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إبراهيم الوادعي

ف�صيحة جرائم القتل واالغت�صابات التي 
طال��ت الجئني اأفارقة يف ع��دن متخ�صت عن 
�صدم��ة مل تقت�ص��ر اأبعادها ه��ذه املرة على 
ال�صاحة اليمنية، بل اإن هول ما حدث اأ�صاب 
منظم��ات دولي��ة بال�صدمة ودفعه��ا الإ�صدار 
�صيا�صي��ة  ع��ن  يتح��دث  االأول  ه��و  تقري��ر 
تبدو ممنهج��ة لق��وى الغ��زو واالحت��ال يف 
اليم��ن.. عرف��ت ال�صاحة اليمني��ة منذ عقود 
ب�صونه��ا لكرام��ة  الاجئ��ني وم�صحت عنهم 
بع���ض العذاب��ات التي عانوه��ا يف اأوطانهم، 
وخ��ال ع�ص��رات ال�صن��ني الت��ي ا�صتقبل��ت 
فيه��ا اليمن الجئني اأفارقة ف��روا من ق�صاوة 
العي���ض يف بلدانه��م مل يتعر�ص��وا ملث��ل م��ا 
ك�ص��ف النق��اب عنه خال االأي��ام املا�صية يف 
عدن التي تر�صخ منذ عامني تقريبا الحتال 

�صعودي اإماراتي.
الاجئ��ات  ل��ه  تعر�ص��ت  م��ا  فداح��ة 
االأفريقيات والجئون اأي�صا و�صعوا مبراكز 
هيوم��ن  مبنظم��ة  دف��ع  تع�صفي��ة  احتج��از 
رايت�ض ووت�ض اإلى اإ�ص��دار تقرير هو االأول 
م��ن نوعه للمنظمة الدولي��ة يتحدث عن هذا 
اجلان��ب املظل��م لق��وى الغ��زو واالحت��ال 

يف اليم��ن، بع��د ثاث��ة اأع��وام م��ن ال�صم��ت 
والتواط��ىء ملنظم��ات دولي��ة م��ع العدوان 

على اليمن.
يف  ووت���ض  رايت���ض  هيوم��ن  وحتدث��ت 
تقريره��ا عن اإعدامات وتعذي��ب واغت�صاب 
ملهاجرين وطالبي جلوء من اجلن�صني جرى 
احتجازهم يف ع��دن، واأملحت اإلى كون االأمر 
ب��دا ممنهج��ا ك��ون ما ج��رى ح��دث يف فرتة 
طويل��ة وت��ورط فيه��ا ناف��ذون، ودع��ا ال��ى 
حتقي��ق �صفاف ، الفت��ا اإل��ى اأن ماظهر لي�ض 

كل �صيء.
�صلطات االحتال يف عدن وعقب الف�صيحة 
املدوية اأعلنت ع��ن اإقالة امل�صئول عن مركز 
االحتجاز للمهاجرين، لكن اإعاميني حمليني 
اأف��ادوا ب��اأن االأم��ر ال يع��دو ذّرًا للرم��اد يف 
العي��ون، وبح�ص��ب تقري��ر هيوم��ن رايت�ض 
ووت���ض يف تقريره��ا ال��ذي ت�صم��ن �صهادات 
ج��رى  اأفارق��ه  مهاجري��ن  قب��ل  م��ن  حي��ة 
احتجازهم فاإن م�صوؤولني يف �صلطة االحتال 
يف ع��دن �صاركوا يف ه��ذه العمليات املخجلة، 

وتورطوا بعمليات التعذيب واالغت�صاب.
ف�صيح��ة االغت�صابات يف ع��دن تاأتي بعد 
وقت ق�صري فقط من جرمية اغت�صاب امراأة 
يف اخلوخ��ة م��ن قبل جن��دي �ص��وداين جرى 

ا�صتقدامهم للقت��ال كمرتزقة، وهي اجلرمية 
الت��ي ال ي��زال �صداه��ا ي�صعل اليم��ن غ�صبا 
بعد املوق��ف ال�صجاع ال��ذي اأظهرت��ه اأ�صرة 
ال�صحي��ة يف مواجه��ة وم�صاع��ي ترهيبه��م 

لي�صمتوا.
وبرغم اأنه جرى جلب ال�صحية وا�صرتها، 
وج��رى اإرغامه��ا عل��ى التن��ازل ع��ن حقه��ا 
القانوين مبح�صر ر�صم��ي ت�صرب اإلى و�صائل 
االإعام، فقد �صكلت جرمية اخلوخة منعطفا 
خمتلف��ا يف طريق��ة مواجه��ة ه��ذا النوع من 
جرائ��م ق��وى االحت��ال واملرتزق��ة الذي��ن 
يج��ري ا�ضتقدامهم، وف�ضح��ت تورط قيادة 
ق��وات الغزو يف الت�صهيل والتغطية على هذا 

النوع من اجلرائم.
اللث��ام  اأمي��ط  الت��ي  جرائ��م االغت�ص��اب 
عنه��ا يف ع��دن واخلوخ��ة ويف املخ��ا �صابق��ا 
حيث ارتكب��ت ع�صرات عملي��ات االغت�صاب 
واأج��رت ال�صحايا واأ�صرهن عل��ى ال�صمت 
ترهيب��ا، لي�ص��ت اإال قم��ة الثل��ج يف �صيا�ص��ة 
ال�صعودي��ة  تتبعه��ا  و�صاقط��ة  رخي�ص��ة 
ث��اروا  الذي��ن  اليمني��ني  واالإم��ارات الإذالل 
عل��ى هيمن��ة الوالي��ات املتح��دة وخدامه��ا 
عل��ى  ب�صموده��م  ومينع��ون  املنطق��ة،  يف 
م��دى اأربعة اأع��وام وا�صنط��ن واأدواتها من 

اإع��ادة ال�صيط��رة والهيمنة على ه��ذا القطر 
االإ�صامي.

ارتكب��ه  �صيا�ص��ة ال تنف�ص��ل عم��ا  وه��ي 
اجلن��ود االأمريكي��ون يف العراق م��ن جرائم 
وثق��ت  الع��راق،  يف  واغت�ص��اب  تعذي��ب 
املنظمات الدولية االالف احلاالت، ون�صرت 
ال�ص��ور املرعبة عن تل��ك الق�ص�ض يف داخل 
�صج��ن اأبو غري��ب وخارج��ه – ترامب عني 
اإي��ه  اآي  ال�ص��ي  جله��از  م�صئول��ة  موؤخ��را 
متورط��ة بجرائ��م التعذي��ب واالغت�صاب يف 
الع��راق – ومل يج��ر اإل��ى االآن حماكم��ة اأي 

جندي اأمريكي عن تلك اجلرائم.
ال�ضب��اط  اأن  ه��ذه اجلرائ��م  توؤك��د  كم��ا 
االأمريكي��ني والريطاني��ني هم م��ن يديرون 
كاف��ة جوانب الع��دوان على اليم��ن، وبذات 
العقلي��ة الت��ي اأدي��رت به��ا ف��رتة االحت��ال 
يف اليم��ن، واأ�صف��رت ع��ن �صي��ل م��ن الدم��اء 
�صيحت��اج  واأوج��اع  وجرائ��م  العراقي��ة 

العراقيون قرونا لن�صيانها.
ويف مواجهة ه��ذا النموذج العراقي الذي 
ي��راد ن�ص��ره يف اليم��ن يتاأكد جم��ددا حقيقة 
اأن مواجه��ة الع��دوان مهم��ا كان��ت االأثم��ان 
الباهظ��ة اإال اأنها تبقى اأق��ل من االأثمان التي 

�صتدفع حال الر�صوخ للغزو واالحتال.

تقدم قافلة صحية بعمران.. وعقد لقاء تشاوري بإب

أخبار محلية

مؤسسة الشهيد 
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ص���ن���ع���اء : امل����ب����اح����ث ت���ل���ق���ي ال���ق���ب���ض ع���ل���ى أح������د أخ����ط����ر ل����ص����وص ال������دراج������ات ال���ن���اري���ة 
وخ��ل��ي��ة ل��ت��ه��ري��ب امل��ك��امل��ات واألم�����ن ي��ت��ل��ف ك��م��ي��ة م���ن امل���خ���درات امل��ض��ب��وط��ة 

�صبطت مباحث حمافظة �صنعاء املدعو) م. ح . ا . ن ( و البالغ من العمر 20 عاما . من اهايل حمافظة 
ذم��ار . حي��ث واملذكور مطل��وب لاأمن يف عدد م��ن ق�صايا �صرقة الدراج��ات النارية ، وق��د اأفاد امل�صدر 
االمن��ي اأن املتهم القي القب�ض عليه بعد ر�ص��د ومتابعة من ق�صم التحريات يف اإدارة مباحث املحافظة ، 

وقد اأحيل ال�صتكمال اإجراءات التحقيق معه متهيدا لتقدميه للعدالة .
كم��ا �صبط��ت مباح��ث العا�صمة خلي��ة متخ�ص�صة بتهري��ب املكامل��ات الهاتفية الدولي��ة ، وت�صتخدم 
تقني��ات حديث��ة ،  واف��اد امل�ص��در مبباحث العا�صم��ة ان اخللية كانت ت��دار من دولة االإم��ارات .. هذا 
و�صيق��وم االإع��ام االأمني بن�صر تقرير م�صور عن اخللية امل�صبوط��ة ، يت�صمن تفا�صيل اوفى، اإلى ذلك 
اأتلفت االإدارة العامة الأمن حمافظة �صنعاء اليوم بح�صور اجلهات الق�صائية كمية كبرية من املخدرات 
، وقد او�صح العقيد ركن حممد ح�صني اجلري نائب مدير اأمن املحافظة ، ان املخدرات التي مت اتافها 
وه��ي 496 كيل��و جرام منه��ا ) 450 كيو جرام من مادة احل�صي�ض املخ��در ( و ) 46 كيلو اأفيون ( قد مت 
�صبطها يف فرتات متفاوتة ،. هذا وقد مت احراق الكمية بح�صور ، القا�صي حممد عبداهلل احمد الن�صريي 
ع�ص��و نياب��ة �صنحان ، والقا�صي حمي��د جابر م�صاعد مدي��ر اأمن حمافظة �صنعاء ، وع��دد من القيادات 

االأمنية والق�صائية يف املحافظة وجمع من املواطنني

م��ت��خ��ص��ص��ة  ع����ص����اب����ة  أف������������راد  ع����ل����ى  ال����ق����ب����ض  إب: 
ب����س����رق����ات امل�����ن�����ازل وال�����ك�����اب�����ات ف�����ي امل���دي���ن���ة

متك��ن رج��ال البح��ث اجلنائي مبحافظ��ة اإب من �صب��ط ع�صابة متخ�ص�ص��ة ب�صرقة املن��ازل وكذلك 
الكابات اخلا�صة مبوؤ�ص�صة الكهرباء واالت�صاالت،. واأو�صح العقيد ركن / حممود حم�صن االأ�صد مدير 
البحث اجلنائي مبحافظة اإب باأن عملية ال�صبط متت قبل اأيام يف مدينة اإب بعد جهد كبري بذل يف البحث 

والتحري وجمع املعلومات بعد تلقي ال�صرطة عدد من الباغات من املواطنني عن �صرقة منازلهم،
وا�ص��ار العقي��د االأ�ص��د اإلى ان املتهم��ني وهم اربعة ا�صخا�ض ق��د اعرتفوا ب�صرقة 4 من��ازل يف منطقة 
ال�صب��ل غرب��ي مدينة اإب، خ��ال فرتات زمنية متقارب��ة ، وتقدر امل�صروقات باأكرث م��ن 15 مليون ريال، 
اأغلبه��ا مقتنيات من جموهرات وم�صوغات ذهبية .. منوها الى اأن النتائج ك�صفت قيام املتهمني بانتهاج 
اأ�صل��وب اإجرامي خطري يف اإحدى جرائم ال�صرقات، حي��ث ارتكبت حتت تهديد ال�صاح الناري، بقيامهم 
بتهدي��د امل��راأة ) ابن��ة �صاحب املن��زل( بعد طرقه��م للباب وفتحها له ق��ام اأحدهم مبباغته��ا كامتاً بيده 
اأنفا�صه��ا و اإ�صه��ار ال�ص��اح عليها، ومن ثم حجزه��ا يف اإحدى غرف املنزل حتى انته��اء �صريكه من تنفيذ 
ال�صرقة والذا بالفرار .. واأكد العقيد حممود االأ�صد يف �صياق ت�صريحاته عن متكن رجال البحث اجلنائي 
م��ن ا�صتعادة عدد م��ن امل�صروقات. هذا وقد اأحيل اف��راد الع�صابة ال�صتكمال اإج��راءات التحقيق معهم 

متهيدا الإحالتهم للق�صاء

اجل����������������وف :ال��������ق��������ب��������ض ع�������ل�������ى ع�������ن�������اص�������ر إج�������رام�������ي�������ة 
ت�������������اب�������������ع�������������ة ل�����������������ل�����������������ع�����������������دوان ب����������احمل����������اف����������ظ����������ة

متكنت االأجهزة االأمنية مبحافظة اجلوف من القاء القب�ض على اثنني عنا�صر العمالة
و االج��رام التابع��ة للع��دوان. واف��اد م�ص��در امن��ي باملحافظ��ة ان امل�صبوطني من اخط��ر العنا�صر 

االإجرامية ، وقد األقي القب�ض عليهما بعد عملية متابعة وحتر ناجحة .

ش������رط������ة ال�����ع�����اص�����م�����ة حت�����ق�����ق إجن����������������ازات أم�����ن�����ي�����ة م����ت����م����ي����زة وض����ب����ط����ي����ات 
ل����ل����ع����ام اجل�����������اري )اح����ص����ائ����ي����ة( م������ن  ال������رب������ع األول  خ��������ال  ن����وع����ي����ة 

حققت �صرطة العا�صمة خال الربع االول من العام احلايل اإجنازات اأمنية متميزة على �صعيد مكافحة 
اجلرمية ، فقد ذكرت اإح�صائية �صادرة عن االإدارة العامة الأمن اأمانة العا�صمة اأن )2754 ( ق�صية 
خمتلفة مت �صبطها والتحقيق فيها واحالتها للنيابات واملحاكم املخت�صة ، يف الفرتة من 1يناير و حتى 
10 ابريل اجلاري.. كما األقت �صرطة العا�صمة القب�ض على ) 87 ( متهماً مطلوباً باأمر ق�صائي .. ويف 
الفرتة نف�صها �صبطت �صرطة العا�صمة ) 94 ( مطلوبا للجهات االأمنية يف املحافظات االأخرى .. ومن 
االإجنازات النوعية التي حققها اأمن العا�صمة خال الربع االأول من هذا العام ، ك�صف غمو�ض ) 39 ( 
جرمية جنائية كانت جمهولة ،و �صبط مرتكبيها .. باالإ�صافة اإلى �صبط 9 ع�صابات للتزوير والتزييف 

. يف نف�ض الفرتة .. كما متكنت �صرطة العا�صمة �صنعاء من ا�صتعادة )11 ( �صيارة م�صروقة .
كم��ا مت �صبط ) 205 ( �صخ�ص��اً من املتاعبني باأ�صعار مادة الغاز ، واملحتكرين له يف اأمانة العا�صمة 
.  ويف �صي��اق مت�ص��ل ، و من اأجل حتقي��ق اداء اأمني اأف�صل وتعزيز النجاح��ات االأمنية، عملت االإدارة 
العام��ة الأمن العا�صمة منذ مطلع العام اجلاري عل��ى اإقامة العديد من الدورات التدريبية التخ�ص�صية 
لكوادرها . وقد اف�صى ذلك اإلى تد�صني العمل بنظام حتليل املعلومة االأمنية، ويف ت�صريح ملركز االإعام 
االأمن��ي ، اأك��د العمي��د ركن معمر هرا���ض مدير عام اأمن العا�صم��ة ، اأن �صرطة العا�صمة ل��ن تاألوا جهدا 
يف �صبي��ل تر�صي��خ االأمن واال�صتقرار واحلفاظ على ممتلكات وارواح املواطن��ني ، م�صريا اإلى اأن العمل 
االأمن��ي ي�ص��ري وف��ق خطط حمكم��ة و بتن�صيق ب��ني كل االأجه��زة االأمنية ، وه��ذا ما �صاه��م يف احلد من 

اجلرمية ، منوهاً الى ان كل من ت�صول له نف�صه بارتكاب اجلرائم و اقاق ال�صكينة �صتطاله يد االأمن .
كم��ا ع��ر العميد معمر هرا�ض عن �صك��ره لقيادة وزارة الداخلية ملا تقدمه م��ن جهد ورعاية يف �صبيل 

تذليل ال�صعوبات اأمام رجال االأمن .

إنجازات األجهزة 
األمنية  واللجان 

الشعبية في أسبوع

ف��ض��ي��ح��ة ج���دي���دة ف���ي ع�����دن.. االغ��ت��ص��اب��ات ت��ب��دو مم��ن��ه��ج��ة؟!

الرئيس الصماد يدعو أبناء احلديدة للخروج في مظاهرة " مسيرة البنادق"
دع��ا الرئي�ض �صالح علي ال�صماد يوم اخلمي�ض اأبن��اء حمافظة احلديدة للخروج 
يف مظاه��رة حا�ص��دو، حتت عن��وان "م�صرية البن��ادق" ملواجه��ة اأي ت�صعيد لقوى 
الع��دوان يف ال�صاح��ل الغربي.. و�صدد الرئي�ض ال�صماد على خ��روج اأبناء املحافظة 
خ��روج م�صرف يف مظاهرة حا�صدة رافعني البن��ادق قائًا " نريد من اأبناء احلديدة 
اأن يوجه��وا ر�صال��ة يف املظاه��رة احلا�صدة لل�صف��ري االأمريكي اأنن��ا �صن�صتقبله على 

خناجر البنادق".
و�ص��دد الرئي���ض ال�صم��اد اأثن��اء خماطبته اأبن��اء احلديدة عل��ى اأن اأبن��اء اليمن 
�صيخو�ص��ون البح��ر دون اأبن��اء املحافظ��ة، موؤك��دا يف الوق��ت ذات��ه اأن خمطط��ات 

العدوان �صت�صقط.
واأ�ص��اف ال�صماد من املهم جدًا اأن ي�صتوع��ب االإخوة يف احلديدة هذه التطورات 
اجلدي��دة، اأنه ال بد اأن ي�صهد ه��ذه ال�صهرين زخًما قوًيا، وحالَة ا�صتنفاٍر من اجلميع 
رج��ااًل ون�صاًء، �صغاًرا وكباًرا، ونحن يا اأبن��اء احلديدة مثل ما قال االأخ املحافظ، 
"�صتخو�ص��ون البحر معن��ا"، اإما نحن فنقول لكم اأبناء اليمن �صيخو�صون البحر 
دونكم.. واأ�صار الرئي�ض ال�صماد  اإلى اأن الكل ً من �صعدة اإلى املهرة اإلى ح�صرموت 
اإل��ى تع��ز اإل��ى ذم��ار كل اليم��ن �صيدافع��ون ع��ن ه��ذه املحافظ��ة وع��ن غريها من 
املحافظ��ات، م�صريا اإلى اأنه ال قلق اإطاقاً نح��ن باهلل اأقوى، وهم هوؤالء ي�صتاأجرون 
له��م من اأوغندا جمموعة اإ�صافية، واهلل اإن��ه معيب تاأملت جدًا قبل اأم�ض واأنا اأ�صاهد 
مقطًع��ا الأح��د االأ�صرى يف ميدي وفوقه اأكرث من ثمانية جن��ود، ال اأفهم لغاتهم، لونه 

اأ�صود ولكن لي�ض �صوداين لغته تختلف..

 ووج��ه الرئي�ض اأثناء لقاءه حماف��ظ حمافظة احلديدة وقي��ادة ال�صلطة املحلية 
وم�صائ��خ ووجه��اء املحافظة، وج��ه قي��ادة ال�صلطة املحلي��ة والقي��ادة الع�صكرية 

واالأمنية باملحافظة لرفع حالة اال�صتنفار ملواجهة ت�صعيد العدوان.

 قدم مكتب ال�صح��ة العامة وال�صكان والدائرة 
ال�صحي��ة الأن�صار اهلل مبحافظ��ة عمران اخلمي�ض 
يف  للمرابط��ني  واإ�صن��ادًا  دعم��ا  �صحي��ة  قافل��ة 

اجلبهات.
القافلة ال�صحية التي تقدر قيمتها ب 12 مليون 
ري��ال، اأكد امل�صاركون فيه��ا ا�صتمرارهم يف البذل 

والعط��اء مل�صان��دة جماه��دي اجلي���ض واللج��ان 
ال�صعبية، معترين ذلك اأقل واجب يقدم ملن بذل 

ارواحهم يف �صبيل اهلل والوطن.
هذا ونظمت وقفة احتجاجية بح�صور حمافظ 
املحافظ��ة ومنت�صبي القط��اع ال�صحي باملحافظة 
ا�صتنك��ر فيه��ا امل�صاركون اجلرائ��م املروعة التي 

يرتكبها حتالف الع��دوان الغا�صم �صد االإن�صانية 
يف اليمن وفر�صه احل�صار للعام الرابع، حمملني 
االأم��م املتح��دة امل�صوؤولية الكاملة ع��ن ا�صتمرار 
للع��دوان  كنتيج��ة  اليمن��ي  ال�صع��ب  معان��اة 

واحل�صار ال�صعودي.
يف ح��ني عق��دت ال�صلطة املحلي��ة مبحافظة اإب 
وقي��ادة االأحزاب واملكون��ات ال�صيا�صية الزائرة 
للمحافظة الي��وم اخلمي�ض لق��اءًا ت�صاورياً حتت 

�صعار "يد حتمي ويد تبني".
واأعي��ان  م�صائ��خ  ح�ص��ره  ال��ذي  االجتم��اع 
ووجه��اء مديريت��ي جبل��ة وريف اإب، اأك��د بيانه 
عل��ى �ص��رورة العم��ل اجل��اد ملواجه��ة العدوان 
والت�ص��دي ل��ه وملرتزقت��ه، م�ص��ددًا عل��ى اأهمية 
واللج��ان  اجلي���ض  جماه��دي  رف��د  و�ص��رورة 
ال�صعبية بلوازم معرك��ة النف�ض الطويل، متعهدًا 
على الثبات على مبادئ اأبناء اإب يف الوقوف اأمام 

العدوان وغطر�صته.
هذا و�ص��دد املجتمعون على �ص��رورة حت�صني 
اأداء ال�صلطة املحلية وت�صحيح م�صارات االأعمال 

اخلدمية للمواطنني يف كافة املجاالت.
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خ��ال االأعوام الثاثة املا�صية من العدوان االأمريكي 
ال�صع��ودي على بادن��ا، تزامن معه ا�صته��داف للجانب 
االأمن��ي وحي��اة املواطن، عر ال�صع��ي يف ن�صر الفو�صى 
واالخت��االت االأمني��ة ع��ر ن�ص��ر اخلاي��ا التخريبي��ة 
والتكفريية، التي تعمل عل��ى زعزعت اال�صتقرار بتنفيذ 
عملي��ات انتحاري��ة وزرع العب��وات النا�صف��ة وال�صرق 

وغريها من االأعمال االجرامية.  
ك�صف��ت وزارة الداخلية يف موؤمت��ر �صحفي عن حجم 
االإجن��ازات التي حققته��ا االأجهزة االأمني��ة خال ثاث 
�صن��وات م��ن ال�صم��ود يف وج��ه الع��دوان ال�صع��ودي 

االأمريكي.
مدي��ر ع��ام التوجي��ه والعاق��ات ب��وزارة الداخلي��ة 
العمي��د حمم��د االآن�صي اأكد ب��اأن االأجه��زة االأمنية األقت 
القب���ض عل��ى �صت��ة اآالف و52 �صخ�ص��ا م��ن العنا�ص��ر 
االإجرامي��ة املتعاون��ة مع العدوان، وفكك��ت األف و319 
عبوة نا�صفة، وتنفيذ 160 عملية �صبط اأ�صلحة متنوعة 
.. وق��د توزعت عملي��ات ال�صبط بني األ��ف و464 عملية 
�صبط خم��درات و619 م�صروق��ات واإعادتها الأ�صحابها 
انتحاري��ة  عملي��ة   29 واإف�ص��ال  تزوي��ر  عملي��ة  و129 

و�صبط 15 حماولة لتهريب اآُثار.
كم��ا �صمل��ت عملي��ات ال�صب��ط كذل��ك 11 األ��ف و892 
ق�صايا جنائية خمتلفة و120 حالة تعدي على الطرقات 
و108 ح��االت �صب��ط اأدوي��ة منتهي��ة ال�صاحية و220 
عملي��ة �صب��ط الأغذي��ة منتهي��ة ال�صاحي��ة و396 حالة 
اإل��ى 357 خمالف��ة  باالإ�صاف��ة  �صب��ط ب�صائ��ع مهرب��ة 

جمركية 24 خمالفة بناء يف مناطق اأثرية.
العب��وات النا�صف��ة البالغة 1319 عب��وة يتم تفكيكها 
والقب���ض على اأغلب العنا�صر املنتمية ملا ي�صمى بتنظيم 
القاعدة .. ليعرتفوا اأنهم يتبعون دول العدوان ت�صليحاً 
ومتوين��اً وتوجيهاً .. واأنه من اأوكل لهم ووجههم مبهمة 
زراعته��ا يف الطرق��ات واال�ص��واق وامل�صاج��د واالأماكن 
العام��ة .. باالإ�صاف��ة الى 1152 عب��وة �صبطت بحوزة 

العنا�صر االإجرامية قبل متكنه��م من ا�صتخدامها لي�صل 
بذلك متو�صط عدد العبوات النا�صفة وحماوالت التفجري 
اإلى اأك��رث 2471 عبوة نا�صفة مبعدل حماولتني يف اليوم 
الواحد خ��ال ثاث �صنوات منذ بدء الع��دوان ، واذا ما 
افرت�صنا ان كل عب��وة حتتوي على 15 كجم كحد ادنى 
ف��ان حجم امل��واد املتفجرة يف اإجمايل العب��وات النا�صفة 
�صيك��ون 37065 كج��م..وال ي�صتطي��ع اأح��د ان ين�ص��ى 
تل��ك املراح��ل املظلم��ة والدموي��ة التي كان��ت العنا�صر 
االإجرامي��ة خاله تدار ومتول من داخ��ل النظام نف�صه، 
حي��ث بلغ حج��م االغتي��االت واالخفاء الق�ص��ري ما قبل 
2011 اأك��رث من 7 األف عملية من بينها 138عملية طالت 
االإعامي��ني والع�ص��رات م��ن االأكادميي��ني واملئ��ات من 
القي��ادات الع�صكرية واالأمني��ة وامل�صائخ وال�صخ�صيات 
الديني��ة والرتبوية..وم��ا بع��د 2011 يف ث��اث �صنوات 
بلغت االغتياالت ما يزيد عن 1100 عملية.. اأما يف 2014 
فق��ط فاإن عدد االغتياالت و�صلت اغتيال 264 من خرية 
اأبن��اء ال�صعب، ولغياب االأم��ن وانت�صار الفو�صى يف تلك 
املرحل��ة فقد كان من ال�ضعب عل��ى ال�ضباط الع�ضكريني 
واالأمني��ني اأن يخرج��وا بالب��دالت الع�صكري��ة وا�صط��ر 

االكادميي��ني وال�صخ�صي��ات االجتماعي��ة  م��ن  العدي��د 
لاعتكاف يف البيوت..لقد �صجل��ت االإح�صائيات االأمنية 
قب��ل ث��ورة 21م��ن �صبتم��ر ، 23 عملي��ة تهري��ب م��ن 
ال�صج��ون لعنا�ص��ر م��ا ي�صم��ى بالقاع��دة واملئ��ات م��ن 
املجرمني املدانني باأحكام ق�صائية يف حرابة وقتل ونهب 
مت اخراجه��م باإ�ص��راف وح�ص��ور مبا�صر م��ن قيادات يف 
الداخلية واالأجهزة االأمنية حينها..ويف تلك الفرتة متت 
عملي��ات تهريب من �صجون االأجهزة االأمنية مت تريرها 
باأنهم ا�صتخدموا ماعق االأكل حلفر اأنفاق طويلة جدًا.. 
نعم مت ذلك دون خجل اأو حياء اأو احرتام لعقول النا�ض 

التي ال ميكن ان تنطلي عليهم تلك الرتهات ال�صخيفة.
ولق��د بلغ��ت جرائ��م قطع الطري��ق ونه��ب امل�صافرين 
يف تل��ك املرحلة اأرقام��اً مهولة جدًا وبرعاي��ة ر�صمية من 
النظ��ام واأدواته النافذة يف معظ��م املحافظات، وت�صبب 
يف تعطي��ل اأغل��ب الطرق��ات وبث اخل��وف والرعب على 
جنباته��ا، وما زال اجلمي��ع يتذكر تلك املرحلة املوح�صة 

بكل ما تعنيه الكلمة.
ويف املوؤمتر ال�صحف��ي مت عر�ض فيلم وثائقي بعنوان 
” اأنتجت��ه االإدارة العامة للتوجيه  ” حماب��ر ال�صيطان 

املعن��وي والعاقات العامة ب��وزارة الداخلية “االإعام 
االأمن��ي”.. تط��رق اإل��ى جه��ود الع��دوان ومرتزقت��ه يف 
تو�صي��ع و�صائل التزوير للعم��ات واالأختام واللوا�صق 
وامل�صتن��دات والتوقيع��ات وغريه��ا م��ن الو�صائ��ل التي 
حت��دث اإرب��اكا للمواطن��ني واالأجه��زة املعني��ة بق�صايا 
املواطن. وت�صعى للت�صويه بال�صلطة ال�صيا�صية ممثلة يف 

املجل�ض ال�صيا�صي واجهزة الدولة
يف  االأمني��ة  االأجه��زة  جه��ود  اإل��ى  الفيل��م  وتط��رق 
التعاط��ي م��ع ه��ذه اخلاي��ا ب��كل مهني��ة، م��ا مكنها من 
اإف�ص��ال خمططاته��ا واإلقاء القب���ض على عدد م��ن اأفراد 
الع�صابات..ومقاب��ل الع��دوان الغا�ص��م ال��ذي ا�صتهدف 
الكث��ري م��ن املن�ص��اآت االأمني��ة تق��ف املوؤ�ص�ص��ة االمنية 
�صام��دة وثابتة، وم�صتمرة يف تطوي��ر اإمكاناتها ملواكبة 
مرك��ز  افتت��اح  موؤخ��رًا  مت  حي��ث  امل�صتج��دات،  كاف��ة 
ال�ص��كاوى 189 الذي حل 4205 ق�صية من �صمن 4834 
ق�صي��ة و�صك��وى مت تلقيها خ��ال اأ�صهر، كم��ا مت تد�صني 
م�ص��روع القائم��ة ال�ص��وداء يف اإدارة امل��رور وافتت��اح 
املركز االآيل بال�صرطة ال�صياحية واملركز االآيل يف م�صلحة 
االحوال املدنية، ومت اإقامة اأكرث من 413 دورة وور�صة 

عمل لتاأهيل الك��وادر االأمنية حتى تتمكن من اال�صطاع 
مب�صوؤوليتها الوطنية.

وخ��ال ثاثة اأع��وام من النجاح��ات االأمنية ال يجهل 
اأح��د الي��وم اأن جناح��ات اجلبه��ة االأمنية ت�ص��كل درعاً 
ح�صيناً لكاف��ة اجلبهات االأخرى.. فثم��ة متانة و�صمود 
وت�صحي��ات يبذلها رج��ال االأمن يف كاف��ة ميادين العمل 
االأمني التي تغطيها االجهزة االمني ، ويقف الى جانبهم 
�صعٌب اأ�صيٌل ويٌف ي�صاركهم يف �صناعة كل جناح واجناز.
وبح�ص��ب االرق��ام الت��ي ا�صتمل��ت عليه��ا اح�صاءات 
االجنازات االمني��ة و�صدقتها الوقائع امليدانية مل يوفر 
العدو و�صيلة اإال اأ�صتخدمها وال حيلة اإال جربها يف �صبيل 
ج��ر اجلبه��ة الداخلي��ة اإلى مرب��ع الفو�ص��ى واالنفات 
االأمن��ي ، اإذ مل مي��ر ي��وم خ��ال الع��دوان اإال و�صجل��ت 
االأجه��زة االأمني��ة اأكرث من حماول��ة اإجرامية يف الداخل 
ترتب��ط ب�ص��كل مبا�ص��ر بالع��دوان بالتوازي م��ع جرائم 
طائراته يف ا�صتهداف املواطنني وممتلكاتهم، لكنها دائماً 
�صرع��ان م��ا تنك�صف وت�صقط يف مواجه��ة يقظة االأجهزة 
االأمني��ة اليمنية الت��ي اأثبتت تفوقا ف��اق كل التوقعات ، 

واحلمد هلل .

أمنية

تكشـف عن أرقـام مهولـة عن مـا تـم وزارة الداخليـة.. 
إجنـازه خـالل 3 أعـوام مـن العـدوان

ملـــــــف مثيــــر وإجنازات عظيـــمة

 )األمنيات لكم وليست عليكم(

 احلقيقة ترصد إجنازات اجلبهة األمنية خالل ثالث سنوات  

ضبط  ■ عمليات 
عناصر إجرامية 

تابعة للعدوان

مخالفات  ضبط  ■ عمليات 
بناء في مناطق أثرية

ضبطيات  ■ عمليات 
في قضايا جنائية 

مختلفة

عمليات  ■ إفشال 
انتحارية

مسروقات  ضبط  ■ عمليات 
وإعادتها إلى أهلها

ضبط  ■ عمليات 
عبوات ومتفجرات

ضبط ■ عمليات 
مخالفات جمركية

ضبط  ■ عمليات 
أغذية منتهية

ضبط  ■ عمليات 
بضائع مهربة

■ عمليـــــات
ضبــط وتــــزوير

ضبط  ■ عمليات 
آثار

ضبط  ■ عمليات 
حشيش ومخدرات 

وخمور

6052

24
11892

29
619

1319
357

220

120
160
108

396 129
151464

ــة  إزال عمليات   ■
ــع لــلــطــريــق ــط ق

ـــات  ـــي عـــمـــل  ■
ــة ــح ــل ـــط أس ـــب ض

ضبط  عمليات   ■
منتهية أدويــــة 

ووفود مختلفة  ورسمية  جماهيرية  فعاليات  تأمين  ■ عمليات  جرافيك الحقيقة©1021
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اإلى يوم ان يح�صر اهلل خائقه .هذا هو اليمن وحقيقة 
اليم��ن ورج��ال اليم��ن واأنت��م جم��رون عل��ى فه��م هذه 
احلقيقة، الأنك��م اإذا مل ت�صتوعبوها، ف�صت�صبحون عائقاً 
وب��اًء وعندها فا خيار �صوى االزال��ة من اخلارطة فما 
ب��ني الوعي وال�صم��ود جتلى اليمنيون رج��اال مقاومون 
اأ�ص��ّداء وان الهزمي��ة الع�صكري��ة ال�صاحق��ة لاأعداء هي 
ح�ص��اب مفتوح ل��ن يقف��ل و�صيناله��ا الغ��زاة واملرتزقة 
يف امل�صتنق��ع اليمن��ي كل ي��وم وكل �صاع��ة حت��ى يتوقف 
عدوانه��م او نفنيهم عن بكرة ابيهم ونحن قادرون بعون 
اهلل وتاأيي��ده .لق��د اأ�صبح��ت هزميته��م مكتمل��ة االركان 
م��ن حي��ث تفكيك منظوم��ة القي��ادة وال�صيط��رة وغرف 
العملي��ات للغ��زاة واملرتزقة واجواء اململك��ة اأ�صبحت 
موطن ال�صواريخ البالي�صتيه اليمنية ومقاتات الدرونز 
قا�ص��ف1 مما جع��ل االرتباك العقل��ي واالنهيار النف�صي 
والتدم��ري املعنوي م��ن ن�صيبهم ولي�ض ه��ذا فح�صب بل 
تكبدوا ويتكبدون خ�صائر مالية وب�صرية والية ع�صكرية 
فاقت توقعات اخل��راء واملتخ�ص�صني فاأ�صبحت تعمل 
وفق ال��راأي الع�صك��ري املتخلف واملرتع���ض، مما اأجر 
املهاجم��ون عل��ى تغي��ري خططه��م ومراجع��ة ن�صخه��م 
اخلا�ص��ة به��م يف الي��وم الواحد ال��ف م��رة وال ي�صلون 
ال��ى نتيجة �ص��وى ال�صرب��ات اجلوية رغ��م اميانهم انه 
خ��ارج اخلدمة يف املي��دان اليمني وم��ا حتليقه وغاراته 
الف��راغ االعام��ي امله��زوز امله��زوم  اال افا���ض و�ص��د 
امل�صل��ل فبالنظ��ر اإلى �صرا�ص��ة وب�صالة اجلي���ض اليمني 
واللج��ان ال�صعبية، وكذل��ك الدعم ال��ذي يقدمه ال�صعب 

اليمن��ي للجي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة ب�صكل كب��ري، بات 
م�ضتحي��ا ومكلف��ا اإ�ضق��اط الدول��ة اليمني��ة، واأ�ضح��ى 
ال�صم��اح با�صتم��رار احلرب اإلى ما النهاي��ة ي�صكل خطرا 
على الوج��ود اخلليجي وامل�صال��ح الغربية يف اجلزيرة 

العربية.
من��ذ بدوؤوا حرباً كونية عل��ى اليمن ، ا�صبحت ق�صية 
اليمن ق�صية عاملية انق�صم حولها العامل اإلى مع�صكرين: 
مع�صك��ر �صهي��وين – امريك��ي خطط للع��دوان وقاده ثم 
نفذت��ه ايدي �صعودي��ة -�صهيونية -خليجي��ه واقليمية 
ودولي��ه حت��ى االن ”مع�صك��ر متع��دد اجلن�صي��ات” .. 
ومع�صك��ر �صعب��ي -ع�صك��ري مق��اوم جمعت��ه اهداف��ه 
الوطني��ة اال�صرتاتيجية ف�صكل حلماية حقوقه جمموعة 
دولية حمايدة نوع��ا ما وان كانت �صامته ترى يف جناح 
امري��كا وادواته��ا االإرهابي��ة يف اليمن �صقوط��ا للجزيرة 
العربي��ة واملنطقة يف قب�ص��ة ا�صتعمار داع�ص��ي ارهابي 
جدي��د .. ل��ذا ب��ات ال�ص��راع وا�صحا بني غ��ازي ارهابي 
جمرم حمتل بقيادة امريكية و�صعب مليوين مقاوم مدافع 
نظ��م دفاعاته عر تن�صي��ق �صعبي وع�صك��ري و�صيا�صي 
وتوزي��ع ادوار تنا�ص��ب ق��درات كل موؤ�ص�ص��ة وطنية يف 
املنظوم��ة الوطني��ة الدفاعي��ة اال�صرتاتيجي��ة املت�صكلة 

وفاعليتها املوؤثرة يف �صد العدوان واالرهابيني….
ك�ص��ف اليم��ن حقائ��ق غائبة ع��ن ال�صع��وب االنظمة 
العاملية. وا�صبحت اجلزيرة العربية وال�صرق االو�صط 
له��ا وج��ه جدي��د �صاغ��ه اليمني��ون .وج��ه ك�ص��ف قبح 
وخيان��ة وغدر وج��ن وجرائم اط��راف وانظمة وك�صف 

عج��ز وافا�ض ونفاق وحقيقة اط��راف وانظمة اخرى.. 
ف��رزت املنطق��ة ف��رزا حقيقيا وفق م��ا متنت��ه ال�صعوب 
العربي��ة واالإ�صامية من��ذ زمن .هذا ه��و التاأثري اليمني 
عل��ى املنطق��ة وقدرته على تغي��ري التحالف��ات وت�صكيل 
حتالف��ات جديدة و�صناعة منطقة جدي��دة رغما عن كل 

معتد اثيم 
اأرت�ص��م امل�صهد اليمن��ي وارت�صمت ثوابت��ه و ال ميكن 
الح��د ان يتخطاه��ا االن بع��د ثاث��ة اع��وام و�صه��ر م��ن 
املواجه��ة ال�صارية و ميكن تلخي�صها ان ال�صعب اليمني 
انت�ص��ر بجي�ص��ه وجلانه وقائده ان الق��درات الع�صكرية 
الدفاعي��ة ل��دى اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة والقبائ��ل 
العزي��زة، تتفوق على قدرات الهج��وم اال�صتعمارية من 
حيث الفاعلي��ة امليدانية وامكاناته االإح�صائية يف ح�صد 
االجنازات وال�صيطرة رغم ان لدى القوى الغازية اعتى 
واقوى واحدث اال�صلحة بالعامل وبالتايل ان فر�ض جناح 
الغ��زاة يف عدوانه و حتقي��ق اهداف الع��دوان باإ�ضقاط 
اليمن ثم �صياغة اليمن مب��ا ينا�صب امل�صالح ال�صعودية 
االمريكية ال�صهيونية، امر بات م�صتحيًا يف ظل امكانات 
اجلي���ض واللج��ان وال�صع��ب الت��ي ت��زداد كل ي��وم قوة 
واحرتافي��ة لذل��ك الع��امل اال�صتعماري ترتع��د فرائ�صه 
وم��ن حقن��ا ان نفخر ونعتز بقوتنا الت��ي بنتها ايدينا ان 
الع��امل اال�صتعماري خائف ومرتعب مما افرزه العدوان 
عل��ى اليمن ان ينجح اليمن يف انتزاع �صيادته وا�صتقاله 
في�ص��در ثورت��ه االأخاقي��ة ال��ى بق��اع الع��امل العرب��ي 
واال�صامي .والعامل املحايد خائف ان تذهب املنطقة الى 

املجه��ول فت�صتغل املنظمات االإرهابية املجهول وحتوله 
ال��ى واق��ع مظل��م وا�ص��ود وه��ذه املنظمات تعم��ل وفق 
االرادة االمريكية-ال�صهيوني��ة وتنف��ذ اجن��دة دموي��ة 
ا�صتعماري��ة عدائية �صد ال�صعوب… .ان تفكك منظومة 
الع��دوان ال�صعودي-االمريكي-ال�صهي��وين و ترهلها يف 
الوق��ت ال��ذي يظهر التما�ص��ك لدى املنظوم��ة الع�صكرية 
الدفاعية اليمنية ”اجلي�ض+اللجان+القبائل” الى احلد 
ال��ذي بات كل طرف قتايل يف املنظومة الع�صكرية اليمنية 
ي��رى ان امل�صاألة يف اليمن امر وطني خا�ض بكل ال�صعب. 
ويف اخلت��ام وكم��ا قال �صماح��ة قائد الث��ورة ال�صيد عبد 

املل��ك بن بدر الدين احلوثي اي��ده اهلل “الى يوم القيامة 
�صنقات��ل ول��ن نكل ولن من��ل حتى ياأت��ي اأم��ر اهلل موؤكدا 
ان��ه بع��زم وباأمي��ان وبب�صالة اأبط��ال اجلي���ض واللجان 
ال�صعبي��ة واإ�صراره��م عل��ى موا�صل��ة تنفي��ذ مهامه��م 
الوطنية االأخاقية املقد�صة وبالتعاون مع اأبناء ال�صعب 
العزي��ز احل��ر لدحر الغ��زاة واملرتزقة م��ن اأي �صر من 
اأر���ض اليمن هي ر�صال��ة كل ميني للع��امل اأجمع. ان من 
دخل اليمن غازيا ال يعود اال بتابوت الهزمية واخل�صران 

املبني…..
..هذا اليمن ملك احلرب. والعاقبة للمتقني

احل������������رب ال ت������خ������دع س�������ّي�������ده�������ا.. ه����������ذا ال�����ي�����م�����ن م�����ل�����ك احل�������رب

ب��ن �صلم��ان يقول ان اط��اق ال�صواري��خ البالي�صتي��ة دليل �صعف 
وانه يراهن على اإ�ضقاط احلوثيني باحلوثيني م�ضيفا ان لو اأراد الفار 

تدخل اجلي�ض ال�صعودي بريا �صيتدخل 
وا�صف��ا املعرك��ة بانه��ا مينية ميني��ة مو�صح��ا ان احل��ل �صيا�صي 
وبق��ول اآخر بان احلل ع�صكري كا�صفا بالق��ول نحن ندافع عن اأنف�صنا 
وان ال�صعودي��ة تتعر�ض الأكر هجم��ات �صاروخيه وان اإيران لي�صت 
ن��دا لل�صعودية وان احلوثيني ي��زدادون قوة .هذه ملخ�صات ما تدور 
يف عقلي��ة املهفوف وما �صّرح به. بطبيعة احلال ت�صريحاته من اولها 

ال��ى اخره��ا نابعة من موقع م��اأزوم وحال منهار وفك��ر م�صلول ولكن 
لنط��رح ردة الفع��ل جانبا جت��اه ت�صريحات��ه ونتعامل معه��ا بجدية 
عالي��ة باال�صت�صه��اد امليداين والبداية ب��ن �صلمان ك�صان��ع قرار يطلع 
عل��ى ملخ�ض جمري��ات املعركة ب�صكل يومي خ��رج مبح�صلة �صادمة 
عل��ى امل�صتوى الع�صك��ري واال�صرتاتيج��ي مل يجِن م��ن هذه احلرب 
�صوى اخل�صائر املدمرة التي مل يتخيل اأن حتدث وخ�صو�صا اأنه بنى 
خطة للمعركة على فارق االإمكان��ات والقدرات والتحالفات االإقليمية 
والدولي��ة باإ�ص��راف اأمريك��ي بريط��اين ان. اق�صى خديع��ة تعر�ض لها 

ومنحت��ه طماأنين��ة بالبداية اأن االأغلبية ال�صاحق��ة ممن حكموا اليمن 
طيل��ة عق��ود ان�صم��وا لتحالفه مم��ا منحه ن�ص��وة متغطر�ص��ة لك�صب 
املعرك��ة .روؤيته ال�صطحية دفعته ل�صخ امللي��ارات ل�صراء الذمم لكنه 
ان�ص��دم بالنتيجة نظرا لك��رثة اخلونة واملرتزقة اإل��ى جانبه. نتيجة 

موؤملة �صببت له حالة نف�صية....
العناوي��ن املناطقية املذهبية العرقي��ة القبلية اجليوا�صرتاتيجية 
مل متنح بن �صلم��ان وحتالفه �صاح عزل اأن�صار اهلل �صعبيا وا�صعاف 
اجلي���ض واللجان ع�صكريا وال�صبب عدم ق��راءة الغزاة للخ�صم جيدا 
كبل��د ولي���ض ملي�صي��ات الأن االإع��ام والتقاري��ر منحت��ه انطباع��ا اأن 
ال�صع��ب اليمن��ي حت��ت �صيطرته ع��ر املرتزقة واخلون��ة .ان. ادارة 
املعرك��ة الدفاعية من قبل قائ��د الثورة وقادة اجلي���ض واللجان كان 
له��ا دور رئي�ص��ي يف اإح��داث �صل��ل دماغ��ي الب��ن �صلم��ان مل مينحوه 
الوق��ت لقراءة خط �صري املعركة ب�ص��كل �صحيح بل حب�صوه يف �صبكة 
االرتب��اك والتناق�ض واج��روه اأن يعي�ض حالة توق��ع املفاجاآت هذه 
ا�صلح��ة جعلت راأ�ض العدوان بعقلي��ة م�صلولة ا�صرتاتيجيا لذلك اتت 
ت�صريح��ات ب��ن �صلمان مرتبك��ة تنق�ض بع�صه��ا تاأتي باإط��ار تغطية 
ف�صل��ه وهزميت��ه كوزير دف��اع وويل عه��د وقائد حتالف لذل��ك و�صفه 
الإط��اق ال�صواريخ اأنها دليل �صعف لي�ض �ص��وى لغة ماأزومة نتيجة 
ال�صدم��ة التي اأحدثتها ال�صواري��خ البالي�صتية لبلده كنظام وك�صعب 
على امل�صت��وى االإقليمي والدويل. مل يعد ميلك م��ا يقوله ل�صعبه ومن 
جان��ب اخر ترجم ياأ�ض��ه برهانه عل��ى اإ�ضقاط احلوثي��ني باحلوثيني 
هك��ذا قال ب��ن �صلمان. هو يعلم اأنه عنوان م�صتحي��ل ولكن ملاذا قالها. 
الن املدر�ص��ة االأمريكي��ة علمت��ه رم��ي ال��رد على قاع��دة �صربة حظ 

اليائ���ض خللق االرباك .لكنه اأخط��اأ يف امللعب لذلك هو العب ع�صكري 
وا�صرتاتيج��ي فا�ص��ل تك�صف��ه ت�صريحات��ه اأن��ه خ�ص��م غ��ري موؤه��ل 
ملواجهتن��ا رغ��م اإمكانات��ه.... ق��ال اأن املعركة مينية ميني��ة بالظاهر 
تقلي��ل �ص��اأن باليم��ن وبالواق��ع حماولة فا�صل��ة لرتميم جي�ص��ه الذي 
يعي���ض حالة اذالل وهزمي��ة مل ي�صبق جلي���ض اأن عا�صها وخ�صو�صا 
اأن جي�ص��ه لي�ض مبفرده باملعركة ب��ل جيو�ض حملية واإقليمية ودولية 
ت�صان��ده ورغ��م ذل��ك هزمت وه��ذه ف�صيح��ة ع�صكرية تاريخي��ة اأمام 
خ�ص��م حم��دود االإمكانات ا�صافة الى ذلك ال�ص��ك ان باأعماق دماغ بن 
�صلم��ان اأن اليمن فر�صت �صواريخه لغة احل��رب االإقليمية بعنوانها 
الع�صك��ري واال�صرتاتيج��ي اأنه��ا ح��رب بني بل��د مدافع �ص��د حتالف 
بل��دان معتدية ولي�ض هذا فح�ص��ب بل اأقر جمل�ض االأمن الدويل واالأمم 
املتحدة والبنتاغون االأمريكي بذلك ور�صميا. واقع فر�صه املجاهدون 
و ال�صواري��خ بق��وة. وه��ذا مه��م للغاي��ة اما عل��ى امل�صت��وى امليداين 
فاملعرك��ة انقلبت كليا ل�صالح اجلي�ض واللجان رغم الت�صعيد الغازي 
لك��ن اجلبه��ات الرئي�صية الأول��ى مراحل احل�صم الع�صك��ري بال�صربة 
القا�صي��ة ه��ي م�صتع��رة وانهار فيه��ا الغ��زاة واملرتزق��ة متاًما كنهم 
اجل��وف �ص��رواح جنران رغ��م اأن اجلبه��ات كلها هامة لك��ن التوازن 
الهجومي مع الدفاعي �ص��رورة باحل�صابات اال�صرتاتيجية وباخلتام 
ات�ص��ح ان بن �صلمان يدرك وان اخفى ذلك ان �صاح اجلو وا�صتخدام 
املرتزقة وفر�ض احل�صار مل يعد ب�صالح حتالفه واأن اليمن يزداد قوة 
وثبات��ا ونزعة هجومية واأ�صبحت لديه قناعة اأن املفاجاأة الع�صكرية 
ميني��ة اإ�صاف��ة اأن زمام املعركة واملب��ادرة و �صناعة املتغريات على 

امل�صتوى االإقليمي الدويل اأ�صبح مينيا والقادم اأعظم

ب��������ن س�������ل�������م�������ان.. أح������������دث ال�����ي�����م�����ن ل���ه
ف�������م�������اه�������ي آث�����������������ار اجل�������ل�������ط�������ة ال�����ق�����ات�����ل�����ةج��ل��ط��ه دم���اغ���ي���ة أف���ق���دت���ه ت����وازن����ه ..

مل يع��د االمر خافي��اً على اأحد ومل تع��د الت�صورات 
والتوقع��ات على الطاول��ة النظرية ب��ل الواقع العملي 
يقول قول��ه باالأحرف الع�صكرية امل�ص��ددة فاليمن جّهز 
احدى اأوراقه اال�صرتاتيجية بكل و�صوح على م�صتوى 
القي��ادة الثوري��ة والع�صكري��ة يف املقابل ط��رح الغزاة 
واملرتزقة ورقته��م الع�صكرية االأخرية التي بذلوا فيها 
اق�ص��ى طاقاته��م واع��دوا لها من��ذ عام ون�ص��ف العام 
وه��ذا التاأخري نتيج��ة االفا�ض الع�صك��ري طيلة ثاثة 
اع��وام ويبدو ان الورقة االأخرية ه��ي معركة ال�صاحل 
الغربي املف�صلية رغم ان املوؤ�صرات الع�صكرية حتدثت 
ع��ن اندالعها طيلة عام ون�صف ولكن الأ�صباب ع�صكريه 
وغ��ري ع�صكري��ه اّجلت ذل��ك ويب��دو ان �صاع��ة ال�صفر 
حّل��ت فاملي��دان ي�صتع��ر حت�صي��د وجتهي��ز وتخطي��ط 
واع��داد كبري لها من اليمن وحتالف العدوان وهذا امر 

جل��ي وال نقا�ض في��ه...ان املعرك��ة يف ال�صاحل الغربي 
�صت�صع��ل يف االأيام القليلة املقبل��ة و�صتختلف طبيعتها 
العملياتي��ه و�صتكون اأكرث �صرا�ص��ه واأعلى �صقف ناري 
و�صتمت��د املعرك��ة اإلى البح��ر االأحمر وم��ا حتدث عنه 
الرئي���ض ال�صماد قبل ا�صهر عندم��ا ر�صم البحر االأحمر 
كم�ص��رح عملي��ات حرب ق��ادم ال حماله وه��ذا مل ُيبنى 
اإال عل��ى معلومات تك�صف حج��م املخطط اال�صتعماري 
ال�صته��داف حمافظ��ة احلدي��دة باالإ�صاف��ة ال��ى ذل��ك 
فج��ر رئي���ض اللجن��ة الثوري��ة العلي��ا اال�صت��اذ حممد 
عل��ي احلوث��ي حتذير بتهدي��د و بلغه قا�صي��ه وا�صحه 
مليئ��ة بالثقة بناء على معطي��ات واإمكانات باأن اخليار 
الع�صكري اليمني �صيكون قا�صي جدا وهذا يدل على ان 
اال�صتعداد الع�صكري ملعرك��ة ال�صاحل الغربي الكرى 
اكتمل��ت م��ن حي��ث الو�صائ��ل واخلط��ط واجلهوزي��ة 

القتالية املنا�صبة للمعركة التي �صتكون فا�صله هناك
املرتزق ط��ارق وميلي�صياته جم��رد ا�صافه ب�صريه 
ال وزن له��ا نظ��رًا لطبيع��ة املعركة ولي���ض رقم يوؤهله 
خلو�صه��ا حاليا فهو يحتاج اإلى اإ�صناد بري كبري لذلك 
رمب��ا تتاأخر قليا حتى و�ص��ول 8000 اوغندي او ما 
يوازيه��م من قوات غازي��ة اإن مل تاأت��ي االأوغندية. ال 
يهم من ي�صارك فكل االعداء ي�صاركون يف املعركة �صد 
اجلي���ض واللجان ال�صعبية وما زي��ادة العدة والعتاد 
الغ��زاة  ب�صف��وف  زي��ادة يف ح�صيل��ة اخل�صائ��ر  اال 
واملرتزق��ة.. بطبيعة املعرك��ة الفا�صل��ة قربت �صاعة 
�صفره��ا وه��ذا ما توؤك��ده القيادة وم��ن املاحظ بدقه 
وده�ص��ه اأن االألوي��ة الع�صكرية املتخرجة يف احلديدة 
مل ت�ص��ارك يف املعرك��ة اجلاري��ة بال�صاح��ل الغرب��ي 
والبع�ض ت�صاءل ملاذا لك��ن احل�صابات الع�صكرية هي 

�صاحب��ة الق��رار وال م��كان ل��ردة الفع��ل والعاطفة يف 
احلرب حيث ك�صفت اأبعد من ذلك اأن املعركة الفا�صلة 
�صتك��ون حتري��ر لل�صاحل الغربي بقاع��دة دراماتيكيه 
مفاج��اأة ل��ذاك قي��ادة اجلي���ض واللج��ان والبحري��ة 
والق��وة ال�صاروخي��ة �صتح��ول البح��ر االأحم��ر اإل��ى 
كتل��ه ناريه و�صت�صرب بيد م��ن حديد املخا واخلوخة 
وقواع��د اآخ��ري للغ��زاة واملرتزق��ة ه��ذا اأم��ر موؤك��د 
وال نقا���ض في��ه وبزخ��م ناري يفرم��ل اندف��اع الغزاة 
واملرتزق��ة يف املعركة مبعنى قل��ب املعركة راأ�صا على 

عقب فطبيعة املعركة تفر�ض ذلك...
الع��دوان  ت�صعي��د  معرك��ة  ن�صتب��ق  اأن  نري��د  ال 
بال�صاحل الغربي بتوقع��ات كتوقعات معارك ت�صعيد 
غ��ازي ومرتزق جرى وحدث وفق توقعاتنا بناء على 
معطيات ميدانيه مت�صل�صله ولكن ما نريد طرحه اليوم 

اأن معرك��ة ال�صاح��ل الغربي املرتقب��ة ان حدثت وفق 
ال�صق��ف املُح�ّص��ر له فل��ن تنح�صر بال�صاح��ل الغربي 
والبح��ر االأحم��ر ب��ل جن��ران وجي��زان وع�ص��ري بريا 
والريا���ض واأبوظب��ي بالي�صتيا وب�صقف ن��اري قا�صي 
جدا ج��دا و�صتحدث تداعيات معركة ال�صاحل الغربي 
ه��زه اإقليميه ودوليه لأن اليم��ن �ضيك�ضر كل اخلطوط 
احلم��راء يف البح��ر وال��ر وه��ذا حق م�ص��روع يف ظل 
الدع��م االقليم��ي والغرب��ي للعدوان عل��ى اليمن لذلك 
حتذي��رات قائد الث��ورة ورئي���ض اجلمهوري��ة �صالح 
ال�صماد ورئي�ض اللجنة الثورية العليا هي جاده حاده 
عواقبه��ا �صوداء لاأعداء لذلك ال قلق فكل �صيء اأُعد له 
جيدا وبح�صابات ع�صكري��ه دقيقه وهذا ما عهدناه من 
قائد الثورة وقادة اجلي�ض وللجان ال�صعبية والعاقبة 

للمتقني

ال��ب��ح��ر األح���م���ر س��ي��ت��ح��ول ال���ى ك��ت��ل��ة ن���ار ت��ف��ق��د ال��ع��ال��م ص���واب���ه.. واخل���وخ���ة وامل���خ���ا وال���ري���اض واب��وظ��ب��ي 
سُتضرب بيد من حديد. ومدينة جنران هدف يجب حتقيقه.. فال خطوط حمراء في هذه املعركة ابدًا معركة الساحل الغربي ..
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طي��ور م��ن ابابي��ل الت�صني��ع احلربي اليمن��ي دخلت 
اخلدم��ة بق��وة، وجعل��ت م��ن اأهدافه��ا ع�صف��ا ماأك��وال 
الع��دوان،  م�صاج��ع  ق�ّص��ت  طي��ور  الدق��ة،  مبنته��ى 
واف�صل��ت ح�صاب��ات عام��ه الرابع الذي ي�ص��اف ل�صابقيه 
اأع��وام االنك�ص��ارات، وخيب��ات الهزائ��م ووي��ات  م��ن 
التنكي��ل. “قا�صف1″، تق�صف عم��ق اآل �صلول، وحترق 
مرتزقته��م يف م�صتطيات ال�صواحل، بالتزامن مع �صياحة 
البالي�صتي��ات اليمني��ة يف مرات��ع الريا���ض وم��ا حوله��ا، 
واالإغماءات املتك��ررة الأنظمة الدفاع اجلوية ال�صعودية 
الت��ي تكتف��ي برق�صة احت�ص��ار �صريعة قب��ل اأن تت�صاقط 

على روؤو�ض ال�صكان املذعورين.

ملاذا قاصف..؟
تب��نّي حقائ��ق احل��رب عل��ى اليم��ن اأن ال�صعودي��ة ونظرًا 
المتاكها ح��دود طويلة مع اليمن، وع��دم قدرتها على �صبط 
ه��ذه احلدود من جه��ة، ونظرا للقدرات الكب��رية التي يتمتع 
به��ا املجاه��دون اليمني��ون من جهة اأخ��رى، ف��اإن ال�صعودية 
�صتتلقى �صربات موجعة يف مناطقها احلدودية التي ا�صطرت 
الإخائه��ا م��ن �صكانها، و�صيط��ر املجاهدون اليمني��ون عليها. 
ومن هذه املدن التي ميك��ن االإ�صارة اليها، مدينة “الربوعة” 
الت��ي مت��ت ال�صيط��رة عليه��ا ث��اث م��رات ب�ص��كل كامل حلد 
االآن م��ن قبل رج��ال الرجال، وذلك ردًا عل��ى جرائم العدوان 
ال�صع��ودي يف اليم��ن، لك��ن اخلط��وات االنتقامي��ة اليمنية مل 

تنح�ص��ر يف هذه املدينة وح�ص��ب، بل ا�صتطاعت النفوذ ملرات 
عدي��دة داخ��ل العمق ال�صع��ودي، واإلى اأبواب م��دن جازان، 
وجن��ران وغريها من املدن. ا�صف اإلى ذلك ال�صعف احلقيقي 
يف جمال الدفاع اجلوي للجي�ض ال�صعودي رغم متتعه باأنظمة 
متط��ورة كاأنظم��ة الباتري��وت، اإال اأن��ه ف�صل ف�ص��ا ذريعا يف 
ا�صتخ��دام هذه املنظوم��ات الدفاعي��ة اأمام الق��درات اليمنية 
اخلارق��ة. ه��ذه العوام��ل، منح��ت ابطالنا من اأف��راد اجلي�ض 
واللج��ان ال�صعبية البوا�ص��ل و�صعاً ا�صتثنائي��ا، فاإلى جانب 
اإطاق ال�صواري��خ البالي�صتية املختلفة، وا�صتهداف القواعد 
واملراك��ز احليوي��ة ال�صعودية بدق��ة، اإال اأن ه��ذا لي�ض نهاية 
املط��اف، فاليمنيون الي��وم اأ�صبحوا ميتلك��ون �صاحاً جديدًا 
تتعدى دقته دق��ة ال�صواريخ البالي�صتي��ة، ذلك ال�صاح الذي 

يعمل يف اإطار طائرة م�صرية بروؤو�ض حربية.

ما الذي ستفعله قاصف..؟؟
ي�صل مدى الطائ��رة قا�صف اإلى 150 كيلومرت، واإذا ما 
مت اإط��اق ه��ذه الطائرة م��ن احلدود اليمني��ة ال�صعودية، 
ف��اإن هذا يعني اأن ما يقرب من مائة مدينة وقرية �صعودية 
�صتكون يف مرم��ى هذه الطائرة، ونظ��رًا لل�صيطرة الكبرية 
لرجالن��ا يف العمق ال�صعودي، فاإن اإطاق هذه الطائرة اإلى 
عم��ق 50 كيلوم��رتًا فقط داخ��ل احل��دود ال�صعودية كاٍف 
لتهدي��د مئات امل��دن واملراك��ز احليوي��ة ال�صعودي��ة التي 

�صتكون يف مرمى هذه الطائرة.

مدينة جيزان الصناعية
تنت��ج ال�صعودي��ة ق�صما كبريا من املنتج��ات ال�صناعية 

ح��ال  ويف  ال�صناعي��ة،  املدين��ة  ه��ذه  �صرق��ي  جن��وب  يف 
اإط��اق الطائرة “قا�ص��ف” امل�صرية من احل��دود اليمنية 
ال�صعودية، فاإن جميع املواقع يف مدينتي جنران، وجيزان 
اال�صرتاتيجيت��ني، وكذلك مدينة “خمي���ض م�صيط” الهامة 
ج��دًا �صتكون وب�صكل كام��ل يف مرمى هذه الطائرة املرعبة، 
وه��ذا يعن��ي اأن ه��ذا االأم��ر �صيك��ون مبثابة جر���ض اإنذار 
ململكة ال�صر، خ�صو�صا بعد التهديد ال�صريح الذي ت�صمنه 
خط��اب ال�صيد القائد، وال��ذي دائما تتبع��ه االأفعال. واإلى 
جانب املدين��ة ال�صناعية الكرى يف ج��ازان، فاإن الطائرة 
امل�ص��رية �صت�ص��كل تهدي��دا حقيقي��ا لعدة مواق��ع ح�صا�صة 
ك� مط��ار ج��ازان، ميناء ج��ازان، حمطة ومن�ص��اآت حتلية 
املي��اه الك��رى يف منطق��ة “ال�صقي��ق”، مطار اأبه��ا، املطار 
والقاع��دة املهمة واحليوية للق��وات اجلوية ال�صعودية يف 
خمي�ض م�صيط “قاعدة امللك خالد اجلوية”، مطار جنران، 
وخمازن النفط التابعة ل�صركة اأرامكو يف جازان وجنران.

شلل تام
يوج��د بني جمي��ع االأهداف التي تق��ع يف مرمى الطائرة 
قا�ص��ف اليمني��ة، ثماني��ة مراك��ز حيوي��ة ومهم��ة، والتي 
يف ح��ال ا�صتهدف��ت م��ن قبل ه��ذه الطائرات، ف��اإن املناطق 
ال�صعودي��ة  ال�صرقي��ة  ال�صرقي��ة، وخ�صو�ص��ا اجلنوبي��ة 

�صت�صاب بال�صلل.

مجمع “الشقيق” لتحلية املياه:
وتعت��ر واحدة من هذه املراك��ز احليوية، حيث توؤمن 
مياه اجلزء االأكر من مناطق جنوب �صرق ال�صعودية، ويف 

حال ح��دوث اأي انفجار يف هذه املن�صاآت، اأو تدمري خمازن 
التخزي��ن، ومن�صاآت نقل املياه، فاإن جزًء كبريًا من مناطق 

جنوب و�صرق ال�صعودية، �صت�صاب باأزمة حقيقية.

قاعدة امللك خالد اجلوية:
وتق��ع يف خمي���ض م�صي��ط، وله��ا م�صاحة وا�صع��ة، وقد 
حتول��ت با�صتمرار اإلى هدف �صه��ل لل�صواريخ البالي�صتية 
اليمني��ة، لكنه��ا �صت�صبح من االآن ف�صاع��دًا مع وجود هذه 
الطائرة امل�صرية، هدفا لهجماتها الدقيقة. واإ�صافة لقاعدة 
املل��ك خالد يف خمي�ض م�صيط، ف��اإن الطائرة قا�صف ميكنها 
الو�ص��ول اإل��ى ث��اث مط��ارات �صعودي��ة يف جن��وب �صرق 

الباد، وهي مطارات جنران، وجازان، واأبها.

أهداف بحرية
هجم��ات قا�ص��ف الدقيق��ة ل��ن تقت�ص��ر عل��ى الياب�ص��ة 
وح�صب، فبالتاأكيد اأن ال�صفن احلربية ال�صعودية املعتدية 
�صيك��ون لها ن�صيب وافر من اال�صتهداف، و�صتكون قا�صف 
رديف��ا للق��وارب االنتحاري��ة، الت��ي بات��ت ت�ص��كل حتدي��اً 
وتهدي��دًا جدي��دًا لق��وة الع��دوان البحرية. فوج��ود راأ�ض 
حربي يف طائرة م�صرية، يعني اأن من يتحكم بهذه الطائرة 
قادر على اإ�صابة اأهداف��ه بوا�صطة تنفيذ عملية انتحارية، 
ع��ر اال�صتفادة م��ن اأجه��زة الكامريات املركب��ة على هذه 
الطائ��رة، وتدمري تل��ك االأهداف، واحل��اق خ�صائر كبرية 
مبواق��ع العدو. وال نن�صى كيف اأن ابطالنا ا�صتخدموا هذه 
التكنولوجي��ا يف حاالت اأخرى، عندما قاموا بعملية كبرية 
متثل��ت با�صته��داف فرقاط��ة “املدين��ة” التابع��ة للق��وات 
البحري��ة يف اجلي���ض ال�صعودي بوا�صطة ق��ارب انتحاري، 
حيث احلقت هذه العملية اأ�صرارًا  بالغة يف تلك الفرقاطة، 
ال �صيم��ا يف املروحي��ة التي كانت حتملها ف��وق مهبط على 

�صطحها.

إعداد / فؤاد اجلنيد

انته��ت قم��ة ظه��ران اجلن��وب قب��ل اأن تب��داأ، فم��ا يف 
ا�س��م  حم��ل  وعنوانه��ا  بطنيه��ا،  يف  كم��ا  لي���س  ظهريه��ا 
“القد���س”، تل��ك املدين��ة الت��ي يجم��ع املوؤمت��رون على 
اإل��ى  وي�س��ارعون  ومواق��ف،  ومبادئ��ا  �س��لوكا  خذالنه��ا 
الو�س��اية بها وقذعها باأب�س��ع النعوت يف كل حمفل. قمة 
حتكم��ت ال�سواري��خ اليمني��ة يف حتديد م��كان انعقادها، 
وطغت عل��ى مفا�سلها �سحوم الرتاب��ة واملحاباة والنفاق، 
و�هتم��ت وفودها باأطب��اق �لآكالت، و�لتق��اط �أكرب عدد 
م��ن ال�س��ور التذكارية للخيبة واالنبط��اح، يف حني انبهر 
اجلمي��ع برتجل ال�سي�سي امل�سري للحديث، وحّدة نرباته 
الت��ي بداأه��ا بالتهديد والوعي��د، وانهاه��ا باالإ�سفاق على 
م��دن �ململك��ة م��ن �صو�ري��خ بال�صتيكي��ة تطلقه��ا عنا�صر 

مينية يف األعاب ما بعد قيلولة الظهرية.

أنظمة ال متثل الشعوب
ت��درك �صع��وب االأقط��ار العربي��ة اأن خمرج��ات القم��م العربية ال 
تتج��اوز املحاب��ر وال��ورق، واأنه��ا لي�صت اأكرث م��ن ا�صته��اك ملفردة 
“االإجم��اع العرب��ي” الذي انقر�ض قبل �ص��ن الر�صد. موا�صيع هنا، 
واأوراق هن��اك، جميعها حج��زت مكانا مبكرا يف جدول االأعمال، لكنها 
و�صعت يف تاب��وت البيان اخلتامي قبل موعد االنعقاد باأيام، لتح�صر 
القم��ة بقالبها ال قلبها، ومبناه��ا ال معناها، وقبل ذلك �صكلها املنف�صل 

كلي��ا عن جوهرها. قمة عقيم��ة تاأتي يف ظل عدوان البلد امل�صيف على 
جريان��ه، وتدخاته يف بلدان املنطقة برمته��ا، وتاأتي بعد �صاعات من 
ع��دوان ثاثي عل��ى بلد عرب��ي �صلبت من��ه الع�صوي��ة يف عروبة غري 
جامعة. قمة، تابعها املواطن العربي كطفل فقري، راأى دمية من وراء 

الزجاج، فاحرتم فقره وان�صرف.
بني القدس وايفانكا

مل يك��ن ل� “القد���ض” ن�صيب حقيقي يف هذه القم��ة بالرغم من كونها 
حمور القمة وعمودها، فاحلديث عنها مل يتعد جمرد التنظري والتحليل، 
ور���ض كلمات اخلطاب��ات بعبارات الت�صامن والتعاط��ف الزائف، لكن 
الواقع يحكي اأمرا خمتلفا، فهو يك�صف اأن ذلك املبلغ املايل الذي ر�صده 
العاه��ل املبج��ل لدعمها، ال ي�ص��اوي جزءا م��ن تكاليف ماأدب��ة الغداء، 
واأن �صيق��ان “اإيفانكا ترامب” وحده��ا جلبت خلزينتها اأربعمائة مليار 
دوالر، وه��و م��ا مل حتظ قبة ال�صخ��رة باأع�صار اع�ص��اره، كل ذلك الأن 
حمددات االهتمام ومعايريها ترجح كفة الع�صرينية ال�صقراء، فالقد�ض 
برتوقه��ا املنك�صرة مل ت�صر اخلاطر، وجتاعي��د وجهها العربي ال�صامد 
اأقرب لوجه الرجل، ف�صا عن كروية قبتها التي تختزل بداخلها الهوية 
والدي��ن، واحل�ص��ارة والتاأري��خ، لك��ن اأولئك اآث��روا جغرافي��ا القوام 
االإيفانك��ي، واختزلوا عروبتهم ومقد�صاتهم يف قباب ج�صدها وحماريب 
مفاتنه��ا. نحن كيمنيني ال نكرتث لهكذا �صل��وك، فا وقت لدينا لالتفات 
للمراهقني وكرم عطائهم لل�صراب، لكننا ناأخذ االأمر من جانب اهتمامنا 
باأرق��ام التبعات االقت�صادية لعدونا، وفارق الت�صليح االأمريكي، ونرى 
كيف اأن �ص��اق واحدة اأق�صر بكثري من �صاروخ ب��در البالي�صتي، كلفت 

االقت�صاد ال�صعودي ما مل يكن يف احل�صبان.

صواريخ باستيكية
مل يح��دد الرئي���ض امل�صري عب��د الفتاح ال�صي�صي رغ��م كونه رجا 
ع�صكري��ا، ما اإذا كانت ال�صواري��خ البا�صتيكية من البا�صتيك اخلام، 
اأم م��ن البا�صتيك املع��اد تدويره. لكنن��ا مع اإميانن��ا باأنها هفوة غري 
مق�ص��ودة، اإال اأنه��ا حتمل الكثري من احلقيق��ة، فاأرباب الف�صل عليه، 
ي�صمونه��ا مقذوف��ات ميني��ة، ويهرول��ون نح��و العوا�ص��م الغربي��ة 
لاحتم��اء منه��ا ب��دروع دفاعية باهظ��ة الثم��ن، ناهيك ع��ن ال�صراخ 
والعوي��ل يف كل جل�ص��ة ملجل���ض االأم��ن، اأو اال�صتج��داء ب��اأي زي��ارة 
ملبع��وث اأممي. لقد حتدث �صي�صي م�صر عن عنا�صر مينية تقف وراء 
اإطاق ال�صواريخ، ومل يتحدث عن عنا�صر اإيرانية، اأو جنود حلزب 
اهلل، وه��و بذلك يفند خرافات �صماعات طه��ران وال�صاحية اجلنوبية 
الت��ي تتخن��دق الريا�ض ورائهم��ا، ويجاهر بحقيق��ة اأن هناك مينيني 
يدافع��ون عن بلده��م، وي��ذودون باأرواحهم ع��ن كرامته��م وعزتهم، 
ويع��رتف مب�صروعي��ة ردهم وردعه��م لبلد غازي ال يت��ورع عن القتل 

واالإجرام، والدمار واحل�صار.
هفوة وغفوة

يف رد لوزير خارجية قرن ال�صيطان، حاول اجلبري ترير نقل القمة من 
الريا���ض الأ�صباب تتعلق مبناورة ع�صكرية قريبة م��ن الظهران ت�صتدعي 
ح�ص��ور الزعم��اء الع��رب امل�صارك��ني يف القمة، لكن��ه يف �صي��اق احلديث 
والتري��ر اع��رتف �صراح��ة بو�ص��ول ال�صواري��خ اليمنية اإل��ى الريا�ض 
واإمكاني��ة و�صوله��ا اإل��ى الظهران، حيث ق��ال: اأن نقل القم��ة العربية من 
الريا���ض مل يك��ن لدواعي اأمني��ة خوفا م��ن ال�صواريخ اليمني��ة، فهي قد 
ت�ص��ل للظهران، واإمنا جاء النق��ل ب�صبب قرب الظهران من مكان املناورة 
الع�صكرية. لقد كان اجلبري �صادقا يف هفوته، فمبالغته يف الترير والتاأكيد 
عل��ى �صب��ب اآخ��ر لنقل القم��ة، جعله يتف��وه بحقيق��ة تخفيه��ا مكنوناته، 
متام��ا كال�صي�صي الذي قادت��ه املبالغة يف اال�صفاق عل��ى اأولياء نعمته من 
ال�صواري��خ اليمنية، اإلى االعرتاف بيمنية مطلق��ي تلك ال�صواريخ حتى 

واإن كانت با�صتيكية كما و�صفتها هفوته الافتة.

بينما كانت جثث اجلنجويد تلعُق رمال ميدي! 
و�صرخاُت ال�صناديد ترتدد يف قلب �صرواح! 

واقتحامات املجاهدين تبكي ال�صعاودة فيما وراء 
احلدود! 

واجلرعة ال�صاروخية تدك املع�صكرات!
كان��ت ُهن��اَك ملحم��ة، ت�صب��ه االأ�صاطري، ب��ل اأكر 
��َك ُت�صاِهُد اأ�صوًدا  ��ُل اإليَك اأنَّ م��ن االأ�صاطري، حتى ُيخيَّ

ومنوًرا، ال اإن�ًصا وب�صرا...
العقب��ة وم��ا اأدراَك م��ا العقب��ة، ه��ي يف اجل��وف، 
لكنه��ا حكاية م��ن احلكايات الُكرى، وتب��داأ حكايتها 
قب��ل �صنت��ني بال�صبط، وبالتحدي��د يف تاريخ 6 اإبريل 
2016 حي��ُث عِل��َم الع��دو ب��اأنَّ العقبة ه��ي كا�صمها، 
وهي امل�صيط��رة على اخلط الع��ام، وتخنق عا�صمة 
املحافظة؛مديري��ة احلزم، وهي الت��ي من اعتاها ال 
ين��زُل منه��ا اإال مبعج��زة.. ح�صينٌة منيع��ة.. فح�صَد 
لها الغزاة، طائ��رات االإف15 واالإف16 واالأبات�صي، 
واآالف املرتزق��ة من كل حدٍب و�صوب، وخ�ص�ض لها 

مايني الدوالرات كر�صوة و�صراء ذمم عبيد املال..
اليوم؛رحَلْت ح�صيلة حرب ال�صنتني خلف الظهور 

، وذهب��ت ملي��ارات الر�ص��اوي للمرتزق��ة ولل�ص��اح 
اأدراَج الرياْح..

اليوْم؛ لفَظْت العقبة اخُلبَث واخلبائْث، ولكنها مل 
تفَعْل اإال حنَي قاَل لها االأبطال اإنا قادمون!

�صعدوا بعَد اأن توزعوا يف خطٍة جديدة، مل ي�صبق 
اأن طبقوه��ا من قبل، يف جيِب كل واحٍد م�صحفه، ويف 
ي��د كل منه��م ر�صا�ص��ه، ويف اأُذِن كل واح��ٍد منهم اأننُي 
ابن��ة اخلوخة، ب��ل ابنة اليمن كلها.. ب��داأت الر�صائل 
االأولى تر�صلها املدفعية اإلى اأعلى العقبة، ويتم الردُّ 
م��ن املرتزق��ة، فيم��ا كاَن االأ�صباُل االأبط��ال، يذرعوَن 
اجلب��اَل ت�ُصلًق��ا، وكاأمن��ا ي�صع��دون �صه��ًا ممت��دا، 
فالعقبٌة يف �صوٍق اإليهم، وهم يف �صوٍق اإليها، هي منهم 
وه��م منها، وت��كاُد من فرط �ضوقه��ا للقائهم ت�ضقُّ لهم 
طريًق��ا اإل��ى اأعاه��ا، وتكاُد م��ن غيظه��ا وحنِقها، من 

املرتزقِة امل�صتاأجرين؛ اأن تن�صقَّ وتبتلعهم...
مل تتوق��ف املدفعي��ة ع��ن الت�صدي��د، ومل يتوق��ف 
املُ�ص��ور ع��ن احلم��د وال�صك��ر والتكبري، وه��و يرى 
اهلل م��ن يرمي وُي�صدد، فالقذائ��ُف ت�صقط حيُث يجب، 
وتعب��ُث بعق��ول وقل��وب املرتزق��ِة قب��َل اأن مت��زق 
عُب قد بداأ من اأعلى العقبة؛ عَر  اأج�صاده��م، كان الرُّ
اأ�صوات املرتزق��ِة و�صياحهم، م��ن �صربات القذائف 
املُ�ص��ددة، وكما هي العدوى ت�صري فقد �صرى الرعب 
اإل��ى م��ن اأ�صفل الراأ���ض، وت�صل��ل اإلى قل��وب واأفئدة 
ال�ص��ف الث��اين م��ن امل�صتاأجري��ن، وب��داأ خوفه��م من 

القذائِف اأ�صد...
ومل يكون��وا يعلموَن باأنَّ الرع��َب احلقيقي ي�صعُد 
اإليه��م عل��ى قدم��ني، وهوالرع��ُب الق��ادُم م��ن اأ�صف��ِل 

العقبِة هو االأ�صدُّ واالأنكى واالآمل..

�صعَد االأ�صباُل االأبطال، واأعينهم ك�صقوٍر جارحة، 
تتحرُك مينًة وي�صرة، وبو�صلتها اإلى االأعلى، ويلمُح 
اأول املجاهدين؛ ثاث��ة مرتزقة، يطلقون النريان من 
ر�صا�صاٍت ثقيلة، ويختبئ��ون خلف جدراٍن حم�صنة، 
اأر�ص��َل لرفاقه اإ�ص��اراٍت بي��ده، واأر�صَل للع��دو قنبلًة 
يدوي��ة، ح�ص��دت م��ن املرتزق��ة م��ا ح�ص��دت، ولكنَّ 
املوق��َع ملي��ئ بالكث��ري، تقدم خط��وات ور���ضَّ اثنني 
منه��م، فيما تكفل بقي��ة املجاهدين، ب�ص��رب امليمنة، 

وحما�صرة الع�صرات خلف ال�صخور الكبرية...
وق��ف املجاه��ُد ير���ضُّ املرتزق��ة وجه��ا لوج��ه، ثم 
يخف���ض راأ�صه قلي��ًا، لكنه ي�صمُع اإط��اق الر�صا�ض 
م��ا ي��زاُل كثيًفا.. ق��اَم كاالأ�ص��ِد اله�ص��ور وتقدم نحو 
املتار���ض املح�صنة، وهو يك��ر وير�صهم وجها لوجه 
م��ن نقط��ة ال�صفر.. اإنن��ي حني �صاهدُت تل��ك اللحظة 

قل��ُت اأي �صل��ٍب اأجنَب ه��ذا البطل، واأيُّ رح��ٍم حمَل 
ه��ذا ال�صندي��د، اإن��ه ورفاق��ه املقتحمون م��ن اأ�صجع 
واأ�صل��ب، واأكف��اأ ، واأخل���ض، واأنب��ل، م��ن اأجنبتهم 
وكاأنن��ي  املقتحم��ني،  ه��وؤالء  �صاه��دُت   ... اأمهاته��م 
اأ�صاهُد علًيا يف فتح خير، وعلًيا يف اخلندق، وعلًيا يف 
��ت ال�صيطرة على ذلك املوقع  اأحد، وعلًيا يف بدر.. متَّ
ِت االأق��دام يف ال�صعود نحَو اأعلى  ��ن، وا�صتمرَّ املح�صَّ
القم��م، وهن��اك مت جندل��ة املواجه��ني، وه��رب بقيُة 
املرتزقة يف م�صهٍد ُيث��ري ال�صفقة..يهرُب بع�صهم على 
قدميه، ويهرُب طقم تارًكا جنوده، ويفرون كالفئران 
املذع��ورة.. ويرتك املرتزقة العم��اء اخلونة خلفهم 
اأك��رث من ع�صرين جثًة هام��دة، قِبلْت اأن تبيَع اأر�صها 

وعر�صها بثمٍن بخ�ض...
وبعدها ت�صج��ُد العقبة �صكرا هلل، وي�صجد االأ�صبال 

حمًدا هلل...
وم��ا تزال عقولن��ا منده�صة لذل��ك االأداء، وقلوبنا 

خا�صعًة لرب االأر�ض وال�صماء..
ُد م��ا حيين��ا: �صك��ًرا هلل وللقائ��د، ولرج��ال  ون��ردِّ

امل�صرية وال�صرية والتاريخ!

تقارير

ف������������ا اقتح���������ں العق������ب������������������������ة!  

ال�����ط�����ائ�����رات ال���ي���م���ن���ي���ة امل����س����ي����رة: ال�����رع�����ب ال�����ق�����ادں م�����ن اجل�����ن�����وب..

م�����ص�����ب�����اح ال�����ه�����م�����دان�����ي

ق������م������ة ال��������ص��������واري��������خ ال�����ب�����اس�����ت�����ي�����ك�����ي�����ة..
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صحيفة األيام 24 المغربية:
امل������غ������رب ي�����ق�����رر س����ح����ب ط�����ائ�����رات 

امل�����ش�����ارك�����ة ف�����ي ح�������رب ال���ي���م���ن
ك�صف��ت �صحيف��ة االأيام 24 املغربي��ة اأن املغرب قرر �صح��ب طائراته امل�صاركة 

�صمن التحالف ال�صعودي يف احلرب على اليمن.
ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر مغربية مطلعة قولها اإنه اإنه بتوجيه من، اجلرال 
دوك��ور دارم��ي عب��د الفتاح ال��وراق املفت���ض العام للق��وات امل�صلح��ة امللكية مت 
ا�صتدعاء ال�صرب املكون من 6 طائرات كانت ترابط يف قواعد التحالف ال�صعودي.
يذك��ر اأن العاقات ال�صعودية املغربية �صهدت موؤخ��رًا توترًا كبريًا على خلفية 
موقف املغرب من االأزمة اخلليجية الذي ردت عليه ال�صعودية بهجوم على ل�صان 
الوزي��ر بالدي��وان امللك��ي تركي اآل ال�صيخ ال��ذي قال اإن باده ل��ن ت�صوت ل�صالح 
ا�صت�صافة املغرب لبطولة كاأ�ض العامل 2026 ردًا على عدم ان�صجامها مع املوقف 

ال�صعودي �صد قطر.

صحيفة الرياض بالمملكة العربية :
 ت���ش���ن ه���ج���وم���ًا الذع��������ًا ع���ل���ى ح���زب 
اإلصاح اإلخواني في تعز »اإلخوان 

ف���ي احمل��اف��ظ��ة« ذراع احل���وث���ي 
عنون��ت �صحيف��ة الريا���ض باململكة 
ب��ارزا  عنوان��ا  ال�صعودي��ة  العربي��ة 
.واتخ��ذت  اليمن��ي  ال�ص��اأن  ح��ول 
مان�صي��ت  م��ن  ال�صعودي��ة  ال�صحيف��ة 
“الطابور اخلام�ض ينخر ج�صد اللحمة 
اليمني��ة” عنوانا رئي�صي��اً ملادتها حول 
اليم��ن، حتته عن��وان فرعي ج��اء فيه 
“االإخ��وان ذراع احلوث��ي يف  ال�صط��ر 

املحافظة”.
نقل��ت  و
ل�صحيف��ة  ا
يح��اً  ت�صر
مي��اً  عا ا
تعز  ملحاف��ظ 
م��ن  املع��ني 
الف��ار  قب��ل 
وه��و  ه��ادي 
في��ه  يهاج��م 

حزب اال�صاح االإخواين .
و �ص��ن حماف��ظ تع��ز املناف��ق اأم��ني 
اأحم��د حممود هجوم��اً الذع��اً على من 
اأ�صماه��م الطاب��ور اخلام���ض يف تع��ز، 
م��ع  العاق��ة  تعك��ري  اإل��ى  و�صعيه��م 

التحالف العربي.
وق��ال حممود يف موؤمتر �صحفي: “يا 
اأبناء تعز االأحرار الكرام هناك طابور 
خام���ض يعم��ل �صدكم ومهمت��ه اإ�صعال 
احلرائ��ق والفنت بينك��م، ويت�صاوى يف 
نتائج ما يقوم به من دعوة للتظاهرات 

م��ع  الكاذب��ة  والبيان��ات  والدعاي��ات 
اأه��داف االنقاب احلوثي يف اإبقاء تعز 
رهين��ة للح�صار والقت��ل والتجويع”. 

حد تعبريه.
واأك��د على االإميان ال�صادق والنزيه 
باأنن��ا االآن يف خن��دق واح��د ومعرك��ة 
واح��دة وم�ص��ري م�صرتك م��ع اإخوتنا 
يف التحال��ف العرب��ي بقي��ادة اململك��ة 
ت  ا ر م��ا الإ ا و
بي��ة  لعر ا
 . ة ملتح��د ا
املعيب  وم��ن 
ن�صك��ت  اأن 
بع���ض  ع��ن 
ت  ا �ص��و الأ ا
ة  ر ج��و ملاأ ا
حتاول  الت��ي 
د  �صطي��ا ال ا
يف املي��اه العك��رة، واإنه خلط��اأ ج�صيم 
ب��ل جرمي��ة نرتكبه��ا يف ح��ق اأنف�صن��ا 
ووطننا وم�صتقبلنا اأن ن�صمح الأي كان 
اأن ي�صق �صفوفنا وي�صيء لتحالفنا مع 

اأ�صقائنا”.
واليم��ن  تع��ز  “حتري��ر  اأن  وراأى 
قاطب��ة ل��ن يك��ون باالإ�ص��اءة وتوجيه 
الذي��ن  حللفائن��ا  الزائف��ة  االتهام��ات 
هبوا لن�صرتن��ا ومل يبخل��وا باأموالهم 
ودمائه��م يف �صبي��ل ذلك، ب��ل يف تعزيز 

قيم ال�صراكة فيما بيننا.”

غوي��را”  دي��ا  اأوك��ي  “يل  �صحيف��ة  انتق��دت 
االإيطالي��ة، اال�صتقب��ال احلاف��ل ال��ذي حظ��ي به 
ويل العه��د ال�صعودي حممد ب��ن �صلمان يف باري�ض 
والذي و�صفت��ه باأنه “جمرم ح��رب” وامل�صوؤول 
وت�صاءل��ت  اليمن��ي..   ال�صع��ب  دم  نزي��ف  ع��ن 
ال�صحيف��ة االإيطالية عن الدور القذر الذي يلعبه 
الرئي�ض الفرن�ص��ي اميانويل ماكرون، وحممد بن 
�صلم��ان يف ال�ص��رق االأو�صط، معت��رة ان مواقف 
باري�ض ت�صبه املواقف االمريكية التي تعتمد على 
�صيا�صة الكيل مبكيالني، التي تتبعها وا�صنطن منذ 
الق��دم عند تعاملها مع ق�صاي��ا ال�صرق االأو�صط..  
واأ�صاف��ت ال�صحيف��ة “م��ن املث��ري لاهتم��ام اأن 
الرئي���ض الفرن�ص��ي اأدان موؤخ��را ال�صيا�ص��ة التي 
يتبناها ب�صار االأ�صد يف �صوريا، اإال اأنه ا�صت�صاف، 
مل��دة ثاث��ة اأي��ام يف ق�ص��ر االإليزي��ه، ويل العه��د 
ال�صعودي ال��ذي يعد متورط��ا يف ارتكاب جرائم 

يف ح��ق ال�صعب اليمن��ي”..  واأكدت ال�صحيفة اأن 
ي�صعى من وراء الزيارة اإلى تبيني  �صلمان  “ابن 
مام��ح ا�صرتاتيجية فرن�صا يف ال�صرق االأو�صط”، 
م�صيفة: “تدرك ال�صعودية جيدا اأن باري�ض متثل 
ق��وة اإقليمية، و�صري��كا جتاريا مهم��ا، ف�صا عن 
اأنها حلي��ف دبلوما�صي قوي، وه��و ما يدفع بابن 

�صلمان اإلى تعزيز العاقات مع فرن�صا”.
الزي��ارة  خ�ص��م  يف  اأن��ه  ال�صحيف��ة  وبين��ت   
الر�صمي��ة لويل العهد ال�صعودي، حممد بن �صلمان 
اإلى باري�ض، بلغت قيم��ة االتفاقيات االقت�صادية 
ب��ني ال�ص��ركات الفرن�صي��ة وال�صعودي��ة اأكرث من 
18 ملي��ار دوالر، مع العلم اأن فرن�صا تلعب دورا 
�صم��ن م�ص��روع اب��ن �صلم��ان “روؤي��ة 2030”. .  
ولفت��ت ال�صحيف��ة الى ان ه��ذه االتفاقي��ات تعد 
مبثاب��ة تتمة جلمل��ة م��ن ال�صفقات تبل��غ قيمتها 
امللي��ارات، اأبرم��ت ب��ني فرن�ص��ا وال�صعودي��ة يف 

جم��ال االأ�صلحة، حي��ث تعد باري�ض م��زودا هاما 
للجي���ض ال�صع��ودي يف احل��رب الت��ي ي�صنها �صد 
اليم��ن.. ورغ��م املعار�ص��ة ال�صعبي��ة الكبرية يف 
بال�ص��اح،  ال�صعودي��ة  باده��م  لتزوي��د  فرن�ص��ا 
ب�صبب اجلرائ��م التي ارتكبته��ا اململكة يف اليمن، 
حي��ث بلغ ع��دد القتلى ح��وايل 10 اأالف �صخ�ض، 

اال ان الرئي���ض الفرن�ص��ي لن يرتاج��ع عن تزويد 
ال�صعودي��ة باالأ�صلحة. وبح�ص��ب ت�صريح �صابق 
ل��ه بخ�صو���ض املل��ف اليمن��ي، اأكد ماك��رون اأن 
اأم��ن العربية ال�صعودية عل��ى راأ�ض اأولوياته، يف 
ح��ني اأدان الهجمات التي ي�صنه��ا ان�صار اهلل �صد 

الريا�ض.

صحيفة »لي أوكي ديال غويرا« اإليطالية: 

باري������س؟! ف������ي  احل������رب  مج������رں  ماك������رون  يس������تقبل  كي������ف 

�صجل��ت الق�صية الفل�صطيني��ة بندًا ثابت��اً يف القمم العربية 
من��ذ 72 عاماً، ب��دءًا من قمة اأن�صا�ض مب�ص��ر يف مايو 1946، 
وم��رورًا بقمة الاءات الثاث يف اخلرط��وم بعد نك�صة يونيو 
1967، وقم��ة ب��ريوت يف مار���ض 2002 الت��ي اأق��رت مبادرة 
العه��د  اإ�صرائي��ل املقرتح��ة م��ن ويل  م��ع  العربي��ة  ال�ص��ام 
ال�صع��ودي حين��ذاك االأم��ري عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز، حيث 
عر���ض عل��ى اإ�صرائي��ل ان�صحاب��اً كام��ًا م��ن االأرا�ص��ي التي 
احتلته��ا 1967 مقابل �صام �صام��ل، وتطبيع يف العاقات مع 
ال��دول االأع�ص��اء يف اجلامع��ة العربية، وو�ص��واًل اإلى القمة 
العربي��ة يف الظهران التي تعقد بعد غ��د ملوا�صلة النقا�ض عن 

ذات البند ولكن يف ظروف وتطورات خمتلفة.
اإ�صرائي��ل كانت وال تزال حم��ورًا مهماً على طاولة العرب، 
واجتماع��ات اجلامع��ة العربية الدائمة، وم��ع كل ما تقرر مل 
ن�صل اإلى حل، اأو حل تر�صى به اإ�صرائيل، وان�صغلنا مع هذا 
احل��ل عن ق�صاي��ا عربية جوهري��ة اأهمها اخلط��ر االإيراين يف 

املنطق��ة، وتداعياته التي و�صلت اإلى احت��ال اأربع عوا�صم 
عربي��ة، وثاث جزر اإماراتي��ة، بينما اإ�صرائيل حتتل عا�صمة 
عربية واحدة، واإيران التي تن�صر الطائفية وت�صّدر االإرهاب 
وتدع��م جماعاته املتطرفة وتتدخل يف �صوؤون االآخرين، بينما 
اإ�صرائيل مل تتجاوز حدود دولتها على االأقل يف العقد االأخري.
على العرب اأن يدركوا اأن اإيران اأخطر عليهم من اإ�صرائيل، 
التم��دد  طري��ق  يف  حتمله��ا  الت��ي  االأيديولوجي��ا  وحتدي��دًا 
والهيمن��ة والنفوذ، وال�صواهد على ذلك كثرية، حيث جعلت 
م��ن �صعار املوت الإ�صرائيل و�صيلة لترير منطلقاتها الفكرية، 
وممار�صاته��ا القمعي��ة، وفرزه��ا الطائفي، وجتني��د خاياها 

لتنفيذ م�صروعها الكبري.
الي��وم ال خيار اأمام العرب �ص��وى امل�صاحلة مع اإ�صرائيل، 
وتوقي��ع اتفاقية �ص��ام �صامل��ة، والتفرغ ملواجه��ة امل�صروع 
ح��د  وو�ص��ع  الن��ووي،  وبرناجمه��ا  املنطق��ة،  يف  االإي��راين 
لتدخاته��ا يف ال�صوؤون العربي��ة، وهو خيار ال يقبل اأي ترير 

اأو تاأخ��ري، اأو حت��ى م�صاوم��ات ومزاي��دات عل��ى الق�صي��ة 
الفل�صطينية؛ الأن اإيران ت�صّكل تهديدًا مبا�صرًا على الكل.

قم��ة الظه��ران �صتك��ون بداي��ة الإع��ان املوق��ف العربي 
م��ن اإي��ران، وف��رزًا �صيا�صي��اً مل��ن يك��ون تابع��اً اأو م�صتقًا 
يف ق��راره؛ ليك��ون الت�صحي��ح م��ن الداخل العرب��ي طريقاً 
جديدًا للمواجهة ال�صاملة، ولي�ض من دول تواجه وتتحّمل 
تداعي��ات امل�صروع االإي��راين، وامليلي�صي��ات احلزبية التي 
تدعمها، واأخ��رى متد يدها اإلى اإيران تقرب��اً.. هذا املنطق 
مل يع��د مقب��واًل، وال يج��وز ال�صك��وت عن��ه، خ�صو�صاً اأن 
اأه��م دولة عربية »ال�صعودية« تتعر�ض لتهديد ال�صواريخ 
احلوثي��ة املدعومة من اإي��ران، وحدوده��ا اجلنوبية على 

خط املواجهة مع تلك امليلي�صيات.
قم��ة الظه��ران لن تخ��رج اإاّل بق��رار تاريخ��ي.. ال�صام مع 
اإ�صرائي��ل ومواجهة م�صروع اإيران الطائفي؛ الأن النتيجة من 
يرف�ض ال�صام يخدم اإيران، وعليه اأن يتحّمل تبعات قراره.

صحيـــــــفة الــــــــريــــــــــــــــاض الرســـــــــــــــميـــــــــــة: 

ق��م��ة ال��ظ��ه��ران ي��ج��ب أن ت��ت��خ��ذ ق����رار ال���س���ام م���ع إس��رائ��ي��ل

زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين:

 السعودية تستعمل أسلحة محرمة ضد اليمنيني ما رأيكم لو نذهب لنقصف املطارات السعودية كما فعلتم في سوريا
�صكك زعيم حزب العم��ال الريطاين املعار�ض جريميي 
كورب��ني، ام���ض االثن��ني، يف االأ�صا���ض القان��وين مل�صاركة 
بريطاني��ا يف الهجمات على �صوري��ا، حيث قال اإن ال�صربة 

يف �صوريا تثري الكثري من الت�صاوؤالت القانونية.
ووج��ه كوربني �صوؤاال اإلى رئي�صة الوزراء خال جل�صة 
طارئة عقدت بالرملان يف لندن ب�صاأن ال�صربة الريطانية 
يف �صوري��ا يوم ال�صب��ت، حيث قال: “مل��اذا �صوريا ولي�ض 

ال�صعودية؟”.
وتاب��ع قائا “االأزم��ة اليمنية هي اأ�صواأ اأزم��ة اإن�صانية 

يف الع��امل فلم��اذا توا�ص��ل احلكوم��ة الريطاني��ة دع��م 
ال�صعودي��ة؟”، م�صريا اإلى اأن بريطانيا حتركت يف �صوريا 

لكنها مل تتحرك يف اليمن التي تواجه كارثة اإن�صانية.
وع��رج قائا “ال ن��رى يف الواقع اأنه مت �صرب اأي بلدان 
اأخرى”، م�صيفا “�صرب من�صاآت يف ال�صعودية ال �صيما اأن 
اململك��ة ت�صتخدم القنابل الف�صفورية والذخائر املحظورة 

وفق تقرير ن�صرته املنظمة االإن�صانية ال�صهر املا�صي”.
ووا�ص��ل مت�صائ��ا: ” كي��ف يتواف��ق هذا م��ع موا�صلة 
بريطانيا بيع االأ�صلحة اإلى اململكة العربية ال�صعودية؟”.

يف  الع�صكري��ة  التح��ركات  اأن  عل��ى  كورب��ني  و�ص��دد 
االأرا�ص��ي ال�صورية ا�صتبق��ت نتيجة حتقيق منظمة حظر 
االأ�صلح��ة الكيميائي��ة، م�صددا عل��ى اأن الرملان الريطاين 
�صاحب ال�صاحية يف اإقرار اأو رف�ض االأعمال الع�صكرية.
وطال��ب املعار���ض الريط��اين بو�ص��ع قان��ون لت�صبح 
مناق�ص��ات الرمل��ان للتدخ��ات الع�صكري��ة ملزم��ة ودعا 
رئي���ض ح��زب العم��ال الريط��اين رئي�صة ال��وزراء العمل 
م��ع جميع ال��دول مبا فيه��ا رو�صي��ا واإيران حل��ل االأزمة 

ال�صورية.

االأمريكي��ة«،  الدف��اع  »موؤ�ص�ص��ة  رك��زت 
عل��ى ال�صواري��خ البالي�صيتي��ة الت��ي اأطلقته��ا 
الق��وة ال�صاروخية اليمنية باجت��اه االأرا�صي 
املا�صي��ني،  االأ�صبوع��ني  خ��ال  ال�صعودي��ة 
واعت��رت اأن اإطاق تل��ك ال�صواريخ بالتزامن 
مع زيارة ويل العهد ال�صعودي االأمري حممد بن 
�صلمان اإل��ى الواليات املتح��دة، مبثابة اإ�صارة 
�صيا�صية قوي��ة على اأن »اأن�ص��ار اهلل« م�صممة 
عل��ى موا�صل��ة احل��رب.. وحلل��ت املوؤ�ص�ص��ة 
االأمريكي��ة نوعية ال�صوراي��خ التي مت اإطاقها 
باجت��اه االأرا�صي ال�صعودي��ة، م�صرية اإلى اأنه 
وعلى الرغم من اأنه ال يوجد عدد دقيق لكل نوع 
م��ن ال�صواريخ الت��ي مت اإطاقها، فاإنها تركزت 
يف ثاث��ة اأنواع ه��ي »ب��ركان-H2«، و»قاهر
ال�صاروخني  »اأن  مبينة  و»ب��در-1«،   ،»M2
ب��ركان، وقاه��ر ا�صتخدما عدة م��رات، يف حني 
مل يك�ص��ف النقاب عن ال�صاروخ بدر-1، �صوى 

املوؤ�ص�ص��ة  وقدم��ت  املا�ص��ي«..  االأ�صب��وع  يف 
االأمريكي��ة �صرح��اً مف�ص��ًا ع��ن كل �ص��اروخ، 
والتكنولوجي��ة امل�صتخدمة يف �صناعتها، حيث 
اأ�ص��ارت اإل��ى اأن »ب��ركان-H2«، هو �صاروخ 
اأر�ض-اأر�ض وا�صع املدى، وي�صتطيع الطريان 
اإلى م��ا يقارب 600 كلوم��رتًا، وي�صتطيع حمل 
راأ���ض حربي ي�صل وزنه اإل��ى 750 كيلوغراماً، 

كما اإنه قادر على حمل راأ�ض نووي.
املوؤ�ص�ص��ة  قال��ت   ،»M2قاه��ر« وع��ن 
اإل��ى  تركيب��ه  يف  »ي�صتن��د  اأن��ه  االأمريكي��ة، 
ال�ص��اروخ �ص��ام اأر�ض-ج��و، ولك��ن مت اإعادة 
تغيريه ليوازي يف نظامه ال�صاروخ ال�صوفييتي 
اإل��ى  م�ص��رية   ،»SAM  )75-S(  2-SA
اأن��ه ميك��ن اأن يط��ري م�صاف��ة 300 كيلوم��رت، 
وي�صتطيع حم��ل حمولة ت��زن 200 كيلوغرام، 
وق��د مت تطوي��ره اأخ��ريًا للط��ريان م�صاف��ة قد 
ت�صل اإل��ى 400 كيلومرتا، وحمل 350 حمولة 

ت��زن كيلوغرام��اً.. وفيم��ا يخ���ض »ب��در-1«، 
الذي اأعلن��ت »اأن�صار اهلل«، اأنه��ا ا�صتهدفت به 
من�ص��اأة »اأرامكو« ال�صعودي��ة يف جنران، قالت 
املوؤ�ص�ص��ة االأمريكي��ة اإنه »ال توج��د معلومات 
ع��ن موا�صف��ات نطاق��ه، اأو حمولت��ه، متاح��ة 

للعامة«..
 و�صددت املوؤ�ص�صة الدفاعية على اأنه، وعلى 

الرغم م��ن اأن ال�صعودية اأعلن��ت عن اعرتا�ض 
جمي��ع تلك ال�صواري��خ، فاأن »م�ص��ادر عديدة 
ملواجه��ة  الدفاع��ي  النظ��ام  ق��درة  يف  �صكك��ت 
ال�صواري��خ البالي�صتية، الذي تدعمه الواليات 
املتح��دة يف الوالي��ات املتحدة عل��ى اعرتا�ض 
ه��ذه ال�صواريخ بفاعلية، حتى ل��و مت اإطاقها 

ب�صكل �صحيح«.

»مؤسسة الدفاع األمريكية«: دالالت الصواريخ الباليستية اليمنية
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العدوان
جرائم

ا�صت�صه��د واأ�صي��ب �صبعة مواطن��ني بغارات طريان الع��دوان االأمريكي 
ال�صع��ودي ور�صا�ض حر�ض احلدود ال�صعودي خ��ال �صاعات يوم االثنني 

املوافق 16 اأبريل. 
جن��م عنه��ا ا�صت�صهاد �صت��ة مواطنني من اأ�ص��رة واحدة  بغ��ارة لطريان 
الع��دوان االأمريكي ال�صعودي ا�صتهدفت منزلهم يف منطقة احلائط مبديرية 

حي�ض يف حمافظة احلديدة .

كم��ا اأن مواطناً اأ�صيب بنريان حر�ض احلدود ال�صعودي يف مديرية منبه 
احلدودي��ة مبحافظة �صعدة ،مبيناً اأن ق�صف��ا �صاروخيا ومدفعيا �صعوديا 
ا�صته��دف مناطق متفرقة م��ن مديرية رازح احلدودية م��ا اأدى الى اأ�صرار 
يف ممتل��كات املواطن��ني .. وا�صته��دف ق�ص��ف �صاروخي �صع��ودي مناطق 
متفرقة من مديرية باقم ، ومنطقة الغور مبديرية غمر احلدودية ،فيما �صن 
الط��ريان خم���ض غارات على منطق��ة عاف مبديرية �صح��ار و جبل ال�صمع 

غرب املدينة .
ويف املحافظ��ة نف�صه��ا �ص��ن الط��ريان اأرب��ع غارات عل��ى مع�صك��ر االأمن 
املرك��زي ،و غارة على ك�صارة مل�صلحة الط��رق يف منطقة االأزقول مبديرية 
�صحار،وغارتني على منطقة قحزة �صمال املدينة و ثمان غارات على مناطق 

متفرقة من مديرية باقم .
 و�صن طريان العدوان 12 غارة على منطقتي الفرع وال�صوح ووادي اآل 

ابوجبارة مبديرية كتاف .
يف حلج ا�صتهدف الطريان باأربع غارات منطقتي ال�صريجة وحماله بكر�ض 
يف املحافظة، و�صن 11 غارة على مديريتي حر�ض و ميدي يف حمافظة حجة 

،و غارة على قرية رمادة مبديرية نهم .
اإلى ذلك �صن اأن طريان العدوان ع�صر غارات على جبل الدود يف جيزان .

ستة شهداء وجريح بغارات الطيران ورصاص حرس احلدود السعودي

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بقصف سعودي وسلسلة غارات على أربع محافظات

حل �لعام �لر�بع على �ليمن �ل�صامد يف ظل عدو�ن �أمريكي �صعودي همجي، ��صتهدف فيها �لأر�ض و�لن�صان يف بالدنا، مرتكبا �ب�صع �ملجازر بحق 

�ليمني��ن ب��كل فئاته��م �حلربية و�ملذهبية، مل يفرق ب��ن طفل و�مر�أة و�صيخ م�صن. . خ��الل �صنو�ت �لعدو�ن �لأمريكي �ل�صع��ودي ق�صفت �لبيوت 

عل��ى روؤو���س �ساكنيها، واملمتلكات العامة واخلا�سة، يف اليمن ارتكبت جمازر وح�سية �ستظ��ل االجيال حتكي عن ب�ساعتها.. وقد عملنا يف �سحيفة 

�حلقيقة خالل �صنو�ت �لعدو�ن على ر�صد وتوثيق ون�صر جر�ئم �لعدو�ن خالل �أيام �ل�صبوع.

ا�صت�صه��د مواط��ن واأ�صي��ب اآخ��ران اأحدهم��ا 
طفلة جراء ق�ص��ف �صاروخي ومدفعي �صعودي 
عل��ى املديريات احلدودية يف �صع��دة ، فيما �صن 
ط��ريان العدوان �صل�صلة غ��ارات على حمافظات 

�صعدة ، تعز ، حجة وحلج .
فقد ا�صت�صهد مواط��ن واإ�صابة اآخر اإثر ق�صف 
�صاروخ��ي ومدفعي �صعودي مكثف على مناطق 

متفرقة مبديرية منبه احلدودية .
ق�ص��ف  ج��راء  بج��روح  طفل��ة  واأ�صيب��ت 
�صاروخ��ي ا�صتهدف منطق��ة اآل املقراين مبديرية 
حيدان ، كما ا�صتهدف ق�صف �صاروخي ومدفعي 

مناطق متفرقة من مديريتي رازح و �صدا .
كما اأن طريان العدوان �صن غارة على الطريق 
العام يف منطق��ة اآل ال�صيخ مبديرية منبه ونفوق 
ع��دد م��ن املوا�صي ، كم��ا ق�صف مناط��ق متفرقة 

مبدينة �صعدة بالقنابل العنقودية .

و�صن الطريان �صبع غ��ارات على مديرية باقم 
، ا�صتهدف��ت ثاث غ��ارات منها منطق��ة اآل مغرم 
باملديري��ة .. اإل��ى ذل��ك �صن طريان الع��دوان 13 
غ��ارة على مديريت��ي حر�ض و مي��دي مبحافظة 
حج��ة ، وخم���ض غ��ارات عل��ى مديري��ة م��وزع 

مبحافظة تعز .
ويف حمافظ��ة حل��ج ا�صتهدف الط��ريان بغارة 
مزرعة دواجن بال�صريجة يف منطقة كر�ض ، و�صن 

اأربع غارات اأخرى على املنطقة نف�صها .

�صن طريان الع��دوان االأمريكي ال�صعودي 29 
غارة على ث��اث حمافظات وجيزان ، وتعر�صت 
املناط��ق احلدودية لق�ص��ف �صاروخي ومدفعي 
اأ�ص��رار كب��رية يف  ام��راأة و  اإ�صاب��ة  اإل��ى  اأدى 

من��ازل املواطن��ني خ��ال �صاع��ات ي��وم الثاثاء 
املواف��ق 17 اأبري��ل.. جن��م عنه��ا اأ�صاب��ه امراأة 
بجروح وت�صررت منازل املواطنني جراء ق�صف 
�صاروخي ومدفعي �صعودي على مناطق متفرقة 

من مديرية رازح احلدودية .
ا�صته��دف ق�ص��ف �صاروخ��ي ومدفع��ي  كم��ا 
�صع��ودي منطق��ة الغور مبديرية غم��ر و مناطق 

متفرقة مبديريتي حيدان و الظاهر .
اإل��ى ذلك �ص��ن ط��ريان الع��دوان غارتني على 
منطق��ة بني مع��ني مبديري��ة رازح و مثلهما على 
منطق��ة االم��ارة مبديري��ة كت��اف ، وا�صته��دف 

بغارتني منطقة قحزة �صمال مدينة �صعدة .
و�ص��ن الط��ريان املع��ادي ثم��ان غ��ارات على 
منطق��ة طخي��ة مبديرية جم��ز و مديري��ة باقم و 

غارتني على منطقة املاحيط مبديرية الظاهر .
كما اأن ط��ريان العدوان االأمريك��ي ال�صعودي 
�ص��ن غارة عل��ى مزرعة اأح��د املواطنني مبنطقة 
احل�صيني��ة يف حمافظة احلدي��دة و ثمان غارات 
على منطقة الكمب مبديرية مقبنة حمافظة تعز .
ويف جي��زان �ص��ن الطريان غارت��ني على وادي 

جارة وغارتني على جبل الدود .

29 غارة على ثالث محافظات وجيزان وقصف على املناطق احلدودية

طيران العدوان يواصل استهداف 
املواطنني وتدمير ممتلكاتهم

سبعة شهداء وجرحى بغارات الطيران 
ورصاص حرس احلدود السعودي

وا�صل ط��ريان الع��دوان االأمريك��ي ال�صع��ودي ا�صتهداف 
املواطنني وتدمري ممتلكاتهم يف عدد من حمافظات اجلمهورية 
، حي��ث �صن اأكرث من 54 غارة خ��ال �صاعات يوم ال�صبت  15 

اأبريل  2018 م.
 فق��د اأ�صي��ب مواط��ن بر�صا�ض حر�ض احل��دود ال�صعودي 
يف منطق��ة الرق��و مبديرية منبه حمافظة �صع��دة ، وا�صتهدف 
ق�صف �صاروخي ومدفعي �صعودي مكثف مناطق متفرقة من 

املديرية ومديريات رازح و غمر و حيدان والظاهر .
و�ص��ن ط��ريان الع��دوان يف حمافظ��ة �صع��دة غارتني على 
اجلامع��ة اجلدي��دة يف منطق��ة قح��زة �صم��ال املدين��ة واأربع 
غ��ارات على منطقة امله��اذر مبديرية �صح��ار ، و غارتني على 

منطقة احلجلة يف مديرية رازح احلدودية .
كم��ا ا�صته��دف بغارت��ني منطق��ة الغ��ور يف مديري��ة غم��ر 
احلدودية ، و�صن غارة على منطقة عكوان مبديرية ال�صفراء 
و ثمان غارات على مناطق ال�صوح والفرع و اأ�صيق مبديرية 
كت��اف .. و ا�صت�صه��د طف��ل وجرح��ت امراأت��ان ج��راء غارات 
ط��ريان العدوان على منطق��ة احلائط بالرح يف حمافظة تعز 
، وا�صت�صه��د مواطن اإثر غارة لط��ريان العدوان على �صيارته 
املحمل��ة باخل�ص��ار يف منطقة الكمب مبديري��ة مقبنة .. و�صن 
ط��ريان العدوان غارت��ني بالقرب من املدين��ة ال�صكنية لعمال 
م�صن��ع االإ�صمنت بالرح وعلى منطقة الهيجة، و غارة �صمال 
مع�صكر خالد مبديرية موزع .. يذكر اأن الطريان املعادي �صن 
غ��ارة عل��ى منطقة ب��اب الفج مبديري��ة جبل را���ض و غارتني 
جوار مفرق املديرية وغارة اأخرى على منطقة جلدا مبديرية 

اجلراحي يف حمافظة احلديدة .

ي�صار اإلى اأن الطريان ا�صتهدف بغارتني �صمال مطار �صنعاء 
، و�ص��ن 13 غ��ارة عل��ى مديريتي حر���ض ومي��دي مبحافظة 

حجة، و غارة على جبل احلمام يف كر�ض مبحافظة حلج.
و�ص��ن ط��ريان الع��دوان 10 غ��ارات على موق��ع ال�صبكة و 

غارة على موقع الطلعة يف جنران .

مواطن��ني  �صبع��ة  واأ�صي��ب  ا�صت�صه��د 
ط��ريان  بغ��ارات  واأطف��ال  ن�ص��اء  بينه��م 
الع��دوان االأمريكي ال�صع��ودي ور�صا�ض 
حر���ض احل��دود ال�صعودي خ��ال �صاعات 

يوم االأحد املوافق 16/اأبريل/2018م.
فق��د ا�صت�صهد مواطنني اثن��ني من اأبناء 
مديري��ة منبه احلدودي��ة بر�صا�ض حر�ض 
ق�صف��اً  اأن  مبين��اً   ، ال�صع��ودي  احل��دود 
�صاروخي��اً ومدفعي��اً �صعودي��اً ا�صته��دف 

مناطق متفرقة من مديرية رازح .

و�ص��ن ط��ريان الع��دوان غ��ارة على 
مبنى املحكمة يف منطقة غمار و غارتني 
على منطقة �صعبان مبديرية رازح ، كما 
�صن غارة على خزان مياه مبنطقة طان 
و غ��ارة عل��ى منطق��ة م��ران يف مديرية 

حيدان .
ي�صار اإلى اأن الطريان ا�صتهدف بغارتني 
منطقة مذاب مبديري��ة ال�صفراء ومع�صكر 
كه��ان �ص��رق مدينة �صع��دة ، و�صن غارة 

على منطقة قحزة �صمال املدينة .

وا�صت�صهاد طفل��ة واإ�صابة اأمها واأختها 
بغ��ارة لطريان ا�صتهدف��ت منزال يف منطقة 
العط��ن مبديري��ة بكي��ل امل��ري يف حمافظة 
حجة ، كما �صن الطريان غارة على �صيارة 
مبنطق��ة االأبطح مبديرية قارة ما اأدى اإلى 

ا�صت�صهاد �صائقها وامراأة .
يذك��ر اأن الط��ريان املع��ادي �ص��ن ع�صر 
غ��ارات عل��ى مديريت��ي حر���ض ومي��دي 
امل��زرق يف  و�صب��ع غ��ارات عل��ى منطق��ة 

اأطراف حر�ض .
ويف حمافظ��ة احلدي��دة �ص��ن الط��ريان 
غ��ارة عل��ى مديرية جبل را���ض ، و �صن يف 
تع��ز غارتني جن��وب مع�صكر خال��د واأربع 
غارات عل��ى مناط��ق متفرقة م��ن مديرية 

موزع .
ا�صته��دف  الع��دوان  ط��ريان  اأن  كم��ا 
بغارتني �صبكات االت�صال وحمطات قرين 
االإذاعية يف منطقة الزبادي مبديرية جبلة 

يف حمافظة اإب.
االأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان  و�ص��ن 
ال�صع��ودي غارتني على اأحد املواقع قبالة 

جبل قي�ض يف جيزان .

استشهاد 20 مواطنًا في جرمية للعدوان مبحافظة تعز "محدث"
ا�صت�صه��د 20 مواطن��ا، يوم اجلمعة، يف غارات لطريان العدوان ا�صتهدفت �صيارة كانت تقل مواطنني يف حمافظة تعز.. واأفاد 
م�ص��در حمل��ي اأن طريان العدوان ا�صتهدف بعدة غارات �صيارة كانت تق��ل مواطنني يف منطقة العري�ض مبديرية موزع، ما اأدى 
اإلى ا�صت�صهاد 20 مواطنا كانوا على منت ال�صيارة امل�صتهدفة اأثناء عودتهم من �صوق الرح بعد �صراء حوائجهم ظهر اجلمعة.. 
وكان ط��ريان الع��دوان ارتك��ب قبل �صاعات جرمية مماثلة بح��ق املدنيني يف منطقة مران مبديرية حي��دان حمافظة �صعدة راح 
�صحيتها 5 �صهداء وعدد من امل�صابني.. جدير بالذكر اأن هذه اجلرمية تاأتي �صمن �صل�صلة جرائم العدوان بحق املدنيني اليمنيني 

على مدى اأربعة اأعوام من العدوان الغا�صم على اليمن.

استشهاد وجرح سبعة مواطنني في 
غارات للعدوان بصعدة

 ا�صت�صه��د خم�صة مواطنني وجرح اثنان اآخران جراء غارات لطريان العدوان 
ا�صتهدفت منزال يف منطقة مران مبديرية حيدان حمافظة �صعدة.

واأو�صح م�ص��در حملي اأن طريان العدوان ا�صته��دف منازل املواطنني، م�صاء 

اخلمي���ض، يف منطق��ة مران بعدة غ��ارات ما اأدى اإلى ا�صت�صه��اد خم�صة مواطنني 
وج��رح اثن��ني اآخري��ن، م�ص��ريا اإلى اأن حتلي��ق ط��ريان الع��دوان اأعاق و�صول 

امل�صعفني اإلى مكان اجلرمية .. 
وكان ق��د اأ�صيب خم�صة مواطنني بجراح متفاوت��ة، اخلمي�ض، اإثر غارة �صنها 
ط��ريان الع��دوان عل��ى حمطة كهرب��اء و�ص��ط العا�صم��ة �صنعاء، كم��ا ا�صت�صهد 
خم�ص��ة اأ�صخا���ض يف غ��ارات للع��دوان ا�صتهدف��ت حي��ا �صكني��ا مبنطق��ة احلايل 
حمافظ��ة احلدي��دة.. ياأتي ذلك يف �صي��اق اجلرائم التي يرتكبه��ا طريان العدوان 
بح��ق ال�صع��ب اليمني يف خمتل��ف املحافظات، حيث اأ�صت�صه��د وجرح حوالى 37 

األف مدين بينهم ن�صاء واأطفال منذ بداية العدوان يف مار�ض 2015.



تتوا�ص��ل املاح��م البطولي��ة الأبط��ال اجلي���ض 
واللج��ان ال�صعبية يف جبهة جن��ران وعلى اأيديهم 
يتلقى اجلي���ض ال�صعودي اخلائ��ن ومرتزقته اأ�صد 
ال�صفعات املنكلة حي��ث لقي الع�صرات من مرتزقة 
اجلي���ض ال�صع��ودي م�صرعهم بعملي��ات نوعية يف 
جبهة البق��ع وممن عرف من اأ�صم��اء ال�صرعى كا 

من:
ال�صورق��ي  عب��ده  حمم��د  ر�ص��وان  املناف��ق   -

احلو�صبي

- املنافق حممد �صامل �صالح العب�صي ال�صالعي
- املناف��ق كام��ل علي �صال��ح حيم��د الب�صي�صي 

ال�صالعي
- املنافق ب�صري �صنان رعد ال�صالعي 

- املنافق حممد حممد �صالح �صعيد
كما �صق��ط ع�ص��رات املرتزقة بني قتي��ل وجريح 
واللج��ان  اجلي���ض  الأبط��ال  نوعيت��ني  بعمليت��ني 
ال�صعبي��ة نفذت��ا يف وقت��ني متفرق��ني عل��ى مواق��ع 
ال�صدي���ض واإل��ى جانب ذل��ك نفذ جماه��دو اجلي�ض 

موق��ع  عل��ى  نوعي��ة  عملي��ة  ال�صعبي��ة  واللج��ان 
االغاق يف ال�صبكة.. وقال م�صدر ع�صكري بنجران 
اأن اأبطال اجلي�ض واللج��ان ال�صعبية متكنوا خال 
العملي��ة النوعي��ة على موق��ع االغ��اق يف ال�صبكة 
م��ن ال�ضيط��رة علي��ه و�ضق��وط قتل��ى وجرح��ى يف 
�صف��وف اجلي���ض ال�صع��ودي واملنافق��ني واغتنام 
عت��اد ع�صك��ري.. كم��ا �صن �ص��اح املدفعي��ة ق�صفاً 
مكثف��اً طال مواق��ع وجتمعات اجلي���ض ال�صعودية 
ومرتزقته يف خمتل��ف مواقعه بجبهة جنران حيث 

دك��ت املدفعي��ة جتمع��ات للمنافق��ني غ��رب رقابة 
�صل��ه و�صحراء البقع وكذلك دك جتمعات اجلنود 
ال�صعودي��ني ومرتزقتهم يف التب��ة احلمراء وموقع 
احلماد وقبالة عليب باملدفعية وموقعي القنا�صني 
و�صبع��ني بال�صرف��ة ودك رقاب��ة موق��ع �صل��ة ويف 
�صح��راء االأجا�ص��ر حمققة اإ�صاب��ات مبا�صرة، كما 
ا�صتهدفت املدفعية جتمعات اجلنود ال�صعوديني يف 
موقعي ال�صرفة واملخروق الكبري بقذائف املدفعية  
كما دكت جتمعات املرتزقة يف موقع القيادة وقبالة 

عليب و�صحراء البقع واإ�صابات مبا�صرة
كم��ا ا�صتهدف��ت الق��وة ال�صاروخي��ة بالتزام��ن 
مع الق�ص��ف املدفعية ا�صته��داف جتمعات للجنود 
ال�صدي���ض  موقع��ي  يف  ومرتزقته��م  ال�صعودي��ني 
ويف  علي��ب  وقبال��ة  ال�صبك��ة  وموق��ع  وال�صرف��ة 
موق��ع وال�صبكة و�صح��راء البقع وموق��ع القيادة 

اأ�صتهدف��ت  كم��ا   .. جن��ران  قبال��ة  واجلم��ارك 
القوة ال�صاروخية جتمع��ات مرتزقة اجلي�ض 

ال�صع��ودي يف �صحراء البقع ب�صاروخ زلزال 
2

كم��ا انفج��رت عب��وة نا�صف��ة مبرتزق��ة 
اجلي���ض ال�صع��ودي يف �صح��راء االأجا�صر 

ومقتل اأحدهم وجرح اآخرين 

وبع��ون اهلل متك��ن ابطالن��ا م��ن الت�ص��دي ب��كل 
ب�صال��ة وثبات ملحاول��ة ت�صلل على موق��ع ال�صبكة 
وقال م�صدر ع�صك��ري: حماولة الت�صلل على موقع 
ال�صبكة ترافقت مع مت�صيط بطريان االأبات�صي دون 

حتقيق اأي تقدم ميداين
كم��ا متك��ن اأبط��ال وح��دة القنا�ص��ة م��ن قن�ض 
جن��دي �صع��ودي يف موق��ع ال�صبك��ة ومناف��ق اآخر 

يف رقاب��ة اخل�صب��اء قبال��ة منفذ 
اخل�صراء

 

عملية نوعية في الساحل تدفن قوات إماراتية ومنظومات باتريوت

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 
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3 عمليات هجومية نوعية وأبطالنا يبسطون سيطرتهم على موقع اإلغالق في الشبكة واغتنام عتاد عسكري متنوعنجران

ميدي
■ مدفعي��ة اجلي���ض واللج��ان 
جتمع��ات  ت�صته��دف  ال�صعبي��ة 
للمنافق��ني �صم��ال �صح��راء ميدي 

ومنفذ الطوال.
■ ا�صتهداف جتمعات املرتزقة 
بقذائ��ف  مي��دي  �صم��ال �صح��راء 

املدفعية.

■ م�ص��رع وجرح عدد من املنافقني خال 
ك�صر زحف وا�صع لهم على تبة ال� 14 بجبهة 

كر�ض
■ ك�ص��ر زح��ف ملرتزق��ة الع��دوان عل��ى 
تب��ة الكربة ترافق مع غط��اء جوي للطريان 

احلربي الذي ا�صتهدف مرتزقته ب�3 غارات
■ م�صدر ع�صكري يف حلج: قتلى وجرحى 
يف �صف��وف املرتزقة خال ك�صر الزحف على 

تبة الكربة
حمم��د  مطل��ق   / املناف��ق  م�ص��رع   ■

عبدالواحد ال�صبيحي
■ بن��ريان اجلي�ض واللج��ان ال�صعبية يف 

جبهة طور الباحة
■ م�ص��رع املناف��ق/ وحي��د عب��ده عل��ي 

�صعيد املخيي ال�صبيحي 
■ بن��ريان اجلي�ض واللج��ان ال�صعبية يف 

جبهة كهبوب

اأطلقت القوة ال�صاروخية م�صاء االثنني �صاروخا بالي�صتيا 
ا�صتهدف حمطة الكهرباء يف جنران.

واأك��د م�صدر يف الق��وة ال�صاروخية اأنه مت اإطاق �صاروخ 
بالي�صتي من طراز بدر1 على حمطة الكهرباء بنجران.

جدي��ر بالذك��ر اأن��ه يف 12 اأبري��ل اجل��اري ق�صف��ت الق��وة 
ال�صاروخية املدين��ة ال�صناعية يف جيزان ب�صاروخ بالي�صتي 
من نوع بدر1.. ويف 11 من اأبريل اجلاري ُنفذت عملية وا�صعة 
ب�صربات بالي�صتية عل��ى مناطق خمتلفة يف ال�صعودية، حيث 
مت ق�ص��ف مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية يف جيزان واأهداف 
اأخ��رى يف القط��اع بدفعة م��ن �صواريخ ب��در1، كما مت ق�صف 
مبن��ى توزي��ع اأرامكو يف جن��ران واأهداف��ا اأخ��رى يف القطاع 

بدفعة من �صواريخ بدر1.
هذا ا�صتهدفت القوة ال�صاروخية وزارة الدفاع ال�صعودية 

واأهدافا اأخرى بالريا�ض ب�صواريخ بركان2 اإت�ض.
واأك��د الناط��ق با�ص��م الق��وات امل�صلح��ة �ص��رف لقم��ان اأن 
العملية الوا�صع��ة تاأتي تد�صينا للع��ام البالي�صتي الذي اأعلن 

عنه الرئي�ض ال�صماد.
كم��ا طلقت �صاروخي��ة اجلي���ض واللجان ال�صعبي��ة م�صاء 
االأربع��اء، �صاروخ��ا بالي�صتي��ا من ن��وع "ب��در1" على مطار 

جيزان االإقليمي.
واأف��اد م�صدر يف الق��وة ال�صاروخية 
ع��ن ا�صته��داف مطار جي��زان ب�صاروخ 
بالي�صتي من طراز "بدر1" بعد �صاعات 
من اإطاق �صاروخ مماثل على كهرباء 
جن��ران.. واأك��د امل�ص��در اأن �صاروخ 

بدر1 البالي�صتي اأ�صاب هدفة بدقة.
وياأت��ي اإط��اق ه��ذه ال�صواري��خ 

على اأه��داف �صعودية يف اإطار 
عملي��ة ال��رد وال��ردع، و�صمن 
ح��ق الدفاع امل�ص��روع لل�صعب 

ليمن��ي  ا
ى  ملعت��د ا
عليه ظلما 
وعدوانا.

يوميـــات بالستــيــة:
مطـار جيـزان خـارج اخلدمة وجنـران تدخـل مرحلة الظـالم قصير 
املدى )بـدر1( يفرض سـيطرة نارية فّعالـة على املناطـق احلدودية.

نف��ذت القوة ال�صاروخية و�صاح اجلو امل�صري الي��وم الثاثاء، عمليًة 
هجومي��ة م�صرتكة ا�صتهدفت قطع��ان الغزاة واملرتزق��ة يف ال�صاحل 

الغربي يف املخا ومو�صج يف جبهة ال�صاحل الغربي.
ك��د  م�ص��در ع�صك��ري ل� "امل�ص��رية ن��ت" اأن العملية واأ

امل�صرتك��ة يف جبهة ال�صاح��ل الغربي ا�صتهدفت 
منظوم��ة باتري��وت اإماراتي��ة وجتمع��ا للغزاة 

واملرتزقة بينهم اإماراتيون.
ُيذك��ر اأن الق��وة ال�صاروخية اليمني��ة و�صاح اجلو 
امل�ص��ري نف��ذا يف فراي��ر املا�ص��ي عملي��ة م�صرتك��ة 
ا�صتهدف��ت مركز قي��ادة الق��وات االإماراتية يف حمافظة 
ماأرب.. واأكد م�صدر ع�صكري حينها اأن العملية امل�صرتكة 
للق��وة ال�صاروخي��ة و�صاح اجلو امل�ص��ري ا�صتهدفا 
مبنى القيادة االإماراتية ومنظومة الدفاعات 
الغازي��ة  للق��وى  اجلوي��ة 
مو�صح��اً  “ب��اك3"، 
العملي��ة  اأن 
مي��ة  لهجو ا
�صرب��ا  �صم��ت 

م��ن 

الطائ��رات امل�ص��رية و�صلية م��ن ال�صواري��خ البالي�صتي��ة، كما متكنت 
من تدمري مركز قي��ادة القوات االإماراتية الغازية ومنظومة الدفاعات 

اجلوية “باك3”.
اجلي���ض واللجان ي�صتبق ت�صعيد العدوان بعمليات �صحق �صاملة اأكرث 

من 100 من جنود ومرتزقة اآل �صعود قتلوا خال 3 اأيام
 فيما يهدد قادة العدوان االإجرامي مبرحلة ت�صعيد جديدة �صن اأبطال 
اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة عملي��ات ع�صكري��ة وا�صعة ا�صتباق��اً الأي 
حماول��ة ت�صعيد قادمة وقد نفذ اأبطالنا تلك العمليات باحرتافية عالية 
خلطوا اأوراق قادة الغزو ال�صعودي االأمريكي ونكلوا مبرتزقتهم حيث 
خلف��ت تلك العمليات البطولية الع�صرات من القتلى واجلرحى وتدمري 
ع�ص��رات االآلي��ات واملع��دات واغتن��ام اأ�صلح��ة و�صيطرة عل��ى مواقع 
وخ��ال عمليات اأبطالنا من هج��وم وت�صدي لزحوفات و�صرب مدفعي 
و�صاروخ��ي من��كل خلفت تلك العملي��ات خال االأي��ام القليلة املا�صية  
اأك��رث من 100 قتي��ل من جن��ود ومرتزقة اجلي���ض ال�صع��ودي، ووفقاً 
ملعلوم��ات االإع��ام احلربي وعملي��ات الر�صد امليداين �صق��ط بني قتلى 

الغزاة ومرتزقتهم اأكرث من 20 قيادياً وقيادات ميدانية متو�صطة.
وق��ال م�ص��در ع�صك��ري اإن ق��وات اجلي���ض واحلوثيني جنح��ت ب�صكل 
ملح��وظ يف ك�ص��ف الكث��ري م��ن خط��ط الت�صعي��د يف خمتل��ف اجلبهات 
وت�صبب��ت عملياته��ا بخلط االأوراق عل��ى التحالف بهجم��ات وعمليات 
اغ��ارة م�صتمرة ا�صتنزف��ت خال االأ�صابي��ع املا�صية الق��وات املوالية 

للتحالف التي خ�صرت مئات القتلى واجلرحى.
وي�صي��ف امل�صدر اأنه فقط قتل يوم��ي الثاثاء واالأربعاء املا�صية اأكرث 
م��ن 100 مناف��ق ومرتزق  بينه��م قيادات، حيث ن�ص��ر االإعام احلربي 

اأ�صماء القتلى واجلرحى وهم كالتايل:
قتلى اجلي�ض ال�صعودي-احلدود:

لحج

للمرتزق��ة  الكب��رية  احل�ص��ود  رغ��م 
ورغ��م وج��ود ع�صرات اجلماع��ات التي 
حت��ارب عل��ى اأكرث م��ن جبهة ورغ��م وتركيز 
العدو امل�صتمر و�صعي��ه امل�صني الأحداث اأي خرق 
ع�صك��ري يف جبه��ة تع��ز وحتقي��ق اأي اإجن��از و�صواًل 

الحت��ال املحافظة اإال اأن اأبط��ال اجلي�ض واللجان 
ال�صعبي��ة متكن��وا بف�ص��ل اهلل وتاأيي��ده من 

اأف�ص��ال كل م�صاع��ي الع��دوان والتنكي��ل 
امل�صتمر مبرتزقتهم واأدواتهم واجليو�ض 
املرتزق��ة املجلوب��ة م��ن اأفريقي��ا وق��دم 
اأبطالن��ا يف ه��ذه اجلبهة اأعظ��م �صورة 
على ج�ص��ارة االإن�صان اليمني وب�صالته 

و�صجاعت��ه واإب��اءه و�صهامت��ه وخ��ال 
االأيام املا�صية ا�صتطاع اأبطالنا حتقيق 

يف  اأو  ال�صاح��ل  يف  اإن  كب��رية  اإجن��ازات 
جبهات املحافظة االأخرى فقد متكن بوا�صال 

اجلي���ض واللجان االأبطال قبل يوم��ني من ك�صر زحف 
كب��ري للمنافق��ني م��ن ث��اث اجتاه��ات االول م��ن 
حيف��ان والثاين من وادي ال�صباب والثاث من 
جب��ل حب�ضي و�ضق��وط الع�ضرات بني 
قتي��ل وجريح بيه��م قيادات، 
الزح��ف  وا�صتم��ر 
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تـعـــــــــز

بع��د العملي��ات النوعي��ة الت��ي نفذه��ا اأبطالن��ا يف جبهة جي��زان االأ�صب��وع املا�صي 
وبالتحدي��د يف الط��وال وا�ص��ل ابط��ال جبه��ة جي��زان دك مواقع وجتمع��ات اجلي�ض 
ال�صع��ودي ومرتزق��ة بقذائ��ف املدفعي��ة امل�ص��ددة بت�صدي��د اهلل وتوفيق��ه حيث دكت 
املدفعي��ة بالتزام��ن م��ع الق�ص��ف ال�صاروخ��ي جتمع��ات ومراب�ض مدفعي��ة اجلي�ض 
ال�صع��ودي ومرتزقت��ه يف مع�صك��ري اأبو م���ض والنم�صيح كم��ا دكت جتمعات 
للجن��ود ال�صعودي��ني ومرتزقتهم خلف منف��ذ الطوال يف مواقع 
متفرق��ة قبال��ة جب��ل قي���ض كم��ا ا�صتهدف��ت جتمعات 
للجن��ود ال�صعوديني وحت�صيناته��م يف موقعي 
اخل�صل وملحم��ة ورقابات جحاف االأربع 
وم�صتح��دث �ص��رق جحف��ان ومرك��ز 
ج��اح الع�صك��ري وخل��ف موق��ع 
العم��ود ويف موقع��ي املنت��زه 

والدخ��ان بقذائ��ف املدفعية واإ�صابات مبا�صرة. . واإل��ى جانب الق�صف املدفعي �صنت 
الق��وة ال�صاروخية ق�صفاً �صاروخي��اً بالكاتيو�صا طال جتمع��ات اجلنود ال�صعوديني 
واآلياتهم يف مركز �صهيان وعدد من الرقابات وال�صبكات يف جحفان وق�صف حت�صينات 
اجلن��ود ال�صعودي��ني ومرتزقتهم يف رقابت��ي ال�صعب وامل�صقف وكذل��ك جتمع اجلنود 
ال�صعوديني واآلياتهم يف مع�صكر العطار بجبل قي�ض..  كما متكن اأبطال وحدة القنا�صة 
م��ن قن�ض جندي �صع��ودي يف موقع احل�صكول وقن�ض عن�صري��ن من مرتزقة اجلي�ض 

ال�صعودي يف موقع بج

وحدة القناصة
- م�ص��رع واإ�صاب��ة 34 منافق��اً بعملي��ات 

قن���ض يف جبهات البي�ص��اء واجلوف وتعز 
وجبهات داخلية خال ال�3 اأيام املا�صية

ومدفعــي صـاروخـي  عسريقصـف 

جحيم املدفعية
تلتهم مواقع اجليش السعودي ومرتزقة بعسير

�ص��ن �صاج املدفعية التابع للجي���ض واللجان ال�صعبية ق�صفاً مدفعي��اً اأ�صتهدف مواقع 
وجتمع��ات للجنود ال�صعودي��ني ومرتزقتهم يف �صبحط��ل والتباب ال�ص��ود وقلل ال�صيباين 
وتب��ة القنا���ض ورقاب��ة ق�صب��ة وثيا كم��ا ددك جتمع��ات مرتزق��ة اجلي���ض ال�صعودي يف 
اجلوازات وقبالة منفذ علب ويف جبل �صبحطل وخلف منفذ علب حمققاً اإ�صابات مبا�صرة
كم��ا متكن اأبطال وح��دة القنا�صة من قن�ض اثنني من املرتزق��ة يف تبة القنا�ض وقبالة 

منفذ علب وق�صف مدفعي على موقعي احلاجر واحلداد 
 

الجوف:

عملية هجومية نوعية
في وقز وسدبا وتدمير 4 آليات مبن فيهن في صبرين 

ووادي شواق ومصرع 5 مرتزقة في املصلوب
نف��ذ اأبط��ال اجلي���ض واللجان ال�صعبي��ة عملية هجومي��ة على مواق��ع املنافقني يف وقز 

و�ضدبا بامل�ضلوب ومت التنكيل بهم و�ضقوط عدد كبري من القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم
 كم��ا متكن��ت كتائب وحدة الهند�صة م��ن تدمر اآلية حمملة باملنافق��ني بعبوة نا�صفة يف 
جبه��ة �صرين وم�صرع واإ�صابة م��ن كان على متنها وكذلك تدمري اآلية حمملة باملنافقني 
يف جبه��ة وادي �ص��واق مبديرية الغيل ب�صاروخ موجه وم�ص��رع من كان على متنها فيما 
متك��ن اأبطالن��ا اأي�ص��اً من تدم��ري اآليت��ني للمنافقني وم�صرع م��ن عليهن بتفج��ري عبوتني 

نا�صفتني �صرق جبهة �صرين يف خب وال�صعف
وق��ال م�صدر ع�صك��ري اأن خم�صة من مرتزقة العدوان لقي��وا م�صرعهم يف جبهتي خب 

ال�صعف و امل�صلوب بنريان اجلي�ض واللجان ال�صعبية وهم:
- املرتزق/ فار�ض احمد ال�صنتيل              - املرتزق/ �صاكر احمد ال�صنتيل

- املرتزق/ حمد حم�صن جرمي النويف               - املرتزق/ مبخوت حممد ه�صبان
- املرتزق/ من�صور عرفج ه�صبان

البيضاء
م�صرع كًا من:

- املنافق / ف�صل احمد عباد الزوبة
- املنافق/ عبداهلل �صالح مفتاح الزوبة

بنريان اجلي�ض واللجان ال�صعبية يف جبهة قيفة
- قتلى وجرحى يف �صفوف منافقي العدوان يف ك�صر زحف باجتاه جبهة ذي ناعم

العريفي الرقابي  اأحمد  حممد  علي  املرتزق/  • م�صرع 
واإ�صابة املرتزق/ علوي اأحمد عبداهلل الذيابي الرقابي 

بنريان اجلي�ض واللجان ال�صعبية يف جبهة ناطع
- ا�صتهداف طقم حممل بالذخائر يف ناطع بعدد من قذائف املدفعية

شبوة:
من: كًا  • م�صرع 

- املرتزق/ حم�صن بن علي دايل احلارثي
- املرتزق/ خالد �صالح علوي اجلحف احلارثي

- املرتزق/ هذال حممد �صعيد طالب زامل احلارثي
- املرتزق/ ح�صني علي نا�صر دايل احلارثي

بنريان اجلي�ض واللجان ال�صعبية غرب حيد بن عقيل ب� ع�صيان

القناصة:
خطافة االأرواح حت�صد اأكرث من 46 من جنود ومرتزقة اآل �صعود

متك��ن اأبط��ال وح��دة القنا�صة م��ن ت�صجيل رق��م قيا�صي خ��ال 5 اأيام حي��ث متكنوا � 
بت�صدي��د م��ن اهلل وتوفيقه � من ح�ص��د 46 راأ�صاً من روؤو�ض النف��اق واالرتزاق يف خمتلف 

ميادين ال�صرف والبطولية.

االأح��رار  م��اأرب  اأبن��اء  يوا�ص��ل 
واللج��ان  اجلي���ض  اأبط��ال  ومعه��م 
ال�صعبي��ة ح�ص��د املزيد م��ن روؤو�ض 
يتلق��ى  حي��ث  والنف��اق  االرت��زاق 
املرتزق��ة يف جبه��ة م��اأرب �صرب��ات 
قاتل��ة من��ذ ب��داأت العملي��ات النوعية 
يف نه��م و�صواًل اإل��ى عملي��ات �صرواح 
القاتل��ة حيث لقي خ��ال االأيام اخلم�صة 
املا�صي��ة الع�ص��رات من مرتزق��ة العدوان 
م�صرعهم بنريان اجلي���ض واللجان ال�صعبية 
يف جبه��ة �ص��رواح بينه��م جن��ل اأركان املنطق��ة 
الع�صكري��ة الثالث��ة املن��ايف �صال��ح �صال��ح مب��ارك 

العام��ري وبقية اأ�صم��اء املرتزقة الذين ع��رف م�صرعهم خال 
املواجهات مع اأبطال اجلي�ض واللجان ال�صعبية كًا من

- املنافق حمد علي عوي�صة العبيدي
- م�صرع املنافق/ هادي علي هادي مثنى

إصابة
- املنافق عو�ض هادي زايد مثنى

- املنافق طارق ح�صني عبداهلل العرادة
- املنافق دويد نا�صر �صالح مثنى

- املنافق هادي علي هادي مثنى
- املنافق حمد نا�صر طعيزان ابن عقار

بنريان اجلي�ض واللجان ال�صعبية يف جبهة �صرواح
كما �صن ابطالنا ق�صف �صاروخي ومدفعي ا�صتهدف جتمعات 

للمنافقني يف مع�صكر ما�ض ووادي ال�صيق.

مارب

- الوكيل رقيب/ خالد بن خمي�صري العلوي احلربي
- وكيل رقيب:�صعيد بن علي بن فرج ال�صلوي 

- الرقيب جران علي حممد العزي املالكي
- الرقيب �صعود �صعدي قليل ال و�صاح املنت�صري

- الرقيب / جران بن علي العزي املالكي
- الرقيب/ فايز عبدالرحمن ال�صهري

- الرقي��ب/ ماج��د ب��ن مب��ارك ال�ص��وره ال عاط��ف 
القحطاين

- اجلندي/ حممد بن جران اليحيوي املالكي
اجلندي/ في�صل بن مو�صى حممد القي�صي
- اجلندي/ جابر بن يحيى جابر القي�صي

- حممد مو�صى الفيفي.
- ح�صن مرعي علي اجلحيني ال�صهري.

- حممد عامر ع�صريي.
- خالد �صليمان فرحان الفيفي.

إصابة
منته��ى  ابراهي��م  عام��ر  العري��ف   -

املع�صي
- الرقيب نواف م�صلط الذيابي

■جزيان:   
املازم عماد عادل الع�صيمة

النقيب ر�صوان غالب حمد الرار  بنريان

■ نجران-البقع:
ر�صوان حممد عبده ال�صورقي احلو�صبي

حممد �صامل �صالح العب�صي ال�صالعي
كامل علي �صالح حيمد الب�صي�صي ال�صالعي

ب�صري �صنان رعد ال�صالعي
حممد حممد �صالح �صعيد

■ شبوة-عسيالن:
حم�صن بن علي دايل احلارثي

خالد �صالح علوي اجلحف احلارثي
هذال حممد �صعيد طالب زامل احلارثي

ح�صني علي نا�صر دايل احلارثي

■ الجوف:  
فار�ض احمد ال�صنتيل
�صاكر احمد ال�صنتيل

حمد حم�صن جرمي النويف
مبخوت حممد ه�صبان
من�صور عرفج ه�صبان

■ البيضاء-ناطع:
علي حممد اأحمد الرقابي العريفي

علوي اأحمد عبداهلل الذيابي الرقابي
- املنافق / ف�صل احمد عباد الزوبة

- املنافق/ عبداهلل �صالح مفتاح الزوبة

■ الساحل الغربي:
يو�صف خالد �صفيان طه اجلحايف

وحيد عبده علي �صعيد املخيي ال�صبيحي

مأرب:
املنافق حمد علي عوي�صة العبيدي  - هادي علي هادي مثنى

إصابة
- املنافق عو�ض هادي زايد مثنى

- املنافق طارق ح�صني عبداهلل العرادة
- املنافق دويد نا�صر �صالح مثنى

- املنافق هادي علي هادي مثنى
- املنافق حمد نا�صر طعيزان ابن عقار

بنريان اجلي�ض واللجان ال�صعبية يف جبهة �صرواح

لحج
م�صرع املنافق / مطلق حممد عبدالواحد ال�صبيحي

- م�صرع املنافق/ وحيد عبده علي �صعيد املخيي ال�صبيحي

قتلى المرتزقة:

مكثف طال عشرات املواقع السعودية في جبهة جيزان وأبطال القناصة يقنصون جنديًا سعوديًا و2 مرتزقة

جزيان:

لعدة �صاعات تراف��ق مع الزحف تغطية 
للط��ريان احلرب��ي دون اح��راز اأي تقدم.. 

كم��ا متك��ن اأبطالنا من ك�صر زح��ف من اجتاهني 
ملرتزق��ة الع��دوان يف جبه��ة حيف��ان و�ضق��وط ع��دد 

منهم ب��ني قتيل وجريح وكذلك ك�ص��ر زحف ثالث وا�صع 
للمنافق��ني باجت��اه وادي ال�صب��اب ا�صتم��ر 

ل�صاع��ات �صق��ط خاله��ا للع��دو ع��دد من 
القتلى واجلرحى بينهم قيادات..

 ويف ذات ال�صي��اق متكن اأبطال اجلي�ض 
واللجان من �صد زحف وا�صع للمرتزقة 
عل��ى جبل حب�ص��ي ترافق م��ع تغطية 

للطريان احلربي دون احراز اأي تقدم
كما لقي املنافق/ يو�صف خالد �صفيان 

بن��ريان  م�صرع��ه..  اجلح��ايف  ط��ه 
اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة يف جبه��ة 

املخاء
ويف خ�صم العمليات البطولية والثبات املنقطع النظري 

جلنود اهلل وجنود اليمن الكرام متكن اأبطال وحدة 
القنا�صة م��ن قن�ض 5 منافق��ني �صمال مع�صكر 

خالد مبديرية موزع
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اله��اون :� هو �صاح ذو �صبطان��ة مل�صاء وال يحتوي 
على اأجهزة لارتداد وخم�ص�ض للرماية على االأهداف 

امليتة ) اأي خلف ال�صواتر ( . 
وم��ن االأ�صب��اب التي اأعط��ت املدفعية ه��ذا الدور يف 
احل��روب هو: 1- طول املدى . 2- قابلية الرد الفوري 

ليًا نهارًا ويف جميع االأحوال اجلوية . 
3- التاأثري التدمريي الكبري . 4- �صكل م�صار القذيفة 

) القو�صي ( مكنها من اإ�صابة االأهداف امل�صتورة . 
5- دق��ة الت�صدي��د واالإ�صاب��ة . 6- اإمكانية الرماية 

على االأهداف املرئية وغري املرئية . 
ومدف��ع اله��اون املوجود حالي��اً ب�ص��رف النظر عن 
عي��اره يكاد يك��ون ن�صخة طبق االأ�ص��ل للنموذج الذي 
ظه��ر عام 1915 م. وقد �صنع الفرن�صي " ادغر براندت 
 . ملم   81 عيار  اإلى  طوره  ثم   . ملم   60 عيار  " هاون 
ورغ��م التح�صينات الت��ي اأدخلت عل��ى الهاونات اإال 
اإنه��ا بقيت بنف�ض الت�صمي��م االأ�صا�صي ، ففي عام 1918 
م كان ي��زن الهاون 65 كغم وكان يطلق قذيفة زنة 3.3 
كغ��م مل�صاف��ة 800م ، ويف ع��ام 1961 م اأ�صبح الهاون 
ي��زن 42 كغم ويطلق قذيفة 4.2 كغم مل�صافة ال تقل عن 
5000 م . وهك��ذا فاإن التطور �صمل وزن القذيفة ووزن 

الهاون واملدى . 

ميزات الهاون التكتيكية : - 
1. يرمي من زاوي��ة 45 درجة اإلى زاوية 90 درجة 
) زاوية عمودية ( م��ن الناحية النظرية . وي�صمى هذا 

النوع من الرماية بالرماية القو�صية . 
2. ميكن��ه الرماية على زاوي��ة 360 درجة اأفقياً مع 

تغري و�صعية االأرجل. 
3. يتم تلقيم املدفع من فوهة هذا بالن�صبة للهاونات 
ال�صغرية واملتو�صطة ، اأما الهاونات الكبرية 160 ملم 
و240 مل��م وبع�ض الهاونات من عي��ار 120 ملم فتلقم 

من االأ�صفل وذلك لثقل وزن القذيفة . 
4. يرم��ي الهاون ع��دة اأنواع م��ن القذائ��ف واأهمها 
القذائ��ف املتفج��رة وامل�صظي��ة ، كم��ا ويرم��ي قناب��ل 
م�صيئ��ة ، وميك��ن التحك��م يف توقي��ت انفج��ار قذائ��ف 
اله��اون . حي��ث ميك��ن اأن تنفج��ر قبل و�ص��ول الهدف 
وت�صم��ى القذائف االن�صطاري��ة ، وميكن اأن تنفجر بعد 
ا�صطدامه��ا باله��دف بعدة ث��واين وه��ذه ت�صتخدم �صد 

املب��اين وذلك ل�صمان اخرتاقها ال�صقف وو�صولها داخل 
ال�صقة املطلوبة . 

5. ل ي�ض��رط يف م�ضتعمله ال��ذكاء ال�ضديد حيث اأنه 
�صهل اال�صتخدام وال يحتاج لتعليم عايل . 

6. �صهل احلمل والفك والرتكيب . 
7. لي���ض ل��ه حقل رماية مي��ت فيمكن��ه الرماية على 

جميع االأهداف التي تقع �صمن مداه . 
8. ق��وة التاأثري حيث تنت�صر �صظايا قذائفه يف دائرة 

قطرها 50 م . 
9. املن��اورة حيث ميكن لله��اون اأن يرمي على عدة 

اأهداف من مكان واحد . 
طاقم املدفع : - 

يتكون طاقم املدفع بال�صكل النموذجي من ) القائد ، 
امل�صدد ، الرامي ، املدخر ، الرا�صد (

أجزاء الهاون : - 
1. ال�صبطانة : هي عبارة عن ما�صورة مل�صاء مقفلة 
م��ن اخلل��ف بوا�صط��ة مغ��اق حل��زوين عن��د الهاونات 
املتو�صطة اأما عند الهاونات ذات العيار الكبري فيتكون 
اجل��زء اخللف��ي من مغل��ق قابل لف��ك ب�صهول��ة كما هو 
احلال باملدفعي��ة احللزونية الأن ه��ذه الهاونات تذخر 

من اخللف . 
2. الناقر : ) االإبرة ( وتكون يف الهاونات ال�صغرية 
واملتو�صطة ثابتة ، ولها و�صعيتني فقط ) اأمان ، ونار ( 
حيث اأن القذيفة عند اإ�صقاطها من ال�صبطانة ، ت�صطدم 

الكب�صولة املوجودة يف عقب القذيفة يف الناقر ، فتخرج 
القذيفة مبا�صرة . اأم��ا يف الهاونات الكبرية فهي فيمكن 
التحك��م بها كما هو ح��ال الزناد يف االأ�صلح��ة العادية ، 
حي��ث يربط حم��رر االإبرة بحبل يتم �ص��ده عندما يقرر 
االإطاق ، وهذه اخلا�صية ، الأن الهاون يلقم من اخللف 
كم��ا ذكرن��ا ، ووج��ود احلبل ليك��ون الرام��ي بعيد عن 

�صغط االنفجار . الكبري عند انطاق القذيفة . 
3. املن�صب الثنائي االأرجل : ووظيفته م�صك اجلزء 
االأمام��ي لل�صبطان��ة يف اأي زاوي��ة م��ن زواي��ا االرتفاع 
، ويح��وي املن�ص��ب عل��ى اأجه��زة التحري��ك االأفق��ي 
والعامودي وحمور التحريك االأفقي وجهاز امت�صا�ض 
ال�صغ��ط ) املهمدي��ن ( كما يتكون املن�ص��ب من �صاقني 
يت�ص��ان ببع�صهم��ا البع���ض باملف�ص��ل ال��ذي يحتوي 
جهاز الرفع والدوران امليكانيكي وجهاز ت�صوية امليان 

امليكانيكي اأي�صاً . 
4. القاع��دة : هي ج�صم معدين فيه حو�ض تثبت فيه 
الكرة احلديدية املوجودة يف موؤخرة مغاق ال�صبطانة 
، وت�صتخ��دم مل�ص��ك وتثبي��ت ال�صبطان��ة م��ن اخللف ، 
وتك��ون على ع��دة اأ�صكال اإم��ا مثلثة ال�ص��كل اأو دائرية 
اأو مربع��ة ، وذل��ك ح�صب الدول امل�صنع��ة ، ووظيفتها 
تثبي��ت املدفع ك��ي يحافظ عل��ى اجتاه الرم��ي . ولكي 
ت��وزع ال�صغ��ط الن��اجت ع��ن الرماي��ة ، فتحاف��ظ على 

�صبطانة املدفع من االإنغرا�ض يف االأر�ض . 
5. هن��اك قواع��د تكون عبارة عن عج��ات وخو�صاً 

باملدافع من العيار الثقيل . 

6. املوج��ه اأو املنظ��ار اأو املب�صار حي��ث اأن له عدة 
ت�صميات . 

أجزاء القذيفة : 
1. الراأ���ض احلربي : والذي يك��ون عادة من املعدن 
امل�صظ��ي ، ويحت��وي بداخل��ة عل��ى متفج��رات يف حال 
كانت القذيفة انفجارية ، واإما اأن يكون بداخلها غازات 
اأو مواد ا�صتعالية بح�صب طبيعة اال�صتخدام ) م�صيئة 

، اأو غازية ( ويوجد يف مقدمة القذيفة ال�صمام . 
2. ال�صم��ام : مك��ون من ابرة وكب�صول��ة و�صاعق ، 
وه��و م�صمم بطريق��ة الق�صور الذات��ي اأي تت�صلح بعد 
انط��اق القذيفة من املدفع ، حيث ت�صبح االإبرة مقابل 
كب�صول��ة ال�صاع��ق . ويف ه��ذه احلال��ة تنفج��ر القذيفة 
عن��د ا�صطدامها ماحظة : يف حال �صقطت القذيفة على 
االأر�ض اأثناء نقلها وا�صطدمت باالأر�ض ا�صطدام قوي 
فاإنه��ا تت�صلح . ويف هذه احلال��ة �صتنفجر عند انطاقها 

من الهاون . مما يوؤدي اإلى ا�صت�صهاد الرامي . 
يف القذائ��ف االأمريكي��ة يوجد لونني عل��ى الكب�صولة 
اأخ�صر واأحمر ف��اإن املوؤ�صر على اللون االأخ�صر فيعني 
اأن �صمام القذيفة �صليم وال يوجد فيه خلل ، اأما اإن كان 
املوؤ�ص��ر على اللون االأحم��ر فيعني ذلك اأن هناك خطر . 
اأي تكون الكب�صولة تقدمت مقابل االإبرة مما يوؤدي اإلى 

انفجارها داخل الهاون . 
 Ov ويف الع��ادة يكون مكتوب على �صم��ام القذيفة
اأو Sa وتعن��ي انفج��ار مبجرد اال�صط��دام اأما اإذا كان 
اأو  اإذا كانت �صلبة  اأي  تاأخريي  Dl فيعني  اأو   Mo

داخ��ل د�صم��ة اأو بناء فيمك��ن اأن تنفج��ر القنبلة داخل 
ه��ذا البي��ت بعد اخ��رتاق ال�صق��ف وت�صتخ��دم للرماية 
عل��ى امل�صتوطن��ات اأو امل�صتودع��ات . ويوج��د م�صمار 
اأم��ان حتت اإبرة ال�صاعق ُينزع قب��ل الرماية . ويوجد 
�صمام��ات خا�صة بقذائف االإن��ارة تلف ح�صب اجلدول 
وامل�صاف��ة واالرتف��اع ال��ذي نري��د اأن تفتح في��ه مظلة 

القذيفة لاإنارة . 
3. الذي��ل وهو عبارة عن انبوب مثقب من االأملنيوم 
احل�ص��وة  وبداخل��ة   . زعان��ف  مبوؤخرت��ه  ويوج��د   ،

البارودية الثابتة . 
4. الكب�صول��ة وه��ي مبوؤخ��رة القذيف��ة وه��ي الت��ي 
ت�صطدم باالإب��رة املوجودة داخل ال�صبطانة يف االأ�صفل 

) اخلرطو�صة (. 
5. احل�ص��وة البارودي��ة االإ�صافي��ة وه��ي للتحك��م 
بامل��دى . وتكون اإما على �صكل حذوة احل�صان اأو على 

�صكل اأكيا�ض تربط على ذيل القذيفة . . 
6. الغ��اف ويكون ح�صب نوع القذيفة يف حال كانت 

م�صظية اأو غري م�صظية . 
متيز القذائف :- 

 . Tnt 1. االنفجارية لونها اأخ�صر زيتي ح�صوتها
2. القذيف��ة الدخاني��ة لونها اأخ�صر ف��احت مع حزام 

اأحمر ح�صوتها ف�صفور اأبي�ض . 
3. القذيف��ة امل�صيئ��ة لونه��ا اأ�صفر مع ح��زام اأحمر 

ح�صوتها �صمع م�صعل . 
4. تدريبية لونها زرقاء .

فنون  وت��ت��ن��وع  اال���س��رات��ي��ج��ي��ات  تختلف 
التي  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
املعارك  يف  املتحاربة  اجليو�ش  ت�ستخدمها 
تكتيكات  من  له  منا�سبا  يراه  ما  طرف  فلكل 

ع�سكرية متكنه من ح�سم املعركة ل�ساحله.
والتكتيكات العسكرية نوعان.

االأول: متع��ارف عليه لدى اجليو���ض خ�صو�صا احلديثة 
منه��ا ويدر���ض يف الكلي��ات الع�صكري��ة على م�صت��وى العامل 
ومن��ه ي�صتله��م ق��ادة اجليو�ض واجلبه��ات الن��وع الثاين من 

التكتيكات.
الث��اين: وهو عب��ارة عن تكتي��كات وا�صرتاتيجي��ات حمددة 
ترتب��ط بعوام��ل خا�ص��ة بتلك املعرك��ة يبتكرها قائ��د املعركة 
اأثن��اء القتال اأو قبل املعرك��ة ت�صاهم يف حتقيق الن�صر للجي�ض 
ال��ذي نفذه��ا والتكتي��كات املبتكرة ق��د ال ميك��ن ا�صتخدامها يف 
مع��ارك اأخرى ومنه��ا ما ميكن اعتب��اره ا�صتخراجي��ة جديدة 
تدر�ض يف الكليات الع�صكرية وت�صتفيد منها اجليو�ض فيما بعد.
وهذه التكتيكات هي يف الغالب جمرد مراحل ا�صرتاتيجية اأو 

خطط تنفيذية للتكتيكات الع�صكرية املوجودة.
والتكتي��كات املبتك��رة غالب��ا ما تك��ون هي ال�ص��ر يف انت�صار 
اجلي���ض ال��ذي ابتكره��ا الأنها تفاج��ئ العدو مب��ا مل يح�صب له 
ح�ص��اب فت�صبب ا�صطراب قد يوؤدي غالب��ا اإيل اإنهزام العدو اأو 

ان�صحابه.
وكثريا م��ا يفاجئ اجلي�ض ال�صعودي بفن��ون قتالية مبتكرة 
ملجاه��دي اجلي�ض واللج��ان ال�صعبي��ة ت�صبب خ�صائ��ر ب�صرية 

ومادية يف اجلي�ض ال�صعودي.

أواًل :- االستنزاف :
 و ه��و عب��ارة عن ذلك امل�صطلح ذو البع��د اال�صرتاتيجي يف 
االأ�صا���ض ، و ال��ذي يكون الهدف من��ه هو اإ�صع��اف العدو اإلى 
اأبعد درجة ممكن��ة ، و من ثم دفعه اإلى االنهيار اأو اال�صت�صام 
، و يك��ون ذل��ك م��ن خ��ال العم��ل على اإيق��اع اأكر ق��در ممكن 
م��ن اخل�صائر الب�صري��ة ، و املعدات الع�صكري��ة به حيث تكون 
اجلبه��ة املنت�ص��رة عادة يف تل��ك احلرب هي الت��ي متتلك اكر 
ع��دد ممك��ن م��ن م�ص��ادر االحتياطي��ات باأنواعها مم��ا ميكنها 
م��ن ال�صم��ود القوى الوت��رية اأمام ذلك اال�صتن��زاف العايل من 
اخل�صائر يف االأفراد اأو املعدات اإذ ميكن اعتبار )حرب فيتنام(.

ثانياً :- اخلنادق:
  تع��د اخلن��ادق من اإحدى االأ�ص��كال ، و التكتي��كات القتالية 
الت��ي مت اإتباعها ، و بوترية عالية يف العديد من اأنواع املعارك 
، و هي تكون عبارة عن اتخاذ املقاتلني جمموعة من احل�صون 
املح�ضن��ة ب�ض��كل ع��ايل ، و الت��ي تكون بخط��وط قتالي��ة ثابته 
كاأماك��ن للقت��ال ، و ملنع العدو م��ن التقدم ، و م��ن ميزات ذلك 
التكتيك الع�صك��ري هو وجود القوات الع�صكري��ة ب�صكل موؤمناً 
م��ن نريان الع��دو على خمتل��ف اأنواعها �صواء ن��ريان اأ�صلحته 
اخلفيفة اأو النريان اخلا�ص��ة بالقذف املدفعي ، و تعد احلرب 
العاملي��ة االأولى من اأبرز تلك االأمثلة على ا�صتخدام ذلك النوع 

من التكتيك الع�صكري .

ثالثًا :- احلصار :-
 يق�ص��د بذل��ك الن��وع م��ن اأن��واع التكتي��ك الع�صك��ري هو 
القيام بعم��ل دوريات بحرية على �صواحل بلد العدو ، و ذلك 
بوا�صطة ال�صف��ن احلربية ، و الطائ��رات ويكون ذلك من اأجل 
من��ع العدو من تلق��ى اأي �صلع اأو منتج��ات غذائية اأو ذخائر 
حربي��ة ، و ما اإلى غري ذلك من اإم��دادات مفيدة له من ناحية 
اإعطائ��ه الق��درة على ال�صم��ود اأمام احل�ص��ار ، و من املمكن 
اأن يك��ون احل�ص��ار ع��ن طريق اإحاط��ة مدين��ة اأو ح�صن اأو 
موقع��اً ع�صكري��اً ، و ذلك بهدف اال�صتياء علي��ه اأو دفعه اإلى 

اال�صت�صام .

رابعًا :- حرب العصابات:
تع��د تلك النوعية من التكتيك الع�صكري من اأ�صهر التكتيكات 
احلربي��ة املتبع��ة يف الع�ص��ر احل��ايل ، و هي تل��ك النوعية من 
احل��روب الغري تقليدي��ة ، و التي تكون ب��ني جمموعات قتالية 
يجمعه��ا هدفاً واحدًا ، و جي�ض تقلي��دي اأي نظامي حيث عادًة 
م��ا تتكون ه��ذه املجموعات القتالية من ع��دة وحدات �صغرية 
ن�صبياً ، و تكون مدعمة بت�صليح اأقل نوعية من ت�صليح اجليو�ض 
الثقي��ل ع��ادًة ، و ه��ي تقوم عل��ى اإتب��اع اأ�صلوب املفاج��اأة ، و 
املباغت��ة يف القت��ال �صد اجليو�ض النظامي��ة ، و هي تعتمد على 
دف��ع اجلي�ض النظام��ي اإلى القتال يف ظروف غ��ري مائمة له اأو 
غ��ري م��درب عليه��ا مثل ح��رب ال�ص��وارع اأو امل��دن ، و ذلك من 
اأج��ل جتنب املواجهة املبا�صرة ، و الت��ي �صتكون غري متكافئة 
م��ع اجلي���ض النظامي الع��ايل العت��اد ، و الت�صليح مث��ال القيام 
بتخري��ب خط��وط ات�ضاله اأو �ض��رب خطوط اإم��داده اأو تنفيذ 

بع�صاً من عمليات االغتيال اأو اخلطف يف �صفوف مقاتليه.

ف��������������������ي احل��������������������������روب  امل������������ت������������ب������������ع������������ة  ال������������ع������������س������������ك������������ري������������ة  ال�����������ت�����������ك�����������ت�����������ي�����������ك�����������ات   

س�������������������������������������اح ال���������������������������������ه���������������������������������اون مم����������������������ي����������������������زات����������������������ه وم�����������������ك�����������������ون�����������������ات�����������������ه
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محطات من تاريخ القدس احملتلة
�لقد�ض هي �أكرب مدينة يف فل�صطن �لتاريخية وعا�صمتها و�أكرثها �أهمية دينًيا و�قت�صادًيا، وُتعرف باأ�صماء 

�أخرى يف �للغة �لعربية مثل: بيت �ملقد�ض، �لقد�ض �ل�صريف، و�أولى �لقبلتن وثالث �حلرمن �ل�صريفن.
وتقع �لقد�ض يف �لوقت �حلايل حتت �لحتالل �لإ�صر�ئيلي، �لذي �حتل �جز�ء كبرية من فل�صطن �لتاريخية 
يف �لعامل 1948 و�أكمل �حتالل �لقد�ض يف �لعامل 1967 و�صم ما تعرف بالقد�ض �ل�صرقية، ليعترب بذلك مدينة 

القد�س عا�سمة ملا ت�سمى بدولة "اإ�سرائيل".
وتعترب �لقد�ض مدينة مقد�صة عند �أتباع �لديانات �ل�صماوية �لثالث: �ليهودية، �مل�صيحية، �لإ�صالم حيث 

عرج منها �لنبي حممد �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم نحو �ل�صماو�ت �لعلى، وكانت تعرف باأولى �لقبلتن قبل �لكعبة 
�مل�صرفة.. وخالل تاريخها �لطويل، تعر�صت �لقد�ض للتدمري مرتن، وحو�صرت 23 مرة، وهوجمت 52 مرة، ومّت 

غزوها وفقد�نها جمدًد� و�صكنها �لب�صر منذ �لألفية �لر�بعة ق.م، �لأمر �لذي يجعل من �لقد�ض �إحدى �أقدم �ملدن 
�ملاأهولة يف �لعامل.

وم��رت القد���ض كجزء من فلط�ص��ني بعدة عهود 
حكمته��ا كان اأوله��ا العه��د الكنع��اين ت��اه تعاقب 
ع��دة �صن��ني عل��ى القد�ض �صه��دت متغ��ريات عدة 
م��ن ح��روب ب��ني ال��روم والفر�ض حت��ى مت فتحها 

ودخولها العهد االإ�صامي عام 636م.
ووقت بع��د ذلك القد�ض حتت حك��م العثمانيني 
يف الع��ام 1517م، حي��ث اأ�ص�ص��ت االإمراطوري��ة 
العثماني��ة م��ن قب��ل عثم��ان االأول ب��ن اأرطغ��رل، 
�صن��ة،   600 م��ن  يق��رب  مل��ا  قائم��ة  وا�صتم��رت 
وبالتحدي��د من��ذ ح��وايل 27 يولي��و �صن��ة 1299م 
حتى 29 اأكتوبر �صنة 1923م وهو تاريخ �صقوطها 

فعلياً يف االنتداب الريطاين.
وبعد ذلك دخلت مدينة القد�ض وفل�صطني يف عهد 
جديد كان من اأبرز �صماته زيادة اأعداد املهاجرين 
اليه��ود اإليها خا�صة بعد وعد بلف��ور الذي اأبرمته 
بريطاني��ا، لتتع��دد بذلك ق��وة اليه��ود يف فل�صطني 
ويتم اإ�صدار قرارا التق�صيم بعد العام 1948 الذي 
�صه��د احت��ال اأجزاء كب��رية من فل�صط��ني اإ�صافة 

للقد�ض وقتل االآالف من الفل�صطينيني.
وا�صتمر ح��ال فل�صطني باحتال ج��زء كبري من 
اأرا�صيه��ا حت��ى اندلعت حرب ع��ام 1967م، التي 
عرف��ت اأي�ص��اً با�صم نك�صة حزي��ران وت�صمى كذلك 
ح��رب االأيام ال�صتة ون�صبت ب��ني "اإ�صرائيل" وكل 
م��ن م�ص��ر و�صوري��ا واالأردن، واأدت اإل��ى احتال 
ع��دة مناط��ق من فل�صط��ني منها القد���ض ال�صرقية 
للقد���ض  اإ�صاف��ة  اإليه��ا  اال�صتيط��ان  ب��اب  وفت��ح 

الغربية.
وتعي���ض املدين��ة املقد�ص��ة يف هذه االأي��ام حالة 
من التهوي��د امل�صتمر واال�صتيط��ان الذي اأتى على 
معظم مناحي حياة املقد�صيني بها، �صعياً لتهويدها 

وترحيل اأهلها منها.

موقعها 
وتقع مدين��ة القد�ض يف و�ص��ط فل�صطني، وتبعد 
نحو 60 كيلومرتا �ص��رق البحر املتو�صط، وحوايل 
35 كيلومرتا غرب البح��ر امليت، و250 كيلومرتا 

�صم��اال ع��ن البح��ر االأحم��ر، وتبعد ع��ن عّمان 88 
كيلوم��رتا   388 ب��ريوت  وع��ن  غرب��ا،  كيلوم��رتا 

جنوبا، وعن دم�صق 290 كيلومرتا جنوَب غرب.

التاريخ العريق
يرج��ع تاريخ مدينة القد���ض اإلى اأكرث من خم�صة 
اآالف �صنة، وهي بذلك واحدة من اأقدم مدن العامل، 
وتدل االأ�صماء الكثرية التي اأطلقت عليها على عمق 
ه��ذا التاري��خ، فقد اأطلق��ت عليها ال�صع��وب واالأمم 

التي ا�صتوطنتها اأ�صماء خمتلفة.
ف�صماها الكنعانيون الذين هاجروا اإليها يف االألف 
الثالث��ة قب��ل املي��اد "اأور�صالي��م"، وتعن��ي مدينة 
ال�ص��ام اأو مدين��ة االإل��ه �صاليم. وا�صتق��ت من هذه 
الت�صمي��ة كلم��ة "اأور�صلي��م" التي تنط��ق بالعرية 
"يرو�صالي��م" ومعناه��ا البي��ت املقد���ض، وقد ورد 
ذكره��ا يف الت��وراة 680 مرة، ثم عرف��ت يف الع�صر 
اليوناين با�صم "اإيلي��اء" ومعناه بيت اهلل.. خ�صعت 

املدينة للنفوذ امل�صري الفرعوين بدءا من القرن 16 
قب��ل املياد، ثم للحكم اليه��ودي الذي دام 73 عاما، 
فق��د ا�صتط��اع النبي داود ال�صيط��رة على املدينة يف 
ع��ام 977 اأو 1000 قب��ل املي��اد و�صماه��ا "مدين��ة 
داود"، و�صيد بها ق�صرا وعدة ح�صون، ودام حكمه 
اأربع��ني عاما، ثم خلفه من بعده ولده �صليمان الذي 
حكمها 33 عام��ا.. ويف عام 586 قبل املياد، احتلها 
املل��ك البابلي نبوخ��ذ ن�صر الثاين بع��د اأن هزم اآخر 
مل��وك اليهود �صدقيا بن يو�صي��ا، ونقل من بقي فيها 
م��ن اليهود اأ�صرى اإلى باب��ل، مبن فيهم امللك �صدقيا 

نف�صه.
ا�صتولى االإ�صكن��در االأكر على فل�صطني مبا فيها 
القد���ض عام 333 قب��ل املياد، وبع��د وفاته ا�صتمر 
خلفاوؤه املقدوني��ون والبطاملة يف حكم املدينة حتى 
ا�صتول��ى عليه��ا قائ��د اجلي���ض الروم��اين بومبيجي 

ع��ام 63 قب��ل املي��اد و�صمه��ا اإل��ى االإمراطورية 
الرومانية.

يف ع��ام 326 للمي��اد نق��ل االإمراط��ور الروماين 
ق�صطنطني االأول عا�صم��ة االإمراطورية الرومانية 
م��ن روم��ا اإل��ى بيزنط��ة، واأعل��ن امل�صيحي��ة ديانة 
بالن�صب��ة  حت��ول  نقط��ة  فكان��ت  للدول��ة،  ر�صمي��ة 

للم�صيحيني يف القد�ض حيث بنيت كني�صة القيامة.
انق�صم��ت االإمراطوري��ة الروماني��ة ع��ام 395 
للمياد اإلى ق�صمني متناحرين، ما �صجع الفر�ض على 
االإغارة عل��ى القد�ض، وجنحوا يف احتالها يف املّدة 
614-628 للمي��اد، ث��م ا�صتعاده��ا الروم��ان مرة 
اأخ��رى، وظل��ت باأيديهم حتى الفت��ح االإ�صامي عام 

636 للمياد.
يف عام 621 للمي��اد تقريبا �صهدت القد�ض زيارة 
ر�ص��ول اهلل حممد �صلى اهلل علي��ه واآله و�صلم، الذي 

اأُ�ص��ري ب��ه لي��ا م��ن امل�صجد احل��رام اإل��ى امل�صجد 
االأق�صى، ثم ُعرَج به اإلى ال�صماوات العلى.

و�صه��دت املدينة بع��د ذلك عدم ا�صتق��رار ب�صبب 
ال�صراع��ات الع�صكرية التي ن�صب��ت بني العبا�صيني 
حلك��م  خ�صع��ت  ث��م  والقرامط��ة،  والفاطمي��ني 

ال�صاجقة حتى عام 1071 للمياد.
ويف 28 كان��ون االأول/ دي�صم��ر 1516م )الرابع 
م��ن ذي احلجة 922ه���(، دخ��ل العثمانيون مدينة 
القد���ض، وبع��د هذا التاري��خ بيومني ق��ام ال�صلطان 
بزيارٍة خا�صة للمدينة املقد�صة حيث خرج العلماء 
وال�صي��وخ ملاقاة ال�صلطان العثماين "�صليم االأول"، 
و�صّلموه مفاتيح امل�صجد االأق�صى املبارك واملدينة، 
واأ�صبح��ت القد���ض مدين��ة تابع��ة لاإمراطوري��ة 

العثمانية وظلت يف اأيديهم اأربعة قرون تقريًبا.
�صقط��ت   1917 االأول  دي�صمر/كان��ون  ويف 
القد���ض بي��د اجلي���ض الريطاين بعد البي��ان الذي 
اأذاع��ه اجل��رال األنب��ي، ومنح��ت ع�صب��ة االأمم 
بريطانيا ح��ق االنتداب على فل�صطني، واأ�صبحت 
القد�ض عا�صمة فل�صطني حتت االنتداب الريطاين 
دخل��ت  احل��ني  ذل��ك  ومن��ذ   ،)1948  -1920(
املدين��ة يف عهد جديد كان من اأب��رز �صماته زيادة 
اأع��داد املهاجري��ن اليهود اإليه��ا، خا�صة بعد وعد 

بلفور عام 1917.
ويف ع��ام 1948 اأعلنت بريطاني��ا اإنهاء االنتداب 
يف فل�صطني و�صح��ب قواتها، فا�صتغل��ت الع�صابات 
ال�صهيوني��ة حال��ة الف��راغ ال�صيا�ص��ي والع�صك��ري 

واأعلنت قيام الدولة االإ�صرائيلية.
ويف 3 دي�صمر/كان��ون االأول 1948 اأعل��ن ديفيد 
بن غوري��ون رئي�ض وزراء "اإ�صرائي��ل" اأن "القد�ض 
الغربي��ة" عا�صمة للدولة االإ�صرائيلي��ة الوليدة، يف 
حني خ�صعت �صرقي القد�ض لل�صيادة االأردنية حتى 
هزمية يونيو/حزيران 1967 التي اأ�صفرت عن �صم 

القد�ض كاملة اإلى �صلطان االحتال االإ�صرائيلي.

يف اأج���واء اجلمع���ة الرابعة مل�ص���ريات العودة يف فل�صطني التي اأطلقت عليه���ا الهيئة الوطنية العليا مل�صرية الع���ودة وك�رس احل�صار »جمعة 
ال�صهداء واالأ�رسى«، األقت طائرات االحتالل من�صورات حتري�صية �صد م�صريات العودة و�صط قطاع غزة و�صماله.

وذك���ر »املرك���ز الفل�صطين���ي لالإعالم« اأن ق���وات االحتالل ال�صهيوين، اأطلقت يف وق���ت مبكر �صباح اليوم، اأع���ريًة ناريًة جتاه جمموعة من 
ال�صبان املتجمعني قرب خميم العودة يف بلدة »خزاعة« �رسق خانيون�س، ما اأدى اإلى اإ�صابة اأحدهم بجروح، ونقل للم�صت�صفى للعالج.

واأ�صار املركز الى اأن ال�صبان الفل�صطينني متكنوا من ن�رس ع�رسات اإطارات ال�صيارات؛ متهيًدا الإ�صعال النريان فيها عند ذروة املواجهات 
بع���د �صالة اجلمع���ة.. وا�صتكملت الهيئة يوم اأم�س تقدمي اخليم م�صافة 50 مرًتا باجتاه ال�صياج احلدودي الفا�صل �رسق خميمات العودة يف 
رف���ح وال�صجاعية وجباليا، ع���ن مو�صعها احلايل الذي يبعد حوايل 700 مرت من ال�صياج؛ تنفيًذا للخطة املو�صوعة م�صبقا بالتقدم التدريجي 

متهيًدا للو�صول املبا�رس يف 15 اأيار املقبل.

جمعة رابعة من مسيرات العودة
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وياأت��ي انت�ص��ار ه��ذه الق��وات وتلك القواع��د مبوجب 
اتفاقي��ات دفاعي��ة، ومن��ذ ح��رب اخللي��ج )الفار�ص��ي ( 
الثاني��ة 1990 ازداد الوج��ود الع�صك��ري االأمريكي فيه، 
واأ�صب��ح اأك��رث ع��ددا واأو�ص��ع انت�ص��ارا بعد اأح��داث 11 
�صبتمر/اأيل��ول 2001 ثم احلرب عل��ى العراق 2003.. 
وا�صتخدمت وا�صنطن تلك القواعد يف عملياتها الع�صكرية 
اآنذاك، ثم يف حرب على تنظيم داع�ض منذ 2014 .. وفيما 
يل��ي عر�ض الأبرز القواعد الع�صكرية االأجنبية يف اخلليج 

الفار�صي، وفقا لر�صد وكالة »االأنا�صول«:

اإلمارات
ت�ص��م االإمارات قواعد لث��اث دول هي اأمريكا وفرن�صا 
واأ�صرتالي��ا، وت�ص��كل قاع��دة »الظف��رة« مرك��ز التواجد 
الرئي�صي للق��وات االأمريكية يف االإم��ارات، اإال اأن اجلي�ض 
االأمريك��ي ل��ه ق��وات كذل��ك يف مين��اء »جبل عل��ي« الذي 
ت�صتخدم��ه ق��وات »املارينز«. وتوجد فيه��ا قاعدة جوية 

وم�صتودعات متعددة الأغرا�ض الدعم اللوجي�صتي.
ع�صكري��ة  قاع��دة  اأول  »ال�ص��ام«  مع�صك��ر  ويع��د 
فرن�صي��ة بحري��ة دائمة يف منطق��ة اخللي��ج الفار�صي، مت 
تد�صينها يف مين��اء »زايد« باأبوظبي عام 2009..وينت�صر 
نح��و 700 ع�صك��ري فرن�ص��ي يف االإم��ارات موزع��ني بني 
مع�صك��ر »ال�ص��ام« مبين��اء اأبوظبي، والقاع��دة اجلوية 
ب�»الظفرة«، على بعد نحو 32 كلم جنوب غرب اأبوظبي، 
والتي يتواجد بها قوات اأمريكية اأي�صا..وتوؤوي اأبوظبي 
الب��اد  خ��ارج  الوحي��د  الفرن�ص��ي  الع�صك��ري  الوج��ود 
با�صتثن��اء اأفريقيا..وت�صم قاع��دة »املنهاد« اجلوية تقع 
على بع��د 24 كلم جن��وب دبي، وت�صم قاع��دة اأ�صرتالية 
تع��رف ب�ا�ص��م »مع�صك��ر باي��رد«، متركزت في��ه القوات 
االأ�صرتالية، بعد ان�صحابها من العراق عام 2008، بقوات 
دائمة بلغ��ت 500 جندي..واأعلنت احلكومة االأ�صرتالية 

ع��ام 2014 ع��ن ن�صرها وح��دة من قوات الدف��اع، مكونة 
م��ن 600 مقات��ل، كجزء من التحالف ال��دويل للحرب على 

تنظيم داع�ض.

البحرين
تع��د البحري��ن مق��را لاأ�صط��ول البح��ري اخلام���ض 
االأمريكي، ال��ذي ت�صمل عملياته منطق��ة اخلليج وخليج 
ُعمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر االأحمر، واأجزاء 
م��ن املحيط الهندي، حيث يتمرك��ز يف منطقة »اجلفري«، 

�صرق العا�صمة البحرينية املنامة.
ويعت��ر تاأمني منطق��ة اخلليج التي متر ع��ر مياهها 
قراب��ة ن�ص��ف االإم��دادات النفطي��ة للع��امل اأح��د مه��ام 

االأ�صطول االأمريكي اخلام�ض.
وافتتح��ت يف ميناء »�صلم��ان« �صرقي البحرين، مطلع 
ال�صه��ر اجلاري، اأول قاع��دة ع�صكرية بريطانية دائمة يف 
ال�ص��رق االأو�ص��ط منذ عام 1971، حتمل ا�ص��م »اإت�ض اإم 
اإ�ض اجلف��ري البحرية«..وت�صت�صي��ف القاعدة نحو 500 
م��ن عنا�صر البحري��ة الريطانية بينهم بح��ارة وجنود 
وطي��ارون، وم��ن اأب��رز مهامه��ا �صم��ان حت��رك �صحنات 

النفط والب�صائع من اآ�صيا اإلى اأوروبا.
وجاء االإعان ع��ن اإن�صاء القاعدة اأواخر عام 2014، 

وانطلقت عمليات البناء يف 2015.
الكويت وعمان والسعودية

ويتواج��د بالكويت اأكر عدد من اجلن��ود االأمريكيني 
يف اخلليج الفار�صي يتج��اوز 16 األف جندي، يتمركزون 
يف قاعدت��ني، هم��ا مع�صكر »الدوحة« �صم��ال غرب مدينة 
الكوي��ت، عل��ى بع��د 60 ك��م م��ن احل��دود م��ع العراق، 

ومع�صكر »عريفجان« جنوبي الباد.
ويف عام 1991 )بع��د الغزو العراقي( وقعت الكويت 
م��ع اأمري��كا اتفاقي��ة للتع��اون الدفاع��ي، تق��دم الكويت 

مبقت�صاه��ا ت�صهي��ات وا�صع��ة للق��وات االأمريكي��ة، كما 
توف��ر له��ا قواع��د مترك��ز جوي��ة وبري��ة، وم�صتودعات 
تخزي��ن للمع��دات والعت��اد.. فيم��ا تق��دم ُعم��ان للقوات 
املراف��ئ  با�صتخ��دام  ع�صكري��ة،  ت�صهي��ات  االأمريكي��ة 
واملط��ارات الُعمانية، ح�صب االتفاقية الت��ي اأبرمتها مع 
الوالي��ات املتحدة ع��ام 1980.. بينما اأنه��ت ال�صعودية 
الوج��ود الع�صك��ري االأمريك��ي يف اأبريل/ني�ص��ان 2003 
بانتق��ال القيادة املركزية للق��وات اجلوية االأمريكية من 
قاعدة االأمري »�صلطان« اجلوية يف ال�صعودية اإلى قاعدة 
»العديد« يف قطر، وذلك باالتفاق مع اجلانب ال�صعودي، 
وبق��ي عدد حمدود م��ن اجلن��ود يف اإطار مه��ام التدريب 
والتع��اون الع�صك��ري.. وت�صت�صي��ف ال�صعودي��ة عل��ى 
اأرا�صيها حاليا قوات من التحالف العربي لدعم ال�صرعية 

يف اليمن التي ت�صارك فيه عدة دول بقيادة ال�صعودية.

قطر
ت�ص��م قطر 3 قواع��د، منه��ا اثنتني الأمري��كا، وقاعدة 
لرتكي��ا، وتقع قاعدة »العدي��د« على بعد 30 كلم جنوب 
غ��رب العا�صم��ة القطري��ة الدوح��ة، وتعد اأك��ر قاعدة 
جوي��ة اأمريكي��ة يف اخلارج، وواح��دة من اأه��م القواعد 

الع�صكرية االأمريكية يف اخلليج الفار�صي.
ويتمركز بها نحو 11 األف ع�صكري اأمريكي، غالبيتهم 
م��ن �صاح اجلو، وت�صم القاع��دة املقرات الرئي�صية لكل 
من القيادة املركزي��ة للقوات اجلوية االأمريكية واملركز 
امل�ص��رتك للعملي��ات اجلوي��ة والف�صائي��ة واجلن��اح ال� 
379 للبعث��ات اجلوي��ة.. ويوج��د فيه��ا حالي��ا اأكرث من 
120 طائرة م��ن خمتلف االأنواع، ) اجلناح 379 التابع 
للق��وات اجلوي��ة االمريكية( والقاذف��ات B1 وطائرات 
ا�صتط��اع وقاذفات بعي��دة املدى مث��لB52  وطائرات 
التموي��ن بالوق��ود يف اجل��و اإل��ى جان��ب وح��دات دع��م 
اأ�صلح��ة وذخرية..وتع��د القاع��دة  واإ�صن��اد وخم��ازن 
مق��را للمجموعة 319 اال�صتك�صافي��ة اجلوية التي ت�صم 
قاذف��ات ومقاتات وطائرات ا�صتطاعي��ة، اإ�صافة لعدد 
م��ن الدبابات ووحدات الدع��م الع�صكري وكميات كافية 
م��ن العتاد واالآالت الع�صكري��ة املتقدمة، ما جعل بع�ض 
الع�صكريني ي�صنفونها اأكر خمزن ا�صرتاتيجي لاأ�صلحة 
االأمريكي��ة يف املنطقة..كما ت�صم قاعدة »العديد« اأطول 
ممر للهب��وط اجلوي يف منطقة اخللي��ج الفار�ضي بطول 
5 كيلوم��رتات.. وت�صتخ��دم وا�صنط��ن ه��ذه القاع��دة، 
الت��ي متثل اأك��ر تواجد ع�صكري له��ا بال�صرق االأو�صط، 
يف حربه��ا عل��ى تنظي��م »داع���ض« ب�صوري��ا والع��راق 

واأفغان�صتان.
وب��داأ االأمريكي��ون يف اإدارة القاعدة من��ذ عام 2001، 
الدوح��ة  وقع��ت   2002 االأول  دي�صمر/كان��ون  ويف 
ووا�صنطن اتفاقا يعطي غطاء ر�صميا للوجود الع�صكري 

االأمريكي يف قاعدة »العديد«.
فيم��ا ت�صتخ��دم قاع��دة »ال�صيلي��ة« جن��وب الدوحة 
كم�صت��ودع للمع��دات الع�صكرية، وكان��ت مركزا للقيادة 

الو�صطى االأمريكية اأثناء غزو العراق عام 2003
ومت اإقام��ة قاعدة ع�صكرية تركية بقطر، ون�صر قوات 
بري��ة تركية بها، �صم��ن اتفاقية تع��اون ع�صكري وقعها 
البل��دان يف 19 دي�صمر/كان��ون اأول 2014، و�ص��ادق 

الرملان الرتكي عليها يف يونيو/حزيران 2017.
وتتيح االتفاقية اإمكاني��ة تبادل ن�صر قوات م�صرتكة 
ب��ني البلدي��ن اإذا اقت�ص��ت احلاجة، واإج��راء مناورات 
ع�صكرية م�صرتكة، وكانت اأولى طائع القوات الرتكية 
ق��د و�صلت الدوحة، يف 19 يونيو/حزيران املا�صي، ثم 

توافد اأفراد من القوات الرتكية على دفعات اإلى قطر.

عربي

�ص��ادف يوم االأربعاء 18 م��ن ني�صان/اأبريل، الذكرى 
ال�صنوي��ة ال� 22 ملج��زرة قانا، عندما قام��ت قوات العدو 
االإ�صرائيل��ي بق�ص��ف مدفع��ي عل��ى مبن��ى تاب��ع لاأم��م 
املتح��دة كان ي��وؤوي مدنيني لبنانيني هرب��وا من الق�صف 
االإ�صرائيل��ي ال�صديد على قري��ة قانا بجنوب لبنان يف عام 
1996، خال العملي��ة العدوانية الع�صكرية االإ�صرائيلية 

على لبنان “عناقيد الغ�صب”.
واأ�صف��رت املج��زرة الت��ي اأم��ر به��ا رئي���ض ال��وزراء 
االإ�صرائيلي حينه��ا، �صمعون بريي�ض، عن ا�صت�صهاد 106 
من املدنيني، واإ�صاب��ة املئات من بني 800 �صخ�ض كانوا 
يحتم��ون يف مرك��ز “فيج��ي” لق��وات الط��وارئ الدولي��ة 

“اليونيفل”.
وا�صتخدم��ت ق��وات الع��دو االإ�صرائيل��ي يف عمليته��ا 
الع�صكري��ة، الت��ي امت��دت على م��دار اأ�صبوع��ني، جميع 
قطاع��ات اجلي���ض الري��ة والبحري��ة واجلوي��ة، واأدت 
اإلى �ضق��وط 175 �صهيدا و300 جري��ح، ونزوح ع�صرات 

االآالف، اإ�صافة اإلى اأ�صرار مادية كبرية.
ورغم ه��ول اجلرمي��ة وفظاعة املج��زرة، كانت ردود 

الفع��ل العاملي��ة �صعيفة وحم��دودة، حيث اكتف��ت غالبا 
باملطالب��ة باله��دوء ووقف اإطاق الن��ار، وعلى امل�صتوى 

العربي مل يتعدى املوقف الر�صمي حدود االإدانة.
لق�ص��ف  املعت��ادة  حّجته��ا  اإ�صرائي��ل  وا�صتخدم��ت 
املدني��ني، حيث �صّرحت باأنه��ا “مل تعلم” بوجود مدنيني 
يف املبن��ى، وادع��ت اأن الق�ص��ف كان رًدا عل��ى �ص��اروخ 
املكان. نف�ض  من  اللبنانية  املقاومة  “كاتيو�صا” اأطلقته 

ومن اجلدير بالذك��ر اأي�ًصا، اأنه مت فتح �صجل ع�صكري 
اإ�صرائيل��ي يف ع��ام 2015، والذي اأ�ضار اإل��ى تورط وزير 
الرتبي��ة والتعلي��م االإ�صرائيل��ي احل��ايل، نفت��ايل بين��ت، 
كون��ه كان قائ��د الكتيبة الت��ي دخلت اإلى العم��ق اللبناين 
ل�”حتدي��د” مواق��ع من�صات اإط��اق قذائ��ف الكاتيو�صا، 
لكن الكتيبة اكت�صفت من قبل عنا�صر حزب اهلل وتعر�صت 
للهج��وم، مما “اأدى” اإلى “ا�صتنج��اد” الكتيبة التي كان 
يراأ�صه��ا بينيت، الذي �صّرح يف مقابلة تلفزيونية منذ مّدة 
اأن “لي���ض لديه م�صكلة بقتل الع��رب”، باملدفعية لتغطية 
خروجه��م و”ت�صبب” ذلك يف �ضق��وط قذيفتني داخل مقر 

اليونفيل باملجزرة املروعة.

حذر اجلي�ض االإيراين امل�صوؤولني ال�صعوديني من ا�صتمرار اإطاق التهديدات �صد اإيران موؤكدين اأن اململكة لن 
ت�صمد 48 �صاعة اإذا دخلت يف مواجهة مع اجلمهورية االإيرانية.

وبالتزام��ن مع العرو�ض الع�صكرية الإحياء عيد اجلي�ض االإيراين، قال كبري م�صت�صاري اجلي�ض االإيراين، اأمري 
خ��رم طو�ص��ي اإن حدود اإيران موؤمنة باأعلى م�صتوى وال توج��د اأي ثغرات، معترًا اأن باده باتت اأقوى من اأي 
وق��ت م�صى للت�صدي لعدوه��ا االأول وهو الواليات املتحدة.. واأو�صح طو�ص��ي يف ت�صريحات ر�صدها املرا�صل 
ن��ت اليوم االأربع��اء، اأن ا�صرتاتيجية اإيران تتمثل مبواجهة اأمريكا ولي���ض دول املنطقة، مطالباً يف الوقت ذاته 
ح��كام ال�صعودية بعد اإطاق ت�صريحات ال تتنا�صب مع حجم ال�صعودية وقدراتها الع�صكرية. واأ�صاف “هم لن 
ي�صمدوا اأمامنا الأكرث من 48 �صاعة ولذلك عليهم اأن يتوقفوا عن التحدث عن مواجهة اإيران”.. ونوه طو�صي اأن 
باده ال تريد مواجهة مع دول املنطقة وهدفها الرئي�صي هو الت�صدي الأمريكا و�صيا�صاتها العدائية من املنطقة.

خارطة انتشار القواعد العسكرية األجنبي����ة ف��������ي ال����دول اخلليج��������ي������ة
متتلك الواليات املتحدة العدد االأكرب من القواعد الع�سكرية االأجنبية يف الدول اخلليجية، 
فيم��ا ت�س��م الكويت اأك��رب عدد من اجلن��ود االأمريكيني هذه ال��دول.. وت�سم قط��ر اأكرب قاعدة 
ع�صكري��ة �أمريكية يف �خلارج وهي قاعدة »�لعديد«، فيما يتمركز �لأ�صطول �خلام�ض �لأمريكي 
يف البحري��ن.. ويوجد باالإم��ارات اأكرب عدد من القواعد لدول خمتلفة، حيث يوجد بها قواعد 

الأمريكا وفرن�سا واأ�سرتاليا، بينما ت�سم قطر القاعدة الرتكية الوحيدة يف اخلليج الفار�سي.
وفيم��ا �أنه��ت �ل�صعودي��ة وجود �لقو�ع��د �لع�صكرية عل��ى �أر��صيها ع��ام 2003، واإن بقى عدد 

حمدود من اجلنود يف اإطار مهام التدريب والتعاون الع�سكري بني البلدين.
ووفق��ا لتقرير ن�صرته جمل��ة »نيوزويك« �لأمريكي��ة يف نوفمرب/ت�صرين �لث��اين �ملا�صي، فاإن 
ع��دد �جلنود �لأمريكي��ن و�ملدنين �لعاملن مل�صلح��ة �لدفاع �لأمريكي��ة يف �لكويت: 16.592، 
و�لإمار�ت: 4.240، و�لبحرين: 9.335، و�ل�صعودية: 850، وُعمان: 32، فيما اأعلنت قطر اأنها 

ت�صت�صيف �أكرث من 10 �آلف جندي �أمريكي.

الذكرى ال�22 ملجزرة قانا

إيران حتّذر السعودية:

توقفوا عن التهديد فلن تصمدوا أمامنا ألكثر من 48 ساعة!

أبوظبي تخرج من الباب اخللفي:

الصومال يطرد اإلمارات ويقضي على نفوذها العسكري

كلم��ا اقرتب��ت خطى اجلي�ض ال�ص��وري من منطق��ة، ت�صل معه ريح الن�ص��ر، معادلة 
الن�ص��ر  الرتاكمي��ة للجي�ض ال�ص��وري واحللفاء يف الغوطة ال�صرقي��ة وقبلها حلب ودير 
الزور، و�صلت الى حد بات فيه قادة املجموعات امل�صلحة يح�صبون األف ح�صاب، حلظة 
و�ص��ول اجلي�ض ال��ى اطراف مناطقهم، وه��ذا ما ح�صل بالفعل يف مدين��ة ال�صمري التي 
ي�ص��ري فيه��ا امل�صلحون على خطى م�صلح��ي الغوطة ال�صرقية، بع��د التو�صل الى اتفاق 

خلروجهم الى ال�صمال ال�صوري.
االتفاق يق�صي بخروج 1000 م�صلح من املدينة الى جرابل�ض �صمال �صورية، وت�صليم 
اال�صلح��ة الثقيل��ة واملتو�صطة للجي���ض ال�صوري، قبل بدء ع��ودة موؤ�ص�صات الدولة الى 
املدين��ة وت�صوي��ة او�صاع من يرغ��ب يف البقاء، وبالفعل مت ت�صوي��ة او�صاع 60 م�صلحاً 

بعد ت�صليم ا�صلحتهم للدولة ال�صورية.
مدينة ال�صمري والتي تقع على اأطراف بادية ال�صام اإلى ال�صمال ال�صرقي من دم�صق، 
عل��ى بع��د  حوايل 45 كم ع��ن العا�صمة، ومير من كتفها طريق دم�ص��ق - بغداد الدويل، 
يحده��ا م��ن ال�صم��ال �صل�صلة جب��ال القلم��ون وبل��دة الرحيبة، وم��ن ال�صم��ال ال�صرقي 
ال�صل�صلة التدمرية، ومن اجلنوب �صهول منطقة املرج وبحرية العتيبة وقرية العتيبة، 
ومن ال�صرق بادية ال�صام، ومن الغرب قرية عدرا، ما جعلها مركز بلدات ومدن القلمون 
ال�صرق��ي، واكر مدنه، هذا املوقع اجلغ��رايف جعلها �صلة الو�صل بني احلدود العراقية 
واالردني��ة، باجت��اه دوما وعم��ق الغوطة ال�صرقي��ة من جهة، وباجتاه بل��دات القلمون 
ال�صرقي والغربي من جهة اخرى، وهذا يف�صر كونها مركز االمداد الرئي�صي للمجموعات 

امل�صلح��ة يف الغوطة والقلمون، ومعظم االم��داد اللوج�صتي القادم اما من قاعدة التنف 
او احل��دود االردني��ة او العراقي��ة مير ع��ر ال�صمري، االم��ر الذي اعطاها ه��ذه املكانة 
الهام��ة لدى املجموعات امل�صلحة..اإن اتف��اق ال�صمري الذي جاء بعد االجناز الع�صكري 
يف الغوط��ة ال�صرقي��ة، وخ��روج م�صلحي دوما باتف��اق اقرب لا�صت�ص��ام، دفعهم لطلب 
املفاو�ص��ات باك��رًا، وحتى قبل انتهاء ملف دوما، وخروجهم م��ن منطقة ال�صمري اي�صا 
�صيك��ون له ه��زات ارتدادية ت�صل حتى ق��رى القلمون ال�صرقي، والتي م��ن املتوقع انها 
دخل��ت يف مفاو�صات مع الو�صي��ط الرو�صي متهيدًا خلروجها نح��و ال�صمال بعد تنظيف 
ال�صم��ري م��ن امل�صلحني، نظرا خل�ص��ارة م�صلحي ال�صم��ري وقرى القلم��ون ال�صرقي من 
الرحيبة حتى جريود والنا�صرية، للعمق اجلغرايف يف الغوطة ال�صرقية، وفقدان قدرة 

التوا�صل مع قاعدة التنف االمريكية وعمق البادية.
تطبيق هذا االتفاق �صيو�صع رقعة االمان يف الريف الدم�صقي، واالهم من ذلك �صينهي 
امل�صروع االمريكي الرامي الى ربط منطقة القلمون بالبادية ال�صورية، ومن جانب اخر 
انه��اء حلم الكي��ان اال�صرائيلي بربط البق��اع اللبناين مبنطقة القلم��ون ال�صرقي و�صوال 
ال��ى منطقة الغوط��ة ال�صرقية. اما م��ن الناحية االقت�صادية، فاإن ع��ودة طريق دم�صق 
بغ��داد املار من ال�صمري �صين�صط احلركة االقت�صادية والتجارية بني البلدين، وخروج 
امل�صلح��ني م��ن القلمون ال�صرق��ي �صينهي اي خطر يته��دد الطريق الوا�ص��ل بني دم�صق 
حم���ض، عدا عن تفرغ عدد من قطعات اجلي�ض ال�صوري يف املنطقة وزجها يف مواجهات 

جديدة يف مناطق جنوب دم�صق او اجلنوب ال�صوري.

خ�ص��رت االإم��ارات �صب��اق النف��وذ مبواجه��ة تركي��ا 
وقط��ر وا�صط��رت للخ��روج م��ن ال�صومال م��ن “الباب 
اخللف��ي” بعدم��ا تعر�ص��ت مل��ا ي�صب��ه الط��رد م��ن قبل 
احلكومة املركزي��ة ال�صومالية.. واأعلنت االإمارات يوم 
االأح��د يف بيان ن�صرت��ه وكال��ة االأنباء الر�صمي��ة واطلع 
علي��ه املرا�ص��ل ن��ت، اأنها ق��ررت ” اإنه��اء مهم��ة قواتها 
التدريبية لبن��اء اجلي�ض ال�صوم��ايل”.. واأو�صح البيان 
اأن الق��رار ياأت��ي “على خلفية حادث��ة احتجاز ال�صلطات 
االأمني��ة ال�صومالي��ة طائ��رة مدني��ة خا�ص��ة م�صجلة يف 
االإمارات مبطار مقدي�صو واال�صتياء على املبالغ املالية 
املخ�ص�ص��ة لدع��م اجلي���ض ال�صوم��ايل ودف��ع روات��ب 

املتدربني ال�صوماليني”.
احلكوم��ة ال�صومالية كانت اأعلن��ت اأنها �صادرت 10 
ملي��ون دوالر اأدخلته��ا االإم��ارات دون اتب��اع القوان��ني 
اخلا�ص��ة بالب��اد.. وتق�ص��د االإم��ارات ببن��اء اجلي���ض 

ال�صوم��ايل، بتل��ك الت�صكي��ات الع�صكري��ة الت��ي قام��ت 
بت�صكيله��ا ومتويله��ا خارج �صلط��ة احلكوم��ة املركزية 
عل��ى غرار قوات احل��زام االأمني والنخب��ة احل�صرمية 
يف اليم��ن.. الق��رار االإمارات��ي جاء عقب ي��وم من اإعان 
احلكوم��ة ال�صومالي��ة ح��ل املجموعات امل�صلح��ة التي 
�صكلته��ا االإمارات ودمج عنا�صره��ا يف القوات النظامية 
واإنهاء االتفاق مع االإم��ارات.. وقبل االإعان عن القرار 
كانت االإمارات قد �صحبت �صباطها من ال�صومال وقامت 
ال�صلط��ات ال�صومالي��ة مبنعهم من ا�صطح��اب معداتهم 
الع�صكري��ة.. وبداأت اخلاف��ات ال�صومالي��ة االإماراتية 
عندم��ا قام��ت االإم��ارات بعقد اتف��اق مع حكوم��ة اإقليم 
�صوم��ايل الن��د باإن�ص��اء قاع��دة ع�صكري��ة اإماراتية دون 
موافق��ة احلكوم��ة املركزية االأمر ال��ذي ا�صتغلته تركيا 
وقط��ر وقامت بدعم احلكوم��ة ال�صومالية الإنهاء النفوذ 

االإماراتي واإقامة قاعدة ع�صكرية تركية.

عودة الضمير.. أولى ارتدادات انتصارات الغوطة
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عندم��ا نتح��دث ع��ن م�ص��روع ال�صهي��د القائ��د ال�صيد 
ح�ص��ني ب��در الدي��ن احلوثي ف��ا نتح��دث ع��ن م�صروع 
اأو روؤي��ة جدي��دة او برنام��ج حزب��ي فريد م��ن نوعه اأو 

نظريات حديثة.
م�ص��روع ال�صهي��د القائد ه��و اإعادة االأمة اإل��ى القراآن 
الكرمي لك��ن بالطريقة ال�صحيحة التي جتعل القراآن حيا 

يف واقعنا وحتركاتنا و�صراعنا مع اأعدائنا.
كث��ري من املف�صري��ن والعلماء تناول��وا القراآن الكرمي 
لك��ن ب�صيغ مل ت��وؤِد اإل��ى تفعيله يف النفو���ض ومل حترك 
امل�صلمني ملواجه��ة االأخطار عليهم ومل تبعث يف واقعهم 
احلي��اة واله��دى وما ميي��ز ال�صهي��د القائد ه��و تقدميه 
للق��راآن كم�ص��روع واقعي وعمل��ي فربط اآيات��ه بالواقع 
ب��ا تكلف، وحترك بالقراآن عملي��ا باعتباره كتاب هداية 
يواك��ب املتغ��ريات ويق��دم الوعي جت��اه كل االأحداث.. 
ق��دم القران ككتاب للحياة في��ه الهداية للب�صرية جمعاء 
مي�ص��را و�صه��ا معتم��دا ب�ص��كل ا�صا�ص��ي عل��ى حمورية 

الن���ض الق��راآين فقدم��ه كم��ا قال اهلل عن��ه » ولق��د ي�صرنا 
القراآن للذكر فهل من مدكر » ويف �صبيل ذلك �صعى جاهدا 
لتفني��د املفاهيم املغلوطة واإزالة التعقيدات الكثرية من 
اأذه��ان االمة والتي و�صعت حول القراآن فجعلته �صعبا 

غري مفهوم.
ال�صهي��د القائد قدم القران بنقائه و�صفائه حيث يرتك 
اأث��ره يف النف���ض وال�صم��ري وينري الفك��ر يف كل االأحداث 
التي نواجهها يف احلياة.. مل يجمد االآيات بل كان يتناول 
االآية الواح��دة يف اأكرث من �صياق وحم��ور. ينزل الن�ض 
الق��راآين على الواقع بح�صب املرحلة فا يظهر تناق�ض او 

تعار�ض يف اآياته الكرمية.
اأع��اد االأمة الأولوياتها االأ�صا�صي��ة بكل و�صوح وبيان 
ال �ص��ك فيها، فكانت اأولوياته من اأولويات القراآن الكرمي 
وكان��ت �صعة م�صروعه م��ن �صعة الق��راآن وكانت عاملية 

م�صروعه من عاملية الر�صالة املحمدية للب�صرية جميعا.
م�صروعه يلبي حاجات االمة يف ظل ما تتعر�ض له من 

موؤام��رات كبرية وا�صتهداف مل ي�صبق له مثيل ف�صخ�ض 
اخلل��ل واأعاد االأم��ة اإلى الطريق ال�صحي��ح وك�صف بكل 
و�صوح نف�صيات اأعدائنا وو�صاءلهم واأ�صاليبهم ومكرهم 
وخبثه��م وخطورتهم كما وردت يف الق��راآن الكرمي، جاء 
لي�صتنه���ض االأم��ة ويحيي فيه��ا امل�صوؤولي��ة وعمل على 
التغيري الثقايف كخطوة اأولى يف �صياق تغيري واقع االأمة 

نحو العزة والكرامة والن�صر.
م��ن اأه��م م��ا ميي��ز م�ص��روع ال�صهي��د القائ��د عاملي��ة 
امل�ص��روع حيث مل ينطلق م��ن روؤية �صخ�صية اأو اجتهاد 
�صيا�ص��ي اأو فقه��ي بل انطلق من �صعة الق��راآن وا�صتطاع 
تخطى كل احلواجز املذهبي��ة وال�صيا�صية واجلغرافية 
معيدا اجلميع الى املنبع ال�صايف الذي اأو�صى به ر�صول 
اهلل �صل��وات اهلل علي��ه واآل��ه وهو الق��راآن الك��رمي الذي 

يعتر جامعا وموحدا لاأمة.
اليوم هناك �صواهد حية تدل على عاملية هذا امل�صروع 
حي��ث نرى كثريا من ال�صخ�صيات يف الطوائف واملذاهب 

واالأح��زاب ال�صيا�صية بكل توجهاته��ا املختلفة يف اليمن 
من�صوي��ة حت��ت ل��واء امل�ص��رية القراآني��ة يف جتربة قل 

نظريها خال مئات ال�صنوات ال�صابقة..
جند الكثري م��ن النظريات اال�صرتاكي��ة والراأ�صمالية 
واالأ�صولي��ة وغريه��ا مل تع��د بتل��ك الفاعلي��ة واثبت��ت 
وتق��دم  االإن�ص��ان  الحتياج��ات  مواكبته��ا  يف  ق�صوره��ا 
ال�صناع��ات والتكنلوجي��ا الأنه��ا انطلقت م��ن اجتهادات 

فردية �صيقة تا�صت مع مرور الزمن.
 اأما الق��راآن فعك�ض ذلك متاما فهو د�صتور عاملي يف كل 
زمان ومكان الأن الذي اأنزله خالق كل �صيء ويعلم الغيب 
يف ال�صموات واالأر�ض وهو بكل �صيء عليم. والأن ال�صهيد 
القائد ا�صتنار بالقراآن فكان عاملي الروؤية ومل تكن روؤيته 
يف اإط��ار جغ��رايف معني او عل��وم �صرعية ديني��ة فقط بل 
جت��ده تطرق اإلى كل العلوم والفنون الدينية والع�صرية 
واالإعامي��ة  والع�صكري��ة  وال�صيا�صي��ة  واالقت�صادي��ة 
واالجتماعية وغريها فقدم القراآن �صاما كاما لك مناحي 

احلي��اة بعك�ض ما قدمه االآخرون لاأم��ة على مدى مئات 
ال�صن��ني قراآنا جام��دا ال يقت�ص��ر دوره اإال على العبادات 

الدينية والفرو�ض وبع�ض االأحكام الفقهية.
عندما قدم ال�صهي��د القائد القران الكرمي حيا وواقعيا 
وجذاب��ا كان له االأث��ر الكبري يف جذب االأم��ة اإلى القراآن 
الك��رمي وتفعيل��ه يف واقعه��ا فبن��ى اأم��ة ال تقب��ل الظل��م 
وال اله��وان، عزي��زة كرمية تواجه��ه اأعداءه��ا بكل ثقة 
ب��اهلل وبالن�صر ولذل��ك �صعى االأع��داء اإل��ى حماولة واأد 
ه��ذا امل�ص��روع الق��راآين يف بدايت��ه بعدة ح��روب حملية 
واإقليمي��ة ظنا منهم اأنه��م �صيطفئون نور اهلل لكن اهلل متم 
ن��وره ولو كرهوا وحاربوا ومك��روا، وما ن�صاهده اليوم 
م��ن انت�ص��ارات كب��رية لليمنيني يف وج��ه حتالف عاملي 
ب��كل اإمكانياته وخرائ��ه الع�صكريني واأف�ص��ل االأ�صلحة 
والتكنلوجيا املتطورة وو...اإلخ اأمام ثلة من املجاهدين 
وعتاده��م القلي��ل والب�صي��ط لهو خري �صاه��د على عظمة 
ه��ذا امل�ص��روع الذي م��ا اأن مت�صكت به االأم��ة عادت اإلى 
قوتها ومنعتها وعزتها وحكم��ت االأمم واليمنيون اليوم 
مبواجهتهم و�صمودهم وانت�صاراتهم على حتالف عاملي 
ي�ص��م اأك��ر ال��دول الع�صكري��ة والغني��ة يقدم��ون خري 

�صاهدا على ذلك.

مقاالت

السع�����������������ودي�����ة..
 هل ينحرها ترام������ب أں تنتح������ر؟ 

 قاس����������������م عز ال������������دين

االإع��ام ال�صعودي الذي اأطنب حممد ب��ن �صلمان يف مقابلته مع “ذي اتانتيك” 
االأمريكي��ة، تبّجح يف حدي��ث ابن �صلمان ب�صاأن حق “ال�صع��ب اليهودي” يف دولة، 
كما ق��ال، على االأرا�صي الفل�صطينية. ومرر االطن��اب والتبّجح بح�صب تعليقات 
“خراء واأكادمييني” اأن ابن �صلمان يتمتع بجراأة االإعان جهارًا من دون مواربة 
م��ا ي�صمره الزعماء العرب فيم��ا تبّنته اجلامعة العربي��ة با�صم”املبادرة العربية 

لل�صام”
ويف اأغل��ب الظن اأن هوؤالء “اخل��راء واالأكادمييني” يعقدون املقاربة مع زعيم 
اجلبه��ة الوطنية الفرن�صية العن�صرية جان ماري لوب��ان، حني تعّر�ض النتقادات 
الذع��ة ب�صب��ب ت�صلي��ط ل�صانه �ص��ّد املهاجرين وامل�صلم��ني فاأجاب “اأع��ّر ب�صوت 
مرتف��ع ما يهج�ض به االآخرون يف باطنه��م”. ومل ميحو االعان جهارًا الداللة على 
عن�صري��ة لوب��ان �ص��ّد حقوق املهاجرين، كم��ا مل ميحو اعرتاف حمم��د بن �صلمان 
بدول��ة “لل�صعب اليه��ودي” يف فل�صطني انحيازه �صّد حق��وق ال�صعب الفل�صطيني. 
فحكم��ة امل��رء يف قدرت��ه عل��ى اأن يكظم غرائ��زه املقيت��ة يف اأح�صائه وع��دم اإطاق 
روائحه��ا الكريهة على امل��اأ. يف م�صعاه لدغدغة اإ�صرائيل يف ترداد عبارة “ال�صعب 
اليه��ودي”، يظ��ن حممد بن �صلمان اأنه يتقّرب من “ال��راأي العام الغربي”، على ما 
يروجه بع�ض اجلهاب��ذة العرب ومتنّفعي بيوتات اال�صت�صارة واخلرة يف الغرب 
الت��ي بات��ت على خطى ترام��ب يف ابت��زاز اأموال النف��ط يف ال�صعودي��ة واالإمارات 
وقط��ر وتعطيه��م من طرف الل�ص��ان حاوة. ال��راأي العام يف ال��دول الغربية يتاأثر 
يف انحي��ازه اإلى اإ�صرائيل، بو�صائل االإعام الغربي��ة وبالثقافة ال�صيا�صية البي�صاء 
التي تزعم الرقي والتح�ّصر. لكنه ال يتقّرب مّمن يراهم عبيدًا ين�صاعون الأ�صيادهم 
يف االع��رتاف مب��ا ي�صتحقه االأ�صياد. فعل��ى الرغم من الت�صوي��ق الدعائي يف الدول 
الغربي��ة “لعقاني��ة حممد ب��ن �صلم��ان”، ومن بينه��ا انحي��ازه الإ�صرائي��ل، تبقى 
ال�صعودي��ة م��ن اأكرث دول الع��امل التي ميقتها ال��راأي العام الغرب��ي وال يرى فيها 
�صب��ه دول��ة تخّفف عنه��ا وطاأة الكراهي��ة. اللوب��ي ال�صهيوين يف اأم��ريكا مل يتلّهف 
حلدي��ث حممد بن �صلمان ومل ياأخذه باالأح�صان كما مل تتلّهف اإ�صرائيل. فما يقّدمه 
ب�صكل جّم��اين يتوّجب عليه بهدف االقرتاب من االإدارة االأمريكية. ويف �صّر اللوبي 
وا�صرائي��ل ينبغي االعرتاف باجلميل اإذ تتن��ازل يف �صماحها قبول الهدايا املجانية 
لعلها ت�صفي بع�ض ال�صدقية على بوؤرة موبوءة. وقد تكون خلفية م�صاعر ترامب 
جت��اه ال�صعودي��ة ودول اخلليج، غري بعيدة عن م�صاعر اللوب��ي واإ�صرائيل يف هذا 
ال�صاأن. العاقة التي كانت قائمة بني اأمريكا وال�صعودية، كانت عاقة امراطورية 
مبحميته��ا بح�صب اتفاقية روزفيل��ت �� عبد العزيز “النفط مقاب��ل احلماية”. لكن 
ترام��ب قلب ه��ذه العاقة راأ�صاً على عق��ب يف نظرته لل�صعودية الت��ي يراها خيمة 
ميك��ن اأن تذهب هب��اًء منث��ورًا اإذا اندثر منها الذه��ب والدنانري. فف��ي كتابه “نار 
وغ�ص��ب، اأ�ص��رار بي��ت ترامب”يق��ول ماي��كل وول��ف اأن ترامب ال��ذي اعتمد على 
جاريد كو�صنري يف تغيري العاقة بال�صعودية “لقد هند�صنا انقاباً وو�صعنا رجلنا 
يف القم��ة”. وتعليقاً على انقاب العاقة االأمريكية م��ع املحمية ال�صعودية، يقول 
ديفيد هري�صت “اإن ترامب يدّمر الكثريين معه”. وال يرتك ترامب منا�صبة من دون 
االإف�ص��اح ع��ن �صعيه لتدمري اخليم��ة ال�صعودية يف اإفراغها م��ن الذهب والدنانري. 
فف��ي لقائ��ه االأخري مع حممد ب��ن �صلمان تهّكم عل��ى �صفقة 525 ملي��ون دوالر من 
املبيعات يف قوله “هذا املبلغ هو فتات بالن�صبة لكم”. فرتامب يتطلع اإلى اأكرث من 
�صفق��ة “خطة اال�صتثم��ار” مببلغ 200 مليار دوالر. ولعل��ه ي�صتهني بحجم اأموال 
ال�صعودي��ة خللق 40 األف فر�صة عمل يف اأم��ريكا، كما اأعلن اإثر رق�صة ال�صيوف يف 
الريا�ض. يف ات�صاله مع امللك �صلمان اأرجاأ ترامب قرار االن�صحاب من �صوريا، رمبا 
بن��اء على تفاهم ب�صاأن التكاليف التي تدفعه��ا ال�صعودية مقابل اأن ت�صملها االإدارة 
االأمريكي��ة برعايته��ا يف الو�صاي��ة عل��ى جماع��ات ال�صعودية يف �صوري��ا. فرتامب 
يتج��اوز التطل��ع اإلى النفط ال�صعودي ال��ذي ي�صعه حممد بن �صلم��ان على طريق 
بور�ص��ة نيويورك. وعلى االأرج��ح ياأمل ترامب اأن تق��ع ال�صعودية يف احل�صي�ض 
وخ�صوعه��ا اإلى و�صايا البنك الدويل يف الديون وما ي�صم��ى االإ�صاحات الهيكلية. 
لك��ن م��ا تتحم�ض له ال�صعودي��ة يف تدمري اليم��ن وتبذير ح��وايل 1800 دوالر على 
القت��ل، وم��ا ت�صع��ى اإلي��ه ال�صعودي��ة يف هدر ال��رثوات ل�صف��اء الغليل �ص��ّد اإيران 

واملنطقة، يدل على اأن ال�صعودية تنتحر واأن ترامب ي�صاعدها على االنتحار.

يف  واخليان��ة  والعه��ر  ال��ذل  قم��ة  �صاهدن��ا 
الظه��ران �ص��رق ال�صعودي��ة الت��ي جمع��ت اأحقر 
واأهون م��ا �صجلته التواريخ م��ن عماء يجل�صون 
عل��ى كرا�صي الزعم��اء، وتذكرن��ا ال�صهي��د القائد 
الرائ��ي ال��ذي قراأ باك��را ذلك امل�صه��د املهني الذي 
�صاهدن��اه يف قمة اله��وان بال�صعودية قبل يومني، 
وتذكرن��ا جديت��ه قبل اأك��رث من �صبع��ة ع�صر عاما 
وهو يعطي التو�صيف��ات الدقيقة ملاآالت االأمور يف 
املنطقة يف ظل االن�صياق وراء امل�صروع االأمريكي 
واال�صتهان��ة بخطورت��ه وع��دم الوق��وف بوجهه 

باكرا.
خارجي��ة  وزي��ر  ي�ص��األ  �صحفي��ا  �صاهدن��ا 
ال�صعودي��ة: ” ه��ل نقلت��م القمة م��ن الريا�ض الى 

الظهران خوفا من �صواريخ احلوثيني ؟”
فيجيب اجلبري: ” باإمكان �صواريخ احلوثيني 

الو�صول اإلى الظهران اأي�صا ”
لي��ديل باعرتاف و�صهادة بل واإقرار اأن م�صروع 

الع��زة والكرامة واال�صتقال ال��ذي زرعه ال�صهيد 
القائ��د قبل �صن��وات ط��وال اأثمر، وهاه��ي ثمرته 
حتتف��ي بذكراه اخلال��دة يف �صرب��ات ال�صواريخ 
وترق���ض عل��ى ل�صان العدو ال��ذي �صقط و�صقطت 
هيبت��ه وو�صايته على اليم��ن اأمام عظمة م�صروع 
العزة القراآين التحرري الثوري الذي ماأ اليمنيني 

اعتزازا و�صموخا.
ه��ا ه��ي قم��ة النحط��اط الت��ي كان��ت جتتمع 
احل��روب  اليم��ن  يف  الهال��ك  للنظ��ام  لت�صرع��ن 
املتعددة والعامل املنافق واالأمم املتحدة والدول 
الك��رى وكل تلك االأنظمة الت��ي حاولت ان تطفئ 
�ص��وء م�صروع التنوير والتح��رر القراآين يف بداية 
انطاق��ه وتو�ص��ي با�صتئ�صال��ه وت�صرعن جرائم 
االإبادة والدمار، ها هي اليوم ت�صكو من �صواريخ 
و�صرب��ات حَمَل��ة امل�ص��روع ورجاله، وه��ي تهدد 
حتى �صال��ة اجتماعهم الذي نقل��وه اإلى الظهران 

خوفا من �صواريخ مين العزة والكرامة.

اأي ف��ارق هائ��ل يف واق��ع اليمنيني ه��ذا الرجل 
اال�صتثنائ��ي يف زم��ن ا�صتثنائ��ي ويف ظ��ل اأحداث 
وظ��روف ا�صتثنائي��ة، نق��ل اليم��ن واليمنيني من 
اأدن��ى ال�صفح الى اأعل��ى القمة على كل االأ�صعدة، 
م��ن اخلنوع اإل��ى التحدي وم��ن الذل اإل��ى العزة 
ومن اال�صتعب��اد اإلى احلرية وم��ن الو�صاية اإلى 
اال�صتق��ال ومن اله��وان اإلى االعت��زاز وال�صموخ 
وم��ن اخل��وف اإل��ى ال�صجاع��ة وم��ن الك�ص��ل اإلى 
العم��ل ومن اخلذالن اإلى التحرك ومن الغفلة اإلى 
الوع��ي ومن ال�صعف اإلى الق��وة ومن العجز اإلى 
الق��درة وم��ن العمى واالت��كال واال�صته��اك اإلى 

االبتكار واالإبداع واالإنتاج … الخ
مل يع��د ثم��ة م�صتحي��ل يف ثقاف��ة اليمني، حتى 
مواجه��ة الع��امل ب��كل غطر�صت��ه وقوت��ه جعله��ا 
اليمن��ي ممكن��ة، بل ويف ثقاف��ة اليمن��ي امل�صتمدة 
م��ن الق��راآن الكرمي ال��ذي ه��و كام اهلل ود�صتوره 
ال��ذي ال يعل��ى علي��ه وال يغريه الزم��ان واملكان، 

�صيجعل اليمني االنت�صار على كل قوى الطاغوت 
والطغيان العاملي ممكنة.

تلك الب��ذور التي زرعها ال�صهي��د القائد ح�صني 
ب��در الدي��ن احلوث��ي ) حما�صرات��ه ومازم��ه ( 
يف وع��ي اليمني��ني النق��ي واأرواحه��م اخل�صب��ة 
وعقوله��م النظيف��ة، اأثم��رت ع��زة تتدل��ى من كل 
�صرفة ، و�صموخا يقف مع كل �صاروخ ، و�صرخة 
تنفج��ر م��ع كل �صرب��ة ، وغ�صب��اً يزجم��ر مع كل 
زح��ف ، وثورة تهدد اأمن الطغاة من الريا�ض اإلى 

اأبو ظبي ومن تل اأبيب اإلى وا�صنطن.
�ص��ام اهلل على ال�صهيد القائ��د الذي حترك بكل 
م��ا ي�صتطي��ع و�صحى بكل ما ميل��ك حتى نف�صه مل 
يبخل به��ا ، ليثبت قواعد م�صروع عظيم وم�صرية 
كب��رية وغايات نبيلة ال تتوق��ف عند حدود اليمن 
وال تتقي��د بقي��ود مذه��ب او فئ��ة وال جن�صية وال 
لون ، م�صروع رجال اهلل الذي ي�صعى الإنقاذ االأمة 

وتخلي�ض االإن�صانية من براثن نظام ال�صيطان.

أم����������������ني النه��������������مي

يف م�صرحي��ة هزلية … قمامة وم�صوخ االأعراب، ونعال ترامب، 
يعق��دون حلفه��م التاآم��ري عل��ى الق�صي��ة الفل�صطيني��ة، ويبيع��ون 
ذممه��م، ومواقفه��م، وكرامتهم، يف �ص��وق النخا�ص��ة الوهابي بثمٍن 
بخ���ض، لك�ص��ب ر�صا “تل اأبي��ب”، ونيل ثقتها؛ لتقربه��م اإلى البيت 
االأبي���ض زلفى.. منُذ ب��دء التح�صريات لهذه القم��ة كانت اليمن هي 
العن��وان االأب��رز، وكان لها ن�صيبا وا�صع��ا يف بيانها اخلتامي، ولكن 
بعناوي��ن معكو�ص��ة، حي��ث غابت عن ه��ذه القمة الهزلي��ة اجلرائم 
الب�صع��ة التي يرتكبها الع��دوان ال�صعودي االأمريك��ي على ال�صعب 
اليمن��ي منذ ثاثة اأعوام، والعدوان الثاثي على �صوريا، وح�صرت 
فيه��ا املواق��ف املنبطح��ة الرخي�صة املن��ددة بال�صواري��خ اليمنية 
عل��ى الريا�ض.. مايث��ري ال�صحك، وال�صخري��ة، واال�صتهزاء يف هذه 
القم��ة ال�صخيف��ة؛ اأن ملف اليمن من الق�صاي��ا املهمة، وكان ح�صور 
املج��رم اخلائن هادي اليقدم واليوؤخر �صيئ��ا، بل ُمِنَع من امل�صاركة 

ول��و بكلمة واحدة؛ وو�صل به االأمر اإل��ى اأن ينام بغفوة على مدار 
القم��ة، وهو ماتريده ال�صعودية اأن يظل ه��ادي �صامتا، االأمر الذي 
يك�ص��ف بو�صوح عن الوج��ه القبيح والت�صلي��ل االإعامي املف�صوح 

الذي ميار�صه حتالف العدوان ال�صعودي االأمريكي.
كم��ا اإن تغيري النظام ال�صعودي ملكان انعق��اد القمة من الريا�ض 
اإل��ى ظهران، لي���ض فقط تفاديا لتهديد ال�صواري��خ اليمنية، بل تريد 
اإ�صعار املوجودين ب��اأن الريا�ض بعد ثاث �صنوات من احلرب على 
اليم��ن، غ��ري اآمنة على عقد قم��ة، وتعاين من خطر كب��ري من اليمن، 
وذلك الإيجاد مرر ال�صتمرار عدوانها  على اليمن مبعية االأمريكيني 

والريطانيني و ال�صهاينة.
املتاأم��ل يف املقال الذي ن�صرته �صحيف��ة الريا�ض قبل انعقاد 
القم��ة بيوم واحد، يجد اأنه اليختل��ف متاما مع خمرجات هذه 
القم��ة، وخا�صة ما جاء يف تلك املقالة؛ ه��و اأن “قمة الظهران 
ل��ن تخرج اإاّل بق��رار تاريخي.. ال�صام م��ع اإ�صرائيل ومواجهة 
م�ص��روع اإيران الطائفي؛ الأن النتيجة من يرف�ض ال�صام يخدم 

اإيران، وعليه اأن يتحّمل تبعات قراره”.
وق��د ج��اء موع��د انعقاد ه��ذه القم��ة مبا�ص��رة بعد اإنه��اء جمرم 
احل��رب املهفوف حممد بن �صلمان زيارت��ه للبيت االأبي�ض، وتعهده 
بتنفيذ اماءات ترام��ب وتو�صيات زعماء ال�صهاينة، التي و�صعته 
اأمام اختبار مف�صلي، ومهمة تاريخية عنوانها )تنفيذ �صفقة القرن( 
مقابل ت�صليمه عر�ض اململكة، االأمر الذي دفع املهفوف للعمل بوترية 
عالي��ة، والبدء بتنفي��ذ اأولى خطوات �صفقة الق��رن من خال �صراء 
املواق��ف والذمم العربية واالأممية، والدفع باجتاه ت�صفية الق�صية 
الفل�صطيني��ة، وهو ماجنح فيه بن �صلم��ان من خال هذه القمة التي 

خرجت اإلى العلن للتطبيع مع العدو ال�صهيوين.
غ��ري اأن هذا االنبطاح املخ��زي، والتطبيع العربي املعلن مل 
يك��ن مفاجئا لليمنيني، فقد حتدث عن��ه ال�صهيد القائد ر�صوان 
اهلل علي��ه، يف حما�صرات��ه من��ذ الع��ام 2002م، “ب��اأن التطبيع 
العرب��ي م��ع اإ�صرائي��ل �صيك�صف ف��وق الطاول��ة، و�صيجمعون 
عليه، بذريع��ة مواجهة اخلطر االإيراين.. باملخت�صر املفيد هذه 
القم��ة عرية اله��وى والهوية، لت�صفية الق�صي��ة الفل�صطينية، 
ملواجه��ة  وهاب��ي،  خليج��ي  بغ��اف  �صهيوني��ة  وحتدي��ات 
)اإي��ران و�صوري��ا وح��زب اهلل  املقاوم��ة  وا�صته��داف حم��ور 

واأن�صار اهلل( التي تعادي الكيان ال�صهيوين.

نح��ن اأ�صي��اد البلد واأوت��اده، األ�صن رجال النخوة والغ��رية اأهل اليمن تزاأر. فه��م الذين ال يعرفون يف 
حفظ الوطن و العر�ض هوادة، وال يف �صيانة الكرامة مواربة.

ُطه��ر احلياة وجمال االإن�صانية اليمنية يف �صيانة العر���ض وحفظ الكرامة فب�صيانة العر�ض وكرامته 
يتجل��ى �صف��اء الدين وجم��ال االإن�صانية يف اليمن ، ويقول اه��ل اليمن من ُحِرَم الغرية ُح��ِرَم طهر احلياة 
العزي��زة ، لذل��ك ال ميتدح بالغرية اإال كرام الرجال وكرائم الن�ص��اء وهذه مثالية رجال ون�صاء اليمن عر 
الزم��ن ، وكل اأم��ة و�صع��ت الغرية يف رجالها و�صع��ت ال�صيان��ة يف ن�صائها وهذا ما يثبت��ه ابناء ال�صعب 
اليمن��ي يف ح�صوده��م امل�صتعلة يف كل مدن وقرى اليمن من اأجل العر�ض “عر�ض الوطن وعر�ض الن�صاء” 
اقت��داء بر�صولهم العظيم خامت االنبياء واملر�صل��ني �صّيد الغرية حيث اأن غرية �صيدنا حممد ر�صول �صلى 
اهلل علي��ه وال��ه و�صلم اأ�صد النا�ض غرية على االأعرا�ض فعن �صعد بن عبادة ر�صي اهلل عنه قال: “لو راأيت 
رج��ًا م��ع امراأت��ي ل�صربته بال�صيف غري م�صفح”.. فبلغ ذلك ر�ص��ول اهلل �صلى اهلل عليه واله و�صلم فقال: 
»اأتعجب��ون م��ن غ��رية �صع��د، واهلل الأنا اأغري من��ه، واهلل اأغري مني، وم��ن اأجل غرية اهلل ح��رم الفواح�ض 
م��ا ظهر منها وم��ا بطن« لذلك كان والزال اليم��ن برجاله ون�صائه ح�صن ومعقل حلف��ظ العر�ض و�صيانة 
الكرامة وحرا�صة الف�صيلة، ما اأودعه اهلل تعالى يف نف�ض كل ميني من غريته على االأعرا�ض؛ غرية الن�صاء 
اليماني��ات على اأعرا�صهن و�صرفهن، وغ��رية اأوليائهن اليمانيني عليهن، وغ��رية املوؤمنني اليمانيني على 
اأن تن��ال احلرم��ات اليمني��ة اأو ُتخد���ض مبا يجرح كرامته��ا اليمانية وعّفته��ا اليمانية .. ه��ذا اليمن يااأمم 

ال�ص��ال والنفاق واالنتفاع وال�صم��ت .هذا اليمن..والغرية ميانية فمن اأجل فتاة ميانية اأغت�صبها غازي 
مرت��زق انفجر اليمن غ�صباً يف جبه��ات الثورة واحلرب بكل اجلبهات التي ا�صبحت �صعريا ثاأرا وانتقاما 
م��ن الغ��زاة واملرتزقة والديوث��ني حيث �صهدت عا�صمة حف��ظ االر�ض والعر�ض اليماني��ة �صنعاء ع�صر 
الي��وم اجلمع��ة، م�صرية �صعبية حا�صدة يف �صاحة باب اليمن حتت �صعار “حترير االأر�ض �صونا للعر�ض 
”وتقاطرت جموع احل�صود الغا�صبة الى �صاحة باب اليمن تنديدًا بجرائم العدوان ومرتزقته وبجرمية 

اغت�صاب فتاة اخلوخة التي اأقدم عليها اأحد املرتزقة ال�صودانيني يف اخلوخة االأ�صبوع املا�صي.
واأعلن��ت احل�ص��ود امل�صارك��ة يف م�صرية “حتري��ر االأر�ض �صون��ا للعر�ض” النكف والنف��ري العام الى 
اجلبه��ات لل��ذود عن العر���ض وحترير االأر�ض م��ن رج�ض الغ��زاة واملرتزقة والثاأر جلرمي��ة العار التي 

ارتكبها �صذاذ االأفاق واملرتزقة بحق عر�ض كل اليمنيني يف اخلوخة.
وتعال��ت الهتاف��ات الغا�صب��ة واملن��ددة بجرمية االغت�ص��اب وهتك العر���ض واملتوعدة بال��رد القوي 
واملزل��زل عل��ى ه��ذه اجلرمي��ة وكل جرائ��م الع��دوان واملرتزق��ة ط��وال الث��اث ال�صن��وات املا�صية من 
العدوان…. �صنعاء ت�صتعر ت�صتعل مب�صاعر احل�صود الغا�صبة التي حتيي ب�صالة وت�صحيات جماهدي 
اجلي�ض واللجان ال�صعبية الذائدين عن االأر�ض والعر�ض يف كل اجلبهات وتوعدت جموع ال�صعب اليماين 
البط��ل قوى الغزو واملرتزقة مب�صريهم املحتوم على تراب اليمن وعلى اأيدي رجال اليمن الغيورين عن 

اأر�صهم وعر�صهم…هذا اليمن..والغرية ميانية

زي����������������������������د ال������������غ������������رس������������يجاذبية القرآن في مشروع الشهيد القائد

ث������م������ار ال����������ع����������زة.. حت�����ي�����ي ذك������������رى زارع������ه������ا

»قمة الظهران: عبرية الهوى والهوية«

ه�ذا الي�م��ن.. حص�ن حف�ظ الع�رض واألرض.. والغي�رة مياني�ة

ع��������������ل��������������ي أح������������������م������������������د ج�����������اح�����������ز

أم������������������������������������������ني ال����������������ن����������������ه����������������م����������������ي.
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ويف نف���ض ال�صي��اق اأقيمت يف مديري��ة اأفلح ال�صام 
ومديري��ة قف��ل �صم��ر  اأم�صيت��ني ختاميت��ني اإحي��اء 
لذك��رى ال�صهي��د القائ��د ال�صي��د ح�ص��ني ب��در الدي��ن 
احلوثي ر�ص��وان اهلل عليه.. وتخل��ل الوقفة العديد 
م��ن الفقرات وامل�ص��اركات والكلمات التي عرت عن 
املنا�صبة و�صخ�صي��ة ال�صهيد القائد وامل�صروع الذي 
حت��رك من خال��ه ال�صتنها�ض االأم��ة واحلفاظ على 
كرامتها وعزتها وحتريرها من الو�صاية اخلارجية.
يف �صي��اق مت�ص��ل، اجتمع حمافظ حج��ة االأ�صتاذ 
ه��ال ال�صويف مع عق��اء ووجهاء وممثل��ي ال�صلطة 

املحلية مبديرية اأفلح اليمن.
وباالنتق��ال اإلى حمافظة تع��ز اأقام طاب مديرية 
م��وزع وقفة طابية يف ذكرى ا�صت�صهاد ال�صيد القائد 
ح�ص��ني بدرالدين احلوثي ر�ص��وان اهلل عليه، نددوا 
بارت��كاب  ال�صع��ودي  الع��دوان  با�صتم��رار  خاله��ا 
املج��ازر بح��ق اأبن��اء ال�صع��ب اليمن��ي الأك��رث من 3 

�صنوات.
واأك��د الط��اب التم�ص��ك بالنهج الق��ومي والثقافة 
القراآني��ة بوعي وب�صرية ملواجه��ة احلرب الثقافية 
بجرائ��م  الوق��ت  ذات  يف  منددي��ن  والت�صليلي��ة، 
العدوان واملرتزقة امل�صتمرة بحق ال�صعبي اليمني، 
داع��ني اأبناء الوطن للوقوف �صفاً واحدًا يف مواجهة 
حم��اوالت العب��ث باال�صتقرار الداخل��ي، و�صرورة 

التوجه اإلى اجلبهات.
كما اأقيمت مبحافظة تعز  فعالية ر�صمية و�صعبية 
حا�ص��دة بح�ص��ور حماف��ظ املحافظ��ة عب��ده حممد 

اجلن��دي وع�صو املكتب ال�صيا�صي الأن�صار اهلل �صليم 
مغل���ض ووكاء املحافظ��ة وعلم��اء م�صايخ ووجهاء 
واأعيان املحافظة واع�صاء املكتب التنفيذي ومدراء 
عموم املديري��ات احياء للذكرى ال�صنوية ال�صت�صهاد 
ال�صهي��د القائ��د ح�ص��ني بدر الدي��ن احلوث��ي والتي 
اأقيم��ت حتت �صعار ع��ني على وعني عل��ى االأحداث 
وال��ذي انطلق من خالها ال�صهي��د القائد يف بناء اأمة 
تع�ص��ق ال�صه��ادة وتواج��ه امل�صتكري��ن والظاملني 
كا�صف��اً زيف االع��داء وموؤامراتهم م�صخ�ص��اً لواقع 

االمة مقدماً احلل لها مب�صروع وروؤية قراآنية.
اأم��ا يف حمافظ��ة رمية فق��د اأقام جمل���ض التاحم 
القبل��ي فعالي��ة ثقافي��ة ختامي��ة مبنا�صب��ة الذكرى 
ال�صنوية لل�صهيد القائ��د ال�صيد ح�صني بن بدر الدين 

احلوثي ر�صوان اهلل علي��ه.. امل�صاركون يف الفعالية 
حتدث��وا عن اأهمي��ة امل�ص��روع الذي اأطلق��ه ال�صهيد 
القائ��د و�صحى من اأجل��ه بحياته ك�صبي��ل للنهو�ض 
بواق��ع االأم��ة ومقارع��ة ق��وى اال�صتكب��ار واإف�ص��ال 

خمططاتها.
احلا�ص��رون اعت��روا اأن امل�ص��روع ال��ذي قدم��ه 
ال�صهي��د القائد هو منه��اج عملي لتج��اوز كل القيود 
املذهبي��ة واحلزبي��ة م��ن اأج��ل االرتق��اء بجوان��ب 

احلياة يف خمتلف املجاالت.
احلم��زة  مدر�صت��ي  ومعلم��و  ط��اب  نظ��م  كم��ا 

واحل�ص��ني ب��ن عل��ي علي��ه ال�ص��ام مبنطق��ة عول��ة 
ببن��ي ال�صبيب��ي يف مديرية اجلبني ب��ذات املحافظة 
فعالي��ة ثقافية مبنا�صب��ة الذكرى ال�صنوي��ة لل�صهيد 
القائد.. الفعالية املقام��ة ح�صرها مدير عام الرتبية 
حت��دث  حي��ث  باملديري��ة،  اهلل  اأن�ص��ار  وم�ص��وؤويل 
امل�صارك��ون عن عظمة ال�صهي��د القائد، متطرقني اإلى 
مقتطف��ات من حيات��ه وم�صروعة املنبث��ق من وحي 

الثقافة القراآنية.
ويف حمافظ��ة عم��ران نظمت مبديري��ة جبل يزيد 
، وقف��ة طابي��ة مبنا�صبة الذك��رى ال�صنوية لل�صهيد 

القائد ح�صني بدر الدين احلوثي.
�ص��رورة  عل��ى  امل�صارك��ون  اأك��د  الوقف��ة   ويف 
ا�صت�صع��ار اجلمي��ع للم�صوؤولي��ة والت�صل��ح بالثقافة 

القراآنية، ملواجهة ت�صعيد حتالف العدوان .
الن�صائي��ة  الهيئ��ة  اأقام��ت  مت�ص��ل  �صي��اق  ويف 
مبحافظ��ة احلدي��دة  فعالية ثقافي��ة  احياء للذكرى 
ال�صنوية لل�صهيد القائ��د ال�صيد ح�صني بن بدر الدين 
احلوث��ي ر�ص��وان اهلل علي��ه تخلل��ت ه��ذه الفعالية 
القائ��د  ال�صهي��د  ع��ن عظم��ة  توعوي��ة  حما�ص��رات 
وع��ن م�صروع��ه الق��راآين الذي حت��رك عل��ى اأ�صا�صه 
ومواجهت��ه لا�صتعم��ار اجلديد اأمتن��ا وعلى �صعبنا 

والوقوف يف وجه امل�صتكرين. 
الكلم��ات  م��ن  العدي��د  الفعالي��ة  تخلل��ت  وق��د 
واالنا�صي��د والق�صائ��د املع��رة عن عظم��ة ال�صهيد 

القائ��د وعظمة م��ا قدمه لاأمه يف �صبي��ل ا�صتنها�صها 
م��ن براث��ن الظل��م والطغي��ان، وتق��دمي الت�صحيات 
م��ن اجل اإع��اء راية احل��ق ون�ص��رة امل�صت�صعفني 

والوقوف يف وجه امل�صتكرين.
وبحل��ول الذك��رى ال�صنوية ل�صهي��د القائد اقامت 
الهيئ��ة الن�صائي��ة مبحافظة اجلوف فعالي��ة ثقافية 
تاأكي��دا عل��ى ال�ص��ري يف نه��ج ال�صهيد القائ��د ح�صني 

بدرالدين احلوثي.
تخلل الفعالية بع�ض الق�صائد ال�صعرية والكلمات 
الت��ي تدل على امل�صروع الق��راآين الذي بداءه ال�صهيد 

القائد يف مواجهه اال�صتكبار العاملي. 
وخ��ال الفعالي��ة تطرق��ن امل�ص��اركات ال�صتذكار 
مقتطف��ات من  �ص��رية ال�صهيد القائ��د لاقتبا�ض منها  
يف امل�ص��رية اجلهادية كونها القدوة  يف هذه امل�صرية 
القراآني��ة. . ويف اخلت��ام قدم��اً احلا�ص��رات العه��د 
وال��ويل هلل ولر�صوله ول�صهيد ولكل ال�صهداء العظماء 
ب��ان مي�ص��ن على دربه��م ويقتفي اثره��م مهما كانت 

التحديات واملخاطر.
الن�صائ��ي يف  ويف حمافظ��ة ذم��ار نظ��م اجلان��ب 
موؤ�ص�صة ال�صه��داء باملحافظة بالتن�صيق مع الوحدة 
الرتبوي��ة فعالي��ة ثقافي��ة يف الذك��رى الرابعة ع�صر 
ال�صت�صه��اد ال�صي��د القائد ح�ص��ني بدرالدين احلوثي 

ر�صوان اهلل عليه.

محافظات

إقامة  فعاليات ختامية وثقافية في ذكرى الشهيد القائد في عدد من احملافظات

 اجلوف: تشهد وقفات 
قبلية وطابية تنديدًا 

باستمرار العدوان
نظ��م طاب وقبائ��ل مربع ال�صعف يف مديرية خب وال�صع��ف مبحافظة اجلوف عددًا 

من الوقفات االحتجاجية تنديدًا با�صتمرار العدوان ال�صعودي االأمريكي على اليمن.
ط��اب ومعلمو مدر�ضة الن��ور للبنني ومدر�ضة ذات النطاق��ني للبنات مبديرية برط 
العن��ان مبحافظ��ة اجل��وف خرج��وا يف وقفت��ني منف�صلتني، وذل��ك ا�صتن��كارا جلرائم 

العدوان االأمريكي ال�صعودي بحق اأبناء ال�صعب اليمني.
ويف ذات ال�صي��اق، خرج��ت قبائل ذو ح�ص��ني مبربع ال�صعف مبديري��ة خب ال�صعف 
يف وقف��ة قبلي��ة م�صلح��ة ا�صتن��كارًا جلرائم الع��دوان واآخره��ا جرمية املخ��ا موؤكدين 
ا�صتعدادهم للقيام بدورهم يف االأخذ بالثاأر من مرتكبي اجلرمية، موؤكدين على �صرورة 

رفد جبهات القتال باملال والرجال حتى تطهري كل �صر من اأر�ض الوطن.
يف ح��ني خرج طاب عدد م��ن املدار�ض يف مديرية الزاهر مبحافظة اجلوف يف وقفات 
احتجاجي��ة ا�صتن��كارًا ال�صتمرار العدوان ال�صعودي االأمريك��ي على اليمن وا�صتهدافه 
املتكرر للمن�صاآت التعليمية دون اأن حترك املنظمات االأممية �صاكناً حيال هذه اجلرائم.

وقفة وقافلة غذائية للجبهات 
من أبناء مناخة بصنعاء

خ��رج اأبن��اء مديرية مناخ��ة يف حمافظة �صنعاء يف وقفة �صعبي��ة، اأكدوا خالها على 
ال�صم��ود يف وجه العدوان الذي دخل عامه الرابع، مقدمني قافلة غذائية اإلى املرابطني 

يف اجلبهات.
القافل��ة الكبرية احتوت على مواد غذائي��ة متنوعة مقدمة اإلى املجاهدين يف جبهات 
القت��ال م��ع ق��وى الع��دوان ومرتزقته. واأك��د االأهايل يف وقفته��م اأن القافل��ة هي طليعة 
الدع��م الذي �صيتعاظم يف العام الرابع من ال�صمود اليماين بوجه املعتدين مااًل ورجاال، 
م�صتنكرين جرائم العدوان الهمجية والتي كان اآخرها يف جبل م�صار يف مديرية مناخة، 

حيث اأكدوا اأن كل هذه اجلرائم لن متر دون رد حازم وحا�صم.

عق��دت قبائل قرية بني قا�صم بعزل��ة عبيدة مبحافظة اإب 
لقاًء قبلي��اً مو�صعاً تد�صينا للع��ام الرابع من ال�صمود، اأكدوا 
خال��ه موا�صل��ة الت�ص��دي للع��دوان ورفد اجلبه��ات باملال 

والرج��ال وال�ص��اح.. واأك��د امل�صاركون يف الوقف��ة دخولهم 
الع��ام الرابع من العدوان الغا�صم مبزيد من بذل الت�صحيات 
يف �صبيل اهلل والدفاع عن عزة وكرامة ال�صعب اليمني داعني 

كل قبائ��ل اليم��ن اإلى م�صاعف��ة اجلهود والنف��ري العام لرفد 
اجلبهات باملال والرجال حتى االنت�صار.

كما اأقيمت  يف مدر�ص��ة عبدالعزيز ردمان مبدينة القاعدة 
مديري��ة ذي ال�صف��ال فعالي��ة ا�صتعرا�صي��ة وخطابية وفنية 
مبنا�صب��ة مرور ثاثة اأع��وام من ال�صم��ود يف وجه العدوان 

الغا�صم ..
وا�ص��ارت الكلمات اإلى اأن ال�صعب اليمني بات يدرك اأبعاد 
املوؤامرة وب�صاعة املخطط الذي يريده العدوان لهذا ال�صعب 
االأب��ي وتق�صيمه ومتزيق��ه واإحداث الفنت ب��ني اأبنائه ونهب 
ثروات��ه . مو�صح��ني اأن جرائم العدوان وجم��ازره الب�صعة 
الت��ي توج��ت بهت��ك االأعرا���ض ت�صتوج��ب م��ن كاف��ة ابناء 
ال�صعب اليمني التاحم ووحدة ال�صف وال�صمود والت�صدي 
لهذا العدوان .. ودعت الكلمات اإلى �صرورة اأن يقف اجلميه 
داعمني وم�صاهمني يف امل�صروع الوطني الذي اطلقه الرئي�ض 

�صالح ال�صماد ) يد تبني ويد حتمي ( ..

الصمود م��ن  ال��راب��ع  للعام  تدشينًا  إب  ف��ي  قبلي  لقاء 

�سهدت عدد من �ملديريات �ملحافظات �ليمنية فعاليات وندو�ت ثقافية مبنا�صبة 
حلول ذكرى ��صت�صهاد �ل�صهيد �لقائد �ل�صيد ح�صن بدر�لدين �حلوثي ر�صو�ن �هلل عليه، 
وهنا �سنتطرق اإلى بع�س من هذه الفعاليات املتنوعة..  ففي حمافظة حجة اأقام معلمو 
مدر�سة 7 يوليو مبنطقة حمالن فعالية ختامية ثقافية يف ذكرى �ل�صهيد �لقائد، كرمو� 
خالله��ا �ملتفوقن و�لأو�ئل يف �ملدر�صة.. �حلا�ص��رون �صددو� على �صرورة ��صتلهام �لروح 
�جلهادي��ة و�لثوري��ة �لت��ي متتع بها �ل�صهي��د �لقائ��د، خ�صو�صًا يف �لوق��ت �لع�صيب �لذي 
مي��ر ب��ه �ليمن من عدو�ن وح�صار.. كم��ا �أقامت �لهيئة �لن�صائي��ة لأن�صار �هلل مبديرية 
�ملحاب�ص��ة وقف��ة �حتجاجي��ة مبنطق��ة �مل�ص��اف وذل��ك �إحي��اًء للذك��رى �لر�بع��ة ع�صر 

ل�صت�صهاد �ل�صهيد �لقائد �ل�صيد ح�صن بدر �لدين �حلوثي.
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اإذا م��ا وقفن��ا جميعاً لنتاأم��ل فنجد كيف اأ�صبحن��ا يف واقعنا 
ن�صاه��د االأمور وه��ي تتبدل، وتنعك���ض الق�صاي��ا، اهلل �صبحانه 
ا�ِض{ ٍة اأُْخِرَجْت ِللَنّ وتعالى يقول يف كتابه الكرمي: }ُكْنُتْم َخرْيَ اأَُمّ
)اآل عمران: من االآية110( هذا القراآن العربي يخاطب العرب، 
و�ص��رف للع��رب، ونح��ن واأنت��م من �صمي��م الع��رب واهلل يقول 
عن كتاب��ه }ُقْراآناً َعَرِبّي��اً ِلَق��ْوٍم َيْعَلُموَن{)ف�صلت: من االآية3( 
}ُكْنُت��ْم{  يق��ول:  ُمِبنٍي{)ال�صع��راء:195(  َعَرِب��ٍيّ  }ِبِل�َص��اٍن 
{ للنا�ض جميعاً  ا���ضِ ٍة اأُْخِرَج��ْت ِللَنّ اأنت��م اأيها العرب }َخ��رْيَ اأَُمّ

للب�صرية جمعاء، حتملون ه��ذه الر�صالة العاملية، حتملون هذا 
الن��ور للعاملني جميع��اً }َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَه��ْوَن َعِن امْلُْنَكِر 
ِ{)اآل عمران: من االآي��ة110(.. ما الذي يحدث  َوُتوؤِْمُن��وَن ِب��اهلَلّ
االآن؟ هذه االأمة التي يقول عنها اهلل �صبحانه وتعالى اأنه حملها 
ر�صال��ة لتخرج بها اإل��ى النا�ض جميعاً، هاه��ي اليوم ُيطلب منها 
اأن تقع��د يف بيوتها كما تقعد الن�صاء، ب��ل ُيطلب منها اأن ت�صمت 
ف��ا تتفوه بكلمة احلق، وال تهتف بلع��ن من هتف اهلل بلعنهم يف 
كتاب��ه وخلده على ل�صان اأنبيائ��ه: }ُلِعَن اَلِّذيَن َكَف��ُروا ِمْن َبِني 

ْوا  ا َع�صَ اإِ�ْصرائي��َل َعَل��ى ِل�َص��اِن َداُوَد َوِعي�َصى اْب��ِن َمْرمَيَ َذِل��َك مِبَ
َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن{)املائدة:78(.

م��ا ن�صاهده الي��وم اأن هذه االأمة الت��ي كان املطلوب اأن تكون 
وب البح��ار طواًل وعر�صاً فتق��ف يف �صواحل اأوروبا  ه��ي من جَتُ
ويف �صواح��ل اأمري��كا ه��ي االأم��ة الت��ي ُتوؤَْم��ر ه��ي وزعماوؤه��ا 
بالقع��ود واخلن��وع، قعود الذلة، قعود اخل��زي، قعود اخلنوع 
واال�صت�صام، ونرى اأولئك الذي��ن ُلِعنوا على ل�صان االأنبياء هم 
م��ن َيُجوب��ون الباد طواًل وعر�ص��اً، فرقاً ع�صكري��ة متتلك اأفتك 

االأ�صلح��ة، األي�ص��ت ه��ذه من تقلي��ب املوازين؟ األي�ص��ت هذه من 
الق�صايا املقلوبة، واحلقائق املعكو�صة؟. يف البحار الفرن�صيون 
م��ن  ه��م  وغريه��م  واالأ�صب��ان  واالأمريكي��ون  والريطاني��ون 
يتحركون، يحملون االأ�صلحة، هم من يحركون قطعهم البحرية 
يف داخ��ل واأعماق الب��اد االإ�صامية، وامل�صلم��ون كلهم ال يجوز 

الأحد اأن يتحرك قيد اأمنلة. 
اإن اهلل اأراد لهذه االأمة هكذا اأن تكون اأمة تتحرك يف العامل كله 
ا�ِض{ لتاأمر باملع��روف وتنهى عن املنكر، فهاهي  }اأُْخِرَج��ْت ِللَنّ
تقعد ويتحرك اأولئك. وملاذا يتحركون؟. هل لياأمرون باملعروف 
وينهون عن املنكر؟ اأم لين�صروا الباطل والف�صاد والقهر والظلم 
والذل��ة واخل��زي لكل اأبن��اء الب�صرية وللع��رب خا�صة؟ للعرب 

خا�صة. هذه اأ�صياء موؤ�صفة، هذه حقائق نحن ن�صاهدها.

ثقافة

�أ�صبحت حاجتنا �إلى �لغذ�ء �أ�صد من حاجة �مل�صلمن �إلى �ل�صالح، 
ه��ل تفهم��ون هذا؟ حاجتن��ا اإل��ى الغذاء اأ�س��د من حاجتن��ا اإلى 

�ل�صالح يف ميد�ن وقفتنا �صد �أعد�ء �هلل.  

واأه��م النعم نعمة الهداية بالنب��وة باإر�صال االأنبياء باإنزال 
الكت��ب، بالن�صبة لن��ا نحن امل�صلم��ني اإنزال الق��راآن والر�صول 
َم��اَواِت َوااْلأَْر�َض  )�صل��وات اهلل عليه وعل��ى اآله( }َخَل��َق ال�َصّ
ا ُي�ْصِرُكوَن{ )النح��ل:3( خلقها لي�ض ملجرد  ��ِقّ َتَعاَلى َعَمّ ِباحْلَ
هواي��ة اأن يخل��ق، ممار�ص��ة هواي��ة.. ال.. هو خلقه��ا باحلق، 
َذا ُهَو  هناك غاية مهمة مرتبطة بها }َخَلَق ااْلإِْن�َصاَن ِمْن ُنْطَفٍة َفاإِ
ي��ٌم ُمِب��نٌي{ )النحل:4( خلقه من نطفة }ِم��ْن َماٍء َمِهنٍي{ َخ�صِ

)ال�صج��دة: م��ن االآي��ة8( كما ق��ال عنه��ا يف اآية اأخ��رى، فاإذا 

ه��و عندما يكر وي�صت��د �صاعده، ويتمتع بكام��ل قوته ي�صبح 
خ�صيم��اً هلل، معاندًا متمردًا }ُمِبنٌي{ ب��نِيّ اخل�صومة والعناد 

والتمرد.
األي�ض االإن�ص��ان ظلوم كفار؟. وعادة ينطل��ق االإن�صان يف اأن 
يك��ون خ�صم��اً هلل تعالى، وه��و يف اأو�صع ح��االت التنعم بنعم 
اهلل تعال��ى، م��ا يتمت��ع به من ق��وة يف بدنه، وم��ا يتمتع به من 
نعم اهلل بني يديه، }َكَاّ اإَِنّ ااْلإِْن�َصاَن َلَيْطَغى اأَْن َراآُه ا�ْصَتْغَنى{ 
)العل��ق:6�7(  فمت��ى ما توفرت له النعم، مت��ى ما راأى نف�صه 

ميتلك كامل ق��واه وب�صحة جيدة ينطلق خما�صماً هلل، ينطلق 
معان��دًا هلل، وجاح��دًا هلل وكاف��رًا ب��اهلل، وراف�صاً لدين��ه، }اإَِنّ 
ااْلإِْن�َص��اَن َلَظُلوٌم َكَفّاٌر{)ابراهيم: من االآية34( }ُقِتَل ااْلإِْن�َصاُن 

َما اأَْكَفَرُه{ )عب�ض:17(.
اأحيان��اً يك��ون اأولئك الفق��راء اأق��ل طغياناً، اأقل ظلم��اً، اأقل 
تك��رًا، ال ت��زال لديه��م كث��ري م��ن م�صاع��ر احلاجة اإل��ى اهلل، 
والعودة اإلى اهلل والطلب اإلى اهلل �صبحانه وتعالى، وبع�صهم 
مت��ى ما ا�صتغنى وراأى نف�صه وهو ذلك الذي كان كثري الدعاء 

هلل، وكثري االلتجاء اإلى اهلل يوم كان �صعيفاً، يوم كان مري�صاً، 
ي��وم كان مفتق��رًا، ومت��ى ما ا�صتغن��ى، ومتى ما متت��ع بكامل 

قوته انطلق خ�صماً هلل.
األي�صت حال��ة اأن تكون متمتعاً بكامل قوتك البدنية، متمتعاً 
بنع��م وا�صع��ة عليك هي احلال التي يج��ب اأن تكون فيها اأكرث 
ع��ودة اإلى اهلل وخ�صوعاً هلل، وحياء من اهلل، وعبادة هلل، األي�ض 

هذا هو الو�صع الطبيعي لك؟. لو كنت تفهم.
كم��ا كان نب��ي اهلل �صليم��ان �صاحب الدني��ا الوا�صعة وامللك 
�ْصُكَر ِنْعَمَتَك اَلِّتي  العظيم، ذلك الذي يقول: }َرِبّ اأَْوِزْعِني اأَْن اأَ
ْدِخْلِني  اُه َواأَ احِلاً َتْر�صَ ْعَمَل �صَ ْن اأَ اأَْنَعْمَت َعَلَيّ َوَعَلى َواِلَدَيّ َواأَ
نَي{)النمل: من االآية19( هذا هو  احِلِ ِبَرْحَمِتَك يِف ِعَب��اِدَك ال�صَّ

الو�صع ال�صحيح ملن ميتلكون نعما مادية ومعنوية.

ق������ع������ود أه����������ل احل����������ق م��������ن أه����������ں ع��������وام��������ل حت������ري������ك أه����������ل ال����ب����اط����ل

{ َأْك�������������������������������������َف�������������������������������������َرُه  َم���������������������������ا  ْن����������������������������������������َس����������������������������������������اُن  اإْلِ ُق������������������������ِت������������������������َل   }

مواجهة اليهود ضرورة
ال بديل للمؤمنني عنها

فعندما يرجع النا�ض اإلى دين اهلل �صبحانه وتعالى؛ الأنه ما بقي منجى اإال 
�ْضَتِقيٍم{  َراٍط ُمّ م ِبالّلِ َفَقْد ُهِدَي اإَِل��ى �ضِ اأن يرجع��وا اإلى الدين }َوَم��ن َيْعَت�ضِ
)اآل عم��ران: 101( ومن خال تاأمل القراآن الكرمي �صيعرف االإن�صان ما يجب 
علي��ه، كيف يج��ب اأن يكون عند اهلل �صبحانه وتعال��ى، ي�صف املوؤمنني باأنهم 
قوام��ني بالق�صط، اآمري��ن باملعروف، ناهني عن املنك��ر، منفقني يف �صبيل اهلل، 
يوجب عليهم اأن يكونوا اأن�صارًا لدينه.. هذه �صفات املوؤمنني التي توؤدي بهم 
اإل��ى اجلن��ة، اإلى دخول اجلنة، اإل��ى اأن يح�صلوا على ر�ص��وان اهلل �صبحانه 

وتعالى، ويفوزوا باجلنة، النعيم العظيم الدائم.
م��ا هي ف��رتة اأن يكون النا�ض يغل��ب عليهم اخلوف، اأو حال��ة الامباالة، 
حالة اخل��وف، اأو حالة الامباالة؛ الأن اخلوف هو من ال�صكوت من القعود، 
حت��ى يتمك��ن اأعداء اهلل، وبعده��ا �صي�صربون النا�ض يف كل م��كان، ويحاربوا 
كل اأن�صطته��م الدينية ويحاربوا م�صاحلهم ويحاربوا كل �صيء، هم يحاولوا 
اأن يذل��وا امل�صلم��ني اإذالل، م��ا هي هكذا معه��م مطامع مادية فق��ط، عاد فيها 
اإذالل لاأم��ة ه��ذه، حماربة لدينها، م�صخ لثقافتها، ه��م يريدوا - كما يقولون 
يف اأهدافه��م - اأنهم يري��دوا اأن يقيموا مملكة داوود، يعني مملكة اإ�صرائيلية، 
مملك��ة �صهيوني��ة حتك��م املناط��ق ه��ذه كله��ا، الب��اد العربية وغ��ري الباد 

العربية. 
وبع��د اأن يهيمنوا على الباد العربية التي هي منبع الرثوات، �صيهيمنون 
على الغرب؛ الأن عندهم فكرة اأن يقيموا حكومة عاملية، فاإذا م�صكوا املنطقة 
ه��ذه وهيمن��وا عليه��ا ا�صتطاع��وا من خ��ال التحك��م يف ثرواته��ا، التحكم يف 
��ل اإ�صرائيل قد معه��ا قاعدة يف البح��ر االأحمر، قريب  ّ منافذه��ا، ولذلك حت�صِ
لب��اب املن��دب، قد معهم قواع��د هناك، اإذا م�صك��وا املنطقة ه��ذه، ا�صتطاعوا 
اأن يتحكم��وا عل��ى بلدان اأورب��ا وعلى بل��دان.. ت�صبح اأمري��كا نف�صها تابعة 

الإ�صرائيل، مثلما هي االآن اإ�صرائيل يف ال�صورة تابعة الأمريكا.

]ابتان��ا اهلل �صبحان��ه وتعال��ى فيم��ا يتعل��ق 
باجلان��ب امل��ايل بابت��اءات كث��رية[ م��ا اأو�ص��ع 
اإط��ار الت�صري��ع يف اجلانب املايل ب��دءًا من الزكاة 
وانته��اء باالإنفاق يف �صبي��ل اهلل، وكم ارتبط باملال 
من ت�صريعات وكم اجته اإلى ق�صية املال من اآيات 
حت��ث على االإنفاق، وتعد باالأج��ر امل�صاعف على 
االإنف��اق وتتحدث عن االإنفاق باأنه دليل م�صداقية 
املوؤم��ن، تتح��دث ع��ن بذل امل��ال باأن��ه و�صيلة من 
ها }اأمل َذِل��َك اْلِكَتاُب  و�صائل تزكي��ة الروح و�صمِوّ
ِقنَي اَلِّذي��َن ُيوؤِْمُنوَن ِباْلَغْيِب  ال َرْيَب ِفيِه ُه��دًى ِلْلُمَتّ
ُيْنِفُق��وَن{  َرَزْقَناُه��ْم  ��ا  َومِمَّ ��اَة  ال�صَّ َوُيِقيُم��وَن 
)البق��رة:1 -3( ومما رزقناهم ينفق��ون، }اَلِّذيَن 
اِء{ )اآل عم��ران: من  ��َرّ اِء َوال�صَّ ��َرّ ُيْنِفُق��وَن يِف ال�َصّ

االآية134(.
ق�صي��ة  ع��ن  يتح��دث  الق��راآن  ي�ص��ري  وهك��ذا 
امل��ال، الأن��ه م��ن املمك��ن اأن يبتلي��ك اهلل بال�ص��اة 
مث��ًا، واإن كان��ت ال�صاة لها مق��ام �صامي عند اهلل 
َيت بال�صكل املطلوب،  �صبحان��ه وتعالى فيما اإذا اأُِدّ
وبالتوج��ه الكام��ل ت��رتك اأث��رًا كب��ريًا، لك��ن ل��و 
ناأت��ي اإلى عم��ل ا�صتبيان لن��ا كم�صلمني ك��م ن�صبة 
امل�صل��ني، وكم ن�صب��ة املنفقني من ب��ني امل�صلني؟ 
�صنج��د امل�صلني بن�صبة رمب��ا 70%، املنفقني رمبا 
ال يكون��ون بن�صب��ة 10%؛ الأن ال�صاة ال تكلفنا يف 
مالنا �صيئاً، ال�ص��اة �صت دقائق، واأنا اأديت اأربع 

ركع��ات كاملة ب��دون اأن اأخ�صر �صيئ��اً، لكن املال؛ 
الأنن��ي اأحبه حباً �صديدًا ميك��ن اأن اأتلكاأ، ميكن اأن 
اأتنك��ر، كث��ري من النا���ض حتى ال��زكاة املفرو�صة 
يلتهمه��ا  وي��دور وي�ص��ول ويج��ول حت��ى  يل��ف 

وم�صارفها موجودة بني يديه.
فري�ص��ة م��ن اأعظ��م الفرائ���ض، فري�ص��ة ه��ي 
رك��ن م��ن اأركان االإ�ص��ام اجته��ت نح��و املال هي 
ال��زكاة، واج��ب من اأهم الواجبات ه��و ن�صر دين 
اهلل مرتبط باملال اأي�صاً، واجب من اأهم الواجبات 
ه��و العمل على ن�صر دين اهلل والدعوة اإلى اإ�صاح 
عباده مرتبط بامل��ال اأي�صاً لدرجة اأن اهلل �صبحانه 
وتعال��ى ق��ال ع��ن �صف��ات املوؤمن��ني فيم��ا يتعلق 
باجلانب امل��ايل وفيم��ا يتعلق باجلان��ب النف�صي: 
ْنُف�َصُه��ْم َواأَْمَواَلُهْم  ِمِننَي اأَ ى ِم��َن امْلُوؤْ َ ا�ْص��رَتَ }اإَِنّ اهلَلّ
��َة{ ب��اأن له��م اجلن��ة }ُيَقاِتُلوَن يِف  َنّ ِب��اأََنّ َلُه��ُم اجْلَ
ِ{)التوبة: من االآية111( يقاتل بنف�صه  �َصِبي��ِل اهلَلّ
ومال��ه.. املوؤمن ال�صادق يف اإميانه ي�صل به احلال 
اإلى هذه الدرجة: اأن يبذل نف�صه، ويبذل ماله مهما 
كان عزي��زًا لديه، مهما كان حمبوباً لديه، يبذله يف 
�صبيل اهلل، ملاذا؟ اهلل طلب منا اأن ننفق وله خزائن 
ال�صم��وات واالأر���ض، وه��و القادر عل��ى اأن ميول 
م��ا يريد ب��دون اأن يطل��ب منا نح��ن اأن ننفق؛ الأن 
الق�صية ه��ي مرتبطة بنا، ق�صي��ة ابتاء، ولي�صت 
ق�صية ا�صتعانة من��ه �صبحانه وتعالى بنا، ق�صية 

ابت��اء لنا: هل نحن �صادقون يف اإمياننا، هل نحن 
�صادقون يف عبوديتنا هلل؟ اإذًا �صنطبق ما يريد منا 
حتى واإن كان فيما يع��ز علينا �صنمتثل، �صنطبق، 
�صننفذ.. ولذلك اهلل خاطبنا يف هذا املجال يف القراآن 
الكرمي باأ�صلوب عجيب �صّماه قر�صاً }َمْن َذا اَلِّذي 
َعافاً  اِعَف��ُه َل��ُه اأَ�صْ َ َقْر�ص��اً َح�َصن��اً َفُي�صَ ُيْقِر���ضُ اهلَلّ
َكِثرَيًة{)البقرة: من االآية245( ا�صتقرا�ض، الأنه 
يعل��م اأننا �صديدي احلر�ض عل��ى املال، فلم يكتف 
�صبحان��ه وتعالى - الأنه رحيم بن��ا - مل يكتف اأن 
يبتلين��ا يف امل��ال فقط، وهو قادر عل��ى ذلك يقول: 
اأن��ت اأنفق، اأد ال��زكاة، بل دفعن��ا بلطفه، برحمته 
اإل��ى اأن نلت��زم يف ه��ذا اجلان��ب فنطب��ق، ونرهن 
عل��ى �ضدق اإميانن��ا، فاأح��اط م�ضاألة امل��ال بكثري 
م��ن الرتغي��ب.. اأواًل: �صّماه قر�ص��اً، وهو الغني، 
ه��و مل��ك ال�صم��وات واالأر���ض، يق��ول للعب��د من 
عب��اده: اأقر�صني، اعتر هذا املال الذي اأريد منك 
اأن تنفق��ه يف �صبيلي، اأو عل��ى م�صكني من عبيدي، 
اأري��د منك اأن تعت��ره قر�صاً لدي، واأن��ا ملتزم اأن 
اِعَفُه َلُه  اأرد اإلي��ك ما اأقر�صتن��ي م�صاعف��اً! }َفُي�صَ
َعاف��اً َكِثرَيًة{األي�ض هذا من رحمة اهلل بنا؟ اأنه  اأَ�صْ
ي�صجعن��ا على تنفيذ هذا الواجب الذي هو �صعب 

على نفو�صنا.
يق��ول �صبحانه وتعال��ى اأي�ص��اً: }َمَث��ُل اَلِّذيَن 
ْنَبَتْت  ��ٍة اأَ ِ َكَمَثِل َحَبّ ْمَواَلُه��ْم يِف �َصِبي��ِل اهلَلّ ُيْنِفُق��وَن اأَ

اِعُف  ُ ُي�صَ ٍة َواهلَلّ �َصْبَع �َصَناِبَل يِف ُكِلّ �ُصْنُبَلٍة ِماَئُة َحَبّ
ُ َوا�ِصٌع َعِليٌم{ )البقرة:261( يعد  مِلَْن َي�َص��اُء َواهلَلّ
مب�صاعفة اإلى نحو �صبع مائة �صعف، ريال تنفقه 
يف �صبي��ل اهلل يت�صاع��ف ل��ك اأجره اإل��ى نحو �صبع 
اِعُف مِلَْن َي�َصاُء{ اإلى ما هو  ُ ُي�صَ مائة �صعف }َواهلَلّ
اأك��رث من هذا املق��دار، ويعد ب�ص��كل �صريح }َوَما 
اأَْنَفْقُتْم ِمْن �َصْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه{)�ص�باأ: من االآية39( 
ِ ُي��َوَفّ اإَِلْيُكْم  }َوَم��ا ُتْنِفُق��وا ِمْن �َص��ْيٍء يِف �َصِبيِل اهلَلّ

َواأَْنُتْم ال ُتْظَلُموَن{)الأنفال: من االآية60(.
ناح��ظ كي��ف اأن��ه برحمت��ه �صبحان��ه وتعالى 
يدفعن��ا اإل��ى اأن ننف��ذ ه��ذا الواج��ب ال�صديد على 
نفو�صن��ا برتغي��ب كب��ري كبري ج��دًا ج��دًا، ي�صميه 
قر�ص��اً �ص��ريده ]مثني، مثل��وث، مع�صور[، وعد 
باأن��ه �صيخل��ف فعًا، م��ا اأنفقت��ه �ص��ريده عليك يف 
الدني��ا هذه بطريقة اأو باأخ��رى، واإن مل اأكن اأعلم، 
اأو اأ�صتطي��ع اأن اأع��رف م��ن اأين �صياأت��ي تعوي�ض 
م��ا اأنفقت، يعدين مب�صاعفة االأج��ر اإلى �صبع مائة 
�صع��ف، واإل��ى م��ا هو اأكرث م��ن ذلك، وم��ع هذا ال 
تزال ن�صب��ة امللتزمني به��ذا االأمر االإله��ي الهام - 
عل��ى الرغم من كل ه��ذا الرتغيب الكبري - ال يزال 
ن�صب��ة قليلة جدًا م��ن النا�ض اأقل بكث��ري من ن�صبة 
امل�صلني، اأقل بكثري من ن�صبة ال�صائمني؛ الأن املال 
��وَن امْلَ��اَل ُحّباً َجّم��اً{ )الفجر:20(  ُبّ حمك }َوحُتِ
ودلي��ل على �ص��دق العبودية، ودلي��ل على �صدق 
االإمي��ان، ب��ل جعل��ه �صفة م��ن �صف��ات املوؤمنني، 
املوؤمن الذي يت�صور ب��اأن باإمكانه اأن يكون موؤمناً 
واجلانب املايل ال اأحد مي�صه غري �صادق يف اإميانه 
اأب��دًا، غري �ص��ادق يف دعواه للتق��وى. فاالبتاء يف 

هذا املجال كان بهذا ال�صكل.

ث������ق������اف������ة اإلن����������ف����������اق ف���������ي س�����ب�����ي�����ل ال�����ل�����ه 
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ح������االت اغ���ت���ص���اب وان���ت���ه���اك أع�������راض ف����ي احمل���اف���ظ���ات 
احمل��ت��ل��ة، وم����ن ل���م ي��ن��ه��ض وي��غ��ض��ب مل��واج��ه��ة ذل��ك 
فهو فاقد الكرامة واحلرية وأصبح في عرف الشرع 

ديوثًا.

ِدفاعاِت ) اأمريكا ( كما اأُبِطَل ال�ِسحُر

للشاعر /معاذ اجلنيد

ِح���������������������������������������������������������������وار ب����������������اِل����������������س����������������ت����������������ي

) ب��دُر   ( ي��ا  ��َك  ِب��ك��ِفّ  ) مو�صى  ع�صا   ( ك���اأَنّ 
�أب��َط��َل��ْت  .. ��َك  ِب��ك��ِفّ  ) مو�صى  ع�صا   ( ك���اأَنّ 
�إر�دٌة  ) مو�صى   ( َع��زِم  من  ِب��ي  �إَنّ   .. �أج��ْل 
ك��اأ���ص��ي��اِده��ا ُت���ب���ِدي �ل���ِدف���اع���اُت ح��زَم��َه��ا
ُم����ب����ارٌك ف��ب��ط�����ص��ي   ) مي�������ايٌنّ   ( لأين 
و�ل���ه���وى �ل���ه���وي���ة   ) مي�������ايُنّ   ( لأيِنّ 
��ي��ح��ٍة ��ي��ح��ًة ب��ع��د ���صَ ُف ق��وم��ي ���صَ �أُ������ص�����ِرّ
ُب��ق��ع��ٍة ����وِه����دُت يف ك������ِلّ  ل����ك����رثِة م����ا �����صُ
ُمزلِزًل �أم�صي   ) جنر�ن   ( �أو   ) جيز�ن  ب�ِ) 
��ن��ا و�إَنّ  .. ِج��ئ��ن��ا   ) �إي����ر�ن  م��ن )  ي��ق��ول��ون 
ف��م��ا �أغ��ل��ق��و� ب���اب �ل�����ص��م��ا يف ح�����ص��اره��م
��ٌة ! ��َنّ ِت��ل��َك ���صُ وم��ا ���ص��َرّ �إن ق��ال��و� ؟ .. �أم��ا 
�أن���ا ) مي��ن��ُيّ ( �ل���ر�أ����ِض و�جل�����ص��ِم و�ملَ����َدى
) ثاِقبًا   ( �لبد�ية  يف   ) جنمًا   ( كنُت  وقد 
ِفتيٍة ظ���ِلّ  يف   ) �ل��ب��در  �ب���ن   ( م��ع  ك���ربُت 
فاأخل�سوا ت��ول��وا   .. ب��اأ���ٍس  اأول����وا  رج����اٌل 
�أط�����رُي م���ن �ل���ِذك���ر �ل�����ذي يف ���ص��دوره��م
ت��ن��اَث��َرْت  .. ���ه���ُت  �َتّ �����ى  �أَنّ �ل���ِع���د�  ُدروُع 
م��َه��اُم��ن��ا �خ���ت���ي���اٍر  دوَن  َع����������ْت  ُوِزّ ف��ق��د 
ق��ائ��اًل  ) �ل���رب�ك���ن  ب���رك���اُن   ( وَزجَم�������َر 
برحلٍة  ) �ل��ري��ا���ض   ( ن��ح��و  م��ع��ي  �أت���اأِت���ي 
ين �����ص����يٌء ِب���ه���ا ك����ي �أزوره�������ا وم�����ا �����ص����َرّ
���ص��غ��ارن��ا ت���ط���اُل  ز�ل�����ت  م���ا  �حل�����رب  �إذ� 
�ملَ��َدى معي  و�ذرع   ) جن��ر�ن   ( على  ِلم  ف�َصّ
ِبنا َف�ِصْر   .. يكفي   ) ُبركان   ( يا  ُح�صورَك 
ونلتقي  .. حتمًا   ) �ثنن  ب��در   ( �صاأُ�صِبُح 
ُك��َلّ��ه��ا  ) �مل��������الِزَم   ( �أمَت����م����َت  �����َك  �أُظ�����ُنّ
�أنتمي  ) ���ص��ك��ود  ل����ِ)  ك��ن��ُت  �أيَنّ  �أَت���ْع���ِرُف 
رُت ح��ت��ى ���ص��ارت �لأر������ضُ يف ي��دي ت���َط���َوّ
ُم��ع�����ص��ك��ٍر �ِج���ت���ث���اَث  ُت  ت����خ����رَيّ م���ا  �إذ� 
وم���ن م��وق��ع��ي �أُل���ِغ���ي م���ك���اَن �ج��ِت��م��اع��ِه��ْم
���رُت ل��ل�����ص��ع��ِب �ل���ي���م���ايِنّ �أن��ت��م��ي ف���ُم���ْذ ����صِ
جميعها  ) �خل��ل��ي��ج   ( ب����اأج����و�ِء  �أط�����وُف 
��ُه ����ص���الح���ُه���ُم �جل���������وُيّ �أن������َك������َر ن��ف�����صَ
ُت�����ص��م��ى ذك��ي��ًة م�����اذ�  .. ع��ل��ى  ع��ج��ب��ُت 
و�ل��َع��َم��ى �ل��ت��َب��ُلّ��ِد   ) ِت���ر�م���ب���ُيّ   ( ذك�����اٌء 
�����ٌة �أِك�����َنّ  ) َب������اك   ( ر�د�ر  ع���ل���ى  ك��������اأَنّ 
���ُة �ل���ه���اِدْي ( �أ����ص���َدّ ِح��م��اي��ًة َب����َدْت ) ُق���َبّ
فرتمتي  .. عنها  �لبع�ض  �ن��ف��ج��اَر  وُتلغي 
����ُة �أم���ري���ك���ا �حل���دي���دي���ُة �ن�������َزَوْت وُق����َبّ
�����و� ل��ف��ع��ل��ه��ا ����وه����ا و�ط�����م�����اأُنّ ل���ق���د ج����رُبّ
ك���األ���ع���اِب ن������ري�ٍن ِب���َو����ص���ِل���ي ت���ط���اَي���َرْت
رَت ي����ا ����ص���ي���ُخ د�َرن������ا وق����ال����ت ل���ق���د ن���������َوّ
�أو ع��ل��ى ك��ل ) ق��اه��ٍر ( ���ص��ي��اأت��ون زح��ف��ًا 
��ي��ن��ي �ل���ِدف���اع���اُت ره��ب��ًة ��ِيّ ���ْت حُتَ و�أم�������صَ
ُت�����������ر�ودين ع����ن ن��ف�����ص��ه��ا ب����ن �أه���ل���ه���ا
�أه�����اًل وم��رح��ب��ًا  .. �لأب�������و�َب  ���ح���ِت  وَف���َتّ
م���ط���اُرن���ا ه�����ذ�  �هلل  رع�������اَك  ���ْل  ت���ف�������صَّ
ف��اأِت��ه��ا  ) �ل���رب�ك���ن   ( �أه������د�ُف  �أم���ام���َك 
بن�صفها ع��ن��ه��ا  و����ص��ت��ع�����ص��م��ُت  ���ع���ُت  مت���َنّ
و����ص���ل���ُت ور�أ������ص�����ي ِق���ط���ع���ٌة م����ن ج��ه��ن��ٍم
��وُن��ُه��م وَظ�����َنّ �لأع������ادي َم��اِن��َع��ت��ُه��ْم ُح�����صُ
ِه��ْم ( ��رو�ُل ج��ِدّ ��رُت حتى �ب��ت��َلّ ) ���صِ ت��ف��َجّ
بغتًة  ) �ل�����ص��ي��اط��ن  جن��د   ( يف  ت��ف��ج��رُت 
و�ب��َت��َل��ى �ل��ده��ُر  ِب���َي  �أزرى  لقد  وق��ال��ت   (
فاب�ِصري  ) �ليماِنْنَ   ( ح��رب  يف  ت��وَرّط��ِت 
يغتلي  ) ال���رباك���ني   ( ب���ني  م���ن  زال  وم���ا 
ي���ِف���ُرّ م���ل���وُك �ل��ن��ف��ط م���ن ُع���ق���ِر د�ره����م
جميعها �ل�صعوُب   .. �صعبي  ع��ن  وت��ه��ِت��ُف 

�لبحُر و�ن��َف��َل��َق  �لأج������و�ُء  ��ِت  ��َقّ �ن�����صَ ل���َك 
�ل�ِصحُر �أُب��ِط��َل  كما   ) �أمريكا   ( ِدف��اع��اِت 
���ُرّ ����صِ ت����ي  ُق����َوّ يف  �هلل  ر����ص���ول  م���ن  ويِلْ 
) �ل��ب��دُر  ط��َل��َع   ( ��َدْت  �أن�����صَ �صاهَدتِني  و�إْن 
�لأم��ُر َي  ُق�صِ وُق���ْل   .. ت�صاأْل  ل  ِط���رُت  �إذ� 
ين �ل��ف��خ��ُر َ ف��ل��ول وق�����ودي .. ك���ان ط�����رَيّ
َك�����ُرّ �أع����د�ئ����ه����م  ف�����وق  ي������وٍم  ك����ل  ويِلْ 
) ُر  �خِل�صْ  ( ��ن��ي  �أَنّ من  �لنا�ِض  بع�ُض  ��َم  ت��وَهّ
) �لع�صُر  �ل���ِدَوُل   ( و   ) �إ�صر�ئيُل   ( وتهتُزّ 
ِج����ذُر ل����ُه  ُك������ٌلّ  �إل�����ى ) مي���ن �لإمي������ان ( 
َح�����ص��ُر ي���ا ���ص��اح��ب��ي  ل��ع��ط��اي��ا �هلل  وم����ا 
�أن����ك����َرُه �ل��ُك��ف��ُر م��ت��ى َظ���َه���َر �لإمي������اُن .. 
�ل��ُط��ه��ُر ُه���ُم  �جل��ه��اد  يف   .. رج����اٍل  �صنيُع 
�ل�صرُب �أث��م��َر  عندما   ) ب���درً�   ( و�أ�صبحُت 
ع���ل���ى َي�����ِدِه�����ْم ي���ه���وي ف����ر�ِع����ن����ٌة ُك�����رْثُ

�لنهُر ��ِم��َئ  ���صَ  .. ��ه��م  رُبّ �ب��ت��الُه��ْم  م��ا  �إذ� 
��ت��ُه �ل����ِذك����ُر ؟ �أُي���������رَدُع �����ص����اروٌخ م��ن�����صَّ
ي���ذُرو ل��ه��ا  ك��ال��ري��اِح  وب��اأ���ص��ي   .. ه�صيمًا 
! �لنرُث  ولنا   .. �لوغى  �أر���ض  يف  �ل�ِصعُر  لك 
��ق��َت ي��ا ) ب���دَر �ل���ُب���دور ( ل���َك �لأج���ُر ت��اأَلّ
مي���ان���ي���ٍة م���ن ه��ول��ه��ا ُي���ن���َظ���ُر �حل�������ص���ُر ؟
ول���ك���ن���ن���ي ب���ع���د �مل������ج������ازر ُم�������ص���َط���ُرّ
ف���م���ا ل��غ��ي��اب��ي ع����ن ع���و�����ص���م���ه���م ُع�����ذُر
��رُب ف��ه��ذ� �ملَ������َدى ع��ن��دي ب��اأم��ي��ال��ِه .. ���صِ
�ل�صدُر ي��ن�����ص��ِرُح  ف��ي��َك  م��ن  ي��ا   .. �هلل  م��َع 
! �ل�َصُرّ  ولي�صُقط   .. باإ�صر�ئيل  �أو   .. ِبها 
�حُلْمُر �أنفا�ُصَك   ) �لُقد�ض   ( لفتِح  َت  َفَحَنّ
�ل���ُغ���ُرّ و�ل���ِف���ت���ي���ُة  �هلل  ه�����د�ين  وح����ن 
ك���اأْن ب��ن ) �أم��ري��ك��ا ( وق��اع��دت��ي ) ِم��رُت (
فُر �صِ  .. حم���وِه  ع��ن  �مل��ي��ل  �ح��ت��م��اَل  ف����اإَنّ 
َح��ْظ��ُر  .. لج��ِت��م��اع��ات��ه��م  ح�����ص��وري  لأَنّ 
َظ��ه��ُر م��ع��ْي  لأَنّ   .. �أخ�����ص��ى  ول  �أُدُكّ 
��َب��ْت .. ِذك����ُر ! ��اِت �ل��ت��ي ُن�����صِ وم���ا ل��ل��م��ن�����صَّ
َب����ُرّ ! ل��ُه��ْم .. ع��ف��وً� .. ف��اأن��ِظ��م��ت��ْي  وق���ال 
!؟  ) بدُر   ( يا  �لغبيُة   ) �أمريكا   ( ِدفاعاُت 
ُخ�����رْبُ ول  ل����دي����ِه   ّ ِح���������ضٌ ول  جن������يُء 

َوْق���ُر  ) حا�صوبها   ( �آذ�ِن  ويف   .. َغ�صتها 
ِم��ل��ئ��ه��ا �ل��ق��ه��ُر ت�����ُرُدّ ���ص��و�ري��َخ �ل���ِع���د� .. 
ك�����ز�ئ�����رٍة ع���ن���د �ل�������ص���ري���ح ل���ه���ا ِن������ْذُر
���رْتُ ���وِق ل��ي�����ض ل��ه��ا ����صِ ك���ع���اِري���ٍة يف �ل�������صُ

�لأم���ُر فاختلَف   ) �ل��رُبك��اُن   ( �أت���ى  ول��ك��ْن 
! ُذع��ُر  �أم   .. تلك  فرحٌة  �أدري  ُع��دُت  فما 
ل��ع��م��ُرَك ُق���ْل يِلْ �أي���ن �أ���ص��ح��اُب��َك �ل��ُغ��رْبُ ؟
��ُف ) �ل���ِن���ْم���ُر ( ب���ي���وٍم �إل����ه����ٍيّ ِب����ِه ُي��ن�����صَ
وحتمُرّ  _ ح��ي��اًء  ل   _ خ��وف��ًا  وت��رِج��ُف 
�أح���ت���ى ����ص���و�ري���خ �مل���ل���وك ِب��ه��ا ُع���ْه���ُر !!
ف���دي���ُت���َك ن��ف�����ص��ي �أي���ه���ا �ل�����ص��اِم��ُخ �حُل����ُرّ
و� ِرف����اُق����َك ي���ا �ب���ن �لأك���رم���ن ُه��ن��ا َم�����ُرّ
ِب��ْك��ُر م��ن��ظ��وم��ٌة   .. ���ص��ئ��َت  �إن  �أن����ا  وه����ذ� 
�ل��ق�����ص��ُر �أو  �ملَ�����َط�����اُر  �إل  غ��اي��ت��ي  ف��م��ا 
ث������اأُر جم��������زرٍة  ك����ل  م����ن  خ���اف���ق���ي  ويف 
َي��ْدُرو� مْل  حيُث  من  جئُت  حتى   .. �هلل  من 
و� و����ص��ف��ُرّ �ل�صالطن  ب��اأ���ص��ي  م��ن  و�أُْرِع�����َد 
��ُرّ وق���د م�������َضّ ق��وم��ي م���ن ج��ر�ئ��م��ه��ا �ل�����صُ
�ل���ده���ُر ( ن��ح��ُن ل  ف��ق��ل��ُت م��ع��اذ �هلل ب��ل 
ب���خ���امت���ٍة غ�������رب�ء م����ا ب���ع���ده���ا ُع����ْم����ُر
�ل��ن�����ص��ُر ُع���ِق���َد  ���ِه  ك���ِفّ يف   .. ث���اِل���ٌث  �أٌخ 
��ُه �ل��ق��رُب وي��ب��دو ���ص��ع��ي��َد �حل����ِظّ م��ن ���ص��َمّ
! �حُل��ُرّ   ) �ليمُن   ( ها  �أَيّ  ..  ) مو�صى   ( كاأَنَّك 
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بدرالدي��ن احلوث��ي ر�ص��وان اهلل علي��ه يف ال�26 من �صه��ر رجب.. 
اأ�ص��در مرك��ز الدرا�ص��ات اال�صرتاتيجي��ة واال�صت�صاري��ة اليمن��ي 
درا�صة بعنوان )) قراءة يف امل�صروع القراآين لل�صهيد القائد ال�صيد/ 
ح�صني بدر الدي��ن احلوثي القيادة واملنهج (( للكاتب والباحث / 

فا�صل حم�صن ال�صرقي.  

 )700( م��ن  يتك��ون  الكت��اب 
اثن��ي  عل��ى  ويحت��وي  �صفح��ة 
ع�صر ف�ص��ا.. تناول فيه الباحث 
وثقافي��ة،  �صيا�صي��ة،  جوان��ب 
واقت�صادي��ة،  وتربوي��ة، 
الدرا�ص��ة  وتب��دء  وفكري��ة، 
مبدخل، ثم مقدم��ة للنا�صر، ثم 
مقدمة للموؤلف ت�صمل التعريف 
الدي��ن  ب��در  بال�صيد/ح�ص��ني 
الق��راآين  وباملنه��ج  احلوث��ي 
الذي قدم��ة ال�صهيد القائد يف 

الدرو�ض واملحا�صرات

باليستي يدك مطار جيزان اإلقليمي
دك��ت القوة ال�صاروخية للجي���ض واللجان ال�صعبية ، 
اأم�ض اجلمعة 4 �صعبان 1439ه�، مطار جيزان االإقليمي 

ب�صاروخ بالي�صتي حملي ال�صنع.
م�ص��در ع�صكري اأك��د اأن الق��وة ال�صاروخي��ة اأطلقت 
�صاروخ��ا بالي�صتيا حمليا من طراز ” بدر1″ على مطار 
جيزان االإقليمي ، موؤكدا اأن ال�صاروخ اأ�صاب هدفه بدقة 
عالي��ة.. وياأتي هذا االإجناز كرتجم��ة عملية على وعود 
قيادة الث��ورة والقيادة ال�صيا�صي��ة بتكثيف اال�صتهداف 

للمواقع احل�صا�صة للعدو ال�صعودي.

اجلوف :مصرع مرتزقة في عملية هجومية على 
مواقعهم في جبهة صفر احلنايا

لق��ي عدد م��ن مرتزقة العدوان م�صارعه��م واأ�صيب اآخرون اأم���ض اجلمعة، اإثر 
عمليًة نوعية على مواقعهم يف حمافظة اجلوف.

واأو�ص��ح م�ص��در ع�صك��ري ل��� " امل�صرية ن��ت " اأن جماه��دي اجلي���ض واللجان 
ال�صعبي��ة نفذوا عمليًة نوعية على مواق��ع مرتزقة العدوان يف جبهة �صفر احلنايا 

مبديرية املتون ما اأدى اإلى م�صرع وجرح عدد منهم.
وكان جماه��دو اجلي���ض واللجان ال�صعبي��ة قد نفذوا عملي��ة هجومية يوم اأم�ض 
على مواقع املنافقني يف �صرين مبديرية خب وال�صعف بذات املحافظة ما اأدى اإلى 

وقوع قتلى وجرحى يف �صفوفهم.

نفذ جماهدو اجلي���ض واللجان ال�صعبية يوم اجلمعة 4 �صعبان 1439ه�، 
عملي��ات ع�صكري��ة نوعي��ة عل��ى مواقع املنافق��ني يف منطقة ح��ام مبحافظة 

اجلوف والدفاع اجلوي يف تعز.
م�ص��در ع�صك��ري اأك��د اأن املجاهدي��ن نف��ذوا هجوم��ا نوعيا عل��ى مواقع 
املنافق��ني يف �صف��ر احلنايا مبنطقة حام مبديرية املت��ون واأدت العملية اإلى 

تكبيد املنافقني خ�صائر كبرية يف االأرواح والعتاد.
واأ�صاف امل�صدر اأن املجاهدين نفذوا عملية ع�صكرية على مواقع املنافقني 
يف الدف��اع اجل��وي بحافظ��ة تعز.. اجلدي��ر بالذك��ر اأن الق��وة ال�صاروخية 

اأطلقت اليوم �صاروخا بالي�صتيا على مطار جيزان االإقليمي.

تعز:عمليات عسكرية على مواقع املنافقني في منطقة حام باجلوف والدفاع اجلوي 

طه��ر جماهدو اجلي���ض واللج��ان ال�صعبية، اجلمع��ة 4 �صعبان 
1439ه�، موقع ال�صبكة اال�صرتاتيجي مبحافظة حلج.

م�ص��در ع�صكري اأكد اأن املجاهدين نفذوا عملية ع�صكرية نوعية 
ووا�صع��ة عل��ى موق��ع ال�صبك��ة واملواق��ع املجاورة ل��ه يف منطقة 
القبطية مبحافظة حلج واأ�صفرت العملية عن تطهري جبل ال�صبكة 

بالكامل بعد معارك عنيفة تكبد خالها املنافقون خ�صائر كبرية يف 
االأرواح والعتاد فيما الذ من تبقى من املنافقني بالفرار..

 اجلدي��ر بالذك��ر اأن اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة نف��ذوا اليوم 
عمليات ع�صكرية على مواقع املنافقني يف املتون باجلوف والدفاع 

جلوي بتعز.

حلج :مجاهدو اجليش واللجان يطهرون موقع الشبكة االستراتيجي 

قت��ل وج��رح العديد م��ن املرتزق��ة بينهم 
�صعب��ان   4 اجلمع��ة  الي��وم   ، �صوداني��ني 
1439ه���، اأثن��اء حماولتهم الفا�صل��ة للتقدم 

قبالة منفذ علب يف ع�صري.
م�ص��در ع�صك��ري اأك��د اأن مرتزقة اجلي�ض 
ال�صع��ودي بينه��م �صوداني��ني نف��ذوا زحف��ا 
مكثف��ا قبال��ة منف��ذ عل��ب يف ع�ص��ري ا�صتم��ر 

ل�صاعات م�صنودا باأك��رث من 17 غارة جوية 
، غ��ري اأن املجاهدي��ن متكنوا بع��ون اهلل من 
الت�صدي له��م واإجبارهم على الرتاجع دون 

اأن يتمكنوا من حتقيق اأي تقدم.
واأ�صاف امل�صدر اأن الع�صرات من املرتزقة 
�صقط��وا بني قتي��ل وجريح وتدم��ري عدد من 

اآلياتهم الع�صكرية اأثناء عملية الت�صدي.

كم��ا اأك��د امل�ص��در اأن وح��دة القنا�ص��ة 
متكن��ت من قن�ض جندي �صعودي يف موقع 
احلك�ص��ول يف جي��زان ، فيم��ا دك��ت القوة 
ال�صاروخية واملدفعي��ة جتمعات اجلي�ض 
ال�صع��ودي ومرتزقت��ه يف مع�صك��ر عاكف��ة 
يف جن��ران وموقع��ي ملحم��ة وال�صودة يف 

جيزان.

عسير :قتلى وجرحى من املرتزقة بينهں سودانيني في محاولة تقدم فاشلة قبالة منفذ علب 

اأحب��ط اجلي�ض واللج��ان ال�صعبية م�ص��اء اخلمي�ض  
حماولة تقدم وا�صعة للمرتزقة يف جبهة ال�صاحل، تكبد 
املرتزق��ة خاله��ا خ�صائر كب��رية يف االأرواح واملعدات 

الع�صكرية قبل اأن يلوذ من تبقى بالفرار.
وق��ال م�صدر ع�صك��ري للم�صرية ن��ت اإن املجاهدين 
اأحبط��وا حماولة ت�صل��ل جنوب و�صم��ال مع�صكر خالد 
وجنوب �ص��رق ج�صر الهاملي، نتج عنه تدمري عدد من 

االآليات وم�صرع عدد كبري من مرتزقة العدوان.
واأو�ص��ح امل�ص��در اأن املجاهدي��ن اأحبط��وا حماولة 
ت�صلل جن��وب مع�صكر خال��د اإلى منطق��ة �صايلة �صمال 
ال�صبك��ة جلاأ املرتزقة خالها للف��رار بعد بداأ اال�صتباك 

م��ع اأبط��ال اجلي�ض واللج��ان، كما فر مرتزق��ة اآخرون 
حاول��وا اأي�صا التقدم جنوب �ص��رق ج�صر الهاملي بعد 

ا�صتهدافهم باملدفعية الثقيلة.
واأ�ص��اف امل�ص��در اأن اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة 
ك�ص��روا اأي�صا حماولة تق��دم للمرتزقة �صم��ال مع�صكر 
خال��د بع��د ا�صته��داف قواته��م بال�ص��اح الثقي��ل، كما 
دكت املدفعي��ة حتركات املرتزقة �صرق وخلف البوابة 
ال�صرقي��ة للمع�صك��ر.. واأكد امل�ص��در اأن اأبطال اجلي�ض 
واللج��ان ال�صعبية دمروا مدرعتني ما اأدى اإلى م�صرع 
طاقمهم��ا اثن��اء حماول��ة ت�صل��ل املرتزقة ق��رب بوابة 
املع�صك��ر، كم��ا مت اإعط��اب مدرع��ة ثالث��ة بالق��رب من 

املدرعتني املدمرتني بعبوة نا�صفة واإعطاب اآلية رابعة 
عن��د البواب��ة ال�صرقي��ة للمع�صكر.. اإلى ذل��ك مت تدمري 
اآلي��ة حممل��ة باملنافقني جن��وب مع�صكر خال��د ما اأدى 
اإل��ى م�صرع وج��رح طاقمها بع��د ا�صتهدافها باملدفعية 
لريتف��ع ع��دد االألي��ات الت��ي دمره��ا اجلي���ض واللجان 
ال�صعبي��ة خ��ال الزح��ف الفا�ص��ل اإل��ى خم���ض اآلي��ات 
ع�صكرية.. واأ�صار امل�صدر اإلى اأن الزحف الفا�صل �صمال 
مع�صك��ر خالد ترافق مع تغطية ناري��ة مكثفة للطريان 
املع��ادي ب��كل اأنواع��ه، منه��ا 16 غارة �صم��ال مع�صكر 
خالد وغارة للط��ريان التج�ص�صي يف نطاق املكان نف�صه 

دون اأن يحقق للمرتزقة اأي تقدم ميداين.

تفاصيل إحباط عملية واسعة للمرتزقة في جبهة الساحل الغربي


