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الرئيس مهدي المشاط في أول اجتماع مع الحكومة والمحافظين:

 سنبدأ   بناء اليمن المؤسسي 
ومكافحة الفساد والكل تحت القانون وأنا أولكم

»صفقة القرن« .. 
الصفعة العربية على وجه فلسطني

> ترامب :بعض الدول في الشرق أوسط »لن تصمد أسبوعًا من دون احلماية األمريكية«

> حصاد إبريل: مقتل 86 وجرح 42 جنديًا سعوديًا في عمليات ما وراء احلدود

الرئيس الشهيد الصماد..

حضور لم يغب 
ودروس لن تنتهي

الس�عودي  الع�دو  يس�تطع  مال�م  واألرق�ام  باألمس�اء 
الفائت إبري�ل  ش�هر  خالل  جن�وده  خس�ائر  من  إخفاءه 

أمريكا تخلع القفاز الخليجي
وتعلن عدوانها المباشر على اليمن 
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اأدى اليمني الد�س��تورية اأمام الأخ مهدي 
امل�س��اط رئي���س املجل�س ال�سيا�س��ي الأعلى 
ال�س��بت27 م��ن اأع�س��اء جمل�س ال�س��ورى 
ال��ذي مت تعيينهم موؤخرا، بح�س��ور القائم 
ال�س��ورى حمم��د  باأعم��ال رئي���س جمل���س 

ح�سني العيدرو�س.
حيث اأدى اليمني الد�ستورية كال من:

حممد علي �سامل حم�سن طعيمان
اأحمد احل�سن احل�سني الأمري

حممد بالغيث مقبويل احليدري

من�سور مطهر املنت�سر علي املنت�سر
زاي��د يحي��ى حمم��د �س��الح ب��ن �س��الح 

الريامي
نا�سر اأحمد حممد عباد القبلي

عبداهلل �سالح �سيخ ال�سقاف
�سادق عبداهلل حممد اأبو�سوارب

اأحمد فايد علي الدوحمي
�س��الح نا�س��ر ب��ن نا�س��ر حمم��د ح��زام 

الأحمر
عبده ح�سني ح�سني حممد حبي�س

�سيف اهلل يحيى ح�سني ر�سام
ح�سن يحيى عبداهلل ثوره
خالد يحيى حممد املداين

خالد حممد اأحمد القريي
عبدالرحمن عبداهلل اأحمد مكرم

�سالح عبداهلل نا�سر �سائل
من�سور نا�سر اأحمد حممد عبد احلق

جماهد علي اأحمد علي ال�سامري
يحيى علي اأح�سن عاي�س

�سالح علي حم�سن املعو�سي
�سالح معو�س حممد الكب�سي

عبا�س ح�سن حممد يحيى مقيت
علي �سالح مقبل مفلح القعود

درهم علي يحيى زايد الزعكري
احل�سني بن علي احل�سني ال�سمني

يحيى عبداهلل علي الدغ�سي.

أخبار محلية

مؤسسة الشهيد 

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

الناشر/
رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

: ك�سف الرئي�س مهدي امل�ساط يوم الأربعاء 
ع��ن خط��ة لتفعي��ل دور الرقاب��ة واملحا�س��بة 
امل�س��احبة وتفعي��ل اجله��از املرك��زي للرقابة 
واملحا�س��بة ومكافح��ة الف�س��اد بال�س��كل الذي 

ير�سي �سعبنا و�سمائرنا.
حمافظ��ي  لجتم��اع  تراأ�س��ه  خ��الل  وق��ال 
املحافظات »�ستعلن هذه اخلطة يف وقت قريب 
و�س��نكون كلنا حت��ت طائلة القانون و�س��يكون 

الرئي�س اأولكم وهذا ما يجب اأن نكون عليه«.

واأ�سار الرئي�س امل�ساط اإلى اأن وزارة املالية 
واجلهاز املركزي للرقابة واملحا�س��بة معنيون 
بت�س��كيل جل��ان ميدانية يف اأقرب وق��ت للنزول 

اإلى موؤ�س�سات الدولة.
واأ�س��اف« نح��ن معنيون اأكرث م��ن اأي وقت 
م�س��ى بح�س��د كل اجلهود ورفع اجلاهزية اإلى 
اأق�س��ى احل��دود يف اإع��ادة موؤ�س�س��ات الدول��ة 
اإل��ى دوره��ا املطل��وب واملاأم��ول ال��ذي يريده 
�س��عبنا العزي��ز يف كل حمافظ��ات اجلمهوري��ة 

وه��ذا يعد اأي�س��ا من الوف��اء للرئي�س ال�س��هيد 
ولت�س��حيات �س��عبنا«..ويف ال�س��ياق ذاته قال 
الرئي�س ال�س��ماد » يجب اأن نتخل��ى يف اأعمالنا 
عن املزاجية والالمبالة واأن نرابط يف اأعمالنا 
وحمافظاتنا واأن نعمل وفق النظام والقانون يف 
كل حتركاتن��ا ونثبته يف واقعنا ونحن ملزمون 
بذل��ك ف��كل حماف��ظ ميث��ل رئي���س اجلمهورية 
وميث��ل الدولة يف حمافظته وم��ن رجال الدولة 

ويجب اأن يبداأ بناء الدولة.

و�س��دد رئي�س املجل���س ال�سيا�س��ي الأعلى 
على اأهمية اأن يبقى املحافظون يف حمافظاتهم 
ومتابعة �سوؤونها و�سوؤون املواطنني ومتابعة 
الإدارة التابع��ة له��م وال�س��لطات املحلي��ة يف 
املديري��ات ورفده��ا ودعمه��ا مب��ا حتتاجه يف 
تنفيذ مهامه��ا ويف نف�س الوقت مراقبة وتقييم 
اأعمالها .. قائال« يجب اأن نن�سبط كمحافظني 
ونلت��زم بالقوان��ني واللوائ��ح حتى ين�س��بط 

الآخرون«.

الرئيس مهدي المشاط في أول اجتماع مع الحكومة والمحافظين:

 سنبدأ بناء اليمن المؤسسي ومكافحة الفساد والكل تحت القانون وأنا أولكم!

بيان مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة: 
 احتاد اإلعالميني يدعو إلى التضامن الواسع مع اإلعالميني اليمنيني إزاء انتهاكات العدوان

أمن العاصمة يستعيد سيارة مسروقة خالل 24 ساعة
متكن رجال اأمن مديرية ال�سبعني بالعا�سمة �سنعاء من ا�ستعادة �سيارة م�سروقة نوع 
هايلك�س غمارتني موديل 2002 ، بعد يوم من البالغ عن �سرقتها ، وقد مت ت�سليمها ملالكها 

، الذي عرب عن بالغ امتنانه للجهود التي يبذلها رجال الأمن .

الج������وف :القب������ض عل������ى عنص������ر خطي������ر من 
مرتزقة العدوان  في المحافظة

�سبط رجال الأمن يف حمافظة اجلوف اأحد اأخطر مرتزقة العدوان ، وقد اأو�سح امل�سدر 
باأم��ن املحافظة اأن رج��ال الأمن، القوا القب�س على املرتزق بع��د عملية مراقبة وتتبع ، و 

بتعاون من املواطنني ال�سرفاء

البيض������اء: القبض على ضاب������ط و مجند من 
مرتزقة العدوان

متك��ن بحم��د اهلل وتوفيقه رج��ال الأمن يف حمافظة البي�س��اء من �س��بط كل من املدعو) 
م . ا. م .. ا ( برتب��ة نقي��ب ، واملدع��و ) ع. ا . ا ( وهم��ا م��ن جمندي الع��دوان وكالهما من 
اهايل مديرية ذي ناعم مبحافظة البي�س��اء و قد مت ايداعهما احلجز ، ل�س��تكمال اإجراءات 

التحقيق .

أمانة العاصمة: القبض على شخصين قاما 
باالعتداء على شرطي مرور 

القت �س��رطة مديرية ال�س��بعني باأمانة العا�سمة القب�س على كل من املدعو احمد علوان 
�س��ارم و املدعو على حممد احلو�س��لي، لقيامهما بالعتداء »بال�س��رب املربح » على اأحد 
رج��ال �س��رطة امل��رور اأثن��اء ادائه للواج��ب ، وقد اقدم اجلن��اة على هذا الفع��ل ملجرد اأن 
ال�سرطي حاول اقناعهما بقيادة ال�سيارة يف الجتاه ال�سحيح ، وكانا قد ت�سببا يف اختناق 
م��روري يف اكرث �س��وارع العا�س��مة ازدحاما وهو �س��ارع تعز . هذا وق��د مت ايداع اجلناة 

احلجز متهيدا لتقدميهما للعدالة

الحديدة: ضب������ط مبيدات زراعية منتهية 
م������ن  ع������دد  عل������ى  والقب������ض   ، الصالحي������ة 

اللصوص في  مديريتي المدينة وباجل
�سبطت �سرطة مديرية جبل را�س مبحافظة احلديدة املدعو ) با�سم . ع . �س ( واملطلوب 
امني��اً لقيامه ب�س��رقة ع��دد من الواح الطاقة ال�سم�س��ية من امل�س��اجد ومن��ازل املواطنني ، 
كما �س��بطت ال�س��رطة يف مديريتي املدينة وباجل اأربعة متهمني ب�س��رقة املنازل واملحالت 

التجارية .
وعلى �س��عيد مت�س��ل األقي القب�س يف مدينة احلديدة على املدعو ) فهيم . ع . ا ( لقيامه 

بتزوير تاريخ ال�سالحية لكمية من املبيدات و الأ�سمدة الزراعية ، وحماولته بيعها .
وقد احيل املتهمني ل�ستكمال الإجراءات القانونية وتقدميهم للعدالة .

صنع������اء: القبض على متهمين بس������رقة 80 
أسطوانة غاز في سنحان

األقت �س��رطة مديرية �س��نحان مبحافظة �س��نعاء على املدعوان )ع . م. ن ( و ) ع . م . ا 
( لقيامهما ب�سرقة 80 ا�سطوانة غاز ، و٦ دينموهات ، و اأدوات اخرى خمتلفة ، من اإحدى 

مزارع الدجاج باملنطقة .
وقد مت ك�سف هوية املتهمني و�سبطهم بعد وقت ق�سري من الإبالغ عن ال�سرقة .

إنجازات األجهزة 
األمنية  واللجان 

الشعبية

دعا احتاد الإعالميني اليمنيني، اأحرار العامل اإلى الت�س��امن 
الوا�سع مع الإعالميني اليمنيني، اإزاء ما يتعر�سون له من 

انتهاكات من قبل حتالف العدوان.
وجدد الحتاد يف بيان مبنا�سبة اليوم العاملي 

حلري��ة ال�س��حافة املطالب��ة بت�س��كيل جلن��ة 
حتقيق دولية للنظر يف اجلرائم والنتهاكات 
التي يتعر�س لها الإعالميني  متهيدا ملحا�سبة 
مرتكبيه��ا، وفقا للقوان��ني واملواثيق الدولية 

والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.
وق��ال” يحل اليوم العاملي حلرية ال�س��حافة، 

وق��د دخل��ت احل��رب عل��ى اليم��ن عامه��ا الراب��ع يف 
ظ��ل تنامي وت��رية جرائم التحالف ال�س��عودي، بح��ق الإعالم 

والإعالمي��ني اليمني��ني، وت�س��عيد احل�س��ار وما اأف�س��ى اإليه 
م��ن تداعيات اإن�س��انية، تتفاق��م يوماً بعد ي��وم، باملوازاة 
م��ع احلظ��ر الإعالم��ي، ومن��ع دخول ال�س��حفيني 

الدوليني وحظر �سفرهم من واإلى اليمن”.
واأ�س��ار البي��ان اإل��ى اأن حتال��ف الع��دوان 
قت��ل180 اإعالمي��ا مينيا خ��الل ثالث��ة اأعوام 
من احل��رب، ودمر نحو 22 من�س��اأة اإعالمية 
وا�س��تهدف 30 مرك��ز اإر�س��ال وب��ث اإذاع��ي 

وتلفزيوين.
ولفت البي��ان اإلى اأن انته��اكات العدوان بحق 
و�س��ائل الإعالم اليمنية �سملت احلجب وال�ستن�ساخ 
والت�سوي�س وكذا اإغالق �سفحات لإعالميني مينيني على مواقع 

التوا�سل الجتماعي.
واأو�س��ح احتاد الإعالميني اأن الأزمة القت�س��ادية الناجمة 
ع��ن الع��دوان اأدت اإل��ى توق��ف العديد م��ن ال�س��حف، ونزوح 
املئ��ات م��ن الإعالميني وتوق��ف رواتب الآلف م��ن الإعالميني 

والعاملني يف املوؤ�س�سات الإعالمية احلكومية.
وجدد الحت��اد مطالبة املجتمع ال��دويل بالعمل اجلاد لوقف 
العدوان ورفع احل�سار الربي والبحري واجلوي على املنافذ 

واملوانئ اليمنية ب�سكل فوري.
واأك��د عل��ى اأهمي��ة ال�س��ماح لل�س��حفيني الدولي��ني، لتغطية 
الأح��داث يف اليم��ن وك�س��ر احلظ��ر واحل�س��ار الإعالمي الذي 
يفر�س��ه حتالف العدوان بهدف التعتي��م وتغييب احلقيقة عن 

العامل جتاه جرائمه بحق الإعالميني واملدنيني يف اليمن.

محافظو حضرموت والضالع واملهرة يؤدون 
اليمني الدستورية

اأدى اليمني الد�س��تورية اأمام الأخ مهدي امل�س��اط رئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى ال�سبت ، حمافظ ح�سرموت لقمان 
حممد بارا�س وحمافظ ال�سالع حنني حنني الدريب وحمافظ املهرة القعطبي علي ح�سني الفرجي.

ح�س��ر اأداء اليمني الد�س��تورية، رئي�س جمل���س الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبت��ور ووزير الإدارة املحلية علي 
بن علي القي�سي.

27 عضوًا مبجلس الشورى يؤدون اليمني الدستورية أمام الرئيس مهدي  املشاط

8 شهداء وتدمير منزل وحراثة 
وسيارتين إثر غارات للعدوان 

على صعدة والحديدة
ا�ست�س��هد يوم  ال�سبت ٦ مواطنني بينهم ن�ساء واأطفال، 
كم��ا ُدم��ر من��زل مواط��ن وحراث��ة و�س��يارتان اإث��ر ع��دة 
غارات ا�س��تهدفت مديرية باقم مبحافظة �س��عدة.. واأفاد 
مرا�س��ل امل�سرية نت يف �س��عدة عن ا�ست�سهاد 5 مواطنني 
بينهم ن�س��اء واأطفال من اأ�س��رة واحدة بغارتني ا�ستهدفتا 
منزًل يف منطقة الزبية مبديرية باقم.. واأو�س��ح املرا�س��ل 
اأن الغارت��ني عل��ى منطقة الزبية بباقم اأ�س��فرتا عن تدمري 
حراث��ة و�س��يارة ونف��وق ع��دد من املوا�س��ي، م�س��يفا اأن 
الع��دوان دمر بغارة منزل مواط��ن يف منطقة الزبية بذات 
املديري��ة.. كما ا�ست�س��هد مواطن بغارة لط��ريان العدوان 

ال�س��عودي الأمريك��ي عل��ى الطريق الع��ام مبديرية باقم، 
ودمر العدوان �س��يارة مواطن بغارة على منطقة املحجر 
ب��ذات املديري��ة.. هذا و�س��ن ط��ريان الع��دوان 13 غارة 
عل��ى مناطق متفرقة من مديرية باق��م.. يذكر اأن العدوان 
ال�س��عودي الأمريكي كان ق��د ارتكب يف ال�س��اعات القليلة 
املا�س��ية الي��وم جرمي��ة �س��ابقة اأ�س��فرت ع��ن ا�ست�س��هاد 
مواطن��ني اثنني اإثر غ��ارة ا�س��تهدفتهما يف منطقة اجلربة 

مبديرية اجلراحي باحلديدة.

القبض على 7 مرتزقة قاموا بالرصد 
والتجنيد لصالح العدوان

متكنت الجهزة المنية يف عددا من املحافظات من القب�س على �سبعة 
عنا�س��ر م��ن مرتزقة العدوان يقومون بالر�س��د والتجنيد ل�س��الح العدو 
.. حيث �س��بطت �س��رطة مديرية رداع مبحافظة البي�س��اء خم�سة تابعني 
حلزب الإ�س��الح وهم يف طريقهم لالإلتحاق مبع�سكرات املرتزقة مباأرب.. 
واأو�س��ح م�س��در اأمني باملحافظة اأن عملية ال�س��بط متت بالتن�س��يق مع 
اأم��ن حمافظ��ة اب .. ولف��ت اإل��ى ان التحقيق��ات الولية مع امل�س��بوطني 
ك�س��فت تورطه��م يف ان�س��طة ت�س��تهدف امن و�س��كينة املجتم��ع والتجنيد 
ل�سالح العدوان . . ويف حمافظة املحويت القي القب�س على مرتزق يعمل 
ل�سالح العدوان قام بالتغرير على املواطنني وجتنيدهم للقتال يف �سفوف 
العدوان .. ويف احلديدة مت �س��بط �س��خ�س يعمل على دراجة نارية ، قام 

بعمليات ر�سد ل�سالح العدوان مقابل مبالغ مالية .
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عبدالباري عطوان

بعد اأكرَث من ثالِث �َس��نواٍت من الإنكار، اعرتفت وزارة 
ٍث با�سِمها،  فاع الأمريكّية )الِبنتاغون( على ِل�سان ُمتحدِّ الدِّ
اأّن لديه��ا ُقّوات يف اليمن ُت�س��اِعد يف الَعملّيات اللوج�س��تّية 
وال�س��تخبارات، ويف َتاأم��ني احُل��دود ال�س��عودّية، وقالت 
اأثري املُوؤِذي لإيران يف امِلنَطقة  “اأّنه��ا قلقة من ا�س��تمرار التَّ

عرب ُحلفائها احلوثيني و”حزب اهلل” على َحدٍّ �َسواء”.
��ح ياأِت��ي بع��د َثالث  ��ريح والوا�سِ ه��ذا الع��رتاف ال�سَّ
�س��نوات من الإنكار والكتفاء بالَقول ب��اأّن الدَّور الأمريكي 
ر على َتزويد طاِئرات َحربّية �سعودّية  يف حرب اليمن َيقَت�سِ
بالُوق��ود يف اجَلو، وَبيع �س��فقات اأ�س��لحة وَذخاِئر حديثة 
للمملك��ة، وتب��اُدل امَلعلومات ال�س��تخبارّية، َع��الوًة على 
ة “درونز” يف  ثِّل يف ا�س��تخدام طاِئرات ُم�س��ريَّ َدور قدمي مُتَ

ر تنظيم “القاِعدة” وَت�سِفَيتهم. ُمطاَردة َعنا�سِ
اإلى  ف��اع الأمريكّي��ة “الِبنتاغون” ا�س��طرَّت  وزارة الدِّ
��راحة عن ِقتالها اإلى  اخُلروج عالِنّية، واحَلديث بَهذِه ال�سَّ
جاِنب ُقّوات التَّحاُلف الَعربّي بِقيادة ال�س��عودّية يف اليمن، 
ُقّواٍت  بعد اأن ك�س��فت �س��حيفة “نيويورك تامي��ز” ُوجود 
ة من ُدون ِعلم ِجهاٍت عديدٍة َجنًبا  اأمريكّية ُتَنفِّذ َمهاٍم �ِس��ريَّ
��حيفة  ات اجلي�س ال�س��عودي، وقالت ال�سَّ اإلى جنب مع ُقوَّ
“الُقبَّع��ات  ُق��ّوات اأطلق��ت عليه��ا ا�س��م  “اأّن  يف تقريره��ا 
د ُقّوات  اخَل�س��راء” انخًرطت يف َمعاِرك يف �سمال اليمن �سِ
“اأن�س��ار اهلل” احُلوثّي��ة”، وذك��رت اأّن َعدد َه��ذِه الُقّوات 

��ًة، َخلف  ��ًرا، ُتَنفِّذ مهامها خا�سَّ ��ا اإلى 12 ُعن�سُ ��ل حاليًّ َي�سِ
ُخطوط الَعدو.

��ة )الُقبَّعات  د اأنَّ ِتعداد هذِه الُقّوات اخلا�سَّ الأَم��ر املُوؤكَّ
قم امَلذك��ور، اأي 12 َخبرًيا  اخَل�س��راء( اأك��رَب بكثري من الرَّ
ا، لأّنه��ا ج��اَءت اأّوًل ِبطل��ٍب م��ن الأم��ري حممد بن  َع�س��كريًّ
�س��لمان، َويّل العهد ال�س��عودي، واحلاِكم الِفعلي يف اململكة 
ز  تها ترتكَّ اأثناء زيارته الأخرية لوا�سنطن، وثاِنًيا، لأّن ُمِهمَّ
واريخ البالي�ستّية  حول َكيفّية ر�س��د، ومن ُثمَّ َتدمري، ال�سَّ
وَمدنّي��ة  َع�س��كرّية  َمواِق��ع  ا�س��تهدفت  الت��ي  احُلوثّي��ة 
��واريخ حت��ى ِكتاَبة  �ُس��عودّية وزاد ِتعداده��ا عن 105 �سَ
��لطات ال�سعودّية..  ل َقلًقا لل�سُّ ��طور، وباَتت ُت�َس��كِّ َهذِه ال�سُّ
م��ن املُفاَرق��ة اأّن هذا الَك�س��ف عن وجود ُخرَباء ع�س��كريني 
اأمري��كان ُيقاِتل��ون اإلى جاِنب ُق��ّوات التَّحاُلف الَعربي على 
عدة، يتزاَمن مع قراٍر  احُلدود ال�سعودّية اليمنّية، ُقرب �سَ
للُحكومة ال�س��ودانّية ب�َسحب جميع ُقّواِتها يف الَيمن اأواخر 
�سهر حزيران )يونيو( املا�سي بعد َتعاُظم اأعداد اخَل�ساِئر 
عبّي من ا�ستمراِر َبقاِئها  فوِفها، وَت�ساُعد الَغ�سب ال�سَّ يف �سُ

ودان ناَقٌة فيها ول َبعري. يف َحرٍب لي�س لل�سُّ
��د اإيران  ُدخ��ول الوليات املتحدة يف َحرٍب ُمبا�ِس��رة �سِ
وُحلفاِئه��ا يف اليم��ن، وَبع��د ث��الث �َس��نوات م��ن ا�س��تعاِل 
م على  د اأّن احَلل الَع�س��كرّي لالأزمة ما زاَل َيتقدَّ َفتيِلها، ُيوؤكِّ
يا�س��ّي، واأّن �َس��ري امَلعاِرك يف اجَلَبهات اليمنّية ل  احَلل ال�سِّ
��عودي، والأَهم من ذلك  َي�سري ل�س��اِلح ُقّوات التَّحاُلف ال�سُّ
��د اإيران  اأّن الولي��ات املتح��دة ُتريد النخراط يف َحرٍب �سِ

وُحلفاِئها بالأ�سالِة ولي�س بالإنابة.

ل الَع�س��كرّي  م��ن غ��ري املُ�س��َتبعد اأن يك��ون ه��ذا التَّدخُّ
الأمريك��ي املُبا�ِس��ر يف اليم��ن، ج��اَء يف اإط��اِر ُمقاَي�س��ٍة اأو 
ُمكاف��اأٍة للمملك��ة العربّي��ة ال�س��عودّية ُمقاِبل ا�س��رتاكها يف 
د اإيران،  احَلرب الأمريكّية املُبا�ِس��رة اأو َغري املُبا�ِس��رة �سِ
��حة للتَّ�س��اُعد بعد ان�س��حاِب الوليات املتحدة ِمن  واملَُر�سَّ

فاِق النَّووي َبعد َع�سرِة اأّياٍم على الأكرَث. التِّ
ُهن��اك َتف�س��رٌي اآخ��ر ل مُيِك��ن جَتاُهل��ه، وه��و اأّن ُق��ّوات 
َهذه، وانِخراِطها يف حرب  “الُقبَّعات اخُل�سر” الأمريكّية 
��واريخ  اليم��ن حِلماية احُل��دود ال�س��عودّية، وَتدمري ال�سَّ
��ورة رمّبا  الباِلي�س��تّية احُلوثّية، والإعالن عنها، بَهذِه ال�سُّ

ج��اَءت لَتربي��ر اإر�س��ال ُقّوات �ُس��عودّية اإلى �س��مال �س��رق 
�سورية مِلَلء اأي َفراغ قد َينُجم عن ان�سحاٍب ُكلِّيٍّ اأو ُجزِئيٍّ 
للُق��ّوات الأمريكّي��ة، وكاأنَّ ِل�س��ان حال الِقيادة الَع�س��كرّية 
اِتنا  ال�س��عودّية يقول “ه��ا ِهي اأمريكا ُتقاِتل اإل��ى جاِنب ُقوَّ
عل��ى احُل��دود الَيمنّية، فلم��اذا ل ُنقاِت��ل َمعها اإل��ى جاِنب 

ة؟ اِتها يف احَل�سكة والقاِم�سلي والرقَّ ُقوَّ
ل َنعتِق��د اأّن وجود ُق��ّواٍت اأمريكّية، وباأع��داٍد كبرية اأو 
ي اإلى َتغي��رِي املُعاَدلت الَع�س��كرّية على  �س��غرية، �َس��ُيوؤدِّ
اأر�س الَيمن مَل�سلحة التَّحاُلف الَعربي واإن كان �سُي�ساِهم يف 
اِته َبطريقٍة اأو باأُخرى، ولكّننا َنِزم باأّن  َرفع َمعنويات ُقوَّ

عاية واأ�ساليب التَّح�سيد احُلوثّية،  ز الدِّ هذا الُوجود �سُيعزِّ
ته��ا يف جَتني��د اأك��رب َع��دٍد م��ن اليمني��ني يف  وَت�س��هيل ُمِهمَّ
عاية التي كاَنت تقول باأّن “اأن�سار اهلل”  ��فوِفها، وهي الدِّ �سُ
��د اأمريكا واإ�س��رائيل ِدفاًع��ا عن اليمن  َيخو�س��ون َحرًبا �سِ
د الأ�سداء امَلطلوبة لَدى ُمعَظم الَيمنيني. ِته، ومل جَتِ وَهويَّ
ف��اإذا كان وج��ود اأك��رث م��ن 200 األ��ف ُجن��دي اأمريكي 
يف الِع��راق، و130 األًف��ا اأُخ��رى يف اأفغان�س��تان، مل َينَج��ح 
يف َح�س��م احَل��روب مَل�س��لحة البي��ت الأبي���س عل��ى امَلدى 
وي��ل، وَكلَّ��ف اخَلزين��ة الأمريكّية اأكرث م��ن 7 تريليون  الطَّ
دولر، ح�س��ب اع��رتاف الرئي���س ترام��ب �َسخ�س��يًّا، فهل 
“احلمراء”  �سَينجح اأ�س��حاب “الُقبَّعات اخَل�س��راء” اأو 
ات يف الَبلدي��ن امَلذكوري��ن؟ وكم  حي��ث َف�ِس��لت ِتل��ك الُق��وَّ

�َسيكون حجم اخَل�ساِئر الَب�سرّية واملاِدّية الإ�سافّية؟
��رق  ال�سَّ ِمنَطق��ة  يف  ��ط  َتتخبَّ ترام��ب  الرئي���س  اإدارة 
ر داِئًما  الأو�سط، وَتخُرج من هزميٍة لَتدُخل يف اأُخرى، وُت�سِ
على عدم التَّعلُّم من اأخطاِئها، وُدرو�س اإخفاقاِتها.. وَنِزم 
اأّنها �َس��تكون َخ�ساَرتها اأكرب ِبَكثري من َخ�ساِئرها يف الِعراق 
ا ِب�َس��كٍل  ط��ت َع�س��كريًّ و�س��ورية واأفغان�س��تان اإذا م��ا َتورَّ
اِتها على  اأك��رب يف اليمن، حيث ُهناك من َينتِظر و�س��ول ُقوَّ
اأَحرِّ من اجَلمر.. �س��واء كانوا حوثي��ني اأو “قاِعديني”، اأو 
اأُنا�س ُب�َس��طاء غري ُمنَتمني.. فاملُقاِتل  “دواع�س”، اأو حتى 
��عُب امِلرا�س، وِمثله ِمثل الَكثري من العرب، وهو  الَيمني �سَ
ى اإل يف  اأ�سل العرب، ل َيِكن اإل الكراِهّية لأمريكا، ول َير�سَ

الُوقوف يف اخَلندق املُقاِبل لها.. والأّيام َبْيَنَنا.

أ . حسن الزين

احدى اأهم اأ�سلحة احلرب الناعمة الت�سليل العالمي، 
وهو ما تقوم به الأجهزة الإعالمية على اختالف اأ�سكالها 
واأنواعه��ا ب�س��ورة منظم��ة وممول��ة وموجهة لت�س��ليل 
النخب��ة والراأي العام يف �س��احتنا. ولهذا، يوؤكد �س��ماحة 
ال�س��يد القائد اخلامنئي دائماً على مبداأ هو مبثابة �سعار 
وخط واأ�سل ثابت ر�سمه الإمام اخلميني يقول “اأن غاية 
الن�س��وج الفك��ري وال�سيا�س��ي يقوم على خمالف��ة اأخبار 
وحتلي��الت و�س��ائل الإع��الم الأجنبية املعادي��ة والعمل 
بعك�س الجتاه الذي تقوله “.. يعتمد الت�سليل الإعالمي 
كما يقول الباحث فران�س��وا جرييه على ) م�س��روع منّظم 
وخمطط، ويه��دف اإلى ت�س��وي�س الأذه��ان والتاأثري على 
العق��ل كما عل��ى العواطف واملخيلة، وبذر ال�س��ك والفنت 
وخل��ق ال�س��طراب وهدم املعنوي��ات، وه��و يعمل على 
جميع امل�س��تويات من اأ�س��حاب القرار وحتى املواطنني 
العادي��ني. كما يجعل من و�س��ائل الإع��الم هدفاً له بحيث 
تقوم بن�س��ر وتعميم الر�س��الة الت�س��ليلية باجت��اه الراأي 

العام (.
وم��ن خالل ا�ستق�س��اء عدد من التعريفات ميكن و�س��ع 
مفه��وم جامع للت�س��ليل الإعالمي وفق الت�س��ور الآتي : ) 
الت�سليل الإعالمي عملية خداع متعمدة من جانب م�سادر 
معلن عنها، اأو جهات واأجهزة لديها قنوات �س��رية، هدفها 
خ��داع الط��رف املتلق��ي لالأخب��ار واملعلوم��ات والتالع��ب 
بال��راأي الع��ام، اأو ت�س��ليل جه��ات حمددة اأو �سخ�س��يات 
وقي��ادات �سيا�س��ية وع�س��كرية بعينه��ا ع��ن طري��ق خلق 
واق��ع مزي��ف ومغلوط، مب��ا يوؤدي ال��ى ح�س��ول الإقناع 
مب��ا في��ه الكفاي��ة، وذلك بال�س��تفادة م��ن و�س��ائل الإعالم 
والت�س��ال اجلماه��ريي واأحدث فنون الت�س��ويق الدعائي 
وال�سيا�سي وتقنيات التعامل والتاأثري النف�سي، عن طريق 
ا�س��تعمال معلوم��ات كاذبة، اأو مفربكة، اأو مم�س��رحة، اأو 
اإخف��اء معلومات حقيقية واأ�سا�س��ية، بغية حتقيق اأهداف 
�سيا�س��ية اأو لإيق��اع اخل�س��م يف اخلطاأ باحل�س��ابات دفعه 

ل�سلوك ما يريده الطرف امل�سلل ( .

� تاريخ التضليل : 
الت�س��ليل ق��دمي ق��دم الإن�س��ان واجلماع��ات وال��دول، 
وي��روى يف جمال الت�س��ليل امليداين والع�س��كري واحلربي 
اأ�س��طورة ح�س��ان طروادة، وهي جزء من اأ�ساطري حرب 
طروادة، اإل اأنها ل تظهر يف اجلزء الذي يرويه هومريو�س 
يف الإلي��اذة عن احلرب، ح�س��ان طروادة اأكرب الأح�س��نة 
اخل�س��بية يف التاري��خ ويبل��غ م��ن الط��ول 108 م��رت ومن 
الوزن 3 اأطنان، ليكون اأمنت ح�سان خ�سبي يف العامل، بعد 
ح�س��ان طروادة هناك ح�سان زقاونة لدى �سعب الرومان 
الإغري��ق  ح�س��ار  اأن  الأ�س��طورة  وت��روي  واجلرم��ان.. 
حيل��ة  الإغري��ق  فابت��دع  �س��نوات،  ع�س��ر  دام  لط��روادة 
جديدة، ح�س��اناً خ�سبياً �س��خماً اأجوفا بناه اإبيو�س وملئ 
باملحاربني الإغريق بقيادة اأودي�س��يو�س، اأما بقية اجلي�س 
فظهر كاأنه رحل بينما يف الواقع كان يختبئ وراء تيندو�س، 
وقبل الطرواديون احل�س��ان على اأنه عر�س �س��الم . وقام 
جا�سو�س اإغريقي، ا�سمه �س��ينون، باإقناع الطرواديني باأن 
احل�س��ان هدية، بالرغم من حتذيرات لكون وكا�س��اندرا، 
حتى اأن هيلني وديفوبو�س فح�س��ا وك�س��فا على احل�س��ان 
فاأم��ر امللك باإدخال��ه اإلى املدينة يف احتف��ال كبري. واحتفل 
الطروادي��ون برف��ع احل�س��ار وابتهج��وا، وعندم��ا خرج 

الإغريق من احل�س��ان داخل املدينة يف الليل، كان ال�سكان 
يف حالة �سكر وغياب عن الوعي، ففتح املحاربون الإغريق 
بواب��ات املدينة لل�س��ماح لبقي��ة اجلي�س بدخوله��ا، فنهبت 
املدين��ة ب��ال رحمة، وقت��ل كل الرج��ال، واأخذ كل الن�س��اء 
والأطف��ال كعبي��د.. ويف جم��ال الت�س��ليل الإعالمي ي�س��ري 
د. ذي��اب الطائ��ي اإلى اأّن اأقدم عملية من عمليات الت�س��ليل 
الإعالمي ا�ستطاع حتديدها بعد الدرا�سة والبحث هي قيام 
كهنة معبد ال�س��م�س يف جنوب العراق بكتابة تاريخ اإن�ساء 
املعب��د عل��ى اأّنه يف عه��د امللك الأكدي ” ماني�س��ا تو�س��و” 
وال��ذي كان قد تويف حتى قبل الب��دء بالبناء، وذلك لتربير 

النفقات الباهظة التي مت �سرفها واإقناع النا�س بذلك “.

� قواعد وشروط التضليل : 
1� ان تكون عملية الت�س��ليل بغري علم الطرف املُ�س��لل: 
ولك��ي يوؤدي الت�س��ليل دوره بفعالية اأك��رب ل بد من اخفاء 
كل �سواهد ومالمح وجود الت�سليل، اي اأن الت�سليل يكون 
ناجحاً عندما ي�س��عر امل�س��للون بالأ�س��ياء واملعطيات هي 

على ما هي عليه من الوجهة الطبيعية .
2� ان يك��ون هن��اك موثوقية اأو مقبولي��ة للجهة القائمة 
بعملي��ة الت�س��ليل �س��واء كانت �س��خ�س موث��وق بالظاهر 

اأو اأداة ت�س��ليل اعالمي��ة اأو خط��وة ميدانية روتينية غري 
مث��رية لل�س��بهة. وه��ذا ال�س��رط �س��روري لتلق��ف الطعم 
الت�سليلي دون ال�سعور به. وي�سبه هذا الأمر قيام ال�سياد 
بو�س��ع قطع��ة خب��ز اأو عجين��ة وغر�س ال�س��نارة داخلها 
واخف��اء حب��ل وخيط ال�س��يد بل��ون املياه ورميه��ا يف قاع 
البحر لأجل اقناع ال�س��مكة بانها �ستح�سل على الطعام، يف 

حني اأن عملية اخلداع غر�سها الإم�ساك بال�سمكة.
3� قابلي��ة النف���س واجلماع��ة عام��ة والط��رف امل�س��لل 

خا�سة للوقوع بالت�سليل: 

وتفصيل هذا الشرط على النحو اآلتي :
اأ � النف�س الإن�س��انية بالأ�سل �سلبية ل تقاوم ما يغزوها 
م��ن املناف��ذ اخلارجي��ة، خا�س��ة اإذا كان الغ��زو بو�س��ائل 
ناعمة وخمادعة وماكرة واقناعية خبيثة وباأ�س��اليب غري 
عدائية. ويعرب ال�سهيد حممد باقر ال�سدر )ر.�س( عن هذا 
الأمر بالقول اأن ” الإن�سان بطبيعته كيان ح�سي مادي اأكرث 
من��ه كي��ان عقلي اأو روح��ي، يعي�س مع حوا�س��ه املرتبطة 
بج�س��ده، ول يعي�س الإن�س��ان ح��الت الرتف��اع والرتقي 

العقلي والروحي اإل يف �سويعات واأوقات حمدودة ” .
ب � طبيع��ة اجله��از الإدراك��ي والنف�س��ي والع�س��بي 
لالإن�س��ان طبيع��ة مفتوح��ة عل��ى الع��امل اخلارج��ي وهي 
تلقيني��ة ومتلقي��ة، ويعتمد اجله��از الإدراكي لالإن�س��ان يف 
تكوي��ن الآراء وا�س��دار الأح��كام على املو�س��وعات على 
امل�س��ادر واملعلوم��ات اخلارجي��ة الب�س��رية وال�س��معية 
واخلربي��ة.. ت � قابلي��ة اجله��ات واملنظم��ات والأح��زاب 
للت�س��ليل لأنه��ا مق�س��مة بطبيعته��ا ال��ى هي��اكل ووحدات 
و�سخ�سيات وتراتبية تنظيمية، وهي غري من�سجمة وغري 
من�سقة بالأ�سل، والقائمني عليها لي�سوا على عقل واحد ول 
على قلب رجل واحد، وهو ما يو�س��ح ويف�س��ر ال�سراعات 
التنظيمية التي تن�س��ب بني الأجنحة وال�سخ�سيات، وهذا 
ما يرتك فجوات كبرية بني فروعها واأذرعها واأ�سخا�س��ها، 

تتيح للمرت�سد التغلغل وممار�سة الت�سليل والنفوذ.
ح � ل تتوف��ر اجله��ات واملنظمات غالب��اً على نظام فعال 
لتب��ادل املعلوم��ات ب�س��ورة ان�س��يابية، ول يوج��د فيم��ا 
بينه��ا اآلي��ات للتن�س��يق الف��وري واليوم��ي والتف�س��يلي، 
ب�س��بب احل��ذر الدائ��م الذي اأ�س��رنا الي��ه بداف��ع اختالف 

امل�س��الح واحل�سابات، وهو ما ينعك�س �سعفاً يف املنظومة 
املعلوماتية للمنظمة .

خ � قابلي��ة النخب��ة القيادي��ة للت�س��ليل رغ��م امتالكه��ا 
اإ�س��راف عام و�س��بكة م�س��ادر معلوماتية وم�ست�س��ارين، 
ب�سبب �سراعات الأجنحة ومراكز النفوذ املف�سي الى �سم 
الآذان وعمى الب�سرية، ح�سل ذلك يف ع�سرات احلالت يف 
العامل اأبرز م�س��داق هو ت�س��ليل النخبة القيادية لالحتاد 

ال�سوفياتي، وحماولة ت�سليل النخبة القيادية الإيرانية.
ج � قابلية الراأي العام مبا هو جنوح لالأكرثية يف جمتمع 
حم��دد نحو راأي ما، وحتى لو توفر ذوي ب�س��رية اأو راأي 
لع��دد قليل اآخر، ف��اإن التاأثري ينعدم اأم��ام موجة الأكرثية 

ال�ساحقة .

� دوافع وأهداف التضليل : 
1� الهيمن��ة وال�س��يطرة والتحك��م الكامل بعق��ل واإرادة 
ووع��ي الطرف امل�س��تهدف بالت�س��ليل وتوجيه��ه لتحقيق 
الأهداف املر�سومة طواعية وبدون علمه و�سعوره، اأي اأن 
ينوب بالوكالة عن القائم بالت�سليل يف تنفيذ ما يريد، وقال 
ع��رف جوزيف ناي منظر مقولة الق��وة الناعمة الأمريكية 
باأن ” �سناعة ت�سورات الآخر امل�ستهدف كي ي�سبح مريدًا 
ملا نريد بالقتناع والرغبة وال�س��تمالة بدون ظهور حركة 
اأيدينا اأو ب�س��ماتنا، واأن ينفذ اأهدافنا طواعية دون �سغط 

ول اإكراه ول دفع ر�سوة مالية”.
2� ت�س��وي�س عقل ووعي الطرف امل�س��تهدف بالت�س��ليل، 
و�س��ل تفك��ريه ال�س��حيح، وت�س��ميم معطيات��ه املوثوق��ة، 
وجتري��ده من الق��درة على احلركة والقيام بال�س��لوك غري 
املرغ��وب م��ن القائم بالت�س��ليل. وبح�س��ب عبارة ال�س��يد 

القائد اخلامنئي ) اإيجاد اخللل يف نظام احل�سابات ( .
3� اإثارة امل�س��اكل واملخاوف والفنت والفروقات و�س��خ 
الأزمات وت�سخيمها ل�س��رفه واإ�سغاله عن حتقيق اأهدافه 
اأو لدفعه الى ت�سرف يورطه يف خالف م�ساحله وقد يجره 
ال��ى ع��دم الثق��ة باملنظوم��ة الت��ي كان يتحرك م��ن خاللها 
�س��ابقاً. 4� خلق واق��ع جديد ل عالقة ل��ه بالواقع املتحقق 

فعاًل، وذلك بهدف خدمة م�سالح واأغرا�س خا�سة .
5� اح��داث التاأث��ري بطريق��ة ق�س��دية ومربجمة يف وعي 

وادراك الطرف الآخر .

 قوات »القبعات اخلضر« األمريكية تدخل احلرب اليمنية واملقاتل اليمني ينتظرها على أحر من اجلمر

ت�����اري�����خ�����ه وق������واع������ده ال�����ن�����اع�����م�����ة..  ف������ي احل����������رب  ال����ت����ض����ل����ي����ل اإلع�������الم�������ي  دور 

عندم��ا اأطل��ق ال�س��هيد الرئي�س ال�س��ماد رحم��ه اهلل م�س��روع بناء 
الدولة اليمنية احلديثة حتت �س��عار” يد حتمي ويد تبني” يف بداية 
العام الرابع من ال�س��مود يف وجه العدوان ال�س��عودي المريكي كان 
على �سبيل املواكبة للمرحلة ال�ستثنائية التي متر بها البالد – وذلك 
كم��ا ج��اء يف خطابه عند زيارته الخرية ملحافظ��ة ذمار – ولكنه اأكد 
عل��ى �س��رورة تكات��ف كل اجله��ود لتنفيذ ذل��ك امل�س��روع الطموح ، 
فاحت��ا املجال اأمام اجلميع من النخب ال�سيا�س��ية للم�س��اركة الفاعلة 
واجل��ادة وحمم��ال امل�س��وؤولية الديني��ة والوطني��ة والتاريخي��ة كل 
املفكري��ن واملثقفني واملخت�س��ني واخل��رباء وذلك للقي��ام بدورهم يف 
اإعداد و�سياغة اأدبيات امل�سروع وو�سع الآليات واخلطط والو�سائل 
وحتويل امل�سروع من روؤية الى برنامج عمل مزمن وحمدد الأولويات 

واخلطوات .

وتعت��رب املهم��ة الأول��ى والأ�س��عب يف م�س��روع بناء الدول��ة ، يد 
حتمي ويد تبني ، والتي تقع على عاتق املفكرين واملثقفني واخلرباء 
النظ��ري  الط��ار  و�س��ع  يف  واملتمثل��ة  واملخت�س��ني  والكادميي��ني 
للم�سروع باعتبارهم املعنيني بذلك بالدرجة الأولى ، واذا ما تخاذلوا 
اأو تقاع�س��وا ع��ن هذا الواجب ف�س��يلعنهم التاريخ على اإ�س��اعة هذه 
الفر�س��ة و اإهدار اآمال ال�س��عب واغتيال حلم الوط��ن .. فهم اكرث من 
يع��رف اأن التاري��خ ل يرحم .. فه��ل ميلك مفكرو ومثقف��و واأكادمييو 
هذا الوطن من ال�س��جاعة والوطنية وال�سعور بامل�سوؤولية ما يوؤهلهم 

خلو���س ه��ذا التجربة وا�س��تحقاق �س��رف املحاولة بامل�س��اركة التي 
�س��تجنبهم اإلقاء الحكام جزافا والتقوقع داخل خماوفهم ، فيبادروا 
بو�س��ع روؤاهم ومقرتحاتهم حول م�س��روع بناء الدولة ليت�س��نى لهم 
بع��د ذلك احلكم عل��ى الآخرين من خالل تفاعله��م وجتاوبهم وجدية 
تعاطيه��م م��ع تلك الروؤى واملقرتح��ات ؟؟ اأم اأنهم ل��ن يغادروا مربع 
الأع��ذار ودوامة النح�س��ار عل��ى اأفكار تراك��م عليها الغب��ار بعد اأن 

عطلت بو�سلتها قوى ال�ستعمار وال�ستكبار وال�ستحمار !!!!!
ثق��وا اأيه��ا املفك��رون واملثقف��ون والأكادمييون لن ت�س��فع لكم عند 

الأجي��ال القادم��ة قناعاتك��م امل�س��بقة ومواقفك��م املح�س��ومة جت��اه 
�س��احب م�س��روع بن��اء الدول��ة ول��ن تعفيك��م �س��راعاتكم الداخلية 
النف�س��ية وخالفاتكم الأيدولوجية الفكرية من م�سوؤوليتكم التاريخية 
الت��ي و�س��عتكم اأمامها مبادرته القوية وال�س��جاعة الت��ي دفع حياته 
ثمنا لها ، اإذا مل تبادروا للقيام بواجبكم جتاه هذا امل�سروع الوطني .
فما دمتم تعتقدون اأنكم نخبة هذا ال�س��عب وليكن لكم ذلك .. ولكن 
… باملقابل هل لهذا ال�س��عب عندكم ما ي�س��تحق منكم ان تقفوا الى 
جانب��ه ول��و موقف��ا واح��دا م�س��رفا ؟! واأن ت�س��اركوا بجدية وجترد 
وحيادي��ة يف حتقي��ق حلمه ببناء دولة حديث��ة ، واأن تبذلوا من اأجله 
اأفكارك��م وخرباتك��م فق��ط ، لتكون��وا بعد ذلك �س��هودا عند ال�س��عب 

لأ�سحاب م�سروع بناء الدولة اأو عليهم؟؟!!
واإن مل تفعلوا فبئ�س النخبة اأنتم !

حمير العزكيالنخب واملشروع
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من انت�س��ر؟ �س��وؤال ل يبدو ملحاً وم�سروعاً اثناء وبعد 
ه��ذه احل��رب، ول ُي�س��األ ع��ادة بخواتي��م وم��ا بع��د هذه 
احلرب فنتائجها الع�س��كرية وا�س��حة، تتجل��ى خواتيمها 
بنتيجة يحاول فيها املهزوم ال�سعودي المريكي ان يخفي 
هزمي��ه مباكنات��ه الإعالمي��ة ، و تكون نتائجها ال�سيا�س��ية 
�س��ّريه خمفيه عن اجلمه��ور املاأزوم لتتنا�س��ب مع النتائج 
الع�س��كرية اأو غري متماثلة معه��ا، واأحياناً تتطلب الجابة 
على ال�س��وؤال فرته م��ن الوقت ملعرفة التداعي��ات العميقة 
واآثاره��ا الالحق��ة عل��ى حتال��ف الع��دوان، واأحيان��اً تظل 
الجاب��ة خمتلفاً عليها ح�س��ب الروؤيا والق��راءات املختلفة 

ودوافع العدوان...
الن�س��ر الع�س��كري الكب��ري لليم��ن ل يحتاج م��ن يعرف 
به اأو ي�س��رحه اأو يدل عليه، فاحلقائق ال�س��اطعة �س��طوع 
ال�س��م�س ل ميك��ن اأن تغط��ى وي�س��تطيع اأن يراه��ا الأعمى 
وي�سمعها الأ�سم، ونحن نتحدث هنا عن الن�سر الع�سكري 

للجي�س واللجان الذي ميكن ان نوجزه �سريعاً ب�:

- �س��حق العدوان ال��ربي وتكبيده الغ��زاة ومرتزقتهم 
خ�سائر فادحة.

- ا�ستمرار ق�سف العمق الإ�سرائيلي يف حلقة مفرغه من 
النتائج

- تهج��ري �س��كان م��ا يعرف م��دن وق��رى غ��الف العدو 
ال�سعودي اجلنوبي.

- امت��الك زم��ام املب��ادرة ط��وال مراح��ل احل��رب، مما 
جعلنا قادرين على ا�س��تدراج حتالف العدوان وح�سرة يف 

خانة رد الفعل املدافع.
- ت�سوي�س احلياة القت�سادية والجتماعية ، والتاأثري 
على حركة املالحة اجلوية والبحريه، بل والتحكم بها الى 

حد معني.
اأما على امل�ستوى ال�سيا�سي والأمني:

- منع العدو من حتقيق اأهدافه ال�س��رتاتيجية بالقوة 
والتي �سن العدوان من اأجلها

- فق��دان الع��دو ال�س��عودي ، اأينما كان داخ��ل دولة ال 

�سعود ، �س��عوره بالأمن ال�سخ�س��ي؛ فتحولت ال�سعودية 
الى اأقل مالذ يوفر له الأمن واملكان الأكرث خطورة 

- �س��قوط �سعارات »اعادة ال�س��رعية ومواجهة النفوذ 
الإي��راين »، ومعه �س��قطت ثقة ال�س��عودي اأن اأمنه مرتبط 
فقط بقوة جي�س��ه ولكن جي�سه انك�سف وا�سبح جي�س غري 
موثوق ، وبات يف نظرة املواطن ال�سعودي وان اخفى ذلك 

لكن الواقع يك�سف ذلك
- �س��قوط الكث��ري م��ن مركبات ومب��ادئ نظري��ة الأمن 
القومي ال�س��عودي التي كانت تقوم على التفوق الع�سكري 
باجلزي��رة العربي��ة واحل��روب اخلاطف��ة والبعي��دة عن 
اجلبهة الداخلي��ة واملنظومات التقنية والدفاعية بالوكالة 

وغري الوكالة
- �سقوط دولة ال �سعودي كدولة قادرة على الدفاع عن 

نف�سها والحتفاظ باأرا�سيها .
الق��وة  مبحدودي��ة  ال�س��عودي  الدراك  تعاظ��م   -
وحمدودية تاأثريها بل بف�سها وان باتت عبء فا�سح وعار 

ثقيل على ال�سعب نتيجة الهزائم واخل�سائر.
- ك��ي الوعي اجلمعي ال�س��عودي ، حي��ث خلقت قوات 
اجلي���س واللج��ان وقدرته��ا ال�س��اروخية حال��ة متفوق��ه 
وردع، فالق�س��ف ي��رد علي��ه بالق�س��ف وتعطي��ل احلي��اة 

ال�سرتاتيجية باململكة..
-اجواء ومدن العدو ال�سعودي ا�سبحت م�سيطر عليها 
ا�سرتاتيجيا من القوة ال�ساروخية اليمنية مما خلق عامل 

نف�سي ومعنوي قا�سي لدى ال�سعوديني
هذا بع�س من جوانب وم�س��وغات النت�س��ار الع�سكري 
ملجاه��دي اجلي���س واللجان ال�س��عبية ال��ذي ل يحتاج ملن 
ي�س��رحه لعامة النا�س، بينما على اجلانب ال�س��عودي فاإن 

ال�سعور بالهزمية هو ال�سعور الطاغي وال�سائد، تعرب عنه 
روح �سعودية ك�سرية جتدها يف كل زاوية ويف كل خرب ويف 
كل تعليق، رغم املدفعية الإعالمية الثقيلة التي حتاول ان 
تروج لن�سر م�سطنع، وهذا رمبا ما دفع بن �سلمان ، الذي 
ا�س��طر وه��و »امله��زوم »، لأن يفرغ زجاجة م��ن املهدئات 
قبل ان يظهر يف ت�سريح تهرب من عقده ثالثة اعوام دفعته 
الثمن غاليا ؛ ا�س��طر يف الت�س��ريحات ان ي�س��رح ب�سعوبة 
بالغ��ة ن�س��ره املزعوم، حاثاً ال�س��عوديني الى ع��دم التاأثر 

باإعالم اليمن املنت�سر...
ويظه��ر ن�س��رنا جلياً، حتى من بني م�س��وغاته لن�س��ره 
املزعوم ؛ فعندما يقف زعيم الدولة القت�سادية الأقوى يف 
املنطقة يخطب متباهياً ان جي�سه ف�سيف�ساء وتارة ي�سارك 
بجانب��ه جيو�س اخ��رى حتى يتفادى املزيد من اخل�س��ائر، 
فهل هذا ن�س��ر؟ وعندما يقول انه انت�س��ر لأنه �سمد يف انه 
مل ميك��ن اجلي���س واللجان م��ن حتقيق اأي ه��دف، اأي انه 
يفاخ��ر اأن دولته بدعم امريكي انتقل��ت من مرحلة الهجوم 
وفر�س ال�سيا�س��ات الى مرحلة الدفاع والت�س��دي للجي�س 
اليمني واللجان ال�س��عبية مبنطق«نح��ن ندافع عن بلدنا« 
يق��ول هكذا بع��د ثالثة اعوام من احلرب ، فهل هذا ن�س��ر؟ 
وان ي�س��طر للكذب الوا�س��ح املمجوج وممار�سة الت�سليل 
يف قول��ة �س��ربنا املئات م��ن مراكز القي��ادة والتحكم، فمن 
ميكن��ه ان ي�س��دق ذلك، ل �س��يما انه ل يتح��دث عن قيادة 
جيو���س نظامي��ه ، بل ع��ن مراكز قي��ادات ع�س��كريه مينيه 
عج��زت خماب��رات الغ��رب وخمابرات��ه ان تك�س��فها ال ان 
اعت��رب ب��ن �س��لمان كل حم��ار او دجاجه او بق��ره او غنمه 
او راك��ب دراجة اأو �س��ائق اأو عابر �س��بيل هو مركز قيادة 

وحتكم ع�سكري باليمن...هذا امر اخر..

مل يك��ن يتّوق��ع حتى بن �س��لمان يف اأ�س��واأ كوابي�س��ه اأن 
املجاهدين اليمنيني ال�سد فتكا على وجه الر�س �سيهوون 
ال�س��عة والذلل  م��ن  الأ�س��فل  ال��درك  ب��ه وبتحالف��ه يف 
والهزائم واخل�س��ائر والمته��ان باملنطقة والع��امل ، واأنه 
�سيرتّدى يف القعر الدينء من اخِل�ّسة والإذعان، واأن اأجماد 
ال �س��عود �س��تتحّول اإلى هوان وخن��وع، واأنهم يف بالدهم 
اأذلء عبي��د بع��د اأن كان��وا كراماً اأ�س��يادًا. واأن اآل �س��عود 
واآل زاي��د وغريه��م قد هوت به��م ريح التبعي��ة لأمريكا يف 
مكان �س��حيٍق ب�س��ن العدوان على اليمن ، لكنهم مل يدركوا 
بعد اأن الدر�س الع�س��كري قد انته��ى يف اليمن ، واأن اأمريكا 
و)اإ�س��رائيل( وحلفائهم اي�س��ا يف الغرب والإقليم يلعبون 
يف الوق��ت ال�س��ائع لن��زع مدخراته��م املالية بعد اأن �س��ّفر 
احلك��م الع�س��كري اليمن��ي بانته��اء املب��اراة الكونية على 
م�س��رح احل��رب العنف والق�س��ى يدي��ره اليم��ن برباعة 
واحرتافي��ه وب�س��الة ، فامل�س��روع الأمريكي-الإ�س��رائيلي 
اأو ال�س��هيواأمريكي يف طريقه اإل��ى الهزمية باليمن هذا اأمر 
ل نقا�س فيه ، وامل�س��روع اليمني املقاوم املُ�س��اد يف طريقه 
اإلى الن�سر، ومل يقل لهم اأحٌد بعد: انتهى الدر�س يا اأغبياء 
اأمريكا ! واخلال�س��ة �س��يفهم عربان اأمري��كا العبيد الدر�س 
الع�سكري اليمني باأمل ، وكي ل يتجرعوا املزيد من الهزائم 
واخل�سائر واخليبة والف�سل يف املراهنة على حمور امريكا 
وا�س��رائيل ل حمال��ة، وك��ي ل ي�س��تمروا يف تبدي��د ثروات 
�س��عوبهم يف اإنفاقها على م�س��اريع حرب خا�س��رة يف اليمن 
اأو دفعها اإتاوة وجزية لأمريكا �س��ريبة الغطاء ال�سيا�سي 
م��ن بوابة الذلة واملهانة ثم تكون عليهم ح�س��رة فيما بعد، 
عليهم انقاذ انف�سهم قبل فوات الوان وال الويل لهم فعامنا 

الرابع زلزل ل حدود لأثارها ..هنا اليمن املنت�سر..

من ميادين الجهاد

اأخالقياً فان هذه امل�س��اركة ال�س��ودانية جاءت لدوافٍع غايًة يف النتهازية 
، ك��ون رئي�س �س��وداين جمرم احمق اأو نظام �س��وداين حاكم رخي�س يقاي�س 
جنده و�س��باطه بحفنة ريالت �سعودية لكي تعينه على البقاء على كر�سي 
نظ��ام احلكم املم��زق املدمر امل�س��لول، ومن جانب اخر الأزمة القت�س��ادية 
مل تك��ن بعي��دة عن ذه��ن �س��انع الق��رار ال�س��وداين ، وهناك اأي�س��اً حتالف 
ال�س��تغالل مع الدول امل�س��تغلة التي ت�س��ن عدوان على اليمن ، والذي جلاأ 
اإليه��ا نظام الب�س��ري طمعاً يف ر�س��ا الإدارة الأمريكية حت��ى ترفع عقوباتها 
القت�س��ادية عن ال�سودان وازالة ا�سم ال�س��ودان من قوائم الرهاب وتكرر 
امل�س��يدة الأمريكية لالأحمق الب�س��ري الذي يقدم الكثري فيما تقدم له امريكا 

النكران بعد الوعود الفارغة...
د بذلك  لذلك ، لن ي�س��حب نظام املجرم الب�سري مرتزقته من اليمن ، قد يهِدّ
ب�سحبها للفت نظر ال�سعودية والمارات ل�سوء اأحوال ال�سودان القت�سادية 
، ورمبا يناور اعرتا�س��ا على قلة مكت�سباته املالية من امل�ساركة يف العدوان 
، فالنظام ال�س��وداين املجرم الذي ي�س��تاأجر جنده و�س��باطه للقتال يف اليمن 
، ل ي�س��تفزه املج��رم اإل قلة ما ح�س��ل عليه من الم��وال اخلليجية، اأو يثري 
حفيظته مناف�ٌس م�س��تاأجٌر من بالد �سبيهة له تبيع كرامتها وكرامة جي�سها و 

�سعبها باملال واملواقف...
ب�س��راحة.. ال�س��عب ال�س��وداين بفطرته حزين ويف ذروة غ�سبه وينادي 
بالق��ول ح��ان وق��ت الن�س��حاب م��ن جب��ال اليم��ن و�س��حاريه.. يق��ول كل 
�س��وداين و�س��ودانية اليوم ان اأرواح جنود ال�س��ودان اأغلى من كل املواقف 
ال�سيا�س��يه الب�س��رييه.. يفجرون و�س��ائل العالم املختلفة بالقول ان حماية 
تراب ال�س��ودان مقدمة على كل �س��يء ومن اجلرمية امل�س��اركة يف العدوان 
على بلد �س��قيق كاليمن.. من ح�س��ن حظ ال�س��ودان اأن بيده بطاقات �س��غط 
واأمام حكومته ان كانت �س��ادقه تائبة رغم �س��كنا يف ذلك انها متتلك عدد من 
اخليارات .. لي�س هنالك خيار اأ�س��واأ مما واجهه يف الفرتة املا�س��ية .حينما 
انتهت جل�سة الربملان ال�سوداين ، كان وزير الدولة بالدفاع يخرب ال�سحفيني 
ال�س��ودانيني باجت��اه احلكوم��ة ملراجع��ة التواجد ال�س��وداين الع�س��كري يف 

اليمن.

.كان ذلك تفا�سيل اخلرب الذي انفردت به �سحيفة اأخبار اليوم ال�سودانية 
يوم الثنني املا�س��ي.. وفق الت�سريب ال�سحفي الذي حوى معلومات دقيقة 
�س��حيحه اأن املهانة ال�س��عودية الإماراتية والذلل لل�س��ودان و�س��لت حد 
ال�س��تعباد والحتقار بعدم �س��رف روات��ب اجلنود ال�س��ودانيني املرتزقة 
الذي��ن يتواج��دون يف اأر�س املع��ارك يف اليم��ن.. ومن املع��روف واملوؤمل اأن 
اللوية ال�سودانية ال�ساربة من جنود امل�ساة اخلا�سة تكبدوا خ�سائر ب�سريه 
فادحه وقيا�س��يه بل �س��ادمه على ايدي جماهدي اجلي�س واللجان ال�سعبية 
وا�سبحت حديث ال�س��ارع ال�سوداين والعربي.. لهذا ال�سبب كانت اخل�سائر 
فادحة يف �س��فوف مرتزقة الب�س��ري رغم ذلك مل يرتفع �س��وت بال�سكوى من 
النظام ال�س��وداين املجرم الرخي�س على حجم اخل�سائر املروعة لل�سودانيني 
املعربين عن ذلك بغ�سب وحزن واأمل وخزي ..�سمعنا من العالم ال�سوداين 
ان احلكومة ال�سودانية ابلغت العدو ال�سعودي ب�سفة ر�سمية اأنها ل تنوي 
جتديد بقاء القوات ال�س��ودانية التي ت�س��ارك بالتحالف العدواين �سد اليمن 
يف �س��هر حزيران املقبل وفقا للربوتوكول الع�سكري العدواين املتفق عليه يف 
ِخذ بعد فرتٍة طويلٍة  غرف��ة العمليات الغازية. ويبدو اأن القرار ال�س��وداين اتُّ
من التفكري واإثر �سقوط املئات من القتلى واملئات من اجلرحى من املرتزقة 
ال�س��ودانيني يف الع��دوان عل��ى اليم��ن ووفق كتاب و�س��حفيني �س��ودانيني 
كبار بان اخلرطوم تخطط يف هذا ال�س��دد اإلى عدم ا�س��تبدال قواتها فقط يف 
املرحلة الأولى ولي�س الن�سحاب من حتالف العدوان مبعنى ابتزاز �سوداين 
�س��ريح بوجهة نظرنا لي�س ابتزاز بل م�ستحقات مرتزق لدى غازي لذلك هو 
ابتزاز مرتزق م�س��تحق لكي يدفع النظام ال�سعودي اموال لل�سودان نتيجة 
ا�ستغالله القبيح لل�سودان طيلة ثالثة اعوام بو�سعة يف فوهة نريان اجلي�س 
لعة اي�سا باأّن املجرم الب�سري ُيريد  واللجان...وذكرت م�س��ادر �سودانية ُمطَّ
اإع��ادة تو�س��يف دوره وواجبات��ه �س��من حتال��ف العدوان يف �س��وء ردود 
الفع��ل ال�س��عبية ال�س��ودانية العارمة الراف�س��ة مل�س��اركة الويه من �س��الح 
املُ�س��اة واخلا�س��ة ال�س��ودانية باملعارك باليمن.. حيث تهدف عملية اإعادة 
التو�سيف اإلى البقاء �سمن التحالف ويف غرفة العمليات يف نطاق ا�ست�ساري 
اأو امل�س��اركة يف ق��وات لوج�س��تية ل ت�س��ارك بامله��ام القتالي��ة اإذا م��ا قبلت 

ال�س��عودية ذلك ونتيج��ة ذلك اي ال�س��بب بذلك هو اغداق قادة ال�س��عودية 
والإم��ارات عل��ى اخلزان��ة امل�س��رية بع�س��رات امللي��ارات م��ن ال��دولرات 
ثّبتوا بها اجلنيه امل�س��ري وغمروا حليفهم ال�سي�س��ي بالهب��ات والعطايا ثم 
بالزي��ارات )امللكية( التي يخ�س��ون اأن تعف��ر اأقدامهم اإن وطئ��وا بها اأر�س 
ال�س��ودان ، بالرغم من اأن ال�سي�س��ي اأحجم حتى عن اإر�س��ال جندي م�سري 
واحد للم�ساركة يف العدوان على اليمن التي تقّدم ال�سودان �سفوفها من اأول 
ي��وم ومرتزق��ة الب�س��ري حيث لقي اللف منه��م بني قتيل وجري��ح ذوًدا عن 
جي�س العدو ال�سعودي اجلبان وعما �ُسّمي ب�سرعية الفار هادي ...يف اخلتام 
الب�س��ري ل ينوي �س��حب القوات وامنا يناور لكي يح�س��ل على اموال اكرث 
وتدفع رواتب مرتزقته التي مل تدفع الى اليوم يف املقابل ترامب يريد اإذلل 
وَتركيع ال�س��ودانيني..املجرم الب�س��ري دائما اأحمق ومتخلف يعي�س �سحيه 
حّية ِخدعة اأمريكّية مَتَثّلت باإقناِعه الَتّوقيع بانف�سال اجَلنوب  دائما منها �سَ
اإذا اأراد عالقات مع اأمريكا وَحل م�ساكله القت�سادية فعندما َوَقَع بامل�سيدة 
فطّي��ة والعقوبات  ��ودان اأرا�س��يه، و75 بامِلئ��ة م��ن عواِئ��ده الِنّ خ�س��ر ال�ُسّ
غوط برملانّية  لزالت قائمة.. نعم هذا �س��حيح ان املجرم الب�س��ري يعي�س �سُ

و�َسعبّية ُمت�ساِعدة ُتطاِلبه ب�َسحب القوات من الَيمن بعد اخَل�ساِئر الفادحة، 
��ودان من  ��غوط اأمريكّية ابتزازّية َت�س��رِتط َرف��ع الُعقوبات واإزاَلة ال�ُسّ و�سُ
قاِئمة الإرهاب ِبَقطع عالقاِته بُكوريا .وانهيار القت�س��اد و الُعملة، وَتراُجع 
املُ�س��اَعدات اخلليجية لكن ليعري الب�س��ر دماء مرتزقت��ه اي قيمه او بال او 
اهتمام طاملا املال ال�س��عودي �س��ياأتي الى خزانته ال�سبه فارغه ..اأخريا هذا 
املجرم الأحمق الب�س��ر اغرق ال�س��ودان ال�س��قيق العظيم يف اجلحيم ب�سبب 
فتات املال اخلليجي خ�س��ر اليمن وب�س��بب املكائ��د الأمريكية التي وقع فيها 
طيل��ة ثالثة عق��ود من الزمن انتجت تق�س��يم ال�س��ودان وتدهور القت�س��اد 
وانهي��ار العملة.. حول البلد ال�س��قيق اإلى مرتزق عميل لعمالء اأعراب عبيد 
وف��وق ذلك ير�س��ل الويه ع�س��كريه ليحارب اليم��ن من اأجل ار�س��اء النظام 
ال�سعودي وامريكا ورغم ذلك لزال بالن�سبة لهم لقيط رخي�س ل وزن له ول 
قيمة له فهو بالن�س��بة لهم م�س��تاأجر باأموالهم ودماء ال�س��ودانيني دفع ثمنها 
هك��ذا يقراأ ويقول اع��راب اخلليج ...لذلك لن يكون هناك ان�س��حاب ملرتزقة 
الب�سري ال ب�سواعد اجلي�س واللجان تنكلهم ومتزقهم ا�سالء وتر�سلهم جثث 
ل مالمح لها الى ال�سودان ومن هنا �سيكون ال�سعب ال�سوداين �ساحب القرار

السودان.. بعد اخلسائر الفادحة ..هل يسحب قواته أں ال

العمليات الع�س��كرية التي تنفذها قوات اجلي�س واللجان ال�سعبية ت�ستعر ومت�سي وفق خطط 
دقيقه ومدرو�س��ة بدهاء لذلك نتائج كبريه جدا ترتكز على املفا�س��ل النارية واجلغرافية للتحكم 
به��ا ب�س��كل متزايد لذلك ت�س��تهدف هذه النتائج الع�س��كرية احلا�س��مة عوامل البقاء ل��دى الغزاة 
واملرتزق��ة رغم الت�س��عيد لكن املجاهدين يخو�س��ون املعركة بجبهات تعز وفق ايقاع ع�س��كري 

حاكم ومهيمن ب�سقيه التقدمي وال�ستنزايف..
نحت اخلطة الع�س��كرية الدقيقة الت��ي اأنزتها قوات اجلي�س واللجان ال�س��عبية يف تطويق 
وخن��ق مرتزق��ة ال�س��الح وداع�س وال�س��يطرة على مناط��ق ومناف��ذ فرارهم وكتم انفا�س��هم يف 
قل��ب مدين��ة تعز ، حيث ادى ذلك لإحكام اجلي�س واللجان ال�س��عبية عل��ى اأهم منطقة بتعز و من 
ه��ذه املنطقة التي تعت��رب منفذا هاماً ووحي��دًا للمرتزقة وموقعاً ا�س��رتاتيجيا بالتقدم نحو مركز 

املحافظة من حمور يف غاية الأهمية الع�سكرية...

ب��رز ه��ذا النج��اح يف ه��ذه املنطقة مع ات�س��اع �س��يطرت قوات اجلي���س واللجان عل��ى مناطق 
الحكوم وفر�س اليقاع الع�س��كري فيها، حيث ظهر ذلك ارتياحا وا�س��حاً خّيم على تعز من جهة 
الغ��رب من هيج��ة العبد ، واي�س��اً انعك�س على جه��ة الغربعلى امل�س��توى العملياتي رغم بع�س 
املحاولت، حيث حققت هذه اخلطة ما ُر�سم لها، وذلك بعد نحو ال�سهر اأو اأكرث على بدايتها، رغم 

انها مل تنتهي بل هي م�ستمرة.
حيث متكنت قوات اجلي�س واللجان من حتقيق تقدم ميداين يف اجلبهة اجلنوبية ملحافظة تعز 
مكنه��ا من ال�س��يطرة النارية عل��ى الطريق الذي يربط بني املحافظة وع��دن وبالتايل قطع خطوط 
اإم��داد املرتزقة .. واأفاد م�س��در ع�س��كري لالإع��الم احلربي اأن ق��وات اجلي�س واللجان �س��يطرت 
ب�سكل كامل على جبال الأحكوم واملناطق املحيطة به واملطلة على منطقة هيجة العبد باملقاطرة 
جنوبي تعز والتي ت�س��م الطريق الذي يربط بني تعز وعدن بعد هجوم وا�س��ع �س��د قوات اللواء 

35 املرت��زق .. م��ن جانب اخر اأعل��ن رئي�س اللجنة الثورية العلي��ا .اأ. حممد علي احلوثي اخلرب 
ر�سمياً وقال اإن طريق تعز-عدن حتت �سيطرة قوات اجلي�س اليمني واللجان ال�سعبية ، م�سريًا، 
يف تغري��ده مت ر�س��دها، اإل��ى اأن هذا الطري��ق يعد املنفذ الوحي��د للمرتزقة وان قي��ادات املرتزقة 

يتنقلون عربه بني املحافظتني ومت اقفاله اليوم متاماً.
من جانبه �س��ّرح العقيد املرتزق حممود القد�س��ي ركن ال�س��يطرة يف اللواء 35 املرتزق املوايل 
للغزاة ، يف ت�س��ريحات �س��حفية وبلغ��ه مهزومه ، اإنه مت اإر�س��ال تعزيزات ع�س��كرية اإلى هيجة 
العب��د ملنع اجلي�س واللجان من ال�س��يطرة عليها وقطع الطريق ال�س��رتاتيجي املوؤدي اإلى عدن.
ولكن مل تنتهي هذه الت�سريحات التخديرية ال ب�سيطرة جماهدي اجلي�س واللجان ال�سعبي على 
هيج��ة العبد وهذا يعني ان اليام القليلة املقبلة تعدنا مبفاجئات كبريه يف جبهة مدينة تعز بعد 

فر�س الطوق الع�سكري املحكم عليها والقادم اعظم...

اخلطة في تعز ُأجنزت.. أنفاس مرتزقة اإلخوان تں كتمها ، ومنافذ فرارهم حتت السيطرة. ماذا بعد

االنتصار العسكري اليمني.. ال يحتاج ُمعّرفني ..

انتصار لں يتوق����ع ح��������تى بن سلم���������ان في أس�����������وأ �������وابيسه أن يح�����������دث..
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جديد ابن �س��لمان ه��ذه املرة تنقله لن��ا القناة 14 
الإ�س��رائيلية التي حتّدثت ع��ن اللقاء الذي جمع ابن 
�سلمان مع روؤ�ساء منظمات يهودية يف اأمريكا، وخالل 
الجتماع اأبرز الأمري ال�س��اب تعاطفه مع ال�سهاينة 
مقابل مهاجمته للفل�سطينيني الذين طالبهم بقبول ما 

يعر�س عليهم اأو ليلتزموا ال�سمت.
وذه��ب ويل العه��د اأبعد من ذلك اإلى حّد الت�س��كيك 
يف مقارعتهم لالإ�س��رائيليني وتاريخهم الن�سايل الذي 
كّلفه��م اآلف ال�س��هداء على مّر التاري��خ، ومل يتوقف 
ابن �س��لمان عند ه��ذا احلّد بل هاجم رئي�س ال�س��لطة 
الفل�س��طينية حمم��ود عبا���س اأي�س��اً متهم��اً اإي��اه ب��� 
الفر�س يف حتقيق عملية ال�سالم”، بح�سب  “تفويت 

املعلومات امل�سّربة من الجتماع.
وقال��ت القن��اة الإ�س��رائيلية الت��ي نقل��ت اأج��واء 
الجتم��اع ب��اأّن اب��ن �س��لمان قال خ��الل اللق��اء الذي 
27 م��ن مار���س/اآذار املا�س��ي اإن القي��ادة  ُعق��د يف 
الفل�س��طينية فّوتت العديد م��ن الفر�س خالل العقود 
الأربع املا�س��ية، ورف�ست كل املقرتحات التي ُقّدمت 
لها، م�سيفاً اإن “على الفل�سطينيني القبول بالعرو�س 
املقّدم��ة له��م والع��ودة اإلى طاول��ة املفاو�س��ات، اأو 

فلي�سمتوا ويتوّقفوا عن التذّمر”.

وحتدث��ت القناة العربية اأي�س��اً ع��ن اأن “مواقف 
الفل�س��طينية،  الق�س��ية  م��ن  ال�س��عودي  العه��د  ويل 
القي��ادة  ب��ني  للتوت��ر  الرئي�س��ة  الأ�س��باب  اإح��دى 
الفل�س��طينية وال�س��عودية”، كا�س��فًة اأن عبا���س “يف 
الأ�سهر الأخرية، كان يحاول اأي�ساً جتاوز ويل العهد 
والتحّدث مبا�س��رة مع امللك �سلمان الذي تن�سب اإليه 

مواقف اأكرث تعاطفاً مع الفل�سطينيني”.

ابن سلمان والعالقة مع فلسطني
مل يظه��ر ويل العه��د اجلدي��د ومن��ذ و�س��وله اإلى 
ولية العر�س اأي تعاطف مع اجلانب الفل�سطيني بل 
على العك�س �س��اهم اإلى حّد كبري يف ت�سييق اخلناق 
عليهم، عرب تقّربه امل�ستمر من كيان الحتالل و�سعيه 
امل�س��تمر للتطبي��ع مع��ه، واأك��رث من ذل��ك مل حترك 
ال�س��عودية �س��اكناً عندما اأ�س��در الرئي�س الأمريكي 
دونال��د ترام��ب اأواخر الع��ام الفائت قرارًا يق�س��ي 
بت�س��مية القد�س عا�س��مة لإ�س��رائيل ونقل ال�س��فارة 
اإليها، وتعامت و�سائل الإعالم ال�سعودية عن احلدث 
وكاأن م��ا ح�س��ل كان يف جزر الباهام���س ومل يكن يف 
دول��ة عربي��ة �س��قيقة بقيت ق�س��يتها لعق��ود طويلة 
الق�س��ية املركزية الت��ي بنت على اأ�سا�س��ها الأنظمة 

العربي��ة �سيا�س��تها اخلارجية، التي ب��داأت تنحرف 
ع��ن الأ�س��ول والقوانني الت��ي بني على اأ�سا�س��ها ما 
ي�س��مى ب��� “اجلامع��ة العربي��ة” الت��ي تعام��ى ابن 
�س��لمان عن مبادئها بع��دم التدخل يف �س��وؤون الدول 
الأع�س��اء وامل�س��اعدة املتبادل��ة واللت��زام مببادئ 

الأمم املتحدة.
اب��ن �س��لمان خرق ه��ذه املب��ادئ طمعاً بال�س��لطة 
وحت��ّدث علن��اً ب��اأّن الق�س��ية الفل�س��طينية مل تع��د 
اأولوية بالن�س��بة لدولته وهذا مل يكن م�س��تغرباً لكن 
الغريب اأنه حتّدث موؤخرًا با�س��م ال�سعب ال�سعودي 
قائاًل اإن الق�سية الفل�سطينية مل تعد اأولوية بالن�سبة 
لل�سعوديني اأي�س��اً، فهل ير�سى ال�س��عب ال�سعودي 
املعروف بتعاطفه مع الفل�سطينيني ودعمه لهم مبثل 

هذه الت�سريحات؟!.
حتى اليهود م�سدومون من ت�سريحات ويل العهد، 
فال�س��اب جتاوز جميع اخلطوط احلمراء التي كانت 

�سيا�س��ة ال�س��عودية خّطته��ا منذ التاأ�س��ي�س، لدرجة 
اأن “ماك��ني م��ورا” اأح��د احلا�س��رين يف الجتم��اع 
ال��ذي جمع اب��ن �س��لمان بالق��ادة اليهود �س��ّرح اأن 
الغرفة  الذين كان��وا موجودين يف  اليهود  “زعم��اء 
��دموا  فوجئوا متاماً بت�س��ريحات ابن �س��لمان، و�سُ
م��ن النتق��ادات الالذعة التي وجهها للفل�س��طينيني، 
وكاأنهم ي�س��معون انتق��ادات اإ�س��رائيلية اأو اأمريكية 

للفل�سطينيني”.

تعميق الشرخ في الداخل واخلارج
ال�سرخ الذي عّمقه ابن �سلمان مع الدول املجاورة 
ميت��د الي��وم اإلى داخل الب��الد التي اأوه��م مواطنيها 
باأن��ه “املنقذ احلقيق��ي” لهم عرب روؤيت��ه التي يبدو 
اأن اأفقه��ا م�س��دود يف ظ��ل اقت�س��اد يتهاوى وف�س��اد 
ي��زداد وح��روب غ��ري جمدية و�س��راء اأ�س��لحة على 
ح�ساب ال�سعب وترفيه م�سطنع واآين، واليوم هناك 

�س��راعات داخ��ل الأ�س��رة احلاكمة نتيجة �سيا�س��ة 
ابن �سلمان الإق�سائية لأبناء عمومته واأقربائه وكل 
م��ن يقف يف طري��ق طموحاته، حت��ى اأن والده امللك 
�س��لمان بن عبد العزيز مل يعد را�س��ياً عن �سيا�س��ته 
الت��ي جلبت العداء لل�س��عودية بعد اأن كانت حتظى 
باحرتام على الأقل من ال�سعب اخلليجي، وحتدثت 
القن��اة الإ�س��رائيلية ع��ن ذل��ك بالق��ول اإن الجتماع 
الأخري اأبرز الفجوة بني ويل العهد وبني امللك �سلمان 
بن عبد العزيز”، واعتربت القناة اأن “امللك �س��لمان 
ميّث��ل اخلط ال�س��عودي الأك��رث حتّفظ��اً وتقليدياً يف 

الق�سية الفل�سطينية”.
الطريق نحو “اإ�سرائيل” حمفوف باملخاطر وغري 
اآم��ن يف بيئ��ة تعاين من وي��ل هذا الكي��ان وعدوانيته 
املفرط��ة جتاه دول اجلوار، فهل ي�س��لم ابن �س��لمان 
م��ن ه��ذا الع��دوان اإذا فت��ح له��م �س��فارة يف اأر���س 

احلرمني؟!.

دول عدمية الشخصية، هل ينفع هروبها من استغالل سادتها لها؟!
ثالث��اء حاٍم بامتياز برزت فيه ثالثة مواقف من قبل ثالث دول 
موؤثرة يف اأزمات ال�سرق الأو�سط، متثلت هذه الدول ب� “اأمريكا، 
ال�س��عودية واإيران”، الأولى وجهت اإهانة لبع�س الدول ال�سرق 
اأو�س��طية مّدعية اأنها لن ت�سمد اأ�سبوعاً واحدًا من دون احلماية 
الأمريكي��ة، اأما الثانية فحددت من ه��ي الدولة التي حتّدث عنها 
ترام��ب موجه��ة اإليه��ا اأوام��ر من “منط��ق ال�س��تقواء البحت” 
يحم��ل رائحة الإهان��ة القذرة، اأما الثالثة فتمث��ل موقفها بدعوة 
ال��دول اخلليجية اإل��ى احلوار والتخل�س م��ن “اأوهام الهيمنة” 

التي اأّدت على حروب مدمرة.

املوقف األمريكي اجلديد القدمي
خالل موؤمتر �س��حفي جمع الرئي���س الأمريكي دونالد ترامب 

مع نظريه الفرن�سي اإميانويل ماكرون يف وا�سنطن، قال ترامب: 
اإن بع�س الدول يف ال�س��رق اأو�سط “لن ت�سمد اأ�سبوعاً من دون 
احلماي��ة الأمريكي��ة”، واإنه يريد منها �س��خ الأموال واجلنود 

لدعم جهود وا�سنطن يف �سوريا.
ترام��ب تراج��ع يف حديثه عن اخل��روج الفوري من �س��وريا 
ورمبا ل�”ماكرون” اأثر يف ذلك، حيث اأ�س��اف ترامب يف املوؤمتر 
ال�س��حفي: “�س��نعود اإلى بالدنا ن�س��بياً عما قريب، لقد اأنزنا 
عل��ى الأقل اأغلبية عملنا فيما يتعلق بتنظيم الدولة الإ�س��المية 
يف �س��وريا ويف الع��راق واأنزن��ا عم��اًل مل يكن اأحد ق��ادر على 
اإنازه”. لكنه اأ�س��اف “نريد الع��ودة اإلى بالدنا، اإل اأننا نريد 

اأن نعود بعد اأن ننجز ما علينا اإنازه”.
ل �س��يء جدي��د يف كالم ترام��ب فق��د اعت��اد الرج��ل �سيا�س��ة 
“ال�ستعالء” واإظهار القوة وذل الأتباع الذين يراهم “�سعفاء 

وه�س��ني” ل يق��درون عل��ى ال�س��تمرار اأ�س��بوعاً واح��دًا دون 
دع��م بالده له��م، ويطالبهم علناً بدفع امل��ال مقابل “احلماية”، 
ال�سخ�س��ية  عدمي��ة  “دول  باأنه��م  اأجم��ع  للع��امل  ويظهره��م 

والراأي”.

اجلبير واالستقواء على قطر
مل يه��ن عل��ى وزي��ر اخلارجية ال�س��عودي ع��ادل اجلبري اأن 
يت��م حتقري ب��الده كل مرة م��ن قبل ترام��ب وبنف���س الطريقة، 
لذل��ك حاول اجلبري ب�سيا�س��ته الذكية املاكرة اأن يحرف م�س��ار 
ت�س��ريحات ترامب ويوجهها عرب حركات �سفتيه نحو “قطر”، 
معتربًا اأن على الأخرية اأن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية 
يف �س��وريا.. علماً اأن ترامب كان قد قال يف وقت �س��ابق اإن على 
ال�س��عودية اأن تدفع املال اإذا اأرادت بق��اء القوات الأمريكية يف 
�س��وريا، ولكن اجلبري ف�ّس��ل اأن يهاجم جارت��ه “قطر” على اأن 

يحفظ ماء وجهه بال�سمت على الأقل.
ج��اء كالم اجلب��ري عقب ت�س��ريح الرئي�س الأمريك��ي دونالد 
ترام��ب يف املوؤمت��ر ال�س��حفي مع الرئي���س الفرن�س��ي اإميانويل 
ماك��رون يوم اأم�س، قائ��اًل لوكالة “وا�س ” ال�س��عودية “يجب 
عل��ى قطر اأن تدفع ثمن وجود القوات الع�س��كرية الأمريكية يف 
�س��وريا واأن تقوم باإر�س��ال قواتها الع�س��كرية اإلى هناك، وذلك 
قب��ل اأن يلغي الرئي�س الأمريك��ي احلماية الأمريكية لدولة قطر 
واملتمثل��ة بوجود القاعدة الع�س��كرية على اأرا�س��يها”، موؤكدًا 
اأن��ه “لو قام��ت الوليات املتحدة ب�س��حب احلماي��ة الأمريكية 
املتمّثلة بالقاعدة الع�سكرية من قطر فاإن النظام �سي�سقط هناك 

خالل اأقل من اأ�سبوع”.
هن��اك عل��ى م��ا يب��دو نزع��ة �س��عودّية، ول��دى دول اأخ��رى 
يف جمل���س التع��اون النزع��ة ذاته��ا الت��ي تتعّل��ق بال�س��تقواء 
بالأمريكي والغربي ب�س��كل عام، مرّده اإلى ال�س��عف ال�سيا�س��ي 

والع�سكري القائم رغم وجود املوارد القت�سادّية ال�سخمة.
يق��وم النظ��ام الراأ�س��مايل على قاع��دة رئي�س��ية تتعّلق بحكم 
الأقوى، والأقوى هو الأكرث ماًل، ولكن لالأ�سف فاإن هوؤلء رغم 
اأموالهم ال�سخمة لي�سوا اأ�سيادًا عند اجلانب الأمريكي، بل على 
العك���س متاماً، ولرمّبا حلف��اء من الدرجة الثانية على اأح�س��ن 
تقدي��ر.. كالم اجلب��ري معي��ب، بحّق ب��الد قبل اأي ط��رف اآخر، 

وه��و عار عن ال�س��حة، فال يوجد لأح��د اأي اعتقاد ب��اأن الدول 
اخلليجي��ة ت�س��قط يف ح��ال ان�س��حاب الأمريكي، ه��ذه النظرة 
اأمريكي��ة بامتياز وت�س��عى للرتويج اإليها يف الو�س��ط اخلليجي 

لأ�سباب تتعّلق مب�ساحلها القت�سادّية وال�سيا�سّية.
ل��و كان املنط��ق اجلبريي �س��حيحاً لكان النظام ال�س��عودي 
اأولى بال�س��قوط من النظام القطري نظرًا لإطالقه العداء يف كل 
حدب و�سوب.. ملاذا يرمي الكرة يف ملعب قطر، وهل ال�سعودّي 
فقط من يدفع املال؟ اأم اإنه يدرك عجزه الع�سكري على التدّخل 
هناك؟ ناأمل اأن يكون مرّد التهّرب ال�سعودي عرب اجلبري ورمي 
الك��رة يف ملعب قطر، الوعي ال�سيا�س��ي ك��ون اأن من يقدم على 

هذه اخلطوة اإما جاهل �سيا�سياً اأو جمنون.
جتدر الإ�س��ارة هنا اإلى اأن ال�سعودية هّددت مرتني بالتدّخل 
الع�س��كري، ويف كال املرتني كان الطرف ال�سعودي على يقني اأن 

امل�ساهد يعلم اأنه غري �سادق يف ادعائه.
هناك العديد من الدول التي ل متتلك حّتى جيو�س��اً ومازالت 
اأنظمته��ا قائم��ة منذ ع�س��رات ال�س��نني، نعم اأمري��كا ومن خالل 
نفوذه��ا ال�سيا�س��ي والع�س��كري ق��ادرة عل��ى اإ�س��قاط الأنظمة 
بهيئتها احلالّية، ول�سّيما اأنها متتلك التجارب الوا�سعة يف هذا 
ال�سدد. وتكفي الإ�س��ارة اإلى اأن اأمريكا هي اأّول دولة يف العامل 

كانت متتلك كلّيات تخ�س�س بهند�سة النقالبات.

ما احلل؟
ل �س��ّك اأن احل��ل ل يكمن يف ال�س��تقواء باخل��ارج فنحن اأبناء 
بي��ت واحد قادرون عل��ى اإدارة بيتنا الإقليم��ي لوحدنا دون اأي 
تدّخ��ل اأمريك��ي اأو غرب��ي، وبالتايل ل ب��ّد من احل��وار الإقليمي، 

�سواًء اخلليجي اخلليجي اأم اخلليجي غري اخلليجي.
وحتدث عن ه��ذا احلل وزير اخلارجية الإي��راين حممد جواد 
ظريف الذي دعا الدول اخلليجية اإلى حوار حول الأمن الإقليمي 
معلن��اً اأمام الأمم املتحدة اأنه ح��ان الوقت للتخل�س من “اأوهام 

مدمرة. حروب  اإلى  اأّدت  الهيمنة” التي 
واقرتح خالل اجتماع لالأمم املتحدة حول ال�س��الم امل�س��تدام، 
اإن�س��اء “منت��دى للح��وار الإقليم��ي”، وتابع ظري��ف “ندعو من 
هنا جرياننا يف هذا املمر املائي املتقّلب الذي �س��هد حروباً كثرية 

لالن�سمام اإلينا يف هذا امل�سعى”.

»صفقة القرن« .. الصفعة العربية على وجه فلسطني

ترامب :بعض الدول في الشرق أوسط »لن تصمد أسبوعًا من دون احلماية األمريكية«

يح��اول ويل العهد ال�صعودي حممد بن �صلمان مّد ج�صور التوا�صل مع الكيان 
الإ�صرائيل��ي اإل��ى اأبع��د مدى ممكن، ع��ر تنفيذ كل م��ا يتمناه الع��دو وما كان 
يطم��ح له منذ ع�صرات ال�صنني؛ اليوم يقدم اب��ن �صلمان كل اأمنيات العدو على 
طبق من ذهب �صاربًا بعر�ض احلائط كل املفاهيم التي ن�صاأت عليها بالده والتي 
تربى عليه��ا �صعبه.. كل ه��ذه الت�صرفات واأكرث لغاية واح��دة فقط “الو�صول 
اإل��ى العر�ض” مهما كّلف الثم��ن، وحاليًا يتم العمل على اإمت��ام “�صفقة القرن” 
مببارك��ة م��ن الأمري ال�ص��اب الذي فاج��اأ ال�صهاين��ة يف اجتماع��ه معهم خالل 
زيارت��ه ال�صه��ر املا�صي لأمريكا، مب��دى تعاطفه مع الإ�صرائيلي��ني على ح�صاب 
الفل�صطيني��ني الذي��ن اأ�صبحوا خارج قامو�ض ابن �صلم��ان الطامح اإلى اجللو�ض 

على كر�صي امللك باأقرب فر�صة ممكنة.
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�س��لطت �س��حيفة فينن�س��يال تامي��ز الربيطانية، ال�س��وء على 
اليمني��ة  ال�س��اروخية  الق��وة  قب��ل  م��ن  املتزاي��دة  التهدي��دات 
با�س��تهداف البني��ة التحتي��ة النفطية للنظام ال�س��عودي. وذكرت 
اأن هجمات ال�س��واريخ البالي�ستية الأخرية على جيزان وغريها، 
ت��ربز خماط��ر اإمكانية ت�س��اعد ال�س��راع املندلع منذ 3 �س��نوات 

وتطوره اإلى نزاع مفتوح.
وكان اليمني��ني ق��د تعه��دوا بتكثي��ف ال�س��ربات ال�س��اروخية 
عل��ى الأ�س��ول النفطية ال�س��عودية موؤكدين اأنهم الآن ي�س��نعون 

اأ�س��لحتهم ال�س��اروخية حملياً، وذلك يف حرب ع�س��كرية عدوانية 
ي�س��نها حتالف �سعودي-اإماراتي بدعم واإ�سراف اأمريكي بذريعة 

اإعادة تن�سيب حكومة الفار هادي املنفية يف اخلارج.
ويف ح��وار م��ع ال�س��حيفة الربيطاني��ة ق��ال ع�س��و املجل���س 
ال�سيا�س��ي لأن�س��ار اهلل حمم��د البخيت��ي اإن الهجم��ات الأخ��رية 
عل��ى جنوب ال�س��عودية هي البداي��ة فقط يف معر���س ردهم على 
جرمية اإغتيال رئي�س املجل�س �س��الح ال�سماد بفعل غارات جوية 
قب��ل 10 اأي��ام.. ونفى البخيتي ما تروجه الريا�س ووا�س��نطن اأن 

اأن�سار اهلل يجلبون �سواريخهم البالي�ستية من اإيران، موؤكدًا اأنها 
�سناعة حملية، ت�ساف اإلى الدرونز وغريها من الأ�سلحة. ولفتت 
ال�سحيفة اإلى اأن احلرب خرجت من اليمن اإلى جنوب ال�سعودية 
م��ع ا�س��تهداف اليمنيني املتزاي��د للريا�س وجيزان وا�س��تهدافهم 

ناقلة نفط �سعودية واحدة على الأقل.
ورغ��م نف��ي اأتباع النظام ال�س��عودي تاأثري تل��ك الهجمات على 
اإنتاج النفط والن�س��اط القت�س��ادي، يوؤكد جراهام جريفث كبري 
حمللي موؤ�س�س��ة »كونرتول ري�س��ك�س« لال�ست�سارات اأن الهجمات 
زادت م��ن خم��اوف ال�س��المة والأم��ن على عم��ال �س��ركة اأرامكو 

النفطية ومن�ساآتها، حتى لو كان �سرر ال�سواريخ حمدودًا.
واأ�س��ار جريفث اإل��ى اأن الوعي باملخاطر م��ن املرجح اأن يزداد 
اإذا ما ا�س��تهدف اليمنيون هدفاً ح�سا�س��اً ولو ملرة واحدة، م�سيفاً 
» اأن املع��دل امل�س��تمر للهجم��ات يتي��ح لليمني��ني اإظه��ار قدرته��م 
عل��ى النتقام من عدو اأك��رث قوة، رغم ثالث �س��نوات من احلرب 
املدم��رة«.. اأم��ا ريت�س��ارد مالين�س��ون، املحلل اجليو�سيا�س��ي يف 
موؤ�س�س��ة » انرج��ي ا�س��بكت�س« بلندن، فيقول اإن عنا�س��ر اخلطر 
م��ا زالت موج��ودة اإذا ما نح اليمنيون يف توجيه �س��ربة ملوقع 

ح�سا�س يف ال�سعودية.
واأ�س��ار مالين�س��ون اإلى اأنه بالنظر اإلى الو�س��ع اجليو�سيا�سي 
النفط��ي  الإنت��اج  اأي خماط��ر يف  ف��اإن  النف��ط،  �س��وق  واأجن��دة 

ال�سعودي �ستتابع عن كثب.

ك�سف معهد “بروكينغز لالأبحاث” الأمريكي 
اأن جماع��ة احلوثي��ني يع��دون لالنتق��ام والثاأر 
الأعل��ى  ال�س��عودية رئي���س املجل���س  لغتي��ال 
�س��الح ال�س��ماد يف 19 اأبريل املا�س��ي واأن عني 
اجلماع��ة عل��ى ويل عه��د ال�س��عودية حمم��د بن 
�س��لمان، م�س��ريًا اإل��ى اأن ال�س��عودية �س��تواجه 
م�س��كلة يف ظل ع��دم وجود خليفة ل��ويل العهد يف 

حال نح احلوثيون يف اغتياله.
ون�س��ر املعه��د حتلياًل اطل��ع علي��ه وترجمه 
املرا�س��ل ن��ت، مق��اًل حتليلي��اً  كتبه ال�سيا�س��ي 
كان  ال��ذي  ري��دل” وه��و  “برو���س  الأمريك��ي 
م�ست�سارًا لأربعة روؤ�س��اء اأمريكيني منذ جورج 
بو���س الأب وحت��ى اوبام��ا، وي�س��غل من�س��ب 
م�ست�سار ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط وجنوب اآ�سيا 

يف جمل�س المن القومي.
وق��ال ري��دل اإن اغتيال �س��الح ال�س��ماد دفع 
احلوثي��ني لالإع��داد لالنتق��ام واأن تركيزه��م هو 
على حممد بن �س��لمان ما �س��يثري اأ�سئلة جديدة 

حول من �سيخلفه يف قيادة ال�سعودية.
واأ�سار اإلى اأن ال�سفري ال�سعودي يف وا�سنطن 
زع��م اأن الق��وات اجلوية ال�س��عودية ه��ي التي 
اغتال��ت ال�س��ماج، لكن وبغ�س النظ��ر عّمن نفذ 
العملية فعلياً، فاإن احلوثيني يعدون بالنتقام.

واأك��د ريدل اأن حممد بن �س��لمان هو املر�س��ح 
الأب��رز لال�س��تهداف من قب��ل احلوثي��ني انتقاماً 

للقيادي البارز �سالح ال�سماد.
وت�س��اءل ري��دل اأنه ماذا ل��و مت اغتيال حممد 
بن �س��لمان فمن �س��يخلفه يف قيادة ال�س��عودية؟ 

م�س��ريًا اإلى اأن��ه ل يوجد حالياً ولي��اً لويل العهد 
ول يظهر امللك �سلمان اأي ميول لختيار �سخ�س 

لهذا املن�سب.
وي�س��يف اأنه ل يوجد حالياً يف العائلة املالكة 
رج��ل ذو خ��ربة ق��ادر عل��ى قي��ادة ال�س��عودية 
يف ح��ال اغتي��ال حممد ب��ن �س��لمان اإل ويل العهد 
املع��زول حممد ب��ن نايف الذي يخ�س��ع لالإقامة 
اجلربي��ة والذي �س��تكون عودته للحكم حمرجة 
للمل��ك �س��لمان.. وخل���س ريدل اإل��ى اأنه يف حال 
اغتيال بن �سلمان فاإن العائلة امللكية ال�سعودية 
�س��تواجه و�س��عا مل ي�س��بق له مثيل يف الع�س��ر 
احلدي��ث. من��ذ اأن اأن�س��اأ املل��ك عب��د العزي��ز اآل 
�س��عود ، املعروف با�س��م اب��ن �س��عود ، اململكة 
احلديثة منذ قرن من الزمان ، كان خط اخلالفة 
وا�س��حا اإل��ى حد ما. وقد حكم اأبن��اوؤه الآن منذ 
وفاته يف عام 1953.ولذلك ل توجد خطة بديلة.
م��ن جانب اآخر، راأى ريدل اأنه يف حال اغتيال 
بن �س��لمان �سي�س��كل عدم ال�س��تقرار يف العائلة 
خط��ريًا  تهدي��دًا  �س��يمثل  ال�س��عودية  امللكي��ة 
بالن�س��بة للوليات املتحدة لأن ال�س��عودية هي 

احلليف الأهم لوا�سنطن يف العامل العربي.
واأ�س��اف اأن الوليات املتحدة ل متلك احلق 
يف اختي��ار م��ن يحك��م ال�س��عودية لكنه��ا متل��ك 
الق��رار فيم��ا يتعلق باليم��ن لأنه كلما ط��ال اأمد 
احل��رب كلم��ا زادت احتم��الت اأن ت��وؤدي اإل��ى 
عقود من ال�س��راع املرير والنتق��ام، ولذل بات 
عل��ى الوليات املتحدة اأن تنه��ي الكارثة بوقف 

احلرب على اليمن.

معهد »بروكينغز لألبحاث« األمريكي:

 احلوثيون يخططون الغتيال محمد بن سلمان انتقامًا 
لصالح الصماد والس������عودية ستواجه أصعب وضع في 

تاريخها واحلل بوقف حرب اليمن

دع��ا الكات��ب الإ�س��رائيلي ي��ارون فريدم��ان 
دولة الإحتالل اإلى ا�ستخال�س العرب من جتربة 
احلرب الفا�س��لة التي تخو�س��ها “ال�سعودية” 
يف اليم��ن من��ذ اأك��رث م��ن ثالث��ة اأع��وام يف حال 
قررت )ا�س��رائيل( خو�س معركة جديدة �س��د 

حزب اهلل يف لبنان.
 وق��ال الكات��ب الإ�س��رائيلي يف مقال��ه ال��ذي 
ن�س��رته �س��حيفة يديعوت اأحرونوت، اأنه على 
الرغ��م م��ن اأن “ال�س��عودية” اغتال��ت الرئي�س 
اليمني �س��الح ال�سماد املطلوب الثاين يف حركة 
اأن�سار اهلل اإل اأن ذلك ل يغري حقيقة اأنها ف�سلت 
يف حربها �سد اأن�سار اهلل الذين باتوا ي�سيطرون 
عل��ى ثلث الب��الد وطّوروا قدراتهم الع�س��كرية 
حتى اأ�سبحوا يطلقون ال�سواريخ اإلى اململكة.
واأو�س��ح فريدمان اأن الأزم��ة اليمنية متنح 
دول��ة الإحت��الل الكثري م��ن الدرو���س، يف حال 
اندلع��ت احل��رب بينه��ا وبني ح��زب اهلل خالل 
ال�س��هور القادمة وبالرغم م��ن اأن اليمن بعيدة 
جغرافي��ا ع��ن “ا�س��رائيل” لك��ن ذل��ك ل مينع 
ظ��ل  يف  معطياته��ا،  عل��ى  عيونه��ا  تفت��ح  “اأن 
التحال��ف بني الولي��ات املتحدة من جهة، وكل 
م��ن اإ�س��رائيل وال�س��عودية م��ن جه��ة اأخرى، 
حي��ث اأن كالهما يواجه اأذرع اإيران يف ال�س��رق 

الأو�سط”.
مبعه��د  الإ�س��المية  ال�س��وؤون  يف  الباح��ث   
التخنيون بجامعة حيفا، اأكد اأن”ال�س��عودية” 
والكيان الإ�س��رائيلي يتفق��ان بخو�س احلروب 
�س��د اإيران يف املنطقة حي��ث اأن الأولى تواجه 
اأن�س��ار اهلل يف اليم��ن، والث��اين �س��د ح��زب اهلل 
يف لبن��ان، م�س��ريًا اإل��ى اأن كل م��ن اأن�س��ار اهلل 
وح��زب اهلل يحظيان بدع��م وتدريب من اإيران، 
عل��ى  ال�س��يعة  م��ن  كب��ري  بتاأيي��د  وتتمتع��ان 
م�س��توى العامل، ولذلك فاإن ال�س��راع �س��دهما 

يتطل��ب وقتاً وزمن��اً، ولي�س من ال�س��رورة اأن 
ينتهي ب�سربة واحدة على حد اعتباره.

 لق��د خا���س الكيان الإ�س��رائيلي �س��د حزب 
اهلل مواجه��ات �س��ارية من��ذ 3٦ عام��اً، يف حني 
�س��د  املواجه��ات  “ال�س��عودية” تخو���س  اأن 
اأن�س��ار اهلل منذ ثالث �س��نوات، ي�س��ري الباحث 
الإ�س��رائيلي، مت�س��ائاًل “ه��ل تنج��ح الأخ��رية 
فيما ف�س��لت فيه الأولى؟ مع العل��م اأن التهديد 
الإي��راين باإقام��ة قاعدة ع�س��كرية له��ا يف اليمن 
ب��ل  فح�س��ب،  ال�س��عودية  مب�س��الح  ي�س��ر  ل 

يه��دد خط��وط النف��ط امل��ارة يف موان��ئ ع��دن 
وب��اب املندب باجت��اه البحر الأحم��ر، وكفيلة 
وانهي��ار  العامل��ي،  بالقت�س��اد  بالإ�س��رار 

البور�سات العاملية”.
 وبح�س��ب فريدم��ان، اإن ح��زب اهلل يوا�س��ل 
احلرب يف �سوريا وكاأنه يخو�س تدريباً م�ستمرًا 
ملواجهة مرتقبة �س��د “اإ�س��رائيل”، كم��ا ويقدم 
امل�س��اعدات اللوج�س��تية لأن�س��ار اهلل يف اليم��ن 
لفت��اً اإلى اأنه طاملا اأن حرب �س��وريا على و�س��ك 
النته��اء ل�س��الح املع�س��كر الإيراين، “ف��اإن ذلك 
يجعل من مواجهته املتوقعة مع اإ�سرائيل م�ساألة 
وقت، ورمبا تفتح هذه اجلبهة به�سبة اجلولن، 
حي��ث تر�س��ل اإي��ران اإليه��ا ق��وات ع�س��كرية”..  
واأ�س��اف: “هناك ثالث جبه��ات قد يفتحها حزب 
اهلل �سد اإ�سرائيل: الأولى على اجلبهة الداخلية، 
الدعاي��ة والإع��الم، والثالث��ة  والثاني��ة جبه��ة 
اجلبهة البحرية يف الغرب، لأنه ا�ستفاد من حرب 
اليم��ن يف كيفية اإر�س��ال �س��واريخ بعيدة املدى، 
وه��و يعل��م اأن اجلبه��ة الإ�س��رائيلية الداخلي��ة 
ح�سا�س��ة جدًا من هذه ال�س��واريخ، فالعديد من 
املنازل الإ�س��رائيلية غري حم�س��نة، ومت بناوؤها 
قبل �س��نوات الت�س��عينات، دون اأن يجري عليها 

تعديل اأو ترميم منا�سب”.

صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية: يجب أن نتعلم من حرب »السعودية« الفاشلة في اليمن

فيننشيال تاميز البريطانية: جناح اليمنيني في ضرب السعودية يقلب سوق النفط

الأمريكي��ة  الدف��اع  وزارة  اأك��دت 
“البنتاج��ون”، اإنخ��راط ق��وات اأمريكي��ة يف 
الع��دوان على اليمن حتت م�س��مى امل�س��اعدة 
اللوجي�س��تية وال�س��تخبارات،  العملي��ات  يف 

بالإ�سافة اإلى تاأمني احلدود.
يف  البنتاج��ون،  با�س��م  متح��دث  وق��ال 
ت�سريحات خا�سة لقناة “احلرة” الأمريكية، 
الي��وم اخلمي�س، اإنه لن يتم الك�س��ف عن حجم 
القوات الأمريكية، م�سدًدا يف الوقت ذاته على 
قوة العالقات ب��ني الوليات املتحدة واململكة 

العربية ال�سعودية.
واأك��دت بدورها �س��حيفة نيوي��ورك تاميز 
الأمريكي��ة اأن وح��دة م��ن الق��وات اخلا�س��ة 
اخل�س��راء”  “القبع��ات  ت�س��مى  الأمريكي��ة 
�س��اعدت ق��وات نظام بن��ي �س��عود يف عدوانها 
على اليمن.. ونقلت ال�س��حيفة عن م�س��وؤولني 
اأمريكيني ودبلوما�سيني اأوروبيني قولهم “اإن 
القوات اخلا�س��ة الأمريكية و�سلت يف كانون 
الأول املا�س��ي اإلى ال�سعودية وانت�سرت على 
احل��دود م��ع اليمن مل�س��اعدة ال�س��عوديني يف 
تدمري خمابئ ال�س��واريخ الت��ي متلكها حركة 

اأن�سار اهلل”.
ه��ذه  انت�س��ار  اأن  ال�س��حيفة  واأو�س��حت 
الق��وات يظه��ر م�س��اركة اأمريكي��ة فعلي��ة يف 
احل��رب عل��ى اليم��ن م�س��رية اإل��ى اأن وزارة 
الدف��اع الأمريكية رف�س��ت التعلي��ق على هذه 

املعلومات.
وقال��ت ال�س��حيفة الأمريكي��ة: “رغ��م اأن��ه 
ل�س��نوات، �س��عى اجلي�س الأمريكي، لالبتعاد 
ع��ن احلرب الأهلي��ة الدائ��رة يف اليمن، حيث 
تتقاتل قوات التحالف التي تقودها ال�سعودية 
تهدي��دا  ي�س��كلون  ل  الذي��ن  م��ع احلوثي��ني، 
مبا�سرا على الوليات املتحدة، لكن هذا يبدو 

اأنه تغري”.
وبح�سب ال�س��حيفة، بداأ فريق من وحدات 
القبعات اخل�سراء منذ اأواخر العام املا�سي، 
مهاما �س��رية على حدود ال�سعودية مع اليمن، 
فيم��ا يب��دو اأن��ه ت�س��عيد للح��روب ال�س��رية 
الأمريكي��ة.. وترتكز مهمة تل��ك القوات، على 
م�ساعدة القوات ال�س��عودية يف حتديد مواقع 
البالي�س��تية  ال�س��واريخ  خماب��ئ  وتدم��ري 
الت��ي  ال�س��واريخ  تل��ك  اإط��الق  ومناط��ق 
ي�س��تخدمها احلوثي��ون يف مهاجم��ة الريا���س 

ومدن �سعودية اأخرى.
وقال م�س��وؤولون اأمريكيون ودبلوما�س��يون 
اأوروبي��ون ل�”نيوي��ورك تامي��ز”، اإن م�س��األة 
اإر�س��ال تلك الق��وات مل يتم مناق�س��تها مع اأية 
من اجلهات املنوط بها مراجعة الأمر �سواء يف 

الوليات املتحدة اأو الدول املعنية بالأزمة.
واأو�س��حت ال�س��حيفة، اأنه مت اإر�س��ال تلك 
الق��وات، بعدم��ا ج��دد ويل العهد ال�س��عودي، 
الأمري حممد بن �س��لمان، طلب��ا وعهدا قدميا، 

قطعت��ه الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة عل��ى 
نف�س��ها. ويقت�س��ي العهد الأمريكي باأن تر�سل 
الولي��ات املتح��دة قواته��ا مل�س��اعدة اململكة 
على مواجهة اأي تهديد حقيقي للحوثيني على 

الريا�س.
م��ن   ٦ ع��ن  تامي��ز”  “نيوي��ورك  ونقل��ت 
امل�سوؤولني يف اجلي�س الأمريكي واإدارة ترامب 

اإن  قوله��م  وعربي��ة،  اأوروبي��ة  ودول 
الق��وات اخلا�س��ة الأمريكية، 

تدريب  الرئي�سية  مهمتها 
الربي��ة  الق��وات 

ال�س��عودية لتاأم��ني 
حدودها.

كما اأو�س��حت، 
وح��دة  اأن 
ت  لقبع��ا ا “

كانوا  اخل�سراء”، 
ب�س��كل  يعمل��ون 

حملل��ي  م��ع  وثي��ق 
الأمريكي��ة  ال�س��تخبارات 

يف ن��ران، جنوبي ال�س��عودية، 
للم�ساعدة يف حتديد مواقع اإطالق ال�سواريخ 
البالي�ستية من اليمن اإلى الأرا�سي ال�سعودية. 
كم��ا يعم��ل الأمريكيون، مع طائ��رات املراقبة 
على جمع اإ�س��ارات اإلكرتونية لتعقب اأ�سلحة 

احلوثيني واأماكن اإطالقها.

وي�س��ن نظ��ام بني �س��عود بدعم م��ن بع�س 
ال��دول عدوان��ا �س��امال عل��ى اليمن من��ذ اأكرث 
م��ن ثالث �س��نوات م�س��تخدما خمتل��ف اأنواع 
الأ�س��لحة مب��ا فيه��ا املحرم��ة دوليا م��ا خلف 
ع�س��رات اآلف القتل��ى وامل�س��ابني وتدم��ريا 
كب��ريا طال البنى التحتية وهو ما دفع العديد 
م��ن املنظمات الدولية اإلى و�س��ف ما يقوم به 
باجلرائم �سد الإن�سانية واإلى مطالبة 
الدول الغربية بوقف تزويده 
واملع��دات  بالأ�س��لحة 

الع�سكرية.
يفر���س  كم��ا 
ال�سعودي  النظام 
ي  ز ا لت��و با
عدوان��ه  م��ع 
�س��امال  ح�س��ارا 
احل��دود  عل��ى 
ت  ا ر ملط��ا ا و
ومين��ع  واملوان��ئ 
الغذائية  الإمدادات  دخول 
بانت�س��ار  ت�س��بب  م��ا  والطبي��ة 
املجاع��ة و�س��وء التغذي��ة وتف�س��ي الأوبئ��ة 
والأمرا���س وه��و م��ا ح��ول الأزم��ة يف اليمن 
اإل��ى اأخطر اأزمة �س��هدها العامل منذ ع�س��رات 
ال�سنوات بح�سب و�سف العديد من املنظمات 

الإن�سانية.

البنتاغون يؤكد مشاركته عسكريًا في اليمن..
 ونيويورك تاميز تكشف عن مشاركة قوات أمريكية خاصة مهمتها حماية السعودية من الصواريخ اليمنية

ذكر موقع �س��حيفة معاريف الإ�س��رائيلية 
على �س��فحته يف موقع التوا�س��ل الجتماعي 
تويرت، اأن املعلومات الواردة تفيد باأن بع�س 
الأم��راء يق��ودون انقالب��اً ع�س��كرياً على امللك 

ال�سعودي “�سلمان”.
اأن  لي��ن”  اأون  “معاري��ف  موق��ع  وق��ال 
تقارير واردة من اململكة العربية ال�س��عودية 
تفيد بتب��ادل لإطالق النار ب��ني الأمراء داخل 
الريا���س  يف  الو�س��ع  اأن  م�س��رية  الق�س��ر، 
متوت��ر للغاي��ة، وحركة ال�س��رطة يف كل مكان 
واأن ال�س��ركات مغلق��ة”، لفتة اإلى ما ن�س��ره 
الجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع  يف  نا�س��طون 
م��ن معلوم��ات ومقاط��ع فيديو توؤك��د حدوث 

ا�ستباكات قرب الق�سر.
مواق��ع  يف  �س��عوديون  نا�س��طون  وكان 
التوا�س��ل اأكدوا اإن اإطالق النار بتلك الكثافة 
والأمني��ة  الع�س��كرية  الدوري��ات  وانت�س��ار 
يف املنطق��ة مل يك��ن م��ن اأج��ل طائ��رة ب��دون 

طي��ار بح�س��ب ما ن�س��ره اأح��د امل�س��وؤولني يف 
ال�س��عودية، م�سريين اإلى اأنه من غري املعقول 
اأن يكون كل ذلك ال�سوت من اإطالق النار على 
طائرة بدون طيار. عقب انت�سار اأنباء حدوث 
ا�س��تباكات يف الق�س��ر امللكي وحميطه ون�س��ر 

وكالت اأنباء عاملية للخرب.
وكان��ت ال�س��عودية ق��د نف��ت وج��ود اأي��ة 
ا�س��تباكات داخ��ل الق�س��ر، م�س��رية يف بي��ان 
ر�س��مي اأن  رج��ال الأمن كانوا يطلق��ون النار 
عل��ى طائ��رة ب��دون طي��ار جمهول��ة امل�س��در 
حّلق��ت فوق الق�س��ر امللكي، غري اأن نا�س��طني 

اأكدوا وجود ا�ستباكات داخل الق�سر امللكي.
فيم��ا وج��ه رئي�س اللجن��ة الثوري��ة حممد 
علي احلوثي دعوة للمواطنني ال�سعوديني يف 
الريا�س والأجهزة الأمنية ال�سعودية، بقوله 
:” ملواطنني واأجه��زة اأمن وغريهم بالريا�س 
لتدافعوا ع��ن نظام يدفع اأموالكم لالأمريكيني 
لتعي�سوا الفقر والبطالة لع�سرات ال�سنيني.”

صحيف������ة إس������رائيلية: تب������ادل إط������الق الن������ار ب������ني 
األمراء في القصر امللكي السعودي بالرياض
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جرائم العدوان األمريكي السعودي 
واملنافقني ليوم اجلمعة )11/شعبان(

ه� املوافق )2018/4/27(م 
�سعدة

ابناء مديرية رازح بنريان  • ا�ست�س��هاد مواطن من 
حر�س احلدود ال�سعودي يف مديرية �سدا احلدودية

اثنني بق�سف �ساروخي �سعودي  • اإ�سابة مواطنني 
ا�ستهدفهم مبنطقة طالن مبديرية حيدان

• ط��ريان الع��دوان ي�س��ن غ��ارة على خي��ام البدو يف 
منطقة كدم عزلة ن�سور مبديرية ال�سفراء

 8 ي�س��ن  ال�س��عودي  الأمريك��ي  الع��دوان  • ط��ريان 
غارات على منطقة اآل �سبحان مبديرية باقم

الأمريكي ال�س��عودي  العدوان  لط��ريان  غ��ارات   4 •
على منطقتي العطفني وال�سوح مبديرية كتاف

�سنعاء
• غ��ارة لطريان الع��دوان الأمريكي ال�س��عودي على 

مع�سكر النجدة
حجة

• 9 غ��ارات لط��ريان الع��دوان ال�س��عودي الأمريكي 
على مناطق متفرقة من مديريتي حر�س وميدي

جرائم العدوان األمريكي السعودي 
ليوم السبت 12 شعبان 1439ه� 

املوافق 28_ 4 _2018م
�سعدة

ا�ست�س��هاد طفل واإ�س��ابة اخر وامراأت��ني ورجل اإثر 
غارت��ني لط��ريان العدوان عل��ى منطقة غم��ار مبديرية 

رازح
ا�ست�س��هاد مواط��ن بغ��ارة ا�س��تهدفت حمط��ة وقود 

وحمالت جتارية يف اخلمي�س ب�ساقني
اأكرث من 50 �س��اروخاً وقذيفة اأطلقها العدوان على 

مناطق متفرقة من مديرية رازح احلدودية
ق�س��ف �س��اروخي ومدفعي �س��عودي عل��ى مناطق 

متفرقة من مديرية �سدا احلدودية
متوا�س��ل  �س��عودي  ومدفع��ي  �س��اروخي  ق�س��ف 

ومكثف على مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه
غ��ارة لط��ريان الع��دوان الأمريكي ال�س��عودي على 

منطقة غمار مبديرية رازح احلدودية
غارتان لط��ريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي على 

منطقة عالف مبديرية �سحار
4 غ��ارات لط��ريان العدوان عل��ى البن��ك املركزي و 

مع�سكر كهالن ومنطقة ال�سرار مبديرية �سحار
�سنعاء

ا�ست�سهاد اأم وطفلها الر�س��يع متاأثرين بجراحهما و 
اإ�س��ابة 4 مدنيني بج��روح اإثر غارة لط��ريان العدوان 
عل��ى منازل املواطنني يف حي الأمن ال�سيا�س��ي مبنطقة 

�سمالن
�س��هيد وجريحان ح�سيلة غارتني على حميط ميدان 
ال�س��بعني بالعا�س��مة خالل ت�س��ييع ال�س��هيد ال�س��ماد 

ورفاقه
ط��ريان الع��دوان ي�س��تهدف مبن��ى مرك��ز ال��دم يف 
م�ست�س��فى ال�س��بعني لالأمومة والطفولة حمدثاً ا�سرار 

مادية
غارتان لطريان العدوان خلف تبة التلفزيون وغارة 

اخرى على حي العناب
غارت��ان لطريان الع��دوان على حديقة 21 �س��بتمرب 

وغارة ثالثة على تبة التلفزيون
بج��راح  متاأثري��ن  الر�س��يع  وطفله��ا  اأم  ا�ست�س��هاد 
الغارة التي ا�س��تهدفت منزله��م اأم�س يف وادي العناب 

�سمال العا�سمة �سنعاء
حجة

ا�ست�س��هاد ام��راأة م�س��نة وطفل��ني بغ��ارة لط��ريان 

الع��دوان ال�س��عودي الأمريك��ي عل��ى منطق��ة �س��ليلة 
مبديرية حر�س

ثالث غ��ارات لطريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي 
على مزارع اجلر مبديرية عب�س

مدفعي��ة العدوان ت�س��تهدف منطقة العط��ن مديرية 
بكيل املري و�سوق املزرق مبديرية حر�س

تعز
غارت��ان لطريان العدوان �س��مال غرب �س��وق الربح 
مبديري��ة مقبنة وغارة �س��رق مع�س��كر خال��د مبديرية 

موزع

جرائم العدوان األمريكي 
السعودي واملنافقني ليوم األحد 
)13/شعبان/1439(ه� املوافق 

)2018/4/29(م
�سعدة

الأمريكي ال�س��عودي على  العدوان  لط��ريان  • غارة 
اللواء 72 يف منطقة اآل عمار مبديرية ال�سفراء

• غ��ارة لطريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي على 
منطقة اآل �سليل مبديرية �سحار

• 3 غارات على البنك املركزي باملدينة وغارة على 
منطقة املهاذر مبديرية �سحار

• غ��ارة لطريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي على 
منطقة اآل ال�سيخ مبديرية منبه احلدودية

• ق�س��ف �س��اروخي ومدفعي �س��عودي على منطقة 
الغور مبديرية غمر احلدودية

ال�س��عودي على  الأمريكي  العدوان  • غ��ارة لطريان 

منطقة بني معاذ مبديرية �سحار
�س��عودي ي�س��تهدف  • ق�س��ف �س��اروخي ومدفع��ي 

مناطق متفرقة من مديرية رازح احلدودية
�سنعاء

مواطن��ني اثن��ني بغ��ارة ا�س��تهدفت ب��رج  • اإ�س��ابة 
كهرب��اء مبنطق��ة بيت املع��اد يف العروق ببن��ي احلارث 

اإ�سابة اأحدهم خطرية

جرائم العدوان األمريكي السعودي 
ليوم االثنني 14 شعبان 1439ه� 

املوافق 30_ 4 _2018م
�سعدة

طريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي ي�س��ن 23 غارة 
على مناطق متفرقة يف مديرية باقم

ط��ريان الع��دوان يع��اود بغارة ق�س��ف مبن��ى البنك 
املركزي باملدينة لليوم الثالث على التوايل

ق�س��ف �س��اروخي ومدفع��ي �س��عودي عل��ى منطق��ة 
الغور مبديرية غمر احلدودية

العدوان يعاود ا�ستهدافه ال�ساروخي واملدفعي على 
مناطق متفرقة من مديرية رازح احلدودية

احلديدة
4 غ��ارات لطريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي على 

منطقة اجلبانة مبديرية احلايل
غارتان لط��ريان الع��دوان الأمريكي ال�س��عودي على 

منطقة املدمن مبديرية التحيتا
حجة

طريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي ي�س��ن 9 غارات 

على مديريتي ميدي وحر�س

جرائم العدوان األمريكي السعودي 
ليوم الثالثاء 15 شعبان 1439ه� 

املوافق 1_ 5 _2018م
�سعدة

15 غ��ارة لطريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي على 
جمازه وطخية ومندبه واآل �سبحان

ق�س��ف �س��اروخي ومدفعي �س��عودي متوا�سل على 
مناطق متفرقة من مديرية رازح احلدودية

ق�س��ف �ساروخي ومدفعي �سعودي ي�ستهدف مناطق 
متفرقة من مديرية منبه احلدودية

ق�س��ف �س��اروخي ومدفع��ي �س��عودي عل��ى منطق��ة 
الغور مبديرية غمر احلدودية

احلديدة
ا�ست�سهاد �سياد يف اعتداء اإحدى بوارج العدوان على 

قارب �سيد قبالة �سواحل احلديدة
حجة

طريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي ي�س��ن 12 غارة 
على مديريتي حر�س وميدي

البي�ساء
غ��ارة لط��ريان الع��دوان الأمريك��ي ال�س��عودي على 

ال�سيانة بالقرب من مفرق ال�سومعة مكريا�س

جرائم العدوان األمريكي السعودي 
واملنافقني ليوم األربعاء )16/

شعبان/1439(ه� املوافق 
)2018/5/2(م

�سعدة
�س��اروخي  ق�س��ف  اإث��ر  بج��روح  ام��راأة  • اإ�س��ابة 
ومدفعي �س��عودي ا�س��تهدف مناطق متفرقة من مديرية 

رازح
• ٦ غ��ارات لط��ريان الع��دوان عل��ى منطق��ة غمار يف 

مديرية رازح
• ق�س��ف �س��اروخي ومدفع��ي �س��عودي على عزلتي 

القهرتني واآل ال�سيخ يف مديرية منبه
احلديدة

ال�س��عودي  • 3 غ��ارات لط��ريان العدوان الأمريكي 
ا�ستهدفت اخلط العام مبديرية الدريهمي

�سنعاء
• غ��ارة لطريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي على 

مع�سكر ال�سمع يف مديرية اأرحب
عمران

ال�س��عودي على  الأمريكي  العدوان  • غ��ارة لطريان 
مع�سكر العمالقة مبديرية حرف �سفيان

حجة
الأمريك��ي ال�س��عودي ي�س��ن 9  الع��دوان  • ط��ريان 

غارات على مديريتي ميدي وحر�س

جرائم العدوان األمريكي السعودي 
واملنافقني ليوم اخلميس )17/

شعبان/1439(ه� املوافق 
)2018/5/3(م

�سعدة
ال�س��عودي  • ٦ غ��ارات لط��ريان العدوان الأمريكي 

على منطقة الأزقول مبديرية �سحار
ال�س��عودي على  الأمريكي  العدوان  • غ��ارة لطريان 

مدينة �سحيان
يع��اود  ال�س��عودي  الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان   •

ا�ستهداف حي عمار يف �سواحي مدينة �سحيان بغارة
• ق�س��ف �س��اروخي ومدفعي �سعودي على مناطق 

مديرية رازح احلدودي

جرائم العدوان األمريكي السعودي 
واملنافقني ليوم اجلمعة )18/

شعبان/1439(ه� املوافق 
2018/5/4(م

�سعدة
• اإ�سابة طفلني مع والدهما بجراح متفاوتة بق�سف 
�س��اروخي �سعودي ا�ستهدفهم مبنزلهم الواقع بطالن يف 

مديرية حيدان ب �سعدة
• ا�ست�سهاد مواطن بنريان حر�س احلدود ال�سعودي 

يف مديرية �سدا احلدودية
بق�سف �ساروخي  امراأة بجروح خطرية  • اإ�س��ابة 
ومدفع��ي �س��عودي عل��ى مناط��ق متفرق��ة م��ن مديرية 

احلدودية #رازح 
• ق�س��ف �س��اروخي ومدفعي �سعودي على مناطق 
متفرقة من مديرية �س��دا احلدودية واأ�سرار يف ممتلكات 

املواطنني
يع��اود  ال�س��عودي  الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان   •
ا�س��تهداف ح��ي عمار ب�س��واحي مدينة �س��حيان بغارة 

رابعة
• 4غ��ارات لط��ريان الع��دوان الأمريكي ال�س��عودي 

على الطريق العام مبديرية باقم
• ق�س��ف �س��اروخي ومدفعي �سعودي على مناطق 

متفرقة من مديرية منبه احلدودية
مارب

• غ��ارة لطريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي على 
مديرية �سرواح

جرائمالعدوان

طيران العدوان يواصل شن غارته االجرامية على احملافظات اليمنية 
للعام الرابع على التوالي مخلف�ًا مزي��دًا من الشه�داء واجلرح�ى

جرائم العدوان االأمريكي ال�صعودي جتاوز تو�صيف جرائم حرب بل هي جرائم ) ارهاب دولة او ارهاب منظم(  الن الغالبية العظمى من املدنيني ا�صتهدفتهم يف مدنهم وقراهم واحيائهم وا�صواقهم و م�صانعهم و قاعات عزائهم او افراحهم 
ومدار�صهم وم�صت�صفياتهم  و غريها من حرماتهم ولي�ش يف جبهات قتال او بالقرب منها ، كي تو�صف بانها خطاء او اال اذا كان اخلطاء هنا مبعنى االثم ولي�ش مبعنى عدم الدقة. . وها نحن نعي�ش اال�صابيع االأولى من العام الرابع من ال�صمود يف 
وجه العدوان، رغم الت�صحيات واجلرائم التي يرتكبها العدوان بحق االبرياء من املدنيني، فال يكاد مير يوم اإال وي�صقط فيه �صحايا.. ويف مواجهة هذا العدوان يجب على املتقاع�صني واملتفرجني التحرك والنفري اإلى اجلبهات، وليكن لهم عربه يف 
غريهم ممن �صكت وتخاذل قبلهم، وليكونوا على يقني باأن العدوان ي�صتهدف كل فئات ال�صعب اليمني دون ا�صتثناء، وما من حل �صواأ ردع العدوان وتلقينه الهزائم والتنكيل بجنوده ومرتزقته يف كل امليادين اجلهادية.. وها نحن نوا�صل معكم 

العام الرابع يف ر�صد ون�رش جرائم العدوان خالل اأيام اال�صبوع، لكي تكون لكم دافعًا، ولتعلموا اأنكم على حق وانكم جند اهلل يف رفع الظلم والطغيان عن امل�صت�صعفني من الن�صاء واالأطفال وكبار ال�صن.



 

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ
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جزيان الجوف

البيضاء

تعز

عملية استدراج نوعية بجبل الدود ومصرع أكثر من 45 جنديًا سعوديًا ومرتزقًا وتدمير 6 آليات

عملي��ة التنكي�ل مستم�رة..
مصرع العشرات من املرتزقة بكمائن وعمليات نوعية ملجاهدي اجليش واللجان الشعبية

خسائر فادحة

نف��ذت قوات اجلي�س واللجان ال�س��عبية يف جبهة 
جيزان عملية ا�ستدراج ناجحة يف جبل الدود حيث 
�س��ن اجلي���س ال�س��عودي ومرتزقت��ه هجوم��اً على 
جبل الدود واإنزال م�س��لي ما دف��ع باأبطال اجلي�س 
واللج��ان ال�س��عبية لو�س��ع تكتيك ع�س��كري نوعي 
ا�س��تدرج على اإث��رة جي�س الع��دو ومرتزقته ثم مت 
الهج��وم عليه��م والتنكي��ل به��م وقتل اأك��رث من 45 
جنديا و�س��ابطا �س��عوديا وكانت العملية النوعية 
مزلزل��ة للع��دو وجعلت��ه كابو�س��ا حقيقي��ا ج��راء 
الإخف��اق املدوي الذي تلقاه جنوده و�س��باطه فلم 
ي��دم �س��يطرتهم على جب��ل الدود ن�س��ف يوم حتى 

من��ي اجلي���س ال�س��عودي بخ�س��ائر فادح��ة اأعادت 
اإل��ى الأذه��ان معرك��ة ال��دود ال�س��هرية يف احلرب 
ال�ساد�س��ة التي متكن جنود اهلل م��ن تطهريها وقتل 
الع�س��رات من اجلنود ال�سعوديني ونتيجة للعملية 
املفاجئة واملوجعة التي تلقاها اجلي�س ال�س��عودي 
ومرتزقت��ه ي��وم الأح��د املا�س��ي يف ذات العملي��ة 
النوعية التي جعلت العدو يخفي خ�سائره الفادحة 
ويع��رتف على ا�س��تحياء مبقتل ٦ م��ن جنوده فيما 
توؤكد م�سادر اجلي�س واللجان ال�سعبية عن �سقوط 
اأكرث من 45 جنديا �س��عوديا ومرتزقا يف حماولتهم 
الفا�س��لة الزح��ف على جب��ل الدود عل��ى الرغم من 

الق�سف اجلوي املكثف ومبختلف الطريان احلربي 
من اأبات�سي اإلى اف 1٦..

ومتك��ن اأبطالنا يف عملياتهم النوعية بجبل الدود 
وقبالت��ه من تدمري ٦ اآليات منها 3 حمملة بالذخائر 
مت تدمريهن ب�س��واريخ موجهه خالل �سد الزحف 

قبالة جبل الدود.
واإلى جان��ب العملية البطولية يف جبل الدود نفذ 
�س��الح املدفعية التاب��ع للجي�س واللجان ال�س��عبية 
ق�س��فاً مدفعياً طال عدة مواقع للجي�س ال�س��عودي 
ومرتزقته يف مواقع نع�ساو واملو�سم ومنفذ الطوال 

واحلثرية.

لق��ي عدد م��ن منافق��ي الع��دوان ال�س��عودي الأمريكي م�س��ارعهم 
واأ�س��يب اآخرون يوم الأحد املا�س��ي اإثر تدمري اآليتني لهم يف حمافظة 

اجلوف.
وذكر م�س��در ع�س��كري من اجلي���س واللجان باجل��وف: اأن وحدة 
الهند�س��ة التابع��ة ملجاه��دي اجلي�س واللج��ان ال�س��عبية متكنت من 
تدمري اآلية ملنافقي ومرتزقة العدوان بعبوة نا�سفة يف جبهة املها�سمة 

مبديرية خب وال�سعف باجلوف.
وكانت وحدة الهند�س��ة قد دمرت اآلية اأخرى يف وقت �س��ابق تابعة 

للمنافقني يف اجلوف ما اأ�سفر عن م�سرع واإ�سابة طاقمها.
كم��ا لقي عدد من مرتزقة العدوان ال�س��عودي الأمريكي م�س��رعهم 
وجرح اآخرون، يوم اخلمي�س املا�سي، خالل ك�سر زحف لهم، وعملية 

هجومية للجي�س واللجان ال�سعبية يف اجلوف.
واأف��اد م�س��در ع�س��كري اأن جماه��دي اجلي���س واللجان ال�س��عبية 
متكن��وا � بع��ون اهلل � من ك�س��ر زحف��ني ملرتزقة الع��دوان على مواقع 
اجلي�س واللجان ال�سعبية يف بري ال�سالمي ب�سحراء الأجا�سر اجلوف.

واأكد امل�س��در وقوع قتل��ى وجرحى يف �س��فوف املرتزقة، وتدمري 
طق��م ع�س��كري حمم��ل به��م ب�س��اروخ موجه خ��الل ت�س��دي وحدات 

اجلي�س واللجان ال�سعبية للزحف.
ياأتي ذلك يف �س��ياق معركة التنكيل التي يخو�سها جماهدو اجلي�س 

واللجان ال�سعبية �سد العدوان ومرتزقته يف خمتلف املحافظات.
كما متكن اأبطال وحدة القنا�سة من قن�س 3 من املنافقني يف املتون

بلغ��ت خ�صائ��ر اجلي���ض ال�صع��ودي خ��الل �صهر 
جريًح��ا يف  قتي��اًل و42   86 الفائ��ت  اأبري��ل 
و�صائ��ل  م��ن  ر�صده��ا  مت  جدي��دة  اإح�صائي��ة 

الإعالم ال�صعودية.
ون�صر الإعالم احلربي اإح�صائية باأعداد واأ�صماء 
القتلى واجلرحى من و�صائل الإعالم ال�صعودية 
العملي��ات  ج��راء  الر�صمي��ة  وغ��ري  الر�صمي��ة 
الع�صكري��ة يف جبهات جيزان وجن��ران وع�صري. 
فيما مل تعلن وكالة الأنباء ال�صعودية الر�صمية 
�ص��وى عن 53 قتي��ال.. واأكد م�ص��در ع�صكري يف 
اجلي�ض واللجان ال�صعبية اأن الأعداد احلقيقية 
للقتل��ى واجلرحى من اجلي���ض ال�صعودي تفوق 
ما يج��ري الإعالن عن��ه يف الإع��الم ال�صعودي 
كون النظام ال�صعودي درج على اإخفاء خ�صائره 
على مدى ال�صن��وات الثالث املا�صية من عدوانه 
على اليمن.. يذكر اأن خ�صائر اجلي�ض ال�صعودي 
خ��الل �صه��ر مار���ض ال�صاب��ق، بلغ��ت 55 قتياًل و 
53 جريًح��ا، بن��اء عل��ى ر�صد لو�صائ��ل الإعالم 
ال�صعودي��ة ليبل��غ اإجم��ايل اإح�صائي��ة �صه��ري 

مار�ض واأبريل مًعا 141 قتياًل و95 جريحا.
 

وفيما يلي قائمة باأ�سماء القتلى واجلرحى:

: القتلى:
ً
أوال

1_ م�سعب حممد البلو�سي

2_ اأحمد ح�سني احلو�سني
3_رئي�س الرقباء / في�سل بن ليف عواد الركابي العنزي

4_عبداهلل بن كليب بن حمده ال �سويدان القحطاين
5_مالزم اأول / �سعد بن فهد املديه�س

٦_متعب بن حمد بن بخيت ال�سناين
7_في�سل حممد ر�سيد العقي�س البلوي

8_حممد ح�سني اآل �سعبان
9_علي بن ح�سن الكد�س ال�سيعري

10_�سامل حممد الزبيدي
11_العريف / اإبراهيم مو�سى

12_عامر اآل ما�سي ع�سريي
13_ نقيب / اأ�سامه بن عبدالرحمن بن عبود

14_الوكيل رقيب / حممد يحيى ح�سن حري�سي 
15_العريف / اإبراهيم بن علي جر�سان البارقي

1٦_نا�سر اأحمد نا�سر وا�سلي
17_علي خميمر حمد القويعاين البلوي

18_يحيى حممد يحيى الفيفي
19_الرقيب / عبدالرحيم بن ح�سن بن عي�سة اجلبريي املالكي

20_عبداهلل �سليم احلويطي
21_حممد �سليمان العطوي
22_رافع �سعدون العنزي

23_مفرح علي عبداهلل اآل م�سوه ع�سريي
24_يحيى عبده واردي خرباين

اآل طال��ع  اأحم��د حمم��د جاب��ر مع��زب  25_الوكي��ل رقي��ب / 
اخلتار�سي

2٦_اأحمد عمر املوهبي

يف  م�س��ارعهم  املنافق��ني  م��ن  ع��ددًا  لق��ي 
حمافظة البي�س��اء بعملي��ات نوعية ملجاهدي 
اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية، واأف��اد م�س��در 
ع�سكري عن م�سرع واإ�سابة عدد من املنافقني 
بج��روح اإث��ر انفج��ار اآليته��م بعب��وة نا�س��فة 
يف جبه��ة قيف��ة بالبي�س��اء..  كما �س��قط قتلى 

وجرحى يف �س��فوف املنافق��ني بانفجار عبوة 
نا�سفة من قبل وحدة الهند�سة يف جبهة ناطع. 
كم��ا لق��ي الع�س��رات م��ن املنافقني م�س��رعهم 
بنريان جماهدي اجلي�س واللجان ال�سعبية يف 
جبهة قانية وممن عرف من ال�سرعى كاًل من:

القي�سي. ح�سني  علي  حممد  • املنافق/ 

الظفري. امل�سوع  حممد  ن�سر  • املنافق/ 
كما لقي املرتزق/ �س��الح عبد اهلل احلجبي 
م�س��رعه بانفج��ار لغ��م زرعه ابط��ال اجلي�س 

واللجان ال�سعبية يف جبهة احلبج
كما �س��ن اأبطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية 
عملية هجومي��ة نوعية على مواق��ع املرتزقة 
يوم اخلمي�س املا�س��ي. حيث اأو�س��ح م�س��در 
واللج��ان  اجلي���س  جماه��دي  اأن   : ع�س��كري 
هجوًم��ا   – اهلل  بع��ون   – �س��نوا  ال�س��عبية 
عل��ى مواق��ع املنافق��ني يف العبدي��ة مبديري��ة 
ناطع حمافظة البي�س��اء، موؤك��ًدا وقوع قتلى 
جماه��دو  نف��ذ  كم��ا  �س��فوفهم.  يف  وجرح��ى 
اجلي���س واللج��ان عملية هجومي��ة ثانية يوم 
اخلمي���س املا�س��ي عل��ى مواق��ع املنافق��ني يف 

قانية و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم

هجوم كاس�ح ألبط�ال اجليش واللجان الش�عبية في الس�احل 
الغربي ومقتل العشرات من املرتزقة بني قيادات ميدانية

�سن اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية هجوماً كا�سحاً من حمورين على مواقع املنافقني يف ال�ساحل الغربي ..
وقال م�سدر ع�سكري اأن الهجوم انطلق من �سمال وغرب موزع ومن جنوب مفرق موزع على مواقع املرتزقة يف ال�ساحل.

واأكد امل�سدر م�سرع واإ�سابة اأعداد من املرتزقة خالل الهجوم على مواقع املرتزقة يف ال�ساحل الغربي ومن بني القتلى كاًل من:
�سعيب. علي  فارع  حممد  عبداهلل  • املرتزق/   املجنحي.               ل�سرم  علي  احمد  نا�سر  • املرتزق/  

ال�سبيحي. بالل  املرادي.               • املرتزق/   املطوع  علوي  احمد  • املرتزق/  
اجلرمل روي�س  عيدرو�س  .               • املنافق/   الزبيدي  قايد  ح�سني  ح�سام  املنافق/   • القيادي 

بعمليات  السعودي  األمريكي  العدوان  ملرتزقة 
نوعية ملجاهدي اجليش واللجان الشعبية

عسري
يدك  • ق�س��ف �س��اروخي ومدفع��ي مكثف 
مواقع اجلي�س ال�س��عودي يف التباب #ال�س��ود 

علب ومنفذ  #واجلمارك 
• قن�س 4 من مرتزقة اجلي�س ال�سعودي يف 

التباب ال�سود قبالة منفذ #علب
• ق�سف �ساروخي ومدفعي على جتمعات 
مرتزق��ة اجلي�س ال�س��عودي يف التباب ال�س��ود 
يف �س��احة وخل��ف منف��ذ عل��ب وقي��ادة حر���س 

احلدود يف ظهران

نهم و مارب 
نه��م: تدمري  • م�س��در ع�س��كري يف جبه��ة 
اآلي��ة ع�س��كرية للمرتزق��ة بعبوة نا�س��فة اأثناء 

حماولة ت�سلل فا�سلة يف عيدة ال�سرقية
اآلي��ة للمنافق��ني  • وح��دة الهند�س��ة تدم��ر 
م��ن   4 وم�س��رع   12.7 عي��ار  مع��دل  حتم��ل 
املنافق��ني كانوا عل��ى متنها يف منطق��ة الظهور 

جنوب غرب اجلدعان
• ق�س��ف مدفع��ي على مواق��ع املنافقني يف 

منطقة الظهور جنوب غرب اجلدعان

منف�ذ قبال�ة  بأضي�ق  للمرتزق�ة  قاس�ية  وانتكاس�ة  بجي�زان  ال�دود  جب�ل  ف�ي  نوعي�ة  اس�تدراج  عملي�ة 
 البق�ع ومصي�دة  كب�رى ف�ي جن�د القفي�ل بلح�ج وعملي�ات تنكيل مس�تمرة ف�ي اجل�وف والبيض�اء وتعز
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نجران

عملية استدراج نوعية بجبل الدود ومصرع أكثر من 45 جنديًا سعوديًا ومرتزقًا وتدمير 6 آليات
الق�سف اجلوي املكثف ومبختلف الطريان احلربي 

من اأبات�سي اإلى اف 1٦..
ومتك��ن اأبطالنا يف عملياتهم النوعية بجبل الدود 
وقبالت��ه من تدمري ٦ اآليات منها 3 حمملة بالذخائر 
مت تدمريهن ب�س��واريخ موجهه خالل �سد الزحف 

قبالة جبل الدود.
واإلى جان��ب العملية البطولية يف جبل الدود نفذ 
�س��الح املدفعية التاب��ع للجي�س واللجان ال�س��عبية 
ق�س��فاً مدفعياً طال عدة مواقع للجي�س ال�س��عودي 
ومرتزقته يف مواقع نع�ساو واملو�سم ومنفذ الطوال 

واحلثرية.

لقي عدد من مرتزقة اجلي�س ال�سعودي م�سارعهم واأ�سيب 
اآخ��رون يوم الأحد املا�س��ي، كم��ا ُدمرت اآلية له��م اإثر هجوم 

مباغت على موقع �سعودي بنجران.
واأو�س��ح م�س��در ع�س��كري: اأن جماهدي اجلي�س واللجان 
ال�س��عبية �س��نوا هجوم��اً مباغت��اً عل��ى موق��ع �س��عودي يف 
ال�س��دي�س م��ا اأدى اإل��ى وق��وع قتل��ى وجرح��ى م��ن مرتزقة 
اجلي�س ال�س��عودي وتدمري اآلية له��م. كما نفذوا عملية اإغارة 
عل��ى مواق��ع املنافقني يف الطلعة و�س��قوط قتل��ى وجرحى يف 

�سفوفهم.
ال�س��بت  ي��وم  اأطلق��ت  ق��د  ال�س��اروخية  الق��وة  وكان��ت 
�ساروخا حملي ال�سنع نوع "زلزال2" على جتمعات اجلنود 
ال�سعوديني �س��رقي املخروق ال�س��غري، كما تعر�ست مواقع 
وجتمعات مرتزقة اجلي�س ال�س��عودي يف �س��حراء الأجا�س��ر 
قبالة نران لق�سف �ساروخي مكثف حقق اإ�سابات مبا�سرة 
يف �س��فوف املرتزقة يف املواقع امل�س��تهدفة.. كم��ا دكت القوة 
ال�س��اروخية واملدفعي��ة للجي���س واللج��ان ال�س��عبية ي��وم 
الثن��ني املا�س��ي جتمعات للجي���س ال�س��عودي ومرتزقته يف 

نران وجيزان.
واأك��د م�س��در ع�س��كري: اأن ق��وة الإ�س��ناد ال�س��اروخي 
واملدفعي التابعة ملجاهدي اجلي�س واللجان ال�سعبية ق�سفت 
جتمعات اجلنود ال�س��عوديني ومرتزقتهم يف منفذ اخل�س��راء 

بنجران حمققًة اإ�سابات دقيقة يف �سفوفهم.
اأن مدفعي��ة اجلي���س واللج��ان دك��ت  واأ�س��اف امل�س��در 
جتمع��ات للجن��ود ال�س��عوديني ومرتزقته��م يف مع�س��كر اأب��و 
امل�س ومواقع املحاني�س والطوال واحلثرية بجيزان حمققًة 

�س��ربات منكلة يف �سفوفهم.. كما دمر اأبطال اجلي�س واللجان 
ال�س��عبية اآلية �س��عودية ما اأ�س��فر ع��ن م�س��رع طاقمها، كما 

ا�ستهدفوا جرافة ب�ساروخ موجه يف نران.
واأكد م�سدر ع�سكري: اأن اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية 
متكنوا من تدمري اآلية ع�سكرية �سعودية وم�سرع طاقمها اإثر 

كمني حمكم يف طريق موقع ال�سبعة بنجران.
كم��ا ا�س��تهدف اأبط��ال اجلي�س واللج��ان جرافة ع�س��كرية 

�سعودية يف موقع ال�سدي�س ب�ساروخ موجه.
ويف �س��ياق منف�سل ق�س��ف �س��الح املدفعية التابع للجي�س 

واللجان ال�سعبية موقع نهوقة بعدد من القذائف.
يذك��ر اأن اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية ق�س��فوا بالقذائ��ف 
وال�س��واريخ جتمع��ات اجلن��ود ال�س��عوديني ومرتزقتهم يف 

منفذ اخل�سراء و�سحراء البقع.
كم��ا لق��ي 3 جن��ود �س��عوديني م�س��ارعهم ي��وم الأربع��اء 
املا�س��ي، بر�س��ا�س قنا�س��ة اجلي���س واللجان ال�س��عبية يف 

موقعي ال�سدي�س وال�سبكة بنجران.
كما تلقى املرتزقة انتكا�س��ة قا�س��ية يف منطقة اأ�سيق قبالة 
منفذ علب مبحاولة زحف فا�سلة مني املرتزقة بخ�سائر فادحة 
يف العدد والعتاد و�س��قط منهم الع�سرات قتلى وجرحى وقال 
م�سدر ع�سكري: اأن اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية متكنوا 
� بع��ون اهلل � من ك�س��ر حماولة زح��ف للمرتزق��ة على منطقة 

اأ�سيق قبالة منفذ علب.
امل�س��در الع�س��كري: زح��ف مرتزق��ة اجلي���س ال�س��عودي 

ا�ستمر ل�ساعات دون حتقيق اأي تقدم ميداين

امل�س��در الع�س��كري: �س��قوط اأع��داد كب��رية م��ن القتل��ى 
واجلرح��ى م��ن مرتزق��ة اجلي���س ال�س��عودي خالل انك�س��ار 

الزحف
امل�سدر الع�س��كري: اغتنام اأ�س��لحة متنوعة عقب انك�سار 
الزح��ف . م�س��يدة كب��رية للمرتزقة بنج��د القفيل و�س��قوط 

اأعداد كبرية من املرتزقة قتلى وجرحى
ح��اول الع��دو ومرتزقته م��ن الزحف املكثف عل��ى منطقة 
ن��د القفيل يف حمافظة حلج حتت ا�س��ناد جوي مكثف ولكن 
جماه��دي اجلي�س واللجان ال�س��عبية � بف�س��ل اهلل � كانوا لهم 
باملر�ساد ومتكنوا من التنكيل باملرتزقة و�سقط اأعداد كبرية 
م��ن املرتزقة قتل��ى وجرحى ومتكن اأبط��ال اجلي�س واللجان 

من اإحكام قب�ستهم على ذات املنطقة.

انتكاسة قاسية للمرتزقة في منطقة أضيق قبالة منفذ البقع وجنران تتحول إلى مقابر جماعية للجيش السعودي ومرتزقته 

2_ اأحمد ح�سني احلو�سني
3_رئي�س الرقباء / في�سل بن ليف عواد الركابي العنزي

4_عبداهلل بن كليب بن حمده ال �سويدان القحطاين
5_مالزم اأول / �سعد بن فهد املديه�س

٦_متعب بن حمد بن بخيت ال�سناين
7_في�سل حممد ر�سيد العقي�س البلوي

8_حممد ح�سني اآل �سعبان
9_علي بن ح�سن الكد�س ال�سيعري

10_�سامل حممد الزبيدي
11_العريف / اإبراهيم مو�سى

12_عامر اآل ما�سي ع�سريي
13_ نقيب / اأ�سامه بن عبدالرحمن بن عبود

14_الوكيل رقيب / حممد يحيى ح�سن حري�سي 
15_العريف / اإبراهيم بن علي جر�سان البارقي

1٦_نا�سر اأحمد نا�سر وا�سلي
17_علي خميمر حمد القويعاين البلوي

18_يحيى حممد يحيى الفيفي
19_الرقيب / عبدالرحيم بن ح�سن بن عي�سة اجلبريي املالكي

20_عبداهلل �سليم احلويطي
21_حممد �سليمان العطوي
22_رافع �سعدون العنزي

23_مفرح علي عبداهلل اآل م�سوه ع�سريي
24_يحيى عبده واردي خرباين

اآل طال��ع  اأحم��د حمم��د جاب��ر مع��زب  25_الوكي��ل رقي��ب / 
اخلتار�سي

2٦_اأحمد عمر املوهبي

27_عبدالرحمن �سامي
28_حكيم م�سلح حنتو�س العمري

29_علي غروري
30_ح�سن بن علي اأحمد  ع�سريي

31_رقيب اأول / عبداهلل اأحمد اللغبي العبديل
32_العريف / علي بن حممد يحيى الغروي  املقعدي

33_ كمال يعقوب  حم�سن حكمي
34_عبداهلل عبدالرحيم الطويلي املالكي

35_الوكيل رقيب / خالد بن خمي�سري العلوي احلربي
3٦__حمدان القي�سي

37_عبده علي عبده الزبيدي
38__ر�سي حممد يحيى ال�سوابي النا�سري

39__�سعيد بن علي بن فرج ال�سلوي
40_حممد عامر �سعيبي

41_الرقيب / جربان علي حممد العزي املالكي
42_�سعود �سعدي قليل ال و�ساح املنت�سري

43_اجلندي اأول / حممد بن جربان علي اليحيوي املالكي
44_ح�سن مرعي علي اجلحيني ال�سهري

45_حممد عامر ع�سريي
4٦_اجلندي اأول / جابر يحيى جابر  القي�سي

47–حممد مو�سى الفيفي
48_خالد �سليمان بن فرحان الفيفي

49_خالد حممد غر�سان الغامري
50_اجلندي اأول / يو�سف بن ابراهيم حممد اآل عقيل

51–العريف / عبده علي الزبيدي
52_اجلندي اأول / في�سل بن مو�سى حممد القي�سي

53_وكيل رقيب / جربان بن علي العزي املالكي
54_الرقيب / ماجد بن مبارك ال�سوره ال عاطف القحطاين

55–الرقيب / فايز عبدالرحمن الرباعي ال�سهري
5٦–الرقيب / �سعيد ظافر بن مداوي الأثلي

57_خالد ر�سيد العمراين احلويطي
58_اأجمد بن �سحوي الن�سريي البلوي

59_العريف املظلي / نايف بن فرحان اجلبل العنزي
٦0–عبدالرحمن ع�سان م�سلح العامري

٦1_�سعود �سامل �سليمان الثويني املن�سوري البلوي
٦2_مرتك اآل مطري ال�سهري

٦3_اإبراهيم احمد علي  بن �سياح احل�سني
٦4_اإبراهيم مرعي املطرقي

٦5_املالزم اأول / عبداهلل اإبراهيم ال�سليم
٦٦_�سعود دهيمان امل�سياين العنزي

٦7_اجلندي / حممد �سعود العنزي اجلعفري
٦8_علي بن ح�سني خلوي

٦9_حممد �سحيمي حممد الرفودي
70_ اأحمد جابر يحيى حمزري

71_وكيل رقيب / �سامل بن م�سعود عامر ع�سريي
72_وليد �سعد عبدالرحمن ال�سهراين

73_العريف / علي عبده حممد حمدي
74_�سلطان �سامل الغنامي احلويطي

75_اجلندي اأول / عي�سة بن عبدالرحيم الغامدي
7٦_علي حممد حوذان

77_اأحمد عبده احمد فوطه
78_عبدالرحمن ع�سان العامري

79_نايف فرحان اجلبل العنزي 
80_اأحمد حممد املحمادي

81_خالد بن ح�سن بن مو�سى حزميي
82_حمد بن علي حمزة الكيادي

83-  الرقيب/ عبداهلل علي عبداهلل احلربي
84- رقيب اأول/ حممد ح�سن �سليمان العكام

85-  العريف/ ح�سني حممد احمد فقيهي
8٦-  اجلندي اأول/ �سامل بن حممد املنجحي

: الجرحى:
ً
ثانيا

1_الرقيب / مطلق بن فراج بن �ساوي القريف البقمي
2_�سامي عوي�س الغنامي احلويطي

3_ الوكيل رقيب / مرعي بن ح�سن الثوعي
4_ زيد عوده حماد بن هدلن العطيفي

5_ بدر بن عبداهلل اجلهني
٦_حممد مو�سى الزبيدي

7_عبداملجيد الغامدي
8_علي بن مهدي بن جبار ال�سنديل

9_املالزم / �ساري بن علي بن خليوي القلعى املطريي
10_ح�سني جابر �سلمان اللغبي العبديل

11_ اأحمد �سالح عوي�سة العي�سي
12_عبداهلل م�سبب مرعي ال كلثوم

13_م�سعل غالب العتيبي
14_اأحمد ف�سل الرا�سدي

15_حممد الزيري
1٦_العريف / عامر ابراهيم منتهى املع�سي

17_الرقيب / نواف م�سلط الذيابي
18_ �سعد بن فراج القري�سي ال�سبيعي

19_جار اهلل بن علي العمري
20_بندر �سبيان و�سل اهلل العازمي

21_مرزوق البقمي
22_فهد بن هيا�س الزهراين

23_ملحان نايف بن جزاء املي�سوي
24_ اجلندي اأول / ح�سن �سراحيلي

25_ عبد اهلل علي عبدالرحمن ابو طالب  
2٦_اأحمد جابر جربان ال�سراحيلي الفيفي

27_حممد اليزيدي
28_املالزم اأول / عبداهلل ابراهيم ال�سليم

29_�سعيد بن عميد بن مدري ال�سدادي
30_�سطام مطلق عطنان العيا�سي

31_عي�سى دحان
32_�سعود القحطاين

33_عبداهلل حممد املنيع
34_حممد عوظه الهويكب ال�سماين احلارثي

35_عبداهلل علي يحيى العماري
3٦_نا�سر بواج م�سعر ال ما�سي

37_عبداهلل �سراحيلي
38_املالزم / نا�سر عبيد البليدان

39_عاي�س فريج ال�سنديل
40_وكيل رقيب / �سعيد م�سني �سبنان العي�سي

41_دروي�س حمزة ع�سريي
42- اجلندي/ عبدالعزيز مطلق العطار العطوي

.

منف�ذ قبال�ة  بأضي�ق  للمرتزق�ة  قاس�ية  وانتكاس�ة  بجي�زان  ال�دود  جب�ل  ف�ي  نوعي�ة  اس�تدراج  عملي�ة 
 البق�ع ومصي�دة  كب�رى ف�ي جن�د القفي�ل بلح�ج وعملي�ات تنكيل مس�تمرة ف�ي اجل�وف والبيض�اء وتعز
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يب��دو اأن اإنهاء الوجود الإرهابي امل�س��لح يف مناطق 
جن��وب دم�س��ق ب��ات م�س��األة وق��ٍت ل اأك��رث، اإرهابيو 
مناط��ق احلج��ر الأ�س��ود و  “داع���س” يتقهق��رون يف 
خمي��م الريموك اأمام �س��ربات اجلي�س ال�س��وري الذي 
يو�سك على دخول بلدات يلدا و ببيال و بيت �سحم بعد 
النتهاء من تنفيذ اتفاق اإجالء امل�س��لحني املتواجدين 
فيه��م نحو ال�س��مال ال�س��وري و ما لهذا الأم��ر من وزٍن 
�س��ُيحدثه عل��ى املل��ف الع�س��كري �س��د داع���س جلهة 
ت�س��ييق اخلن��اق عليه اأكرث، كما �س��يكون ملل��ف اإنهاء 
الوجود الإرهاب��ي يف مناطق اجلنوب الدم�س��قي وزٌن 

كبرٌي اأي�ساً على امللف ال�سيا�سي.   
 العمل الع�سكري على مواقع اإرهابيي تنظيم داع�س 
يف خمي��م الريم��وك و احلج��ر الأ�س��ود جنوب دم�س��ق 
ب��ات يف مراحله الأخرية بعدما متكن��ت قوات اجلي�س 
ال�س��وري م��ن ف�س��ل خط��وط اإمداده��م ع��ن بع�س��ها 
البع�س يف املنطقتني و ح�سرهم اأكرث عن طريق تكثيف 
الهجمات الربية للقوات املتقدمة، و يف هذا ال�سياق قال 
العميد املتقاعد و اخلبري الع�س��كري و ال�س��رتاتيجي 
قا�س��م قنرب ملوق��ع “العه��د” الإخب��اري اأّن “ اجلي�س 

ال�س��وري يق��وم بعملي��ات ت�س��احلية ببع���س مناطق 
اجلنوب الدم�سقي و اأخرى ع�سكرية دقيقة يف منطقتي 
احلجر الأ�س��ود و خميم الريموك اأ�س��به م��ا تكون اإلى 
العملي��ات اجلراحية التي جتري يف الطب، و القيادتان 
الع�س��كرية و ال�سيا�س��ية يف �س��وريا اأخذت على عاتقها 
حل ملف اجلنوب الدم�س��قي مب�س��ارين اثن��ني، اأولهما 
احل��ل الع�س��كري م��ع تنظيم داع���س الإرهاب��ي  الذي 
يرف���س اخلروج من احلجر الأ�س��ود و خميم الريموك 
و ت�س��ليم �س��الحه، و الث��اين ه��و احل��ل التفاو�س��ي  و 
امل�س��احلات مع بع�س اجلماعات امل�سلحة التي تخرج 

اليوم من بلدات يلدا و ببيال و بيت �سحم”.
مواق��ع  عل��ى  الع�س��كري  العم��ل   “ اأّن  اأ�س��اف  و 
الت�ساحلي يف  العمل  “داع�س” يتوازى و يتزامن مع 
البلدات املذك��ورة، و حترير خميم الريموك و احلجر 
الأ�س��ود مل يُطل زمنياً لأن كل معركة يخو�سها اجلي�س 
ال�س��وري لها خ�سو�س��يتها الع�س��كرية و له��ا عواملها 
التكتيكية و ال�س��رتاتيجية التي حتك��م عامل الزمن و 
م��ن ا�س��تطاع حترير الكثري م��ن املناطق عل��ى امتداد 
امل�س��احة اجلغرافي��ة ال�س��ورية لن يعج��ز عن حترير 

حيي الريموك و احلجر من الإرهابيني”، م�سريًا اإلى اأّن 
“ اجلي�س ال�سوري ا�ستطاعت حترير ق�سم من املنطقة 
التي ي�س��يطر عليها داع�س يف خميم الريموك خالل مدة 
ق�سرية، و مل يتبَق له �سوى م�ساحة ثالثة كيلو مرتات 
مربعة من اأ�س��ل �سبعة ي�سيطر عليها داع�س يف احلجر 
الأ�س��ود، كما ا�ستطاع �سطر تلك املنطقة اإلى حمورين، 
حم��ور الأع��الف  و حم��ور املقاب��ر و الق��وات املتقدمة 

متار�س عملية احل�سر و الع�سر على اإرهابيي التنظيم 
يف املحورين و ق�س��م مناطق ال�س��يطرة تدريجياً و هو 
الأ�س��لوب التكتيك��ي الذي ينا�س��ب طبيع��ة املعركة و 
طبيع��ة املنطق��ة اجلغرافي��ة و من خالله ُت�س��ل حركة  

داع�س و قدرات اإرهابييه القتالية”.
هذا العمل الع�س��كري يتوازى م��ع اإمتام املرحلة 
الأول��ى م��ن اتف��اق ت�س��وية بل��دات يل��دا و ببي��ال و 

بي��ت �س��حم بخ��روج الدفع��ة الأولى من امل�س��لحني 
الراف�س��ني لت�س��وية اأو�س��اعهم برفقة عوائلهم اإلى 
اإدلب و جرابل�س يف ال�س��مال ال�س��وري ح�سب حديث 
قنرب الذي اأكد ملوقع “العهد” الإخباري اأّن “ اإناز 
التفاق �سي�س��اعد اجلي�س للدخول اإلى نقاط جديدة 
حماذية ملخي��م الريموك و احلجر الأ�س��ود و بالتايل 
تكثيف ال�سغط على تنظيم “داع�س” و ح�ساره من 

جميع اجلهات.
يف ه��ذا ال�س��ياق ت�س��ري التقدي��رات الع�س��كرية اإلى 
قرب حترير املنطقة ب�س��كل كامل و �سيتم اإعالن دم�سق 
وريفها خاليني من الوجود الإرهابي امل�سلح خالل مدة 
ق�س��رية جدًا”.. و خت��م قنرب حديث��ه ل�”العهد” قائاًل 
اأّن “ م�س��ار املفاو�سات ال�سيا�سية �س��يتغرّي حتماً بعد 
ن�س��ر اجلي�س ال�س��وري ال�س��ريع يف الغوطة ال�سرقية 
و مناط��ق جن��وب دم�س��ق فما �س��يتم احلدي��ث عنه يف 
املفاو�س��ات ُيح��ّدد يف املي��دان و اخلرائط ال�سيا�س��ية 
�ستتغري بعد اإخالء العا�سمة و حميطها من الإرهابيني 
و �س��ُيرتجم الن�س��ر امليداين لآخر �سيا�س��ي يف م�سارات 

جنيف و اأ�ستانة “.

تاريخ

محمد لواتي

تعي���س ال�سيا�س��ة ال�س��عودية يف ف��رتة م��ن ال�س��ياع 
والهزائم و�س��ط ثقاف��ة متطّرفة هيمنت على �س��لوكها يف 

املنطقة.
يب��دو اأن الوزير عادل اجلبري ل يوؤمن باأن ال�سيا�س��ة 
مبادئ بق��در ما يوؤمن مبحتويات الفو�س��ى التي ُيطلقها 
م��ن حني اإلى اآخر، مّرة يقول: »الرئي�س الأ�س��د عليه اأن 
يرح��ل« واأخ��رى يق��ول اإن ح��زب اهلل »اإرهاب��ي« ومثله 
حما���س !! يف ح��ني يرى يف اإ�س��رائيل �س��ديقة ول بّد من 
التعاُمل معها على وفق �س��راكة ا�س��رتاتيجية �سد الكل 
ومن هنا ي�س��دق فيه قول املعّري »واأذا اأتتك مذّمتي من 
ناق�سٍ فهي ال�س��هادة يل ب��اأين كامل« ولي�س هذا فح�س��ب 
فقد طلبت ال�س��عودية وعل��ى مدار تاريخه��ا من اأمريكا 
حتطي��م ال��دول العربية »لتهن��اأ هي واأم��ريكا« كما جاء 
يف ر�س��الة امللك في�س��ل املُ�س��ّربة اإلى الرئي�س جون�سون 
بتاريخ 19٦٦/12/22 )اأن تقوم اأمريكا بدعم اإ�سرائيل 
عل��ى م�س��ر( )اإن �س��وريا ه��ي الث��اين األ ت�س��لم من هذا 
الهج��وم( ث��م )ال�س��تيالء عل��ى قط��اع غ��ّزة( و)تقوية 
م�س��طفى الب��ارزاين باإم��داده لإقام��ة حكوم��ة كردية يف 
�سمال العراق( وامللك عبداهلل �سار بدوره على نهجه وقد 
ف�س��حه الوزير جون كريي حيث ق��ال »اإن امللك عبداهلل 

طلب منه ر�سمياً �سرب اإيران«..
ل عليهم من املعار�س��ة الذين  يف �س��وريا من كانت تعِوّ

ي�س��بهون ال�س��ناديق املثقوبة من الأ�س��فل يف ال�س��تيالء 
واملُف��ربك  اخلري��ف.  كاأوراق  �س��قطوا  ال�س��لطة  عل��ى 
منه��م ه��رب بامل��ال املُّقدم لأتباع��ه رواتب �س��هرية …. 
ال�س��عودية تب��دو ب��ال نواف��ذ ول اأب��واب اأم��ام الهزائ��م 
املُتتالية ومنها الحتالل الأمريكي، ح�سرت كل جروحها 
يف معب��د ال�سيا�س��ة املُتع��ّددة الوج��وه واملناف��ع لغريها 
وهي ل متتلك اأّي ت�س��ّور فيه��ا خارج الكاراج املايل الذي 
ت�س��ّوق به خراف��ات الوّهابية .. »داع�س« اأن�س��اأتها قهرًا 
بوا�س��طة الفكر الوّهاب��ي الذي ل يتج��اوز مذهبه بكامله 
ح��د كلمات خُمت�س��َرة »حُماربة ال�س��رك« وه��دم القبور 
خ لع�س��وٍر من  واأقبي��ة بقايا الديان��ات القدمية التي توؤِرّ
احلياة الب�س��رية... مذهب بهذا التوّج��ه ملُحاربة القبور 
ب��دًل م��ن الإحي��اء للدين مب��ا يتواف��ق مع الع�س��ر ومع 
الإ�س��الم ذاته هو عني اخلطيئة لأن��ه يف الواقع هو اأقرب 
اإلى الغ�ّس الديني منه اإلى الجتهاد يف الدين…الوّهابية 
تبدو ومنذ ن�س��اأتها على خارطة الدم وكاأن من ن�س��روها 
طّن��وا اأن فتوى واحدة من ُمفتيهم الأكرب ترفعها وُترهق 
غريه��ا بالِف��نَت الأخرى..تّدعي �س��حافة ومراكز البحث 
ل��دى دول اخلليج، اأن دولها حُتارب »داع�س« واأن اإيران 
هي من اأن�ساأته !! واأن قطر مثّلت اللعبة القِذرة يف جمل�س 
التع��اون اخلليجي .. كالم يبدو قَبلي��اً اإلى اأبعد احلدود 
الع��رب يف اجلاهلي��ة ل يكذب��ون ويحرتم��ون  واإن كان 
�سعائرهم الدينية..حني ُيفتي مفتي بني �سعود باأن اإيران 
»جمو�س��ية« واأهله��ا »كّف��ار« فهو يع��ي جي��دًا اأن كالمه 
غ��ري �س��حيح ، ولكن يق��ول ذلك اإر�س��اء لالتف��اق املرَُبم 

بني املوؤ�ّس�س��ة الدينية واملوؤ�ّس�س��ة ال�سيا�سية…. وكان 
التف��اق كالآتي: يكون »لأمري املوؤمنني حمّمد بن �س��عود 
)الطرف الأول( وذرّيته من بعده، ال�س��لطة الزمنية، اأي 
احُلك��م« ويكون »لالإمام« حمّمد بن عبد الوهاب )الطرف 
الث��اين( وذرّيته من بعده ال�س��لطة الديني��ة« اأي الإفتاء، 
والتكفري، من لي�س��وا مع الوّهابي��ة ول يدفعون ما لديهم 
م��ن مال لها، وهكذا مّتت ال�س��فقة. ف�ُس��ّمَي الطرف الأول 
با�سم »اإمام امل�سلمني«، و�ُسّمَي الطرف الثاين با�سم »اإمام 
الدع��وة« وهذا ه��و »داع�س »التاريخ��ي .. لكن يف مقابل 
ه��ذا التجويف يق��ول اإمام اآخر من الريا�س )اإن ال�س��يعة 
م�س��لمون والأبا�س��ية اأي�س��اً…….(، اإن بن��ي �س��عود 

يعّدون اأنف�سهم من الأطهار وقادة العامل ال�سّني.
ورمب��ا هم يف نظرهم فق��ط اأقرب اإلى �س��حابة النبّي، 
الأم��ري القط��ري متيم بن حمد ذهب اإلى م��ا هو اأبعد من 
ذل��ك يف نقده له��م عندما انتق��د اإنفاقهم مئ��ات املليارات 
م��ن ال��دولرات عل��ى �س��راء الأ�س��لحة ب��دًل م��ن اإنفاق 
ه��ذه الأم��وال على م�س��اريع التنمي��ة، وتكّهن ب��اأن اأيام 
»دونال��د ترامب« باتت مع��دودة ول يوجد اإلى حد الآن 
يف م��ن دول اخللي��ج م��ن ل ينت�س��ب اإلى غ��ري الوّهابية 
فه��م يوؤمنون جميعه��م بالتط��ّرف يف املذه��ب الوّهابي ، 
ول ي�س��تخدمونه اإل تلبي��ة لغرائز القت��ل التي يّتبعونها 
والت��ي اأمليت عليه��م يف اخلطاب الديني املوؤ�ّس���س ملبداأ 
التكفري…اإن الغرب بالتاأكيد لي�س غبياً.. والغرب اأي�ساً 
حني ُيقّرر ت�سديد ال�سعودية ومن حلقها فاتورة احلرب 
على �س��وريا وليبيا واليمن، ل يوؤمن باحلرية لهم خارج 

القهر املايل ملالهم ول بالدميقراطية اإل مبا تلوكه الأل�سن 
اأمام كامريات العامل، لأن الدميقراطية اإن ُطّبقت ترجع 
عل��ى اأدعيائه��ا بالوكالة.. لق��د تكّلم »ترام��ب« يف بداية 
حملت��ه عن ال�س��عودية كالماً ُم�س��يناً وُم�س��جاًل ووعدها 
باجلزي��ة مقاب��ل حمايته��ا، واحلماية هنا غري وا�س��حة 
لأن ل اأحد يريد لل�س��عودية حرباً �سرو�ساً �سّدها ت�سعل 
املنطقة كلها ، بل اإن داخلها امل�س��كون باخلطاأ التاريخي 
الذي ح�س��رت نف�س��ها في��ه من��ذ البداية هو ال��ذي مُيلي 
عليه��ا ه��ذا اخل��وف ..؟.. حني رف�س��ت با�س��م املذهبية 
الدينية اأي راأي ل يلتقي ونظرتها ال�سّيئة للدين �سخرت 
لذلك اأكرث من �س��بعني ملي��ار دولر لت�س��ويقه بداية من 
من�سف �س��بعينيات القرن املا�س��ي، كما �سّخرت قنوات 
ف�س��ائية ظاهره��ا دين��ي وباطنه��ا �سيا�س��ي ُمنح��ِرف، 
وبُدع��اة اأغلبهم يبحث من وراء ذلك عن الرثاء الفاِح�س 
وال��زواج املتوا�س��ل ورمبا م��ن دون انقط��اع .. بل اإنها 
اأوقعت العامل الإ�سالمي يف اجلزء الفقري منه يف تبعّيتها 

بالر�س��اوى حلكامه وحتى ت�سخري احلّج جماناً للبع�س 
فيه��ا ل حب��ا فيه��م ول تقّرباً اإل��ى اهلل زلفى ولكن ق�س��د 
ت�س��خريهم وقت احلاجة للدفاع عن �س��يئاتها بالتهريج 
ال�سيا�س��ي.. ثم هل من احُلكم الإ�س��المي اأن يتوّلى اأبناء 
�س��لمان وحدهم يف امل�سوؤولية ق�س��د تو�سيلهم خلفاً اإلى 
احلكم ال�س��مويل مثل من �س��بقوهم.. لق��د كان قبله بندر 
بن �س��لطان »�سفري اململكة ثم مدير خمابراتها« اأحد اأهم 
العابثني مب�س��الح الأمن القوم��ي العربي لفائدة الغرب 
كله ، بل كان اأهم املُنّظرين لالإرهاب »الداع�سي« يف جزء 
مه��م من القاّرة الآ�س��يوية حت��ى اأنه يف اإح��دى زياراته 
لرو�س��يا طل��ب م��ن »فالدميري بوت��ني« »رف��ع يديه عن 
�سوريا لت�سقط يف فم الوّهابية ويقوم هو مبنع املُتطّرفني 
من �س��ّن هجم��ات على رو�س��يا اأثناء الألع��اب الأوملبية 
ال�س��توية التي جرت يف �سو�س��تي ، فما كان من بوتني اإل 
اإن قال له ل�س��نا اأغبياء اإلى هذا احلد الذي تت�س��ّوروننا 

يف ما اأنتم عليه.

د. كاظم ناصر

من �س��خريات القدر اأن الولي��ات املتحدة الأمريكي��ة، الدولة التي 
تّدع��ي باأّنها حامي��ة الدميقراطية وحقوق الإن�س��ان، ق��د حتّولت اإلى 
دولة داعمة للطغاة والطغيان، وعدوة لالإن�س��ان ومدافعة عن ظامليه 
وم�س��تبديه وقاتليه. تاري��خ اأمريكا ملّطخ بالدم��اء؛ لقد قتلت ماليني 
النا���س، وكانت اأول من ا�س��تخدم القنبلة النووي��ة، وتدّخلت يف عدد 

كب��ري م��ن دول الع��امل لي���س لدع��م الدميقراطي��ة وحتقي��ق العدال��ة 
الجتماعي��ة، ب��ل دفاع��ا عن م�س��احلها وعمالئه��ا احلكام الفا�س��دين 
املف�س��دين. الإدارات الأمريكية املتعاقبة منذ احلرب العاملية الثانية 
معروف��ة بعدائها لأمتن��ا العربية؛ لقد بذلت كل جه��د ممكن لإجها�س 
املد القومي العربي واإف�س��ال حمولت توحيد الوطن العربي، ودعمت 
وحم��ت عمالءها من احلكام العرب، وحمت اإ�س��رائيل ودعمتها باملال 
وزودته��ا باأح��دث الأ�س��لحة ؛ لكن التاري��خ �س��يذكر اأن اإدارة دونالد 

ترام��ب ه��ي الأك��رث تاأيي��دا لإ�س��رائيل والأ�س��واأ يف عدائه��ا للع��رب 
والعروب��ة وفل�س��طني و�س��عبها. اإن ق��رارات ترام��ب الأخ��رية الت��ي 
ت�س��ّمنت تهوي��د القد�س ونق��ل ال�س��فارة الأمريكي��ة اإليه��ا، والتهديد 
بالوقف الكامل مل�س��اعدات بالده للفل�س��طينيني، واإغالق مكتب منظمة 
التحرير يف وا�س��نطن، ومعاقب��ة الدول التي تدعم حق الفل�س��طينيني 
امل�س��روع يف مواجه��ة الحتالل، والن�س��حاب من اليون�س��كو بدعوى 
اأن املنظمة توؤيد الفل�س��طينيني، وتخفي���س الدعم املايل لالأمم املتحدة 
ومنظم��ة اإغاث��ة وت�س��غيل الالجئ��ني الفل�س��طينيني، والتخل��ي ع��ن 
ح��ل الدولت��ني، ودع��م ال�س��تيطان و�س��رقة الأرا�س��ي الفل�س��طينية، 
وحماولة ت�س��فية الق�سية الفل�س��طينية باإلزام الفل�سطينيني والعرب 
بقبول حل اإ�س��رائيلي ي�س��مونه »�س��فقة القرن«، واأخريا ولي�س اآخرا 
و�س��ع اإ�س��ماعيل هنية رئي�س املكتب ال�سيا�س��ي حلرك��ة حما�س على 
قائم��ة الإرهاب لي�س��ت اإل حقائق دامغة تثب��ت اأن اإدارة ترامب تقرر 
�سيا�س��تها وخططه��ا يف التعام��ل م��ع الفل�س��طينيني والع��رب وفقا ملا 
يطلبه منها ال�س��هاينة وعلى راأ�س��هم نتنياهو وحكومته. منذ و�سول 
ترام��ب واإدارت��ه اإل��ى البيت الأبي�س، هم واإ�س��رائيل يرفعون �س��قف 
مطالبهم، وي�سّعدون عدوانهم �سّد فل�سطني والوطن العربي تدريجيا 
وباأ�س��لوب منهج��ي لأنه��م يعتق��دون اأن اأ�س��دقاءهم احل��كام العرب 

يدعمون �سيا�س��اتهم وخمّططاتهم وموؤامراتهم لإعادة ترتيب اأو�ساع 
املنطق��ة مقاب��ل حمايته��م، وان ال�س��عوب العربي��ة الت��ي تتحّكم فيها 
املخاب��رات واأجهزة الأمن مكّبلة وحمبطة، وتعاين من الفقر، وجتري 
وراء رغي��ف اخلب��ز ول ح��ول لها ول قوة. لالأ�س��ف ال�س��ديد اأن ردود 
فعل ال�س��عوب العربية ال�س��عيفة، ومواقف احل��كام العرب املخزية 
املوؤي��دة ل�سيا�س��ات اإدارة ترامب العدوانية �س��د اأمتنا، خا�س��ة تلك 
التي اأعقبت تهويد القد�س وتقدميها هدية جمانّية لإ�س��رائيل، �سجعت 
الإدارة الأمريكية على ال�س��تمرار يف �سيا�س��اتها العدوانية التي كان 
اآخرها اإدراج ا�سم اإ�سماعيل هنّية على قائمة الإرهاب. اإ�سماعيل هنية 
لي�س اإرهابيا؛ اإنه منا�س��ل فل�س��طيني يقاوم الحتالل ويعمل من اأجل 
دحر العدوان الأمريكي ال�س��هيوين. الإرهابيون الذين يجب اأن تدرج 
اأ�س��ماءهم يف قوائ��م الإره��اب، ويقّدم��ون اإلى حمكمة الع��دل الدولية 
هم نتنياهو وال�س��هاينة الذين يرف�س��ون ال�سالم، ويرتكبون اجلرائم 
بحق فل�سطني و�سعبها على مدار ال�ساعة، ويعّر�سون الأمن وال�سالم 
يف املنطق��ة والعامل للخطر. قادة اأمريكا واإ�س��رائيل ل يفهمون اإل لغة 
الق��وة، وم��ا دام الوطن العربي مفككا و�س��عوبه م�س��طهدة ومغّيبة، 
�سي�س��تمر ترام��ب ونتنياه��و وم��ن ل��ّف لفيفه��م يف غّيه��م وموؤامراتهم 

وا�ستخفافهم بنا وبقادتنا واأوطاننا.

ت���������������اري���������������خ أم������������ري������������ك������������ا امل������������ل������������ّط������������خ ب����������ال����������دم����������اء

ال���س���ع���ودي���ة .. غ���ارق���ة ف���ي ال��ب��ل��ب��ل��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة!!

جنوب دمشق إلى حضن الدولة السورية.. بالعمل العسكري و التسويات
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انطلق��ت مبحافظ��ة ذمار اأك��رب حملة 
لدع��م القوة ال�س��اروخية اليمنية وذلك 
ترجمة مل�س��روع الرئي�س ال�سهيد �سالح 
ال�س��ماد “ي��د حتم��ي ويد تبن��ي” الذي 
د�س��نه مطل��ع الع��ام الرابع م��ن الثبات 

وال�سمود.
اأبن��اء ذمار اأكدوا اأن احلملة لن تكون 
الأخرية واإمن��ا غي�س من في�س البداية 
الت��ي �ست�س��تمر حت��ى حتقي��ق الن�س��ر 
وطرد قوى الغزو والعدوان، م�س��يفني 
اأن القوة ال�س��اروخية هي اليد الطولى 
لل�س��عب اليمن��ي يف مواجه��ة الع��دوان 
ودعوا اجلمي��ع للتفاعل مع هذه احلملة 
كاأق��ل واجب للرد عل��ى جرائم العدوان 
وللم�ساركة يف تطوير القوة ال�ساروخية 

وانت�سارا لل�سعب اليمني.
اأقام��ت الهيئ��ة الن�س��ائية  اإل��ى ذل��ك 
الثقافي��ة العام��ة مبديري��ة احل��دا قرية 

اجلمع��ة  الي��وم  ك��راع  وقري��ه  امللح��ا 
فعالي��ات الوف��اء ل��دم الرئي�س ال�س��هيد 

�سالح ال�سماد.
رثائي��ة  انا�س��يد  الفعاليت��ني  تخل��ل 
وا�س��عار مع��ربة ع��ن املنا�س��بة و�س��ط 

تاأكيد امل�س��اركات اأنهن �س��يكملن امل�سري 
عل��ي خط��ى ال�س��هيد الرئي���س واإكم��ال 
م�س��روع بن��اء الدول��ة حت��ت �س��عار” 
ي��د تبن��ي وي��د حتم��ي” وكم��ا وجه��ن 
ر�س��التهن للق��وه ال�س��اروخية ب�س��رعه 

ال��رد عل��ي ق��وى الغ��زو والع��دوان يف 
تعديه��م اخلطوط احلمراء وا�س��تهداف 
رئي�س املجل�س ال�سيا�س��ي الأعلى �سالح 
ال�سماد ..ويف ذات ال�سياق اقامت الهيئة 
الن�س��ائية بقرية املرون مديرية �سوران 
ان�س وقف��ه احتجاجي��ة تنديدا بجرمية 
ا�ستهداف العدوان الأمريكي ال�سعودي 
ال�سهيد الرئي�س �سالح ال�سماد ورفاقه.

اأك��دن  الوقف��ة  يف  امل�س��اركات 
ا�س��تعدادهن للم�س��ي يف خطى ال�س��هيد 
�س��الح ال�س��ماد، كم��ا اأكدن اأن ال�س��هيد 
الرئي���س �س��وف يك��ون له��ن الق��دوة يف 
الع��زة والكرام��ة والب��اء وان الع��دو 
باغتياله لل�س��هيد الرئي�س ل��ن يوهن من 
عزائمهن وامنا زادهن قوة و�س��البة يف 
موا�س��لة امل�س��وار الذي عمده ال�س��هيد 
بدم��ه حت��ت �س��عار “ي��د حتم��ي وي��د 

تبني”.

نظم��ت قبائ��ل هم��دان مبحافظ��ة �س��نعاء، 
اليوم اخلمي�س 17 �سعبان 1439ه�، لقاء قبلي 
حا�س��د دعما لأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية 
يف مواجهة العدوان الأمريكي ال�س��عودي ورفد 
اجلبهات باملال والرجال والغذاء حتى حتقيق 

الن�سر.
و�س��ريت قبائ��ل همدان خ��الل الوقف��ة قافلة 
غذائي��ة ك��ربى حملت ا�س��م “الرئي�س ال�س��هيد 
�سالح ال�سماد ورفاقه” موؤكدين على اأهمية اأن 
يكون الرد على جرمية اغتيال الرئي�س ال�سماد 

ورفاقه ممزلزل يليق مبكانة ال�سهيد.
وج��ددت قبائ��ل هم��دان رف�س��ها للتدخ��الت 
الأمريكي��ة الإ�س��رائيلية يف ال�س��ئون اليمني��ة، 
والإماراتي��ة  ال�س��عودية  لل�س��لطات  ودعمه��ا 
يف اإرت��كاب اأب�س��ع اجلرائ��م بحق اليمن اأر�س��ا 
واإن�س��انا..واعتربت اغتي��ال الرئي�س ال�س��ماد 
اخلط��وط  الع��دوان  دول  جت��اوزت  جرمي��ة 
احلمراء واإ�س��تهداف لأبناء اليمن .. م�ستنكرة 
ه��ذه اجلرمي��ة وكاف��ة جرائ��م الع��دوان بحق 
اليمنيني..واأعلن��ت قبائل همدان مباركتها لالأخ 
مهدي امل�س��اط يف نيل��ه الثقة لرئا�س��ة املجل�س 

ال�س��ماد..  لل�س��هيد  خلف��ا  الأعل��ى  ال�سيا�س��ي 
موؤك��دة �س��رورة متا�س��ك اجلبه��ة الداخلي��ة 
واأعي��ان  م�س��ائخ  ال�س��مود..واأكد  وتعزي��ز 
ووجهاء همدان ال�س��تمرار على خطى الرئي�س 
ال�س��هيد الذي �س��حى بروحه يف �س��بيل الدفاع 

عن الأر�س والعر�س وال�سيادة الوطنية.
واعت��ربوا القافل��ة الك��ربى الت��ي حتت��وي 
على ع�سرات ال�س��يارات املحملة مبواد غذائية 
وع�سائر ومبالغ مالية مقدمة للجي�س واللجان 
ال�س��عبية، اأقل م��ا ميكن تقدميه ملن ي�س��حون 
باأرواحه��م دفاع��ا ع��ن الوط��ن .. موؤكدي��ن اأنه 
�س��يتبعها العدي��د م��ن القواف��ل حت��ى حتقيق 

النت�سار.

خرج اأبن��اء مربع تهام��ة مبحافظة حجة ع�س��ر اخلمي�س 
رافع��ني بنادقهم ال��ى مديرية عب���س يف وقفة قبلية حا�س��دة 
احتجاجاً وا�س��تنفارًا جلرمية اغتيال الرئي�س ال�سهيد �سالح 

ال�س��ماد وتاأيي��دًا للرئي���س اخلل��ف مه��دي امل�س��اط.. واك��د 
اأبن��اء مرب��ع تهامة خ��الل الوقفة باأنه��م عل��ى امت اجلاهزية 
وال�س��تعداد للرد على جرمية اغتيال الرئي�س ال�سهيد �سالح 

ال�سماد وانهم يف انتظار اإ�سارة البدء من قبل القيادة.
واعلن امل�س��اركون يف الوقفة تاأييده��م ومباركتهم اختيار 
الرئي�س مهدي امل�س��اط خلفاً للرئي�س ال�س��هيد �سالح ال�سماد 
موؤكدي��ن ان كل اأبن��اء تهام��ة جن��ب ال��ى جنب م��ع الرئي�س 
امل�ساط يف اكمال امل�سروع الذي اعلنه الرئي�س ال�سهيد �سالح 
ال�س��ماد “يد حتمي ويد تبني”.. كما �س��هدت حمافظة حجة  
الأربعاء، م�س��رية جماهريية حا�سدة يف منطقة الأمان نظمها 
اأبناء مديريات ال�سغادرة وو�سرة ونرة ومديرية املدينة، 
تنديدا بجرمية اغتيال الرئي�س �سالح ال�سماد وتاأييدا لرئي�س 
املجل�س ال�سيا�سي الأعلى الرئي�س مهدي امل�ساط حتت �سعار 
»م�س��رية الوف��اء للرئي���س ال�س��ماد«.. وردد امل�س��اركون يف 
امل�س��رية الهتاف��ات املنددة بجرمية اغتيال الرئي�س ال�س��ماد 
وا�س��تمرار جرائم احلرب التي يرتكبها العدوان ال�س��عودي 

الأمريكي بحق اأبناء ال�سعب اليمني.

محافظات

احلديدة:أبناء جزي������رة كمران ينتفضون في وجه العدوان 
وف������اء للش������هيد الرئي������س صال������ح الصم������اد ومراس������يم ع������زاء 

مبديريتي امليناء واحلوك ووقفة احتجاجية في السخنة 
|نظ��م اأبن��اء جزيرة كمران مبحافظة احلديدة ، اجلمعة 18 �س��عبان 1439ه�، وقفة م�س��لحه 
كربى تنديدًا باجلرمية التي ارتكبها العدوان الأمريكي ال�سعودي  باغتيال ال�سهيد الرئي�س �سالح  

ال�سماد  يف حمافظة احلديدة .
ويف الوقف��ة امل�س��لحة الت��ي رفع فيها امل�س��اركون لفتات حتمل �س��ور ال�س��هيد الرئي�س �س��الح 
ال�سماد متوعدين دول العدوان برد القا�سي يف جميع حماور القتال، معربين عن موقفهم الراف�س 
لهذه اجلرائم التي ترتكبها دول العدوان  بحق اأبناء ال�س��عب اليمني وعن غ�س��بهم ال�سديد اجتاه 

جرمية اغتيال ال�سهيد الرئي�س �سالح ل�سماد .
وجدد امل�س��اركون عهدهم وولئهم لقائد امل�س��رية القراآنية ال�س��يد عبد امللك بدرالدين احلوثي 
بال�س��ري على خطئ ال�س��هيد الرئي�س �سالح ال�سماد وكل �س��هداء الوطن، معلنني  النفري العام الى 
اجلبهات للرد املزلزل على جرمية اغتيال ال�سهيد الرئي�س �سالح  ال�سماد وا�ستمرارهم يف مواجهة 
ق��وى ال�س��رو الطغيان واملواجه��ة والتحدي وال�س��مود يف وجه��ة الغازي املحتل حت��ى يتم دحر 

الغزاة من ار�س اليمن .
اإلى ذلك اأقيم مبديريتي امليناء واحلوك مبحافظة احلديدة مرا�س��يم عزاء يف ا�ست�س��هاد الرئي�س 
�س��الح ال�س��ماد ورفاقه، ب�سالة عزاء مب�ساركة ال�س��لطة املحلية وخمتلف ال�س��رائح الجتماعية 
بح�س��ور وكي��ل اأول املحافظ��ة حمم��د عيا�س قحي��م و وكيل املحافظة ل�س��وؤون املالي��ة والإدارية 
عبداجلب��ار احم��د وم��دراء املديريات وم��دراء املكاتب التنفيذية و املكتب ال�س��رايف لن�س��ار اهلل 

باملحافظة وم�سرفني املديريات الثالث ) امليناء – احلوك – احلايل (.
وقدمت خالل مرا�س��يم العزاء التوا�س��يح الدينية وقراءة الفاحتة ترحماً على ال�س��هيد �س��الح 
ال�س��ماد ورفاق��ه وكاف��ة �س��هداء الوط��ن، الذي��ن ا�ست�س��هدوا وه��م يدافع��ون عن الوط��ن واأمنه 

وا�ستقراره يف مواجهة العدوان وكذا جراء غارات طريان العدوان يف خمتلف املحافظات .
ونظ��م قبائل وم�س��ائخ الرامية مبديرية ال�س��خنة مبحافظ��ة احلديدة وقف��ة احتجاجية تنديدا 

بجرمية ا�ستهداف ال�سهيد الرئي�س �سالح ال�سماد ورفاقه.
واأكد امل�س��اركون يف الوقفة ا�س��تعدادهم للم�س��ي يف خطى ال�س��هيد �س��الح ال�س��ماد وذلك برفد 

اجلبهات باملقاتلني ال�سداء وتلقني العدو �سربات موجعة ومنكلة.

حجة:وقفة قبلية حاشدة ألبناء مربع تهامة احتجاجًا واستنفارًا جلرمية اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد ومسيرة جماهيرية وفاًء له

ذمار : انطالق أكبر حملة لدعم القوة الصاروخية اليمنية وفعاليات حلرائر مديرتي احلداء وضوران وفاء للشهيد الرئيس صالح الصماد

إب:قبائل القفر تندد بجرمية اغتيال الرئيس الصماد
ندد اأبناء مديرية القفر بجرمية اغتيال الرئي�س ال�سهيد �سالح ال�سماد خالل 
وقفة قبلية حا�س��دة اليوم اجلمعة مبحافظة اإب.. واأكد امل�س��اركون يف الوقفة 
وقوفه��م �س��فا واحدا مع اأبناء ال�س��عب اليمن��ي يف مواجهة العدوان الغا�س��م 
وجرائمه بحق املواطنني.. معلنني النفري العام ورفد اجلبهات باملقاتلني للرد 
على جرائم العدوان التي طالت الرئي�س ال�س��هيد ورفاقه.. كما اأكدوا �س��ريهم 
على نهج ال�س��هيد الرئي�س والعمل على تنفيذ م�سروع الرئي�س ال�سهيد ال�سماد 
ال��ذي اأطلق��ه حت��ت �س��عار » يد حتمي .. وي��د تبن��ي » .. موؤكدي��ن اأن اغتيال 
العدوان لل�س��هيد ال�سماد لن يزيد اليمنيني اإل �سمودا وثباتا وتوجها جلبهات 

البطولة والعزة ملواجهة العدوان واإف�سال خمططاته.

صنعاء:لقاء قبلي حاشد لقبائل همدان دعما للجيش واللجان الشعبية 

احملافظات اجلنوبية تشهد مراسيم عزاء واسعة في استشهاد الرئيس الصماد
نظم اأبناء املحافظات اجلنوبية اليوم بالعا�س��مة �س��نعاء مرا�س��يم عزاء يف اإ�ست�س��هاد الرئي�س 
�س��الح ال�س��ماد بح�س��ور عدد من حمافظي املحافظات اجلنوبية والوزراء و�سخ�سيات �سيا�سية 
واجتماعية وع�س��كرية.. واأ�س��اد اأبن��اء املحافظات اجلنوبية مبناقب ال�س��هيد ال�س��ماد وتعاطيه 
الإيجابي وامل�س��ئول مع الق�س��ية اجلنوبية.. واأ�ساروا اإلى اأن الق�س��ية اجلنوبية حظيت باهتمام 
الرئي���س ال�س��هيد وكانت حا�س��رة يف كل خطابات��ه.. موؤكدين اأن اإ�ست�س��هاد الرئي�س ال�س��ماد مثل 
خ�س��ارة كبرية لليمن ب�سكل عام واجلنوب ب�س��ورة خا�سة.. و�سددوا على �سرورة العمل بروح 

الفريق الواحد لتنفيذ م�سروع الرئي�س ال�سهيد �سالح ال�سماد ” يد حتمي.. ويد تبني “.
واعترب اأبناء املحافظات اجلنوبية تنفيذ م�س��روع الرئي�س ال�س��ماد �سرورة ملحة كون اإ�سالح 
الو�س��ع الداخلي اإداريا واقت�ساديا واجتماعيا يعزز من متا�سك اجلبهة الداخلية ويوحد اجلهود 

يف �سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان وموؤامراته.

د اأبن��اء وقبائ��ل ذو ح�س��ني مبديرية رج��وزة يف حمافظة اجل��وف  اخلمي�س 
اجتماعاً قبلياً م�سلحاً وفاًء لل�سهيد الرئي�س �سالح ال�سماد ورفاقه الربرة.

امل�س��اركون يف الجتماع القبلي اأكدوا ا�س��تعدادهم للم�س��ي يف خطى ال�سهيد 
�سالح ال�س��ماد وذلك برفد اجلبهات باملقاتلني ال�س��داء وتلقني العدو �سربات 
موجعة ومنكلة.. الى ذلك اأكد احلا�سرون على اأن ال�سهيد الرئي�س �سوف يكون 
له��م الق��دوة يف العزة والكرام��ة والباء وان الع��دو باغتياله لل�س��هيد الرئي�س 
ل��ن يوهن م��ن عزائمهم وامنا زادهم قوة و�س��البة يف موا�س��لة امل�س��وار الذي 
عمده ال�س��هيد بدمه حتت �س��عار »يد حتمي ويد تبني«.. اإلى ذلك اقامت الهيئة 
الن�سائية مبحافظة اجلوف وقفة احتجاجية تنديدا بجرمية ا�ستهداف الرئي�س 

�سالح ال�سماد ووفاًء لدماء ال�سهداء البرار.
واأكدن ن�س��اء اجلوف على اأن ال�س��هيد الرئي�س �س��الح ال�س��ماد كان ول زال 
الأب والقائد لكل ابنا ال�س��عب اليمني وان ا�س��تهدافهم لتلك ال�سخ�سية الفريدة 
لن يزيد �س��عبنا اليمني ال عزماً وق��وه يف مواجهة العدوان الذي ل مير يوم ال 

وقد ارتكب فيه العدو اأب�سع اجلرائم حلق ابناء اليمن دون اي مربر.
كم��ا اأكدن على الت�س��ليم الكامل لرئي�س اجلديد مهدي امل�س��اط اآمالت من اهلل 

ان يكون خري خلف خلري �سلف ف�سالما من اهلل عليك وعلى كل ال�سهداء اليمن.
وجددن العهد للرئي�س ال�س��هيد ولكل ال�س��هداء ان من�س��ي عل��ى نهجكم قدما 
قدم��ا الى الم��ام وان ننكل بالأعداء ا�س��د التنكيل )و�س��يعلم الذي��ن ظلموا اي 

منقلب ينقلبون(.

ووقف������ة  مس������لح  قبل������ي  لق������اء   : اجل������وف 
نسائية وفاء للرئيس صالح الصماد

تخرج��ت الي��وم مبحافظة عم��ران دفعة جديدة 
من قوات المن املركزي قوات خا�سة، حملت اأ�سم 
دفعة الرئي�س املجاهد ال�سهيد �سالح علي ال�سماد، 
وذلك بح�س��ور مدير اأمن املحافظة  العميد عبد اهلل  
حمم��د العربج��ي، ووكي��ل املحافظة عب��د الرحمن 
الغويل، و اللواء علي يحيى قرقر ، ورئي�س عمليات 
قوات الأمن املركزي العميد  حممد م�س��مار، وقائد 
الأمن املركزي العقيد �سرف الدين احلمزي.. ونفذ 
املقاتلون املتخرجون من الدورة عر�س��اً ع�س��كرياً 
مهيباً، عك�س جاهزي��ة اخلريجني القتالية ملواجهة 
الأع��داء.. واألق��ى اللواء علي  يحي��ى قرقر كلمة يف 
اخلريجني اأو�س��ح فيها الدور الكبري الذي ت�سطلع 
به قوات الأمن املركزي يف الدفاع عن �سيادة اليمن 

يف مواجهة الغزاة واملحتلني .
واأ�س��ار اإل��ى  اأن اأبطال الأم��ن املركزي  يجب ان 
يكون��ون يف مقدم��ة ال�س��فوف يف جبه��ات املواجهة 
لالأخذ بثار ال�س��هيد الرئي�س �س��الح ال�س��ماد  الذي 
اغتالت��ه ق��وى البغ��ي والع��دوان  والت��ي مت��ادت 
كثريا يف عدوانها على اأبناء �س��عبنا اليمني العظيم  
واأ�س��اف اللواء قرقر  يجب ان يكون ال�سهيد القائد 
ال�س��ماد ق��دوة لنا يف الت�س��حية والفداء يف �س��بيل 
اهلل والوط��ن  .. واأكد ان تخرجك��م اليوم هو رافدا 
كب��ريا جلبهات املواجهة مع الأعداء  ، م�س��ريا الى 
ان املعنويات التي �س��اهدناها لديكم اأيها ال�ساو�س 
هو  التعبري احلقيقي لالإن�س��ان اليمني الغيور على 
وطنه والتجلي الوا�سح للجندي احلر الذي يوؤدي 

واجبه يف الدفاع عن وطنه واأر�سه.
م��ن جانبه حت��دث مدير ام��ن املحافظ��ة العميد 
عبد اهلل العربجي بكلمه رحب فيها بكافة احل�س��ور 

واخلريج��ني  مثمنا باحلما���س واملعنوية املرتفعة 
لدى اخلريجني  وهو ما مل�سناه من تلهف اخلريجني 
لاللتح��اق بجبهات العزة وال�س��رف وتلقني الغزاة 
واملعتدين درو�سا قا�سية جراء عدوانهم وهمجيتهم 
على ال�سعب اليمني وال�سرب بيد من حديد لكل من 

ت�سول له نف�سة  امل�سا�س باأمن وا�ستقرار الوطن .
ويف ذات ال�سياق نظم اأبناء منطقة ذيفان مبديرية 
ري��دة التابع��ة ملحافظ��ة ي��وم الأربع��اء، م�س��رية 
جماهريي��ة وفاًء لل�س��هيد الرئي�س �س��الح ال�س��ماد 
حتت عنوان  ”م�س��رية الوفاء لرئي�س ال�سهداء “.. 
ويف امل�س��رية التي تقدمها وكيل املحافظة املهند�س 
اأم��ني فرا���س، وانته��ت بوقف��ة احتجاجية �س��ارك 
فيه��ا قي��ادة ال�س��لطة املحلي��ة باملديري��ة ووجهاء 
املنطق��ة وال�س��يخ عبد العزي��ز خرف�س��ة وعدد من 
القيادات الع�س��كرية، اأ�س��اد فرا�س، مبواقف اأبناء 
منطقة ذيفان امل�س��رفة والداعم��ة للجبهات.. واكد 
امل�س��ي على درب ال�سهيد ال�س��ماد، م�سريا اإلى ان 
اغتياله مل يزد ال�سعب اليمني اإل �سمودا وثباتا يف 

مواجهة العدوان ومرتزقتهم.
وعقب ذلك �سرّي اأبناء ذيفان قافلة غذائية كبرية 
دعم��ا للمجاهدي��ن املرابط��ني يف جبه��ات ال�س��رف 

والبطولة.

عمران:تخ������رج دفع������ة جدي������دة م������ن ق������وات األم������ن املرك������زي باس������م دفع������ة 
الشهيد الصماد وأبناء ذيفان يجددون العهد له ويرفدون اجلبهات
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يد تبني ويد حتمي: مشروع الشهيد الذي لں ميت

ما وراء الشعار
كان الرئي���س ال�س��هيد متمتع��اً مبوهبة عالي��ة يف مّل �س��مل الأطراف 
اليمني��ة وتعا�س��دها لتكون ذلك احل�س��ن املنيع من اخ��رتاق اجلبهة 
الداخلي��ة اأو زعزعته��ا، وظ��ن الع��دوان بجرميت��ه ه��ذه اأن��ه نح يف 

�س��رذمة الأطراف ال�س��امدة واملواجهة له بكل قوة وحزم، ومل يتوقع 
اأن ال�س��هيد ال�س��ماد كان له هذا القبول واللتف��اف حوله؛ لي�س نتيجة 
ل�سخ�س��ه فح�س��ب، ب��ل اأي�س��اً نتيج��ة للثقافة الت��ي تغّذت به��ا روحه 
وعقله لتتج�سد يف اأعماقه وفكره وم�سروعه وتوجهه يف واقعه، وف�سل 

العدوان مرة اأخرى.
م��ن هنا يظهر جلياً اأن �س��خ�س ال�س��هيد ال�س��ماد فقط هو 
من غاب، ولكن مل تغب ثقافته وتوجهه وم�س��روعه 
واإخال�س��ه ووف��اوؤه وتفاني��ه يف خدم��ة وطن��ه 
العزي��ز، والقي��ادة ال�سيا�س��ية اجلديدة هي 
ال�س��هيد ال�س��ماد يف العقل والفكر والتوجه 
وامل�س��روع الذي ن�س��ده ال�س��هيد وين�س��ده 
ال�س��عب اليمن��ي يف نيل حريته وا�س��تقالله 
وعزت��ه وكرامت��ه، ليك��ون طرفاً قوي��اً على 

ال�ساحة الدولية.

أهمية االلتفاف
اإن اأهمي��ة اللتف��اف حول القي��ادة ال�سيا�س��ية ياأتي م��ن الأهمية يف 
ا�س��تمرار �س��مود ال�س��عب اليمني، وامل�سي قدماً يف م�س��روع احلماية 
والبناء الذي و�س��عه ال�س��هيد ال�سماد، وكذلك يف اإف�س��ال كل م�ساريع 
زعزع��ة الأم��ن واإث��ارة القالق��ل وال�س��ائعات، وتفويت الفر�س��ة على 
املرتب�س��ني بهذا ال�سعب للنيل منه حقدًا وكرهاً يف �سدر هذا العدوان، 

وتظهر الأحداث املا�س��ية والآنية مدى خطورة ه��ذا العدوان والآثار 
التي قد تلحق بال�سعب اليمني فيما لو تكا�سل اأو تخاذل اأو تهاون اأمام 

هذه الأحداث وخطورتها.
فف��ي ه��ذا اللتفاف م�س��اعدة القي��ادة يف حماي��ة الأر�س وال�س��عب 
وامل��ال والعر���س، وت�س��هيل ال�س��تمرار يف الإ�س��الحات، وتخفي��ف 
معاناة ال�سعب ال�سامد، الذي مل تزده هذه اجلرمية اإل قوة واإ�سرارًا 
واإرادة وعزمي��ة عل��ى مواجهة هذا العدوان ال��دينء، واإن كل الأحرار 
م��ن ال�س��عب اليمني هم �س��الح ال�س��ماد، وم��ن خالل التكثي��ف يف رفد 
اجلبه��ات بامل��ال والرج��ال وبالإح�س��ان والتكافل يف اأو�س��اط املجتمع 
اليمن��ي، ولن تك��ون الثالثة اأع��وام املا�س��ية اإل مدر�س��ة يتخرج منها 
اليمنيون اأ�سّد عودًا واأقوى وقودًا، ليقتحموا العام الرابع بتفّرد ومتّيز 
وهزائم للعدوان ومرتزقته، وكل هذا �س��يكون باللتفاف حول القيادة 
ال�سيا�سية لتعزيزها يف ال�س��مود، وال�ستمرار يف القيام مب�سوؤولياتها، 
وال�س��تمرار يف م�س��روع بناء الدولة اجلديدة التي ين�س��دها ال�س��عب 
اليمني حتت �س��عار يد حتمي ويد تبني، حتى يكون اجلميع مب�ستوى 
ه��ذه التحدي��ات التي انحن��ت اإرهاقاً من �س��البة هذا ال�س��عب العظيم 

وبكل جدية وم�سوؤولية.
السيد يؤكد

اأك��د قائد الثورة ال�س��يد عب��د امللك بدر الدين احلوث��ي يف خطاب له 
بعد ت�س��ييع ال�سهيد الرئي�س، اأن ا�ست�سهاد الرئي�س ال�سماد جدد العزم 
والهّم��ة واأحياها من جديد، لفتاً اإلى اأهمية امل�س��ي يف تنفيذ م�س��روع 

ال�سهيد الرئي�س، حيث قال: “من املهم اأن يتجه امل�سوؤولون الر�سميون 
على اأ�س��ا�س م�سروع ال�سهيد ال�س��ماد، كما اأن عليهم اأن يتجهوا للبناء 
عل��ى الرغ��م م��ن امل�س��كالت والتحدي��ات ال�س��عبة، واأن يتق��وا اهلل يف 
النهو���س مب�س��وؤولية وحر���س واأن يقوم��وا بخدمة ال�س��عب”، وهذا 
تاأكي��د على جانب من امل�س��روع “ي��د تبني”، ويف اجلان��ب الآخر “يد 
حتمي” يقول ال�سيد: “نحن معنيون بالرتكيز على التجنيد والتح�سيد 
للجبهات، ويجب على املنظمات اخلريية والتجار واأ�س��حاب املال اأن 
يعتنوا باأ�سر املرابطني، يجب اأن يطمئن املجاهد الذي يذهب للجبهات 

اأن هناك من يهتم باأ�سرته”.
مسك اخلتام

يوؤمن اليمنيون قاطبة اأن ال�س��هيد الرئي�س �سالح ال�سماد كان رجل 
دولة ا�س��تثنانياً، جاء يف وقت ع�س��يب، وا�س��تطاع ال�س��ري بني الألغام 
بحكم��ة وذكاء حتى لق��ي اهلل �س��هيدًا، وهو يعمل عل��ى تنفيذ وتطبيق 
م�س��روعه ال��ذي اأطلقه م��ع بدء الع��ام الرابع للعدوان “ي��د تبني ويد 
حتم��ي”، لت�س��بح و�س��يته م�س��وؤولية وطني��ة ينبغ��ي عل��ى اجلميع 
التح��رك لتنفيذه��ا، ولعل ا�س��تهدافه بغ��ارات طريان الع��دوان يجعل 
اليمنيني اأكرث اإ�س��رارًا على البناء وموا�س��لة اجلهاد، وعدم الر�سوخ 
وال�ست�س��الم، ليقينهم باأن املرحلة ت�س��تدعي م��ن اجلميع التكاتف مع 
قي��ادة الث��ورة والقي��ادة ال�سيا�س��ية لتحقيق هذا امل�س��روع الن�س��ايل 

والتنموي.

كتب/ فؤاد الجنيد

                   ي��د تبن��ي وي��د تقب���س عل��ى الزن��اد، مل تك��ن تلك العب��ارة كالمًا هتف ب��ه الرئي�س 
اليمني ال�شهيد لتتناقله و�شائ��ل الإعالم، ويتحدث عنه النا�س يف املقاهي وال�شوارع؛ بل كانت 

م�شوؤولية حملها على عاتقه معّوًل على من حوله من الرجال املجاهدين ال�شادقني.
ي��د حتمي الوط��ن، ويد تعم��ل وتخطط وتنّف��ذ مل�شتقبل اأف�ش��ل لأبنائه، ه��ي ا�شرتاتيجية 
وطني��ة وتاريخية يف زمن حرب �شرو�س، وح�شار مطبق وخانق، فيه يتم توثيق العالقة بني 

موؤ�ش�ش��ات الدولة، متهيداً لتن�شيط العمل والبناء والتنمية، ويف املقابل هناك يد اأخرى حتمل 
ال�شالح للذود عن حيا�س الوطن واأمنه وا�شتقراره، واحلفاظ على ممتلكاته ومكت�شباته.

فال�شعب اليمني، الذي ا�شتطاع اأن يحمي وطنه �شّد عدوان بربري عاملي، قادر بكل 
عزمي��ة ويقني اأن يبني��ه، واأن يجعل روؤيته للم�شتقبل اإيجابي��ة وطموحة نحو بناء 
الدول��ة املدنية الت��ي متتلك حق القرار ال�شي��ادي بعيداً عن اأي تدخ��الت اأو و�شاية، 
تلك ال�شي��ادة التي دفع ال�شعب اليمني من اأجلها خ��رة �شبابه واأبنائه، وقدم قوافل 
م��ن ال�شهداء، وبذل عظيم الت�شحيات ليعي�س حراً اأبيًا فوق اأر�شه وترابه، وكّله اأمل 

وّقاد نحو النه�شة والتنمية والبناء.

اأمريكا ال�س��يطان الأكرب تلك التي ل يخيفها �س��يء �سواء ثقافة الميان والعزمية ول يزعجها 
�س��يء �س��وء الرتباط باهلل ومبنهجه القومي، ول يقلق �س��يء �سواء م�س��اريع التحرر وهي تلك 

التي تهزمها الإرادة والعزمية يف ميدان املواجهة.
اأمري��كا الت��ي تقتل كل �س��يء جميل يف الع��امل، قتلت مئ��ات الزعماء والقادة الذين ي�س��كلون 
تهديدا لطغيانها و�سيطرتها على حقوق وم�سائر ال�سعوب، هي من قتلت الرئي�س ال�سهيد �سالح 
ال�س��ّماد وهو يتحرك يف ار�س��ه وبني جماهري �س��عبه غري عابئ بالعدو وامكاناته وغدره مثلما 

قتلت ع�سرات الألف من الأطفال والن�ساء اليمنيني.
اأن تب��ث م�س��اهد تلفزيوني��ة لرئي�س دولة يح�س��ر فعالي��ات تخرج دفع ع�س��كرية وتبني تلك 
امل�س��اهد اأن الكتائ��ب الع�س��كرية املتخرجة تدو�س علم اأمريكا واإ�س��رائيل فهذا يعن��ي اأننا اأمام 
رئي�س يحمل الروح العالية املت�سبعة بثقافة القراآن الكرمي والوعي الديني واجلهادي والوطني 

والثقايف.
وا�ست�س��عارًا للم�س��وؤولية الديني��ة والوطني��ة امللق��اة على عاتقه فق��د كان الرئي�س ال�س��هيد 
ال�س��ّماد ل يه��داأ له بال وهو ي��رى حتركات قوى ال�س��تكبار لحتالل اليمن وتنفيذ م�س��اريعها 
ال�ستعمارية يف املنطقة ولهذا فقد كانت حتركاته وح�سوره ب�سكل م�ستمر فعاليات تخرج دفع 
ع�س��كرية وافتتاح معار�س لل�س��واريخ البالي�س��تية والطائرات امل�س��رية واملعدات الع�سكرية 
امل�سنعة حملياً موجعا لأمريكا لأنها �سعرت بخطورة التحرك و�سعت بكل امكانياته ال�سيطانية 

للنيل منه.
رئيس يحمل ثقافة قرآنية

لأول مرة يف تاريخ اجلمهورية اليمنية يرتاأ�سها رجل جماهد يحمل يف طياته م�سروعا قراآنيا 
يقارع م�س��اريع دول ال�س��تكبار ال�س��تعمارية، ويتمتع بخربة فائقة، وينتهج �سيا�س��ة قراآنية 

حكيمة يف اإدارة �سوؤون البالد، وي�سعى لبناء جي�س وطني قوي.
اإنه ذلك الرجل اليماين املجاهد الفذ البطل الرئي�س ال�سهيد �سالح ال�سماد – رحمه اهلل عليه– 
الذي حمل امل�سوؤولية بكل جدارة رغم كل املعوقات التي يواجهها ورغم الظروف ال�سعبة التي 

تعانيها البالد ب�سبب هذا العدوان الغا�سم
الرئي�س املجاهد �س��الح ال�س��ماد هو ذل��ك الرجل الهمام املتنقل من جبه��ة اإلى اأخرى لزيارة 
املجاهدي��ن لرف��ع معنوياته��م وتعب��ريا من��ه اأنه معه��م واإلى جانبهم ي��دا بيد وكتف��ا بكتف، يف 

مواجهة العدوان ومرتزقته الأنذال..
اإن خ��روج ال�س��ماد خالل مدة تراأ�س��ه املجل���س ال�سيا�س��ي الأعلى وقيادة القوات امل�س��لحة 
م��ن مقر الرئا�س��ة والعي���س الرغيد الى متار�س القتال ومن�س��ات تخرج الدف��ع القتالية ومنابر 
التوعي��ة واخلطابة و�س��احات اللق��اءات القبلية ومعار���س عرو�س النتاج الع�س��كري يعترب 
ذات اأهمي��ة كب��رية وقيمة تزرع يف نفو���س املواطنني اأنه يعي�س يف ظل قي��ادة حكيمة تعرف ما 
هي م�س��وؤوليتها الدينية والوطنية والخالقية، فكان من اأولويات ال�س��ماد حتركه يف التح�سيد 
للجبه��ات وح�س��وره �س��احات التدريب واهتمام��ه مبتابعة الت�س��نيع الع�س��كري باعتبار ذلك 

كل��ه هام��ا جدا يف مواجهة العدوان وك�س��ب ثق��ة النا�س بقدرة اجلي�س واللجان ال�س��عبية على 
ا�س��تمرار املواجهة وتكبيد العدو اخل�س��ائر املادية والب�س��رية، ونادرًا ما ند �سخ�س يف حجم 
وثقل رئي�س دولة يتواجد يف متار�س و�س��احات القتال والتدريب والت�س��نيع، خ�سو�س��اً يف ظل 
ظروف ا�س��تثنائية م�س��تمرة با�س��تمرار العدوان ال�س��عودي الأمريكي.. )اإن م�س��ح الغبار عن 
نعال املجاهدين اأ�س��رف من منا�س��ب الدنيا( بهذه الكلمات قاد الرئي�س ال�س��هيد �سالح ال�سماد 
معرك��ة ال�س��مود والتحدي للم�س��روع المريكي ال�س��هيوين ال��ذي يريد احت��الل اليمن، ليحقق 
اهدافه ال�ستعمارية يف املنطقة برمتها ون�سر الفو�سى اخلالقة … فكم �ساهدناه يف مع�سكرات 
التدري��ب والتاأهيل، لتخريج الدفعات الع�س��كرية تلو الدفع��ات، وتوجيههم نحو جبهات العزة 
وال�سرف، ول�سان حاله يقول كلنا يف ذات الدرب، رجال �سدق ووفاء، لهذا الدين وهذه الأر�س 
التي تاأبى الحتالل واخل�س��وع لغري اهلل عز وجل، و�س��لت �س��امدة �س��مود اجلبال الروا�سي 
طيلة فرتات التاريخ املتعاقبة، فال مُيكن اأن ن�س��ّمي ال�سمود �سمودًا اإّن مل ُيكّن ال�سّماد العمود 
الفقري واملعنى احلقيقي لل�س��مود يف ج�س��د هذه الأمة، �س��مود اكت�س��بناه وح�س��لنا عليه من 
�سهيدنا ال�سّماد ويف كل موقف ن�سدره، وكل ت�سحية نقدمها، ويف كل معركة وملحمة نخو�سها 

مع العدوان الغا�سم.
وحترك الرئي�س ال�س��هيد ال�س��ّماد يف مواجهة العدوان الغا�س��م من منطلق ا�ست�سعار اخلطر 
اأن العدو ال�س��عودي الأمريكي يريد من وراء عدوانه على بالدنا ا�ستعباد ال�سعب وجعل اليمن 
حديقة خلفية للم�س��تكربين، وحتمل امل�س��وؤولية يف و�س��ع ا�س��تثنائي حني تكالب��ت على البالد 
اأك��رث من 15 دول��ة تقودها اأمريكا واإ�س��رائيل، اجتمعت جميعها على قلب رج��ل واحد لإيقاف 
م�سروع ال�سعب اليمني املتطلع بعد ثورة 21 �سبتمرب الى احلرية والنعتاق من عبودية قوى 
ال�ستكبار.. لقد ادرك قائد الثورة والرئي�س �سالح ال�سّماد جيدًا باأن قوى العدوان وعلى راأ�سها 
اأمري��كا والكيان ال�س��هيوين يعّدون عدتهم للبدء يف �س��ن معركة كبرية والتي �س��تكون �س��احتها 
ال�ساحل الغربي لليمن املمتد من باب املندب مرورا مبيناء املخاء، وو�سوًل الى ميناء احلديدة 
ال�س��ريان الرئي�س��ي والوحيد حلياة ال�س��عب اليمني وهدفهم الحتالل وال�س��يطرة على �ساحل 
اليمن واأهم بوابة ا�س��رتاتيجية باب املندب، فوهب الرئي�س �س��الح ال�س��ّماد نف�سه هلل �سبحانه 
وتعال��ى وو�س��ع نف�س��ه يف مرت���س من متار���س املواجه��ة واملقاومة �س��د العدوان ال�س��عودي 
الأمريكي على البالد، فكان هناك قلعة �س��امدة، حتمي الوطن بيد وتنال مرتبة ال�س��هادة باليد 

الأخرى.
الرئيس الذي وهب نفسه للشعب والوطن

املراقب لتحركات الرئي�س ال�س��هيد ال�س��ّماد خالل مدة تولية الرئا�سة �سيجد اأنه وهب نف�سه 
لأجل ال�س��عب والوطن حت��ى ل تتمكن منه قوى العدوان ال�س��اعي لرتكيعه واذلله، و�س��يجد 
اأنه مل يجعل من من�س��به كرئي�س للجمهورية اليمنية �س��لما لرغبات �سخ�سية اأو ملاآرب اأخرى، 
بل �س��خر ال�س��لطة التي حتمل م�س��وؤوليتها من اأول يوم خلدمة ال�س��عب، فلم يك��ن حتركه ذاك 
جمرد حترك رياء لك�س��ب حب النا�س، واإمنا كان حتركه جهادا يف �س��بيل اهلل �س��بحانه وتعالى 

واميان��ا منه بعدالة الق�س��ية اليمني��ة، ومل تقف اأمامه اأي عوائق ت�س��نعها قوى العدوان التي 
جعلت��ه الرقم الثاين يف قائمة امل�س��تهدفني من قوى التحالف، ب��ل جعل ذلك حافزا كبريا لتحريك 
ال�س��ارع اليمني �س��د قوى العدوان وركز على حتفيز القبائل اليمنية اإلى رفد اجلبهات بقوافل 

من املقاتلني الأكفاء بعد تلقيهم الدورات الع�سكرية الالزمة.
وتراأ�س ال�س��هيد ال�س��ّماد اليمن يف ظل و�س��ع ل يح�س��د عليه وواجه كل التحديات ال�سعبة 
ب��كل �س��رب واقت��دار، ومل يكّن ممن يجل���س على الكر�س��ي وكل همه نف�س��ه واأهل��ه وجمع املال 
و�سراء الق�سور والفلل، ومل ياأت ليجل�س على الكر�سي وكل �سيء مهياأ له على اأطباق من ذهب، 
وخزينة الدولة مملوءة بالأموال ومل يكن همه الكر�س��ي، فلم ي�ستلم من�سب رئي�س اجلمهورية 
حباً اأو طمعاً يف ال�س��لطة واملال واإمنا ا�ست�سعارًا بامل�س��وؤولية الدينية والوطنية وهو يرى هذا 
ال�س��عب املظلوم الذي جترع الويالت واملاآ�سي طيلة عقود م�ست على يد الطامعني والفا�سدين 
الذين نهبوا اأمواله وجعلوه فقريا منكوباً، فقد تراأ�س الرئي�س ال�س��هيد �س��الح ال�سماد املجل�س 
ال�سيا�سي الأعلى يف ظل العدوان ال�سعودي الأمريكي واأو�ساع �سعبة جدا للدولة التي مازالت 
تع��ج بالف�س��اد والفا�س��دين واملنافقني واخلون��ة الذين حاك��وا موؤامرات داخلي��ة خلدمة قوى 
العدوان الغا�س��م وعاثوا ف�س��ادًا مبوؤ�س�س��ات الدولة ونه��ب مواردها، واأو�س��لوا البالد اإلى ما 

و�سلت اإليه اليوم.
الرئي�س ال�س��هيد �س��الح ال�سماد هو ذلك ال�سخ�س املنا�سل ال�سهم العظيم املوؤمن الذي عا�س 
مع �س��عبه املظلومية وحمل امل�س��وؤولية و�س��مد مع هذا ال�س��عب ووقف معه يف حمنته فالوجع 
يوجع��ه والأمل يوؤمل��ه، وب��ذل ُج��ّل جه��ده ومعه ال�س��رفاء والأح��رار يف الهتمام بهذا ال�س��عب 
وحماولة الرفع من معاناته الكبرية التي �س��نعها العدوان بحقه، فكان يحمل يف قلبه هموم كل 
مواطن و�س��عى منذ اليوم الأول من تولية رئا�س��ة اجلمهورية اإلى الوقوف جنبا اإلى جنب مع 

اأبناء �سعبه يف مواجهة العدوان الظامل.
لقد رحل الرئي�س ال�س��هيد �س��الح ال�س��ماد وهو ي��وؤدي واجبه اجله��ادي والوطني يف اأعظم 
واأقد�س معركة عرب تاريخ الب�س��رية و�سرب اأروع درو�س الت�سحية والكفاح عندما قدم حياته 
وروح��ه هلل وللوط��ن، ومن اأجل �س��عبه الذي ترتب�س به قوى ال�س��تكبار العاملي وال�س��تعمار 

العاملي.
وتعتق��د اأمري��كا ومنظومتها ال�س��يطانية انه��ا باغتيال الرئي�س ال�س��ماد �س��تحقق اإنازا يف 
املعركة، ولكن هيهات اأن تكون قد حققت اإنازا يف املعركة، فالرئي�س ال�س��هيد ال�س��ماد كغريه 
من رجالت الوطن العظماء وقادات امل�س��روع التحرري، هم م�س��اريع �سهادة، ومثلما جميعهم 
ميتلك الكفاءة والقدرة وال�س��جاعة لإدارة �س��ئون البلد وقيادة ال�س��فينة التحرر من م�س��اريع 

ال�ستكبار والهيمنة، فان جميعهم اأي�سا ينتظر املكافاأة الكربى )ال�سهادة( .
وبا�ست�س��هاد الرئي�س ال�س��هيد �س��الح علي ال�س��ماد �س��تزهر الأر�س اليمنية ب��اآلف الرجال 
من مدر�س��ة ال�س��هيد ال�س��ماد، وما قبل اغتيال رئي�سنا لي�س كما قبله، ف�س��الم اهلل عليك يا قدوة 

املجاهدين والروؤ�ساء.
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الشهيد الرئيس صالح الصماد:

 لم يكن مثلنا أبدا
 يحيى المحطوري

مل يكن مثلنا اأبدا.. 
كان واهلل ال�سباق اإلى حماريب القتال.. والأ�سبق 
الأق��وال  ي�س��بق  وكان  البته��ال..  حماري��ب  اإل��ى 
بالأفع��ال .. وكان يف الطاع��ة رم��ز المتث��ال .. ويف 
احلكمة �س��ديد املق��ال .. ويف الباأ�س �س��ديد الفعال.. 
ويف اليقني را�س��خ كاجلبال.. ويف الإميان له درو�س 

لالأجيال..
كان قتال��ه بطولة .. وخ�س��ومته رجولة.. وله يف 
احلرب �س��ولة وجولة.. ويف ال�س��لم اإدارة ودولة.. 
ل يعرف الغيلة ول الرذيلة .. لطيف املع�س��ر جميل 
املنظر.. عايل الأخالق.. رفيع املقام .. مهاب الطلعة 

ونزيه ال�سمعة.. ل ينق�س العهد اأو يخلف الوعد..
كل م��ا قي��ل عنه قلي��ل.. وما �س��يقال قلي��ل.. فهو 
ال�س��جاع  واملجاه��د  امل�ستب�س��ر  املج��رب  الع��امل 

والعابد الزاهد واملر�سد والدليل واملربي والقدوة
والرفي��ق  الن�س��وح  والأخ  احلن��ون  الأب  اإن��ه 

الأرفق وال�سديق الأ�سدق والزميل الأ�سفق..
كل ثن��اء يف حقه ق��دح اإذ ل طاقة للم��دح والثناء 

على اإح�ساء مناقبه.. ول تعداد مواهبه..
كان منح��ة اهلل للنا���س .. لكنن��ا مل نعد ن�س��تحقه 
وال�س��هداء  الأنبي��اء  حي��ث  اإلي��ه..  اهلل  فرفع��ه   ..

وال�سديقيني والأولياء..
ال�س��الم علي��ه .. �س��الم حم��ب �س��ادق ال��ولء .. 

عا�سق للقاء.. ورحمة اهلل وبركاته..

كتب / فاضل الشرقي

يعت��رب الرئي�س ال�س��ماد م��ن املحارب��ني القدامى يف حركة اأن�س��ار اهلل 
وتعرفه ال�سهول، واجلبال، واملرتفعات، وال�سعاب، والوديان، والتالل، 
واله�س��اب، والقف��ار يف حمافظ��ة �س��عدة ويعرف��ه اأهله��ا كذل��ك بعلمه، 
واأخالقه، وقيمه ومبادئه، وثقافته، ووعيه، و�سربه وجهاده، وبجعبته 

وبندقيته اأي�سا..
يف احلروب ال�س��ت كان الرئي�س ال�س��ماد قائدا ع�س��كريا حمنكا، وبطال 
مقداما �سجاعا يجيد كل فنون القتال املتي�سرة اآنذاك، وبداأ �سيته ينت�سر 
منذ احلرب الثانية وما بعدها و�س��ول للحرب ال�ساد�س��ة كقائد ع�سكري 
مي��داين ل عالق��ة ل��ه بال�سيا�س��ة واأهلها بح�س��ب طبيعة وظ��روف املكان 
والزم��ان يف حين��ه، يحبه الأف��راد ويع�س��قه املقاتلون جميع��ا لرتباطه 
الوثي��ق بهم، وعالقته الوطيدة واملبا�س��رة معهم، وقربه منهم يف ال�س��لم 
واحل��رب، والغ��زوات والغ��ارات والكمائ��ن، والت�س��دي للزحوف��ات، 
ومواجهة الآليات واملدرعات، وجبهات ال�سعيد املختلفة ت�سهد له بذلك، 
وجب��ال ف��رد، ونقعة، ومطرة، وجبه��ة غواي، وغريها حتت�س��ن الكثري 

والكثري عن “اأبو الف�سل ال�سماد”…
ت�س��عد الرئي�س ال�سماد وارتقى ب�سكل مت�سارع يف �سلم الكمال الإمياين 
والقيادي والإداري من العمل الع�سكري اإلى الإ�سراف الثقايف العام، اإلى 
رئي�س للمجل�س ال�سيا�س��ي لأن�س��ار اهلل وم�ست�س��ارا لرئا�سة اجلمهورية، 
و�س��ول اإل��ى رئي���س للبالد وه��و اأعلى من�س��ب يف اجلمهوري��ة اليمنية، 

و�سول اإلى اأعلى مرتبة وهي ال�سهادة يف �سبيل اهلل.
توا�س��لت بالرئي���س ال�س��ماد واأنا يف ال�س��جن عرب التوا�س��ل التلفوين 
ال�سري عندما عرفت اأنه كلف من ال�سيد م�سرفا ثقافيا عاما ح�سب الهيكل 
التنظيمي للم�سرية القراآنية، وطلبت منه اأن يزودنا مبالزم وحما�سرات 

ح�س��ني  بدالدرين احلوثي، وقد رحب بذلك ال�س��يد 
واأب��دى كام��ل ا�س��تعداده اإل 
اأن الطريق��ة لإدخالها اإلى 
ال�س��جن كانت �س��عبة 
خروجنا  وبعد  جدا، 
م��ن ال�س��جن بفرتة 
طلبن��ي  وجي��زة 
القائ��د  ال�س��يد 
حفظه اهلل وطلب 
اأن  وكلفن��ي  من��ي 
اأعمل نائبا للرئي�س 
ال�س��ماد.. قل��ت له 
م��ن  ال�س��ماد  ه��ل 
طلب ذلك؟ قال: ل. 
اأن��ا ع��ازم عل��ى هذا 
يف  وعادك��م  ال�س��يء 
ال�س��جن، وقال 

يل اذهب اإلى ال�سماد واأخربه اأنك مر�سل ومكلف مني فقد �سبق واأطلعته 
على املو�س��وع قلت ح�س��نا، وذهبت من فوري اإلى الرئي�س ال�س��ماد اإلى 
منزله يف بني معاذ، وكان لديهم �س��يوف كبار م�سايخ من �سفيان يف منزل 
الوالد الفا�سل اأحمد نا�سر البعران، فطلب مني اأن اأبق يف منزله واأتناول 
طعام الغداء مع اأ�س��حابه وي�ستميحني العذر اأنه �سيذهب لتناول طعام 
الغداء مع ال�س��يوف واملقيل اإلى الع�س��ر فقلت له ل مانع، وبعد الع�سر 
جاء وجل�سنا �سويا اإلى املغرب نرتب للعمل الثقايف، ولالأمانة واحلقيقة اأن 
الرئي�س ال�سماد كان الوحيد الذي كنت اأ�سعر بفائدة عظيمة كلما جل�ست 
معه اأو �س��معته يتحدث، فقد كان على م�س��توى عال من الوعي والثقافة 
بال�س��كل الذي يبهرك، باأ�س��لوب ج��ذاب وموؤثر جدا، تبهرك ا�س��تدللته 
القراآني��ة، وطرحه املرتب والواقعي، وهكذا ق��ال عنه كل من عرفه، ففي 
اإحدى الليايل ا�س��طحبت معي جمموعة من ال�سلفيني املت�سددين- الذين 
جاوؤوا زيارة من حمافظة اأخرى- اإلى منزله م�س��اء فاأكرمهم، و�سيفهم، 
وذبح لهم، واأح�سن ا�ستقبالهم، وناق�سوه بكل �سراحة وو�سوح وت�سدد، 
وعندما غادروا �سعدة وودعتهم بعدها بيومني و�ساألتهم عن انطباعاتهم 

عن الزيارة ل�سعدة فقالوا يل نحن منبهرون بال�سماد.
لق��د كان رجال قراآني��ا وكان طرحه عميقا جدا، وميتل��ك قدرات رهيبة 
وبليغ��ة وموؤث��رة، وكان جمل�س��ه يكت��ظ بال��زوار والوافدي��ن م��ن كل 
املحافظ��ات ب�س��كل يوم��ي، وكذل��ك ال��زوار اخلا�س��ني من ال�سخ�س��يات 
ال�سيا�س��ية والثقافي��ة والجتماعية ي�س��تقبلهم ويجل�س معه��م يف منزله 
مبحافظة �س��عدة؛ ولهذا اأن الكثري يعرفونه من قبل اأن ي�س��بح رئي�س��ا، 
لقد كان حديثه مع اجلميع يثلج ال�س��دور، وي�سفي ال�سكينة والطماأنينة 
عل��ى كل زوار حمافظ��ة �س��عدة مبختل��ف م�س��توياتهم، وكل م��ن عرفه 
وجل���س معه قب��ل الرئا�س��ة وبعدها �س��هد له بذل��ك، وكانت له �س��ولت 
وجولت يف زيارة املديريات مبحافظة �سعدة، وتن�سيط وحتريك العمل 
الثقايف ومد ج�س��ور البناء والتوا�س��ل مع كل املحافظ��ات.. بعد اأن عمل 
الرئي�س ال�س��ماد م�س��رفا ثقافيا كلف بالإ�سراف العام على قطاع ال�سعيد 
يف حمافظة �سعدة الذي ي�سم مدينة �سعدة وعددا من املديريات وقادها 
ب��كل ج��دارة واقتدار، ثم كل��ف بعمل خا�س حتى انت�س��ار الثورة يف 21 
�س��بتمرب يف العام 2014م حتى مت تعيينه م�ست�س��ارا لرئي�س اجلمهورية 
وا�س��ند اإلي��ه م��ن قائد الث��ورة مهمة قي��ادة املجل�س ال�سيا�س��ي لأن�س��ار 
اهلل فخا���س معرتك احلياة ال�سيا�س��ية جامعا بني الثقاف��ة القراآنية وفن 
ال�سيا�س��ية لي�س��بح بذل��ك اأعظ��م قائ��د �سيا�س��ي حك��م اليمن يف اأ�س��عب 
الظ��روف واأحل��ك املواق��ف بكل مه��ارة ولياقة وج��د واهتم��ام، وبالرغم 
م��ن كل تل��ك امل�س��اغل والأعب��اء اإل اأن الرئي�س ال�س��ماد كان يحن لعمله 
اجله��ادي وجعبت��ه وبندقيت��ه، وعندم��ا تخلوا ب��ه ويتف��رغ يحدثك عن 
احلرب واجلبهات، وزامل ما نبايل ما نبايل، وزامل وانا على را�س اجلبل 
حليت من يبغى مكاين وا�س��ب و�س��ط الليل نار، وزامل حدد الوقت واحنا 
نلتقي وان رجعنا فاملكالف طالقات، وغريها من زوامل احلرب واجلهاد، 
ولقد قال يل العام املا�سي يف جل�سة من هذه اجلل�سات اأنه ي�سعر بامللل من 
العمل ال�سيا�سي ومن�س��ب قيادة الدولة، واأنه يح�س بالراحة وال�سعادة 

والطماأنينة عندما يجل�س مع املجاهدين.
لقد كان الرئي�س ال�سماد يع�سق اجلبهات، ويطرب ل�سوت الر�سا�س، 
ويحن للجعبة والبندقية اأكرث من ع�سقه لل�سيا�سة رغم اإميانه باأهميتها، 
وزيارات��ه املتك��ررة جلبه��ات القت��ال يف احل��دود واجل��وف 
وال�س��احل خري دليل على ذلك، فهو ابن امل�س��رية القراآنية، 
وتربية الهداة الأعالم، وتخرج من مدر�سة اجلهاد والبذل 
والعط��اء، ل تغري��ه ول توؤث��ر فيه ال�سيا�س��ة واملن�س��ب، 
و”م�س��ح الغبار عنده من فوق نعال املجاهدين اأف�س��ل 

من كل منا�سب الدنيا” كما قال ر�سوان اهلل عليه.
كان الرئي���س ال�س��ماد يح��ب الزوامل والق�س��ائد 

ويقول ال�س��عر ال�سعبي ويجيده حلنا ونظما فقد زارنا اإلى حمافظة ذمار 
يوم الثنني 2018م/4/9 وبعد الغداء جل�سنا معه جل�سة مقيل جهادية 
ذكرن��ا فيه��ا باحلروب ال�س��ت واأحداثها ثم اأهدانا ه��ذا الزامل وهو زامل 

تكرثة باخلري يقول فيه:
كرث اهلل خريكم ما حن رعده                جودكم غطى القمم.

بني ا�سبهكم على حامت وجوده                 كان غايه يف الكرم.
يك��رم الواف��د �س��وا راج��ل وراك��ب.                 الكرم واجلود وال�س��يمه 

ونده
وال�سهامة هي لكم.                 خريكم معروف يف ال�سراء و�سده.

ما تغري و�سعكم.                 من و�سل ل عندكم �ساف العجايب.
وقد اأجبت عليه فورا بزامل قلت فيه:                 مرحبا بالري�س ال�سماد 

جمده
فوق هامات القمم.                 يف زيارتكم لنا نخوه ونده

ترتفع كل الهمم.                 مرحبا واهال بكم �سايق وراكب.
اليمن ثابت على عهده ووعده                 �سعب غاية يف الكرم.

يف �سبيل اهلل باذل كل جهده                 عادته من ذو القدم.
من بحث عنه يالقي للعجايب.

فقال �س��ح ل�سانك اأمانه انك �س��اعر “حلقه” قلت له كيف �ساعر حلقه؟ 
قال به �س��اعر “حلقه” يقول ال�سعر ب�سرعة وهو و�سط احلليقة، و�ساعر 
بطانية ما يقول ال�س��عر ال وهو مفكر حت��ت البطانية مثلي بني اجل�س يف 

الزامل ا�سبوع، ف�سحك و�سحكنا جميعا.
ويف الليلة التي ا�ست�س��هد فيها اأجريت معه ال9 م�س��اء ات�س��ال هاتفيا 
وقد اأخربين اأحد مرافقيه اليوم اأن اآخر مكاملة وات�سال للرئي�س كان معي 
.. ات�س��لت به التم�س واطلب منه العذر على موقف ح�س��ل اأثناء زيارته 
لن��ا فكان رده وموقفه قراآني��ا واإميانيا بامتياز وقلت له معي لك زامل قال 

اتف�سل �سمعني قلت له:
جينا نطيب خاطرك واولدنا تفديك

والأمر لك تايل و�سالف.
احلق لك واحنا معك وارواحنا حتميك

واحلكم لك عاده و�سالف.
ق��ال عيده اأكتبه لأجل اأجوب عليه، فاأمليت��ه عليه واكتتبه وقال اأمانه 

انك اأحرجتني واين عرقت من احلياء.
لقد كان الرئي�س ال�س��ماد �سخ�سية عظيمة جدا وقد حتدث عنه ال�سيد 
القائ��د اأم�س ووفاه حق��ه فهو اأعرف به منا، وكان رج��ال ملئ قلبه اإميانا 
وخ�س��ية وطاع��ة هلل، وكان على وعي وت�س��ليم مطلق لل�س��يد القائد يكاد 
اأن يتمي��ز ب��ه على غريه من �س��ائر امل�س��رفني، وكان رجال كرميا و�س��هما 
و�س��جاعا مقداما، جمع بني العلم والوعي والثقافة وال�سيا�س��ة واحلرب 
وال�س��لم.. ولق��د نق�س ا�س��مه وذك��ره يف قل��وب كل اليمني��ني واليمنيات، 
واأحبه وبكى عليه اجلميع، واحت�سدت لأجله مئات الآلف من اجلماهري 
الأحرار الأوفياء، ولقد كانت �سهادته عظيمة جدا �سيحي بها اهلل ال�سعب، 
و�س��يكون دم��ه طوفان جارف يح��رر  اهلل به اليم��ن واليمنيني من الغزاة 

واملحتلني اإنه على كل �سيئ قدير.
لق��د اأراد العدو قتل ال�س��ماد و�س��حقه من الوجود لكن��ه اأحياه وخلده 
رمزا كبريا وقائدا عظيما لكل الأمم وال�س��عوب، وكل الأحرار هم �س��الح 
ال�س��ماد كم��ا قال ال�س��يد القائد “حفظه اهلل” وب�س��هادته اأعطى للق�س��ية 
زخمها وحيويتها ون�س��اطها، واأعطاها دفعا قويا لالأمام، وخفف ب�سهادته 
الآلم واملعان��اة ع��ن كل اليمني��ني واملكلوم��ني وخا�س��ة اأه��ايل واأ�س��ر 
ال�س��هداء والأ�سرى واجلرحى فب�س��هادته هانت كل امل�سائب، ورخ�ست 

كل الت�سحيات،
ف�س��الم اهلل علي��ه وعل��ى جمي��ع �س��هدائنا الأب��رار وان��ا عل��ى خطاهم 

�سائرون.

محمد صالح حاتم

هك��ذا يريدن��ا اأعداوؤنا بال قيادة بال هوية بال �س��يادة 
بال ا�س��تقالل، يريدنا خا�س��عني اأذّل منفذين ل�سيا�ستهم 
ومطيع��ني لأوامره��م ،وه��ذا ه��و م�س��روع ال�س��هاينة 
،ومن عار�س��هم اأو وق��ف يف طريق م�س��روعهم ورف�س 
اخل�س��وع والنقي��اد لهم تكون نهايت��ه القتل عن طريق 
الغتي��ال ب�س��ربات طريانه��م اأو العب��وات والأحزم��ة 
عملي��ات  وكله��ا  املفخخ��ة  وال�س��يارات  النا�س��فة 
ا�س��تخباراتية ينفذها املو�س��اد ال�س��هيوين ،والذي قام 
بع�س��رات الغتيالت لقيادات ورموز عربية ب�س��ربات 
الط��ريان خا�س��ة قي��ادة املقاوم��ة يف فل�س��طني ولبنان 
ومنهم على �سبيل الذكر ال�سيد عبا�س مو�سوي اأمني عام 
حزب اهلل ال�س��ابق يف عام 1992،وكذا زعيم وموؤ�س���س 
حرك��ة حما���س ال�س��يخ احمد يا�س��ني ع��ام 2004م من 
خ��الل طائرة اأبات�س��ي ،وع��ام 2004مت اغتيال ال�س��يخ 
عبدالعزيز الرنتي�س��ي خليفة ال�سيخ احمد يا�سني حيث 

مت قتله ب�س��واريخ من طائرة هيلوكبرت،وجمال �س��ليم 
قيادي يف حما�س،وع��ام1988م يف تون�س مت اغتيال اأبو 
جه��اد وه��و ال�س��خ�س الثاين بعد يا�س��ر عرف��ات ،وكذا 
اغتيال العديد من رم��وز املقاومة العربية )خالد نزال، 
و م�س��عود عياد،عم��اد اأبو �س��نينة ،اإبراهي��م املقادمة، 
اأو لقيادي يف حما�س اإ�س��ماعيل اأبو �س��نب ،والقيادي يف 
ح��زب اهلل عماد مغنية ،و�س��الح �س��حادة زعيم كتائب 
عزالدين الق�س��ام(والعديد من ق��ادة املقاومة الذين مت 
اغتيالهم وت�س��فياتهم من قبل املو�ساد ال�سهيوين،وذلك 
لرف�س��هم اخل�س��وع وال�ست�س��الم ،وهذا هو م�سري كل 
رئي���س اأو زعي��م اأو قائ��د اأو رم��ز عرب��ي يق��ف يف وجه 

امل�سروع ال�سهيوين.
واإن عملي��ة الغتي��ال الأخ��رية التي ق��ام بها طريان 
الت��ي  ال�سعو�س��هيوامريكي  الع��دوان  ق��وى  حتال��ف 
ا�ستهدفت موكب الرئي�س ل�سهيد �سالح ال�سماد و الذي 
مت اغتيال��ه يف مدين��ة احلدي��دة مع �س��تة م��ن مرافقيه 
،تن��درج �س��من جرائ��م الغتي��الت ال�س��هيونية لت��ي 
ت�ستهدف رموز املقاومة الواقفني يف وجه ال�سهيونية .

فال�س��ماد كان جماه��دا بطال ورجل دول��ة من الطراز 
الأول ،رج��ل يحم��ل �س��فات القائ��د ال�س��جاع احلكي��م 
ال��ذي وه��ب نف�س��ه دفاعا ع��ن دين��ه ووطنه وق�س��ايا 
الأم��ة العربي��ة والإ�س��المية ،فالع��دو عندم��ا ف�س��ل يف 
حتقي��ق اأهدافه يف اليم��ن عرب احلرب الع�س��كرية التي 
�س��نها عل��ى اليمن منذ م��ا يزيد عن ثالث��ة اأعوام ،اجته 
اإلى الغتيالت وت�س��فيات القي��ادات والرموز الوطنية 
اليمنية، ورجال الفكر الراف�سني للخ�سوع وال�ست�سالم 
،وكما نعرف كان قد اأدرج ا�سم الرئي�س ال�سهيد ال�سماد 
�سمن قائمة ال�سخ�سيات امل�ستهدفة واملطلوبة لتحالف 
ق��وى الإره��اب بقي��ادة مملك��ة بن��ي �س��عود ،وذلك ملا 
كان يتمتع ب��ه الرجل من ال�س��جاعة والأقدام واحلنكة 
ال�سيا�س��ية ،التي �س��تكون حاجزًا وعائق��اً اأمام حتقيق 
اأه��داف عدوانه��م على اليم��ن.. فالعدو يري��د اأن تكون 
اليمن دولة فا�س��لة دولة بال �س��يادة بال هوية ،منزوعة 
القرار م�س��لوبة احلرية ،دولة خا�س��عة له��م ،وهذا ما 
رف�س��ه الرئي�س ال�س��هيد �سالح ال�س��ماد، ويرف�سه كل 

اأبناء اليمن ال�سرفاء الأحرار.

فم�س��روع ا�س��تهداف واغتي��ال القي��ادات الوطني��ة 
اليمني��ة يعت��رب من �س��من خمطط��ات الع��دو ،وهذا ما 
�سرحة به املدعو حممد بن �سلمان موؤخرا اأثناء زيارته 
للوليات املتحدة الأمريكية والتي قال )اإنهم �سيعملون 
عل��ى دعم ال�س��ف الثاين والثال��ث يف حركة اأن�س��ار اهلل 
ليتول��وا القي��ادة يف اليم��ن( وذلك بعد عجزهم وف�س��ل 
حتالفه��م يف حتقي��ق اأهدافهم يف اليمن ع��رب احلرب ،او 
ع��رب �س��راء ال��ولءات والذمم وبي��ع �س��مائر القيادات 
اليمني��ة الوطنية ومنهم ال�س��هيد �س��الح ال�س��ماد وكل 
القي��ادات ال�سيا�س��ية الراف�س��ة للع��دوان والوقف��ة يف 
�س��ف الوطن �سواء يف اأن�س��ار اهلل وحلفائهم اأو املوؤمتر 
ال�س��رفاء  اليمن��ي  ال�س��عب  اأبن��اء  و�س��ركائهم وكاف��ة 
الأح��رار.. فما ف�س��لتم يف حتقيقه يف ظ��ل قيادة الرئي�س 
ال�س��هيد �س��الح ال�س��ماد لن حتققوه بع��د اليوم،وهذا 
عهدا قطعناه على اأنف�سنا �سعبا وقيادة وحكومة ،وذلك 

وفاء لدم ال�سهيد ال�سماد ودماء كل ال�سهداء الأحرار.
وعا���س اليم��ن حرا اأبي��ا، واملجد واخللود لل�س��هداء 

الأحرار، واخلزي والعار للخونة والعمالء .

ال������رئ������ي������س »ال��������ص��������م��������اد« واحمل�����������ارب�����������ون ال�������ق�������دام�������ى..

اغ����ت����ي����االت ال�����ق�����ادة وت���ص���ف���ي���ات ال������رم������وز.. م���ش���اري���ع ص��ه��ي��ون��ي��ة..



ملفاألحــــد 2018/5/6م املوافق 20 شعبان 1439هـ العدد )263(14

عبود أبو لحوم

مل تكن مظاهر احلزن والمل التي تبدت يف مالمح ال�س��يد 
القائ��د عبدامللك احلوثي حفظه اهلل وهو ينعي اإلى ال�س��عب 

ا�ست�س��هاد الرئي�س ال�س��ماد نابعة او انعكا�س��ا للهزمية او 
اخلوف كما روجت ماكنة اعالم العدوان بانت�سار التحالف 
وما عكفت عليه من ن�س��ج الدراما عن انك�س��اف ان�س��ار اهلل 

وتخلخل ن�سيج متا�سكهم الداخلي وغري ذلك .
حي��ث اأن تل��ك الدرام��ا والحجي��ات الكاذبة وال�س��اقطة 

�س��قطت وتال�س��ت باخلطاب الثاين الذي القاه ال�س��يد القائد 
بع��د م��واراة جثم��ان ال�س��هيد والذي ر�س��م فيه ال�س��يد كل 
مواط��ن الفخ��ر والعت��زاز وه��و يع��دد مناق��ب وف�س��ائل 
الرئي�س ال�س��هيد ، بل اإن ال�س��يد جتلت يف مالحمة ال�سكر هلل 
اأن اكرم امل�س��رية بنماذج وقادة �سريتهم واعمالهم �ستكون 
ملهم��ة لالأجي��ال ول عجب اأن ال�س��يد نعت ال�س��هيد باأنه هو 
النموذج احلقيقي للم�س��رية القراآنية وق��ال كل الحرار يف 

اليمن هم �سالح ال�سماد .
اوؤمن يقينا ان ال�سيد وهو ينعي ال�سهيد قد جعل العدوان 
يت�س��اآءل كيف ميكن مل�س��اعر المل والفخ��ر اأن يجتمعا رغم 
تناق�س��ها ؟؟ وثقافته��م املادي��ة البعيدة عل��ى اهلل وفطرته 

و�سننه جعلتهم ل يدركون
اأن احل��زن ناب��ع م��ن فراق وح��ب قائد خمل�س �س��جاع ، 
ا�س��تطاع يف احلك الظروف ان يخلد مناقب و�سمات وقدوة 
الهم��ت واأيقظ��ت يف ال�س��عب روح امل�س��وؤولية والت�س��حية 
والف��داء للوط��ن وال��ذود ع��ن تراب��ه وكرامته وا�س��تقالله 
واحلري��ة  وال�ستب�س��ال  الكرام��ة  اروى  وبا�ست�س��هاده 

فاأ�سحى الكل به ومن �سريته وعطائه م�سروع �سهيد .
ام��ا الفخر والعتزاز يف خطاب ال�س��يد فمنبعه ال�س��عور 
بالنت�س��ار واحلم��د هلل ان ال�س��هيد كان قط��ب م��ن اقط��اب 
خمرج��ات مدر�س��ة اآل البي��ت والدوح��ة املحمدي��ة ، واأن 
الرئي���س ال�س��هيد اربك واوجع العدو بحياته وا�ست�س��هاده 
، وكاأن ل�س��ان ال�س��يد القائد يقول للعدوان وال�س��عب هناك 
رف��اق ال�س��هيد امثال ال�س��ماد �سيوا�س��لون امل�س��وار وهم 
بف�سل اهلل كرث ول ي�س��تطيع العدوان اإلغاءهم او حتييدهم 
م��ن ميادين املواجه��ة والقيادة وهم من قو���س اماين اكرب 

تاآمر دويل يف الع�سر احلديث على ال�سعب اليمني .
ول يف��وت التذك��ري بحكم��ة القائ��د والرجال املخل�س��ني 
الذين حولوا ا�ست�س��هاد الرئي�س ال�سماد اإلى �سهام يف �سدر 
المريكان وال�س��عاودة بعد ان خططوا ليكون ال�س��تهداف 
للرئي���س مدخل لزرع الفتنة ون�س��ر الباطيل كما �س��رح بن 
�س��لمان من داخل امري��كا - هذه احلكمة - ج��ددت التاأكيد 
اأن اليقظة والفطنة يف ذروتها واأن اهلل ميد جنده وان�س��اره 
بالقول والفعل ال�سديد الذي جعل العدوان يف وحل التخبط 

والذهول .
ان الرئي���س ال�س��هيد كان اول رئي���س مين��ي �س��عد اإلى 
الرئا�س��ة باإرادة مينية خال�سة بعيدا عن و�ساية واإرادة 
اخل��ارج وقوى ال�س��تعمار ،واول رئي�س يتح��رك باإرادة 
�س��عبه ويق��ود ن�س��اله ويع��رب ع��ن تطلعات��ه لالنعت��اق 
والتح��رر والع��دل ، واول رئي���س ج�س��د الف��داء للوط��ن 
وال�س��عب بدم��ه ، لق��د كان �س��عوده للحكم وا�ست�س��هاده 
اي�س��ا دليل على ف�سل امل�ستعمر واعالن ب�سعف قدرته يف 
الو�س��اية وال�س��يطرة على اليمن ، وبدم ال�س��هيد تك�سف 
لل�س��عب يقينا �س��دق الق��ول والفعل وم�س��روع لل�س��هيد 

وزيف العدو وبيادقه املرتزقة .
وه��ا ه��و الرئي���س مه��دي امل�س��اط ي�س��عد بق��رار ميني 
خال���س ، ليعلن اليمن بذلك تر�س��يخه لال�س��تقالل وحترره 

من الو�ساية لأول مرة يف تاريخ اليمن والوطن العربي .
لذا ندرك متاما ما ي�سنعه هذا ال�سعب والقائد وال�سهداء 
بالع��دو ، ول �س��بيل لن��ا ال امل�س��ي يف م�س��روع ال�س��هيد 
ي��د حتم��ي وي��د تبن��ي واهلل خ��ري ن�س��ري ومع��ني لعب��اده 

امل�ست�سعفني واملوؤمنني .

السيد القائد والرئيس الشهيد ودراما إعالں العدوان

كتب /زهير كمال

رمب��ا كان��ت جن��ازة الرئي���س اليمني �س��الح 
ال�سماد هي اجلنازة الثانية من حيث احلجم بعد 
جن��ازة الرئي�س جمال عبد النا�س��ر، فقد امتالأت 
�س��احة ال�سبعني يف �س��نعاء بعدد يقدر باملاليني    
ح�س��روا رغم طائرات النظام ال�س��عودي ورغم 
الق�س��ف به��دف ا�س��طياد بع���س الق��ادة ورغم 
قناب��ل الدخان التي رمتها الطائرات، وكان هدف 

العدو اإثبات ان اأن�سار اهلل اأقلية يف �سنعاء.
واحل��ق لقد كانت جن��ازة مهيب��ة تليق برجل 
اأحب��ه �س��عبه وع��رف اإخال�س��ه ل��ه وتفاني��ه يف 

خدمته.
مل تكن هذه هي امل��رة الأولى التي يغتال فيها 
النظام ال�سعودي رئي�ساً مينياً، فقبل ذلك اغتالت 
الرئي���س احلمدي ال��ذي اأحبه �س��عب اليمن ول 
ي��زال يذك��ره باخلري، و�س��بب اغتيال��ه مطالبته 
النظ��ام  اغت�س��بها  الت��ي  اليمني��ة  بالأرا�س��ي 
ال�س��عودي يف ن��ران وجي��زان وع�س��ري. ولكن 
�ستكون هذه هي املرة الأخرية التي يقوم بفعلته 

ثم ل يعاقب عليها.
�س��يء ما تغري يف �س��نعاء هذه الأي��ام تظهره 
جنازة الرج��ل املهيبة، وقبلها م�س��رية البنادق 
يف احلدي��دة ، فهناك ان�س��باط ممت��از حتلت به 
اجلماه��ري وهناك نظام وترتي��ب مل يكن معروفاً 

�سابقاً.
دخل اأن�س��ار اهلل �سنعاء عام 2014 بعد ف�سل 
النظ��ام يف حتقي��ق اأي ه��دف م��ن اأه��داف ثورة 
ال�سباب ، كتبُت مقاًل يومها بعنوان )اأن�سار اهلل 
والربيع العربي( حاول��ت فيه تخفيف املخاوف 
والتوج���س م��ن ه��وؤلء )ال�س��ماليني النقالبيني 
املتخلف��ني( ورحب��ت به��م يف �س��نعاء ، فقد بلغ 
ال�س��يل الزب��ى من النظ��ام القدمي، م��ن تغوله يف 
الف�س��اد وع��دم قدرت��ه على ح��ل م�س��اكل اليمن 

املرتاكمة وامل�ستع�سية.
خط��ر  ا�ست�س��عر  ال�س��عودي  النظ��ام  ولك��ن 
القادم��ني اجلدد الذي��ن لن يقبلوا اأب��دًا بالتبعية 
له ، كيف ل وهو يعت��رب اليمن مزرعة خلفية له، 
فقام ب�س��ن احل��رب عليهم به��دف اإرجاع عقارب 

ال�س��اعة اإلى الوراء، واعتربته��ا يف مقال )بداية 
النهاية للنظام ال�س��عودي(  حرب الأغنياء �س��د 
الفقراء، حرب احلفاظ على الو�س��ع القائم �سد 

قوى التغيري يف العامل العربي.
عرب التاريخ ، ل يتحلى هوؤلء الذي يعتربون 
اأنف�س��هم اأقوياء باحلكمة ليتعلموا من درو�س��ه ، 
فغرور الق��وة مينعهم من توخ��ي احلذر، فعلى 
�س��بيل املث��ال مل يتعلم هتل��ر من در���س نابليون 
اأن غزو رو�س��يا والنت�س��ار فيها م�س��تحيل ففقد 

معظم قواته هناك وكانت �سبباً يف هزميته.
ول اعتق��د اأن هن��اك يف اآل �س��عود م��ن يتحلى 
بالثقاف��ة ويقراأ التاريخ ليع��رف اأن اليمن اأر�س 
الغ��زاة على مر الع�س��ور. ويف نهاية املقال قلت 
ومن اأر�س اليمن �س��تبداأ هزمية القوى املعادية 

لتطلعات ال�سعوب العربية.
وتدم��ريًا  تقتي��اًل  ال�س��عودي  النظ��ام  عم��ل 
وجتويع��اً يف اليم��ن خ��الل ال�س��نوات ال�س��ابقة 
وكان��ت ال�س��رتاتيجية اليمني��ة الرتكي��ز عل��ى 
الع��دو و�س��ربه يف عقر داره وهي ا�س��رتاتيجية 
�س��حيحة فعند ت�س��ليم الع��دو بالهزمي��ة يهرب 
العمالء وتتوحد اليمن ثانية، علماً اأن اأن�سار اهلل 
ل يريدون ال�ستئثار بال�سلطة فالتعددية وقبول 
الطرف الآخر هو ال�سبيل الوحيد مل�ستقبل اليمن 

يف القرن الواحد والع�سرين.
كانت جممل ت�س��ريحات قادة اأن�س��ار اهلل مبا 
فيهم ال�س��ماد نف�سه تتمركز حول اجلنوح لل�سلم 
وكان��ت �س��واريخهم اأو �س��الح الفق��راء مبثابة 
ر�سائل تت�س��من هذا املعنى فلم يكن الهدف منها 
اإحل��اق �س��رر غ��ري قاب��ل لالإ�س��الح، واجلنوح 
لل�س��لم كان ب�سبب ال�س��غط املرّوع على ال�سعب 
اليمن��ي ال��ذي ما يزال حت��ى هذه اللحظ��ة هائاًل 
، ج��وع واأمرا���س فتاكة وح�س��ار وقت��ل ودمار 

وتق�سيم
واإح�سا�س��هم بوط��اأة امل�س��وؤولية امللقاة على 
عاتقه��م يجعله��م يتوق��ون اإل��ى البح��ث عن حل 

م�سرف لهذه املاأ�ساة امل�ستمرة.
يح�س��ب  ول  يب��ايل  ل  الآخ��ر  الط��رف  ولك��ن 
ح�ساباً لالأو�ساع الإن�سانية بل يوظفها حل�سابه ، 
فال�س��عوب بالن�سبة اإليه جمرد اأعداد ل مانع من 

التخل���س منها اإن لزم الأمر، والعراق و�س��وريا 
خري مثال على ذلك.

�س��يكون اغتيال �س��الح ال�س��ماد نقطة فا�سلة 
يف  ك��ربى  حت��ول  نقط��ة  و�س��تكون  احل��رب  يف 
ال�س��رتاتيجية اليمني��ة ، فل��م تعد امل�س��األة حاًل 
للم�س��كلة اليمني��ة بل حل للم�س��كلة العربية ككل 
وذل��ك بالق�س��اء عل��ى النظ��ام ال�س��عودي الذي 
ات�س��عت �سروره لت�س��مل كامل املنطقة العربية. 
واليمني��ون ه��م الوحي��دون الق��ادرون على ذلك 
لوج��ه  وجه��اً  يحاربه��م  ال�س��عودي  فالنظ��ام 
والطائرات التي حتمل علمه جتوب �سماء اليمن 
على مدار ال�س��اعة ول ت�س��لم منها حتى اأعرا�س 

الب�سطاء.
والعدد الهائل من احل�سور يف جنازة ال�سماد  
هو مبثابة �سيك على بيا�س لأن�سار اهلل ل�سياغة 

ال�سرتاتيجية اجلديدة.
�س��خامة عدد احل�س��ور يف اجلنازة ناجت عن 

ال�سعور ال�سعبي العارم اأن دولة اليمن اجلديدة 
هي دولته��م ، دولة كان الف�س��اد ينخر فيها حتى 
العظ��ام فتحول��ت ال��ى دولة ب��داأت تخل��و منه ، 
دولة اأ�س��بح فيه��ا رئي�س اجلمهورية يتقا�س��ى 
راتب��ه املح��دد  مقاب��ل خدمت��ه يف ه��ذه الوظيفة 

العامة.
ورمبا كان هذا ال�س��عور ال�سعبي يتحقق لأول 
م��رة يف تاري��خ اليم��ن من��ذ �س��يف ب��ن ذي يزن. 
ومقابل هذا ال�س��عب امل�سّي�س عن بكرة اأبيه ند 
يف املقاب��ل �س��عوباً كامل��ة مدّجن��ة قام��ت اأنظمة 
احلك��م با�س��تالب وعيها على م��دى زمني طويل 

باإقناعها اأن طاعة ويل الأمر هي من طاعة اهلل.
ولن تقوم هذه ال�س��عوب با�س��رتداد وعيها ال 
بعوامل خارجية تهزها م��ن اأعماقها وتفيقها من 

اإغماءتها.
ولعلنا لحظنا اأن �س��اروخاً واحدًا على مطار 
الريا���س ح��ول موؤمت��ر قم��ة النظم��ة العربي��ة 

اإل��ى الظه��ران. ومب��ا اأن خ��ري و�س��يلة للدف��اع 
ه��ي الهج��وم ف��اإن املطالبة والعم��ل على حترير 
الأرا�سي اليمنية يف جيزان ونران وع�سري هي 

نقطة هامة يف ال�سرتاتيجية اجلديدة.
يح��اول  الأردن  فلع��ل   ، املنا�س��بة  وبه��ذه 
ا�س��رتجاع احلجاز، واجلي���س الأردين قادر على 
ذلك فلم تعد عائلة اآل �سعود اأمينة على احلرمني 
ال�س��ريفني، واأولى بالها�سميني ان ي�سرتجعوا ما 
اغت�س��ب منه��م يف بداي��ة القرن الع�س��رين بفعل 

التاآمر ال�ستعماري.
كما اقرتح اأن تبداأ احلكومة اليمنية بت�س��جيل 
احل��رب  ه��ذه  ع��ن  املرتتب��ة  اخل�س��ائر  كاف��ة 
الظامل��ة الت��ي بداأها النظ��ام ال�س��عودي وتقدير 
م�س��توى  عل��ى  �س��واء  املنا�س��بة  التعوي�س��ات 
الدول��ة اأو الأف��راد ، ف�س��عب اليم��ن اأولى باملال 
الذي يتبخر الآن يف �س��فقات ال�س��الح ويف التاآمر 

على الأمة العربية والتحالف مع اأعدائها.

ج������������ن������������ازة مي�������ن�������ي�������ة حت������������ت ق��������ص��������ف ال����������ط����������ائ����������رات
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ثم قال تعالى يف مو�س��وع اجلهاد، يحكي ق�س��ة فيمن جبنوا، وخرجوا 
م��ن ديارهم }اأَمَلْ َت��َر اإَِلى اَلِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِه��ْم َوُهْم اأُُلوٌف{)البقرة: 
من الآية243(. وهم األوف! خرجوا من ديارهم، اهلل اأعلم يف اأي اأمة، يقول 
البع�س: باأنه كان هوؤلء من بني اإ�س��رائيل }اأَمَلْ َتَر اإَِلى اَلِّذيَن َخَرُجوا ِمْن 
ُ ُموُتوا ُث��َمّ اأَْحَياُهْم{)البقرة:  ُل��وٌف َحَذَر امْلَْوِت َفَقاَل َلُهُم اهلَلّ ِدَياِرِه��ْم َوُهْم اأُ
م��ن الآي��ة243(. قد تك��ون هذه اأحياه��م هم لياأخ��ذوا عربة من ه��ذه، اأو 
ا�ِس َوَلِكَنّ  َ َلُذو َف�ْس��ٍل َعَلى الَنّ اأحي��ا تلك الأمة مثاًل جياًل من بعدهم }اإَِنّ اهلَلّ
ا�ِس ل َي�ْس��ُكُروَن{)البقرة: من الآية243(. وهذه لها عالقة بالآية  اأَْكرَثَ الَنّ
ال�س��ابقة: }ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَع�َس��ى اأَْن َتْكَرُهوا �َسْيئاً َوُهَو 

َخرْيٌ َلُكْم{)البقرة: من الآية21٦(.
لحظ هوؤلء األي�س��وا وقعوا يف م�س��يبة؟ هم خائفون من املوت، وقعوا 

يف امل��وت. ب��ل هذه تبدو اأنها ق�س��ية لها عالق��ة بالنا�س الذي��ن يرتاجعون 
عن القتال يف �س��بيل اهلل بدافع اخلوف، واحلر�س على احلياة، يعّر�س��ون 

اأعمارهم لأن تق�سف �سريعاً! هذه اآية من الآيات.
واآي��ة اأخرى: }ُق��ْل َلْن َيْنَفَعُك��ُم اْلِفَراُر اإِْن َف��َرْرمُتْ ِمَن امْلَ��ْوِت اأَِو اْلَقْتِل{
َتُّعوَن اإَِلّ َقِلياًل{ )الأحزاب: من الآية1٦(. }واإذًا{ لحظ هنا }َواإِذًا ل مُتَ
)الأحزاب: من الآية1٦(. لي�ست ق�سية �سهلة هذه اأعني: اأنت عندما تكون 
حري�ساً على حياتك، وعندك ما زال عمرك ثالثني، اأو اأربعني، اأو ع�سرين، 
اأو خم�سة وع�سرين، يكون عندك اأنك عندما تنطلق يف قتال اأنك �ستخ�سر ما 
تبق��ى م��ن عمرك، رمبا تقتل، وما زال متبقي م��ن عمرك مثاًل، ما زال عندك 

اأمل رمبا اأربعني �سنة، رمبا ل.
ه��ذه الآيات ه��ي مبعنى ماذا؟ تل��ك، عملية التحيل عل��ى اهلل، لذا نقول 

دائماً: اأنه يجب على الإن�سان اأن يفهم باأنه ل ميكن اأن يكون ذكياً اأمام اهلل، 
اأنت عندما جتنب، وتخاف من اأجل اأنك حري�س على حياتك تق�سف حياتك 
َتُّعوَن اإَِلّ َقِلياًل{)الأحزاب: من الآية1٦(. قد متوت بعد �سنة،  }َواإِذًا ل مُتَ
اأو �س��نتني اأي: تخ�س��ر فعاًل رمبا لو انطلقت تقاتل يف �سبيل اهلل قد ل تقتل، 
اإن قتلت كانت �س��هادة، وحياة اأطول من احلياة التي اأنت حري�س عليها، 
األي�ست اأطول؟ نقلك اإلى حياة حتى فيها فارق كبري جدًا لأن ال�سهيد يعي�س 
حال��ة طماأنين��ة وهو يف حياته، يعلم اأنه قد �س��ار يف مو�س��ع اآم��ن، اأنه يف 

مو�سع اآمن يف احلياة بعد اأن يتحول اإلى حي.
ويب��دو اأن ال�س��هيد ل مي��وت نهائي��اً، قد �س��ارت هي املوت��ة الواحدة، 
حت��ى ول ي��وم القيامة م��ع زلزلة الأ�س��ياء لأن��ه يف اآيات اأخ��رى يقول اهلل 
��َماَواِت َوَمْن يِف اْلأَْر�ِس اإَِلّ َمْن  ��ِعَق َمْن يِف ال�َسّ ��وِر َف�سَ فيها: }َوُنِفَخ يِف ال�سُّ

ُ{)الزمر: من الآية٦8(. اإل من �س��اء اهلل هنا يف عملية ا�س��تثناء،  �َس��اَء اهلَلّ
فكاأن هوؤلء ال�س��هداء هم فعاًل يذهبون اإلى اجلنة، اجل�س��م ذلك عبارة عن 

فقط. خلعها  ]بذلة[ 
اإذًا فاإذا اأنت حري�س على حياتك، من خالل القتال يف �سبيل اهلل لو قتلت 
اأنت �س��تدخل اإلى احلياة الأبدية ب�س��رعة اأف�س��ل من اأن حتر�س على عدد 
من ال�سنني، هي يف ذهنيتك، واأنت ل ت�ستطيع اأن ت�سمن نف�سك ل ت�ستطيع 

اأن ت�سمن باأنك �ستعمر اإلى �سن ثمانني، اأو خم�سة و�سبعني �سنة.
َتُّعوَن  هذه الآيات نف�س��ها هي تدل على اأنه قد تق�س��ف فعاًل }َواإِذًا ل مُتَ
اإَِلّ َقِلياًل{)الأح��زاب: م��ن الآية1٦(. لأن هوؤلء رمبا ق��د يكونون راأوا اأن 
القتال كره لهم تركوا ديارهم وخرجوا، األي�س��وا هم وقعوا يف �س��ر؟ }َفَقاَل 
ْحَياُهْم{.له��ذا الإمام علي له كلم��ة معروفة عنه قال:  ُ ُموُتوا ُث��َمّ اأَ َلُه��ُم اهلَلّ
))بقية ال�سيف اأبقى ولدا واأمنى عددًا((. اإذًا فهذه هي ق�سية خطرية جدًا 
يج��ب اأن نتنبه لها اأي: عندما تتذكر ب�س��كل كامل جتد باأنه تعترب خا�س��رًا 
عندما جتنب عن القتال يف �سبيل اهلل، واأنك تعر�س نف�سك لأن يق�سف عمرك 

فتخ�سر احلياة الأولى واحلياة الأخرى.

اإذا كان ولبد كما هو احلال بالن�سبة لواقعنا والأمة يف مواجهة �سريحة مع اليهود والن�سارى، 

م��ع اأمري��كا واإ�سرائي��ل ونح��ن يف زمٍن الت�سليل في��ه بلغ ذروت��ه يف اأ�ساليبه املاك��رة، يف و�سائله 

اخلبيثة، يف خداعه ال�سديد، فاإن املواجهة تتطلب جندًا يكونون على م�ستوى عال من الوعي.

عندم��ا تك��ون اأن��ت اإن�س��اناً موؤمن��اً، وجماه��دًا، وتنف��ق، وعندك 
والداك، وعندك اأ�س��رتك، فتكون اأنت ت�س��ل يف و�س��عيتهم اإلى حالة 
منهكة جدًا، األي�س الذي �سيح�سل يف نفو�سهم هو ت�سايق من العملية 
هذه، من التوجه الذي اأنت فيه؟ اإذا اأنت حتاول تراعي م�ساعرهم اأو 
حتاول توفر لهم - بح�س��ب الو�س��عية، وبح�سب ال�سيء ال�سروري 
- توف��ر له��م، وتذكره��م باأنن��ا الآن يف مرحلة ل بد اأن تك��ون نفقاتنا 
حمدودة، ل بد اأن نتق�سف نوعاً ما من اأجل نوفر اأن ننفق يف �سبيل اهلل 
و...�سيح�سل من الوالدين، �سيح�سل من الأقربني عبارات ت�سجيع.

 لك��ن قد تتحرك هنا ويكون اأبوك، واأم��ك، واأقاربك الذين هم عالة 
علي��ك يقول��ون: ]ذل��ك الإن�س��ان مل يعد يهت��م بنا، ومتخب��ط هناك، 

وبع��د ف��الن ويقول ل��ه كذا، واأعط��اه حقنا، ومل يعد يو�س��ل لنا منه 
�س��يء ول.. ول.[ كالم كثري، واملطلوب بالن�س��بة للمجتمع يف حالة 
مواجهة مع العدو اأن ت�س��وده حالة الر�س��ا، لأن��ه عادة العدو يعمل 
ا�س��تبيان، وا�ستقراء لو�سعية املجتمع، فاإذا مل�س اأنه هنا يف الأ�سرة 
هذه، ويف الأ�س��رة تلك، ويف الأ�س��رة الثانية، يف القرية هذه، والقرية 
تل��ك وهك��ذا.. كالم من هذا النوع هنا �س��يظهر ماذا؟ عدم ر�س��ا عند 
ن�سبة كبرية من املجتمع باملو�سوع الذي يتحرك فيه املجاهدون من 

اأبنائهم، تعترب حالة فيها ما ي�ُسر العدو نف�سه.
لك��ن اإذا عمل جولة - خا�س��ة اأم��ام اأعداء كهوؤلء، بنو اإ�س��رائيل 
ه��م يهتمون ج��دًا مبو�س��وع الإح�س��ائيات وال�س��تبيان، وحماولة 

ال�س��تقراء لو�س��عية املجتمع، ونف�س��ية النا�س - فاإذا مل ي�س��مع يف 
املجتمع، عبارات من هذه التي قد يكون من اأ�سبابها ماذا؟ اإهمال، من 
اأجل اأنك تنفق يف �س��بيل اهلل، ويكون ي�سمع، كلما ي�سمع كالم ت�سجيع 

ما هناك اأي خلخلة، هنا يرى املجتمع هذا كله جماهدًا.
لأنه يعترب يف مو�س��وع اجلهاد يف �س��بيل اهلل، القتال ب�س��كل عام - 
وهي ق�سية معروفة عند الأمم - اأن ال�سعب نف�سه، اأن املجتمع نف�سه 
هو ي�س��كل �س��ندًا كبريًا جدًا، اإذا كان هو را�س��ي بالو�سعية، را�سي 
باملواجه��ة، وي�س��جع على املواجهة معنى ه��ذا: اأن اأمام العدو بحر 
ل ينف��د م��ن ماذا؟ ممن يرف��دون املجاهدين، مم��ن يعملون على رفع 

معنوياتهم، ممن ي�ساعدونهم.

يعترب فعاًل من اأهم الأ�سياء، ق�سية معروفة - تقريباً - عند الأمم 
كلها، ق�سية ال�سعب، وم�ساندة املجتمع نف�سه.

اإذًا فهذه الق�سية هامة، ق�سية هامة. واهلل �سبحانه وتعالى يجعل 
توجيهه، وتربيته حتى يف مو�س��وع الأ�س��ياء الهامة جدًا اأن ل تكون 
على ح�س��اب اأي�ساً بن�سبة 100% اأ�س��ياء مهمة. اأحياناً قد تكون هذه 
الأ�س��ياء التي تعترب مهمة، اأو حتى اأ�سياء �سبه عادية التق�سري فيها 

يف الأخري يوجد خلاًل يف الق�سية الهامة.
ه��ذا الذي ذكرناه األي�س��ت ق�س��ية معروفة فعاًل؟ ل��و يعمل اليهود 
النا���س يقول��ون:  للمجتم��ع و�س��معوا يف كل قري��ة هن��ا  ا�س��تبيان 
]اأولدنا كذا ومل يعودوا يهتمون بنا ومل يعودوا ي�س��تغلون معنا 
ومل يع��ودوا كذا وقد خذلوه اآل فالن[. األي�س��ت ه��ذه تطمع العدو؟ 
تطمع العدو اأنه يوا�سل �سرباته للمجتمع هذا ملاذا؟ لأنه يعرف اأنه 
جمتمع قريب من اخللخلة، وقريب من الهزمية النف�س��ية، والهزمية 

الع�سكرية اأي�ساً.

من يتراجعون عن القتال في سبيل الله يعرضون حياتهم للقصف

تذكير أسرنا بأهمية التقشف في هذه املرحلة .. مسؤولية

{ُكِت��َب َعَلْيُك��ُم اْلِقَتاُل َوُه��َو ُكْرٌه َلُك��ْم} )البقرة: 
م��ن الآية21٦( لك��م باعتبار روؤيتكم، ونف�س��ياتكم، 
وفهمك��م لالأ�س��ياء، واإل فالواق��ع، ل��و اأن الإن�س��ان 
يتاأم��ل يتذك��ر ب�س��كل جي��د ل��راأى باأنه لي���س القتال 
بال�سكل الذي تكرهه. عندما تنظر اإلى ق�سية واحدة 
هو اأنه: اأن كل اإن�س��ان �س��يموت، األي�ست هذه ق�سية 
معروفة؟ كل اإن�سان �س��يموت، وكل اإن�سان يالقي يف 
هذه احلياة اأ�سياء تتعبه، ويعاين منها. األي�ست هذه 
ق�سية معروفة؟ اإذًا فالقتال ما هو؟ غاية ما هناك اأن 
تقتل، األ�س��ت �س��تموت واإن مل تقتل؟ األي�س الأف�سل 
لك اأن ت�س��تثمر موتك فتقتل يف �سبيل اهلل؟ اأف�سل من 

اأن متوت فال يح�سب لك موتك �سيء؟.
اإذا اأن��ت مث��اًل تخ��اف م��ن امل��وت كم��وت، ف��اهلل 
جع��ل م��ن يقتل يف �س��بيله حياً اأي: اأن ال�س��هداء هم 
ل ميوت��ون فعاًل، تراها يف الأخري ق�س��ية لو يتاأملها 
الإن�س��ان حت��ى واإن كان �س��عيف نف���س، واإن كان 
يتخوف م��ن املوت، اإذا اأنت تخاف من املوت حاول 
اأن تقتل يف �سبيل اهلل �سهيدًا؛ لأنه بالعملية هذه اأنت 
قه��رت املوت فع��اًل، ومل يكن املوت بالن�س��بة لك اإل 
نقل��ة قد تك��ون رمبا ]ث��واين[ قد تك��ون ]دقائق[ 
وتنتقل اإلى حياة اأبدية يف نعيم، وفرح، وا�ستب�سار، 
ورزق كما ذكر اهلل يف اآية اأخرى ولهذا مل يقل }وهو 

كره{مل يقل: }َوُهَو ُكْرٌه{ هذه ق�س��ية هامة اأن كل 
م��ا اأمرنا اهلل به، كل ت�س��ريعات اهلل ما فيها كره هي، 
هي. قد يكون املحيط الذي نحن فيه هو الذي يجعل 
الق�س��ية ونح��ن نتحرك فيه��ا، فيها نوع م��ن الكره، 
لك��ن هن��اك يف دين اهلل، يف هدي اهلل م��ا يعطيك دفعة 
كبرية اإلى اأن تتجاوز كلم��ا تراها كرهاً، كلما تراها 
�س��عوبات واأنت تق��وم بالعم��ل الذي اأم��رك اهلل اأن 
تتح��رك فيه فقط اأنتم }ُكْرٌه َلُكْم َوَع�َس��ى اأَْن َتْكَرُهوا 
�َس��ْيئاً َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم{)البقرة: م��ن الآية21٦( لأن 
الإن�س��ان ل يعلم الغيب والإن�سان وكثري من النا�س 
تك��ون نظرته حم��دودة، نظرته قا�س��رة وحمدودة 
}َوَع�َس��ى اأَْن َتْكَرُهوا �َسْيئاً َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم{)البقرة: 
من الآية21٦( رمبا قد تكرهون �س��يئاً هو يف الواقع 
ه��و خري لكم، واأنتم حتب��ون اخلري، وهو معلوم اأن 
الإن�س��ان نف�س��ه يف حياته يعمل اأ�س��ياء فيها كره له 

عندما يكون فاهماً اأن وراءها خريًا.
اأعم��ال النا���س، األي���س هن��اك اأعم��ال �س��اقة؟ يف 

جتارتهم، يف زراعتهم، يف اأ�سياء كثرية من اأعمالهم، 
يذه��ب يتغرب ويعمل من الفجر اإل��ى املغرب ]بّناء 
اأو ملّي���س اأو خلطة، اأو اأ�س��ياء من هذه، اأو يحفر يف 
الأر���س[ هو ع��ارف اأن هذا كره، وه��ذا عمل ثقيل 
لكن متم�س��ك به يجمع له فلو�س��اً ويع��ود اإلى البالد 
ويجل���س ف��رتة وياأخذ بع�س اأ�س��ياء هو ي��رى باأنه 
بحاج��ة اإليه��ا، اأو كانت نف�س��ه تطمح اإليه��ا، األي�س 
ه��ذا يجعل��ه وهو يع��رف اأن وراء التع��ب هذا خري 
األي�س��ت معنوياته �س��تكون مرتفعة؟ ويذهب يبحث 
ه��و مل��ن يتع��ب مع��ه، األي�س هن��اك ح��راج للعمال؟ 
ح��راج للعمال ماذا معناه يف الأخري؟ جمموعة نا�س 
يبحث��ون عم��ن يتعبون معهم، األي�س��ت هك��ذا؟ لأنه 

يعرف اأن وراء التعب خريًا له.
اإذًا ه��ذه ق�س��ية تقي���س عليها وم��ن منطلق ثقتك 
ب��اهلل �س��بحانه وتعالى عندم��ا يقول لك: ل��و كان يف 
ه��ذا كره ل��ك لكن فيه خ��ري لك، فثق به فع��اًل، عليك 
اأن تقي�س امل�س��األة على الأ�س��ياء الت��ي هي معروفة 

يف حيات��ك اأن��ت ُتكره نف�س��ك على اأعم��ال معينة لأن 
وراءها خريًا لك.

وا �َسْيئاً َوُهَو �َسٌرّ َلُكْم{)البقرة:  ُبّ }َوَع�َسى اأَْن حُتِ
م��ن الآية21٦( قد حت��ب اأن ل تتحرك، اأن ل تعمل، 
اأن ل تنطل��ق تقاتل يف �س��بيل اهلل ويك��ون يف الأخري 
موقف��ك هذا �س��ر ل��ك. وميكن م��ن خالل ما ن�س��اهده 
الأمريكي��ني  ناأخ��ذ ع��ربة، جت��د  اأن  التلفزي��ون  يف 
يف الع��راق يقتحم��ون كث��ريًا م��ن البي��وت، جتدهم 
ينتهكون الأعرا�س، وينهب��ون الأموال، ويدمرون، 
ويهينون كرام��ة النا�س، يربطون كث��ريًا منهم اأمام 
عوائلهم! األي�س هذا �سرًا؟ األي�س من الأ�سهل لالإن�سان 
اأن يقت��ل؟ ول اأن ي�س��ل ب��ه الأمر اإل��ى احلالة هذه، 
اأن يقتحم��وا بيته مل��اذا؟ لأنه يف املا�س��ي كان يغلق 
بيته على نف�س��ه، ويجل�س ]وما ل��ه حاجة[ يقول: 
]ماله حاجة[ األي�س هنا، اأحب احلالة هذه؟ واإذا 
بها يف الأخري �س��ر له، ياأتي الع��دو يركل بقدمه باب 
بيته، فيقلعه، نحن ن�س��اهدهم بالطريقة هذه، ولهذا 

قلن��ا: هذه فيها ع��ربة حتى بالن�س��بة لالأبواب، هذا 
كان اإن�س��اناً يغلق بيته على نف�س��ه ]وماله حاجة[ 
ياأتي من يركل باب بيته، ويدخل يف الليل يدخل اإلى 
و�سط العائلة، ويربطونهم اأمام عوائلهم، األي�س هذا 

�سرًا؟. 
اإذًا، فمعنى هذا: اأن الآية هذه اأن كل ما ياأمرنا اهلل 
ب��ه، كلم��ا يدعونا اإلى اأن نعمله ه��و خري لنا مبا فيه 
القت��ال الذي عند النا�س اأنها ق�س��ية �س��عبة، واأنها 

ق�سية �سر، ي�سمونها م�ساكل، ول نريد م�ساكل!. 
األي���س النا�س يقولون هك��ذا؟ اإنه يجب اأن تعرف 
من اأين مفتاح امل�س��اكل التي ت�س��مى م�ساكل، والتي 
ه��ي �س��ر؟ يك��ون اأحيان��اً مفتاحه��ا - وهذه ق�س��ية 
اأكي��دة - عندم��ا تقع��د، عندم��ا تتخل��ف، عندم��ا ل 
اأم��ام اهلل تنطل��ق جماه��دًا يف  تتحم��ل م�س��ئوليتك 
�س��بيله، وتقات��ل يف �س��بيله اأنت فتحت على نف�س��ك 
باب �س��ر كبري، و�س��ر، اإهانة، خزي، ذلة ي�س��ل اإلى 
القت��ل، ي�س��ل اإلى قتل الأ�س��رة، ي�س��ل اإل��ى تدمري 
البيت، ي�س��ل اإلى جرف املزرعة نف�سها، ويف الأخري 
ل جتد وراءها �س��يئاً، لن يك��ون وراءها }َبْل اأَْحَياٌء 
ِهْم ُيْرَزُق��وَن{)اآل عمران: م��ن الآية1٦9(.  ِعْن��َد َرِبّ
ل يوج��د �س��يء، اأو اأن وراءه��ا جن��ة؟ �س��ر بح��ت، 

ووراءها - واهلل اأعلم - ال�سر الدائم، وهو جهنم.

النظرة القاصرة تقعدك عن القتال في سبيل الله



الأحد 
2018/5/6م املوافق
 20 �صعبان 1439ه�

 العدد )263(

اليوم هناك الكثير من ال��دروس املهمة جت��اه ه��ذه امل��ؤام��رة فاجأت 
ال��ك��ث��ي��ر م��ن أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي: ك��ي��ف ي��ح��دث ه���ذا ال��ت��ح��ول من 
شخص من جهات معينة كانت تزعم موقفها أنه ضد العدوان 
وت���ق���ر أن����ه ع������دوان ث���م ت��ن��ه��ض ه���ي ل���ت���م���ارس ذل����ك ال������دور مع 

العدوان

احلقيقة/ �سنعاء 
اجلمع��ة،  ع�س��ر  �س��نعاء  العا�س��مة  �س��هدت 
ب�س��احة باب اليمن، م�س��رية جماهريية حا�س��دة 
حت��ت �س��عار » القد�س اأر���س امل�س��لمني وقبلتهم 
الأولى« ت�س��امنا مع ال�سعب الفل�سطيني ون�سرة 

للقد�س.
ورفع��ت جماهري ال�س��عب اليمني امل�س��اركة يف 
امل�سرية الأعالم الفل�سطينية و�سدحت حناجرهم 
بالهتافات املعربة عن واحدية الق�س��ية وامل�سري 
واملنددة بالعتداءات ال�سهيونية واجلرائم التي 
ترتكب بحق ال�س��عب الفل�سطيني املقاوم واملدافع 

عن الأر�س واملقد�سات.
وق��وف  عل��ى  احلا�س��دة  اجلماه��ري  واأك��دت 
ال�س��عب اليمني ي��دا بيد وكتف بكتف مع ال�س��عب 
الفل�س��طيني، واأن الق�سية الفل�سطينية حا�سرة يف 
وجدان اأبناء ال�سعب اليمني رغم العدوان اجلائر 
ال��ذي يتعر�س له اليمن من��ذ اأربعة اأعوام من قبل 
اأمريكا واإ�سرائيل واأعوانهم يف املنطقة من مرتزقة 

الأعراب.
واألقيت يف امل�سرية عدد من الكلمات وامل�ساركات 
التي اأ�س��ارت اإلى وقوف ال�س��عب اليمني ومت�سكه 
للم�س��ا�س  ورف�س��ه  لالأم��ة  املركزي��ة  بالق�س��ية 
باملقد�س��ات الإ�س��المية رغ��م الع��دوان وجرائم��ه 
بح��ق ال�س��عب اليمني الذي يعاق��ب اليوم ملواقفه 

الداعمة لفل�سطني واملقد�سات الإ�سالمية.

وحمل امل�ساركون يف امل�س��رية الأنظمة العربية 
املنبطحة وم�س��يخات اخلليج امل�س��وؤولية الكاملة 
فيم��ا يحدث من انته��اكات وجرائم بحق ال�س��عب 
الفل�س��طيني وجتريف لالأر�س واملقد�سات من قبل 

العدو ال�سهيوين ومن خلفه اأمريكا.
ودع��ت اجلماهري كاف��ة اأبناء الأمة الإ�س��المية 
للقيام بواجبه��م جتاه ق�س��يتهم الأولى والتحرك 
اجل��اد يف �س��بيل النت�س��ار لل�س��عب الفل�س��طيني 
املظلوم وللمقد�سات الإ�سالمية التي ي�سعى العدو 

ال�سهيوين لتهويدها وطم�س هويتها الإ�سالمية.
وقال رئي���س اللجنة الثوري��ة العليا حممد علي 
احلوثي اإن ال�س��عب اليمني لن يتاأخر عن ن�س��رة 
الق�س��ية املركزي��ة لالأم��ة التي هي ق�س��ية القد�س 
وفل�س��طني مهما كانت التحديات ومهما زادت قوى 

العدوان من اإجرامها وحماولتها اإ�سكاته.
جاء ذلك خالل م�ساركته يف امل�سرية اجلماهريية 
احلا�س��دة التي �س��هدتها العا�س��مة �س��نعاء ع�سر 

الي��وم، حت��ت �س��عار » القد���س اأر���س امل�س��لمني 
وقبلتهم الأولى » ت�سامناً مع ال�سعب الفل�سطيني..
وخاط��ب احلوثي ق��وى العدوان بالق��ول »اإنه 

مهم��ا متاديت��م يف عدوانك��م علين��ا.. فاإن ال�س��عب 
اليمني ل��ن يتاأخر عن النت�س��ار لق�س��يته الأولى 
الت��ي هي ق�س��ية فل�س��طني.. واإن ال�س��عب اليمني 
�سيبقى ينب�س روحه وعروبته واإ�سالمه ومبادئه 

بالق�سية الفل�سطينية«.
وقال » يا اأبناء فل�س��طني اأنتم اليوم راأ�س حربه 
يف مواجهة العدو ال�سهيوين والطغيان الأمريكي.. 
فال تن�س��غلوا بخالفاتكم وتن�س��وا العدو احلقيقي 
لالأم��ة.. فم��ا يحدث الي��وم من عدوان عل��ى اليمن 
و�س��وريا يهدف اإلى ت�س��فية الق�س��ية والتخل�س 
القد���س  لق�س��ية  امل�س��اندة  املقاوم��ة  ق��وى  م��ن 
وفل�س��طني«. وكان��ت العا�س��مة اليمنية �س��نعاء 
�س��هدت اليوم م�سرية جماهريية حا�سدة يف �ساحة 
ب��اب اليم��ن ت�س��امنا م��ع الق�س��ية الفل�س��طينية 

والقد�س ال�سريف.

في مسيرة ثورية ضخمة : 

صنعاء تتعالى على جراحها وتتضامن مع القدس
ورئيس الثورية العليا يؤكد أن الشعب اليم���ني سيظل وفي���������ًا للق���������دس وفلسط��������ني

عسري
واللج��ان  اجلي���س  • متك��ن جماه��دو 
للمنافق��ني  زح��ف  ك�س��ر  م��ن  ال�س��عبية 
باجت��اه مندب��ه تزامن مع الزحف ق�س��ف 
مدفع��ي عل��ى جتمعاته��م و�س��قوط قتلى 
وجرحى يف �س��فوفهم، ترافق مع الزحف 
عل��ى منطقة مندب��ه واملناط��ق املجاورة 
له��ا تغطية للطريان احلربي باأكرث من 15 

غارة دون حتقيق اأي تقدم ميداين
• ا�س��تهداف �ساروخي ومدفعي على 
جتمع��ات مرتزق��ة اجلي�س ال�س��عودي يف 

القلل ال�سود واجلمارك يف منفذ علب
�سعودية  ع�سكرية  • ا�ستهداف جرافة 

ب�ساروخ موجه قبالة منفذ علب

جزيان
اجلن��ود  جتمع��ات  ا�س��تهداف   •
يف  باملدفعي��ة  ومرتزقته��م  ال�س��عوديني 
جممع وعالن وموقع��ي املهدف واملحطم 

ومع�سكر املعزاب
• تدمري اآلية ع�س��كرية �سعودية غرب 
موقع املبخرة اجلنوبية وم�سرع طاقهما

تعز
• جماهدو اجلي�س واللجان ال�س��عبية 
ينف��ذون عملي��ة هجومي��ة عل��ى مواق��ع 
وجتمع��ات املنافق��ني يف جبه��ة ال�س��احل 
يف  وجرح��ى  قتل��ى  و�س��قوط  الغرب��ي 

�سفوفهم

• تدمري مدرعتني ع�سكريتني للمنافقني 
يف جبه��ة ال�س��احل الغرب��ي وم�س��رع من 

كان على متنهما 
ب�س��اروخ  ع�س��كرية  جرافة  • تدم��ري 
موج��ه تابع��ة للغ��زاة واملرتزقة �س��مال 

�سرق مع�سكر خالد مبديرية موزع

مارب
• جماهدو اجلي�س واللجان ال�س��عبية 
مواق��ع  عل��ى  نوعي��ة  عملي��ة  ينف��ذون 
املنافق��ني ام��ام احلمراء ومغربة �س��عب 
ب��رط ب�س��رواح وتدم��ري واح��راق اآلي��ة 
 12.7 ومع��دل   23 ومع��دل  ع�س��كرية 
واغتن��ام عت��اد ع�س��كري و�س��قوط قتلى 

وجرحى يف �سفوفهم

الجوف
• جماه��دو اجلي�س واللج��ان ينفذون 
منافق��ي  عل��ى مواق��ع  عملي��ة هجومي��ة 
بامل�س��لوب  وق��ز  منطق��ة  يف  الع��دوان 

وخ�سائر يف �سفوف وعتاد املنافقني

ميدي
• وحدة الهند�س��ة تدم��ر اآلية ملرتزقة 

اجلي�س ال�سعودي �سمال �سحراء ميدي
• ق�س��ف مدفعي عل��ى جتمع ملرتزقة 

اجلي�س ال�سعودي �سمال �سحراء ميدي
للجي���س  ابرام��ز  دباب��ة  اح��راق   •
البلب��ه  ال�س��عودي ب�س��اروخ موج��ه يف 

بحر�س

آخر المستجدات:

ك�س��ف باحث��ان بريطاني��ان ع��ن وثائ��ق حكومي��ة بريطانية 
عر�س��ت �س��من تقرير بحثي اأ�س��در حديثا عن تواجد اأكرث من 
7 اآلف فرد من اململكة املتحدة الربيطانية مل�ساعدة ال�سعودية 
يف عدوانها على اليمن.. وحتت عنوان »موظفو اململكة املتحدة 
الذين يدعمون القوات امل�س��لحة ال�س��عودية املخاطر واملعرفة 
واملحا�س��بة »، ك�س��ف بحث يت�س��من وثائق حكومية للباحثني 
الربيطاني��ني مايكل لوي���س وكاثرين متبلر ع��ن تواطوؤ اململكة 

املتحدة يف ال�سراع ب�سكل اأكرث عمقا يتعلق بالقوة الب�سرية.
وك�س��فت الدرا�س��ة ع��ن حقيقي��ة ما يق��در ب��� 7000 موظف 
م��ن �س��ركات املقاولت يف اململك��ة املتح��دة، وموظفي اخلدمة 

اجلوي��ة  الق��وات  ي�س��اعدون  ع�س��كريني  واأف��راد  املدني��ة، 
ال�س��عودية وغريه��ا من قوات الأمن ال�س��عودية يف �س��ن حملة 
الق�س��ف الوح�س��ي �س��د اليم��ن وتدع��ي اململكة املتح��دة عدم 
معرف��ة عددهم وم��اذا يفعلون رغم اأنه��م مل يغادروها اإل وفق 
�سروط اتفاق بني البلدين وفقا ملهام معينة ومقيدة. . وك�سفت 
الوثائ��ق اأي�س��اً اأن موظف��ي اململك��ة املتح��دة من »ب��ي اي اإي 
�سي�س��تمز العمالقة ل�س��ناعة الأ�س��لحة« ا�س��تمروا يف التدريب 
والرتكيب و�س��يانة اأنظمة الأ�س��لحة يف الطائ��رات الربيطانية 
التي بيعت لل�س��عوديني �س��من عقود موقعة وت�سمل الطائرات 
امل�س��اركة مبا�س��رة يف حملة الق�سف التي ت�س��تهدف اليمن من 

قاع��دة الطائ��ف اجلوي��ة واأماكن اأخ��رى.. واأ�س��ارت الوثائق 
اإل��ى اأن املوظفني الربيطانيني يف ال�س��عودية الذين ي�س��اعدون 
قوات الدعم ال�س��ريع ل يزالون ي�س��اركون يف معاجلة الذخائر 
العنقودي��ة، الت��ي يوا�س��ل النظام ال�س��عودي ا�س��تخدامها يف 
اليم��ن على الرغم من حظر ا�س��تخدامها من قب��ل اأكرث من مائة 
بل��د بينه��ا بريطاني��ا.. واأ�س��افت الوثائ��ق اأن بريطاني��ا متنع 
موظفيها يف ال�سعودية من الإبالغ عن خمالفات اأو جرائم حرب 
واأن اأي فرد يقوم بالإبالغ يتم م�س��ايقته ب�س��كل م�ستمر ويتخذ 
بحق��ه اإج��راءات حترمهم م��ن احلماية التي يكفله��ا لهم قانون 

الإبالغ عن النتهاكات واجلرائم الربيطاين.

وثائق بريطانية تكشف عن تواجد 7000 بريطاني ملساعدة السعودية في عدوانها على اليمن


