنة، واأدمى 
اأج�صادهم املُ�صتاأجرة، واأ�صَعَق اأفئدتهم املُنهارة..
و�ص��َل البطُل ت��اِرًكا لالأجيال �صورة ل��ن ُتن�صى، 

وموِقٌف ال مُيحى، ودر�ٌض لن يبلى..
��َل ا�صم��ُه يف قائم��ِة  و�ص��َل البط��ل؛ بع��َد اأن �صجَّ
االأوائل العظماء، من اأ�صحاِب بدٍر واأحٍد وكربالء..
ومْن ي�ُصك حلظة يف الن�صِر على اأيدي هذا واأمثاله 
فاأن�صح��ه، مب�ص��ح وجهه وراأ�صه م��ن الرتاِب الذي 

م�صى عليه هذا البطل، وحينها �صيِجُد و�صيلم�ُض؛
يف كل ذرة رم��ٍل م��ن تل��َك الرمال؛ ثق��ٌة بالن�صر، 

وفرحٌة برجاِل الرِّجال، و�صكٌر هلل!

��������������������������������ص��������������������������������ر! ِرج���������������������������������������������������������������������������������������������������������������اُل ال��������������������������������نَّ

بقلم/ عبدالرحمن محمد عبدامللك املروني

أم����������������������ني اجل�����������وف�����������يم��������������ش��������������ه��������������د أس��������������������ط��������������������وري



محافظاتاألحـــد 2018/2/18م املوافق 3 جماد الثاني 1439هـ العدد )252(14

وزع االإعالم احلربي م�صاهد متعددة لعدد من املناورات وتخرج دفع ع�صكرية يف عدد من املناطق 
الع�صكرية التابعة لوزارة الدفاع وهيئة االركان العامة .

فف��ي املنطق��ة الع�صكري��ة ال�صابعة �صهدت حفل تخ��رج دفعة ع�صكري��ة حملت اأ�ص��م  )) انا فتحنا 
ل��ك فتح��ا مبين��ا ((  ويف احلفل  مرت م��ن اأمام املن�صة ت�صكي��الت ع�صكري رمزية، عق��ب ذلك انطلق 

اخلريجون يف مناورة ع�صكرية بالذخرية احلية ومهاجمة مواقع العدو االفرتا�صية. 
كم��ا تخ��رج دفع��ة ع�صكرية ومناورة با�ص��م )) ال�صهيد ابراهي��م املهدي (( يف املنطق��ة الع�صكرية 
اخلام�ص��ة ، كم��ا �صهدت املنطق��ة الع�صكرية ال�صاد�صة تخرج دفعة ع�صكرية با�ص��م ال�صهيد اأبو حيدر 

احلمزي ،  وكانت املنطقة الع�صكرية الرابعة تخرج دفعة ع�صكرية ومناورة.

مختلف املناطق العسكرية تشهد مناورات  وتخرج  دفع عسكرية  اجتماع بعمران ملناقشة 
املهام والنشاط اإلداري 

باحملافظة
ناق�ض اجتماع للمكتب التنفيذي واالأجهزة احلكومية 
مبحافظ��ة عم��ران ي��وم االأربعاء ع��ددا م��ن املوا�صيع 
للدول��ة  االإداري  اجله��از  ون�ض��اط  مبه��ام  املتعلق��ة 
واالأجه��زة احلكومي��ة باملحافظة واآلي��ات عملها اإداريا 

ووظيفيا.
ويف االجتم��اع مت مناق�ص��ة التقري��ر امل��ايل ملدي��ر عام 
مكت��ب املالية باملحافظ��ة عادل كعيبة وم��ا ت�صمنه من 
مه��ام يف اجلان��ب امل��ايل ومنها تنفي��ذ املوازن��ة العامة 
احلكومي��ة  واأجهزته��ا  املحلي��ة  لل�صلط��ة  للمحافظ��ة 

للعام2017م.
اأ�ص��ار التقري��ر اإل��ى انه بلغ��ت جمل��ة اال�صتخدامات 
والنفقات العامة لل�صنة املالية2017م 12 مليار و216 
ملي��ون و402 األ��ف ريال، فيم��ا بلغت جمل��ة املوارد 7 

مليارات و220 مليون و901 األف ريال.
واأك��د كعيب��ة اأن مكتب املالي��ة تبنى خط��ط اإيرادية 
وفاعل��ة بهدف حتقيق منو وحت�صني يف جانب حت�صيل 
وتنمي��ة امل��وارد املالي��ة للمحافظة مبختل��ف جوانبها 

واأوعيتها وم�صادرها القانونية.
كم��ا اأكد املحاف��ظ اأهمي��ة تن�صيط العم��ل خا�صة مع 
ما مت��ر به بالدنا من جان��ب ا�صتثنائ��ي والذي يتوجب 
التفاين واالإخال�ض والعمل بروح الفريق الواحد وخلق 

التعاون البناء بني خمتلف اجلهات احلكومية.

قدمت حرائر منطقة بيت بو�ض مبركز 
حمافظ��ة �صنع��اء قافل��ة غذائي��ة دعما 
للجي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة يف ميادين 

العزة والكرامة وال�صرف.
واأكدت حرائ��ر بيت بو�ض اال�صتعداد 
تقدمي املزيد من القوافل الغذائية حتى 
حتقي��ق الن�صر.. معت��رات ذلك اأقل ما 
ميك��ن تقدمي��ه مل��ن ي�صح��ون بدمائهم 
االأر���ض  ع��ن  الدف��اع  يف  واأرواحه��م 

والعر�ض وال�صيادة الوطنية.
حرائ��ر  بو���ض  بي��ت  ن�ص��اء  ودع��ت 
دع��م  تق��دمي  اإل��ى  واليم��ن  املحافظ��ة 
اجلبه��ات بالغ��ذاء وامل��ال .. م�صي��دات 
رج��ال  ي�صطره��ا  الت��ي  باالنت�ص��ارات 

الرجال يف ميادين ال�صمود.
بو���ض  بي��ت  حرائ��ر  وا�صتنك��رت 
اجلرائم الت��ي يرتكبها حتالف العدوان 
يف خمتلف املحافظات .. داعيات اأحرار 
العامل اإلى الت�صامن مع ال�صعب اليمني 
والتدخل الإيق��اف املجازر التي يرتكبها 

حتال��ف الع��دوان بح��ق اليم��ن اأر�ص��ا 
واإن�صانا.

يف حني كرمت دائرة الثقافة القراآنية 
العا�صم��ة ع��ددًا  الأن�ص��ار اهلل واأمان��ُة 
م��ن الط��الب يف العا�صم��ة �صنعاء ممن 
اأجادوا حفظ اأجزاء من القراآن الكرمي.

فف��ي جام��ع الرحم��ن بح��ي اجلراف 
مبديري��ة الثورة، اأقام��ت اإدارة حلقات 
الق��راآن الك��رمي حف��ال تكرميي��ا للطالب 

الذين اأج��ادوا حفظ اأج��زاَء من القراآن 
الك��رمي، كذل��ك يف مديرية بن��ي احلارث 
الت��ي احتف��ت بتكرمي عددا م��ن الطالب 
بفعالية خطابية اأقيمت باجلامع الكبري 
الط��الب  فيه��ا  ا�صتعر���ض  بالرو�ص��ة 
مناذج مم��ا تعلم��وه يف الف�ص��ل االأول، 
كما ثمن االأهايل يف جامع اخلري مبديرية 
الوحدة اجلهود العظيمة لكل من �صاهم 

يف التعليم والتدري�ض لكتاب اهلل.

التق��ت قي��ادة حمافظ��ة �صع��دة ممثل��ة 
مبحاف��ظ املحافظ��ة حمم��د جاب��ر عو�ض، 
وم�صرف املحافظة يو�صف الفي�صي، م�صائخ 
ووجهاء مديرية قطابر، وذلك للتاأكيد على 

اال�صتمرار يف مواجهة العدوان.
ويف اللق��اء ال��ذي اأت��ى �صم��ن �صل�صل��ة 

لقاءات قبلية بالقبائل وامل�صائخ يف خمتلف 
املديري��ات وم��رور األ��ف يوم م��ن ال�صمود 
العم��ل  وتن�صي��ق  الع��دوان  مواجه��ة  يف 

امل�صرتك.
ورحبت قيادة املحافظة باملوقف الثابت 
الأبن��اء قبائ��ل خ��والن عام��ر يف مواجه��ة 

عل��ى  االمريك��ي  ال�صع��ودي  الع��دوان 
اليم��ن وقدومهم ال��ى مدينة �صع��دة لعقد 
ه��ذا اللق��اء.. واأ�ص��ادت القي��ادة باملواقف 
ال�صجاع��ة الأبن��اء قبائ��ل خ��والن عام��ر يف 
الت�صدي لقوى الع��دوان، وكذلك تعاونهم 
يف رف��د اجلبه��ات بامل��ال والرج��ال.. واأكد 
عام��ر  خ��والن  قبائ��ل  ووجه��اء  م�صائ��خ 
وقوفه��م �صفا واح��دا يف مواجهة العدوان 
وتعزي��ز االأم��ن واال�صتق��رار يف املديرية.. 
و�ص��ددوا عل��ى الت�ص��دي لكل م��ن يحاول 
و�ص��ق  الوط��ن  وا�صتق��رار  باأم��ن  العب��ث 
ال�ص��ف الوطني.. يف حني كرم��ت موؤ�ص�صة 
التكافل االجتماعي��ة التنموية اأ�صرة �صهيد 
�صدق الكلمة امل�ص��ور �صفري ال�صامي الذي 
ا�صت�صهد يف ميدان عمله الواقع بجبهة خب 

وال�صعف يف اجلوف.

صنعاء : قافلة غذائية من حرائر بيت بوس دعمًا للجبهات وتكرميًا  حلفظة القرآن الكرمي قيادة صعدة تلتقي مشائخ ووجهاء قبائل خوالن عامر

اأق��ام اأبن��اء مديري��ة ال�صلي��ف مبحافظ��ة احلدي��دة اأم�صي��ة ثقافي��ة 
خطابي��ة واإن�صادي��ه، وذلك دعماً للدف��ع بال�صباب اليمن��ي نحو جبهات 
القت��ال وال�صرف.. وح�صر الوقف��ة جمع من اأبن��اء املديرية من مثقفني 
مود  ووجاه��ات واأدب��اء، وتناولت عددًا م��ن الفقرات التي ع��ززت ال�صنّ
االأ�صطوري اليمني بوجه العدوان ال�صعودي االأمريكي ودعم اجلبهات 
باملال والرجال لالإ�صهام يف اجلهاد العظيم جنبا اإلى جنب مع املجاهدين 
من اأبطال اجلي�ض واللجان ال�صعبية الذين ي�صطرون اأروع االنت�صارات 

يف خمتلف جبهات العزة والكرامة.
يف ح��ني خ��رج ط��الب وتربوي��و مدر�ص��ة خالد ب��ن الولي��د مبديرية 

املراوع��ة �ص��رق حمافظ��ة احلدي��دة يف وقف��ة احتجاجي��ة ا�صتن��كارًا 
ال�صتمرار العدوان ال�صعودي االأمريكي.

وع��ر احلا�ص��رون يف وقفته��م ع��ن اإفال���ض وهزمية ق��وى العدوان 
وزبانيته��م اأم��ام اإرادة جماهدي اجلي�ض واللج��ان ال�صعبية االأبطال يف 
خمتل��ف ميادين القتال، م��ا دفع جمرمي العدوان اإل��ى ارتكاب املجازر 

الهمجية بحق االأبرياء.
واأك��د املتظاه��رون اأن ا�صتمرار الع��دوان بح�صاره وقط��ع الرواتب 
ونق��ل البن��ك املركزي وحماربت��ه لالقت�ص��اد الوطني ل��ن يركعهم مهما 

كانت االأثمان

اغتال م�صلحون جمهولون، يوم اجلمعة، مواطنا بحي اإمناء مبديرة املن�صورة حمافظة عدن.
وبح�ص��ب و�صائ��ل اعالم مقربة من العدوان فاأن م�صلحني ملثمني كان��وا ي�صتقلون دراجة نارية اأطلقوا 
ل من �صيارته ل�صراء خ�صار من حمل بال�صارع الرئي�صي بحي  واب��اًل من الر�صا�ض عل��ى ال�صاب الذي ترجنّ

اإمناء.
واأ�صي��ب ال�صاب باأع��رية نارية يف اأنحاء متفرقة من ج�صده، ومت اإ�صعاف��ه اإلى اإحدى امل�صت�صفى، لكنه 

تويف متاأثرًا بجراحه.
وكان م�صلح��ون جمهول��ون قد اغتال��وا، الثالثاء، القي��ادي يف حزب االإ�صالح، واإم��ام وخطيب م�صجد 

بعدن. املعال  مبديرية  امل�صاجد  اأحد  وخطيب  اإمام  كمادي  �صوقي  "الثوار"، 
ياأت��ي ذل��ك يف �صياق الفو�ص��ى االأمنية وانت�ص��ار اجلماعات امل�صلح��ة وال�صراعات ب��ني اأجنحة الغزو 
واالحتالل التي ت�صهدها مدينة عدن واملحافظات الواقعة حتت �صيطرت االحتالل ال�صعودي واالإماراتي.

احلديدة: أقامت أمسية ثقافية في مديرية الصليف ووقفة تربوية باملراوعة 

ع������������������������������������دن: 
ع���������م���������ل���������ي���������ة 
اغ�����������ت�����������ي�����������ال 
ج���دي���دة في 
احمل�����اف�����ظ�����ة 

نظ��م اأبناء مديرية خارف حمافظة عمران وقفة قبلية م�صلحة 
يف اإطار حملة للتعبئة العامة والتح�صيد للتجنيد الر�صمي.

ويف الوقفة التي ح�صرها اأمني عام املجل�ض املحلي  للمحافظة 
ال�صي��خ �صالح املخلو���ض، ومدير عام املديري��ة  ح�صني العزي، 
وعدد من وجهاء وم�صائخ املديرية، اأكد امل�صاركون ا�صتعدادهم 
الدف��ع  بال�صب��اب للتجني��د الر�صم��ي لرف��د اجلبه��ات باملقاتلني 

تعزيزا لل�صمود يف مواجهه العدوان.
واأ�صاد اأم��ني حملي املحافظة ال�صيخ �صال��ح املخلو�ض ومدير 
ع��ام املديرية ح�ص��ني العزي بت�صحي��ات اأبن��اء مديرية خارف  
يف خمتل��ف املحط��ات ويف جبهات ال�ص��رف والبطولة يف مواجهة 
الع��دوان االأمريك��ي ال�صع��ودي.. وق��ال اأم��ني املجل���ض املحلي 
اإن الع��دوان اأدرك جي��دا اأن اأبن��اء قبائ��ل اليمن ل��ن ي�صت�صلموا 
فح��اول اإث��ارة ال�صراع بينهم، لك��ن رهاناته �صقط��ت اأمام وعي 
اأبن��اء هذا القبائل االأبية.. وحث اأبن��اء املديرية بالتفاعل الكبري 
م��ع حمل��ة التعبئ��ة العامة والتح�صي��د وااللتح��اق مبع�صكرات 

التجني��د الر�صمي التي دعت لها وزارة الدفاع ملوا�صلة ال�صمود 
والت�ص��دي له��ذا الع��دوان الغا�ص��م.. واأك��د بيان الوقف��ة اإعالن 
النفري العام ورفد اجلبهات بقوافل العطاء اليماين االأ�صيل الذي 
�صيك��ون احلا�صم يف هزمية العدوان و�صياغ��ة الن�صر لهذا البلد 
لين��ال حريت��ه وكرامته وا�صتق��الل ق��راره.. واأ�صار البي��ان اإلى 
اإع��الن قبلية خارف ال�صلح العام والتفرغ اإلى مواجهة العدوان 

الغا�صم، كما �صدد البيان على اأهمية التكافل االجتماعي.

عمران: أبناء مديرية خارف يعلنون النفير العام واحلشد للتجنيد الرسمي

عقد يف مديرية بعدان مبحافظة اإب اجتماٌع مو�صع لقيادة ال�صلطة املحلية واملكاتب التنفيذية 
واأن�صار اهلل وعدد من الوجاهات وامل�صايخ يف املديرية.

و�ص��دد املتحدثون على اأهمي��ة اأن ي�صت�صعر اجلميع خطورة املرحل��ة والظروف اال�صتثنائية 
الت��ي مت��ر بها البالد وحجم املوؤامرة التي ي�صعى العدوان ال��ى تنفيذها، داعني اجلميع الى بذل 
ق�ص��ارى اجلهود يف التفاعل والتعاطي املوؤثر من اجل اجن��اح حملة التعبئة والتجنيد الر�صمي 

ورفد اجلبهات باملال والرجال.
وخل���ض االجتماع اإل��ى قرار يق�صي بت�صكيل ث��الث جلان للتعبئة والتح�صي��د ورفد اجلبهات 

باملال والرجال يف املديرية.

اجتماع موسع في 
مديرية بعدان 

مبحافظة إب
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الإ�ســام ديــن مرتابط، ديــن متكامل ل يقبل منك هــذا واأنت تارك لهذا وراف�ــض له، يجب اأن 
تتحــرك يف كل املجــالت، اأن تتحرك بكل اإمكانياتك يف كل املجالت؛ لأن اهلل اأنزل اإلينا ديًنا 

ا؟   كامًا فلماذا يكون تطبيقنا له منقو�سً

َبُع��وا{ الكبار تراأوا  ِبُع��وا ِم��َن اَلنِّذيَن اَتنّ اأَ اَلنِّذي��َن اُتنّ }اإِْذ َت��َرَنّ
م��ن ال�صغ��ار، وال�صغار هم من كان��وا يف الدني��ا ي�صفقون لهم، 
ويوؤيدونه��م، ويدعمونهم باأمواله��م وباأل�صنتهم وباأنف�صهم، يوم 
�ْصَباُب{  َعْت ِبِهُم ااْلأَ القيامة يتراأون منهم }َوَراأَُوا اْلَعَذاَب َوَتَقَطنّ
كل الو�صائ��ل تتقطع فيما بينهم، حت�صل ح�صرات عظيمة، ولكن 
يف اأي ط��رف حكاها اهلل �صبحانه وتعال��ى؟ وعن من؟ عن الكبار 
اأم ع��ن ال�صغ��ار؟ ال�صغار هم م��ن �صيكونون اأكر اأ�صف��اً وندماً 
َبُعوا{ عندما راأوا اأولئك ت��راأوا منهم يف هذا  }َوَق��اَل اَلنِّذي��َن اَتنّ
املوق��ف ال�صعب، وعرفوا باأنهم اأ�صل��وا اأنف�صهم ملا اتبعوهم يف 

الدني��ا، يوم كان��وا متبعني لهم يف الدنيا، ب�صب��ب اتباعهم لهم يف 
الدني��ا، وراأوا باأنهم ال ميك��ن اأن ينفعوهم ب�صيء يف ذلك املوقف 
الرهيب، بل يتراأون منهم، يعلنون تخليهم عنهم يف ذلك املوقف 
ال�صع��ب، حت�صل ح�صرات �صديدة، فيقول ماذا؟. }َوَقاَل اَلنِّذيَن 
اأَ ِمْنُهْم{ ليت لن��ا كرة: نرجع اإلى  ًة َفَنَتَرَنّ َبُع��وا َل��ْو اأََننّ َلَنا َك��َرنّ اَتنّ
ا{. ال يوجد  اأُوا ِمَننّ اأَ ِمْنُهْم َكَما َتَرَنّ الدنيا مرة ثانية نرجع }َفَنَتَرَنّ

هناك رجعة نهائياً.
ُ اأَْعَماَلُهْم َح�َص��َراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِبَخاِرِجنَي  }َكَذِل��َك ُيِريِهُم اهلَلنّ
��اِر{ �صتجد هك��ذا احل�ص��رات لالأتب��اع؛ الأن االأتباع هم  ِم��َن الَننّ

م��ن ي�صعد عل��ى اأكتافه��م الظاملون، وم��ن باأمواله��م وتاأييدهم 
ت�صت��د �صواع��د الطغ��اة واملجرمون، ه��م اجلنود، ه��م التجار، 
ه��م االأعوان، هم من ي�صفقون، هم م��ن يوؤيدون. قد يكون هناك 
�صخ���ض واحد فقط موقف��ه بالن�صبة للجميع كموق��ف ال�صيطان 
}َوَم��ا َكاَن يِلَ َعَلْيُكْم ِمْن �ُصْلَط��اٍن اإِاَلنّ اأَْن َدَعْوُتُكْم َفا�ْصَتَجْبُتْم يِل َفال 
َتُلوُم��ويِن َوُلوُموا اأَْنُف�َصُكْم( وتالح��ظ اأن احل�صرة تاأتي بني هذه 
االأط��راف الت��ي كان��ت يف الدني��ا ت�صود م��ا بينها حال��ة من الود 

والتاأييد والتعاون وغريه.
جند اأنه ح�ص��ل مثلها مع اإبلي�ض يف موقف النا�ض من اإبلي�ض، 

نقول: ]ن�صتاهل؛ الأننا كنا عارفني يف الدنيا باأنه عدو، وعارفني 
باأن��ه يريد اأن ي�صلنا، وعامل��ني باأنه يري��د اأن يدعونا اإلى عذاب 
ال�صعري، وعاملني بهذه االأ�صياء كلها فنحن ن�صتاهل اأن يغوينا[ 
األي�ص��وا �صيقولون هك��ذا؟.. لكن اأن ترى نف�ص��ك اأنك كنت توؤيد، 
ع وجتند نف�ص��ك ومالك مع اأطراف هي  وتن�ص��ر وتدعم، وت�صِجنّ
�صال��ة �صتكون احل�صرة هنا، اأنك اأ�صعت عمرك مع طرف اأودى 
ب��ك اتباعه وتاأيي��ده ودعمه اإلى قعر جهنم، وه��ذا الطرف ياأتي 
يتراأ علناً مني يف ذلك املوقف احلرج، فتكون احل�صرة هنا على 

االأتباع اأكر.

األت�����������ب�����������اع ال������غ������ي������ر واع���������������ني ه���������م م���������ن ي�����ص�����ع�����د م���������ن ع������ل������ى أك������ت������اف������ه������م ال������ظ������امل������ون

ال����ق����رآن ال���ك���رمي ه���و م���ص���در ال��ت��ش��ري��ع وم���ص���در ال���ه���داي���ة م���ن ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى

احل���������������رب ب�������ال�������وك�������ال�������ة اس������ت������رات������ي������ج������ي������ة أم������ري������ك������ي������ة أه��������داف��������ه��������ا ودواف�������ع�������ه�������ا
يف ه��ذا الزم��ن اأ�صبحت الق�صاي��ا خطرية جدًا ج��دا ب�صكل رهيب 
فيم��ا يتعل��ق باأعم��ال اليه��ود والن�ص��ارى مل تعد تقف عن��د حد، مل 
تع��د تقف عند ح��د، اأن ي�صبح مثال اأي زعيم عرب��ي عبارة عن مدير 
ق�ص��م �صرطة، يقولون ل��ه: نريد فالن، يقول: اأب�صر بنا! نريد زعطان، 

يقولون: تف�صل، كلهم جميعاً! هذه احلالة رهيبة جدًا.
وحتى نح��ن اإذا فرحنا باأنهم م�صكوا ف��الن، وفالن قالوا: مطلوب 
الأمري��كا حتت عن��وان خطري – قد ي�صم��ل اأي اإن�ص��ان يتحرك يف هذا 
املو�ص��وع – اإرهاب��ي، م��ا ه��م يقول��ون: اإرهاب��ي، اإرهابي مل��ن؟ اأي 
اإرهاب��ي الأمريكا، مل�صالح اأمري��كا، اإرهابي يحمل عداء الأمريكا، كيف 
ما كان و�صعيته، اأتركهم اليوم م�صكوا فالن، اأعجبنا؛ الأن فالن نحن 
نكره��ه، لكن العن��وان مفتوح، العنوان مفت��وح، والق�صية مفتوحة، 
اأن هذا الزعيم اأو ذلك الزعيم مكلف باأنه اأي �صخ�ض اإرهابي، ت�صميه 
اأمري��كا اإرهابي فيلقى القب�ض علي��ه وي�صلم الأمريكا فيتحول الزعماء 

العرب اإلى مدراء اأق�صام �صرطة عند اأمريكا!.
ه��ذه احلال��ة رهيبة جدًا ج��دًا، اإذا افرت�صنا باأننا نح��ن نفرح اإذا 
م�صك��وا فالن اأو فالن اأو ك��ذا اأو.. فمعنى هذا اأن املو�صوع اأقفل اأمام 

اجلمي��ع، اأقفل اأمام اجلمي��ع، واأن نف�ض الق�صية ممكن اأنها تطبق مع 
اجلمي��ع حتت عنوان اإرهاب �صد اأمريكا، مطلوب من بو�ض، مطلوب 
مدري من اأين، فمن تلف��ون نريد فالن، قال: تف�صلوا، معنى الق�صية 
ه��ذه باأنه يف االأخري النا�ض يكمم��ون اأفواههم عن احلديث عن اأمريكا 
واإ�صرائيل، عن اليهود والن�صارى وخطورتهم، واأنت تلم�ض ف�صادهم 
ي�ص��ل اإل��ى كل بيت، اإل��ى كل راأ�ض، الأنه اإذا ما حترك ه��ذا اأو هذا اأو 
ه��ذه الفئة اأو ه��ذه الفئة حت��رك باعتبار واجب اإ�صالم��ي، اأن ندافع 
ف�ص��اد هوؤالء، اأن نقاوم ف�صاد ه��وؤالء، ف�صاد جتاوز احلدود املعقولة 
اأ�صبح��ت امل�صاأل��ة ته��دد املقد�ص��ات االإ�صالمي��ة كله��ا، ته��دد الب��الد 

االإ�صالمية كلها، تهدد املبادئ االإ�صالمية كلها.
ما الع��رب االآن حانبني يف ق�صية القد���ض؟ احتمال فيما بعد يطلع 
لن��ا ثالث م�صاكل ه��ي القد�ض ومكة واملدينة الكعب��ة وم�صجد ر�صول 

اهلل )�صلوات اهلل و�صالمه عليه( والقد�ض.
وه��وؤالء اليه��ود ه��م يفهمون اأنه��ا مت�ص��ي حاجة، مت�ص��ي حاجة 
يطمعوا اإلى ما هو اأكر منها… يوم ما �صربت ]اأمريكا اأفغان�صتان[ 
حظيت بتاأييد من كل الدول االإ�صالمية هذه واحدة، تطرقوا اإلى اأكر 

م��ن هذه اإنه ي�صبح بدل ما نحن من�صي بطائراتنا واأدواتنا اإلى البلد 
الفالين نكلف الزعيم الفالين اأو امللك الفالين اأو الرئي�ض الفالين اإنه هات 
فالن وفالن وفالن، طارد فالن وفالن، ويتحرك بكامل قوته! ومل يعد 
تل��ك الدولة ال�صعيف��ة وي�صرب هذه القرية وي�ص��رب هذه وي�صرب 
هذه ويطلنّع فالن ويطلع فالن من اأجل اأمريكا. ما هذا يعني جتاوز؟.
االأ�ص��رف لنا اأن ياأتي االأمريكيون هم، واالأ�صرف لزعمائنا اأن ياأتي 
االأمريكي��ون هم ي�صربون، ي�صربون ه��م؛ الأن �صرب االأمريكيني هم 
الأي منطق��ة من املناطق يولد عداوة الأمريكا، يخلق عداوة الأمريكا، 
لك��ن الأنهم يعرف��ون اأن الع��داوة مهمة، الع��داوة ع��داوة ال�صعوب 
امل�صلمة عداوة حقيقية يكون لها اأثرها ال�صيئ، وجتل�ض املنطقة هذه 

غري م�صتقرة، وال يحققون اأهدافهم فيها اإال ب�صعوبة.
وه��م عادة ما ه��م اأغبياء، دقيق��ني يف ت�صرفاتهم، يري��د اأن يحقق 
اأهداف��ه باأق��ل تكلفة، ه��ذه قاعدة عنده��م، اأن يحقق��وا اأهدافهم باأقل 
تكلف��ة مادي��ة وب�صرية، مي��زان مي�صون عليه، وق�صي��ة يح�صبون لها 
األ��ف ح�صاب، اإذًا فب��دل من اأن ن�صري نحن ن�ص��رب فباالإمكان اأن هذا 
الزعي��م اأو ه��ذا املل��ك اأو هذا مي�ص��ي امل�صاألة، نقول: ف��الن مطلوب، 

فالن مطل��وب، فالن اإرهابي، وفالن كذا، ويلقطوه��م له، اأو ي�صربوا 
قراه��م!.. م��ا اأمري��كا هن��اك �صلم��ت؟ واإ�صرائيل �صلمت؟ م��ا خ�صروا 
�ص��ي ال عمل��وا عمل يوؤل��ب نفو�ض النا���ض عليهم، وال خ�ص��روا �صيء 
م��ن جيوبه��م، خليه��م يعطوا م�صاع��دة معين��ه، اأو ك��ذا، الأي طرف 
م��ن االأطراف، لكن ه��م يح�صبون األ��ف ح�صاب للتاأث��ريات النف�صية، 
كم��ا ح�صب القراآن األ��ف ح�صاب لق�صية امل��واالة واملعاداة، املواالة 
واملع��اداة يكون لها اآثار كبرية جدًا؛ له��ذا هم عملوا على اأن مت�صح 
ا�صتخ��دام كلمة: ع��دو اإ�صرائيلي، وعداوة للغ��رب، وعداوة لليهود 
والن�ص��ارى، ع��داوة الإ�صرائي��ل، اأن مت�ص��ح.. ه��م يحاول��ون بق��در 
االإم��كان اأن ال يخلق��وا ع��داء من جدي��د يف نفو�ض االأجي��ال هذه، هم 
يري��دون اأن يجعلوا اأنف�صه��م مقبولني، ملاذا مقبولني؟ هل من منطلق 
احل��ب والتودد لن��ا؟ ن�صب��ح اإخواناً؟ ال، يري��دون من اأج��ل اأن تقل 
التكلف��ة عليه��م، من اأجل اأن ي�صلوا بالدك وترح��ب بهم، ما يخ�صروا 
�ص��يء، م��ا ي�صح��وا ب�ص��يء اإال باأق��ل م��ا ميكن، وه��ذه م��ن الناحية 
االقت�صادية توفر لهم اأ�صياء كثرية، من الناحية ال�صيا�صية توفر لهم 

اأ�صياء كثرية، تخلي املواقف لديهم �صهلة.

حتدثن��ا يف در���ض �صابق حول قول اهلل تعال��ى: {ُثَمنّ ا�ْصَتَوى َعَل��ى اْلَعْر�ِض}؛ فال 
حاج��ة الإع��ادة املو�ص��وع، فال�ص��يء املالحظ اأن��ه هك��ذا اأحياناً ياأت��ي احلديث عن 
خل��ق اهلل وعن تدب��ريه ل�صوؤون خلقه خلق ال�صموات واالأر���ض وما بينهما وتدبريه 
ل�صوؤونهم��ا، ثم ينتقل اإلى احلديث عن الت�صري��ع والهداية، اأو ياأتي احلديث م�صبقاً 
عن الت�صريع والهداية، اأو عن القراآن الكرمي كما هنا، وهو م�صدر الت�صريع وم�صدر 
الهداي��ة م��ن اهلل �صبحان��ه وتعالى، ثم يتعقب��ه باحلديث عن تدب��ريه ل�صوؤون خلقه 
كله��م، ال�صم��وات واالأر�ض وما بينهما، فهو الذي خلق، وهو الذي يدبر. اإذا كان هو 
الذي خلق ال�صماوات واالأر�ض وهو الذي يدبر �صوؤونهما، هو الذي خلق االإن�صان {

ْن�َصاِن ِمْن ِطنٍي}.. َوَبَداأَ َخْلَق ااْلإِ
 ه��و اأي�ص��ا الذي له احل��ق اأن يدبر �ص��وؤون االإن�ص��ان، و�صوؤون االإن�ص��ان تختلف 
نوع��ا ما عن �ص��وؤون ال�صماوات واالأر���ض واملخلوقات االأخرى اجلم��ادات.. تدبري 
�ص��اأن االإن�ص��ان يحتاج اإلى هداية، يكون يف جانب منه ب�صكل هداية، ب�صكل اإنذار عن 
طريق كتب تنزل من عند اهلل �صبحانه وتعالى وعن طريق ر�صله الذين بعثهم.. هذه 

اجلب��ال وهذه االأ�صجار ه��ل هي حتتاج اإلى نبي اأو اإلى كت��اب؟ اهلل هو خلقها، وهو 
يدب��ر �صوؤونها، هو اأي�صا خلقنا خلق االإن�ص��ان، وخلق ال�صماوات واالأر�ض اأكر من 

خلق النا�ض، اأمل يقل اهلل هكذا يف اآية اأخرى؟.. 
ف��اإذا كان خل��ق ال�صماوات واالأر���ض ي�صتتبعه تدبري ممن خلقه، كذل��ك اأنت اأيها 
االإن�ص��ان ال��ذي خلقك وبداأ خلقك من ط��ني ال بد اأن يدبر �صوؤون��ك واأنت تختلف عن 
اجلب��ال ع��ن االأ�صج��ار، عن املخلوق��ات االأخرى، تدب��ري �صوؤونك يف جان��ب منه هو 
اجلان��ب االأكر يتمث��ل يف: هداية م��ن اهلل: اإن��ذار، ت�صريع، توجيه، اإر�ص��اد، تعليم 
ع��ن طري��ق كتب اهلل، وعن طريق ر�صل��ه.. هكذا تاأتي اآيات الق��راآن الكرمي مرتابطة 
ومو�صوعها قد يكون لل�صورة الواحدة مو�صوعا واحدا تدور حوله تتمحور اآياتها 
كلها حول ذلك املو�صوع، لي�ض هكذا: اآية جنب اآية ال عالقة لهذه بهذه.. هو يريد اأن 

يقول لنا – ح�صب ما نفهم وهو اأعلم �صبحانه وتعالى – :
 اأن��ه كيف تنتظر اأيها االإن�صان اأن يكون الواق��ع هكذا: اأن الذي خلقك يهملك.. هل 
ميك��ن اأن يهمل��ك؟ هو خلقك وال��ذي خلقك هو حكيم، هو رب العامل��ني، واأنت كبقية 

خملوقات��ه، اأال ترى تدبريه ملختل��ف خملوقاته ماثاًل اأمامك، اأال نرى حركة ال�صم�ض 
والقم��ر والكواك��ب، اأال نرى حركة هذه املخلوقات بكله��ا، اأال نرى اأن كل يوم هو يف 
�ص��اأن، كل ي��وم هو يف �صاأن، ذل��ك التدبري الوا�صع جدًا للمخلوق��ات على هذا النحو: 
ا  َماِء اإَِلى ااْلأَْر�ِض ُثَمنّ َيْعُرُج اإَِلْيِه يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه اأَْلَف �َصَنٍة مِمَنّ ُر ااْلأَْمَر ِمَن ال�َصنّ }ُيَدِبنّ
ا َتُعُدنّوَن{.. تدبري وا�صع جدًا، و�صوؤون  ْلِف �َصَنٍة مِمَنّ َك َكاأَ َتُعُدنّوَن{ }َواإَِننّ َيْوماً ِعْنَد َرِبنّ
وا�صع��ة ج��دًا جدًا، يف اليوم الواحد يدبر اهلل فيه من االأمور ما ال ي�صتطيع النا�ض اأن 

يدبروا مثله اإال يف األف �صنة..
 مل��اذا واأن��ت املخلوق امل�صتخلف يف هذا العامل؟ ملاذا واأنت من خلقت على اأح�صن 
تق��ومي؟ ملاذا واأنت م��ن اأنيطت بك مهام كبرية ووا�صعة وم�صوؤوليات عظيمة جدًا؟. 
تري��د اأن تنف��ر وحدك من ب��ني كل املخلوقات االأخ��رى التي اهلل ال��ذي خلقها ويدبر 
�صوؤونه��ا اإال اأنت وحدك واأن��ت املخلوق االأ�صا�صي واأنت املخل��وق الرئي�صي؟ واأنت 
العن�ص��ر امله��م يف هذا العامل؟ اأت�صتنكر من اهلل اأن يدب��ر �صاأنك؟! اأت�صتغرب اأن ينزل 

كتباً اإليك واأن يبعث ر�صاًل اإليك؟ ملاذا؟!.
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حرية اليمن معمدة بالدماء وعمقت جذورها بأرض اليمن 
دم���اء اآلالف امل��ؤل��ف��ة م��ن ال��ش��ه��داء األب����رار، ومي��ن اليوم 

صامٌد يتجه اآلالف فيه إلى اجلبهات بكل ثبات.

ع������������������������ن م��������������ح��������������اف��������������ظ��������������ة ص������������ع������������دة 
)1(

ال ادري ان كان هن��اك احد غريي يرى يف »�صعدة « 
تلك االألوان الغري موجودة اإال فيها .

�صح��ر االأر�ض ح��ني تتخ�صب باملاء ونكه��ة ال�صماء 
عندما تتدفق امل�صاعر �صيال يجتاح القلب .

�صع��دة .. �صج��ادة اهلل اخل�ص��راء ؛ اإن�صان يناجي 
الط��ري بلغة الط��ني .. وما���ض وحا�صر يعل��م التاريخ 

اأبجديات العزة والكرامة واحلرية .
عن��ب وقات وبن ورم��ان .. تر�صم معن��ى احلياة .. 
طيف��ا ممتدا يف اأفق التح��دي .. يغر�ض بذور امل�صتحيل 

ويح�صد عناقيد الن�صر .
)2(

�صع��دة .. م�صاح��ة وا�صع��ة البت�صام��ات االأطف��ال 
و�صل�صلة جبلية �صاهقة تطاول �صالبة وثبات الرجال .
ماب��ني �صحك��ة ال�صغ��ار و�صكيم��ة الكب��ار .. تنم��و 
االأجي��ال ال�صابة .. لتوا�صل م�صوار اخلال�ض وم�صرية 

العنفوان .
�صع��داوي  حل��م  خل��ف يب��زغ  م��ن 
اأفئ��دة  فتتلقف��ه   .. م الغي��م  لق��و ا

.. حتت�صن��ه بحنو ؛ وتالعبه 
كم��ا تداع��ب الن�صم��ة وريق��ات 

.. حتل��ق حول��ه بر�صاق��ة  ال��وردة 
فرا�صة ترفرف قرب األ�صنة اللهب .
 .. وقيم��ة  �صيم��ة   .. �صع��دة 

جاءه��ا  من��ذ   .. وقي��م  مب��ادئ 
ان  اإل��ى  اله��ادي  االإم��ام 

ا�صتوطنه��ا الهم��داين �صاحب 
االكليل ودفن فيها ن�صوان 

وحت��ى  ؛  احلم��ريي 
حم��راب  وه��ي  الي��وم 
اجل��دل وحم��ور الكون 
�صحي��ق  تاري��خ   ..

واأحداث راهنة .. �صعدة 

.. �ص��ر ال�صماء يف االأر�ض الت��ي مل يتو�صل الب�صر اإلى 
االآن ملعرفة كنهها .

اأ�صطورة تتمازج باحلقيق��ة .. خيال يالم�ض الواقع 
.. تهي��وؤات تتبل��ور يف احلي��اة .. روح غريب��ة حمبب��ة 
ت�صك��ن التالبي��ب وحتتل العق��ل .. تفك��ريا وعاطفة .. 

انثياالت وعا�صفة .. زخات ندى ونريان حرب .
�صعدة .. �صباح الق�صف ؛ م�صاء املدفعية .

�صالم عليك ما ترمن ثائر وتغنى �صاعر .
�صالم عليك ملئ الدنيا زهور واأقحوان .

 كان العظي��م ال��ردوين مل يج��د ما يح��دث اأباه عن 
املليح��ة �صنع��اء بغ��ري ال�ص��ل واجل��رب .. ف��اإن لنا ما 
نحدث ب��ه اأبناءنا عن �صعدة باأن�ص��ع واأروع مفردات 

الفخر والكرياء وال�صرف .
�صع��دة يا ول��دي .. هي م��رياث �صموخ��ك حينما 
تكر .. م�صدر اعتزازك عندما تتفاخر االأمم ببلدانها 
.. �صع��دة ي��ا بن��ي .. ه��ي فاتن��ة الع�ص��ر .. ببه��اء 
بطوالته��ا وا�صتثنائية فر�صانه��ا .. �صعدة .. موطن 
نب��وة ه��ذا العه��د .. بف��رادة م�صروعها 
وتفرد رجاالته��ا باملغايرة التامة لكل 
املت�صابهات القدمية واحلديثة .. انها 
مهد ر�ص��االت التح��رر م��ن العبودية 
ومهبط وحي البطولة واالنت�صار �صد 

الطواغيت االأ�صرار .
فلتبن��وا لك��م اأيها الفتي��ة ال�صغار – يف 
�صع��دة – بيوت��ا طيني��ة ومنازل من 
بع��د  لتفخ��روا   .. االأحج��ار  �ص��م 
�صن��وات ؛ مبجاورتكم 
ال�صه��داء  لرو�ص��ات 
فعندم��ا   .. العظ��ام 
ت�صريون اآباءا �صي�صكركم 
اأوالدكم على ماقدمتوه 
من وفاء لرتبة ودماء 

وهواء �صعدة .

ك�����������ت�����������ب/ ع�����������اب�����������د امل�����������ه�����������ذري

ج��دد االأم��ني الع��ام حل��زب اهلل اللبن��اين ال�صيد ح�ص��ن ن�صر اهلل 
موقف��ه الراف�ض للعدوان على ال�صعب اليمني رغم كل التحديات 

واملحاوالت لثنيه عن موقفه الثابت من هذا العدوان الغا�صم.
وق��ال ال�صي��د ن�ص��ر اهلل يف خطاب متلف��ز يوم اجلمع��ة مبنا�صبة 
اإحياء ذكرى ال�صه��داء القادة حتت بعنوان “حفظنا الو�صية”. 
اأن يف كل الع��امل اأ�ص��وات قليل��ة تتح��دث عن مظلومي��ة ال�صعب 
اليمن��ي وُيراد لهذه االأ�صوات اأن ت�صكت وُيهدد اأ�صحابها، موؤكدًا 
اأن ال�ص��وت الذي ين�صر ال�صع��ب اليمني لن ي�صمت الأنه اأ�صعف 

االإميان جتاه ما يح�صل هناك.
واأو�ص��ح ال�صي��د ن�ص��ر اهللنّ اإننّ املنطق��ة كلها دخلت علن��اً يف قلب 
معرك��ة النفط والغاز، م�صريًا اإلى اأننّ مو�صوع لبنان لي�ض ق�صية 

منف�صلة عن املنطقة ككل.
ولفت ال�صيد ن�صر اهللنّ اإلى اأننّ "اجل�صع والطمع" يطبعان اأ�صلوب 
االإدارة االأمريكي��ة وهي ال تخجل من املجاهرة بذلك، م�صيفاً اأننّ 
اإ�صرائي��ل حتاول ا�صتغالل اإدارة الرئي�ض دونالد ترامب والوهن 

العربي للح�صول على قرار اأمريكي ب�صم اجلوالن اإلى كيانه.

ال�����س�����ي�����د ن�����ص�����رال�����ل�����ه ي����ج����دد 
م���وق���ف���ه ال�����راف�����ض ل���ل���ع���دوان 
اليمني  ال��ش��ع��ب  م���ع  ووق���وف���ه 
رغ�����������������م ك�������������ل ال��������ت��������ح��������دي��������ات

اأقامت �صعب��ة التوجيه املعنوي باملنطقة 
الع�صكرية اخلام�صة، حفل تخرج وتكرمي 
جمموع��ة م��ن �ضب��اط وجن��ود املنطق��ة 
امل�صارك��ني يف الدفع��ة ال�صابعة من دورة 
احلفل  ويف  ال�صهداء"..  لدم��اء  "االأوفياء 
اأ�ص��ار رئي�ض اللجنة الث��ورة العليا حممد 

عل��ي احلوثي ووزير الدفاع اللواء الركن 
حمم��د نا�صر العاطف��ي، اإل��ى اأهمية هذه 
ال��دورات يف تعزي��ز اجلاهزي��ة القتالي��ة 
ملنت�صب��ي املنطقة خا�صة يف ظل االأو�صاع 

الراهنة التي مير بها الوطن.. 
ونوه��ا ببطوالت وت�صحي��ات منت�صبي 

الع��دوان  ق��وى  مواجه��ة  يف  املنطق��ة 
ومرتزقت��ه، وحث��ا على ب��ذل املزيد من 
اجله��ود وتعزي��ز م�ضت��وى االن�ضباط 
ت�صعي��د  ظ��ل  يف  خا�ص��ة  واليقظ��ة 

العدوان ومرتزقة..
الع�صكري��ة  املنطق��ة  قائ��د  اأك��د  فيم��ا   

اخلام�صة الل��واء يو�صف امل��داين، حر�ض 
�ضباط و�ضف وجنود املنطقة على تنفيذ 

املهام املناطة بهم بكفاءة واقتدار..
 الفتا اإلى حر�ض قيادة املنطقة الع�صكري 
اخلام�صة على تنظيم الدورات التدريبية 

والتاأهيلية ملنت�صبيها. 

حوار أجرته معي اختي العزيزة 

ملاذا حتب انصار الله؟ 
اأن��ا :الن اأم��ي اأر�صعتن��ي حليب��اً اأبي���ض 
كبيا�ض قلبك وبيا�ض بخور املحاريب ... 
و�صماغ اأبي اأبي�ض بيا�ض حمامة بيكا�صو 
لذا احب ان�صار اهلل .والأن قلوبهم بي�صاء 

بيا�ض ال�صرف اختي و �صيدتي
: ماذا يكفيهم فخارًا ؟ 

فخ��ارا  يكفيه��م   : اأن��ا 
اأن املج��د عق��د  وزه��وًا 
عليه��م ِقران��ه ، واأنهم ال 
يتعط��رون بغ��ري ع��رق 
مث��ل  واأنه��م   ، اجلب��ني 
نبات االأثل : كلما عبثت 
به��م املناج��ل ، ازدادوا 
االأر���ض  يف  توغ��ال 

وانت�صارا .
: م��اذا يعطون لالآخرين 

يف هذا الواقع ؟
اأنا : اأنهم يعطون الرمز 
ال�صادق��ة  لالإن�صاني��ة 
وال�ص��الم  اخل��ري  نح��و 

دون  واح��دا  رغيف��ا  ليكون��وا  والعدال��ة 
انق�ص��ام وليتح��رروا بالنق��اء دون متييز 

وهذا هو جمد الف�صيلة .
: ماهي ف�صيلة ان�صار اهلل الكرى ؟ 

اأنه��م  تكم��ن يف  الك��رى  اأن��ا :ف�صيلته��م 
يقدم��ون الت�صحي��ات وال ينتظرون جزاًء 
ني واآخر  ل امل�صحنّ وَنْوال واأعطيات ه��م اأونّ

امل�صتفيدين اختي العزيزة ..

:ما هو اعلى و�صام لهم ؟ 
انا : انه��م يتقلدون ذرى ال�صم�ض بقرابني 
خ��دود  �صيحاته��م  تقب��ل  ال�صه��داء  م��ن 
ال�صماء فتحت�صنهم يف قبائها اخلالدات. .

: كيف ترى اللجان ال�صعبية ؟
ب��ص�ط�اء ك�ث�ي�اِب اأب�ي ذر ال�غ�ف�اري

: ماذا يكره ان�صار اهلل ؟
:ي�ك�ره���ون  اأن��ا 
ك�راه���ة  االإ�ص�ت�غ���الل 

ال�ص�ج�رة ل�ل�ف�اأ�ض
: م��اذا يحب��ون ان�ص��ار 

اهلل؟
اأن��ا : ي�ح�ب�ون ال�ع�دال�ة 
ال�ع���ص����ِب  ح���َبنّ 

ل�ل�رب�ي�ع ...
ي�صفه��م  م��ن  هن��اك   :
ه��و  فم��ا  بالعنيف��ني 

تو�صيفك لهم 
اأنا : ل�ه�م م�ن ال�م�ط�رق�ِة 

ال��ص�الب�ة
وم�ن ال�م�ن�ج�ِل ِح�دت�ه

وم�ن ال�ح�م�ام�ة اله�دي�ل 
ط�ري���ق  ب�اأ�ص�الع�ه���م  يع�ب��دون  وه���م 

ال�ق�اف�ل�ة
والعدال��ة  واملحب��ة  اخل��ري  ن�ح���و 

واالإن��ص��انية ..
: مع ال�صالمة البطارية بتخل�ض 

اأنا : ا�صتودعك قلبي اختي احلبيبة

املنطقة العسكرية اخلامسة تقيم حفل تخرج الدفعة 7 من دورة األوفياء لدماء الشهداء 

املقاتل اليمني يقهر السالح األمريكي ويُذل العدو السعودي في عقر داره! 
بقلم /الكرار املراني 

الع��دوان  م��ن  �صن��وات  الث��الث  يق��ارب  مل��ا 
ال�صع��ودي االأمريك��ي، يثب��ت املقات��ل اليمن��ي 
اأن��ه �صاح��ب الكلم��ة الف�صل يف معرك��ة النف�ض 
الطوي��ل، و يره��ن عل��ى ذل��ك باالأفع��ال التي 

ت�صبق االأقوال يف ميدان املعركة. 
يف ه��ذا ال�صياق ياأتي اع��رتاف العدو االأمريكي 
- وه��و لي�ض االأول- بف�صل منظومات دفاعه يف 
اعرتا�ض البال�صتي��ات اليمنية، والذي ت�صمنه 
تقري��ر ل"  معه��د وا�صنطن االأمريك��ي" جاء فيه 
اأن: "ا�صتمرار حرب اليم��ن �صي�صتت الدفاعات 
ال�صاروخية اخلليجية والق��وات االمريكية يف 
املنطق��ة، ووا�صنطن لها م�صلحة يف انهاء حرب 

اليمن."
هذا االع��رتاف املبطن �صبقه ع��دد من التقارير 
والتحقيق��ات ل�صح��ف ووكاالت اأنب��اء دولي��ة 
تتحدث عن ف�صل وه�صا�صة اجلي�ض ال�صعودي، 
من ذل��ك ق��ول �صحيف��ة »ذا هي��ل« االأمريكية، 

اإن احلوثي��ني ي�صيطرون بالفع��ل على جزء من 
االأرا�ص��ي ال�صعودي��ة، يق��در بنح��و 100 ميل 

مربع.
جاء ذلك يف حتلي��ل لل�صحيفة بعنوان »الق�صة 
احلقيقي��ة ملا يحدث يف اليم��ن«، كتبه »�صيمون 
هندر�ص��ون«، مدي��ر برنامج اخللي��ج و�صيا�صة 
الطاق��ة يف معه��د وا�صنط��ن ل�صيا�ص��ة ال�ص��رق 

االأدنى.
واأو�صحت ال�صحيفة االأمريكية اأن »احلوثيني 
ي�صيط��رون فعلي��ا عل��ى قط��اع م��ن االأرا�ص��ي 
ال�صعودي��ة عل��ى بعد ع��دة اأمي��ال عميقة على 
ط��ول احلدود، م��ن مقاب��ل مدينة جي��زان اإلى 
جن��ران، نح��ن نتحدث عن 100 مي��ل مربع من 
اململكة، ورمبا اأكر، وهناك بع�ض اجلدل حول 
م��ا اإذا كانت تل��ك امل�صاحة ميك��ن و�صفها باأنها 
حمتل��ة اأم ال، فاأحيانا يق��وم اجلي�ض ال�صعودي 

بغزوها«.
واأ�ص��ارت ال�صحيف��ة اإل��ى اأن »تقييم��ات اأداء 
اجلي���ض ال�صع��ودي، ت��رتاوح ب��ني �صعيف��ة، 

ومهينة، ومروعة«.
لو�صائل  االع��رتاف��ات  ه��ذه  ت���اأت  مل 

احلليفة  االأم��ري��ك��ي��ة  االإع����الم 
املوؤكد  لتوؤكد  اإال  لل�صعودية 
�صعبنا  اأبناء  ي�صاهده  الذي 
وبوا�صل  اأع��وام  ثالثة  منذ 

اجل���ي�������ض وال���ل���ج���ان 
اأروع  ي�������ص���ط���رون 
امل���الح���م ال��ب��ط��ول��ي��ة 

ال��غ��زاة  م��واج��ه��ة  يف 
امل��ح��ت��ل��ني م���ن ق��وى 
ال�������ص���ر وال��ط��غ��ي��ان 
ال�������ص���ع���واأم���ري���ك���ي 
م��ت��وك��ل��ني ع��ل��ى اهلل 
وم���ع���ت���م���دي���ن ع��ل��ي��ه 

وم�����ن خ��ل��ف��ه��م ���ص��ع��ب 
واال�صتدالل  ال�صيم  ياأبى 

والنفي�ض  بالغايل  يرفدهم 
حتى حتقيق الن�صر املوؤزر.


