
ال�سعر )50( الأحـــد  2018/3/2م املوافق 17 جماد الثاين 1439هـ العدد )254(

على صفحة بشائر النصر:

<  االرتزاق داؤه ودواؤه
هاشم شرف الدين

< عملية كرتونية للتحالف بشبوة
طالب احلسني

< الصماد رجل املرحلة 
أحمد حمود جريب

< عندما يكون الرئيس مجاهدًا
حمير العزكي

< الصراع على األزمات
صادق البهكلي

< احلرب العدوانية على اليمن واملوقف العربي والدولي !؟
هشام الهبيشان

خالل تدشينه لعرض عسكري غير مسبوق لقوات األمن املركزي في احلديدة رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة صالح الصماد

اليمن معجزة الدنيا وأسطورة التضحيات 
وحن�ن  زاحفون إل�ى النص�ر وعدونا إلى اخلس�ران

< اغ��ت��ي��ال ال��ع��ام��ة احل��ب��ي��ب ع���ي���دروس بن 
سميط وإدانات شعبية ورسمية  واسعة 

ل��ل��ج��رمي��ة  ودع�������وات ل��اس��ت��ط��ف��اف في 
محاربة االجرام ومن يقف وراءه

اجلامح��������������������������ة.. نه������������������ں  عاصف������ة 

كتبوا يف العدد: حضرموت

أي����امخ������الل

مذبحة  على 
اإلره���������������������������اب 

األمريكي 

م���واق���ع ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي 
س��ل��ب��ي��ة  آث��������ار   - ح����دي����ن  ذو  س������اح 
ال�����ش�����خ�����ص�����ي�����ات ازدواج����������������ي����������������ة   -

س������اع������ات   9 ف���������ي  خ�������س�������ره  ش���������ه���������رًا   26 خ�����������ال  ال�����������ع�����������دوان  ح�����ق�����ق�����ه  م���������ا   

عمليات هجومية س�احقة في الساحل وجنران
 وكمائن نوعية ناسفة  في اجلوف وضربات بالستية مبأرب وحصاد مرعب للقناصة 
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إنجازات األجهزة األمنية 
واللجان الشعبية في أسبوع

مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

الناشر/
رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

مباحث صنعاء تضبط كمية من احلبوب املخدرة
�سب��ط رج��ال البح��ث اجلنائ��ي مبحافظ��ة �سنع��اء بالتن�سي��ق م��ع 
ف��رع مكافحة املخ��درات باملحافظ��ة ، ثالثة اأ�سخا���ص ي�ستقلون �سيارة 
هايلوك���ص بحوزته��م ١٠٠٠ حبة خمدرة ، وق��د مت حتريز امل�سبوطات 

كما مت اإحالة املتهمني لإجراءات التحقيق متهيدًا لتقدميهم للعدالة .

ضبط قاطرة محملة بالسموم املهربة في تعز
�سبط��ت �سرط��ة حمافظة تع��ز مبديري��ة التعزية منطق��ة احلوبان ، 
قاطرة حمملة ب�سموم مهربة ومنتهية ال�سالحية ، كانت يف طريقها للبيع 
كمبيدات زراعية ، وقد اأحيلت امل�سبوطات اإلى اجلهات املخت�سة ، كما 

مت اإيداع املتهمني لإجراءات التحقيق .

١٤ من املخدوعني ، يتركون معسكرات العدوان 
، ويبدون رغبتهم للقتال في صف الوطن

األق��ي القب�ص على ١٤ �سخ�ساً من املخدوعني واملغرر بهم يف حمافظة 
عمران بعد عودتهم من مع�سكرات مرتزقة العدوان ، وقد اأو�سح م�سدر 
اأمن��ي باملحافظ��ة ان امل�سبوطني جميعه��م ينتمون ملديري��ة الع�سة ، و 
ق��د اعرتف��وا مب�ساركتهم يف القت��ال يف �سف الع��دوان ، موؤكدين اأنهم قد 
ترك��وا مع�سكرات املرتزقة بع��د ادراكهم حقيقة اأه��داف العدوان الذي 
يعمل لتدم��ر اليمن ، لتحقيق ماآرب وخمطط��ات اأ�سبحت مك�سوفة ول 
تخ��دم اإل اعداء الأمة ، كما اأب��دوا ا�ستعدادهم لالإلتحاق بجبهات العزة 
والكرام��ة دفاعا عن الوطن وذودًا ع��ن كرامته ، كما اأكد امل�سدر الأمني 

الإفراج عنهم بعد تعهدهم بعدم تكرار ما قاموا به 

تفكيك عبوتني ناسفتني في محافظة البيضاء
الإع��الم الأمني ٩ جمادى الآخ��رة ١٤٣٩ ٢٥ فرباير ٢٠١٨م بتوفيق 
اهلل متك��ن رجال الأمن م��ن تفكيك عبوتني نا�سفتني كانت��ا قد زرعتا على 
جانب الطريق العام الرابط بني اجلريبات والوهبية مبحافظة البي�ساء 
، �وق��د مت حتريز العبوات ، وا�ستكمال اإج��راءات التحقيق ، للو�سول 

اإلى اجلناة الذين قاموا بزرعها .

ضبط عصابة للسرقة والسطو والتزوير في العاصمة
بتوفي��ق م��ن اهلل �سب��ط رج��ال الأم��ن مبديري��ة ال�سبع��ني يف امان��ة 
العا�سم��ة خم�سة متهمني ب�سرقة املح��الت التجارية واملنازل ، واأو�سح 
م�س��در اأمني ب��اأن املتهمني قاموا بالعدي��د من جرائم ال�سط��و وال�سرقة 
بالإك��راه ، كم��ا قام��وا بانتح��ال �سخ�سيات رج��ال الأم��ن ، اإ�سافة اإلى 
قيامه��م بتزوير البطائق اخلا�سة مبنت�سب��ي وزارة الداخلية . مو�سحاً 

اأنهم قد �سبطوا وبحوزتهم املعدات امل�ستخدمة يف تزوير البطائق .
هذا وقد اأحيل املتهمون وامل�سبوطات اإلى الإجراءات القانونية .

القب������ض عل������ى متهم بإصدار ش������يكات بدون 
رصيد ، ومقاومة الشرطة

األق��ي القب���ص يف جن��وب العا�سم��ة على املدع��و ) ه��  . ح . اأ ( لقيامه 
باإ�س��دار �سي��ك ب��دون ر�سي��د مببل��غ ٣٠ ملي��ون ري��ال ، كما ق��ام املتهم 

مبقاومة رجال اأمن مركز �سرطة �سهيل املكلفني ب�سبطه

ضب������ط كمي������ة كبي������رة م������ن األلع������اب الناري������ة 
شديدة االنفجار .

�سب��ط رج��ال اأم��ن حمافظة ذم��ار كمية كبرة م��ن الألع��اب النارية 
�سديدة النفجار ، كانت على منت �سيارة نقل ) دينا (، وقد حاول ال�سائق 
العبور بها من احدى النقاط االمنية ، بعد ان اخفاها مبادة اخلر�سانة .

وقد احيل املتهم ، وامل�سبوطات ل�ستكمال الإجراءات القانونية .

ضب������ط ٤٢٩ فرن������ًا ومخب������زًا مخالف������ًا  لألس������عار 
والوزن بأمانة العاصمة

وفروع��ه  العا�سم��ة  باأمان��ة  والتج��ارة  ال�سناع��ة  مكت��ب  �سب��ط 

باملديريات، ٤٢٩ فرن وخمبز خمالف من اأ�سل ٧٦١ مت النزول اإليها منذ 
بداية فرباير اجلاري.

واأو�سح مكتب ال�سناعة والتجارية بالأمانة يف تقرير وزعته لو�سائل 
الإع��الم اأن الفرق امليدانية املكلفة مبتابع��ة تطبيق قرار اأمني العا�سمة 
ب�س��اأن اآلية اإنتاج وبيع الرغيف باأنواعه قامت بالنزول اإلى كافة املخابز 

والأفران ل�سبط املخالفني يف الأ�سعار والوزن.
واأ�س��ار اإلى اأنه اأعلى ن�سبة �سب��ط للمخالفني يف مديرية معني ب� ١٥٩ 
خمالف��ة ومديرية ال�سبعني ب� ٥٩ خمالفة تلتها مديرية �سعوب ب�عدد ٤٩ 

خمالفة و١٩ خمالفة مبديرية �سنعاء القدمية .
واأك��د مدي��ر مكت��ب ال�سناع��ة والتج��ارة بالأمانة خالد اخل��ولين اأن 

املكتب �سيقوم بتكرمي ٩٩ من مالك الأفران واملخابز امللتزمني .

القبض على عصابة تزوير في العاصمة
متكن��ت الأجه��زة الأمني��ة مبديرية ال�سبع��ني يف اأمان��ة العا�سمة من 
�سبط ع�ساب��ة تزوير . وقد اأو�سح م�سدر اأمني اأن الع�سابة مكونة من 
اأربع��ة اأ�سخا�ص ، و كانت تق��وم بتزوير الوثائق و املحررات و الأختام 
الر�سمي��ة ومنه��ا تزوي��ر بطائ��ق ع�سكري��ة ملنت�سب��ي وزارة الداخلية ، 
وق��د �سبطوا وبحوزتهم املعدات امل�ستخدم��ة يف التزوير وجمموعة من 
الوثائ��ق والبطائق املزورة ، ونوه امل�سدر الى اأن رجال الأمن قد األقوا 

القب�ص على اأفراد الع�سابة ، كنتيجة لعملية حتٍر ومتابعة ناجحتني .

تتفق������د  الس������جون  عل������ى  التفتي������ش  جلن������ة 
محتجزي البحث اجلنائي

�سرع��ت اليوم جلن��ة التفتي�ص عل��ى ال�سجون بالقيام مبه��ام النظر يف 
ق�ساي��ا ال�سجناء املحتجزين يف الإدارة العام��ة للبحث اجلنائي وبحث 
اأمان��ة العا�سم��ة ، وق��د اأف��اد م�س��در يف اإدارة البح��ث اأن اللجنة وهي 
برئا�س��ة القا�سي علي اأبوطالب ، تعم��ل على النظر يف الق�سايا املتاأخرة 
لل�سجن��اء ، وتعجي��ل احالته��ا للق�ساء ، كم��ا تفقدت اأو�س��اع ال�سجناء 

ال�سحية

القبض على أحد املطلوبني أمنيا في إب
األق��ت الأجه��زة الأمني��ة يف حمافظ��ة اإب على اأح��د املطلوب��ني اأمنيا 
، حي��ث ذك��رت ادارة ام��ن املحافظ��ة اأن املته��م كان مطلوب��اً يف عدد من 
اجلرائ��م املخلة بالأم��ن العام ، وهو اأحد املرتزق��ة املرتبطني بالعدوان 
، ويرتك��ب جرائمه بداف��ع اخليانة للوطن و العمالة لأع��داء البلد . كما 
اأو�س��ح امل�سدر يف ام��ن املحافظة اأن املتهم قد �سب��ط يف مديرية امل�سنة 

مبدينة اب . كنتيجة للمتابعة والتحري .

حتق������ق  اجلنائ������ي  للبح������ث  العام������ة  اإلدارة 
مس������تويات عالي������ة ف������ي ضب������ط اجلرمي������ة منذ 

بداية العام
اأح��رز رج��ال البح��ث اجلنائ��ي ب��وزارة الداخلي��ة منذ بداي��ة العام 
احل��ايل العديد م��ن النجاحات على م�ست��وى �سبط اجلرمي��ة ، فقد اأكد 
العقي��د علي العام��ري مدي��ر التوجيه والعالق��ات بالبح��ث اجلنائي يف 
ت�سريح ملركز الإعالم الأمني اأن ال�سهرين املن�سرمني قد �سهدا عددا من 
االإجنازات النوعية التي حققها �سباط وافراد البحث اجلنائي مبختلف 
تخ�س�ساته��م ، وم��ن ذل��ك �سب��ط م��ا ل يقل ع��ن ١٠ ع�ساب��ات لل�سرقة 
وال�سط��و امل�سلح ، هي م��ن اأخطر الع�سابات التي امتهنت هذا النوع من 
اجلرائ��م ، كما نتجت حتريات رجال البحث عن اإلقاء القب�ص على ثالث 
ع�ساب��ات منظمة يف التزوير والتزييف ، وع��دد من مروجي املخدرات ، 
ومرتكب��ي اجلرائ��م اجل�سيمة ، كم��ا مت �سبط عنا�س��ر مطلوبة لالأمن يف 

جرائم ارتكبت يف حمافظات اأخرى .
ويف �سي��اق مت�س��ل اأو�س��ح العقي��د العام��ري اأن ه��ذه االإجن��ازات 
الأمني��ة تزامنت مع برام��ج تدريبية مكثفة ومتوا�سل��ة تقيمها الإدارة 
العامة للبحث اجلنائ��ي لكوادرها يف جمالت التحقيق والتحري وجمع 
ال�ستدللت ، والتعامل مع م�سرح اجلرمية ، وغرها من التخ�س�سات 
، مب��ا يحقق تطوير العم��ل الأمني الهادف الى �سبط اجلرمية واحلفاظ 
عل��ى اأم��ن وا�ستق��رار املجتمع ، و وف��ق املعاير العلمي��ة ، وال�سوابط 

القانونية املنظمة لعمل رجال الأمن

املدفعية اليمنية عزرائيل امليدان
يوم بعد يوم يتجلى ن�رص اهلل 
املخل�صين،  املجاهديين  بثبيات 
وتنت�رص الأدوات الب�صيطة على 
اأقيوى تر�صانة عاملية بتاأييد اهلل 
وتوفيقيه. فتت�صاقيط الطائرات 
وتغيرق  تقليديية،  باأ�صلحية 
موجهية،  مبقذوفيات  البيوارج 
وحترتق اليراري والفييايف بنريان 
املدفعيية املذهلية التيي ت�صيد 
التوغيل  وتتبنيى  الزحوفيات 
املوازيين  وقليب  والهجيوم 

واملعادلت.

أسطورة دفاعية
املدفعي��ة عزرائي��ل احل��رب، وورقة 
يف  الع��دو  ت�سي��ب  رابح��ة  ع�سكري��ة 
مقت��ل يف كل مراح��ل القت��ال وجغرافي��ا 
املواجهات. فه��ي و�سيلة اأ�سا�سية لعمل 
القوات الربية واأحد اأهم اأ�سلحة امليدان 
الت��ي حتقق الق��درة النراني��ة العالية 
للقوات عن��د خو�سها الأعم��ال القتالية 
وهذا يعترب عن�س��را مهما من املكونات 
الرئي�سي��ة ملعرك��ة الأ�سلح��ة امل�سرتكة 
احلديثة، وبالتايل ف���اإن املدفعية تعترب 
الرئي�سي��ة  ال�سارب��ة  الناري��ة  الق��وة 
للق��وات الربي��ة مل��ا تتميز به م��ن مدى 
رم��ي كبر وقوة نراني��ة عالية وح�سد 
وجتمي��ع النران يف اأق��ل وقت على اأهم 
اأه��داف الع��دو، وق��درة كب��رة عل��ى 
املن��اورة، كونها تقوم بتمهي��د الطريق 
لهج��وم امل�ساة وذل��ك باإ�س��كات اأ�سلحة 
ن��ران الع��دو واإب��ادة قوت��ه الب�سري��ة 
وتدم��ر حت�سينات��ه الدفاعي��ة وتقدمي 
املعاون��ة امل�ستمرة لهج��وم امل�ساة. اما 
يف الدف��اع ت�ستطي��ع املدفعي��ة بنرانها 
اإن��زال �سرب��ات حا�سمة وموؤث��رة على 
طرق اق��رتاب الع��دو البعي��دة، واأمام 
احلد الأمامي، كما ميكنها بالتعاون مع 
امل�ساة اإحباط هجوم العدو وزحوفاته.

*�سالح فعال وفتاك*
واللج��ان  اليمن��ي  اجلي���ص  نف��ذ 
ال�سعبي��ة، عملي��ات نوعي��ة يف مع��ارك 
احلدود، حي��ث اأ�سفرت ه��ذه العمليات 
عن م�س��رع وجرح العديد م��ن عنا�سر 
ومرتزقته��م،  ال�سع��ودي  اجلي���ص 
بالإ�ساف��ة اإل��ى اخل�سائر الت��ي تكبدتها 
فطبيع��ة  العت��اد.  يف  الع��دوان  ق��وات 
جغرافي��ا احل��دود ال�سعودي��ة اليمنية 
عر�س��ًة للهجمات الت��ي يقودها اجلي�ص 
وجلان��ه ال�سعبي��ة يف مناط��ق ج��ازان 
وع�س��ر وجن��ران. فاأر���ض املجاهدين 
مبرت���ص  اأ�سب��ه  �سع��دة  حمافظ��ة  يف 
مرتف��ع تلتف حوله احلدود ال�سعودية، 
مم��ا يجع��ل معظ��م م��دن جن��وب ق��رن 
ج��ازان  مدين��ة  فيه��ا  “مب��ا  ال�سيط��ان 
وميناوؤه��ا وم�سفاته��ا اجلديدة” حتت 
مرم��ى ال�سواري��خ اليمني��ة البال�ستية 
الق�س��رة امل��دى والقذائ��ف التكتيكية 
البعي��دة امل��دى، ناهي��ك ع��ن الأ�سلحة 
التكتيكي��ة الق�س��رة املدى عل��ى غرار 
الراجم��ة من ط��راز ال� ب��ي اإم٢٧، وهي 
منظوم��ة مدفعي��ة �ساروخي��ة متعددة 
الأنابيب من عيار ٢٢٠ ملم. حيث متكن 
اجلي�ص واللج��ان ال�سعبية خالل الأيام 

ال�سع��ودي  باجلي���ص  الفت��ك  املا�سي��ة 
ومرتزقته بنجران، من خالل ا�ستهداف 
جتمعات ملرتزق��ة اجلي�ص ال�سعودي يف 
ذو رع��ني الغربي��ة وا�سته��داف اآلياتهم 
خلف مع�سكر الطويل��ة وقيادة احلاجر 
وا�سته��داف  ال�سدي���ص،  وم�ستح��دث 
غ��رب رقابة �سق��ام و من�سة �ساروخية 
حر���ص  وقي��ادة  عاكف��ة  يف  �سعودي��ة 
احل��دود يف نهوقة ورقاب��ة ظلم و موقع 
ال�سبعة وقي��ادة الفواز و رقابة احلمر 
يف موقع الطلعة باإ�سابات مبا�سرة. كما 
دكت الق��وة املدفعي��ة وحدها جتمعات 
رج��ال  طلع��ة  يف  ال�سع��ودي  اجلي���ص 
واعطبت جرافات و اأطقم ع�سكرية، ويف 
�سم��ال عبا�سة احرقت خم��ازن اأ�سلحة، 
ويف قيادة الفواز والتبة الرملية، كما مت 
تدمر اأطقم ع�سكرية ومدرعات واآليات 
ملرتزق��ة اجلي���ص ال�سع��ودي يف خليق��ا 
وع��دة مناط��ق اأخ��رى؛ وك��ذا اإحراق 

كا�سحات األغام.
مدفعي��ة  ا�ستهدف��ت  جي��زان،  ويف 
اجلي���ص واللج��ان مع�سك��رات خمتلفة 
كالعط��ار بعدد من قذائف املدفعية، كما 
مت ا�ستهداف مواقع �سعودية م�ستحدثة 
خل��ف موقع نع�ساو، وجتمعات للجنود 
موق��ع  يف  ومرتزقته��م  ال�سعودي��ني 
كم��ا  املواق��ع.  م��ن  وغره��ا  القنب��ور 
�سهدت منطقة ع�س��ر عمليات هجومية 
م��ن قب��ل اجلي���ص واللج��ان ال�سعبية، 
حيث ا�ستهدفت القوة املدفعية اليمنية 
جتمعات للجي���ص ال�سعودي ومرتزقته 
بعدد م��ن قذائ��ف املدفعية خل��ف منفذ 
عل��ب و�س��رق الربوعة ورقاب��ة الهنجر 

حمققة اإ�سابات مبا�سرة.

بطوالت رجال املدفعية
رج��ال  بط��ولت  وتنوع��ت  توزع��ت 
املدفعي��ة اليمني��ة عل��ى ع��دة م�سارات 
الع��دو  واجتاه��ات، وجميعه��ا كب��دت 
ومرغ��ت اأنفه ب��رتاب اخل��زي والعار، 
فف��ي بط��ولت م��ا وراء احل��دود �س��ّن 
الأبطال حملة توّغل م�سلح فعال للغاية 
يف اجلنوب ال�سع��ودي. فبالإ�سافة اإلى 
للقواف��ل الع�سكري��ة  الكمائ��ن  ن�سبه��م 
واجتياحهم ح�سون حدودية �سغرة، 
ا�ستول��وا عل��ى من�ساآت كب��رة تابعة ل� 
“حر�ص احل��دود ال�سعودي” ودمروها 
واحتل��وا اأج��زاء من قرى غ��ر ماأهولة 
مث��ل الربوع��ة يف جنوب �س��رق ع�سر. 
واأعل��ن م�سوؤولون يف مملك��ة ال�سر اأنهم 
ل��ن ين�سروا حم�سلة القتلى الع�سكريني 
اإل��ى حني انتهاء احل��رب، لكن تقديرات 
غ��ر موؤكدة ُت�سر اإل��ى اأن الرقم احلايل 

هو عدة مئات على الأقل.
الهجم��ات  م�ست��وى  عل��ى  اأم��ا 
ال�ساروخي��ة ق�س��رة امل��دى فُيعت��رب 
اإطالق �سواريخ متعددة الأنابيب على 
البل��دات احلدودي��ة ومدين��ة جن��ران 
ال��ذي يح��دق  الأك��رب  م�س��در اخلط��ر 
بال�سعوديني اإذ ل ميكن لبطاريات الدفاع 
“باتري��وت”  ال�سعودي��ة  ال�ساروخ��ي 
اعرتا�سه��ا. ووفقاً مل�سوؤولني يف حتالف 
الع��دوان، فقد تعر�س��ت مدينة جنران 
وحده��ا لأك��ر م��ن ع�س��رة اآلف قذيفة 

مدفعية �ساروخية منذ بدء احلرب.

إستراتيجية جديدة 
دشنها الصماد

تاأت��ي كل هذه الت�سعيدات يف خمتلف 
اجلبه��ات الداخلي��ة واخلارجي��ة بع��د 
اإعالن الرئي�ص ال�سماد خالل زيارته اإلى 
املنطقة الع�سكرية الرابعة عن النتقال 
اإل��ى  الدفاعي��ة  الإ�سرتاتيجي��ة  م��ن 
الإ�سرتاتيجي��ة الهجومي��ة يف مواجه��ة 
العدوان. وبالرغم من اأن العدوان ميتلك 
الربيط��اين  الأمريك��ي  ال�س��الح  اأح��دث 
ه��ذه  اأن  اإل  دولةاأجنبي��ة؛   ١٧ ومع��ه 
العمليات الع�سكري��ة التي متت من قبل 
اأبطال اجلي���ص واللجان ال�سعبية قلبت 
موازي��ن الق��درة، وبح�س��ب املوؤ�سرات 
الع�سكرية فقد �سه��دت املعارك عمليات 
وا�سعة يف ا�ستهداف العمق ال�سعودي، 
بال�ساف��ة اإلى اقتح��ام وتطهر مناطق 

ا�سرتاتيجية يف ماوراء احلدود.

اإلستخدام القتالي 
للمدفعية

يع��د �س��الح املدفعي��ة �سالح��ا قتاليا 
فتاكا له قدرة وا�سعة على تنفيذ العديد 
من املهام منها تدم��ر واإ�سكات مدفعية 
الناري��ة  والو�سائ��ل  الع��دو  وهاون��ات 
املعادي��ة  الب�سري��ة  والق��وة  الأخ��رى 
والعرب��ات  الدباب��ات  تدم��ر  وكذل��ك 
املدرع��ة املعادي��ة كم��ا تدم��ر املن�ساآت 
الدفاعي��ة امليدانية واحل�سينة، وتعمل 
عل��ى �س��ُل قي��ادة ق��وات الع��دوان م��ن 
خالل تدمر مراكز القيادة وال�سيطرة، 
املن��اورة  حتقي��ق  م��ن  الع��دو  ومن��ع 
والقي��ام بالأعم��ال الدفاعي��ة ويتحق��ق 
ذل��ك من خالل ح�س��د التجميع الرئي�سي 
للمدفعية يف الوقت املنا�سب على اإجتاه 
ال�سربة الرئي�سة يف الهجوم، وعلى اأهم 
اجتاهات اجله��ود الرئي�سي��ة يف الدفاع 
وتكثي��ف وتركي��ز ن��ران املدفعية على 
اأهم الأهداف وجتمع��ات العدو ا�سافة 
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اغتال م�سلحون اجلمعة احلبيب عيدرو�ص 
بن عبداهلل بن �سميط �سباح اجلمعة  يف منزله 
بجوار م�سجد املح�سار يف مدينة ترمي ولذوا 
ينتم��ون  امل�سلح��ني  اأن  ويعتق��د  بالف��رار.. 
لتنظي��م القاع��دة التكف��ري ال��ذي ين�س��ط يف 
ح�سرم��وت واملناطق اجلنوبي��ة حتت مظلة 

ودعم الإمارات وال�سعودية.  
وت�سهد مدن وادي ح�سرموت حوادث قتل 
متك��ررة وت�سجل �سد جمه��ول يف ظل انت�سار 
النق��اط االأمني��ة للمنطقة الع�سكري��ة، والتي 
كان اآخره��ا بالأم���ص حي��ث قت��ل مواط��ن يف 

منطقة قعو�سة واأ�سيب ثالثة ا�سخا�ص.
ب��دورة اأكد الرئي�ص �سال��ح ال�سماد رئي�ص 
املجل���ص ال�سيا�س��ي الأعل��ى يف تعليق��ه عل��ى 
ا�ست�سه��اد العالم��ة احلبي��ب عيدرو���ص ب��ن 
م�سي��ط اجلمعة اأن ال��كل يف اليم��ن م�ستهدف 
حمارب��ة  يف  واح��د  �سف��ا  الوق��وف  ويج��ب 

اجلماعات التكفرية ومن يقف وراءها.
وق��ال يف بي��ان اإدان��ة لغتي��ال العالمة بن 
الت��ي  التحدي��ات  اإن   « واأ�س��اف  اإن  م�سي��ط 

تواجه ال�سعب اليمني الي��وم جراء ا�ستمرار 
الع��دوان، حتت��م على اجلميع الوق��وف �سفاً 
واح��دًا يف تعزي��ز التالح��م الوطن��ي ملحاربة 
ورائه��ا  يق��ف  وم��ن  الإجرامي��ة  اجلماع��ات 
والداعم��ني واملمول��ني له��ا وتعق��ب اجلن��اة 

وتقدميهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع »
ع��زاء  برقي��ة  ال�سم��اد  الرئي���ص  وبع��ث 

وموا�ساة يف ا�ست�سه��اد اأحد اأبرز اأعالم اليمن 
العالم��ة عيدرو���ص ب��ن عب��داهلل ب��ن �سمي��ط 
اإم��ام جام��ع املح�سار مبدينة ت��رمي حمافظة 
ح�سرم��وت وال��ذي طالت��ه عنا�س��ر غ��ادرة 

وجبانة �سباح اليوم اجلمعة.
واأ�س��اد الرئي���ص ال�سماد يف برقي��ة العزاء 
مبناق��ب ال�سهي��د العالم��ة بن �سمي��ط ودوره 

الدع��وي والإر�س��ادي وم��ا قدم��ه م��ن عطاء 
الناف��ع  والعل��م  الإ�س��الم  خدم��ة  يف  متمي��ز 
ملجتمع��ه ووطن��ه .. واأك��د اأن اليم��ن خ�س��ر 
برحيل لعالمة ب��ن �سميط قامة علمية ودينية 
ُع��رف بالجته��اد واملعرف��ة  اأ�سي��ال  ورم��زا 
الوا�سع��ة والزه��د وال�سعي ال��دوؤوب لتعزيز 
قي��م الو�سطي��ة والعت��دال خلدم��ة الإ�س��الم 
واأهداف��ه ال�سامي��ة وغايات��ه املثل��ى من اأجل 
خر ورخاء الإن�سانية.. ونوه رئي�ص املجل�ص 
ال�سيا�س��ي الأعلى باملاآث��ر الطيبة وامل�سهودة 
لل�سهي��د عل��ى امل�ستوى العلم��ي والجتماعي 
والدين��ي والإن�ساين يف حمافظ��ة ح�سرموت، 
والتي �ستظل حية يف ذاكرة ووجدان اليمنيني 

والأمة العربية والإ�سالمية.
واأ�س��دق  التع��ازي  اأح��ر  ع��ن  واأع��رب 
املوا�س��اة لأ�س��رة ال�سهي��د وطالب��ه وذوي��ه 
وكاف��ة اأبن��اء مدين��ة ت��رمي يف ه��ذا امل�س��اب 
..�سائ��اًل اهلل العلي القدي��ر اأن يتغمده بوا�سع 
رحمت��ه وي�سكن��ه ف�سي��ح جناته ويله��م اأهله 

وذويه وحمبيه ال�سرب وال�سلوان .

احلقي����ق�����ة/ اإب 
وجه��ت قي��ادات ال�سلط��ة املحلية يف حمافظ��ة اإب �سربة قا�سي��ة لتحالف الع��دوان ال�سعودي 

الأمريكي ومنافقيهم  بتاأكيدهم اأنهم يد واحدة يف املواجهة مع اأعداء اليمن 
ج��اء ذل��ك خالل لق��اء جمع وكي��ل املحافظة لل�س��وؤون املالي��ة والإدارية الأ�ست��اذ علي بن علي 
النوع��ة وحماف��ظ املحافظ��ة ال�سيخ عبدالواح��د �سالح وامل�س��رف العام لأن�س��ار اهلل باملحافظة 
ال�سي��خ �سال��ح حاجب وباقي قي��ادات ال�سلطة املحلية يف املحافظة وجاء اللق��اء ردا على ترويج 
و�سائ��ل اإع��الم العدوان حول وجود خالفات بني وكيل حمافظ��ة اإب الأ�ستاذ علي بن علي النوعه 

وحمافظ حمافظة اإب ال�سيخ عبدالواحد �سالح كان هذا رد الوكيل على مطابخ اإعالم العدوان
ويف ت�سري��ح اإعالم��ي  نفي وكيل حمافظة اإب لل�س��وؤون املالية والإدارية عل��ي بن علي النوعه  
مزاعم واكاذيب العدوان حول وجود خالف بينه وبني املحافظ ال�سيخ عبد الواحد حممد �سالح
واأك��د الوكي��ل النوع��ة اإن  اب بعيده وع�سيه على كل خائن وعمي��ل ومرتب�ص يريد النيل منها 

ومن ابنائها ونحن يف قيادة ال�سلطة املحلية يد واحدة و�سيف واحد يف مواجهة العداء 
فاملحاف��ظ ه��و امل�س��وؤول الأول ونحن نعم��ل الى جانبه عل��ى اأكمل وجه ملا في��ه خدمة الوطن 

واأبنائه

   خـــــــــــــــــــــــــــــــالل أيـــــــــــــــــــــــــــــــــام األسبــــــــــــوع :

معسكرات التدريب والتأهيل تشهد عمليات استقبال املتطوعني وتخريج دفع عسكرية جديدة 
ت�صهد مع�صكرات التدريب والتاأهيل الع�صكري عمليات ا�صتقبال املتطوعن من اأبناء 
ال�صعب اليمني الحرار، لتلقي التدريب وتاأهيلهم ع�صكريان لرفد جبهات ال�رصف 
اجلهاديية،  يف حن يتم تخريج األف من املقاتلين يف املناطق الع�صكرية املختلفة بعد 
تلقيهم دورات ع�صكرية مكثفة على اأنواع ال�صاليب القتالية والتي تتطلبها ميادين 
اجلهياد..  ومين هنا �صنحاول ت�صليط ال�صيوء على بع�ض املنياورات والدفع الع�صكرية 
التيي تنطلق من املناطق الع�صكرية اإليى ميادين اجلهاد وال�صتب�صال لإ�صناد املرابطن 

يف خمتلف اجلبهات.

بحضور الصماد  تخرج دفعة حملت اسم  الشهيد اللواء طه املداني باحلديدة

تخرج دفعة الشهيد أبو يحيى العياني بحضور نائب رئيس هيئة األركان

ح�سر الرئي�ص �سالح علي ال�سماد حفل تخرج دفعة 
ال�سهي��د الل��واء طه املداين م��ن قوات الأم��ن املركزي 

مبحافظة احلديدة.
وخالل احلفل األقى الرئي�ص ال�سماد كلمة حتدث عن 
تق��دم �سريع يف اإعادة جتميع وح��دات الأمن املركزي 

لالن�سمام للمهام الأمنية مع رفاق العمل.

وحت��دث ال�سماد مل�سنا يف الف��رتة الأخرة ويف اأقل 
من �سهرين زخما اإل��ى �ساحات القتال ب�سكل مل نلم�سه 

منذ بداية العدوان.
واأ�س��ار اإل��ى اأن تواف��د ال�سع��ب للجبهات ي��دل اأننا 
زاحف��ون اإل��ى الن�س��ر ب��اإذن اهلل وعدون��ا املرمت��ي يف 

اأح�سان الأمريكان وال�سهاينة اإلى اخل�سارة.

واأو�س��ح ال�سماد نزلنا الى تهام��ة وقد ن�سحنا 
الكث��ر ان نر�سل من يح�س��ر يف هذا التخرج فاأبينا 
ال ان نح�سر فدماوؤنا لي�ست اأغلى من دمائكم واإذا 
مل تك��ن مواقعنا يف امل�سوؤولي��ة ن�سخرها خلدمتكم 
وخدم��ة زمالءك��م يف اجلبه��ات ف��ال خ��ر فيها من 

م�سوؤولية.

�سه��دت املنطق��ة الع�سكري��ة ال�ساد�س��ة خ��الل اليومي��ني 
املا�سي��ني حف��ل تخ��رج دفع��ة ع�سكري��ة جديدة حت��ت ا�سم 

ال�سهيد اجلبلي.
ه��ذا وق��د  وزع الإع��الم احلرب��ي  م�ساهد م��ن حفل تخرج 
دفع��ة ع�سكري��ة حت��ت ا�س��م ال�سهيد اب��و �سهي��د اجلبلي، يف 

املنطقة الع�سكرية ال�ساد�سة..
 واأج��رت الدفعة يف حف��ل التخرج عر�ساً ع�سكري��اً وقتالياً 
اأظهرت بع�ص املهارات واخلربات والأ�ساليب وفنون القتال 

التي تلقوها خالل الدورة الع�سكرية املكثفة.
كما اأجرت الدفعة من��اورة ع�سكرية حتاكي واقع املعركة 
اأظهرت القدرة واملهارة والدقَة التي اكت�سَبها املقاتلوَن خالل 
ال��دورة والتمك��ن م��ن ال�سيطرة عل��ى واقع و�س��ر املعركة 

املفرت�سة.. 
واأك��د خريج��و ال��دورة ب��اأن ل��ن يقبل��وا بال��ذل واخلنوع 
والعبودي��ة لأح��د اإل هلل، وباأنه��م �سيتوجه��ون اإل��ى امليدان 

ليلقنوا الأعداء والغزاة درو�سا قا�سية.

املنطقة العسكرية 
السادسة  تشهد 

حفل تخريج دفعة 
عسكرية جديدة

تخرج��ت دفع��ة ال�سهيد اأبو يحي��ى العياين بح�سور 
نائ��ب رئي�ص هيئ��ة الأركان اللواء الرك��ن "علي حمود 
املو�سكي"، ورئي�ص هيئة التدريب اللواء "اأحمد جابر 

ال�سيفي "، ونائبه.
واأك��د اخلريج��ون عل��ى عه��د ال��ولء هلل والوط��ن 
والدف��اع ع��ن كرامة ال�سع��ب وا�ستقالله م��ن العدوان 
ال�سع��ودي الأمريك��ي اجلائ��ر عل��ى البل��د، جمددي��ن 
تاأكيدهم رف��د اجلبهات بخرباته��م القتالية وكفاءاتهم 

املكت�سبة يف الور�سة التدريبية.
واأثن��ى اخلريج��ون على جه��ود الدول��ة واأجهزتها 
يف  وال�سيا�سي��ة  والأمني��ة  الع�سكري��ة  وموؤ�س�ساته��ا 
توفر اجلو املنا�سب لإع��داد الدورة القتالية وتطوير 

قدراته��م الع�سكري��ة يف ظ��ل الظ��روف الت��ي ت�سهده��ا 
الب��الد، موؤكدي��ن للقي��ادة الوف��اء واللت��زام بالق�س��م 

والعهد هلل والوطن.
وع��رب نائب رئي�ص هيئة الأركان اللواء الركن "علي 
حم��ود املو�سكي" عن �سعادته بلق��اء خريجي الدورة، 
موؤك��دًا اأنه��ا خطوة يف الجت��اه ال�سحي��ح، م�سرا اأن 
التعوي��ل عل��ى اخلريج��ني كب��ر لأن املعرك��ة طويلة 

ينت�سر فيها الأكر �سربًا والأكر اإمياناً.
التك��رب والغطر�س��ة  الع��دوان في��ه م��ن  اأن  ولف��ت 
والإجح��اف م��ا يكف��ي لأن تك��ون معركتن��ا اأخالقي��ة 
بالدرج��ة الأول��ى.. ويف الختت��ام مت تك��رمي ع��دد من 

النخب املتخرجة من دورة ال�سهيد العياين.

تخرج دفعة عس������كرية في املنطقة العسكرية 
السابعة باسم الشهيد ابو امني الوشلي

وزع الإع��الم احلرب��ي اليمني م�ساهد من��اورة دفعة ع�سكرية �ساه��د مناورة يف املنطقة 
الع�سكرية ال�سابعة با�سم “ال�سهيد ابو امني الو�سلي”.

و�سه��دت املن��اورة بدايًة عر�س��اً ع�سكرياً �سخم��اً ح�سرته قي��ادات ع�سكرية من وزارة 
الدف��اع اثبت فيه اجلنود امتالكهم مهارات ع�سكرية عالية اكت�سبوها يف دورتهم التدريبية 
على ايدي قيادات وخرباء من اجلي�ص واللجان ال�سعبية موؤكدين انهم �سي�سخرونها دفاعاً 

عن الوطن يف مواجهة اعداءه من اذناب امريكا وا�سرائيل.
وانتق��ل اجلنود ال��ى بدء مناورته��م الع�سكرية م�ستخدم��ني دبابات ومداف��ع لت�سويب 
اه��داف العدو وعمليات اخرى تو�سح مدى جهوزيتهم للث��ار لقتال اعداء الوطن واف�سال 

خمططاتهم التاآمرية على اليمنيني .
وانتهى العر�ص بكلمات جلنود خريجني توعدوا خاللها بالتوجه الى جبهات القتال لفرد  
زمالءه��م من ابناء اجلي���ص واللجان ال�سعبية الذي يخو�سون مع��ارك بطولية �سد قوات 

العدوان ال�سعودي والأمريكي ومرتزقته يف جميع جبهات القتال

قيادات السلطة احمللية توجه ضربة قاضية لتحالف العدوان ومرتزقتهم :
الوكيل النوعة قيادات السلطة احمللية يد 

واحدة وسيف واحد في مواجهة األعداء

اغتيال احلبيب العامة عيدروس بن سميط في ترمي ب� حضرموت والرئيس  صالح يعزي ويدعو إلى االصطفاف في محاربة اإلجرام ومن يقف وراءه
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املوقع املهيمن...
م��ن  ي��ربز  لليم��ن  ال�سرتاتيج��ي  املوق��ع  اأث��ر 
خ��الل تفعي��ل وتوظي��ف ا�سرتاتيجي��ات �سيا�سي��ة 
والت��ي  م�ستقل��ه  وطني��ه  وع�سكري��ة  واقت�سادي��ة 
ال�سرتاتيج��ي  املرك��ز  يف  تبح��ث  خالله��ا  م��ن 
اليمني��ة  ال�سيا�سي��ة  الوح��دة  اأو  اليمني��ة  للدول��ة 
�س��واء يف احل��رب اأو ال�سل��م ، فتتناول��ه بالتحلي��ل 
ال�سرتاتيج��ي والع�سك��ري وووالخ اإل��ى عنا�سره 
اأو عوامل��ه اجلغرافي��ة الع�س��رة، وه��ي : املوق��ع 
و�س��كل  وال��دويل،  القليم��ي  واحلج��م  اجلغ��رايف، 
ال�سرتاتيج��ي  والت�س��ال  ال�سيا�س��ي،  التوج��ه 
بالبح��ر، واحل��دود، والعالق��ة باملحي��ط الهن��دي، 
والطبوغرافي��ا اليمنية، واملناخ، واملوارد الب�سرية 
والنفطي��ة واملعدني��ة، وال�س��كان وه��ذه العوام��ل 
و�سع��ت املوق��ع ال�سرتاتيج��ي للدول��ة اليمنية يف 
مكان��ة اقليمي��ة ودولية مهم��ة وح�سا�س��ة ومهيمنة 
خ�سو�سا تاأثر موقع اليمن على العالقات ال�سلمية 
واحلربية عل��ى امل�ستوى القليمي وال��دويل.. لذلك 
ا�ستق��الل ق��رار اليمن ترتع��د منه الق��وى الإقليمي 
والعاملي��ة العدوانية لذل��ك كان العدوان على اليمن 

عدوانا على املوقع املهيمن لل�سيطرة عليه

األهمية االستراتيجية...
انهاء النقالب واعادة ال�سرعية وحماربة النفوذ 
اليراين هي جمرد اعذار وحجج ا�ستعمارية خبيثة 
حاق��دة غ��ادرة طبختها امريكا وادواته��ا الإقليمية 
باأدوات اجرامي��ة دموية ل�سرعنة احل��رب الكونية 
الوح�سي��ة �سد اليم��ن و�سعبه من اج��ل منع اليمن 

من امتالك ق��راره ال�سيا�سي وال�سي��ادي لن امتالك 
الق��رار يعن��ي �سيح��ول اليمني��ني بلده��م اإل��ى قّوه 
اقليمي��ه ك��ربى ت�س��ارك يف �سن��ع الق��رار القليمي 
والعامل��ي لذل��ك كان��ت احل��رب الكونية ه��ي حرب 
ت�سته��دف الق��رار والأهمي��ة ال�سرتاتيجي��ة ملوقع 
اليم��ن والتي تكمن بقوة على امل�ستويات ال�سيا�سية 
والقت�سادي��ة والأمني��ة كافة يف اجلزي��رة العربية 
ومنطق��ة ال�سرق الو�سط و�سرق الق��ارة الأفريقية 
ان ه��ذا املوق��ع ال�سرتاتيج��ي يعت��رب  خ�سو�س��اً 
م�سدر اهتمام القوى العاملية باليمن على مر تاريخ 
ه��ذه الب��الد اليمني��ة العزي��زة، حي��ث ميث��ل اليمن 
البوابة اجلنوبية للعامل م��ن مدخل البحر الأحمر، 
ويتحكم يف املمر الذي ي�سله باملحيط الهندي، وعرب 
منطق��ة خليج ع��دن حتت�سن كاًل م��ن البحر الأحمر 
واملحيط الهن��دي من اخلا�س��رة، ويتحكم كذلك يف 
ط��رق املالحة البحري��ة املوؤدية اإل��ى اآ�سيا-اأوروبا 
وكل بقاع العامل من و�سط العامل »اليمن«.. ان ثقل 
اليم��ن ال�سكاين وتوجهات��ه ال�سيا�سية والقت�سادية 
والجتماعية احل��رة امل�ستنرة املقاومة للغطر�سة 
الأمريكي��ة  الدوات  ترع��ب  الأمريكي��ة  والهيمن��ة 
باملنطقة »الكي��ان ال�سهيوين-ال�سعودية-المارات 
وغره��ا« لن اليمن ميثل العن�س��ر الأ�سا�سي لأمن 
املنطق��ة وا�ستقراره��ا، ول�سم��ان ا�ستم��رار تدف��ق 
ال��روة النفطي��ة م��ن دون م�س��كالت اأو معوق��ات 
ع�س��رة، وكل ذلك اأّه��ل اليمن للقيام ب��دور اإقليمي 
وعامل��ي فاع��ل يف �سبيل حماي��ة الأم��ن وال�ستقرار 
والنم��و ملنطقة اجلزيرة واخللي��ج بخربة ومقدرة 
لذلك يح��اول اهل احلقد وعق��دة النق�ص والرهاب 
خ��الل  م��ن  والمارات��ي«  ال�سع��ودي  »النظام��ني 

عدوانه��م الكب��ر املدع��وم امريكي��ا وبريطاني��ا ان 
ينزع��وا م��ن اليم��ن عنا�س��ر القّوة الت��ي جتعل من 
اليم��ن ق��ّوة اقليمي��ة تتحك��م باملحي��ط اجلغ��رايف 
وال�سرتاتيج��ي ..حم��اولت ا�ستعمارية منذ ثالثة 
اع��وام دون حتقي��ق �سيء رغم اخل�سائ��ر والهزائم 

الكربى التي نالوها يف احلرب �سد اليمن

قواعد احلرب واستراتيجية الدفاع...
ان قواع��د احل��رب واخ��الق احل��رب و التقن��ني 
الن��اري واملمنه��ج يف العملي��ات الدفاعي��ة للجي���ص 
واللج��ان انتج��ت تاأث��را ودورا حا�سم��ا يف حماية 
اجلغرافية ال�سرتاتيجي��ة والتي �ساعدت يف و�سع 
املوق��ع ال�سرتاتيج��ي لليم��ن على دائ��رة الهتمام 
العامل��ي وم��دى تاأث��ر موق��ع اليم��ن يف العالق��ات 
ال�سلمي��ة اأو احلربي��ة وهذا التقن��ني افل�ص بالغزاة 
افال�س��ا عملي��ا واخالقي��ا وناري��ا ب�س��كل كل��ي لذلك 
تعتمد اجلغرافيا ال�سرتاتيجية اليمنية يف التحليل 
الع�سك��ري عل��ى الدمج ب��ني اجلغرافي��ا ال�سيا�سية 
والع�سكري��ة  والب�سري��ة  اجلغرافي��ة  والطبيعي��ة 
والقت�سادي��ة، وته��دف اجلغرافي��ا ال�سرتاتيجية 

اإلى تخطيط ور�س��م ال�سيا�س��ة الع�سكرية الدفاعية 
اجلغرافي��ة  ال�سيادي��ة  العتب��ارات  وف��ق  لليم��ن 
مواجه��ة  ا�سا���ص  عل��ى  الناف��ذة  وال�سرتاتيجي��ة 
الع��دوان ونزع م�ساب��ك احل�سار لحت��واء التاأثر 
وقلب��ه عل��ى روؤو���ص الغزاة وه��ذا ما ح��دث كونها 

تهدف ال�سرتاتيجية الدفاعية اليمنية اإلى
الع�سكري��ة  الأبع��اد  تو�سي��ح  يف  امل�ساهم��ة   :
اجلغرافي��ة والعملياتي��ة التي تدخ��ل يف اإطار ر�سم 
واجلي���ص  لل�سع��ب  امل�سلح��ة  الثوري��ة  ال�سيا�س��ة 
واللج��ان لتحدد منط هذه الق��وة الدفاعية الوطنية 
وتوجهاته��ا وحتقي��ق االجن��ازات واالنت�س��ارات 
املرجوة واملطلوب حتقيقها مهما كانت الت�سحيات 
طاملا ل خي��ار لليمن �سوى الن�س��ر . وو�سع مفهوم 
قيم��ي اخالق��ي وطن��ي �سام��ل ومتكام��ل للم�سلحة 
الوطنية العليا من منظور جغرايف ا�سرتاتيجي ياأخذ 
كاف��ة الأبعاد ال�سيا�سي��ة والقت�سادية والع�سكرية 
والب�سري��ة يف احل�سبان وحتدي��د املواقع واملناطق 
ال�سرتاتيجية املوؤثرة على ال�ساحة العاملية ل�سالح 
اليمن من خالل التوظيف الدفاعي املدرو�ص والنافذ 
م��ن ا�سرتاتيجية دفاعي��ة نافعة للجزي��رة العربية 

وفق العتب��ارات اجلغرافية والقوا�س��م امل�سرتكة 
لذل��ك ان ال�سرتاتيجي��ة الدفاعي��ة اليمني��ة اأخ��ذت 
قاع��دة النف���ص الطوي��ل يف ادارة احل��رب الوطنية 
املقد�س��ة �سد التحال��ف الغازي القليم��ي والعاملي 
من اأجل قطع كل حبال امل�ساريع ال�ستعمارية التي 
ت�سته��دف جغرافيا اليمن ال�سرتاتيجي��ة ال�ساملة. 
فرغ��م الع��دوان الدموي التدم��ري ورغم احل�سار 
الظ��امل والقاتل ال ان �سماحة قائ��د الثورة وقيادة 
اجلي���ص واللجان ابدعوا اب��داع ل نظر له عامليا يف 
مواجهة العدوان واحل�سار واف�سال م�ساريع كربى 
وخطرة اُنفقت عليها مئات املليارات لتدمر اليمن 
ث��م اجلزي��رة العربي��ة واملنطقة عرب بواب��ة اليمن. 
لك��ن اتى اف�سال اليمن له��ذه امل�ساريع اخلطرة من 
خ��الل ادارة احل��رب الدفاعي��ة بب�سال��ة و�سجاع��ة 
و�سرب واميان ووعي وحذر وحكمة ودراية ورّوية 
وروؤي��ة بعي��دا ع��ن الته��ور واملغام��رة املدمرة هو 
انت�س��ار ميني عربي ا�سالم��ي على امريكا وادواتها 
وم�ساريعه��ا التدمرية ال�ستغاللية… ويف اخلتام 
اليم��ن انت�س��ر وينت�س��ر و�سيكم��ل انت�س��اره لي�ص 

لليمن فح�سب بل للعاملني العربي وال�سالمي...

من ميادين الجهاد

باستراتيجية ملوك احلرب املنتصرين.  وعاملّية املواجهة  الجيوستراتيجية..
الطاحنة بني اليمن  وحتالف الدول االستعمارية الكبرى..

م�����ك�����ّن�����ت ال�����ي�����م�����ن م�������ن س�����ح�����ق حت������ال������ف ال��������غ��������زاة »م�����ع�����ل�����وم�����ات ُي�����ك�����ش�����ف ال�����س�����ت�����ار ع�����ن�����ه�����ا«..
بع��د واأد الفتن��ه وان�سمام اخلونة الى �س��ف العدوان زادت 

احلرب النف�سية �سراوة 
لذل��ك تعترب احلرب النف�سي��ة ُمغّره لوج��ه التاريخ وم�سار 
احلروب وت�سنع النتائج اذا مت ادارتها بال�سكل ال�سحيح فهي 
ت�ستعل باوجهها املتع��ددة ومب�ستوياتها املتفاوتة يف احلروب 
وهي عبارة عن حرب هجومي��ة اعالمية فكرية ا�ستباقية ذكية 
يقوم القائد وال�سعب واجلي�ص واللجان با�ستخدامها لإ�سعاف 
عزمي��ة الغ��زاة القتالي��ة وت�ستي��ت اأفكاره��م و�س��ل حركته��م 

واإرادته��م يف الدخول اإلى قت��ال جديد اأو حتطيم موا�سلتهم 
وذل��ك بقت��ل الرغب��ة والهم��ة والإق��دام يف نفو���ص 

املقاتلني .
ومن هن��ا يقع العتب��ار احلا�سم واحلازم 

عل��ى خط��ورة ه��ذه احل��رب 
املقات��ل  ت�سته��دف  الت��ي 
الغازي واملرتزق يف عقليته 
واأف��كاره وحتطي��م روح��ه 
وم��ن  القتالي��ة  املعنوي��ة 
اإرادة  عل��ى  الق�س��اء  ث��م 
القت��ال ث��م هزميت��ه.. ومن 
جان��ب اخر حتم��ي احلرب 

النف�سية ال�سياج النف�سي والع�سكري 
والفكري لل�سعب واجلي�ص واللجان 
م��ن اي اخ��رتاق غ��ازي اأو مرتزق 

والت�س��دي ل��ه واف�ساله وف�سحه 
ا�س���ص  عل��ى  بن��اء  وتعريت��ه 

�سلبة و�سحيح��ة وتقوم هذه الأ�س���ص النف�سية والع�سكرية 
والأخالقية لبناء الروح املعنوية القتالية على مبادئ �سامية 

واأ�س�ص قومية منها:
١/ تنمية الجتاهات النف�سية الإيجابية الفاعلة وال�سليمة 
لل�سعب وقوات اجلي���ص واللجان جتاه فكرة واأ�سلوب اإعداد 
القوة الدفاعية واملقاتلة الهجومية من اأجل ال�سعب وكرامته 
وحريت��ه و الوط��ن و�سيادت��ه وتثبي��ت قي��م احل��ق والعدل 

واحلرية وال�ستقالل والكرامة .. 
٢/ غر�ص عقيدة القتال ال�سحيحة يف نفو�ص 
املجاهدي��ن ، والتي متثل جمموع��ة املبادئ 
والأفكار والخ��الق والقيم التي يوؤمن 
به��ا اأفراد اجلي�ص واللجان الى 
جانب ال�سع��ب وفيما يتعلق 
املقد�سة  الدفاعي��ة  بالق�سية 

التي يحاربون من اأجلها.
٣/ �سرح عدالة الق�سية 
ليمني��ة  ا

و�سرف امل�سوؤولية و املهنة الوطنية والهدف ال�سامي.. 
٤/ تنمي��ة عملي��ة الوع��ي و الإح�سا���ص الوطن��ي والديني 

والخالقي وك�سف اخلطر القادم على اليمن 
٥/ تنمي��ة المي��ان وال��ولء و الثق��ة الكامل��ة يف اهلل ث��م يف 

الذات وال�سالح والقائد والوطن .. 
٦/ التح�سني املعنوي �سد �سراوة احلرب واحل�سار

٧/ �سح��ذ الهمم ورفع املعنوي��ات عن طريق �سرد وترجمة 
العمليات القتالية امليدانية….

فم��ن املبادئ الع�سكري��ة املعروفة يف العل��م الع�سكري باأن 
القتال ه��و الذي يرفع روح املقاتل ويعطيه��ا جذوة ال�سعور 
بال��روح املعنوي��ة العالي��ة و�سح��ذ همته��ا وتتمث��ل عنا�س��ر 
ال��روح املعنوية يف عملية اإدراك وفهم الأهداف املراد بلوغها 
وحتقيقه��ا والقتناع الت��ام بقيمة و�سرورة ه��ذه الأهداف، 
وم��ن ث��م الإ�س��رار الت��ام والأكي��د عل��ى عملي��ة بل��وغ ه��ذه 

الأهداف.
ومتثل احلرب النف�سية وب�سورة عامة )الأعمال والأفعال 
والأف��كار وال��روؤى التي ت�سته��دف عملية التاأث��ر على اأفراد 
العدو مبا يف ذلك القادة ال�سيا�سيون والأفراد املقاتلون وذلك 
بهدف خدمة اأغرا�ص م�ستخدمي هذا النوع من احلرب( ومن 
هنا ج��اءت اأهمية ومكان��ة احلرب النف�سية ه��ي اأحد اأ�سلحة 
احلرب املركزية وقد نوه �سماحة قائد الثورة ال�سيد عبد امللك 
احلوث��ي حفظه اهلل ون�سرة لأهمية احلرب النف�سية واأثرها 
يف عملي��ة اإدارة ال�سراع �سد الغزاة واملرتزقة واخلونة 
كون ال�سيد القائد راأ�ص احلربة يف قيادة احلرب النف�سية 

لتحطيم اإرادة ومعنوية الغزاة واملرتزقة واخلونة.

وم��ن هنا ندرك م��دى اأهمية احل��رب النف�سي��ة يف منظومة 
احل��روب وتاأثراتها على العدو.. وهزميته.. يف نف�سه وذاته 
واإرادت��ه قبل هزميته يف امليدان ومن ا�سلحة احلرب النف�سية 
اليمني��ة رغ��م ان البع���ص يراه��ا �سغ��رة او ب�سيط��ة ولكن 
افعال��ه مدم��رة وتاأثراتها حطم��ت كل �سي��اج نف�سي وفكري 
ومعن��وي بن��اة الغ��زاة واملرتزق��ة ومنه��ا ” خطاب��ات قائد 
الث��ورة- احل�س��ود ال�سعبي��ة الثورية امل�ستم��رة بني احلني 
والخ��ر- التظاهرات املليونية ال�سام��دة بني احلني والآخر 
املجاهد  الرئي�ص  – كلمات  ال�سيا�سيني  القادة  – ت�سريحات 
�سال��ح ال�سم��اد امل�سرف��ة – الزوام��ل ال�سعبي��ة احلربية – 
الأفالم الوثائقي��ة لالإعالم احلربي التي تو�سح وتك�سف �سر 
العملي��ات الع�سكري��ة التي يخو�سها رج��ال اجلي�ص واللجان 
الت��ي تك�س��ف النت�س��ارات  – امل��واد العالمي��ة احلربي��ة 

واالجنازات التي ي�سنعها رجال امليدان.
اللق��اءات القبلي��ة امل�ستم��رة- املجهود احلرب��ي بال�سوت 
وال�س��ورة- النف��ر العام لقبائل اليمن ب��ني احلني والآخر- 
العت��زاز بال�سه��داء -الهتمام باجلرح��ى- العمل العالمي 
احلرب��ي الوطني امل�ستق��ل والن�سط- ال�سرب��ات البالي�ستية 
النتقائية والرتويج لها بال�سورة العميقة واملف�سّلة و غرها 
من الو�سائل احلربية للتاأثر على الغزاة واملرتزقة واخلونة 
واإ�سع��اف اإرادته��م يف احل��رب وقت��ل همته��م و�سجاعته��م 
وروحهم املعنوية القتالية ومتزيق �سفوفهم وف�سح اعالمهم 
وتعري��ة مقا�سده��م ونواياهم وغاياته��م وك�سف خمططاتهم 
واي�س��ال ر�سائل للعامل ما هو اليمن ومن ه��م رجاله ..اليمن 

ينت�سر و�سيكمل انت�ساره باأذن اهلل .

اعيام العدو يقلل مين اهّمية اليمن ال�صرتاتيجيية وثرواته ووالخ وو�صف ميا يقوله اليمنيون 

باملباليغ هو نابع من حقد وخوف وت�صليل . لكن ميا اأريد تو�صيحه ان ما يدور يف دهاليز �صناع 

القيرار القليميي والعامليي حيول اهمية اليمين وقّوتيه �صي�صدم اليمنيين عند معرفية م�صتوى 

الهتميام القليميي والعامليي امل�صتعيل.. وال�صد �صدمية هي التيي ت�صيطر على الغيزاة نتيجة 

معرفة اليمنين باأهمية بلدهم ال�صرتاتيجية وما تختزنه الر�ض من موارد..

أسلحة نفسي����������������ة »هجومي��������������ة ودفاعي������������ة« .. 

من ميادين اجلهاد /
أحمد عائض أحمد
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من لقائ��ه بعلم��اء ال�سوفي��ة بالعا�سمة �سنع��اء اإلى 
ح�س��ور حف��ل تخ��رج دفع��ات امني��ة كب��رة مبحافظة 
احلدي��دة ..ا�سبح الرئي�ص ال�سماد حدي��ث ال�سعب بكل 
مكونات��ه يف املدين��ة والقري��ة والعالم وعل��ى امل�ستوى 
القليم��ي وال��دويل.. الرئي���ص ال�سم��اد يتح��دث اع��الم 
الع��دو عنه وعن ن�ساطاته بقلق و ه�ستريا وما ح�سدته 
ن�ساطات��ه امليداني��ة وجه��وده اجلب��ارة وامل�ستم��رة من 
نتائج ذهبية كبرة عل��ى امل�ستويني الوطني والدفاعي. 
ان اجل��دارة والكف��اءة والن�ساط الذي يتمي��ز به فخامة 
الرئي���ص �سالح ال�سم��اد كانت ا�ستحق��اق جهادي يجرب 
ال�سغ��ر والكبر اإلى متابعة ما يق��وم به والتحدث عنه 
وخ�سو�س��اً ان ال�ساع��ة الإعالمي��ة ا�سبحت ل تخلو من 
ن�ساط��ات الرئي�ص ال�سم��اد والتي لق��ت ارتياحا �سعبيا 

عاما يف �سبيل تعزيز اللحمة الوطنية والدفاعية ...
الرئي���ص.. م��ن لقائ��ه ونقا�س��ه وح��واره م��ع الع��امل 
والوجي��ه  المن��ي  وامل�س��وؤول  الع�سك��ري  والقائ��د 
الجتماع��ي وال�سيخ القبلي والقي��ادي احلزبي والتاجر 
والوزي��ر وخماطب��ة كل منت�سب��ي املوؤ�س�س��ات ال�سيادية 
ف��ردًا ف��ردًا والقائ��ه خطاب��ات تف�سيلية متنوع��ة وثرية 
بالتحفي��ز والتطمني والتوعي��ة والتثقيف وتر�سيخ الثقة 
ب��ني موؤ�س�س��ات الدولة وربطه��ا ب�سالب��ة باملجتمع. لقد 
ع��اد للدولة احرتامه��ا وهيبتها بعد رك��ود حمزن وموؤمل 
..لك��ن كانت اح��دى اخلط��وات الذهبي��ة القا�سمة لظهر 
الع��دو والت��ي حت��دث عنه��ا اع��الم الغ��زاة واملرتزق��ة 
با�ستفا�سة ه��ي اجتماعه بقادة الكتائ��ب و�سباط قوات 
احلر�ص اجلمهوري وقوات العمليات اخلا�سة وال�سرطة 
الع�سكرية واألوية احلماية الرئا�سية هذا الجتماع الهاّم 
كان فح��واه تنفيذ برنامج وطن��ي دفاعي فني ولوج�ستي 
وعمليات��ي كبر وهام يعزز دعائم اجلبه��ة الدفاعية من 
خ��الل م�ساركة اجلمي��ع ب��دون ا�ستثن��اء فالوطن يجمع 

ابنائه بخندق الواجب الوطني...
الرئي���ص ..رئي�س��ا ا�ستثنائي��ا �ستحك��ي عن��ه الجيال 
كرئي���ص جم��ع رف��ات الدول��ة وموؤ�س�ساته��ا املطحون��ة 
وحّوله��ا اإل��ى دول��ه وطني��ه حّي��ه ن�سط��ه فاعل��ه تق��وم 
بواجبه��ا الكامل يف دعم اجلي�ص واللجان ال�سعبية الذين 
يخو�س��ون مبفرده��م ودفاعا عن بلده��م و�سعبهم او�سع 
حرب كوني��ة �سهدها الق��رن احلادي والع�سري��ن.. لذلك 
كلما ياأتي من الرئي�ص ابو ف�سل لي�ص غريباً عليه فهو ابن 
مدر�س��ة امل�سرة القراآنية .هو الرجل الذي اولى �سماحة 
قائد الثورة ال�سيد القائد عبدامللك احلوثي حفظه اهلل فيه 
الثقة الكامل��ة ومنحه الدعم ال�سخ�سي وال�سعبي الكامل 
يف كل م��ا ي�سنع��ه ويفعله وهكذا نتاج دع��م قائد الثورة 
حفظه اهلل يح�سد من خالله الرئي�ص ال�سماد نتائج ذهبيه 
ل �سق��ف له��ا ول ح��دود لأثرها عل��ى امل�ست��وى الوطني 

والع�سكري والمني....
ان  ال  ياأب��ى  الرئي���ص  ان��ه فخام��ة الخ  الرئي���ص... 

يح�س��ر بنف�س��ه يف كل لقاء وعمل متخ��ذًا �سعارًا »دماوؤنا 
لي�س��ت اأغلى من دمائكم« وهك��ذا يكون الرئي�ص املحبوب 
ا�ستع��ل موقعه الرئا�س��ي وت�سدر امل�سه��د نتيجة اجلهد 
ال�سم��ادي الكب��ر واملثمر منح امل�سوؤولي��ة الرئا�سية كل 
الهيبة والحرتام باملجتمع كونه �سخرها خلدمة ال�سعب 
والوط��ن وخدمة اجلي���ص واللجان يف اجلبه��ات كرئي�ص 
حم��ل على عاتق��ه ا�سعب م�سوؤولية واأهّمه��ا يف الوطن.. 
انه ا�ستنف��ار رئا�سي تاريخي والرئي���ص اأبو ف�سل بطلها 
امل�ستح��وذ عل��ى الن�س��اط الوطن��ي والدفاع��ي بجدارة 
وكفاءة...وا�سبح ال�سوؤال اليومي لل�سارع اليمني« ماذا 
فع��ل فخام��ة الخ الرئي���ص �سالح ال�سماد الي��وم« هكذا 
ا�ستح��وذ ابوف�سل بعفويته وطيبت��ه ووفائه واخال�سه 
ال�سع��ب  حمب��ة  عل��ى  امل�س��وؤول  وحترك��ه  ووطنيت��ه 
اليمني....ف�س��الم عل��ى الخ الرئي���ص اينم��ا كان وحماه 

املولى من كل �سر...وللحديث بقية عن اليمن ينت�سر

املدفعية اليمنية عزرائيل امليدان
ي��وم بع��د ي��وم يتجل��ى ن�س��ر اهلل بثب��ات املجاهدي��ن 
اأق��وى  املخل�س��ني، وتنت�س��ر الأدوات الب�سيط��ة عل��ى 
تر�سان��ة عاملية بتاأييد اهلل وتوفيق��ه. فتت�ساقط الطائرات 
باأ�سلحة تقليدي��ة، وتغرق الب��وارج مبقذوفات موجهة، 
وحت��رتق ال��رباري والفي��ايف بن��ران املدفعي��ة املذهلة 
الت��ي ت�سد الزحوف��ات وتتبنى التوغ��ل والهجوم وقلب 

املوازيني واملعادلت.

أسطورة دفاعية
املدفعي��ة عزرائيل احل��رب، وورق��ة ع�سكرية رابحة 
ت�سي��ب الع��دو يف مقت��ل يف كل مراحل القت��ال وجغرافيا 
املواجه��ات. فهي و�سيل��ة اأ�سا�سية لعمل الق��وات الربية 
واأح��د اأهم اأ�سلحة امليدان التي حتق��ق القدرة النرانية 

العالية للقوات عند خو�سها الأعمال القتالية وهذا يعترب 
عن�س��را مهما م��ن املكون��ات الرئي�سية ملعرك��ة الأ�سلحة 
امل�سرتك��ة احلديثة، وبالتايل ف���اإن املدفعية تعترب القوة 
الناري��ة ال�سارب��ة الرئي�سية للقوات الربي��ة ملا تتميز به 
م��ن مدى رمي كبر وقوة نرانية عالية وح�سد وجتميع 
الن��ران يف اأق��ل وقت عل��ى اأهم اأه��داف الع��دو، وقدرة 
كب��رة على املناورة، كونها تقوم بتمهيد الطريق لهجوم 
امل�ساة وذلك باإ�سكات اأ�سلح��ة نران العدو واإبادة قوته 
الب�سري��ة وتدمر حت�سينات��ه الدفاعية وتقدمي املعاونة 
امل�ستمرة لهجوم امل�ساة. اما يف الدفاع ت�ستطيع املدفعية 
بنرانه��ا اإن��زال �سرب��ات حا�سم��ة وموؤث��رة عل��ى طرق 
اقرتاب العدو البعيدة، واأمام احلد الأمامي، كما ميكنها 

بالتعاون مع امل�ساة اإحباط هجوم العدو وزحوفاته.

ساح فعال وفتاك
نف��ذ اجلي�ص اليمني واللجان ال�سعبية، عمليات نوعية 
يف مع��ارك احل��دود، حي��ث اأ�سف��رت ه��ذه العملي��ات عن 
م�س��رع وج��رح العديد م��ن عنا�سر اجلي���ص ال�سعودي 
ومرتزقتهم، بالإ�ساف��ة اإلى اخل�سائر التي تكبدتها قوات 
الع��دوان يف العتاد. فطبيعة جغرافيا احلدود ال�سعودية 
اليمني��ة عر�سًة للهجم��ات التي يقوده��ا اجلي�ص وجلانه 
ال�سعبي��ة يف مناط��ق ج��ازان وع�س��ر وجن��ران. فاأر�ض 
املجاهدي��ن يف حمافظ��ة �سع��دة اأ�سب��ه مبرت���ص مرتف��ع 
تلت��ف حول��ه احل��دود ال�سعودي��ة، مم��ا يجع��ل معظ��م 
م��دن جن��وب ق��رن ال�سيط��ان “مب��ا فيه��ا مدين��ة جازان 
وميناوؤه��ا وم�سفاتها اجلديدة” حتت مرمى ال�سواريخ 
اليمني��ة البال�ستية الق�سرة امل��دى والقذائف التكتيكية 
البعيدة املدى، ناهيك ع��ن الأ�سلحة التكتيكية الق�سرة 
امل��دى على غرار الراجم��ة من طراز ال� ب��ي اإم٢٧، وهي 
منظوم��ة مدفعية �ساروخية متع��ددة الأنابيب من عيار 

٢٢٠ مل��م. حي��ث متكن اجلي�ص واللج��ان ال�سعبية خالل 
الأي��ام املا�سي��ة الفت��ك باجلي���ص ال�سع��ودي ومرتزقته 
بنجران، م��ن خالل ا�ستهداف جتمع��ات ملرتزقة اجلي�ص 
ال�سع��ودي يف ذو رعني الغربية وا�ستهداف اآلياتهم خلف 
مع�سكر الطويلة وقيادة احلاج��ر وم�ستحدث ال�سدي�ص، 
وا�سته��داف غ��رب رقاب��ة �سق��ام و من�س��ة �ساروخي��ة 
�سعودي��ة يف عاكف��ة وقي��ادة حر���ص احل��دود يف نهوق��ة 
ورقاب��ة ظل��م و موق��ع ال�سبعة وقي��ادة الف��واز و رقابة 
احلم��ر يف موق��ع الطلع��ة باإ�ساب��ات مبا�س��رة. كما دكت 
الق��وة املدفعية وحده��ا جتمعات اجلي���ص ال�سعودي يف 
طلع��ة رج��ال واعطب��ت جراف��ات و اأطق��م ع�سكرية، ويف 
�سم��ال عبا�سة احرقت خمازن اأ�سلح��ة، ويف قيادة الفواز 
والتب��ة الرملية، كما مت تدمر اأطق��م ع�سكرية ومدرعات 
واآلي��ات ملرتزق��ة اجلي���ص ال�سع��ودي يف خليق��ا وع��دة 

مناطق اأخرى؛ وكذا اإحراق كا�سحات األغام.
ويف جي��زان، ا�ستهدف��ت مدفعي��ة اجلي���ص واللج��ان 
مع�سكرات خمتلف��ة كالعطار بعدد م��ن قذائف املدفعية، 
كم��ا مت ا�ستهداف مواقع �سعودية م�ستحدثة خلف موقع 
نع�س��او، وجتمعات للجن��ود ال�سعودي��ني ومرتزقتهم يف 
موق��ع القنبور وغرها م��ن املواقع. كما �سه��دت منطقة 
ع�س��ر عملي��ات هجومي��ة م��ن قب��ل اجلي���ص واللج��ان 
ال�سعبي��ة، حي��ث ا�ستهدف��ت الق��وة املدفعي��ة اليمني��ة 
جتمع��ات للجي�ص ال�سعودي ومرتزقت��ه بعدد من قذائف 
املدفعية خلف منفذ علب و�سرق الربوعة ورقابة الهنجر 

حمققة اإ�سابات مبا�سرة.

بطوالت رجال املدفعية
توزع��ت وتنوع��ت بط��ولت رج��ال املدفعي��ة اليمنية 
عل��ى عدة م�س��ارات واجتاهات، وجميعه��ا كبدت العدو 
ومرغ��ت اأنف��ه ب��رتاب اخلزي والع��ار، ففي بط��ولت ما 

وراء احل��دود �س��ّن الأبط��ال حمل��ة توّغ��ل م�سل��ح فعال 
للغاي��ة يف اجلنوب ال�سع��ودي. فبالإ�ساف��ة اإلى ن�سبهم 
الكمائن للقوافل الع�سكرية واجتياحهم ح�سون حدودية 
�سغ��رة، ا�ستولوا على من�س��اآت كبرة تابعة ل� “حر�ص 
احل��دود ال�سعودي” ودمروها واحتل��وا اأجزاء من قرى 
غ��ر ماأهولة مثل الربوعة يف جنوب �سرق ع�سر. واأعلن 
م�سوؤول��ون يف مملك��ة ال�س��ر اأنه��م ل��ن ين�س��روا حم�سلة 
القتلى الع�سكريني اإلى حني انتهاء احلرب، لكن تقديرات 
غ��ر موؤكدة ُت�س��ر اإل��ى اأن الرقم احلايل هو ع��دة مئات 
عل��ى الأق��ل.. اأما عل��ى م�ست��وى الهجم��ات ال�ساروخية 
ق�سرة املدى فُيعترب اإطالق �سواريخ متعددة الأنابيب 
عل��ى البل��دات احلدودية ومدينة جن��ران م�سدر اخلطر 
الأك��رب الذي يح��دق بال�سعوديني اإذ ل ميك��ن لبطاريات 
الدف��اع ال�ساروخي ال�سعودي��ة “باتريوت” اعرتا�سها. 
ووفقاً مل�سوؤولني يف حتالف العدوان، فقد تعر�ست مدينة 
جن��ران وحده��ا الأكرث م��ن ع�س��رة اآالف قذيف��ة مدفعية 

�ساروخية منذ بدء احلرب.

استراتيجية جديدة دشنها الصماد
اجلبه��ات  خمتل��ف  يف  الت�سعي��دات  ه��ذه  كل  تاأت��ي 
الداخلي��ة واخلارجية بعد اإع��الن الرئي�ص ال�سماد خالل 
زيارت��ه اإلى املنطقة الع�سكرية الرابع��ة عن النتقال من 
ال�سرتاتيجي��ة الدفاعي��ة اإلى ال�سرتاتيجي��ة الهجومية 
يف مواجه��ة الع��دوان. وبالرغم م��ن اأن الع��دوان ميتلك 
اأح��دث ال�س��الح الأمريك��ي الربيط��اين ومع��ه ١٧ دول��ة 
اأجنبي��ة؛ اإل اأن هذه العملي��ات الع�سكرية التي متت من 
قب��ل اأبط��ال اجلي���ص واللج��ان ال�سعبية قلب��ت موازين 
الق��درة، وبح�س��ب املوؤ�س��رات الع�سكري��ة فق��د �سه��دت 
املعارك عملي��ات وا�سعة يف ا�ستهداف العمق ال�سعودي، 
بالإ�سافة اإلى اقتحام وتطهر مناطق ا�سرتاتيجية يف ما 

وراء احلدود.

االستخدام القتالي للمدفعية
يعد �سالح املدفعية �سالحا قتاليا فتاكا له قدرة وا�سعة 
على تنفيذ العديد من امله��ام منها تدمر واإ�سكات مدفعية 
وهاون��ات الع��دو والو�سائ��ل الناري��ة الأخ��رى والق��وة 
الب�سري��ة املعادي��ة وكذل��ك تدم��ر الدباب��ات والعرب��ات 
املدرع��ة املعادية كم��ا تدمر املن�س��اآت الدفاعي��ة امليدانية 
واحل�سين��ة، وتعم��ل على �س��ُل قيادة ق��وات العدوان من 
خ��الل تدمر مراك��ز القيادة وال�سيط��رة، ومنع العدو من 
حتقيق املناورة والقي��ام بالأعمال الدفاعية ويتحقق ذلك 
م��ن خالل ح�س��د التجمي��ع الرئي�س��ي للمدفعي��ة يف الوقت 
املنا�س��ب على اجتاه ال�سربة الرئي�س��ة يف الهجوم، وعلى 
اأهم اجتاهات اجلهود الرئي�سية يف الدفاع وتكثيف وتركيز 
نران املدفعية على اأهم الأهداف وجتمعات العدو ا�سافة 

اإلى العتماد على املفاجاأة بالنران الفعالة.

محور احلول..
 كان��ت اخلط��ة به��ذا املح��ور العمليات��ي مبني��ه عل��ى ال�سن��اد 
وال�سغ��ال والتقدم اجلانب��ي حيث متكنت ق��وات اجلي�ص واللجان 
ال�سعبي��ة م��ن ال�سيط��رة على ع��دد من املواق��ع الع�سكري��ة الهامة 
والت��الل امل�سيط��رة وانتزاعه��ا م��ن ق��وات الغ��زاة واملرتزقة رغم 
احلماي��ة اجلوية الكبرة حيث تكبد مرتزقة الغزاة خ�سائر فادحة 
يف �سفوفه��م منها خ�سائر ب�سرية ج�سيمة بالإ�سافة اإلى خ�سائر اليه 
منه��ا تدم��ر مدرعتني واإعط��اب اربع��ة اأطقم ع�سك��ري. وكان هذا 

املحور �سهد تقدما خاطفا وبزمن ق�سر

محور املدفون ..
 فكانت مركزة مدفعي��اً وا�سد ا�سقاط ناري ب�سواريخ الكاتيو�سا 
عل��ى روؤو���ص املرتزق��ة ومواقعه��م ث��م ب��داأ الهجوم ..حي��ث �سنت 
قوات اجلي�ص واللج��ان ال�سعبية هجوماً وا�سع��اً انتهى بال�سيطرة 
عل��ى تالل عيا�ص واملناطق اجلبلي��ة املحيطة بها وتلة الثنى ع�سر 
وا�ستولت ق��وات اجلي�ص واللج��ان ال�سعبية عل��ى اأ�سلحة ر�سا�سة 

خفيف��ة ومتو�سطة وخم��ازن اأ�سلحة وذخائر تابع��ة لقوات مرتزقة 
الغ��زاة و التي فر عنا�سره��ا من مواقعهم بعد مقت��ل واإ�سابة عدد 

الع�سرات منهم بينهم قيادات ع�سكرية...

محور املنارة.. 
وف��ق النتائج امليدانية للعملية الهجومية كانت النتيجة الذهبية 
التي ح�سدها ا�سود اجلي�ص واللجان ال�سعبية والتي جتلت بالتقدم 
الع�سك��ري الكب��ر و الأهم الذي حتقق يف املعرك��ة املا�سية بجبهة 
نه��م حيث �سهد حمور املنارة مع��ارك طاحنة متكن خاللها جماهدو 
اجلي�ص واللجان ال�سعبية من ال�سيطرة على منطقتي عيدة الغربية 
وعي��دة ال�سرقي��ة ومنطق��ة املن�س��اع حي��ث تعت��رب ه��ذا امل�ساحة 
اجلغرافي��ة الوا�سع��ة للعيدتني واملن�س��اع �سربه قا�سي��ه ملرتزقه 
الغ��زاة وخ�سارة جغرافية موؤمل��ة والتي مل ي�سيطروا عليها ال بعد 
عام��ني من املعارك وخ�سارة اللف م��ن القتلى واجلرحى واملئات 
من اللي��ات الع�سكرية ولكنهم مبعركة واحدة وب�ساعات خ�سروها 
رغم احلماية اجلوية الغازية وللحديث بقية عن اليمن ينت�سر.....

ال����������غ����������زاة وامل���������رت���������زق���������ة خ������������ال ٢6 ش���������ه���������رًا.. عاصفة نهں اجلامحة.. م���������ا ح�����ق�����ق�����ه حت�������ال�������ف 
خ����س����روه ف����ي ت���س���ع س����اع����ات ف����ق����ط. ع����اش����وا ف���ي���ه���ا س����ك����رات امل�������وت..

اس���������ت���������ن���������ف���������ار رئ��������������اس��������������ي ت�����������اري�����������خ�����������ي..
الرئيس الصّماد استحوذ على النشاط الوطني والدفاعي بجدارة.. وأصبح السؤال اليومي للشارع اليمني »ماذا فعل الرئيس اليوم«..

تقرييييير - ع�صييكيييري

اليذي  الوا�صيع  اليري  الهجيوم  كان 

�صيّنته قوات اجلي�ض واللجان من اربع حماور 

كان حا�صميا وقا�صييا و�صادميًا على قوات 

اجلويية  احلمايية  رغيم  والغيزاة  املرتزقية 

الكبرية حيث انطلقيت العملية الهجومية 

للجي�يض واللجان ال�صعبيية يف الثانية بعد 

منت�صيف لييل اأم�يض اخلمي�يض وا�صتميرت 

العمليية الهجومية اإلى ظهير اليوم اجلمعة 

الأربعية وهيي  املحياور  وتركيزت عليى 

احلول وحريب نهم واملدفون واملنارة..
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“موندليزا�سي��ون”  موق��ع  ن�س��ر 
الكندي مقال بعنوان “اإبادة جماعية 
وو�سائ��ل اإع��الم متواطئ��ة” ، وجهها 
مبا�سرة للغرب متهما اياهم بالتواطوؤ 
يف الكارثة الإن�ساني��ة التي ت�سبب بها 
ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان 

يف اليمن.
لفت��ا ال��ى اأن ال�سعودي��ة خ�س��رت 
حربها يف اليمن، وتطرق الى احل�سار 
قب��ل  م��ن  اليم��ن  عل��ى  املفرو���ص 
الريا���ص ب�س��ورة �سلبي��ة، كما يقول 
التقري��ر اإذ ت�ساعف��ت اأ�سع��ار امل��واد 
الغذائي��ة والغ��از على الف��ور، ناهيك 
ع��ن ع��دم تقا�س��ي موظف��ي اخلدم��ة 
املدين��ة رواتبه��م من��ذ م��ا يق��رب من 
١٥ �سه��رًا، موؤك��دا ان النا�ص يف اليمن 
مل يع��د مبقدورهم تاأمني حياة اف�سل 
املوق��ع  ا�ست�سه��د  كم��ا  لأطفاله��م.. 
بع��دد م��ن العناوي��ن الإخبارية على 
حجم الت�سليل ال��ذي متار�سه و�سائل 
يف  الأح��داث  اإزاء  الغربي��ة  الإع��الم 
اليمن م��ن بينها عناوي��ن وردت على 
�سحيفة ديلي ميل الربيطانية ووكالة 
الأنا�س��ول الرتكي��ة واإذاع��ة �س��وت 
اأملاني��ا وجميعه��ا تق��ول اأن الريا���ص 
اأم��ام  املوان��ئ  فت��ح  اإع��ادة  تعل��ن 
امل�ساع��دات الإن�ساني��ة اإل��ى اليم��ن.. 
مو�سح��ا ان تلك العناوي��ن والخبار 
كاذب��ة ول مت��ت للواق��ع ب�سلة حيث 
وان تل��ك املوان��ئ تق��ع يف ال�س��ل يف 
املناط��ق اجلنوبي��ة الواقع��ة حت��ت 

�سيطرة القوات ال�سعودية.
وك�س��ف كات��ب املقال ع��ن حماولة 
 ” المريكي��ة  الدف��اع  وزارة 
البنتاج��ون” ب�س��ط �سيطرته��ا عل��ى 

املين��اء الرئي�س��ي والوحي��د – ميناء 
ال�سمالي��ة  للمناط��ق   – احلدي��دة 
ال�سرقي��ة التي يقطنه��ا ٧٠ % من عدد 
�س��كان اليمن، وال��ذي �سيظل بطبيعة 
احل��ال مغل��ق، م�س��را ال��ى تدم��ر 
نتيج��ة  للمين��اء  التابع��ة  الر�سف��ة 
الطري��ق  تدم��ر  وبالت��ايل  احل��رب 
الوحيد لإمداد ما يقرب من ٢٠ مليون 
�سخ���ص، بالإ�سافة اإل��ى تدمر مطار 

�سنعاء الدويل.
التحال��ف  يكت��ف  مل   ” وق��ال 
ال�سع��ودي – الأمريك��ي – الربيطاين 
عن��د ه��ذا احل��د فح�س��ب، ب��ل عم��ل 
اي�س��اً عل��ى من��ع هب��وط اأي رحالت 
لالإم��دادات الطبي��ة اجلوي��ة التابعة 

لالأمم املتحدة”.
م�سيفاً اإن املطالبات باإ�سراف الأمم 
املتحدة عل��ى ميناء احلديدة �ستعزز 
املاأ�ساة حي��ث �سي�سع ذلك الكثر من 

العراقيل على احلركة يف امليناء.
لفت��ا الى اإن عملية فر�ص احل�سار 
عل��ى املدني��ني �سي��وؤول بالفع��ل اإل��ى 

وق��وع البلد يف �س��رك املجاعة، موؤكدا 
ان ه��ذا م��ا ه��و اإل عم��ل متعم��د م��ن 
قبل الريا���ص الغا�سبة ج��راء ف�سلها 
امله��ني يف احراز ن�سر ع�سكري يف هذه 

احلرب.
و�سكك املوقع الكندي من معلومات 
الم��م املتح��دة ب�س��اأن ع��دد �سحاي��ا 
الع��دوان على اليمن بنح��و ١٠ الف 
قتي��ل و٤٠ ال��ف جرحى خ��الل عامني 
ون�سف العام منذ اندلع احلرب وفقا 
لتقارير المم املتحدة، م�سرا الى ان 
تلك الرق��ام والتقاري��ر ل ترتقي اإلى 
م�ست��وى احلقيقة، بينم��ا ت�ستمر هذه 
احل��رب ال�سرو�ص العبثي��ة والتي ما 

تزال على نف�ص الوترة.
وا�ست�سه��د الكات��ب بع��دد غ��ارات 
التحال��ف ال�سع��ودي الأمريك��ي من��ذ 
يوليو ٢٠١٧، والتي و�سلت الى اأكر 
م��ن ٩٠ الف غارة جوي��ة ع�سكرية يف 
الج��واء اليمنية، وت�س��اءل الكاتب” 
هل يفرت�ص بن��ا ت�سديق اأن ١٠ اآلف 
م��دين فقط قتلوا ب�سب��ب هذه الغارات 

بالإ�ساف��ة  املدفعي��ة  والهجم��ات 
والهجم��ات  القن���ص  عملي��ات  اإل��ى 
النتحاري��ة وه��ذا ل��ن يتنا�س��ب م��ع 
احل��وادث  ع��ن  الغربي��ة  التقاري��ر 
اجلماعية خالل ه��ذه احلرب، جازما 
ان ١٠٠ ال��ف مدين هو الع��دد املرجح 
لعدد املدني��ني اليمنيني الذين �سقطوا 

يف هذه احلرب.
واأ�سار اإلى اأن �سنعاء قررت الأخذ 
�ساروخي��اً  هجوم��اً  و�سن��ت  بالث��اأر 
ا�ستهدف مطار يف العا�سمة ال�سعودية 
الريا�ص، فهذا الهجوم كان مبثابة ردا 
على هجوم �سع��ودي مميت ا�ستهدف 
واأ�سف��ر  �سع��دة  حمافظ��ة  يف  �سوق��ا 
عن �سق��وط الع�س��رات م��ن املدنيني، 
والت��ي قال��ت الريا�ص حينه��ا اإن هذه 
ال�سواري��خ الت��ي اأطلقه��ا اليمني��ون 
ج��اءت م��ن طه��ران، دون تق��دمي اأي 

ادلة توؤكد �سحة هذه اخلرافة.
واأك��د املوق��ع الكن��دي اأن ت�سريح 
اجل��و  �س��الح  يف  رفي��ع  م�س��وؤول 
الأمرك��ي يف منطق��ة ال�سرق الأو�سط 
ح��ول بقاي��ا تل��ك ال�سواري��خ حتم��ل 
للريب��ة..  يدع��و  اإيراني��ة  عالم��ات 
م�ست��دل بتاأكي��دات جمموعة “جني” 
�سرك��ة   – الربيطاني��ة  للمعلوم��ات 
خماب��رات مفتوحة امل�سدر تركز على 
الدف��اع والأم��ن والنق��ل وال�سرطة- 
اأن ه��ذه ال�سواري��خ ه��ي يف الأ�س��ل 
�سواريخ �سنع��ت يف كوريا ال�سمالية 
مت تعديله��ا من قبل الق��وات امل�سلحة 
اليمني��ة من ذوي اخلربة، وبالتزامن 
مع تلك الدع��اءات ال�سعودية، تظهر 
ادع��اءات غريب��ة يف و�سائ��ل الإع��الم 

الأمريكية.

اعرتفت قوى العدوان با�ستهداف عربتني و�ساحنة نقل تتبع 
برنامج الغذاء العاملي جنوب مدينة �سعدة.

ون�س��رت وكالة النباء ال�سعودية وا���ص عن املالكي الناطق 
با�س��م العدوان عل��ى اليمن اأن طائرات الع��دوان ا�ستهدفت ما 
و�سفته به��دف ع�سكري مت�سببة الغ��ارات يف اإ�سابة وت�سرر 
ناق��الت تتب��ع برنامج الغ��ذاء العامل��ي زاعما اأنه��ا دخلت يف 

منطقة ع�سكرية من دون طلب ت�سريح.
وكان��ت طائ��رات الع��دوان ا�ستهدف��ت م�س��اء الأربع��اء 
املا�س��ي ب�سل�سلة غ��ارات عربات و�ساحن��ات على الطريق 
الع��ام ب�سع��دة �سقط على اإثره��ا اأكر م��ن ١٥ �سهيدا من 

املدنيني.

متابعات صحفية

نف��اذ  الفرن�سي��ة  »ليزيك��و«  �سحيف��ة  توقع��ت 
الحتياط��ات املالي��ة لل�سعودي��ة يف ٢٠٢٠،مرجع��ة 
ال�سب��اب ال��ى ا�ستم��رار انخفا���ص اأ�سع��ار النف��ط، 
وزيادة الإنفاق الع�سكري واللتزامات الجتماعية.

موؤكدة اإلى اأن اململكة قد جتد نف�سها غارقة يف عجز 
مايل يف فرتة حمدودة وق�سرة.

تقريره��ا  يف  الفرن�سي��ة  ال�سحيف��ة  وقال��ت 
القت�س��ادي: “اأن النخفا���ص ال�سري��ع يف الأ�سه��م 
املالي��ة ال�سعودي��ة دفع احلكوم��ة موؤخ��را اإلى رفع 
اأ�سعار الوقود بن�سب��ة ٥٠%، على خلفية النخفا�ص 
الكبر يف اأ�سعار النفط، وقد يكون القادم هو التوقف 
ع��ن دعم املاء والكهرباء، ف�س��ال عن جتميد م�ساريع 

البناء”.
وكان��ت ال�سلط��ات ال�سعودي��ة ق��د اعلن��ت الأح��د 
املا�س��ي، زيادة ن�سبة الت�سخ��م يف اململكة يف يناير/
كان��ون الث��اين، بع��د اأن رفع��ت احلكوم��ة الأ�سع��ار 

لتعزيز الإيرادات غر النفطية.
اإ�ساف��ة اإلى فر���ص الريا�ص ولأول م��رة، �سريبة 
٥% عل��ى القيم��ة امل�ساف��ة، به��دف ال�سيط��رة عل��ى 
عج��ز املوازن��ة، ال��ذي و�سل اإل��ى ١٩% م��ن الناجت 
املحل��ي الإجمايل..واأ�ساف��ت »ليزيك��و« اأن مبيعات 
النف��ط ل تغطي �سوى ن�سف تكاليف اململكة العربية 
ال�سعودية، وهو ما �سيدفع الريا�ص اإما اإلى الدين اأو 

اقرتا�ص املال من احتياطياتها.
وباملعدل احل��ايل، وفقا خل��رباء يف �سندوق النقد 
ال��دويل، ف��اإن الحتياطي��ات املالية للب��الد �ستختفي 

بحلول عام ٢٠٢٠.
وم��ع ذلك، تق��ول ال�سحيفة، اإن انخفا���ص اأ�سعار 

النف��ط ل يع��د التهدي��د الوحي��د للمملك��ة، اإذ ت�س��ر 
تقاري��ر اإل��ى اأن امل�سكل��ة الأخرى ه��ي املواجهة مع 

اإيران من اأجل الهيمنة على املنطقة.
وتو�سح توقعات �سندوق النقد الدويل اأن حتتاج 
اململك��ة م��ن اأج��ل التغلب عل��ى العج��ز احلا�سل يف 
املوازنة اإلى و�سول �سعر الربميل الواحد من النفط 

اإلى ١٠٦ دولرات.
وي�سرح تقرير املوؤ�س�سة املالية اأن الريا�ص ميكنها 
ال�سمود خم�ص �سنوات يف ح��ال بقيت اأ�سعار الذهب 
الأ�س��ود عل��ى ما هي علي��ه الآن، لكن بع��د مرور تلك 

الفرتة قد جتد ال�سعودية نف�سها دون �سيولة مالية.
واأ�ساف��ت ال�سحيف��ة الفرن�سية اأنه بن��اء على كل 
ذل��ك، خف���ص �سن��دوق النقد ال��دويل توقعات��ه لنمو 
القت�س��اد ال�سعودي لهذا العام من ٢.١% اإلى ١.٧% 
وهي ن�سبة مهمة مقارنة بالنمو الفعلي للعام املا�سي 

الذي بلغ ٠.٢%.
وق��ال ال�سن��دوق بع��د اختت��ام م�س��اورات املادة 
الرابع��ة م��ع ال�سعودي��ة »اإن النم��و الكل��ي لإجمايل 
الن��اجت املحل��ي احلقيق��ي يف اململك��ة �سيق��رتب م��ن 
ال�سف��ر، مع انخفا�ص اإجمايل الن��اجت املحلي النفطي 
يف اإط��ار التزام��ات اململك��ة مبقت�س��ى اتف��اق اأوب��ك 
خلف���ص م�ستويات اإنتاج النف��ط يف حماولة للحد من 

وفرة املعرو�ص يف ال�سوق ودعم الأ�سعار«.
لآف��اق  مراجعت��ه  يف  خف���ص  ال�سن��دوق  ان  اإل 
القت�س��اد العامل��ي توقعات��ه للنم��و يف ال�سعودي��ة، 
امل�س��در الول للنف��ط اخل��ام يف الع��امل، اإل��ى ٠.١% 
فق��ط يف مقابل ٠.٣% يف توقعاته ل�سهر اأبريل/ني�سان 

املا�سي.

ن�سرت �سحيف��ة “وا�سنطن بو�ست” الأمريكية 
تقري��را لها ح��ول الظ��روف الن�ساني��ة يف اليمن، 
قائل��ة: “ذك��رت الأمم املتح��دة اأن اليم��ن اأ�سبح 

اأ�سواأ اأزمة ان�سانية يف العامل”.
و�سمح��ت احل��رب الأهلي��ة املث��رة لالنق�س��ام 
والعنف بع��ودة اجلماعات امل�سلحة مثل القاعدة 
وداع���ص يف �سبه اجلزي��رة العربية، وخا�سة منذ 
الف��راغ الأمن��ي واحلكوم��ي بعد تدخ��ل التحالف 
ال��ذي تق��وده ال�سعودي��ة يف ع��ام ٢٠١٥..وراأت 
ال�سحيفة، اأن مزاعم اأبوظبي ووا�سنطن بتحقيق 
النت�س��ارات الرئي�سي��ة �س��د تنظي��م القاع��دة ، 
وداع�ص، يبدو اأ�سد غمو�ساً مما يبدو عليه الأمر.

فاحليثي��ات املتعلقة بحمل��ة مكافحة الإرهاب، 
وبالآث��ار الأو�س��ع للح��رب املتوا�سل��ة يف اليمن، 
اأف�ست اإل��ى متكني وتعزيز ق��وة تنظيم القاعدة، 

واجلماعات امل�سلحة الأخرى.
وع��دد التقري��ر ع��ددا م��ن العوامل الت��ي توفر 
املن��اخ لنم��و ه��ذه اجلماع��ات املت�س��ددة، منه��ا: 
ق��درة  تطلع��ات اجلنوبي��ني لالنف�س��ال، وم��دى 
التحالف على ال�سيطرة على وكالئه على الأر�ص، 
والتح��ولت احلا�سل��ة يف مراك��ز الق��وى �سم��ن 

احلكومة املعرتف بها دولياً.
ون��وه التقري��ر با�ستف��ادة تنظي��م القاع��دة يف 
اليم��ن، من احل��رب الدائ��رة من خ��الل ا�ستيالئه 
عل��ى مع��دات ع�سكري��ة تع��ود للجي���ص اليمن��ي، 
واإق��دام مقاتلي��ه عل��ى �سرق��ة البن��ك املرك��زي، 
حت��ى جن��ح يف اأبريل من العام نف�س��ه، يف تاأ�سي�ض 
اأن ي�سطر  اأمر واقع”، �سرق اليمن، قبل  “دول��ة 

لالن�سح��اب منها يف العام ٢٠١٦، اإثر هجوم نفذته 
قوات اإماراتية، بدعم اأمريكي.

واأ�س��ار التقري��ر الأمريك��ي، اأن “املفارق��ة، اأن 
تنظي��م القاع��دة ا�ستف��اد م��ن احل�س��ار البحري 
منح��ه،  كون��ه  اليمني��ة،  لل�سواح��ل  ال�سع��ودي 
احتكارًا فعلياً على حركة الواردات، در عليه نحو 
مليوين دولر يومياً”..وقال التقرير: اإن الأمور ل 
ت�سر على م��ا يرام، فعنا�سر تنظي��م “القاعدة” 
الع�سكري��ة  احلمل��ة  ا�ستنزفته��م  و”داع���ص”، 
الإماراتي��ة، �سواء عرب قتله��م اأو عرب احتجازهم 
يف �سج��ون �سري��ة... ولك��ن التقري��ر ك�س��ف، بات 
بع���ص املتعاون��ني ال�سابقني مع تنظي��م القاعدة، 
يف�سل��ون القتال اإلى جانب امليلي�سيات، املدعومة 
البيان��ات  ف��اإن  ولذل��ك،  رات��ب.  لق��اء  اإماراتي��اً، 
ال�سادرة عن القاعدة اأخذت تتوعد املنخرطني يف 
�سفوف امليلي�سيات املدعومة من اأبوظبي.. واأكد 
التقرير، اأن م�سوؤولني حكوميني، وقادة القاعدة، 

لديه��م �سالت وثيق��ة ب�سبكات اجلرمي��ة املنظمة 
العامل��ة يف مناط��ق �سرق اليمن، الت��ي ترتبح من 
جت��ارة التهريب، املنتع�سة جراء ازدهار اقت�ساد 
احلرب..وح��ذر التقري��ر م��ن املخاط��ر اجلدي��ة 
الكامن��ة خل��ف احلمل��ة الع�سكرية الت��ي تتولها 
الإم��ارات، م�سرة اإل��ى حماولة تنظي��م القاعدة 
تاألي��ب القاعدة ال�سعبية يف اليم��ن، على الأجندة 
الإماراتي��ة يف اليم��ن، واأهدافها بعي��دة املدى، ل 
�سيم��ا تلك املتعلقة مبلف الغتي��الت، وانتهاكات 
حق��وق الإن�سان يف ال�سج��ون ال�سرية، وال�سيطرة 

على املوانئ اليمنية.
اأن حم��الت  يعتق��دون  اليم��ن،  �س��رق  فقبائ��ل 
التجني��د التي تتولها اأبوظب��ي، تعطي الأف�سلية 
مل��ن يدعم��ون انف�س��ال اجلن��وب، كم��ا اأن العديد 
من اليمنيني ي�سكك��ون يف اأن االنخراط الع�سكري 
لالإم��ارات، يكمن خلفه اأطماع جتارية، يف بالدهم، 

على حد قولها.

صحيفة واشنطن بوست » التحالف وفر حاضنة للجماعات اإلرهابية «

قوى العدوان 
تعترف باستهداف 

شاحنات لبرنامج 
الغذاء العاملي 

بصعدة

اأن  الربيطاني��ة  »اإيكونومي�س��ت«  جمل��ة  ذك��رت 
كثرًا من اليمنيني يخ�سون مما يعتربونه »احتالل« 
�سع��ودي اإماراتي لبلده��م، م�سرة اإل��ى اأن القوات 
الت��ي ن�سره��ا البل��دان اخلليجيان ت�ساه��م يف تفتيت 

اليمن، وتعقيد حياة املواطنني.
واأ�ساف��ت املجل��ة -يف تقرير له��ا- اأن امل�سوؤولني 
ال�سعوديني والإماراتيني يزعمون اأن ن�سر القوات يف 
اأنح��اء البالد جزء من جهودهم احلربية، لكن، يبدو 
اأن اململك��ة تقي��م ممرًا جدي��دًا لل�ساح��ل، ويف الوقت 
نف�س��ه، يبدو اأن الإج��راءات التي تتخذه��ا اأبوظبي 
يف اليم��ن هي ج��زء من ا�سرتاتيجية اأك��رب لل�سيطرة 
عل��ى املوان��ئ عل��ى ط��ول بع���ص م��ن اأك��ر ط��رق 
ال�سح��ن ازدحاماً يف العامل. واأ�س��ارت املجلة اإلى اأن 
ال�سعوديني الذين يعمل��ون يف مطار الغي�سة -الذي 
ا�ستول��وا عليه يف نوفم��رب املا�سي- قد ا�سرتوا ولء 
�سيوخ القبائل يف ال�سرق واجلنوب، من خالل توزيع 
الأ�سلحة وال�سيارات وج��وازات ال�سفر ال�سعودية، 
اأما الإم��ارات، فقد ا�ستولت على �سل�سلة من املوانئ 
اجلنوبي��ة، مث��ل: املكال، وع��دن، واملخ��ا، وت�سيطر 

على امل�سنع الوحيد لت�سييل الغاز يف اليمن.
ونقل��ت املجلة عن حملل��ني قوله��م اإن هدف دولة 

الإم��ارات العربي��ة املتحدة م��ن تاأم��ني املوانئ هو 
تعزي��ز موقع مينائها اخلا�ص يف جب��ل علي، اإما عن 
طري��ق خنق املناف�س��ة، اأو توجيه حرك��ة املرور يف 

اجتاهه.
وم�س��ت املجل��ة للق��ول اإن »م��ن اليمني��ني م��ن 
يخ�سون فق��دان �سيطرتهم على بلده��م اأمام التوغل 
ال�سعودي الإماراتي، كما ي�سكو اآخرون يف حمافظة 
امله��رة من فق��دان اأعماله��م التجاري��ة.. ويف الوقت 
نف�س��ه، يتزاي��د التوت��ر ب��ني ال��وكالء ال�سعودي��ني 
والإماراتي��ني.. فف��ي ح��ني ت�سع��ى اململك��ة لإعادة 
اجلي���ص القدمي يف ال�سمال، تق��وم الإمارات بتدريب 
اأن  املجل��ة  واأو�سح��ت  اجلن��وب«.  م��ن  مقاتل��ني 
امليلي�سي��ات اجلدي��دة -الت��ي تدعمه��ا ال�سعودي��ة 
والإمارات- ت�ساهم يف ت�سريع تفتت اليمن، م�سرة 
اإل��ى اأن قادة القبائ��ل ي�ستغلون الفو�س��ى.. ولفتت 
املجل��ة اإل��ى اأن املجل���ص ال��ذي يق��وده عب��داهلل بن 
عف��رار -الذي يطلق على نف�س��ه ا�سم �سلطان املهرة 
و�سقطرى- تعهد مبقاومة »الحتالل« الذي تقوده 

ال�سعودية.
وق��ال ب��ن عف��رار: »نح��ن نخ�س��ى اأن اليم��ن ل��ن 

ي�ستطيع التوحد مرة اأخرى«.

مجلة “إيكونوميست” البريطانية:

ال���س���ع���ودي���ة واإلم����������ارات ت��ب��ت��ل��ع��ان ال��ي��م��ن
“موندليزاسيون” الكندي: التحالف يتسبب في مقتل ١00 ألف مدني ميني

صحيفة »ليزيكو« الفرنسية:

 أم���������وال ال����س����ع����ودي����ة س��ت��ن��ت��ه��ي خ������ال ع���ام���ني
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الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران  �س��ن 
ال�سع��ودي ي��وم الثالث��اء ١١جم��اد الث��اين 
غ��ارة   ٣٣ ٢٠١٨/٢/٢٨م،   املواف��ق 
م�ستهدف��ا املواطن��ني وممتلكاته��م بع��دد 
م��ن املحافظ��ات م��ا اأدى اإل��ى ا�ست�سهاد 
ن�س��اء  بينه��م  مواطن��ا   ٢٨ واإ�ساب��ة 

واأطفال.
فق��د �س��ن اأط��ران الع��دوان ثالث 
غارات على من��زل مواطن يف منطقة 
حف�س��ني مبديرية �سح��ار حمافظة 
ا�ست�سه��اد  اإل��ى  اأدى  م��ا  �سع��ده 
 ١٤ واإ�ساب��ة  مواطن��ني  خم�س��ة 
يف  م�سعف��ني  بينه��م  مواطن��ا 

ح�سيلة غر نهائية .
الط��ران  اأن  اإل��ى  ي�س��ار 
عل��ى  غ��ارة  �س��ن  املع��ادي 
يف  الزراع��ة  مكت��ب  م�ست��ل 
مبديري��ة  العن��د  منطق��ة 
عل��ى  وغارت��ني  �سح��ار، 
الأزه��ور  منطقت��ي 
و�سعي��ب مبديرية رازح 
وخم���ص  احلدودي��ة 

غارات على ال�سبكة والفرع بكتاف ب�سعدة.
كم��ا �سن الطران غارة عل��ى البقع وغارة 
على الطلعة، فيما ا�ستهدف ق�سف �ساروخي 
ومدفعي �سعودي منطقتي البقعة واآل ال�سيخ 
مبديري��ة منبه ومنطقة الغ��ور مبديرية غمر 

ومناطق متفرقة من مديرية رازح.
 اإلى ذلك ا�ستهدف ط��ران العدوان ب�سبع 
غارات مديري��ة �سرواح مب��اأرب و�سن �سبع 

غارات على مديريتي حر�ص وميدي.

ويف مديري��ة نهم ا�ست�سه��دت امراأة واأثنني 
من اأبنائها واإ�ساب��ة مواطنني اثنني يف غارة 

ا�ستهدفت منزلهم يف منطقة قطبني.
كم��ا اأن ط��ران الع��دوان ارتك��ب جمزرة 
ثالث��ة مبحافظ��ة احلدي��دة حي��ث ا�ست�سه��د 
اأربع��ة مواطن��ني ج��راء غ��ارة ا�ستهدفته��م 
مبنطق��ة الف��ازة يف مديرية التحيت��ا، يف حني 
ال�سل��و  مديري��ة  عل��ى  غ��ارات  اأرب��ع  �س��ن 

حمافظة تعز .

جرائم العدوان

جرائمالعدوان

 استشهاد وإصابة 65 مواطنًا جلهم نساء وأطفال بغارات العدوان على صعدة واحلديدة 
اأر�صا  اليمن  ار�ض  م�صتهدفا  �صعودي،  اأمريكي  وحتالف  عاملي  عدوان  ظل  يف  اأعوام  ثاثة  منذ  اليمني  ال�صعب  يعي�ض 

وان�صانا، ارتكب فيها املئات من املجازر راح �صحيتها ع�رصات الآلف من اليمنين بكل فئاته مبن فيهم الطفال والن�صاء، 
كما عمد العدوان اإلى تدمري البنية التحتية واملمتلكات العامة واخلا�صة، فار�صا ح�صارا بريا وجويا وبحريا، وغريها من 

النتهاكات التي ل يت�صع املقام لذكرها.
واأمام كل ذلك يقف ال�صعب اليمني �صامدا وثابتا كاأن احلرب بداأت اليوم، رغم الت�صحيات واجلراح.. يف حن يخو�ض 

حمققن  الداخل  جبهات  ويف  ال�صعودي  العمق  يف  ومنافقيه  بالعدو  التنكيل  معارك  ال�صعبية  واللجان  اجلي�ض  جماهدو 
انت�صارات ت�صفي قلوب قوم موؤمنن.

اجلرائم  هذه  من  بع�ض  العزاء  للقراء  فيها  نر�صد  اليمنين  بحق  العدوان  جلرائم  نخ�ص�صها  التي  ال�صفحة  هذه  ويف 
والنتهاكات، حتي تكون حافزا للجميع لتحرك يف مواجهة هذا العدوان الهمجي.

في غصون 4 أيام:

ق�سف��ه  ال�سع��ودي  الع��دو  كث��ف 
املناط��ق  عل��ى  واملدفع��ي  ال�ساروخ��ي 
الح��د  ي��وم  �ساع��ات  خ��الل  احلدودي��ة 
٩جم��اد الثاين املواف��ق ٢٠١٨/٢/٢٥ م ، 
فيما وا�سل ط��ران العدوان غاراته على 

عدد من حمافظات اجلمهورية .
اأ�سي��ب  و  مواطن��اً  ا�ست�سه��د  حي��ث 
اآخ��ر بج��روح خط��رة ج��راء الق�س��ف 

ال��ذي  الكثي��ف  ال�ساروخ��ي واملدفع��ي 
ا�سته��دف مناط��ق متفرق��ة م��ن مديرية 

رازح .. 
اأ�س��رار يف من��ازل  اإل��ى وق��وع  ي�س��ار 
ومزارع املواطنني اإث��ر ق�سف �ساروخي 
ومدفع��ي �سع��ودي عل��ى مديري��ة غم��ر ، 
مبيناً اأن طران العدوان �سن اأربع غارات 

على مديرية باقم يف حمافظة �سعدة .

كما اأن طران العدوان الأمريكي 
ال�سع��ودي �س��ن �ست غ��ارات على 

مديري��ة ال�سل��و يف حمافظ��ة تعز و 
خم���ص غارات عل��ى مديريتي حر�ص 

و ميدي مبحافظة حجة ..
 اإلى ذلك  �سن الطران املعادي غارة 

على موقع ال�سرفة يف جنران .

العدو السعودي يكثف القصف الصاروخي 
واملدفعي على املناطق احلدودية

استشهاد وإصابة 28 مواطنًا بينهم نساء 
وأطف�ال بغ�ارات طي�ران الع���دوان

ا�ست�سه��د واأ�سي��ب 
١٨ مواطنا بينهم ن�ساء 
واأطف��ال اأم���ص بغ��ارات 
طران العدوان الأمريكي 
�ساع��ات  خ��الل  ال�سع��ودي 
يوم الأربع��اء ١٢جماد الثاين 

املواف��ق ٢٠١٨/٣/١م.. فق��د �سن ط��ران العدوان 
٢٦ غ��ارة على منازل املواطن��ني وممتلكاتهم يف عدد 
م��ن املحافظ��ات، حي��ث ا�ست�سه��د اأربع��ة مواطنني 
واأ�سي��ب �ست��ة اآخرين بينه��م ن�ساء واأطف��ال بغارة 

ا�ستهدفت منزل يف منطقة قحزة مبحافظة �سعدة.
ي�سار اإلى اأن طران العدوان ا�ستهدف بغارة نبع 

ماء يف منطقة ذويب و�سن اأربع غارات على منطقتي 
اأ�سيق واملليل مبديرية كتاف.

فيم��ا تعر�س��ت مناط��ق متفرق��ة مبديري��ة رازح 
احلدودية ومنطق��ة اآل ال�سيخ مبديرية منبه لق�سف 
�ساروخ��ي ومدفعي �سعودي خل��ف اأ�سرار مبزارع 

وممتلكات املواطنني.
كم��ا ا�ست�سهد خم�ص فتيات واإ�سابة ثالث اخريات 
اإثر غارة لطران العدوان يف منطقة البغيل مبديرية 

حي�ص مبحافظة احلديدة.
و�سن ط��ران العدوان ثالث غ��ارات على مديرية 
البي�س��اء وغ��ارة عل��ى مديري��ة  ناط��ع مبحافظ��ة 
�س��رواح مبحافظة ماأرب، كما �سن ثالث غارات على 

مديرية خب وال�سعب باجلوف.
الى ذلك �سن الطران املعادي غارتني على مديرية 
و�سح��ة وا�سته��دف بثم��ان غ��ارات مديريتي حر�ص 

وميدي مبحافظة حجة.
كم��ا ان ط��ران الع��دوان �سن غ��ارة عل��ى وادي 

جارة بجيزان وغارة على جمازة بع�سر. 

استشهاد وإصابة 18 مواطنًا بينهم نساء 
وأطفال بغارات طيران العدوان

طيران العدوان يشن 30 غارة على ثالث محافظات

�س��ن ط��ران الع��دوان ال�سع��ودي الأمريكي 
خالل �ساعات يوم اخلمي���ص ونهار يوم اجلمعة 
عدة غ��ارات جوي��ة عل��ى مناطق متفرق��ة، كما 
�سه��دت املناط��ق احلدودي��ة ق�س��ف �ساروخيا 
ومدفعي��ا اأدى اإل��ى وق��وع اأ�س��رار يف ممتلكات 

املواطنني.
فف��ي �سعدة �سن الطران الع��دوان الأمريكي 
ال�سع��ودي غ��ارة عل��ى منطق��ة بن��ي مع��ني يف 

مديري��ة رازح، كما �سن ٧ غ��ارات على منطقتي 
العطفني والمارة مبديرية كتاف.

كم��ا �سهدت مناط��ق متفرق��ة يف رازح، ومنبه 
ق�س��ف �ساروخي��ا ومدفعي��ا �سعودي��ا اأدى اإلى 

اأ�سرار كبرة يف ممتلكات املواطنني.
ويف اجل��وف تعر�ص منزل اأح��د املواطنني يف 

مديرية املتون ل�ستهداف بقذائف املدفعية.
ويف �سنعاء �سن طران العدوان غارتني على 

منطقة عطان .
كم��ا �سن طران العدوان الأمريكي ال�سعودي 
اأرب��ع غ��ارات عل��ى مديري��ة بني مط��ر حمافظة 

�سنعاء.
حي��ت اأن ط��ران الع��دوان ا�سته��دف بث��الث 
غارات جبل عيبان وغارة على منطقة ال�سباحة 

خلفت اأ�سرار مبمتلكات املواطنني ومنازلهم.

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة وصنعاء واجلوف ومأرب 

الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران  �س��ن 
ال�سع��ودي ٣٠ غارة على ثالث حمافظات 

١٠جم��اد  الأثن��ني  ي��وم  �ساع��ات  خ��الل 
فيم��ا   ، ٢٠١٨/٢/٢٦م  املواف��ق  الث��اين 

تعر�س��ت مناطق حدودية متفرقة لق�سف 
�ساروخ��ي ومدفع��ي �سع��ودي ت�سبب يف 

اأ�سرار مبمتلكات املواطنني .
حي��ث �سن طران العدوان �سبع غارات 

عل��ى مديري��ة �سرواح يف حمافظ��ة ماأرب 
و ع�س��ر غ��ارات على مناط��ق متفرقة من 

مديريتي حر�ص وميدي مبحافظة حجة .
ي�سار اإلى اأن ق�سفاً �ساروخياً ومدفعياً 

�سعودي��اً ا�سته��دف مناط��ق متفرق��ة من 
مديري��ات منبه وغم��ر و �س��دا احلدودية 

يف حمافظة �سعدة م��ا اأدى اإلى اأ�سرار يف 
ممتلكات املواطنني .

كم��ا  اأن ط��ران الع��دوان �س��ن �سب��ع 
غارات على مديري��ة خب وال�سعف و�ست 

غ��ارات عل��ى مديري��ة املت��ون يف حمافظة 
اجلوف.



ا

على وقع �رصبيات اأبطالنا امليدانيية وعملياتهم اخلاطفة وكمائنهيم النا�صفة وح�صاد رجيال القنا�صة املتوا�صل 
بيات العدو ال�صعودي املجرم ومن ورائه �صيدة الأمريكي ل يهتيدون �صبيًا للخروج من ورطتهم القاتلة ول يجدون 

خمرجيًا مين ماأزقهم ال�صحيق �صيوى ا�صتجاب املزيد من املرتزقية و�رصاء املزيد من الذمم التيي مل جتلب لهم �صوى 
واحل�رصات والنك�صارات ويف الوقت ذاته ل يجد النظام ال�صعودي من ملجاأ يلجئ اإليه �صوى اأ�صياده الريطانين 

فطيار بن �صلمان اإلى لندن و�صط �صخيط �صعبي ورف�ض وا�صع لزياراته باعتباره جمرم حرب ولكن امل�صالح 
الغربية فوق كل القيم واملبادئ الإن�صانية التي يت�صدقون بها وعودًا اإلى م�صتجدات امليدان الذي يرز 

فييه ال�صعب اليمني �صامدًا وم�صتب�صًا فتخرج الف مين البطال يكاد يكون ا�صبوعيًا واحت�صاد غري 
م�صبيوق نحيو اجلبهيات واإلى عام اآخر مين النزال وال�صتب�صيال وال�صمود وفهيي معركة النف�ض 

الطويل ولها اأبطالها ورجالها وقادتها و�صادتها وفر�صانها وما يحكي امليدان خلري برهان على اأن 
ال�صعب اليمني بجي�صه وجلانه واأبطاله قد اتخذ القرار ول م�صاومة على احلرية والكرامة 

ول ا�صت�صام مهما كانت التحديات فمن يعتمد على اهلل فله خزائن ال�صماوات والأر�ض 
وهيو النا�رص املعن واإليى م�صتجدات �صته اأيام من النيزال فجيزان تلتهب حتت 

لهييب ال�صاروخية واملدفعية وقاهر تيو ام ين�صف جتمعات املرتزقة 
مبع�صكير ام الريا�يض مبياأرب ويف اجليوف كمائين وعملييات قن�ض 

وجنيران ت�صتعيل عمليات هجوميية خاطفة وميا يف ال�صاحل اإل 
جحييم يتوقد و�صنوجز ما ا�صتجد من ح�صياد ميادين اجلهاد 

خال ال�صته اأيام املا�صية.
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خ�الل 6 أي�ام:  تنفي�ذ 10 عملي��ات هجومي��ة نوعي��ة و30 عملي�ة قص�ف مدفع��ي 
و15  عملي�ة  قص�ف صاروخي وقن�ص 38 جندي�ًا س�عوديًا ومرتزق�ًا وتدمير وإح�راق22 آلية 

ومرتزقت��ه  ال�سيط��ان  ق��رن  جن��ود  لي��زال 
يلتقون �سربات مياني��ة قا�سية يوجهها اأبطال 
اجلي���ص واللجان ال�سعبية املرابطني يف جبهة 
جي��زان فخالل الأ�سابيع املا�سية كانت وحدة 
القنا�س��ة اأ�سب��اح من املوت يخطف��ون اأرواح 
الع�س��رات من جنود و�سب��اط نظام جند فيما 
�سه��دت اأيام هذا الأ�سبوع �سربات �ساروخية 
طاحن��ة حيث ا�ستهدف��ت الق��وة ال�ساروخية 
على جتمع اآلي��ات واأفراد اجلنود ال�سعوديني 
مع�سك��ر  ويف  املعط��ن  موق��ع  يف  ومرتزقته��م 
املخي��ل بقط��اع العار�س��ة ويف منف��ذ الط��وال 
ومع�سكر جبال العقبة و�سقوط قتلى وجرحى 

من جي�ص ومرتزقة العدو ال�سعودي..
كم��ا متك��ن اأبط��ال ورج��ال املدفعي��ة م��ن دك 

جبهة جزيان:

جبهة 
عسري:

جبهة نجران:  

قصف مدفعي وصاروخي مكثف وتدمير 5 آليات ودبابة ومعدلني وقنص 6 جنود سعوديني

�سه��دت جبهة جن��ران عملية ا�ستن��زاف كبرة 
جلنود ومرتزقة اجلي�ص ال�سعودي ونفذ اأبطالنا 
عمليات بطولية جعلت العدو ال�سعودي يعي�ص 
باأ�سي��اده  لال�ستنج��اد  دفع��ه  حقيق��ي  كابو���ص 
اجلي���ص  فعملي��ات  والأمري��كان  الربيطاني��ني 
واللج��ان يف جنران كان��ت احرتافي��ة وبطولية 
وموجع��ة ول زال اأبطالن��ا يوا�سل��ون التنكي��ل 
بجن��ود ومرتزق��ة اآل �سع��ود امل�ستوردي��ن م��ن 
ال�س��رق والغ��رب ومن كل اأ�سق��اع الأر�ص فيما 
�سه��دت اأيام الأ�سبوع املا�سي ت�ساعد للعمليات 

الهجومي��ة الت��ي �سنه��ا اأبطالن��ا حيث نف��ذوا ٣ 
عملي��ات هجومية خاطفة كان��ت العملية الأولى 
عل��ى جتمع��ات للجن��ود ال�سعودي��ني يف موق��ع 
املخ��روق ال�سغ��ر و�سقوط قتل��ى وجرحى يف 
�سفوفه��م، كما نف��ذ اأبطالنا هج��وم خاطف على 
مواق��ع اجلي���ص ال�سع��ودي يف موق��ع ال�سدي��د 
فيما كانت العملي��ة الثالثة على موقع املخروق 
ال�سغ��ر و�سق��وط قتلى وجرح��ى وحالة رعب 

وهروب و�سط اجلي�ص ال�سعودي ومرتزقته.
كم��ا اأطلقت القوة ال�ساروخي��ة �ساروخ زلزال ٢ 

وع��دد م��ن قذائ��ف املدفعية على جتم��ع للجنود 
وا�ستهدف��ت  �سق��ام  رقاب��ة  يف  ال�سعودي��ني 

جتمع��ات وحت�سينات اجلنود ال�سعوديني 
يف جبال القمع ب�سواريخ الكاتيو�سا اإلى 

جانب الق�س��ف املدفع��ي.. وبت�سديد 
وح��دة  اأبط��ال  متك��ن  اهلل  م��ن 

القنا�س��ة م��ن قن���ص جندي��ني 
�سعودي��ني يف موقع ال�سبعة 

ومثلث الع�سة.

عمليات هجومية خاطفة على مواقع اجليش السعودي في املخروق 
والسديد وقصف صاروخي على سقام وقنص 2 جنود سعوديني 

ليزال جن��ود اهلل املوؤمنني الأبطال 
ال�ستعم��ار  خمطط��ات  يواجه��ون 
وجيو���ص اخليانة والرت��زاق يف جبهة 
حل��ج البا�سلة حيث ينكلون مبرتزقة عيال 
زاي��د وبني �سعود ويذيقونه��م الباأ�ص اليماين 
فخالل الأي��ام املا�سية �سنت القوة ال�ساروخية 
�سرب��ة �ساروخي��ة م�س��ددة ب�ساروخ غ��راد على 

جتمع��ات منافق��ي الع��دوان �سرق كهب��وب وباملثل �سن 
�سالح املدفعية التاب��ع للجي�ص واللجان ال�سعبية ق�سفاً 
مدفعي��ا ا�سته��دف جتمعات املنافق��ني يف التبة ال�سوداء 
بكهب��وب بعدد م��ن قذائف املدفعي��ة كما متك��ن اأبطالنا 
من �س��د حماولة ت�سل��ل للمرتزقة باجتاه ط��ور الباحة 
و�سق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �سفوفه��م.. وق��ال م�سدر 
ع�سكري اأن عددًا من املنافقني �سقطوا بني قتيل وجريح 

ضربات صاروخية ومدفعية 
منكلة وقتلى وجرحى من املرتزقة 

واغتنام أسلحة بعمليتني هجومية خاطفة

جبهة 
نجران:  

اأطلق��ت الق��وة ال�ساروخي��ة ي��وم الأحد املا�سي �س��اروخ بال�ست��ي نوع قاهر
m٢ على جتمعات للمنافقني يف مع�سكر اأم ري�ص مبارب واأكد م�سدر ع�سكري 
اإ�ساب��ة ال�ساروخ هدفه بدقة خملفاً خ�سائ��ر ب�سرية ومادية كبرة يف �سفوف 

مرتزق��ة الع��دون كم��ا لقي ٨ م��ن منافقي الع��دوان م�سرعهم بعملي��ات قن�ص 
يف مناط��ق متفرق��ة من جبه��ة �سرواح فيما لق��ي ١٣ منافقاً اآخري��ن م�سرعهم 

بعمليات قن�ص يف مناطق متفرقة من جبهة �سرواح

قاهر 2M  يدك معسكر أم الرياش ومصرع أكثر من 21 مرتزق بعمليات مختلفة في جبهة صرواح
جبهة نجران:  

• قن�ص منافق خلف منفذ علب 
واللج��ان  اجلي���ص  • مدفعي��ة 

ال�سعبي��ة ت�سته��دف جتمع��ات 
املنافق��ني يف منفذ عل��ب وقبالة 

املنفذ ويف تب��ة القنا�سني بعدد 
من قذائف املدفعية

قبالة  املنافقني  ٢ من  • قن�ص 
منفذ علب

بف�س��ل اهلل متكنت الأجه��زة الأمنية 
واللجان ال�سعبي��ة مبحافظة البي�ساء 

تف��كك عبوت��ني نا�سفتني كانت��ا مزروعتني 
عل��ى الطري��ق الع��ام الراب��ط ب��ني اجلريبات 

والوهبية كم��ا �سن �سالح املدفعي��ة ق�سفاً مدفعياً 
ا�ستهدف جتمعات للمنافقني يف الزاهر

كم��ا اأك��د م�س��در ع�سك��ري م�س��رع القيادي 
املناف��ق عبدرب��ه ح�س��ني عب��د اهلل الذياب��ي 

الرقابي بنران اجلي���ص واللجان ال�سعبية يف 
جبهة ناطع

جبهة 
البيضاء



ا

الع�س��رات  اأن  ع�سك��ري  م�س��در  ذك��ر 
م��ن مرتزقة الع��دوان لق��و م�سرعهم 
ا�سته��داف  اإث��ر  اآخري��ن  وج��رح 
موج��ه  ب�س��اروخ  جتمعه��م 
الغرب��ي  ال�ساح��ل  جبه��ة  يف 
واأ�ساف امل�سدر الع�سكري 
اجلي���ص  اأبط��ال  اأن 
ال�سعبي��ة  واللج��ان 
جتمعات  ا�ستهدفوا 
الع��دوان  لق��وى 
ال�ساح��ل  يف 
ب��ي  لغر ا

ب�سواريخ كاتيو�س��ا و�سيارات الإ�سعاف 
تهرع للمكان لنقل القتلى واجلرحى.

واللج��ان  اجلي���ص  اأبط��ال  متك��ن  كم��ا 
ال�سعبي��ة م��ن اإح��راق ٣ اآلي��ات ع�سكرية 
تابع��ة للمنافقني �س��رق مع�سكر خالد ويف 
ال�ساح��ل الغرب��ي وكذل��ك اإعط��اب معدل 
عي��ار ١٤.٥ ملرتزق��ة الع��دوان بقذائ��ف 

املدفعية يف جبهة ال�ساحل الغربي
اجلي���ص  �ساروخي��ة  ا�ستهدف��ت  كم��ا 
واللج��ان ال�سعبي��ة ت�سته��دف جتمعات 
املنافقني مب��وزع ب�سلية م��ن �سواريخ 
ع�سك��ري  م�س��در  ..وق��ال  الكاتيو�س��ا 
اأن �سرذم��ة النف��اق والرت��زاق مني��ت 
بخ�سائ��ر فادحة يف �سفوفه��م اإثر اإف�سال 

حماول��ة ت�سلل يف جب��ل العنني مبديرية 
جب��ل حب�سي...فيم��ا اأ�س��ار م�س��در 

اخلمي���ص  ي��وم  اأن  ع�سك��ري 
جهنمي��اً  يوم��اً  كان  املا�س��ي 
ملرتزق��ة الع��دوان حي��ث �سن 
اأبطالن��ا عمليت��ني هجوميتني 
وا�سعت��ني يف وقت��ني متفرقني 

عل��ى مواق��ع املرتزق��ة يف جبهة 
ال�ساح��ل الغربي وتكبيده��م خ�سائر 

فادح��ة واأ�ساف امل�س��در الع�سكري اأن 
اأبطال اجلي���ص واللجان ال�سعبية نكلوا 
ع�س��رات  و�سق��ط  املرتزق��ة  باملنافق��ي 
القتل��ى واجلرحى يف �سفوفهم واحراق 
مدرع��ة ع�سكرية وم�س��رع ١٠ منافقني 

كان��وا عل��ى متنها واغتن��ام اأ�سلحة 
وف��رار  متنوع��ة 

من  عدد 

يف  الوا�سع��ة  العملي��ة  خ��الل  الآلي��ات 
ال�ساحل الغربي.

00 3015103822 ع��������م��������ل��������ي��������ات ق���ص���ف���ًا ص����اروخ����ي����ًاق����ص����ف����ًا م���دف���ع���ي���ًا
ه�������ج�������وم�������ي�������ة

ص�������������ري�������������ع�������������ًا 
ب������ع������م������ل������ي������ات 
ق�����������������������ن�����������������������ص

آل�����������������������ي�����������������������ة مت 
ت���������دم���������ي���������ره���������ا 
واع�������ط�������اب�������ه�������ا 
واح�����������راق�����������ه�����������ا
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خ�الل 6 أي�ام:  تنفي�ذ 10 عملي��ات هجومي��ة نوعي��ة و30 عملي�ة قص�ف مدفع��ي 
و15  عملي�ة  قص�ف صاروخي وقن�ص 38 جندي�ًا س�عوديًا ومرتزق�ًا وتدمير وإح�راق22 آلية 

ومرتزقت��ه  ال�سيط��ان  ق��رن  جن��ود  لي��زال 
يلتقون �سربات مياني��ة قا�سية يوجهها اأبطال 
اجلي���ص واللجان ال�سعبية املرابطني يف جبهة 
جي��زان فخالل الأ�سابيع املا�سية كانت وحدة 
القنا�س��ة اأ�سب��اح من املوت يخطف��ون اأرواح 
الع�س��رات من جنود و�سب��اط نظام جند فيما 
�سه��دت اأيام هذا الأ�سبوع �سربات �ساروخية 
طاحن��ة حيث ا�ستهدف��ت الق��وة ال�ساروخية 
على جتمع اآلي��ات واأفراد اجلنود ال�سعوديني 
مع�سك��ر  ويف  املعط��ن  موق��ع  يف  ومرتزقته��م 
املخي��ل بقط��اع العار�س��ة ويف منف��ذ الط��وال 
ومع�سكر جبال العقبة و�سقوط قتلى وجرحى 

من جي�ص ومرتزقة العدو ال�سعودي..
كم��ا متك��ن اأبط��ال ورج��ال املدفعي��ة م��ن دك 

وا�ستهدف��ت  ال�سعودي��ة  املواق��ع  الع�س��رات 
واآلياته��م  ال�سعودي��ني  للجن��ود  جتمع��ات 
ومرتزقته��م يف ملحم��ة والفري�س��ة والط��وال 
ويف قري��ة القرن خلف وقرية اخلقاقة ويف قامي 
زبي��د وخل��ف موق��ع اخلقاقة وت��دك جتمعات 
يف  ال�سع��ودي  اجلي���ص  مدفعي��ة  ومراب���ص 

م�ستحدث وقرية املحاني�ص وال�سبكة
اإعط��اب ٢مع��دلت  اأبطالن��ا م��ن  كم��ا متك��ن 
عي��ار ٥٠ يف تب��ة اخلزان واآخ��ر يف تبة احلمر 
واإحراق طق��م ع�سكري �سعودي و�سيارة نوع 
جي��ب يف موق��ع بوج��ان بقذائ��ف الآر بي جي 
كم��ا متكن اأبطالن��ا اأي�س��اً من اإعط��اب جرافة 
ع�سكرية �سعودي��ة يف قرية حام�سة اجلنوبية 
بقذائف املدفعية وكذلك اإعطاب طقم ع�سكري 

�سع��ودي خل��ف قري��ة جا�سع من��ر بقنا�سة 
اأي�س��اً  اأبطالن��ا  عي��ار خم�س��ني كم��ا متك��ن 

م��ن تدم��ر دباب��ة اإبرام��ز يف موق��ع جالح 
واإعط��اب جراف��ة يف موق��ع ال�سبكة. فيما 

نف��ذ اأبطالنا كم��ني حمكم ا�سته��دف اآلية 
ع�سكرية �سعودي��ة وم�سرع طاقمها يف 

اأحد خطوط امداد اجلي�ض ال�سعودي 
يف احلدود

وكان رج��ال القنا�س��ة ق��د متكنوا 
� بف�س��ل اهلل � م��ن قن���ص ٦ جنود 

�سعوديني يف تبة اخلزان وقرية 
العبادي��ة  وموقع��ي  ق��وى 

واحل�سكول وموقع جالح.

جبهة تعز:  

وتنفيذ 5 كمائن نوعية وتدمير 7 آليات وقنصقصف مدفعي وصاروخي مكثف وتدمير 5 آليات ودبابة ومعدلني وقنص 6 جنود سعوديني
 6 منافقني في املتون واملصلوب

جبهة الجوف:

يح��اول العدو م�ستميتاً اأن يحقق اخرتاق يف جبهة اجلوف 
لكن حماولته ارتدت عليه و�سقط املئات من املرتزقة قتلى 
وجرح��ى بعمليات اأبطالن��ا املرابطني بكل ثب��ات وا�ستب�سال 
يف جبه��ة اجلوف حيث هاج��م اأبطالنا خالل اليومني املا�سيني 
مواق��ع املنافق��ني يف منطق��ة �سربي��ن مبديرية خ��ب وال�سعف 

وقتلى وجرحى يف �سفوفهم
كم��ا متكن اأبطالنا من تدمر اآلية حممل��ة باملنافقني بعبوة نا�سفة 
يف جبهة املها�سمة مبديرية خ��ب وال�سعف وم�سرع طاقمها وكذلك 
احراق اآلية ع�سكرية تابعة للمنافقني وعلى متنها معدل ١٤ يف �سفر 
املناي��ا باملت��ون كما دمرت وح��دة الهند�س��ة اآليتني ملنافق��ي العدوان 
الأمريك��ي ال�سع��ودي بعبوات نا�سف��ة يف جبهة �سربي��ن مبديرية خب 
وال�سع��ف وم�س��رع م��ن كان على متنه��ن وكذلك لقي اثنني م��ن منافقي 
العدوان م�سرعهم بعبوة نا�سفة يف جبهة �سربين مبديرية خب وال�سعف

كم��ا نف��ذ جماه��دو اجلي�ص واللج��ان ال�سعبي��ة عملية مباغته عل��ى مواقع 

املنافقية يف الهيجة بامل�سلوب و�سقوط عدد من القتلى واجلرحى 
يف �سفوفهم

كم��ا نفذت وح��دة الهند�سة كمني نوعي اآخ��ر متكنت بف�سل 
اهلل م��ن تدم��ر ٣ اآليات يف جبهة �سربي��ن وم�سرع وجرح 

من كان على متنهن
من كم��ا اأطلقت القوة ال�ساروخية �سلية 
�سواريخ الكاتيو�سا على جتمع اآليات 
واأف��راد اجلنود ال�سعوديني يف موقع 

املعطن 
وبف�س��ل اهلل متك��ن 
وح��دة  اأبط��ال 

قن�ص  م��ن  م��ن القنا�سة   ٦
املنافقني يف مديريتي املتون وامل�سلوب

جتمع��ات منافق��ي الع��دوان �سرق كهب��وب وباملثل �سن 
�سالح املدفعية التاب��ع للجي�ص واللجان ال�سعبية ق�سفاً 
مدفعي��ا ا�سته��دف جتمعات املنافق��ني يف التبة ال�سوداء 
بكهب��وب بعدد م��ن قذائف املدفعي��ة كما متك��ن اأبطالنا 
من �س��د حماولة ت�سل��ل للمرتزقة باجتاه ط��ور الباحة 
و�سق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �سفوفه��م.. وق��ال م�سدر 
ع�سكري اأن عددًا من املنافقني �سقطوا بني قتيل وجريح 

بعملي��ة هجومية عل��ى مواقعهم يف 
ال�سواحلة بحيفان واغتنام اأ�سلحة 

ومعدل عيار ٥٠.
واللج��ان  اجلي���ص  جماه��دو  نف��ذ  كم��ا 

ال�سعبي��ة عملية اإغارة عل��ى مواقع املنافقني 
يف تبة اجلم��ارك والتباب املج��اورة لها يف طور 

الباحة و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم

ضربات صاروخية ومدفعية 
منكلة وقتلى وجرحى من املرتزقة 

واغتنام أسلحة بعمليتني هجومية خاطفة

جبهة 
نجران:  

س�حقت العش�رات م�ن املرتزقة خاطف�ة  هجومي�ة  عملي�ات 
ج�ماع�ي  وه��روب  كبي��رة  ذع��ر  وحال�ة  آلي���ات   4 وإح��راق  وتدمي��ر 

ميدي جبهة  �سحراء  �سمال  واآلياتهم  للمنافقني  جتمعات  ي�ستهدف  املدفعية  •  �سالح 
• ا�سته��داف جتمع��ات ملرتزقة اجلي���ص ال�سعودي �سمال �سحراء مي��دي باملدفعية وتدمر 

معدل ر�سا�ص ب�ساروخ موجة
�سحراء. �سمال  للمنافقني  وجتمعات  حت�سينات  يدك  املدفعية  • �سالح 

نف��ذ اأبط��ال اجلي���ص واللج��ان ال�سعبي��ة عملية 
هجومي��ة عل��ى قري��ة يعي���ص واحلي��ايف مبري�ص 

و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم

جبهة الضالع:  جبهة ميدي: 

عملية هجومية



األحـــد 2018/3/2م املوافق 17 جماد الثاني 1439هـ العدد )254(10

حرب امل��دن هي احلرب احلديث��ة التي جترى يف 
املناطق احل�سرية مثل الق��رى واملدن، وتعترب من 
اأ�سع��ب احلروب التي ميك��ن اأن ت�سن، فهي معقدة 
لدرج��ة ندرته��ا يف التاريخ، ول يتمكن م��ن اإجادتها 
اأح��د، اإل بع��د خ��ربة طويل��ة، تتخلله��ا ت�سحيات 

كبرة ل يتحملها اإل �ساحب حق.
وتكم��ن �سعوبة حرب املدن وتعقيداتها يف كونها 
تخا���ص يف عقر ال��دار، وقريباً من مق��رات اأجهزتها 
الأمنية وعيونه��ا، ولذلك حتمت هذه احلرب وجود 
واأخ��رى  �سيا�سي��ة  )قي��ادة  لتنظيماته��ا  قيادت��ني 
ع�سكري��ة(، كم��ا فر�س��ت طبيعة ه��ذه احلرب على 
حماربيه��ا اأن يكون��وا قلة، ولكن عل��ى م�ستوى عاٍل 
م��ن التدريب وامله��ارة، كما يج��ب اأن تت�سم بالدقة 
اإط��الع  ع��دم  لدرج��ة  التام��ة؛  وال�سري��ة  العالي��ة 
القي��ادات ال�سيا�سية على بع�ص الأ�سرار عن توقيت 

املهمات واأهدافها.
وكذلك حتمت طبيعة ح��رب املدن على حماربيها 
ع��دم وج��ود مع�سك��رات له��م اأو مق��رات، اأو حت��ى 
خم��ازن اأ�سلح��ة، فحرك��ة حماربيها تت��م عرب غطاء 
الأبنية اأو املوؤ�س�سات، كم��ا اأن تدريبات عنا�سرها، 
تت��م اإم��ا خ��ارج الب��الد، اأو يف داخل مق��رات �سرية 
حت��ت الأر�ص، اأما ال�سالح فياأتي قبل تنفيذ العملية 
الع�سكري��ة مبا�س��رة، اإم��ا من خ��ارج الب��الد، واإما 

بوا�سطة ور�سات �سرية.

أساليب التكتيك العسكري 
املستخدمة في احلروب:

الق��وات  تنظي��م  الع�سك��ري  بالتكتي��ك  يق�س��د 
الع�سكرية وتقنيات ا�ستخدام الأ�سلحة اأو الوحدات 
الع�سكري��ة يف مواجهته��ا م��ع الع��دو يف املعرك��ة، 
وتنعك���ص التغ��رات الزماني��ة واملكاني��ة والتقنية 
على التغ��رات يف التكتيكات الع�سكرية، ومن اأ�سهر 

اأ�ساليب التكتيك امل�ستخدمة:

١ � االستن�زاف:
ه��و م�سطل��ح ذو بع��د ا�سرتاتيج��ي، يق�س��د ب��ه 
اإ�سع��اف الع��دو ودفعه اإل��ى النهيار ع��رب اإحداث 
خ�سائ��ر ب�سري��ة وع�سكري��ة فادح��ة، وع��ادة تكون 
اجله��ة املنت�سرة يف املواجهة ه��ي التي متتلك اأكرب 

عدد من امل�سادر والحتياطات.
فحرب ال�ستنزاف متثل حماولة لطحن العدو من 
خالل الأعداد املتفوقة، وه��ذا الأمر يخالف املبادئ 
العادي��ة للحروب، فالنت�س��ارات احلا�سمة تتحقق 
عرب املن��اورات، وتركي��ز القوة، واملفاج��اأة، وغر 

ذلك.
من ناحية اأخ��رى، يالحظ اأي�ساً اأن اجلانب الذي 
ي��درك باأن��ه املت�س��رر الأك��رب يف حروب املن��اورة، 
يبح��ث ع��ن ح��رب ال�ستن��زاف لك��ي يه��زم تف��وق 

خ�سم��ه، واإذا كان كال اجلانبني متقاربني يف القوة، 
فاإن نتيجة ح��رب ال�ستنزاف تكون غالب��اً انت�سارًا 

باهظ الثمن.
علم��اً اأن طرق ال�ستن��زاف ل تتم ع��ادة، اإل بعد 
الو�سول اإل��ى قناعة باأن الطرق الأخ��رى فا�سلة اأو 

غر ممكنة عملياً.

٢ � اخلنادق:
هي �سكل من اأ�سكال احل��رب التي ياأخذ املقاتلون 
فيه��ا مواق��ع حم�سن��ة بخط��وط قت��ال جام��دة، يف 
خنادق ممت��دة وطويلة، حيث تكون القوات موؤمنة 
من الأ�سلح��ة النارية اخلفيفة املعادية وحممية من 

قذائف املدفعية.
اإن ا�ستخ��دام اخلنادق يوؤدي اإل��ى اإزهاق اأرواح 
الكث��ر م��ن مقاتل��ي اخل�س��م عن��د هجومه��م عل��ى 
اخلنادق املح�سنة، حيث يعتمد الهجوم على رك�ص 
املقات��ل بنف�س��ه للو�س��ول اإل��ى خن��ادق خ�سمه ثم 
اقتحامه��ا واإخالئها م��ن املتح�سنني بها مع حماولة 
جتنب الألغام والر�سا�ص والقن�ص واملدفعية، كما 
يج��ب على الط��رف املداف��ع اأن يتوقع هجوم��اً برياً 
�سخماً اأو ق�سفاً مدفعياً اأو هجوماً بالغازات ال�سامة 

يف اأية حلظة.

3 � احلصار:
الع�سكري��ة  الناحي��ة  م��ن  باحل�س���ار  يق�س��د 
ال�سرتاتيجي��ة اإقام��ة حت�سي��د على �سواح��ل البلد 
املراد حما�سرته بال�سفن احلربية، والطائرات، ملنع 
البلد من تلقي ال�سلع التي يحتاج اإليها ل�سن احلرب، 
ومُيك��ن اأن يك��ون احل�س��ار باإحاط��ة مدين��ة بهدف 
ال�ستي��الء عليه��ا اأو ا�ست�سالمها، ومُيك��ن للجيو�ص 
التي متلك ق��وات كافية اأن ت�ستخدم احل�سار لتمنع 
خ�سومه��ا من احل�س��ول على الأ�سلح��ة والذخرة 

والأطعمة من البلدان املجاورة.

٤ � التطويق:
يرم��ز التطوي��ق كم�سطل��ح ع�سك��ري اإل��ى ف�سل 
ه��دف اأو وحدة ع�سكرية عن باقي القوات ال�سديقة 
له��ا، وح�ساره��ا من اجله��ات كافة من ِقب��ل القوات 
املعادي��ة، وه��و و�س��ع بال��غ اخلط��ورة بالن�سب��ة 
للقوات املُحا�س��رة. فعلى اجلانب ال�سرتاتيجي ل 
ت�ستطيع تلك الق��وات تلّقي الدعم اأو التعزيزات، يف 
حني ي�سب��ح موقفها التكتيكي اأك��ر حرجاً لحتمال 
تعر�سه��ا للهجوم م��ن خمتلف اجلهات، كم��ا اأنها ل 
متتل��ك القدرة عل��ى الن�سحاب وعلي��ه ت�سبح اأمام 
خياري��ن فق��ط: اإم��ا القتال حت��ى ُتب��اد باأكمله��ا اأو 

ال�ست�سالم للقوات املعادية.
ومن ال�س��روري عدم تطويق اجلي���ص باأكمله بل 
اإعط��اء م�ساح��ة لتل��ك الق��وات املُحا�س��رة للهروب 
وذل��ك لعدة عوامل نف�سية، اأهمها اإميان تلك القوات 
املُحا�سرة مب�سرها املحتوم، ومن ثّم ا�ستماتتها يف 
القتال والدفاع عن نف�سها مما ُيكّبد القوات املُهاجمة 

خ�سائر يف غنى عنها.
وميك��ن اعتبار الكما�سة املزدوجة اإحدى اأ�ساليب 
التطوي��ق الرئي�س��ة، اإذ تقوم عل��ى مهاجمة اأجنحة 
اجلي�ص اأثناء املعركة، فيما تتولى القوات املتحركة 
�س��واء اأكان��ت م�س��اة خفيف��ة اأم دباب��ات اأم ناقالت 
جن��ود مدّرع��ة مهمة اقتح��ام ال�سف��وف با�ستخدام 
�سرعته��ا الفائقة وقدرتها القتالي��ة، وبالتايل تتمركز 
وراء اخلط��وط اخللفية للع��دو لتغلق احللقة حول 
الق��وات املعادية التي ت�سبح حما�سرة من اجلهات 

كافة.

5 � األرض احملروقة:
ه��ي ا�سرتاتيجية ع�سكرية تعتمد على اإحراق اأي 
�سيء قد ي�ستفيد منه اخل�سم عند التقدم اأو الرتاجع 
يف منطق��ة م��ا، ويف البداي��ة كان امل�سطل��ح ي�س��ر 

اإل��ى اإح��راق املحا�سي��ل الفالحية لع��دم ا�ستعمالها 
م��ن ط��رف اخل�س��م كموؤون��ة، لي�سم��ل الآن اإحراق 
املنتوج��ات الغذائي��ة وتدم��ر البن��ى التحتية مثل 
امل��اأوى والنقل والت�س��الت وامل��وارد ال�سناعية، 
وق��د يتّبع اجلي���ص هذه ال�سيا�س��ة يف اأر�ص اخل�سم 
اأو يف اأر�س��ه، وميك��ن للمفهوم اأن يتداخل مع تدمر 
م��وارد اخل�س��م ب�س��كل عقاب��ي، وه��و م��ا يح��دث 
كا�سرتاتيجي��ة بحت��ة لأ�سب��اب �سيا�سي��ة ب��دًل م��ن 

ال�سرتاتيجية التنفيذية.

6 � حرب العصابات:
اأ�سه��ر  م��ن  واح��دة  الع�ساب��ات  ح��رب  تعت��رب 
التكتي��كات احلربي��ة امل�ستخدم��ة يف الوقت احلايل، 
وه��ي ح��رب غ��ر تقليدي��ة ب��ني جمموع��ات قتالية 
يجمعه��ا ه��دف واحد من جه��ة وجي���ص نظامي من 
جه��ة اأخ��رى، حي��ث تتك��ون ه��ذه الع�ساب��ات م��ن 
وح��دات قتالية �سغرة ن�سبي��اً مدعمة بت�سليح اأقل 
عددًا ونوعية من ت�سلي��ح اجليو�ص، وتتبع اأ�سلوب 
املباغتة يف القتال �سد اجليو�ص الع�سكرية التقليدية 
يف ظروف يتم اختيارها ب�سورة غر مالئمة للجي�ص 
النظام��ي، اإذ يتف��ادى مقاتل��و ح��روب الع�ساب��ات 
اللتحام يف معركة مواجه��ة مع اجليو�ص التقليدية 
لع��دم تكافوؤ الفر�ص، فيتم اللج��وء اإلى عدة معارك 
�سغ��رة ذات اأه��داف ا�سرتاتيجي��ة يح��ددون ه��م 

مكانها وزمانها لتحقيق تاأثر موجع للخ�سم.
وترتكز اأغلب اأه��داف مقاتلي حروب الع�سابات 
لتح��ركات  والتج�س���ص  والر�س��د  ال�ستط��الع  يف 
اجلي�ض اخل�سم ل�سال��ح عملياتهم، تخريب خطوط 
ات�س��ال اجلي�ص اخل�سم، حتقي��ق اأكرب اخل�سائر يف 
خط��وط متوينه، توجيه �سرب��ات �سريعة وحا�سمة 
يف ق��وات الدع��م اللوج�ست��ي، �سرب بع���ض النقاط 
ال�سرتاتيجية التي ميلكه��ا اجلي�ص اخل�سم، تنفيذ 
عملي��ات الغتيال واخلط��ف، ثم �سن ح��رب نف�سية 

�س��د قوات اخل�س��م عن طريق ب��ث ال�سائعات التي 
من �ساأنها اإ�سعاف الثقة بني اأفراد قوات اخل�سم.

اإلعداد القتالي حلرب املدن:
حتت��اج ح��رب املدن اإل��ى اإعداد من ن��وع خا�ص، 
يرج��ع ذل��ك اإلى اأن نقط��ة البدء يف ح��رب املدن هي 
جمموع��ة م��ن املقاتل��ني املوؤمن��ني بعقي��دة قتالي��ة 
وطني��ة، والذي��ن ل ميلك��ون م��ن اأ�سباب الق��وة اإل 
في���ص هذا املبداأ على ذواتهم فقط، لهذا يجب البدء 
م��ن ال�سف��ر لالإع��داد حلرب امل��دن، حي��ث يفرت�ص 
اإعداد الت�سكيالت امل�سلح��ة، وتهيئة املناخ ال�سكاين 
والطبوغرايف للعمل، ف�س��اًل عن توفر احلد الأدنى 
ال��الزم م��ن العت��اد وامل��وؤن والأ�سلح��ة والذخرة، 

وميكن اإي�ساح ذلك كالآتي:
١. اإع��داد الت�سكيالت امل�سلح��ة: ومير اإعداد هذه 
الت�سكي��الت بعدة مراحل، ه��ي التجنيد، والنتقاء، 

والتوزيع، والتدريب.
٢. تهيئ��ة املناخ ال�سكاين: ويق�س��د بتهيئة املناخ 
ال�س��كان  م��ن  العري���ص  القط��اع  تعوي��د  ال�س��كاين 
املحلي��ني على التعاط��ف مع رجال اجلي���ص، �سواء 
باأدن��ى درج��ات التعاطف وه��ي عدم الإب��الغ عنهم 
للتنظيمات الإرهابية، اأو باأعلى هذه الدرجات وهي 
متوينهم واإخفاوؤه��م وت�سليل الع�سابات الإرهابية 

عنهم.
ويت��م تعويد ال�س��كان على ه��ذا التعاطف بالعمل 
ال�سيا�س��ي الن�س��ط، وباحلر�ص التام عل��ى ال�سلوك 
املث��ايل يف التعام��ل معه��م وباإنزال العق��اب ال�سارم 
باخلون��ة منهم، وهذا يتطلب عماًل اأمنياً دقيقاً بهدف 
جل��ب معلومات دقيق��ة ع��ن الع�ساب��ات الإرهابية 
امل�سلح��ة واأماك��ن تواجده��ا وذخرته��ا ونواياه��ا 

وخططها… اإلخ.
٣. الإع��داد الطبوغ��رايف: حي��ث ل يعتم��د رجال 
اجلي���ص كث��رًا يف ه��ذا املج��ال عل��ى اخلرائ��ط اأو 
اأ�سالي��ب ال�ستط��الع وامل�ساح��ة، واإمن��ا يعتمدون 
على ا�ستكف��اء بع�ص الرجال الذين يحفظون الطرق 
وال��دروب وامل�سافات عن ظهر قل��ب، كما يعتمدون 
يف تقدي��ر امل�ساف��ات قبل واأثن��اء ال�ستب��اكات على 

اأ�سلوب التقدير بالنظر.
٤. توف��ر القدر الأدنى ال��الزم لالإعا�سة والقتال: 
ويف ه��ذا املجال يعتم��د رجال اجلي�ص عل��ى و�سائل 
واملع��دات  امل��وؤن  بع���ص  تخزي��ن  اأهمه��ا  ع��دة، 
والأ�سلح��ة يف خم��ازن �سغ��رة ل يعرفه��ا اإل نف��ر 
قليل، وم�سلح��ة بالإخفاء والتمويه الالزمني، ف�ساًل 
ع��ن تهيئتها حلماي��ة املخزون من التل��ف والف�ساد، 
وينته��ج رج��ال اجلي���ص اأ�سل��وب التقت��ر الت��ام يف 
ال�سته��الك من هذا املخ��زون، خ�سو�ساً يف املراحل 
الأولي��ة، اإذ ل �س��ك اأن وقت��اً �سيم��ر قب��ل اأن تعم��ل 
القنوات املحلية واخلارجية على تعوي�سهم باملوؤن 

والعتاد وال�سالح.

ثقافة عسكرية

ثقافة عسكرية
حرب املدن .. وأهں املهارات واخلبرات التي يجب أن  يكتسبها املقاتلون
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اليم��ن �سفينة متخر يف عباب البحر طوًل 
وعر�ساً لتخ�س��ى رياحه واأمواجه العاتية 
املتالطمة، كي��ف ل ، وهي بيد ربان لتقهره 
حجمه��ا  كان  مهم��ا  امل�سطرب��ة  الأم��واج 
وقوته��ا، رب��ان ه��ذه ال�سفينة ه��و ال�ستاذ 
�سال��ح ال�سماد رئي���ص املجل���ص ال�سيا�سي 
الأعل��ى الذي مل يكن يوم��اً يطمح لأن يكون 
به��ذا املكان لول خ�سيته عل��ى �سفينة اليمن 

من الغرق.
ال�سم��اد الرج��ل الذي رمب��ا مل ي�سمع به 
البع���ص م��ن قب��ل اأن يت��م انتخاب��ه رئي�سا 
للجمهوري��ة  الأعل��ى  ال�سيا�س��ي  للمجل���ص 
اليمني��ة، ذلك��م الرج��ل ال��ذي ظ��ل مهم�س��ا 
طيل��ة نظام زعيم الفتنة وراأ�ص الأفعى علي 
عب��داهلل �سالح ، اأ�سبح الي��وم رجل مهمات 

�سعبة .
مبثاب��ة  كان��ت  اليم��ن  اأن  جميع��اً  نتف��ق 
ال�سفين��ة الت��ي تركها ربانه��ا الفا�سل والذي 
اأراد اأن ينتقم من �سعبه الفار هادي املرتهن 
ل��دول الع��دوان – ول يختلف معن��ا يف ذلك 
ولذلك تولى الرئي�ص ال�سماد   ، – اإل جاحد 

قيادة تلك ال�سفينة يف ظل تالطم اأمواج دول 
العدوان ال�سع��ودي وحلفائه ،والذي حاول 
ب��كل م��ا اأوتي من ق��وة وج��ربوت اأن يغرق 
�سفينة اليمن العظيم ومن فيها يف بحر الظلم 
وال�ستبداد والو�ساية، ولكن حنكة الرئي�ص 
ال�سماد ووطنيت��ه مل ت�سمحا له بذلك، كيف 
ل؟ ، وه��و من قاوم كل تلك التحديات والتي 

راه��ن عليه��ا الع��دوان باأن��ه �سيه��زم اإرادة 
�سع��ب، ولكن اأنى ل��ه ذلك؟،وهو ق��د اأ�ستفز 
نخوة وكربياء قائد واأنفة �سعب ل يعرفون 

الو�ساية والذل والنك�سار.
ال�سماد ربان �سفينة اليمن الواحد والذي 
اأراد زعي��م العمالة واخليانة عفا�ص – اإبان 
ركوب��ه تل��ك ال�سفين��ة – اأراد له��ا خرق��ا، 

ليغ��رق اأهلها و�سعبه��ا بالتاآم��ر على وطنه 
م��ع �سرعي��ة الرتزاق والع��دوان، ولكن مل 
يعطهم الرئي�ص ال�سماد والذي حظي بتاأييد 
�سعب��ي كب��ر لقيادة ه��ذا ال�سع��ب العظيم 
الفر�سة لتمرير خمططاتهم الدنيئة ، فاتخذ 
م��ن احلكمة والدهاء الت��ي ميتاز بها �سالحاً 

لواأد تلك الفتنة .
فتن��ة اأخرى قادتها اإح��دى دول العدوان 
يف جنوب الوطن من خالل تغذيتها لتيارات 
معين��ة، وهي الم��ارات العربي��ة املتحدة، 
به��دف ت�سليمها تل��ك املناط��ق مقابل وعود 
بالنف�س��ال  للجنوبي��ني  تزينه��ا  وهمي��ة 
والعودة اإلى ما قبل ٩٠م، لكن دهاء الرئي�ص 
ال�سم��اد وحكمت��ه مل تدفعه نح��و ال�سراع 
م��ع قي��ادات اجلن��وب، وه��و م��ا تخطط له 
الم��ارات لت�ستطيع ال�سيط��رة على جنوب 
الوط��ن والعب��ث به، لك��ن ال�سم��اد خاطب 
ابناء �سعب��ه يف اجلنوب بالعق��ل واملنطق، 
واع��رتف له��م مبظلوميته��م الت��ي يعان��ون 
منه��ا والت��ي كان �سببه��ا النظ��ام ال�ساب��ق 
بقي��ادة عفا���ص، وهو م��ا ثمن��ه اجلنوبيون 

ورحب��وا به، وبهذا يك��ون ال�سماد قد اأغلق 
الباب يف وجه م�ساع��ي الحتالل الماراتي 

للمحافظات اجلنوبية.
مل تكن هذه االجنازات الكبرة والعظيمة 
وحده��ا التي دعتن��ا لإن�س��اف الرجل الذي 
يعم��ل ب�سمت م��ن ويق��ود الوط��ن يف اأحلك 
الظ��روف ، ولكن رغ��م كل ه��ذه ال�سراعات 
الت��ي تع�سف بالوطن واحل�س��ار املفرو�ص 
عليه جوًا وبرًا وبحرًا من قبل دول العدوان 
والتي اأرادت تركيع ال�سعب اليمني العظيم، 
مل ين�ص الرئي�ص ال�سماد اجلوانب اخلدمية 
الإمكاني��ات  كل  له��ا  وف��ر  والت��ي  البل��د  يف 
الالزمة ل�ستمرار حيويته��ا ون�ساطها، رغم 
تدهور القت�س��اد اليمني ب�سب��ب نقل البنك 
املرك��زي، وحتوي��ل اإي��رادات الدول��ة اإل��ى 
جيوب مرتزق��ة الريا�ص وزعيمهم هادي،مل 
يك��ن ذل��ك الأم��ر اجللل عائق��ا اأم��ام عزمية 
الرج��ل الذي حمل ومازال يحم��ل م�سوؤولية 
ال�سع��ب اليمني على كتفيه، وه��ذا الأمر لن 
ين�ساه ال�سعب اليمن��ي والذي يبادل �سيادة 

الرئي�ص الثقة والتعظيم.

كتابات

يف وق��ت ل زال��ت فيه مطالب املنظم��ات الدولية توؤكد 
عل��ى �س��رورة اإجراء حتقي��ق دويل على وج��ه ال�سرعة 
ب�سب��ب ارتفاع عدد ال�سحايا بني املدنيني اليمنيني ، قتل 
معظمه��م يف غ��ارات حتالف الع��دوان عل��ى اليمن الذي 
تقوده ال�سعودية، ل جتد اأي ا�سداء دولية موؤيدة لفتح 
ملف��ات حتقيق »فورية » حول جرائ��م حتالف العدوان 
املرتكب��ة يف اليم��ن ، مطال��ب وتقاري��ر ه��ذه املنظم��ات 
الدولية ورغم اأنه��ا لالآن مل تفلح عن ايقاف احلرب على 
اليم��ن وفتح حتقيق��ات باجلرائم املرتكبة في��ه ، ولكنها 
ت�سلط ال�سوء على نتائج وتداعيات العدوان ال�سعودي 
– الأمريكي على اليمن ، فهذه احلرب العدوانية بداأت 
تاأخ��ذ اأبعادها املحلية والإقليمية والدولية، فتزامناً مع 
الو�س��اع املعي�سي��ة ال�سعب��ة التي يعي�سه��ا اهل اليمن 
ع��ادت م��ن جدي��د حم��اولت ق��وى الع��دوان للتخطيط 
ملحاولة تق�سي��م اليمن من جدي��د . وهنا،وبهذه املرحلة 
ال�سع��ودي-  الع��دوان  تداعي��ات  اأن  وا�سح��اً،  يب��دو 
الأمريك��ي على اليمن ب��داأت تلقي بظالله��ا على الو�سع 
املاأ�س��اوي واملعي�س��ي بالداخ��ل اليمن��ي، فالي��وم ج��اء 
امل�سه��د اليمن��ي ليلقي بكل ظالل��ه وجتليات��ه املاأ�ساوية 
واقع��ا جديدا عل��ى الواق��ع العربي امل�سط��رب، فيظهر 
اإلى جانب ه��ذا امل�سهد العربي امل�سط��رب واقع امل�سهد 
اليمني بكل جتليات��ه املوؤملة واملاأ�ساوية، والتي ما زالت 

حا�س��رة من��ذ ان��دلع احل��رب العدواني��ة ال�سعودي��ة 
-الأمريكي��ة عل��ى ال�سع��ب اليمن��ي قبل ما يق��ارب على 
ثالث��ة اع��وام ، ويف اآخر تط��ورات هذا امل�سه��د ا�ستمرار 
ف�سول هذا العدوان الع�سكري على الأر�ص، تاركاً خلفه 
ع�س��رات اآلف ال�سه��داء وع�س��رات الآلف من اجلرحى 
ودم��ارا وا�سح��اً وبطريقة ممنهجة ل��كل البنى التحتية 
يف الدول��ة اليمني��ة. الأه��م الي��وم ،هو اأن ن��درك اأن هذه 
املرحل��ة وم��ا �سيتبعها م��ن مراحل دقيقة م��ن تداعيات 
احل��رب العدوانية على اليمن، ت�ستدع��ي بكّل تطوراتها 
واأحداثها من اجلميع اأن يقفوا وقفة حق مع �سمائرهم، 
واأن ل يكون��وا �س��ركاء يف م�س��روع التدم��ر والتمزي��ق 
والإجه��از على اليمن العربي، فاحل��دث اجللل وعدوان 
”نات��و اخللي��ج” ال�سامل على اليم��ن ي�ستدعي حالة من 
ال�سحوة الذهنية والتاريخية عند كّل العرب وامل�سلمني 
و�سرف��اء الع��امل ، فاملرحلة مل تعد حتتم��ل وجود مزيد 
م��ن النق�سام والتفتي��ت والتمزيق له��ذه الأمة جغرافياً 
ودميغرافي��اً. والي��وم وتزامن��اً م��ع كل ه��ذه الو�ساع 
املاأ�ساوي��ة عل��ى الر�ص اليمنية ، ع��ادت من جديد عدة 
م�س��ارات عل��ى �سعي��د مواق��ف وخالفات مكون��ات هذا 
احلل��ف العدواين واأدواته يف اليم��ن ” ما يجري بجنوب 
اليم��ن حتدي��دًا ،ينب��ئ بخ��الف كب��ر ب��ني المارات��ي 
وال�سع��ودي ‘�س��رى ف�سول��ه قريب��اً ج��دًا ‘”، ما يعني 

اي�س��اً ان جنوب اليمن مقبل على �سراع مفتوح �سيكون 
ثمنه باه�س��اً جدًا ،وهنا ولي�ص بعيدًا عن هذه اخلالفات 
يالحظ كل متابع ملا يجري باليمن كيف بداأ ب�سكل وا�سح 
اأن تداعي��ات احل��رب العدوانية على اليم��ن بداأت تاأخذ 

م�س��ارات خط��رة ج��دًا، وبه��ذه املرحل��ة ل ميك��ن لأّي 
متاب��ع مل�سار حتركات احل��رب العدواني��ة ال�سعودية- 
الأمريكي��ة عل��ى اليمن اأن ينك��ر حقيق��ة اأّن هذه احلرب 
بطريق��ة عملها وخمط��ط �سرها �ستج��ّر املنطقة بكاملها 

اإل��ى م�ستنق��ع الفو�س��ى والح��رتاب ، والكّل يعل��م اأّن 
امل�ستفي��د الوحيد من التداعيات امل�ستقبلية لهذه احلرب 
ه��و الكي��ان ال�سهي��وين، وم��ع كّل ه��ذا وذاك م��ا زال��ت 
طب��ول ح��رب قوى الع��دوان تق��رع داخل ح��دود اليمن 
ب��رًا وبحرًا، وطائرات “النات��و اخلليجي” تغطي �سماء 
اليمن، والق�س��ف ي�ستمّر واجلوع ي�ستمّر وميوت اأطفال 
اليم��ن ون�س��اوؤه ورجاله، ون�ستعّد بف�س��ل وبركة “ناتو 
اخللي��ج” حل��رب مذهبي��ة تق�سيمي��ة جدي��دة م�سرحها 
اجلدي��د هو اليمن. ختاماً، ميكن القول اإن امل�سهد اليمني 
يزداد تعقيدًا مع مرور الأيام، ولقد اأ�سقطت حرب “ناتو 
اخللي��ج” الأخرة عل��ى اليمن الكثر م��ن الأقنعة التي 
لب�سه��ا البع���ص من العرب كذب��اً ورياء ومتلق��اً اأحياناً، 
واأحيان��اً اأخ��رى بهدف حتقيق بع���ص امل�سالح ال�سيقة 
وال�سعي اإلى اكت�ساب �سعبوي��ة كاذبة مزّيفة، فالبع�ص 
ذه��ب مرغماً اإل��ى هذه احل��رب لرتهانه مل�س��روع ما اأو 
به��دف النتفاع ال�سخ�س��ي، والتفا�سيل تط��ول هنا ول 
تق�س��ر، ففك��رة “الناتو اخلليجي” اجلدي��د، واأن يكون 
اليم��ن ه��و ال�ساح��ة االأول��ى الختب��ار من��اذج جناحات 
ه��ذا “الناتو اخلليج��ي”، فكرة ‘لعينة ‘ب��كّل املقايي�ص، 
و�ستك��ون له��ا نتائ��ج كارثي��ة وتداعي��ات خط��رة على 

املنطقة كّل املنطقة.

احلرب العدوانية على اليمن واملوقف العربي والدولي !؟

عملية كرتونية للتحالف في شبوة
بقلم/طالب احلسني
عملي��ة ع�سكرية، اأ�سب��ُه مبغامرة كرتونية يقوُدها التحالف ال�سع��ودي الإماراتي يف �سبوة �سد 
القاع��دة اأطل��ق عليه��ا ا�س��م ال�سيف احلا�سم، يحم��ل ال�سم جدي��ًة يف ت�سلية اجلمه��ور الذي تابع 
ط��وال عامني ون�سف ع��ام م�سل�سل طرد التحالف للقاعدة من هذه املحافظ��ة نف�سها دون اأن يدرَك 
تف�س��رًا لعودة القاعدة بعد اأن اأعلنت ال�سعودية والإمارات طْرَدها لعدة مرات واإعالن ا�ستتباب 
الأم��ن وعودة احلياة، ت�سويٌق مث��ٌر للريبة جلماعة ع�سكرية ن�ساأتها الإمارات حتت ا�سم النخبة 
ال�سبواني��ة، يقابل ه��ذا ال�سم جماعة م�سلحة اأُْخ�َرى حتمل م�سم��ى النخبة احل�سرمية تت�ساهى 
ه��ذه اجلماعات مع احلزام الأمني يف اأب��ني وعدن وال�سالع، فكلها مكوناٌت اإماراتية الهوى، تخدم 
بق��اَء م�سال��ح ال�س��ق الإماراتي من الحتالل، يف ه��ذا الو�سط تبدو ما ي�سم��ى ال�سرعية يف ُكّل هذه 
املناط��ق مطلوب��ة للمطاردة، فوزيُر النق��ل يف حكومة ال�سرعية املزعومة �سال��ح اجلبواين وقع يف 
�سباك املطاردة من قبل النخبة ال�سبوانية ومنع من دخول حمافظة ال�سبوة واإجراء زيارة لإلقاء 
نظ��رة على ميناء قن��اء التي ت�سيطر عليه الإم��ارات كواحد من عدد من املوان��ئ املحرمة دخولها 

دون ترخي�ص اإماراتي.
عاد اجلبواين غا�سباً ليك�سف اأن ُكّل هذه املناطق ت�سيطر عليها القاعدة، واأ�ساف ا�سم الإمارات 
اإل��ى القائم��ة كراٍع وممول للجماعات امل�سلحة التي ل تعرتف ب�سلطة غر �سلطة اأبو ظبي، مل يجد 
اجلبواين حاًل اآخَر اأَْكَث�َر من الذهاب اإلى ال�سق ال�سعودي من الحتالل لليمن ومن نكبت املحافظات 

اجلنوبية واأدواتها واأجندتها.
ُر يرتك جدًل كبرًا يف ال�س��ارع احل�سرمي وال�سبواين وعم��وم املحافظات اجلنوبية  ه��ذا التط��وُّ
ة،  ح��ول تقا�ُسم النف��وذ وتوزيع خارطة ال�سيطرة ب��ني ال�سعودية والإمارات ع��رب اأجندات َخا�سَّ
ال�سرعي��ة املزعوم��ة اأ�سعفها، تت�سّرف الإم��ارات كزعيمة الع�سابات الأَْكَث�ر تط��اوًل ونفوذًا، اأما 
القاعدُة فقد التب�ص الأمُر على اجلميع، اإذ اأنها �سريكٌة يف منطقة وغرمية يف منطقة اأُْخ�َرى، وقائدة 
��ُل فكرة احلرب علي��ه على الرغم م��ن ال�سراكة التي  يف منطق��ة ثالث��ة، وهي هن��ا اأقرب طرف يتقبَّ
يعقده��ا مع التحالف، فطاملا بق��ي هذا التنظيُم �سماعًة لتواُجِد الق��وى الغازية واملحتلة، جزء من 

ال�سيناريو عملية ال�سيف احلا�سم يف �سبوة.
وهلل يف خلقه �سئون.

الصماد 
.. رجل 
املرحلة

بقلــــــــــــــم/
أحمد حمود جريب

الــــهــــبــــيــــشــــان هــــــشــــــام   : بــــقــــلــــم 

حادث��ة الأم�ص الت��ي راح �سحيتها 
ع��دد من املرتزقة – قيادات ع�سكرية 
واأفرادا – لي�س��ت الأولى من نوعها، 
فقد ق�سفت طائرات حتالف العدوان 
الأمريك��ي ال�سع��ودي مرتزقتها غر 
م��رة يف كث��ر م��ن اجلبه��ات، واإزاء 
ذل��ك جن��د م��ن ا�ستم��راأوا االرتزاق 
والتربي��رات  الأع��ذار  ي�سوق��ون 
للمعتدين، وجند االأ�سوات الوطنية 
عملي��ات  مبختل��ف  قيامه��ا  توا�س��ل 
بالأه��داف  ككل  للمجتم��ع  التوعي��ة 

احلقيقية للمعتدين.
م��ا  اأن��ه رغ��م  املفارق��ة هن��ا ه��ي 
�سهدته اأع��وام العدوان الثالثة حتى 

الآن م��ن جم��ازر مل توف��ر اأح��دا من 
اليمني��ني، وم��ع ذل��ك مان��زال جن��د 
من يق��دم التربي��رات، يف واحدة من 
اأ�سواأ حالت ا�ست��الب الوعي اأو بيع 

ال�سمر.
باجلمل��ة،  جم��ازر  ع��ن  نتح��دث 
�سه��داء  ب��ني  ب��الآلف  و�سحاي��ا 
وجرحى ج��راء غارات الطران، عن 
اآلف من �سحايا الأمرا�ص والأوبئة 
الناجمة ع��ن العدوان ال��ذي قلل من 
الفر���ص ال�سحي��ة، عن تدم��ر اآلف 
البن��ى التحتي��ة واملن��ازل، ومع ذلك 

يبقون يربرون.
اقت�س��ادي  ح�س��ار  ع��ن  نتح��دث 

فاقم من الظروف املعي�سية ال�سعبة 
بحق املاليني من اأبن��اء ال�سعب، عن 
ال�سط��و عل��ى البن��ك املرك��زي بنقله 
اإلى فرع��ه بعدن، عن وق��ف مرتبات 
املوظفني، عن الإجراءات املق�سودة 
الوطني��ة  العمل��ة  اأفق��دت  الت��ي 
قيمته��ا، ع��ن اإغ��الق مط��ار �سنع��اء 
وعل��وق اآلف اليمني��ني يف اخل��ارج، 
ع��ن م�س��ادرة اإي��رادات الدول��ة من 
اجلم��ارك وال�سرائ��ب، ع��ن تهري��ب 
النف��ط والغ��از، ع��ن احت��الل ونهب 
للروات الطبيعية يف اأكر من منطقة 
ل �سيم��ا �سقط��رى، عن انف��الت اأمني 
الت��ي  املحافظ��ات  م�سب��وق يف  غ��ر 
يزعمون حتريرها، عن اغتيالت، عن 
تفجرات انتحارية وعبوات نا�سفة، 
ع��ن �سج��ون ميار���ص فيه��ا الغ��زاة 
اأ�س��واأ التعذيب بحق م��ن يعتقلونهم 
داخله��ا، وع��ن املمار�س��ات القمعية 
والوقح��ة بحق اأي �سوت وطني حر 
اأو بح��ق املرتزق��ة اأي�س��ا، ومع ذلك 
يربرون..حت��ى حني يتح��دث العامل 
ع��ن ف�ساد املرتزق��ة واأن هن��اك اأكر 
م��ن مائة األف ا�سم وهمي يف جي�ص ما 

ت�سمى ال�سرعية، يربرون.

املغرتب��ني  اإهان��ة  ع��ن  نتح��دث 
وع��ن  احلرم��ني  ب��الد  يف  اليمني��ني 
الت�سيي��ق ال�سلف املمار���ص عليهم، 
يتعر���ص  الت��ي  الإهان��ات  وع��ن 
واأع�س��اء  ورئي�سه��م  املرتزق��ة  له��ا 
حكومتهم يف فن��ادق الريا�ص وداخل 

اليمن، ومع ذلك يربرون.
فم��ن اأي مدار�ص وجامعات تخرج 
ر�سع��وا  اإع��الم  اأي  وم��ن  ه��وؤلء؟ 
اأفقدته��م  امل�ساج��د  واأي  العمال��ة؟، 
قيمة ال��ولء الوطن��ي؟ ويف كنف اأي 
موؤ�س�س��ات للتن�سئة تع��ودوا امتهان 
الكرام��ة والتن��ازل ع��ن قي��م الغرة 

والنخوة والإباء؟
اإن كل تلك املوؤ�س�سات خالل اأربعة 
عقود م�ست يجب اأن تخ�سع للتقييم، 
ويج��ب اأن يخ�س��ع امل�سوؤولون عنها 
ملحاكم��ات تاريخي��ة، بغي��ة حماي��ة 
الأجيال القادمة من الوقوع يف براثن 

الرتزاق وفقدان النتماء للوطن.
عل��ى اأن يقابل ذل��ك مب�ساع حثيثة 
لإ�سالح اخلل��ل واإع��ادة الأمور اإلى 
ن�سابه��ا ليبقى اليم��ن م�سنعا للعزة 
والوطني��ة وال�ستق��الل، كم��ا عرف 

عرب التاريخ..

بقلم /هاشم أحمد شرف الدينعن االرتزاق.. داؤه ودواؤه



األحـــد 2018/3/2م املوافق 17 جماد الثاني 1439هـ العدد )254(12

نظمت الهيئ��ة الن�سائي��ة العامة حمافظة 
عم��ران وقف��ة احتجاجية  ملقاطع��ة ب�سائع 

ال�سلع المريكية والإ�سرائيلية.
بعا�سم��ة  اأقيم��ت  الت��ي  الوقف��ة  ويف 
املحافظ��ة  اأك��دت امل�س��اركات اإل��ى اأهمية 
مقاطعة املنتجات الأمريكية والإ�سرائيلية 
الداع��م الأ�سا�س��ي له��ذا الع��دوان الغا�سم 

ال��ذي ي�س��ن على ال�سع��ب اليمن��ي عدوانا 
ا�سته��دف اجلمي��ع وم��دى تاأثره��ا عل��ى 
ال�س��ركات الأمريكي��ة والإ�سرائيلي��ة كاأقل 
عمل ي�ستطي��ع اأن يقوم به ال�سعب اليمني. 
داعي��ات جميع ابن��اء ال�سع��ب اليمني اإلى 
تنظيم حملة كربى ملقاطعة ب�سائع حتالف 

العدوان .

كم��ا اأك��دت امل�س��اركات يف الوقف��ة على 
موا�سلة البذل والعطاء وال�سمود والدفع 
باأبنائهن نحو مع�سكرات التجنيد خلو�ص 
معرك��ة التح��رر وال�ستق��الل.. واأ�سادت 
يحققه��ا  الت��ي  العظيم��ة  بالنت�س��ارات 
جماه��دي اجلي���ص واللج��ان ال�سعبية يف 
جمي��ع اجلبهات.. يف ح��ني اختتمت دورة  
ن��زلء   م��ن   لع��دد   وتاأهيل��ه   تدريبي��ة  
الإ�سالحي��ة املركزي��ة مبحافظ��ة عم��ران 
نظمته��ا  اإدارة الإ�سالحية وبالتعاون مع 

الإدارة العامة لأمن املحافظة .
هدف��ت  الدورة اإلى اإك�س��اب  ٤٣ م�ساركا 
م��ن نزلء  الإ�سالحي��ة املركزية  وا�ستمرت 
ع�سرة اأيام العديد م��ن  املعلومات الثقافية 
والديني��ة  وتنمي��ة مهاراته��م  ومعلوماتهم 
حول كت��اب اهلل  وتهذيب النف���ص واملعاملة 

الطيبة بني النا�ص وح�سن اخللق .

تقارير

نظ��م املل��ف الفل�سطين��ي يف حرك��ة اأن�س��ار اهلل، 
لق��اًء مو�سع��اً دعماً للق�سي��ة الفل�سطيني��ة بعنوان 
يف  واأثره��ا  الفل�سطيني��ة  الق�سي��ة  ت�سفي��ة   ”
تطوي��ع املنطقة لأمري��كا واإ�سرائي��ل ” بالعا�سمة 
�سنع��اء، ح�سره��ا اجلانب الر�سم��ي متمثال باأمني 
املجل���ص ال�سيا�سي الأعلى .. واأك��د م�سوؤول امللف 
الفل�سطيني ح�سن احلم��ران اأن ما متر به فل�سطني 
من��ذ �سبع��ني عام��اً ماأ�س��اة ، وت�ستل��زم م��ن المة 
ال�سالمية معاي�ستها با�ستمرار لتت�سح لديها فكرة 
التحرير ، حمذرا من بقاء الق�سية منا�سبة اعالمية 
.. واأ�س��اف يف كلمته التي األقاه��ا يف اللقاء املو�سع 
اأن ا�ستم��رار ال�ستيط��ان يهدف اإل��ى قطع ما تبقى 
من ارا���ص بي��د الفل�سطينيني وح�سره��م يف اأماكن 
�سيق��ه ، ينتج ب�سببها م�س��اكل وخالفات داخلية  ، 

توؤدي اإلى الهجرة وترك فل�سطني .

بتوجيه من السيد عبدامللك ..
عقد لقاء موسع بالعاصمة صنعاء دعمًا للقضية الفلسطينية 

شبوة: قوات موالية لإلمارات متنع وزيرًا من زيارة ميناء قنا البحري

اجلوف: اجتماعات قبلية ألبناء مديرية برط ومنطقة رحوب العنان  

عمران: الهيئة النسائية تقيم وقفة احتجاجية ملقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيلية 

صنعاء: مديرية مناخة تقدم قافلة لرفد  اجلبهات وتؤكد على مواجهة العدوان

احلديدة: مناقشة سبل حتسني مستوى حتصيل املوارد املالية ..وإقامة وقفات طابية 

د�سنت مديرية مناخة مبحافظة �سنعاء لقاءاتها الت�ساورية 
الت�ساحلية تنفي��ذا لتوجيهات القي��ادة ال�سيا�سية وذلك بلقاء 
حا�س��د لأبن��اء مديرية مناخ��ة، مقدمني قافل��ة غذائية للجي�ص 

واللجان ال�سعبية بح�سور رئي�ص اللجنة الثورية العليا.
ويف اللق��اء األق��ى رئي�ص اللجن��ة الثورية العلي��ا حممد علي 
احلوث��ي كلم��ة اأك��د فيه��ا عل��ى �س��رورة التاآخ��ي والت�سالح 
والت�سامح فيم��ا بني كافة اأبناء املجتم��ع اليمني على اختالف 

انتماءاتهم ال�سيا�سية واحلزبية..كما اأكد على �سرورة ن�سيان 
اخلالف��ات وحتمي��ة اأن يتوح��د اجلمي��ع ويكون��وا كالبني��ان 
املر�سو�ص يف وجه العدوان، م�سرا اأن الن�سر حليف ال�سعب 
اليمني مهما كان حجم الت�سحيات..من جانبهم اأعلن م�سائخ 
ووجه��اء قبيلة مناخ��ة يف وقفتهم الوا�سع��ة اأثناء جتهيز 
القافل��ة ال�سم��ود والثب��ات وال�ستمرار يف رف��د اجلبهات 

باملقاتلني الأ�سداء وقوافل العطاء واجلود والكرم.

حماف��ظ  برئا�س��ة  اجتم��اع  ناق���ص 
املكات��ب  م�س��وؤويل  �س��م  احلدي��دة 
الإيرادي��ة باملحافظ��ة، �سبل حت�سني 
امل��وارد  م�ست��وى حت�سي��ل وتنمي��ة 

املحلية باملحافظة.
ويف الجتم��اع اأ�ساد املحافظ الهيج 

باجله��ود املبذولة يف تطوي��ر وتفعيل 
والوح��دات  املكات��ب  خمتل��ف  اأداء 
الإدارية وحت�سي��ل املوارد مبا مّيكن 
ال�سلط��ة املحلي��ة م��ن تنفي��ذ خططها 

وبراجمها وم�ساريعها اخلدمية.
واأك��د الجتم��اع اأهمي��ة م�ساعف��ة 

اجله��ود ومتابع��ة حت�سي��ل وتوريد 
وامل�سرتك��ة  املحلي��ة  الإي��رادات 
الزكوي��ة  الإي��رادات  وخا�س��ة 
حتقي��ق  ل�سم��ان  وال�سريبي��ة 
تنفي��ذ  يف  منه��ا  املثل��ى  ال�ستف��ادة 
اخلط��ط والربامج املنوط��ة بال�سلطة 

املحلية باملحافظة .
و�س��دد عل��ى �س��رورة �سب��ط م��ن 
يتالعب باملال العام وحتمل القيادات 
يف  الرقابي��ة  والأجه��زة  املحلي��ة 
املديريات م�سئولياتها يف متابعة �سر 
الأداء اليوم��ي والأ�سبوع��ي للجهات 

الإيرادية.
نظ��م ط��الب وطالب��ات  ذل��ك  اإل��ى 
حمم��د  وال�سهي��د  الف��الح  مدر�ست��ي 
عل��ي عثم��ان مبديرية باج��ل  وقفتني 
تنديدا بجرائم العدوان بحق ال�سعب 

اليمني.

منعت ما ي�سمى بق��وات النخبة ال�سبوانية 
املدعوم��ة م��ن الإم��ارات وزي��را يف احلكومة 
غ��ر ال�سرعية م��ن و�سع حج��ر اأ�سا�ص مليناء 
يف حمافظة �سبوة.. ونقلت وكالة "�سبوتنيك" 
ع��ن م�سدر حملي يف املحافظة قوله: اأن قوات 
النخب��ة ال�سبواني��ة املدعوم��ة م��ن الإمارات 

اعرت�س��ت يف منطق��ة حب��ان موك��ب �سال��ح 
اجلب��واين "املع��ني م��ن قب��ل الع��دوان وزيرا 
للنق��ل" اأثناء توجه��ه اإلى مين��اء قنا البحري 
لو�سع حج��ر الأ�سا���ص لإن�سائ��ه، واأجربتهم 
عا�سم��ة  عت��ق  مدين��ة  اإل��ى  الع��ودة  عل��ى 
املحافظة.. واأن�ساأت دويلة الإمارات جماعات 

يف  متع��ددة  باأ�سم��اء  م�سلح��ة  وملي�سي��ات 
املناطق املحتلة ل�سم��ان تفتيت اليمن واإبقاء 
�سيطرته��ا عل��ى امل��وارد ونهبها، بينم��ا تعاين 
املناطق املحتلة من ت��رٍد يف الأو�ساع الأمنية 
واملعي�سي��ة وعمليات الغتي��ال وال�ستباكات 

امل�سلحة بني تلك اجلماعات.

خ��رج اأبن��اء مديري��ة ب��رط العنان مبحافظ��ة اجل��وف  يف اجتم��اٍع قبلّي 
ا�ستنكارًا جلرائم العدوان، اأعلنوا خاللها النفر العام ملواجهة الغزاة.

امل�سارك��ون يف الوقف��ة اأعلن��وا النف��ر العام ورف��د جبهات القت��ال باملال 
والرج��ال والوق��وف جنباً اإل��ى جنب مع اأبن��اء اجلي�ص واللج��ان ال�سعبية 
موؤكدي��ن على �سرورة وحدة ال�س��ف وا�ستعدادهم لبذل كل غايل ونفي�ص يف 

�سبيل الدفاع عن الدين والوطن حتى ل تكون م�سرحاً للغزاة والعمالء.
 اإل��ى ذل��ك خ��رج اأبن��اء منطق��ة رح��وب مبحافظة اجل��وف يف لق��اء قبلي 
مو�س��ع اإعالناً للنفر العام وا�ستنكارًا بجرائم العدوان ال�سعودي الأمريكي 
بح��ق اأبناء الوط��ن.. احلا�سرون اأ�سادوا ب�سمود وثب��ات اجلي�ص واللجان 
ال�سعبي��ة يف وج��ه الع��دوان ومرتزقت��ه، موؤكدي��ن عل��ى �س��رورة الوقوف 

بجانب اأبناء اجلي�ص واللجان ال�سعبية بكل الو�سائل والمكانيات.

عبده اجلن������دي: تعز س������تنتصر 
ومدنيته������ا  الوطن������ي  لتاريخه������ا 
النص������ر وس������تزف قريب������ًا بش������ائر 
اأ�س��اد حماف��ظ تعز عب��ده اجلن��دي بالنت�س��ارات التي 
يحققها اأبطال اجلي�ص واللجان ال�سعبية يف خمتلف جبهات 
البطول��ة وال�س��رف والكرام��ة، ل �سيم��ا جبه��ات ال�ساحل 
الغربي.. وقال عب��ده اجلندي "اإن تعز �ستنت�سر لتاريخها 
الوطني ومدنيتها و�سلميتها و�ست��زف قريبا ب�سائر الن�سر 

عل��ى جحافل الغزاة واملحتل��ني وطردهم من تراب الوطن 
الطاه��ر ".. واأك��د املحافظ اجلن��دي اأن اجلي���ص واللجان 
ال�سعبية يوا�سلون حتقي��ق النت�سارات واإحراز تقدمات 
ال�سل��و وال�ساح��ل واجلبه��ة  كب��رة ونوعي��ة يف جبه��ة 

ال�سرقية والغربية واجلنوبية وال�سمالية ملدينة تعز.
ودع��ا املحافظ اجلندي اأبناء تعز اإلى املزيد من التالحم 
والتما�س��ك وتوحي��د اجلبهة الداخلي��ة وال�ستمرار يف رفد 

اجلبهات باملال والرجال .
وحي��ا ال�سمود الأ�سط��وري للجي�ص واللج��ان ال�سعبية 
الذي��ن ي�سطرون اأروع املالحم البطولي��ة دفاعا عن الوطن 
وخمططات��ه  الع��دوان  ومواجه��ة  والكرام��ة  واحلري��ة 

الإجرامية.

صعدة: معلمو وطاب مديرية 
رازح احلدودية يدشنون الفصل 

الدراسي الثاني رغم العدوان
 د�س��ن معلمو وطالب وطالب��ات مديرية رازح احلدودية الف�سل 
الدرا�س��ي الث��اين م��ن الع��ام ٢٠١٧ – ٢٠١٨ م يف ظ��ل ال�ستهداف 

املتوا�سل للعملة التعليمية من قبل العدوان.
مدر�س��ة الثقاف��ة النموذجي��ة مبنطق��ة ب��ركان اأقام��ت احتف��ال 
مبنا�سب��ة ب��دء الف�سل الدرا�س��ي الثاين وتكرمياً للط��الب املتفوقني 
يف الف�س��ل الدرا�س��ي الأول، وتخل��ل الحتفال العدي��د من الفقرات 
الثقافي��ة والإن�سادي��ة التي اأكدت يف جمملها عل��ى موا�سلة التعليم 
رغ��م املخاطر واملعوقات التي يفر�سها العدوان بعد اأن دمر �سبعة 
ع�سر مدر�سة على م�ستوى املديرية..  ويف ختام الحتفال مت تكرمي 
املعلم��ني والط��الب والطالبات تثميناً للمجه��ود الكبر الذي بذلوه 

خالل الف�سل الدرا�سي الأول من العام احلايل.

ذمار: تخرج الدفعة الثالثة لطاب 
مدرسة اجلامع الكبير 

  اأقام��ت وح��دة الثقاف��ة القراآني��ة بذم��ار بالتن�سي��ق م��ع مكتب 
الأوق��اف والإر�ساد باملحافظ��ة حفل تخرج الدفع��ة الثالثة لطالب 

مدر�سة اجلامع الكبر حتت �سعار )من م�ساجدنا نحو جبهاتنا(.
ويف احلف��ل اأ�س��اد حماف��ظ ذمار حمم��د ح�سني املقد�س��ي بتخرج 
هذه الكوكب��ة من ال�سباب ممن ت�سبعوا بالثقاف��ة القراآنية، م�سرا 
اإل��ى اأهمية غر�ص قي��م ومبادئ وتعاليم الق��راآن الكرمي واأخالقه يف 
نفو���ص الأجيال والعمل عل��ى تطبيقه يف الواقع قول وعمال، متمنيا 
للخريج��ني النج��اح يف حياته��م العلمي��ة والعملي��ة.. ه��ذا وتخلل 
احلف��ل الذي ح�سره عدد من العلماء واخلطباء واملر�سدين ونائب 
مدي��ر اأمن املحافظ��ة علي احلربي ومدراء مكات��ب تنفيذية، تخلله 

عدد من الكلمات وق�سائد �سعرية واأنا�سيد معربة عن املنا�سبة.

احملويت: قافلة غذائية من أسر الشهداء 
بشبام كوكبان دعمًا للجبهات

قدم��ت اأ�س��ر ال�سهداء ب�سبام كوكب��ان يف حمافظة 
اجلي���ص  لأبط��ال  دعم��ا  غذائي��ة  قافل��ة  املحوي��ت 
واللج��ان ال�سعبية رغم �سعوب��ة املعي�سة وب�ساطة 

احلال يف �سورة جت�سد الت�سحية والفداء.
حيث قدمت اأ�سر وذوي ال�سهداء يف قرية الهجرة 
بعزلة الأهجر التابعة ملديرية �سبام قافلة مدد دعما 
للمجاهدي��ن من اأبط��ال اجلي�ص واللج��ان ال�سعبية 
مكون��ة من الكي��ك والكعك والب�سكوي��ت والع�سائر 
وامل�سروب��ات وغرها من امل��واد الغذائية.. وخالل 
انط��الق القافل��ة اأكدت اأ�س��ر ال�سهداء عل��ى اأن هذه 
القوافل تاأتي يف اإطار الوفاء للمبادئ العظيمة التي 
�سح��ى من اأجله��ا ال�سهداء يف �سبي��ل اهلل والوطن.. 
واختتم��ت اأ�س��ر ال�سه��داء بالقول "اإن الع��دوان لن 
يرك��ع ه��ذا ال�سع��ب الأب��ي العظي��م ال�سام��د واإن 
اجلميع م�س��روع ت�سحية وج�سر عب��ور نحو �سفة 

الن�سر العظيم".

م���ن حملة  ال��ث��ان��ي��ة  امل���رح���ل���ة  ت���دش���ني  إب: 
ال��ت��ع��ب��ئ��ة .. وإق���ام���ة ف��ع��ال��ي��ة ألب���ن���اء ال��س��دة 

د�س��ن قط��اع ال�سياح��ة مبحافظة 
حمل��ة  م��ن  الثاني��ة  املرحل��ة  اإب 
التعبئ��ة العامة ودعم املجاهدين يف 

جبهات العزة وال�سرف.
اأن  املحافظ��ة  وكي��ل  واأو�س��ح 
ه��ذا التد�س��ني يف مرحلت��ه الثاني��ة 
ت�سم��ن اإ�سافة نوعي��ة وهو ت�سكيل 
�س��كاوى  ت�ستقب��ل  عملي��ات  غرف��ة 
قط��اع  يف  امل�ستثمري��ن  وهم��وم 

ال�سياح��ة و�سرع��ة معاجلته��ا م��ع 
اجله��ات املعنية..كم��ا اأق��ام اأبن��اء 
ووجه��اء مديرية ال�س��دة مبحافظة 
اإب فعالي��ة �سم��ن حمل��ة التعبئ��ة 
�سع��ار  حت��ت  والتجني��د  العام��ة 
ل�سهدائنا".. وف��اًء  جبهاتنا  "نح��و 

وح��دة  عل��ى  احلا�س��رون  و�س��دد 
ال�سف ومل ال�سم��ل ملواجهة الغزاة 
واملنافقني، والعمل على رفد وزارة 

الدفاع باملجندين الأبطال لاللتحاق 
واللج��ان  اجلي���ص  مبجاه��دي 
البطول��ة  مواط��ن  يف  ال�سعبي��ة 
والكرامة..فيما عق��د مبحافظة تعز 
لق��اء �س��م رئي���ص ال�سلط��ة املحلية 
والقي��ادات  ال��وكالء  م��ن  وع��دد 
الأمنية والع�سكري��ة وال�سخ�سيات 
ال�سعبي��ة  والهيئ��ة  الجتماعي��ة 

للح�سد والتعبئة يف املحافظة.

ال�����ب�����ي�����ض�����اء: وق�����ف�����ة ق���ب���ل���ي���ة ألب����ن����اء 
الرياشية  مديرية 

خ��رج اأبن��اء مديري��ة الريا�سية مبحافظ��ة البي�س��اء يف وقفة قبلي��ة م�سلحة 
اأعلن��وا خالله��ا النف��ر الع��ام ورف��د اجلبه��ات بامل��ال وال�س��الح والرج��ال.. 
امل�سارك��ون يف الوقف��ة ا�ستنك��روا ال�سم��ت العامل��ي املطب��ق حيال م��ا يرتكبه 
العدوان من جرائم بحق اليمن اأر�سا واإن�سانا.. امل�ساركون باركوا االإجنازات 
النوعي��ة للقوة ال�ساروخية والدفاعات اجلوية وكل النت�سارات التي يحققها 
جماه��دو اجلي�ص واللج��ان ال�سعبية مبختلف اجلبهات، داع��ني كل اأبناء البلد 
اإل��ى ا�ست�سعار امل�سوؤولية ودعم املع�سك��رات باملجندين وفقا لربنامج التجنيد 
الطوع��ي ورف��د اجلبه��ات بكل غ��ال ونفي���ص واإل��ى اأن يهبوا هبة رج��ل واحد 

ملواجهة العدوان ودحر كل اأدواته ومنافقيه من كل �سرب من اأر�ص اليمن.



13 األحـــد 2018/3/2م املوافق 17 جماد الثاني 1439هـ العدد )254( تاريخ

ولع��ل اأبرز م��ا جتي��ده ال�سيا�س��ة الأمريكية 
م��ن اأج��ل زي��ادة متا�سكه��ا وزرع جذوره��ا يف 
الع��امل، هو افتعال ق�ساي��ا الإرهاب واحلروب 
الداخلي��ة، و�سناعة الثارات ب��ني الدول، ثم ما 
تلبث اأن حت��اوَل ح�سد اجلهود الدولية للتدخل 

بطرق وو�سائَل خمتلفة.
ويبدو اأن الوليات املتحدة الأمريكية وبناء 
على جتارب الزعماء الذين حكموها، قد وجدت 
اأن �سناعة احلرب حالٌة �سرورية للحفاظ على 
م�ساحله��ا، اإن مل تكن قد اأ�سبحت عقيدة ثابتة 
يف ال�سيا�س��ة الأمريكية، ولذل��ك ت�سعى جاهدة 
اإلى زيادة قدراتها الت�سليحية، ورفد العامل بكل 

ما اأنتجته من ال�سالح ب�ستى اأنواعه املختلفة.
ومما يوؤكد �سحة افتعال اأمريكا للحروب من 
اأجل زيادة مبيعاتها من ال�سالح، ما ن�سره موقع 
"اإنرت�سبت" الإخباري الأمريكي موؤخرًا، حول 
ت�سجيالت م�سربة مل�سوؤولني يف كربيات �سركات 
ال�سالح الأمريكية، يوؤكدون فيها على اأن زيادة 
حدة احلروب يف املنطق��ة العربية، واأن تو�سع 
تنظي��م "داع�ص" يف �سوريا والع��راق، وتعاظم 
نف��وذ "احلوثيني" يف اليمن، م��ن �ساأنه اأن يزيد 

من مبيعات الأ�سلحة.
ن الت�سجيل امل�سَرّب الذي ن�سبه املوقع  وت�سَمّ
لربو�ص تانر )نائب مدي��ر �سركة لوكهيد مارتن 
اإحدى اأك��رب �سركات ال�س��الح يف العامل( قوله: 
"اإن �سركتن��ا �ست�ستفي��د م��ن زي��ادة التوتر يف 

�سوريا بعد اإ�سقاط تركيا الطائرَة الرو�سية".
واأ�س��اف املوق��ع اأن احلدي��ث امل�س��رب دار 
خالل موؤمتر ل�سرك��ة "كريديت �سوي�ص" انتظم 
يف ولي��ة كاليفورني��ا وجمع مديري��ن وممثلني 

لكربى �سركات ال�سالح يف العامل.
التدخ��ل  اإَنّ  قول��ه  لتان��ر  املوق��ع  ون�س��ب 
الع�سكري الرو�سي يف �سوريا �سيزيد من الطلب 
عل��ى مقات��الت اأف ٢٢ الت��ي ت�سنعه��ا �سرك��ة 
لوكهيد مارتن، كما �سيزيد طلب اململكة العربية 
ال�سعودي��ة والإمارات العربي��ة املتحدة جراء 
احلرب الدائ��رة يف اليمن على �س��راء الأ�سلحة 

ال�ساروخية".
كم��ا ت�سمن ت�سجيل م�سرب اآخر ن�سب لع�سو 
الأمركي��ة  رايثي��ون  �سرك��ة  اإدارة  جمل���ص 
قول��ه  كين��دي،  ت��وم  الدفاعي��ة  لل�سناع��ات 
الأو�س��ط  ال�س��رق  دول  اهتم��ام  "زي��ادة  اإن 
ب�سناعاته��م الدفاعي��ة �سببه وج��ود داع�ص يف 

�سوريا واحلوثيني يف اليمن".
ون�س��ب ت�سجي��ل ثال��ث م�سرب لرئي���ص ق�سم 
الإنتاج يف �سركة اأو�سكو�ص )اأكرب مزود للجي�ص 
الأمريك��ي بال�ساحنات واملركب��ات الع�سكرية( 
ويل�سون جوني���ص، وقال فيه "اإن التهديد الذي 
اأوجده داع�ص ت�سبب يف زيادة الطلب يف منطقة 
ال�س��رق الأو�سط على مركبات اأو�سكو�ص اأم اأي 

تي املدرعة".
�سرك��ة  عائ��دات  اأن  اإل��ى  الإ�س��ارة  وجت��در 
لوكهيد مارتن بلغت عام ٢٠١٤م حوايل اأربعني 
ملي��ار دولر، لت�سب��ح اأك��رب �سرك��ة ل�سناع��ة 
ال�س��الح يف الع��امل. اأم��ا �سرك��ة رايثي��ون فبلغ 
حج��م عائداتها من بيع ال�سالح ٢٢ مليار دولر 
لتكون بذلك الرابعة عاملي��اً، وبالتاأكيد فاإن هذه 
ال�سركات العمالقة لن تكون بعيدة عن �سانعي 

القرار الأمريكي فهم من ميلكها ويديرها.
يف  ال�سابق��ني  املحارب��ني  اأح��د  ك�س��ف  وق��د 
عل��ى  تلفزي��وين  لق��اء  يف  الأمريكي��ة  البحري��ة 
قن��اة رو�سي��ا اليوم قبل اأكر م��ن �سهر عن دور 
الوليات املتحدة الأمريكية والغرب يف افتعال 
الأزم��ات واحلروب يف العامل، وق��ال اإن قانون 
الغ��اب الذي نعي�سه والذي يح��دد فيه ما الذي 
يج��ب فعل��ه وم��ا الذي ل يج��ب فعل��ه، هو من 
�سناع��ة ال��دول القوية وعلى راأ�سه��ا الوليات 

املتحدة الأمريكية.
وق��ال اأي�س��اً اإن احلروب بالن�سب��ة للوليات 
املتح��دة الأمريكي��ة ا�ستثم��ار ناج��ح، ولذل��ك 
كلم��ا جاء زعيم افتعل حرب��اً جديدة، لأن هناك 
�سلط��ات ناف��ذًة متتل��ك امل��ال وحت��رك كل هذا 

العامل وراءها.
واأك��د عل��ى اأن م�سروع اإ�سرائي��ل الكربى، ما 
ه��و اإل و�سيلة لزعزع��ة املنطقة املحيطة، وقال 
اإن زعزع��ة احلكوم��ات وخلق الفتن��ة الطائفية 
هو جزء من �سيا�سة الدولية، واأكد خالل حديثه 
اأن اأمريكا وبريطانيا والكيان ال�سهيوين هم اأكرب 
"الإرهابيني على كوكب الأر�ص" لأنهم هم من 

ي�سنعون الإرهاب واجلماعات املتعددة.
اإذن فالولي��ات املتح��دة الأمريكية ل ترغب 
اأي �س��يء غر احل��روب، ولذلك فه��ي يف حرب 
دائمة لأن هذه احلروب تدر عليهم كميات هائلة 

من الأموال، وزيادة النفوذ.
ولعل��ي هن��ا اأ�س��رد للق��ارئ م��ا تو�س��ل اإليه 
الباح��ث زي��اد اأبو غنيمة ح��ول تاري��خ اأمريكا 
يف احل��روب، والذي ذكر يف اأح��د مقالته عددًا 
كب��رًا م��ن الأدل��ة وتاريخ��اً معم��دًا باحلروب 
يثبت فيه��ا اأن احلرب عقيدة ثابتة يف ال�سيا�سة 

الأمريكية.
* نقط��ة البداي��ة كان��ت من تاري��خ الوليات 
املتح��دة الأمريكية، وانتخاب جورج وا�سنطن 
اأول رئي���ص لها يف ع��ام ١٧٨٩م، وبالعودة اإلى 

ح��ال اأمري��كا وقتها حي��ث كانت اآهل��ة ب�سكانها 
الأ�سلي��ني من الهنود احلمر، حتى بداأت قوافل 
الأوروبي��ني م��ن بريطاني��ا وفرن�س��ا واإ�سبانيا 
والربتغ��ال واإيطاليا تتوجه اإل��ى اأمريكا، وكان 
الهن��ود احلم��ر م��ن ال�س��كان الأ�سلي��ني الذين 
ينظرون لل�سكان اجلدد بعني الريبة، ولذلك كان 
ل بد يف نهاية الأم��ر من �سن حرب على ال�سكان 
الأ�سلي��ني وقلعه��م م��ن جذوره��م وتاأ�سي���ص 

الدولة اجلديدة من ال�سكان الوافدين.
* ١٨٣٣م قام��ت الق��وات الأمريكي��ة بغ��زو 

نيكاراغوا.
اإل��ى  الأمريكي��ة  الق��وات  دخل��ت  * ١٨٣٥م 

البرو.
* ١٨٤٦م احتل��ت الق��وات الأمريكي��ة ار�سا 
مك�سيكي��ة و�سمتها له��ا، وهي ما تع��رف اليوم 

بولية تك�سا�ص.
* ١٨٤٨م قام��ت الق��وات الأمريكية باحتالل 
اأر�ص مك�سيكية اأخرى و�سمتها اإليها، وهي التي 

ُتعَرف الآن بولية كاليفورنيا ونيومك�سيكو.
* ١٨٥٤م دم��رت الولي��ات املتح��دة مين��اء 
لعدم  منها  انتقاماً  نيكاراغوا  تاون" يف  "غراي 
اإل��ى  اأمريك��ي  قب��ول حكومته��ا دخ��ول عمي��ل 

اأرا�سيها.
* ١٨٥٥م غ��زت القوات الأمريكية اأورغواي 

ثم غزت قناة بنما.
* ١٨٥٧م تدخلت يف نيكاراغوا ثانية لإف�سال 

حماولة عدو اأمريكا وليم روكر تويل ال�سلطة.
* ١٨٧٣م قام��ت الق��وات الأمريكي��ة بغ��زو 

كولومبي��ا، ثم قامت بعملي��ات �سدها على مدى 
الأع��وام ١٨٨٥ - ١٨٩١ - ١٨٩٢ - ١٨٩٣ - 

١٨٩٨ - ١٨٩٩م.
* ١٨٨٨م تدخلت اأمريكا يف هايتي.

* ١٨٩١م تدخلت اأمريكا يف ت�سيلي.
اأخ��رى يف  م��رة  اأمري��كا  * ١٨٩٤م تدخل��ت 

نيكاراغوا.
* ١٨٩٨م حا�سرت كوبا وحا�سرت قواتها يف 
البحر واأخذت عنوة خليج "غوانتانامو" الذي 
تاأ�س��ر في��ه حالي��اً مئ��ات الع��رب وامل�سلمني يف 
ظروف وح�سي��ة همجية غر اإن�سانية باعرتاف 

الأمريكيني اأنف�سهم.
* ١٩٠١ - ١٩٠٢م تدخل��ت اأمري��كا ثانية يف 

كولومبيا.
* ١٩٠٢م تدخلت اأمريكا يف هندورا�ص.

* ١٩٠٧م ا�ستول��ت اأمري��كا على �ست مدن يف 
هندورا�ص.

* ١٩١٤م قام��ت قوات املارينز بالدخول اإلى 
هاييت��ي يف عملية اإن��زال جوي و�سرق��وا البنك 

املركزي فيها بحجة ا�سرتداد ديونها.
* ١٩١٥م احتل��ت كَلّ هاييت��ي، وبقي��ت فيها 

اإلى عام ١٩٣٤م.
يف  الأمريكي��ة  الق��وات  تدخل��ت  ١٩١٦م   *
الدومين��كان �سد الثوار عل��ى ال�سلطة الفا�سدة 
وفر�س��ت عليه��م حكوم��ة ع�سكري��ة عميل��ة لها 

حتى عام ١٩٢٤م.
يف  الأمريكي��ة  الق��وات  تدخل��ت  ١٩٢٢م   *

ال�سلفادور.

* ١٩٥٠م تورطت اأمريكا يف احلرب الكورية.
* ١٩٥٢م تدخلت يف اإيران وقامت املخابرات 
الأمريكي��ة بالق�ساء على حكومة حممد م�سدق 

الوطنية واإعادة �ساه اإيران.
* ١٩٥٤م اأطاحت اأمريكا بحكومة غواتيمال 

بالقوة.
* ١٩٦١م غ��زت الق��وات الأمريكي��ة خلي��ج 

اخلنازير يف كوبا.
* ١٩٦٢م فر���ص الرئي���ص الأمريك��ي كن��دي 
عل��ى كوب��ا لإجب��ار  ح�س��ارًا بحري��اً وجوي��اً 
ال�سوفيي��ت على اإبع��اد �سواريخهم الذرية عن 

اجلزيرة.
* ١٩٦٥م زج��ت عقيدة احل��رب املتاأ�سلة يف 
عقول وقل��وب �سناع ال�سيا�سة الأمريكية كابرًا 
ع��ن كابر بجي���ص الوليات املتح��دة الأمريكية 
يف ح��رب فيتن��ام الت��ي مار���ص فيه��ا اجلي���ص 
الأمريكي اأب�س��ع اجلرائم لي�ص �س��د الإن�سانية 
وحده��ا واإمن��ا �سد النب��ات واحلي��وان عندما 
الطائ��رات  م��ن  الأمريكي��ة  ال�سم��وم  انهم��رت 
الأمريكي��ة لتهل��ك احل��رث وال��زرع واحليوان 
ف��وق كل الأر�ص الفيتنامي��ة وتنتهي احلرب يف 
ع��ام ١٩٧٥م رغم كل اأ�سلح��ة اأمريكا ووح�سية 

جي�سها بهزمية تاريخية لهم.
الأمريكي��ة  املخاب��رات  �ساع��دت  ١٩٦٧م   *
جي�ص بوليفيا �سد جيفارا ومتكنت من اغتياله.
* ١٩٧٠م غزت كمبوديا واعتدت على "ممثل 
�سرعيته��ا" الأمر �سيهان��وك ال�سخ�ص املحايد 
"يف ح��رب فيتن��ام" واأ�سقطت��ه و�سلمت احلكم 

حلكومة �سعيفة موالية لها.
يف  ال�ستق��رار  زعزع��ت  ١٩٧٣/٩/١١م   *
ت�سيل��ي واغتال��ت رئي�سه��ا �سلف��ادور اللين��دي 
املعار�ص لأمريكا، واأقامت حكومة ديكتاتورية 

ع�سكرية فيها.
وط��رح  ال�سلط��ة  ريغ��ان  تول��ى  ١٩٨٠م   *
م�سروع حرب النج��وم، واأمد الكيان ال�سهيوين 
مب�ساع��دات مالية طائلة وبنى له قوة ع�سكرية 

يف املنطقة.
* ١٩٨١م ن�س��رت اأمري��كا �سواريخه��ا يف كل 

اأوروبا.
* ١٩٨٩م غزت اأمريكا "بنما" يف �سهر اآب.

* اأما حروب اأمريكا �سد العرب وامل�سلمني فال 
يوجد اأي متابع اإل وه��و يعرفها، بداية بحرب 
لبن��ان، وم�سارك��ة حاملة الطائ��رات الأمريكية 
بال�سواريخ، وقبل  "اأيزنه��اور" يف دك بروت 
ذلك دعم الكيان ال�سهيوين املغت�سب لفل�سطني، 
م��رورًا ب��دور اأمريكا يف حرب اإي��ران والعراق، 
واأفغان�ست��ان  الع��راق  غ��زو  اإل��ى  و�س��وًل 
وال�سومال، وامل�ساركة يف العدوان على اليمن، 
و�سناعة وافتع��ال الإره��اب يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط.

أمريكا .. تاريخ من احلروب لفرض الهيمنة
ت�صعى الولييات املتحدة الأمريكية لفر�ض هيمنتها عليى العامل عن طريق الكثري 
مين الو�صائيل والأ�صالييب، وحتياول اأن تفر�ض راأيهيا على كل ما يجيري يف هذا العامل 
الكبيري الذي اأ�صبح قرية �صغرية بفعل التقنيية احلديثة، واأدوات العوملة التي مت�صك 

بخيوطها اأمريكا والدول الكرى احلليفة لها.
وبالفعيل ا�صتطاعيت الوليات املتحدة الأمريكية اأن تفر�ض اإطيارًا واحدًا لل�صيا�صة 
الدوليية عر براجمها املختلفية، واإ�صغال العامل بالكثري من الأوهيام وافتعال احلروب يف 
اأكير من منطقة، و�صناعة الأعيداء اجلدد، وفتح جبهات جدييدة يف املناطق الهادئة، 

حتى ل تفكر اأي دولة باملناف�صة على قيادة هذا العامل املرتامي الأطراف.
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يف ظ��ل م�ساع بريطانية امركية حلرف م�سار واقع العدوان 
ال�سع��ودي على اليمن م��ن خالل تغطية اجلرائ��م التي ترتكب 
بح��ق اليمنيني م��ن جمل�ص المن ال��دويل. حتاول ه��ذه الدول 
اخف��اء ارق��ام �سخمة م��ن الت�سلي��ح والدعم الع�سك��ري الذي 

نقدمه لل�سعودية يف عدوانها.
قبي��ل  م��ن  ت�سعي��ان لخت��الق مزاع��م  فلن��دن ووا�سنط��ن 
ال�س��اروخ اليمني الذي اطلق عل��ى ال�سعودية من اجل ايجاد 
ق�سي��ة وهمي��ة وت�سخيمه��ا مبا يخ��دم تغطي��ة ال�سلحة التي 

تر�سل للريا�ص.
فربيطاني��ا باعت ال�سعودية ا�سلحة ومعدات ع�سكرية باأكر 
م��ن مليار ومئة مليون باوند خ��الل العام املا�سي فقط بح�سب 
�سحيف��ة ذا غاردي��ان، الت��ي ا�س��ارت ال��ى ان الرق��ام تك�سف 
و�سول ا�سلح��ة الى الريا�ص بح��وايل ٨٥٠ مليون باوند خالل 

ثالثة ا�سهر فقط.
وعليه ف��ان قيمة مبيع��ات ال�سلحة الربيطاني��ة لل�سعودية 
ارتفع��ت ح��وايل ٥٠٠ باملئة من��ذ بدء الع��دوان. حيث ا�سرتت 
الريا���ص خ��الل اول عام��ني ا�سلح��ة ومعدات ع�سكري��ة بقيمة 

٤ ملي��ارات و٦٠٠ ملي��ون ي��ورو، بينم��ا ارتفع��ت الت�ساري��ح 
الربيطاني��ة لبيع طائرات حربية له��ا بن�سبة ٧٠ باملئة وبلغت 

اكر من مليارين ون�سف املليار باوند.
وال��ى جان��ب لن��دن مل تتوق��ف الولي��ات املتحدة ع��ن عقد 
�سفق��ات ا�سلحة مع ال�سعودية تخطت الع�سرة مليارات دولر 
يف عام واحد، ناهيك عن �سفقات ١٠٠ مليار دولر لبيع ا�سلحة 
لل�سعودي��ني الت��ي اجنزها الرئي���ض االمركي دونال��د ترامب 

خالل زيارته الريا�ص العام املا�سي.
ه��ذه ال�سلحة ا�ستخدم��ت لقتل ح��وايل ٦ الف مدين وجرح 
ع�س��رات اللف وت�سري��د املالي��ني يف اليم��ن وفر���ص ح�س��ار 
ي�ساهم يف تهديد حياة ماليني املدنيني والطفال الذين يواجهون 
خط��ر وباء الكولرا ا�سافة الى منع دخول امل�ساعدات واملواد 

الطبية ال�سرورية.
كل ذلك ل يعني �سيئا للندن ووا�سنطن ودول اخرى التي مل 
حت��رك �ساكنا جتاه اجلرائم الت��ي يرتكبها العدوان ال�سعودي 
بحق اليمنيني بل ما يحركهم �ساروخ ميني ال�سنع اطلق على 

ال�سعودية وهدد بتغير املعادلت.

الغــــــــــــــــرب يخفـــــــــــــــــي ضخامـــــــــــــة تسليحــــــــــه للسعوديــــــــــــة ..

 وصاروخ مين�������ي يغير املعادل������ة

السعودية: تعديات تطيح مبناصب عسكرية 
م���رم���وق���ة ب���ع���د ال���ف���ش���ل ال���ع���س���ك���ري ف����ي ال��ي��م��ن

اأج��رى املل��ك ال�سع��ودي �سلم��ان ب��ن 
عب��د العزيز تغي��رات ع�سكرية وا�سعة 
اأطاح��ت بقي��ادات علي��ا ون��واب وزراء 
ونواب اأمراء، وطالت الأركان والقوات 
اجلوي��ة والربي��ة. وت�سمن��ت الأوام��ر 
منا�س��ب  يف  تبدي��الت  اأي�س��اً  امللكي��ة 
�سيا�سية واقت�سادية، وجاءت بطلب من 

ويل العهد حممد بن �سلمان.
اأ�سدره��ا جمل���ص  ق��رارات باجلمل��ة 
ال��وزراء ال�سعودي برئا�سة امللك �سلمان 
بن عبد العزيز اأطاحت بقيادات ع�سكرية 

عليا ونواب وزراء ونواب اأمراء.
قي��ادات  �سمل��ت  التعدي��الت  اأب��رز 
هيئ��ة  رئي���ص  اأحي��ل  حي��ث  ع�سكري��ة، 
الرك��ن  الأول  الفري��ق  العام��ة  الأركان 
عبدالرحمن بن �سالح بن عبداهلل البنيان 
عل��ى التقاعد ليعني مكان��ه يرقى الفريق 
الركن فيا�ص بن حامد بن رقاد الرويلي.
واأحيل على التقاعد قائد قوات الدفاع 
اجل��وي الفريق الركن حمم��د بن عو�ص 
بن من�سور �سحيم واأعفي الفريق الركن 
فه��د بن ترك��ي بن عبدالعزي��ز اآل �سعود 
قائ��د الق��وات الربية م��ن من�سبه وعني 

قائدًا للقوات امل�سرتكة.
وعني اللواء الركن مطلق بن �سامل بن 
مطلق الأزميع بع��د ترقيته نائبا لرئي�ص 
هيئة الأركان العام��ة. وعني قائدا لقوة 
ال�سواري��خ ال�سرتاتيجية بع��د ترقيته 

الل��واء الركن ج��ار اهلل بن حممد بن جار 
اهلل، والل��واء الرك��ن فهد ب��ن عبداهلل بن 
حممد املط��ر اإلى رتبة فريق ركن وعني 
قائدًا للقوات الربية واللواء الركن مزيد 
ب��ن �سليمان ب��ن مزيد العم��رو اإلى رتبة 
فري��ق رك��ن وعني قائ��دًا لق��وات الدفاع 
اجل��وي واللواء الطي��ار الركن تركي بن 
بن��در ب��ن عبدالعزي��ز اآل �سع��ود وع��ني 

قائدًا للقوات اجلوية.
وجرى تعيني عدد م��ن نواب الوزراء 
اجل��دد يف وزارات اقت�سادي��ة واأمني��ة، 
العم��ل والتنمي��ة  لوزي��ر  نائب��ة  بينه��م 
الجتماعي��ة وه��و اأم��ر غ��ر ماأل��وف يف 
اململكة التي تعتمد منهجا مت�سددا حيال 

املراأة.
ج��دد  بلدي��ات  روؤ�س��اء  تعي��ني  ومت 

وثالثة نواب لأمراء املناطق اأحدهم هو 
الأمر تركي بن طالل نائبا لأمر منطقة 
ع�س��ر وه��و �سقي��ق امللياردي��ر الأم��ر 
الوليد ب��ن طالل الذي احتج��ز لأ�سهر يف 

حملة العتقالت.
 مراقب��ون لل�ساأن ال�سع��ودي يرون اأن 
اأ�سباب التعدي��الت وا�سعة النطاق هذه 
هي الف�سل يف حتقيق اأي اإجناز ع�سكري 
يف اليم��ن واإدخ��ال �سريح��ة جدي��دة يف 
البنية الإداري��ة للدولة على ال�سعيدين 
القت�سادي والأمني الرئي�سية م�سموين 
اأجنح��ة  بع���ص  وا�سرت�س��اء  ال��ولء 
الأ�سرة احلاكمة الت��ي ت�سعر بالتهمي�ص 
بع��د و�س��ول �سلم��ان للعر���ص وتراقب 
بقل��ق ا�ستح��واذ ويل العه��د حمم��د ب��ن 

�سلمان على مقاليد احلكم يف اململكة.

خل�ست ورقة بحثية اأعدها مركز الإمارات 
للدرا�س��ات والإعالم، اإل��ى اأن الإمارات تنفق 
قراب��ة ١.٣ ملي��ار دولر �سهري��اً )عل��ى اأق��ل 
تقدير( يف اليمن، يف العمليات الربية واجلوية 
�سم��ن التحال��ف ال��ذي تق��وده ال�سعودية، ما 
ي�س��ل اإل��ى )١٦ ملي��ار دولر( �سنوياً. وقالت 
امل��ال  يف  الباه�س��ة  التكلف��ة  م��ن  “وبالرغ��م 
تدف��ع الدولة جنودها اإل��ى احلرب اإلى جانب 
مرتزق��ة وع�سرات الآلف م��ن اليمنيني، دون 
خط��وط وا�سحة للح��رب وال�سلم، اإلى جانب 
بناء قواعد ع�سكرية دائمة يف تلك البالد، وهو 
م��ا انعك���ص �سلب��اً عل��ى الو�س��ع القت�سادي 
يف الإم��ارات والت��ي اأدت اإل��ى جمموع��ة م��ن 
بح��ق  ي��وم  كل  تتزاي��د  الت��ي  الإج��راءات 

الإماراتيني”.
واأك��دت ان جوان��ب الإنفاق ال��ذي تقوم به 
الم��ارات -ال��ذي احت�سبته الورق��ة- يخ�ص 
احل��رب وحدها دون التطرق مل��ا يتم اإنفاقه يف 
اجلان��ب الإن�س��اين م��ع اأن الإنف��اق يف اجلانب 
الإن�س��اين هو اأح��د مظاهر احل��رب والرد على 
الأزم��ة  تفاق��م  ب�س��اأن  الّدولي��ة  النتق��ادات 
الإن�ساني��ة. واأو�سح��ت الورق��ة البحثي��ة ان 
الم��ارات، وبع��د م��رور ث��الث �سن��وات م��ن 
احل��رب، بنت قوتها ونفوذه��ا على ميلي�سيات 
حملي��ة اإل��ى جانب ق��وة م��ن النخب��ة املُدربة 
“مفاعي��ل”  بن��اء  جان��ب  اإل��ى  والفاعل��ة، 
�سيا�سي��ة عدي��دة تتعار�ص واله��دف الرئي�ص 
املمث��ل بدع��م حكومة ه��ادي ومواجهة النفوذ 
الإي��راين. وع��ن الق��وة التابع��ة لالإم��ارات يف 
اليمن، ذكرت الورقة البحثية انها ثالثة انواع 
الأول )الإماراتي��ون( ومعظمهم من الإمارات 
ال�سمالية، والثانية قوة من املجندين اليمنيني 
الذين يتلق��ون الأوامر من الق��وة الإماراتية، 
م��ن  “املرتزق��ة” وه��م  ق��وة  ه��ي  والثالث��ة 
جن�سيات ِعدة ت�ستخدمهم الإمارات يف اليمن.

وك�سفت عن تواج��د ١٥٠٠ جندي و�سابط 
اإمارات��ي يف اليم��ن، والت��ي له��ا دور مبا�سر يف 
القتال وتدري��ب وتوجيه امليلي�سيات املحلية، 
ولفت��ت اإل��ى قي��ادة الإم��ارات ب�س��كل مبا�س��ر 
خم�س��ة األوي��ة عل��ى الأق��ل م��ن ق��وات الأمن 
اليمنية خارج �سل�سل��ة القيادة والإ�سراف من 
ِقب��ل احلكوم��ة اليمني��ة. وقد �سع��ت تكتيكات 
م�ساحله��ا  تاأم��ني  اإل��ى  الإماراتي��ة  الدول��ة 
اخلا�س��ة يف اليم��ن، والتي ترك��ز اأ�سا�سا على 
اإر�ساء ال�سيطرة ك�”حق اإماراتي” على خليج 

عدن والبحر الأحمر.
وع��ن الق��وات اليمني��ة التابع��ة لالإمارات، 
باط اإماراتي��ني قولهم اإنهم دربوا  نقلت عن �سُ
اأك��ر م��ن ٣٥ األ��ف مقات��ل، ١٤ األ��ف مقاتل يف 
ع��دن �سمن م��ا يع��رف باحل��زام الأمني و١١ 
األ��ف مقات��ل �سمن ق��وة النخب��ة احل�سرمية، 
فيما قوة النخب��ة ال�سبوانية واحلزام الأمني 
يف اأب��ني يق��در ع��دد كل ق��وة ب٣٠٠٠ مقاتل، 
و٢٠٠٠ مقاتل �سم��ن قوة النخبة “املهرية”، 
و٢٠٠٠ م��ن ق��وة النخب��ة ال�سقطري��ة. وهذه 
القوات خ��ارج اأُطر �سل�سلة القيادة الع�سكرية 
اليمني��ة ومهمتها الأ�سا�سي��ة هي “احلوثيني” 
لكنها موؤخرًا ظهرت: اأداة يف يد الدولة ل�سالح 
النف�سالي��ني املطالبني بالنف�سال، اإلى جانب 
ِقت��ال تنظيم��ي القاع��دة والدول��ة. وهوؤلء مت 
جتنيده��م عرب �سيوخ القبائ��ل املوالني للدولة 

من نف�ص املحافظات التي ميثلونها.
واأ�س��ارت اإلى وج��ود ١٨٠٠ مقاتل من قوة 
حر���ص الرئا�س��ة الإماراتية يعمل��ون يف اليمن 
وجّل هوؤلء من املرتزقة وهم مقاتلون �سابقون 
يف بلدانه��م “كولومبيا” “بنم��ا” “�سلفادور” 
و”�سيل��ي” اإ�ساف��ة اإل��ى “٤٠٠” م��ن القوات 
الإرتري��ة )تاأكدت من الق��وات الأريترية يف 
اليم��ن على نفقة الإم��ارات جلنة خرباء الأمم 
املتح��دة(. واأ�ساف��ت ” يقات��ل املرتزقة لأجل 
املال حي��ث يتلقون رواتب ترتاوح بني ٢٠٠٠ 
$ اإل��ى ٣٠٠٠ $ �سهري��ا، مقارن��ة مع ما يقرب 
م��ن ٤٠٠ $ يف ال�سه��ر يف كولومبي��ا اأو اأمري��كا 
الالتيني��ة. و�ستتلق��ى تلك الق��وات التي تن�سر 

يف اليم��ن مبلغ��ا اإ�سافي��ا ق��دره ١٠٠٠ دولر 
يف الأ�سب��وع، وفق��ا مل��ا ذكره �سخ���ص م�سارك 
يف امل�س��روع و�ساب��ط كب��ر �ساب��ق باجلي���ص 

الكولومبي”.
واأج��رت الورق��ة البحثي��ة عملي��ة ح�سابية 
دقيق��ة للتكلف��ة، حيث ت�س��ل الق��وات التابعة 
لالإمارات يف اليمن اأكر من )٣٨.٠٠٠( مقاتل، 
موزع��ني على النحو الآت��ي: القوة الإماراتية 
الق��وة  و�ساب��ط،  جن��دي   )١٥٠٠( وعدده��ا 
املحلي��ة اليمني��ة التابعة للدول��ة وهي الأكر 
عددًا بنح��و )٣٥( األف��اً، واملرتزقة �سمن قوة 

احلر�ص الرئا�سي الإماراتي )١٨٠٠( مقاتل.
اإذا بل��غ الإنفاق الإماراتي ما يعادل الإنفاق 
الأمريك��ي فاإن حرب��اً �ساملة مع عملي��ة اأمنية 
يق��وم بها ٣٠ األف جندي �سيكلفها يف حدود ١٥ 

مليار دولر خالل العام.
واأف��ادت ان كل ه��ذه التكلف��ة يف اليم��ن مل 
تت��م املوافقة عليه��ا من ِقب��ل املجل�ص الوطني 
الحت��ادي ومل تتم م�س��اورة املجل�ص الأعلى 
لالحت��اد، ويف نف���ص الوق��ت مل تخل��ق �سورة 

جيدة لالإمارات يف اليمن.

صورة اإلمارات
يج��ري حديث ل��دى اليمني��ني اأن الإمارات 
ت�سع��ى اإل��ى احت��الل املحافظ��ات اجلنوبي��ة، 
فيما تذه��ب تقدي��رات حملل��ني ودبلوما�سيني 
غربي��ني اإل��ى اأن اليمن �سينق�سم اإل��ى اأكر من 
دولة بفع��ل ال��دور الإماراتي املتزاي��د ونفوذ 
الهيمن��ة املت�ساعد وامليلي�سيات امل�سلحة التي 
اأ�س�سته��ا يف الب��الد، والتكوين��ات ال�سيا�سي��ة 
الت��ي مت بناوؤها ملواجهة احلكوم��ة ال�سرعية. 
اإن هذا كله �س��د الإماراتيني و�سد اأي حكومة 

اإماراتية قادمة.
لقد ذهب��ت الإمارات اإلى ح��رب اليمن دون 
تقدي��رات، وكان م��ن الأولى للدول��ة اأن تبقى 
مثل ال�سعودية الت��ي رف�ست حتى الآن الدفع 
بق��وات بري��ة لليم��ن بالرغ��م م��ن اأنه��ا قائدة 
التحال��ف، والأم��ن القوم��ي لل�سعودي��ة يتاأثر 
ب�س��كل كب��ر مب��ا يح��دث يف اليم��ن. وينت�س��ر 
اجلي���ص ال�سع��ودي عل��ى حدود الب��الد حيث 
يحاول احلوثيون اجتي��اح احلدود لل�سيطرة 
عل��ى بل��دات �سعودي��ة، وم��ن الوا�س��ح اأنهم 
باتوا الآن يخو�سون مع��ارك داخل الأرا�سي 

ال�سعودية.
وميك��ن الق��ول ان خم��اوف اليمنيني ترتكز 
يف �سيط��رة الإم��ارات عل��ى املوان��ئ اليمني��ة 
والنفط، وتدريب ون�سر قوات ع�سكرية خارج 
اإط��ار اجلي�ص اليمني، وبن��اء قواعد ع�سكرية 
يف اليم��ن وال�سيط��رة عل��ى باب املن��دب، ويف 
جزيرة �سقطرى يف بحر العرب، بجانب ان�ساء 
�سج��ون �سرية وتعذيب املئ��ات من املواطنني 
اليمني��ني. كما تزداد خم��اوف اليمنيني من ان 
التدخ��الت الإماراتي��ة يف اليم��ن �ست��وؤدي اإلى 

تاآكل ال�سرعية اليمنية.

تأثير احلرب على اإلماراتيني
خالل املُدة ب��ني ٢٠١٥ ونهاية عام ٢٠١٧م 
كان��ت الم��ارات تع��اين م��ن اقت�س��اد ه���ّص، 

وت�ساعف اجلبايات على املواطنني واملقيمني 
للتخل���ص م��ن عج��ز املوازن��ة ال��ذي تفاقم يف 
الدول��ة. ويبدو اأن حلرب اليم��ن تاأثرا كبرا 
اإل��ى جان��ب رعاي��ة ح��روب اأخ��رى يف م�س��ر 
وليبي��ا وتون���ص؛ لك��ن اليم��ن ه��ي اأق�سى تلك 
احلروب الت��ي حتولت اإلى ثق��ب اأ�سود يلتهم 
اقت�س��اد الدول��ة بالتهامه املال الع��ام وميكن 
الإ�س��ارة اإلى اأن الدولة بداأت تعاين بالفعل من 
�سوء تلك املوؤ�سرات واأ�سبحت تزيد من فر�ص 
ال�سرائب والر�سوم احلكومية على املواطنني 

واملقيمني.
تق��وم  احل��رب  نفق��ات  تغطي��ة  ولأج��ل 
الإم��ارات بالآت��ي: تقوم الدول��ة باللجوء اإلى 
ال�سن��دوق ال�سي��ادي للدول��ة وه��و م��ا حدث 
فع��اًل حي��ث ت�س��ر التقاري��ر الدولية اإل��ى اأن 
اأ�س��ول ال�سن��دوق ال�سيادي )جه��از اأبوظبي 
لال�ستثم��ار( تراجع��ت م��ن ٥٠٢ ملي��ار دولر 
ع��ام ٢٠١٤ اإل��ى ٤٧٥ ملي��ار دولر م��ع نهاية 
الع��ام ٢٠١٥م م��ا يعني احلاج��ة اإلى اللجوء 
ل�سحب ما يقرب من ٢٧ مليار دولر ل�سد عجز 
املوازن��ة. وخف�س��ت الإم��ارات حيازته��ا م��ن 
�سندات اخلزان��ة الأمريكية بنحو ٢٠٠ مليون 
دولر اإلى ٦٦ ملي��ار دولر، حتى نهاية يوليو 

.٢٠١٧
احلكومي��ة  واجلباي��ات  الر�س��وم  زي��ادة 
امل�ستق��ات  يف  واملواطن��ني  املقيم��ني  عل��ى 
النفطية ور�سوم الكهرب��اء واملياه واملعامالت 
احلكومي��ة والقوان��ني الت��ي ُتَفع��ل ال�سرائب 
جدي��دة  اإي��رادات  جان��ب  اإل��ى  واملدفوع��ات 
كر�س��وم البلديات. ويف ذل��ك اأعباء كبرة على 
املواطن واملقيم ففي مرحل��ة معينة �سيتوقف 
الر�س��وم  بينه��ا  م��ن  الدول��ة  يف  ال�ستثم��ار 
وال�سرائ��ب الت��ي كان ع��دم وجوده��ا حمف��ز 
لال�ستثم��ار يف الإم��ارات، م��ا يعن��ي مغ��ادرة 
الوافدي��ن مع ارتف��اع الت�سخم وزي��ادة غالء 
املعي�س��ة وتعت��رب الإم��ارات “اأبوظبي ودبي 
حتدي��دًا” م��ن اأكرب مناطق الع��امل التي تعاين 

من غالء املعي�سة.
واختتم��ت الورقة البحثي��ة ملركز الإمارات 
للدرا�س��ات، تاأكيده��ا ان الم��ارات يف اليم��ن 
فقدت دورها الريادي يف حل الأزمات باحلوار 
الإمارات��ي  امل�س��روع  وحت��ول  والت�سام��ح، 
ال��ذي مل يك��ن يوم��اً عدائياً اإلى خل��ق الأعداء 
واخل�س��وم ب�سكل دائم لي���ص يف اليمن فقط بل 
ويف بقي��ة دول املنطق��ة. وا�ساف��ت “�ستع��اين 
احلكوم��ات الإماراتي��ة القادمة م��ن �سيا�سات 
كارثية، طاملا واأن املجل�ص الوطني الحتادي 
ل يق��وم ب��دوره ول يحق��ق يف ه��ذا الإنف��اق 
يف ح��رب دون م��ربر حقيق��ي يتطل��ب كل ه��ذا 
الإنف��اق، وي�س��ع ت�س��اوؤلت حقيقي��ة: “ملاذا 
ته��در الدول��ة دم اأبنائه��ا خارج احل��دود فيما 
اليمنيون �سيقاتل��ون احلوثيني؟!” ملاذا نبني 
دول��ة داخ��ل الدول��ة يف منطق��ة ح�سا�س��ة من 
الع��امل؟!، كيف نبن��ي قواع��د ع�سكرية خارج 
احل��دود وما زلنا نعتمد عل��ى قواعد ع�سكرية 
اأمريكية واأوروبي��ة داخل البالد؟! ما احلاجة 
لكل ه��ذه ال�سيا�س��ة من احل��روب الطاحنة يف 
املنطق��ة؟! كي��ف ميك��ن اأن تتجن��ب حكومات 
اخلارجي��ة  احل��روب  تداعي��ات  امل�ستقب��ل 

احلالية للدولة؟!”.

باألرقاں.. كں تنفق اإلمارات شهريًا 
؟وس����ن����وي����ًا ف����ي ع����دوان����ه����ا ع���ل���ى ال��ي��م��ن
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يقول ال�سهيد القائد ال�سيد ح�سني بدر الدين احلوثي ر�سوان اهلل 
عليه يف مديح القراآن الدر�ص الرابع: 

يوج��د فه��م مغل��وط مل�ساألة التكاف��وؤ يعن��ي يت�س��ور البع�ض اأن 
الق�سي��ة ه��ي ق�سية مثاًل حديد عن��د العرب قوة اأخ��رى تعطل تلك 
الق��وة ل حتت��اج له��ا رمبا خ��ربات نهائي��اً؛ لأن هذه �سن��ة اإلهية ل 
ي�سمح للعدو اأن يكرب دون اأن يكون فيه نقاط �سعف كبرة. اأمريكا 
عنده��ا تكنولوجيا متقدم��ة جدًا عندها �سالح متط��ور عندها جي�ص 

كبر عندها عتاد ع�سكري كثر جدًا.
لك��ن لو اأن العرب قاطعوها اقت�ساديا وقطعوا النفط � هذا العمل 
هل فيه تكنولوجيا؟ اأو فيه �سيء؟ � لنهارت لو �سحبوا اأموالهم من 

بنوكها لنهارت اأمريكا. 
اأي�س��اً اإذا هن��اك فه��م ملا ه��و التكاف��وؤ امل�سلمون ملزم��ون اإلى اأن 
يط��وروا اأنف�سه��م على اأرقى م�ستوى اأن يع��دو كل القوة لكن وقوة 
واح��دة يج��ب اأن تك��ون لديه��م دائم��اً وم�سيط��رة عل��ى م�ساعرهم 
م�سال��ة الت��وازن م�ساألة التوازن ه��ذا نف�سه اأن تفه��م �سنن اأخرى ل 
تاأتي تقارن بني نف�سك باأن ما عندك اإل بندق اأو عندك حاجة ب�سيطة 

والآخ��ر عنده طائرة وعن��ده كذا فتقول متى ما ق��د عندي طائرات 
ودباب��ات وعندي كذا وعندي كذا ... الخ ف�ساأعمل كذا األي�ص النا�ص 

قد يقولون هكذا؟.
ل افهم يف الواقع باأنه هذا العدو الكبر يوجد ثغرات لديه يوجد 
نق��اط �سعف رهيبة جدًا يوجد و�سائل يف متناول��ك اأن تعملها توؤثر 
علي��ه واأن��ت يف مواجهته اأن��ك توؤثر عليه فعاًل خا�س��ة يف الزمن هذا 
احل��رب يف الزمن هذا واإن بدت اأرهب هي اأ�سهل هي اأ�سهل وو�سائل 
مواجه��ة العدو كثرة ومتنوعة يف متناول النا�ص اأن يعملوا الكثر 
منه��ا ففي يديك و�سائل تعيقه عن ا�ستخدام ال�سالح الكبر ذلك. اإذًا 
ه��ذا توازن األي�ص توازن؟ هنا التدخل اإلهي التدخل الإلهي هو يعمل 

عماًل كبرًا جدًا اأو العمل كله ياأتي من خالل التدخل الإلهي.
فاأن��ت جتد اأنه يف الوقت الذي تراه كبرًا اأنه عنده ثغرات كبرة 

جتع��ل تفك��ره بال�سكل الذي ل يعد ي�ستخدم تل��ك احلاجة الكبرة 
�س��دك، ل ي�ستخدمه��ا �س��دك. واأن��ت يف الطري��ق تع��ُدّ كلم��ا ح�سل 
عندك اإمكانيات، ت�سن��ع حت�سل على اأ�سلحة متطورة، اعمل كل ما 

با�ستطاعتك اعمل كل ما بو�سعك هذا �سيء ل بد منه. 
لك��ن يقعد واحد يقع��دوا هنا ويقولوا: نريد ت��وازن اأي اأن يكون 
عندن��ا تكنولوجي��ا مثلما يوجد عن��د اأمريكا نف�سها يك��ون عندنا من 
الأ�سلح��ة مثلما عند اأمري��كا نف�سها! هذا لي�ص مقيا�س��اً لي�ص مقيا�ساً 
اأ�سا�س��اً ل واقعاً ول �سمن ال�سنة الإلهية لي�ص مقيا�ساً؛ لأنه معلوم 
عن��د العرب الآن وهم يعرف��ون باأن لديهم �س��الح النفط واملقاطعة 
القت�سادي��ة بال�س��كل ال��ذي يوق��ف كل ه��ذه القط��ع الت��ي حتركها 

اأمريكا. 
لأن تكنولوجيا اأمريكا التي نراها متطورة يرتتب عليها التزامات 

مالي��ة كبرة يك��ون اأي �سعف اقت�سادي يوؤث��ر عليها يقولون حتى 
حتري��ك هذا ال�سالح النووي اأنه مكلف ج��دًا تخزينه واإخراجه من 
داخ��ل خمازنه يعني احلركة حتى للتي تكون جاهز مثل روؤوؤ�ص اأو 
قط��ع يقول��ون: باأنه هو مكلف ج��دًا لي�ست ق�سية �سهل��ة لي�ست مثل 
عندم��ا تاأت��ي تاأخذ ل��ك قذيفة م��ن ه��ذه القذائف العادي��ة وحتملها 
يحت��اج اإلى اأ�سي��اء يقولون مكلفة ج��دًا م�ساأل��ة التخزين وجتهيزه 

مكلف جدًا.
ث��م يف الأخ��ر جتد اأن��ه بحاجة اإلى امل��ال يف حركته ه��ذه واملال 
م�سدره من عندك ك�سوق ا�ستهالكية والنفط الذي اأنت مهيمن عليه. 
فالح��ظ من ب��اب التوازن ه��ذا األي�ص الع��رب عندهم ه��ذا ال�سالح: 
�س��الح النفط و�س��الح املقاطع��ة القت�سادية؟ �سيوق��ف اأمريكا عن 
قراراته��ا ه��ذه كله��ا؟ مل يتحرك الأمريكي��ون اإل بعد م��ا حاولوا يف 
الع��رب يعمل��وا اتفاقيات معه��م اأن النفط ل ي�ستخ��دم ك�سالح اأوًل 

يجمدوا �سالحنا هم!.

اإع��داد/ دائ��رة الثقاف���ة القراآني����ة

لذل��ك نق��ول يف بداية املو�س��وع: باأن النا���ص عندما يكونون متحرك��ني يف عمل، ل 
يكون��وا يحتقرون اأنف�سهم باأن م��ا معهم �سخ�سيات ]ما معنا الع��امل الفالين والعامل 
الف��الين، وفالن وف��الن وال�سيخ الف��الين واملثقف الف��الين والكاتب الف��الين وال�سحفي 
الفالين …. اإلى اآخره[ ل، افهم باأن الإ�سالم هو بداأ على هذا النحو، عباقرة قري�ص 
اأولئ��ك ه��م تهاووا يف الأخ��ر، الأ�سخا�ص الذي��ن كانوا يف نفو�سه��م �سعاف ويراهم 
الآخ��رون �سعاف��ا ويراه��م ل �سيء فع��ال اأ�سبحوا هم عباق��رة، اأ�سبح��وا اأذكياء، 
اأ�سبح��وا اأقوياء، واأ�سبح الكب��ار الذين كانوا يرون اأنف�سهم باأن��ه ما ميكن ي�ستقيم 
هذا ال�سيء وما هم فيه، عندهم ما ميكن ينجح حممد وما هم فيه اإذ عليه اأن يتقبلهم 
باإم��الءات من فوق ويكون هذا الدي��ن متاأقلماً مع م�ساحلهم، اإذا اأراد اأن يكون هناك 
فاعلي��ة لدعوت��ه وتت�سع لالآخرين! ل، هوؤلء العباق��رة اأ�سبحوا يف الأخر ل �سيء، 

وبرز الآخرون جعلهم اهلل اأذكياء وعباقرة واأقوياء ومهتدين … اإلى اآخره.
هذه ق�سية فهمها يقي النا�ص من احتقار بع�سهم بع�ص، بل يقي الإن�سان هو نف�سه 
م��ن اأن يحتق��ر نف�سه، اإذا ه��و يف �سبيل هلل ل يحتقر نف�سه، مبعن��ى ماذا؟ يكون عنده 
ميكن ما يعمل لالإ�سالم �سيئاً! اأ�سدق مع اهلل، عندما ت�سدق مع اهلل، وتتفهم وتهتدي 

به��دي اهلل، يعطيك اهلل طاقات كثرة وقدرات كث��رة وفهماً كثرًا واإمكانيات جتعل 
دورك وا�سع��اً ج��دًا اأكر مما ميكن تتوقع، اأكر مما كن��ت تتوقع اأن ت�سل اإليه، يظل 
الإن�س��ان يحتقر نف�سه وعنده م��ا ي�ستطيع يعمل �سيئا ول من��ه �سيء �سيجل�ص هكذا 
دائم��ا، يجل���ص دائما ما يرتفع، اإعرف باأن اهلل ه��و يتدخل يف القلوب ويقوي النفو�ص 
َنا َرُبّ  ْذ َقاُموا َفَقاُل��وا َرُبّ ه��و يربط على القل��وب، اأمل يقل: }َوَرَبْطَن��ا َعَلى ُقُلوِبِه��ْم اإِ
{ )الكهف: من الآية١٤(ويف الطرف الآخر يق��ول: }�َساأُْلِقي يِف  َم��اَواِت َواْلأَْر���صِ ال�َسّ

ْعَب{ )لأنفال: من الآية١٢(. ُقُلوِب اَلِّذيَن َكَفُروا الُرّ
ال�سنادي��د اأولئك الكبار عندم��ا برزوا يف بدر من �سناديد قري���ص، اأبطال، األي�سوا 
ذووا اأ�س��ول قوي��ة واأبط��ال؟ هنا جعله��م ينهارون و�س��ّد الآخرين، وله��ذا بع�سهم 
انده���ص عندما راأى ابن م�سع��ود على �سدره وهو اإن�س��ان كان يعتربه ل�سيء قال: 
]لقد ارتقيت مرتقا �سعبا[ وهو يف بدر وقد �سار يخور يف دمه، فتح عينيه واإذا 
باب��ن م�سعود فوق �سدره جال���ص فقال: ]لقد ارتقيت مرتق��ا �سعبا[ هذه قد تكون 
من هذا النوع، يرونهم فيحتقرونهم، مير ال�سريط هذا ال�سريط خطر، هذا ال�سريط 
ياأت��ي خطر، واإذا مبن كان��وا يزدرونهم ويحتقرونهم ويعت��ربون اأنهم ل �سيء ويف 

الأخر يرون هذا الدين نف�سه ل �سيء اإذا ما هم فيه هم، وما هم م�ستعدين اأن يكونوا 
فيه اإل باأن يكون هناك اإمالءات معينة، راأوهم فوق �سدورهم يف بدر!.

اإذًا الإن�س��ان ل يحتقر اأحدا ول يحتقر نف�سه هو وبدون غرور، اأي عندما نقول: ل 
حتتق��ر نف�سك معن��اه اأن يكون عندك ثقة باأنه عندما تخل�ص مع اهلل �سبحانه وتعالى 
�سيوؤهل��ك لل��دور املنوط بك، والنا���ض مهما تع��ددت كفاءاتهم واقعا ه��ذا من عظمة 
الإ�س��الم اأن��ه قابل � فعاًل � لأن ين�سر بالنا�ص احلا�س��ل، هناك ثوابت معينة يجب اأن 
تتوف��ر: طاع��ة مثال ملن يقودهم، اإخال�ص هلل، �سر على هدي��ه، هذه ثوابت اأ�سا�سية. 
كونه��م �سعافا ما معه��م �سيء، هو من اأ�سرة اأو من طبقة تب��دو �سعيفة اأو حمتقرة 
يف املجتم��ع اأو اأو … كل ه��ذه ]الأو[ �ستنتهي يف الأخر، األي�ص بالل حب�سياً؟ كيف 
اأ�سبح بالل؟ وغره كيف اأ�سبحوا؟ �سهيب رومي، وفالن فار�سي، وفالن … وترى 
�سناديد فر�سان العرب اأ�سبحوا ل�سيء، تهاووا؛ لأن الإن�سان هو من خلق اهلل واهلل 
�سبحان��ه وتعالى ه��و الذي ي�سنع الإن�س��ان فيما اإذا اجته على ه��داه بال�سكل الذي 

يوؤهله لدور هام يف �سبيله.

ثقافي

بتثاقلكــم وتخاذلكــم عن اجلهاد يف �ســبيل اهلل، لن ت�ســروا اهلل �ســيئًا، ولن ت�ســروا دينه، اأنتم ت�ســرون اأنف�ســكم، 
ت�ســرون اأنف�ســكم عندما ت�ســببون لها اأن تخ�سر ر�ســا اهلل وجنته، اأن تخ�سر العز وال�ســرف والف�سل والكرامة، اأن 

تخ�سر �سرف هذه امل�سئولية.

املقاطعة االقتصادية ساح استراتيجي

ج�������دًا واس��������ع��������ًا  دورك  ي����ج����ع����ل  ال������ل������ه  م�������ع  ت������ص������دق  ع�����ن�����دم�����ا 

من يتثاقل عن اجلهاد في سبيل الله ال يضر إال نفسه
وُه �َسْيًئ��ا{ بتثاقلكم وتخاذلك��م اأنتم لن ت�سروا اهلل �سيئاً، ولن ت�سروا دينه، اأنتم ت�س��رون اأنف�سكم، ت�سرون اأنف�سكم  }َوَل َت�ُس��ُرّ
عندم��ا ت�سبب��ون لها اأن تخ�سر ر�س��ا اهلل وجنته، اأن تخ�سر العز وال�س��رف والف�سل والكرامة، اأن تخ�سر �س��رف هذه امل�سئولية، ثم 
م��ا يرتت��ب على ذلك من هيمنة الأعداء عليك��م وما يلحقونه حينما يهيمنون عليكم من �سرر بالغ فيك��م ويف حياتكم وواقعكم، }َوَل 

وُه �َسْيًئا{ ول حتى قليل، ول اأي �سيء، املتخاذل املتثاقل ي�سر نف�سه فح�سب. َت�ُسُرّ
ُ َعَل��ى ُكِلّ �َس��ْيٍء َقِدي��ٌر{ قادر على اأن يبدلك��م بغركم، ي�ستبدل بكم غركم، واأن يعز دينه ويعل��ي كلمته ويغلب اأعدائه، ل  }َواهلَلّ

متثلون اأنتم يف تخاذلكم وتثاقلكم اأي م�سكلة على اهلل، ول اأي اإ�سعاف لدينه اأبدًا اإمنا تخ�سرون اأنتم.

االستنف������������������ار احلقي�������������ق���������ي
ناأتي اإلى ال�ستنفار، ال�ستنفار قد يكون اإلى القتال يف �سبيل اهلل وهذا هو الأ�سا�ص، يتبع ذلك ا�ستنفار اأحياناً يف اأ�سياء اأخرى ذات 
اأهمي��ة كب��رة خ�سو�ساً يف ع�سرنا، اأحياناً يكون هناك ا�ستنفار ملظاهرات ذات اأهمية كبرة جتاه ق�سايا كبرة، اأحياناً يكون هناك 
ا�ستنفار اأي ا�ستنفار لتحريك الأمة يف موقف فيه اإعالء لكلمة اهلل اأو دفع لف�ساد اأو ظلم، فهذا يدخل �سمن دائرة ال�ستنفار الذي هو 

يف اإطار م�سئولية، يف �سبيل اهلل، يعني لإعالء كلمة اهلل اأو دفع �سر وف�ساد اأعداء اهلل.

املجاهدون في سبيل الله كل حياتهم 
وأع����م����ال����ه����م رب�������ح ل����ي����س ف���ي���ه���ا خ����س����ارة

قد ياأتي ال�سيطان ليق��ول لك عندما تتعر�ص حلالة كهذه 
واأن��ت جماه��د يف �سبيل اهلل قد يقول ل��ك: ]لو اأنك ما دخلت 
يف ه��ذا املوق��ف كنت مثل ف��الن، �سف فني ف��الن فوق بيتهم 
مكي��ف �سف فني فالن بني مزرعت��ه ي�ستغل وماله حاجة[، 
فيوح��ي لك باأنك يف خ�سارة، واأن��ك اأوقعت نف�سك يف ورطة 
وخ�س��ارة، ي��وم القيام��ة �سيت�سح لك الأم��ر اإذا ما حاولت 
اأن تدف��ع ال�سيط��ان عن��ك، واأن تع��ود اإل��ى �سوابك وترى 
نف�سك اأنك يف مقام تتعر�ص فيه للربح عند اهلل يوم القيامة، 
�سرتى اأنت اأولئك ه��م اخلا�سرون حقيقة ولي�ص اأنت الذي 
خ�س��رت نف�س��ك واأهل��ك يف الدني��ا.. له��ذا ق��ال اهلل: }َوَقاَل 
اَلِّذي��َن اآَمُن��وا{، لأن الكثر من املوؤمنني ه��م من ي�سنفون 
عند الآخرين خا�سري��ن: تخ�سر درا�ستك، تخ�سر �سهادتك، 

تخ�س��ر بيعك و�سراءك، خ�س��رت مالك، خ�سرت بيتك، هكذا 
يتعر�ص املوؤمنون للكالم الكثر من قبل الآخرين في�سفون 
كل م��ا يتعر�سون له باأنه خ�س��ارة، وي�سفونك باأنك اأحمق 
واأن��ت تنطلق يف عمل ما، اأو تقول كلمة حق ب�سكل �سريح، 
يعتربون��ك اأن��ك اأحم��ق؛ لأن��ك تعر���ص نف�س��ك للخ�سارة، 
فه��وؤلء املوؤمنون الذي��ن حتملوا يف الدنيا م��ا يقال �سدهم 
و�س��ربوا وا�ستقام��وا ه��م م��ن �ستتجل��ى لهم الأم��ور يوم 
القيام��ة فيقول��ون لالآخرين، ويقول��ون لأنف�سه��م: }َوَقاَل 
ا�ِسِري��َن – هم  اَلِّذي��َن اآَمُن��وا{ حينئ��ذ واهلل �س��ح }اإَِنّ اخْلَ
ْهِليِهْم َي��ْوَم اْلِقَياَمِة{،  اأولئ��ك – اَلِّذيَن َخ�ِس��ُروا اأَْنُف�َسُهْم َواأَ
ونحن نراهم ي�سحبون على وجوههم يف ال�سال�سل والأغالل 

اإلى جهنم، األي�ست هذه هي اخل�سارة احلقيقية؟؟.

؟



انتق��د اأكادميي فل�سطينية واأ�ستاذ باإحدى جامعات قطاع غزة التجاهل 
العربي للحرب على اليمن يف الوقت الذي مي يتفاعل اليمنيون مع الق�سايا 

العربية يف �سوريا والعراق وم�سر وب�سكل خا�ص يف فل�سطني.
و كتب الباحث والدكتور عدنان اأبو عامر رئي�ص 
ق�سم العلوم ال�سيا�سية بجامعة الأمة بقطاع غزة 
تغري��دة ر�سده��ا املرا�سل ن��ت يف �سفحته مبوقع 
توي��رت قال فيه��ا ” اليمني��ون عجيب��ون: يتاأملون 
عل��ى �سوري��ا يبك��ون مع الع��راق يحزن��ون على 
ليبي��ا يخاف��ون على ال�س��ودان يفرح��ون ل م�سر 
يرثون �سهيد اجلزائر ي�سفقون ملر�سح تون�ص،اأما 
فل�سطني فكاأنها قلوبهم وحبات عيونهم ين�سهرون 
يف العرب ومع ذلك ل جتد اأحدا يذكرهم رغم هول 

ما يعي�سونه من حرب..اإنها اليمن يا عرب”
ويتعر���ص اليم��ن حلرب ي�سنه��ا التحالف بقيادة ال�سعودي��ة منذ ثالثة 
اأع��وام ت�سفها ال�سحافة الغربي��ة باأنها “احلرب املن�سي��ة” التي ت�سببت 

باأكرب كارثة اإن�سانية يف العامل.

الأحـــد 
2018/3/2م املوافق

 17 جماد الثاين 1439هـ
 العدد )254(

لـــــو تــــركــــنــــا هـــــــذه احلـــــيـــــاة لـــلـــطـــغـــاة الـــــــــــــــــــــــــــــذيــن 
يستخدمون وسائل القوة فلـــــــن يعــــــــم السالم 

واالطمئنان في العالم.

ل��ن ن�ستطرد يف ذك��ر �سفات الرئي�ص ال�سم��اد التي تدفعنا الى 
العتزاز ب��ه واإحرتامه وتقديره حتى ل يتحول م�سار حديثنا او 
بال�س��ح حتى ليتم حتويله من البع�ص عن م�سار تقدير اجلهود 
وتك��رمي املواق��ف الى م�سار املدي��ح والتزلف ال��ذي لي�ص غاية ما 
تكتبه اأقالمنا ول مبتغى ما يقراأه الرئي�ص ال�سالح ال�سماد، لذلك 
�سنكتف��ي بال�سف��ة املميزة الب��رز التي افتقدها نظ��راوؤه وكل من 

�سبقوه عربيا ، تلك ال�سفة هي اأن رئي�سنا جماهد يف �سبيل اهلل .
فما الذي يحدث عندما يكون الرئي�ص جماهدا ؟؟

كث��رة هي الم��ور الت��ي ترتتب عل��ى ه��ذه ال�سفة 
العظيم��ة ) املجاه��د ( والتي تن�سحب عل��ى التحركات 
فتك�سوه��ا بالعظم��ة وعل��ى اجله��ود فتب��ارك ثمراته��ا 
وعلى ال�سع��وب فتغمرها بالثق��ة والطمئنان والثبات 

وال�سمود ..

فعندما يكون الرئيس مجاهدا .. 
يكون اإميان��ه باهلل وتوكله واعتم��اده عليه وثقته به 
وبتاأيي��ده م�سدر قوت��ه واإرادته ومنطل��ق �سيا�ساته و 
خطواته فتزهر روؤاها بالعزة والكرامة وتبيد عبوديته 
هلل مايلق��ي ال�سيطان من اأماني��ه الغروره من تعبيده له 
اأو الأوليائ��ه ، وبه��ذا ي��زداد األق حريت��ه وي�سطع جنم 
ا�ستقالل��ه وينخف���ص جن��اح نف�س��ه ملواطني��ه وتزداد 

�سراوة حربه �سد ظامليهم .

وعندما يكون الرئيس مجاهدا .. 

ت�سب��ح غايته الأولى وال�سم��ى اإبتغاء مر�سات اهلل 
باإتب��اع اأوامره واجتناب نواهيه ف��ال يخ�ص ال اهلل ول 
تاأخ��ذه فيه لوم��ة لئم ، ولي��زم العدل وامل�س��اواة بني 

الرعية ويجتنب احليف واملحاباه.

عندما يكون الرئيس مجاهدا .. 
فاإنه يظل م�ست�سعرا للرقابة الإلهيه الل�سيقة الدائمة 
ب��ه ، فال يقر باطال ول يقف متخ��اذل وليقيم ال حقا و 
ل ينط��ق ال �سدقا ول يخل��ف وعدا ول ينكث عهدا ول 
ياأل��وا جهدا يف حتم��ل م�سوؤولياته الكب��رة بكل اهتمام 

ويف اأق�سى مدايات المكانية الب�سرية املحدودة .

عندما يكون الرئيس مجاهدا .. 
فاإن��ه لين�سى مرارة القم��ع وال�ستبداد التي قاومها 
وانت�س��ر عليها باحلق ال��ذي ل يغيب عن روحه وفكره 

كما وانه ليقبل جترع غره لتلك املرارة مطلقا .

عندما يكون الرئيس مجاهدا .. 
فال�س��ك اأنه عانى �سظ��ف العي�ص وق�س��اوة الظروف 
فج��اع وظمئ وبات يف العراء مفرت�س��ا ال�سخر والرمل 
وملتحف��ا الربد وال�سماء ولذل��ك فهو اأقدر على مواجهة 
ماه��و اأق�س��ى والتخل��ي ب��كل �سهولة عن ت��رف ال�سلطة 
والح�سا���ص مبعان��اة مواطني��ه ب��روح اك��ر �سفافية 
وم�ساعر اأبل��غ م�سداقية فتظل معانتهم جلي�ص خلواته 

أكادميي وباحث فلسطيني: 

اليمنيون عجيبون يتأملون ملا 
يحدث للدول العربية وال يتذكرهم 

أحد.. إنها اليمن يا عرب

عندما ي���ون الرئيس مجاهدًا 
حــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــر الــــــــــــــعــــــــــــــزكــــــــــــــي

وحمور افكاره واهتماماته .

عندما يكون الرئيس مجاهدا .. 
ف��اإن املوت يف �سبي��ل اهلل اآخر ما يخاف منه والت�سحية يف 
ن�س��رة ق�سيته املحقة العادل��ة هي اأول مايب��ادر به فيظهر 
يف ث��وب ال�سجاعة املطرز بخال�سة احلم��رة قانية املنبعثة 
م��ن زكاء الت�سحي��ات وببيا�ص النق��اء املت�سل بني الر�ص 
وال�سماء بحبل الولء واملذيل ب�سواد الليايل التي جترجرها 
م�س��رة احلق وه��ي ما�سية نحو الرتق��اء هازمة وداحرة 

لتلك الليايل وقواها رامية بها خلف ظهرها .

عندما يكون الرئيس مجاهدا .. 
تعجز القالم عن جماراة حركات الأقدام و تتعب الفكار 
يف مالحق��ة التحركات املت�سارع��ة يف م�سار النت�سار فاأعجز 
ومثل��ي كث��رون عن ح�س��ر ع��دد الفعاليات الت��ي ح�سرها 
الرئي���ص من بداية العام فقط وافتقد ومثلي كثرون لتعداد 
دقي��ق و�سحي��ح مل�ساركات��ه يف احتف��الت تخ��رج الدفعات 
الع�سكري��ة والمني��ة املحفوفة باملخاط��ر املوؤكدة وتخيب 
حماولت��ي يف اعطاء زيارات��ه امليدانية حقه��ا وبالذات تلك 
الت��ي انطلقت لل�سف��وف الولى الكر احتدام��ا يف جبهات 

البطولة وال�سرف !!!!

عندما يكون الرئيس مجاهدا .. 
فذلك من ف�سل اهلل وتاأييده ملوقفنا احلق ودعمه وا�سناده 
لق�سيتن��ا العادلة ون�سرته ملظلوميتن��ا التي خذلها اجلميع 
، وماعلين��ا �س��وى التعاطي مع ف�س��ل اهلل علينا مبايليق به 
وال�س��ر يف دروب اجلهاد يف �سبيله الت��ي هيئ لنا كل �سبلها 
والوق��وف مب�سوؤولي��ة وجدي��ة م��ع الرئي�ص املجاه��د ) اأبو 

ف�سل ( .

هذا امل�سهد العظيم الذي تنت�سب اأمامه �سعر الراأ�ص، يجب اأن يكون حمط اهتمامنا جميعا و اأن نفخر و 
ن�سيد مبثل هذه النماذج العظيمة فعندما جتد كل هذه العطاء و هذه الت�سحية داخل اأ�سرة مينية مل حتظ 
بتعلي��م معا�س��ر جيد و ل ح�سلت على حما�سرات يف الوطنية اأو �سارك��ت يف موؤمترات قومية و يف الوقت 
ال��ذي ظه��ر باأن اأكر خون��ة الوطن هم ع�س��اق ال�سعارات الزائف��ة و لكنها ت�سربت ثقافة الق��راآن الكرمي و 
تعلمت حب الوطن من ارتباطها العميق برتاب وطنها فاأ�سبحت بهذا النموذج الذي يرفع الراأ�ص وتفتخر 
ب��ه ال�سمائ��ر احلية، و على مثل ه��ذه الأ�سرة يجب اأن نخاف فالعدو مل يح��ارب من اأجل تدمر ج�سر من 
�سوي��ة حديد و �سمنت و لكنه يريد تدمر ه��ذا النموذج داخل الأ�سرة اليمنية فهم كما يقول ال�سهيد القائد 
) ر�س��وان اهلل علي��ه(.. »يح�سب��ون األف ح�ساب لأي اأ�سرة ل تزال �ساحل��ة، لأي �سخ�ص ل يزال �ساحلاً، 
لأن ه��ذا ال�سخ���ص ال�سال��ح، اأو ه��ذه الأ�سرة ال�ساحل��ة ميكن اأن ي�س��ري �سالحه اإلى ما حول��ه ويت�سع، 
والقري��ة الواحدة ال�ساحل��ة يعتربونها ما تزال ق�سية حتز يف نفو�سهم.. ملاذا ما قد عممت واأ�سبحت مثل 
بقي��ة الق��رى، وهكذا.« و يقول اأي�سا حول العطاء الإلهي ملثل هذه الأ�سرة العظيمة، »اأفراد الأ�سرة اإذا ما 
انطلقوا هكذا ي�سد بع�سهم بع�ساً، فقد يح�سون كلهم بالقرب باأن ي�سلوا اإلى تلك الدرجة التي ي�سل اإليها 
واحد منهم عظيم، األي�ست هذه نعمة عظيمة داخل الأ�سرة؟. بوا�سطة الأب قد تلتف الأ�سرة يف جنات عدن 
يف مق��ام واح��د، بوا�سطة البن قد تلت��ف الأ�سرة ويجتمع �سملها يف مكان واح��د يف اجلنة، وقد يكون مكاناً 
عالياً بربكة ذلك البن. الأ�سرة بربكة تلك الزوجة، بربكة ذلك الزوج، بربكة تلك الأم قد ي�سلون اإلى تلك 

الدرجة. لكن فيما اإذا كانوا على هذا النحو ي�سدون بع�سهم بع�ساً.«

تعترب مواق��ع التوا�سل الجتماع��ي )في�ص بوك 
توي��رت يوتي��وب( وغرها من املواق��ع اللكرتونية 
ه��ي الأكر رواجا ه��ذه الأيام وله��ا جمهورها لدي 
ال�سب��اب اليمن��ي، وه��ذا م��ا يجعلن��ا ن��دق ناقو�ص  
اخلط��ر ال��ذي يته��دد الأم��ة الإ�سالمية ب�س��كل عام 
واليمني��ون ب�س��كل خا���ص، مل��ا له��ا م��ن تاأث��ر يف 
الن��زلق يف املعا�س��ي وخل��ق نوع م��ن التذمر من 
احل��دود الديني��ة وتقلي��د الع��امل الغرب��ي، وك��ذا 
التوا�س��ل بني اجلن�سيني والتي تتط��ور اإلى ما فيه 

مع�سية هلل. 
ساح ذو حدين

اأ�سبحت مواقع التوا�سل الجتماعي والهواتف 
املحمول��ة الذكي��ة ت�س��كل ج��زء كب��ر م��ن حي��اه 

املجتم��ع اليمن��ي وال��ذي و�س��ل بالبع���ص اإلى حد 
الدم��ان عل��ى ا�ستخدامه��ا، ولك��ن ل �س��ر يف ذلك 
اأذا كان ال�ستخدام مل��ا ير�سي اهلل ويفيد امل�ستخدم 
واملجتم��ع، وهن��ا �سنح��اول التط��رق اإل��ى بع���ص 

اأثارها.   
آثار سلبية

عندما ت�ستخدم ه��ذه املواقع واجلوالت الذكية 
يف تزوي��ر الوقائ��ع واحلقائ��ق وفربك��ة الأح��داث 
ون�س��ر ال�سائعات فاإن ذل��ك ينعك�ص �سلبا على الفرد 
واملجتم��ع املحافظ على تقالي��ده ومبادئه وعاداته 
وثقافت��ه، اأم��ا االإف��راط يف ا�ستخ��دام ه��ذه املواقع 
في��وؤدي ح�سب تقاري��ر اأطباء نف�سي��ني اإلى انعزال 
الف��رد ع��ن اأ�سرت��ه والبع��د ع��ن امل�سارك��ة الفاعلة 

م��ع اأف��راد اأ�سرته وجمتمعه، كم��ا اأن غياب الرقابة 
الأ�سري��ة واملجتمعي��ة عل��ى الأبناء داف��ع قوي يف 
اأحداث �سلوكيات غر مرغوبة واأفعال غر مقبولة 
وهناك كثر من العق��ول يف جمتمعنا اليمني تاأثرت 
به��ذه املواق��ع و لوث��ت باأف��كار واجتاه��ات غريبة 
فاأ�سبح��ت م�سو�س��ة ومدم��رة وه��ي الآن ت�ستخدم 
لتحقيق م�سالح خا�سة لفئات معينة بالتاأثر عليها 
وا�ستغالل قواها للق�ساء على قيم وعادات املجتمع 
واإدخ��ال اأيديولوجي��ات وثقاف��ات دخيل��ة ظاهرها 

جميل وباطنها خراب وتدمر.

ازدواجية الشخصيات
نظرًا لتوفر كل �سيء يف النت ويف مواقع التوا�سل 
الجتماع��ي، واأي�سا م��ع امكاني��ة التوا�سل ال�سهل 
وال�س��ري، ظه��ر ب��ني املراهق��ني والفئ��ات العمرية 
الخ��رى الت��ي تع��اين من نق���ص يف النم��و العاطفي 
والجتماعي ال�س��وي، ظهر نوع من ال�سره للتعرف 
عل��ى كل حمت��وى وكل �سخ���ص دون التميي��ز ب��ني 

املفيد وال�سار، كما اأ�سب��ح من ال�سهل جدًا اإمكانية 
انتحال �سخ�سية افرتا�سية غر حقيقية، هذا �سّهل 
ظهور الزدواجي��ة ال�سخ�سية التي ت�ُمّكن منتحلها 
م��ن القي��ام باأمور ل ي�ستطي��ع القيام به��ا يف واقعه 
احلقيق��ي ب�سب��ب الدي��ن اأو الع��ادات اأو التقالي��د، 
ولكن��ه ل ي��درك اأن ذل��ك �سبب رئي���ص يف ا�سطراب 
ال�سخ�سي��ة وتغ��ر الثواب��ت العقلي��ة والأخالقية 

والنف�سية لديه.
� النرتنت عموماً ومواق��ع التوا�سل الجتماعي 
خ�سو�ساً، حت��ذو حذو جميع جمالت التطور فهي 
�س��الح ذو حدي��ن، لأنه��ا مهم��ة ومفي��دة يف ت�سهيل 
احل�سول عل��ى املعلومة والتعرف عل��ى اأ�سخا�ص 
مهمني يلزمنا الو�سول اإليهم اأ�سفار طويلة ومكلفة، 
واأي�سا قد تكون م�س��رة وهّدامة اإذا اجنرفنا وراء 
امللذات الزائلة واملتعة الوهمية يف تكوين العالقات 
وال�سداقات التي ل يربطنا باأ�سحابها �سوى �سا�سة 
كمبيوت��ر ولوح��ه مفاتي��ح تطب��ع كلم��ات ولكنها ل 

تو�سل الإح�سا�ص وال�سدق.

طف��رة   -
ت  ا مل�ستج��د ا
على  الأح��داث  وتط��ورات 
ال�ساحت��ني الدولية والإقليمية تاأخذ ا�سكاًل 
واأ�ساليب��اً متنوع��ة لكنه��ا تتمح��ور ح��ول 
اأهداف اأ�سبحت وا�سحة ومك�سوفة تتمثل 
يف ال�س��راع املحموم عل��ى ال�ستحواذ على 
املنطق��ة وا�ستم��رار الهيمن��ة املطلق��ة على 
ثرواته��ا النفطي��ة والغازي��ة فمن��ذ اأحداث 
احل��ادي ع�س��ر م��ن �سبتم��رب الت��ي كان��ت 
القمي�ص الذي مّكن اأمريكا من ب�سط نفوذها  
وحت��ت  العربي��ة  الأم��ة  عل��ى  وهيمنته��ا 
ذريع��ة مكافحة الإره��اب تفاقمت الأزمات 
ال�سته��داف  موج��ة  وتو�سع��ت  واملاآ�س��ي 
بجماعاته��ا  املنطق��ة  واأغرق��ت  الأمريك��ي 

الإرهابي��ة امل�سكل��ة م��ن كل جن���ص ول��ون 
حتى اأ�سبحنا كما قال ال�سهيد القائد ال�سيد 
ح�س��ني ب��در الدي��ن احلوثي )ر�س��وان اهلل 
علي��ه( )) ُنح��ارب كاأ�سخا���ص، وحُت��ارب 
اأر�سن��ا كاأر�ص، وحُتارب اأفكارن��ا كاأفكار، 
ب��ل اأ�سبحت احل��رب ت�سل اإل��ى مفرداتنا، 
اأ�سبح��ت األفاظن��ا حت��ى هي حُت��ارب، كل 
�س��يء م��ن ِقَب��ل اأعدائنا يتوجه اإل��ى حربنا 
يف كل �س��يء يف �ساحتن��ا، اإلين��ا �سخ�سي��اً، 
اإلى اقت�سادن��ا، اإلى ثقافتن��ا، اإلى اأخالقنا، 
اإل��ى ِقَيِمن��ا، اإل��ى لغتن��ا، اإل��ى م�سطلحاتنا 

القراآنية، اإلى م�سطلحاتنا العربية((.
فما �سهدناه يف الأ�سبوع املا�سي يف جمل�ص 
الأم��ن الدويل من �سراع حمموم بني رو�سيا 
واأمري��كا وبريطاني��ا عل��ى الأزم��ة اليمنية 
ل�ساه��د كبر عل��ى حجم املوؤام��رة الكبرة 

الت��ي ت�ستهدفن��ا وكي��ف اأ�سبح��ت ماآ�سينا 
واأزماتن��ا حم��ط �سراع بني ال��دول الكربى 
ومل يك��ن م��ا ح��دث من �س��راع ب��ني الدول 
الك��ربى يف حماولة لإنق��اذ الطفولة اليمنية 
املذبوح��ة ووق��ف جرائ��م القت��ل اليومي��ة 
بحق ال�سع��ب اليمني ب��ل كان �سراعاً على 
جث��ث  يف  ال�ستثم��ار  ومكا�س��ب  فات��ورة 
اأطفالن��ا واأج�سادنا املتفحم��ة بفعل قنابلهم 
و�سواريخه��م فكالهم متفق��ون على جترمي 

ال�سحية وم�ساندة القتلة واملجرمني. 
الدر�ص الذي يج��ب اأن نفهمه ون�ستوعبه 
اأن عدون��ا ل يريدن��ا �س��وى مي��دان مفتوح 
ي�سعل فيه الأزمات واحلروب ثم ي�ستثمرها 
اقت�سادي��اً ففيم��ا تذه��ب قنابل��ه وا�سلحته 
لتدم��ر مدنن��ا وقران��ا وا�سواقن��ا وحتت��ل 
اأدوات��ه اأر�سن��ا تذه��ب باملقاب��ل عائ��دات 

النف��ط والغاز العرب��ي اإلى خزائن��ه وبناه 
التحتية.

اإن عدونا ل يريد لنا اخلر ولي�ص يف وارد 
ذلك ويج��ب اأن نفهم هذه القاعدة والقانون 
ْهِل  ا َيَوُدّ اَلِّذي��َن َكَفُروْا ِمْن اأَ الرب��اين املهم }َمّ
ْن  َل َعَلْيُك��م ِمّ ن ُيَن��َزّ اْلِكَت��اِب َوَل امْلُ�ْسِرِك��نَي اأَ
ُكْم{ وحينما نفهم عدونا �سنفهم  ِبّ ن َرّ َخْرٍ ِمّ
كي��ف نواجه��ه ونع��رف اأ�سالي��ب وو�سائل 

ال�سراع معه ونطاق م�سوؤوليتنا.
اإننا اأمام مرحلة تاريخية مف�سلية ثباتنا 
ا�ستثمرناه��ا  اإذا  وت�سحيتن��ا  و�سمودن��ا 
مل�ستقبلن��ا  �ستوؤ�س���ص  املطل��وب  بال�س��كل 
وحتافظ على كرامتنا وحريتنا وا�ستقاللنا 
بحبل��ه  واعت�سامن��ا  اهلل  عل��ى  وبتوكلن��ا 
ل��ن يخذلن��ا ول��ن يرتكنا وه��و القائ��ل )اإن 

تن�سروا اهلل ين�سركم(.

ال�����������ص�����������راع ع�������ل�������ى األزم����������������ات

ق����������واف����������ل ُأس����������������ر ال�������ش�������ه�������داء

صـــــــــــــــــــــــــــــــادق الــــــــبــــــــهــــــــكــــــــلــــــــي

آثار مواق�������������ع التواص�������ل االجتماع�������ي عل���������ى املجت�������مع 


