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السيـــــــــــــــــد عبـــــــــــــــد امللك في رسالــــــــــــــــــة للجرحـــــــــــــــى وذوي اإلعـــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــة .. 

صبركم وثباتكم يعبر عن الصمود واإلرادة التي ال تنكسر

الساحل الغـربي 
مستنقع املـوت 

ومصائد أرواح الغزاة واملرتزقة 

اجلبهات ورفد  التعبئة  استمرار  أهمية  على  ويؤكد  إب  محافظة  قيادات  يلتقي  املشاط  الرئيس   ■

■   الشارع اليمني يشهد غضبًا شعبيًا ومسيرات حاشدة حتت شعار  بدمائنا نصون أعراضنا
■ ل�����ه�����ذه األس�������ب�������اب ع������ن ال��������ع��������دوان ع����ل����ى امل������ي������اه ال������داف������ئ������ة ف������ي ال���ي���م���ن

مصيدة الدريهمي وتدمير 14 آلية وأسر 60  وجرح 90 مقتل 60 

ب���������األرق���������ام ح����ص����ي����ل����ة دام�������ي�������ة خل���س���ائ���ر   >
املرتزقة في الساحل الغربي خالل 3 أشهر
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السيد عبدامللك يوجه رسالة نصية 
أقامها  فعالية  في  واجل��رح��ى  للمعاقن 

صندوق رعاية املعاقن بصنعاء
وج��ه �ل�صيد عب��د �مللك بدر�لدي��ن �حلوثي ي��وم �الثنني ر�صال��ة ن�صية �إلى 
�ملعاقني و�جلرحى يف �لفعالية �لتي �أقامها �صندوق رعاية وتاأهيل �ملعاقني يف 
�صنع��اء، �أ�صاد فيها ب�صمودهم يف �ملرحلة �ل�صعبة و�ال�صتثنائية �لتي مير به 

�لبلد منذ �أكرث من 3 �صنو�ت.
ويف �لر�صال��ة �لتي قر�أها رئي�س �للجن��ة �لثورية �لعليا حممد علي �حلوثي، 
حيا قائد �لثورة كل ذوي �الحتياجات �خلا�صة، مبلغاً �إياهم خال�س حتاياه، 
معت��رً� �أن ه��ذه �ل�صريح��ة تقدم ر�صال��ة ب�صرها وثباتها تع��ر عن �ل�صمود 

و�الإر�دة �لنابعة من �الإميان.
و�أّم��ل �ل�صي��د �أن تقوم �جلهات �ملعنية بدور �أف�ص��ل لرعايتهم و�لعناية بهم 

ملو��صلة دورهم.. يف �أح�صان دول �لعدو�ن.
وفيم��ا يل��ي ن���س ر�صال��ة �ل�صي��د عبد�ملل��ك ب��در �لدي��ن �حلوث��ي للمعاقني 

و�جلرحى:

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم
�صالم وحتيات و�إعز�ز و�إجالل و�إكبار لكل �جلرحى و�ملعاقني و�ملت�صررين 
�لذي��ن يقدم��ون ر�صالة ب�صره��م وبثباتهم وموقفهم �لذي يع��ر عن �ل�صمود 
و�لثب��ات يف كل �حل��االت وع��ن �الإر�دة �لنابعة من �المي��ان، �الإر�دة �لتي ال 
تنك�ص��ر.. و�أملي �أن تقوم �الإد�رة �ملعنية بدور �أف�صل يف �لعناية بهم ملو��صلة 
دوره��م ومو��صلة م�ص��و�ر �لعمل و�حلرك��ة، و�أن حتظى �جله��ات �ملخت�صة 
مب�صان��دة �أف�ص��ل.. و�أ�صاأل �هلل لن��ا ولكم �لتوفي��ق ول�صعبنا والأمتن��ا �لن�صر، 

ولل�صهد�ء �لرحمة و�ملجد و�خللود، وللجرحى �ل�صفاء، ولالأ�صرى �خلال�س.
و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

متابعات

رئيس التحرير/
عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/
جميل الحاج

إنجازات األجهزة 
األمنية  واللجان 

الشعبية

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

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

alhagigah.net@gmail.com

www.alhagigah.net

https://twitter.com/alhagigah_net

733525301

الكشف عن إحصائية  بحصيلة جرائم العدوان ومرتزقته خالل ستة 
أشهر فقط في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان بتعز.

وبلغ��ت جر�ئم �لعدو�ن ح�ص��ب �الح�صائية حو�يل 417 جرمية توزع��ت على خمتلف �الأحياء 
�ملدني��ة و�لريفي��ة و تنوع��ت مابني جر�ئ��م قتل و�غتي��ال وت�صفي��ات متبادلة �لى جان��ب جر�ئم 
�ختط��اف و�غت�صاب و�نتهاك �أعر��س لن�صاء و�أطفال ونه��ب �ملمتلكات �لعامة و�خلا�صة و�أعمال 

تقطعات يف خمتلف �الأحياء �ل�صكنية وممار�صة �لفو�صى و�لعنف �صد �ملو�طنني وترويعهم.
وبح�صب �إف��ادة مدير �الأمن �لعميد من�صور �مليا�صي فقد ح�صل��ت �الأجهزة �الأمنية �ليمنية من 
م�ص��ادر ��صتخبار�تية خا�صة على ه��ذه �الإح�صائية جلر�ئم �لعدو�ن يف تع��ز و�لتي مت تف�صيلها 

على �لنحو �لتايل:
■جر�ئم �ختطاف 89 جرمية         ■جر�ئم �غتيال 58 جرمية           ■قن�س �ملارة من �ملدنيني 
145 جرمي��ة          ■ �نته��اك �الأعر����س 36 جرمي��ة           ■جر�ئ��م �ل�صل��ب و�لنه��ب 36 جرمية           

■جر�ئم �غت�صاب 27 جرمية           ■قطع �لطرقات 26 جرمية

اأ�ش��اد الرئي���س امل�ش��اط بجه��ود قيادة 
حماف��ظ �إب و�أبنائها �الأوفي��اء ووقوفهم 
�إل��ى جان��ب �لوطن يف ظل م��ا يتعر�س له 

من عدو�ن وح�صار جائر.
واأك��د الرئي���س مه��دي امل�ش��اط  لقائ��ه 
�حلر���س  �ملحافظ��ة  قي��اد�ت  م��ن  ع��دد 
عل��ى �أن يكون هناك وعي ع��ايل باملخاطر 

�لتي حت��دق بالوطن و�إمي��ان عايل ويقني 
و�لتم�ص��ك  �ليمن��ي  �ل�صع��ب  مبظلومي��ة 
�لرئي���س  وع��ر  �الإمياني��ة..  بالهوي��ة 
امل�ش��اط ع��ن ال�شك��ر لأبن��اء حمافظة اإب 
�الأبية على تكاتفه��م ووحدة كلمتهم �لتي 
�أ�صب��ح �الآخ��رون يح�صدونه��ا عل��ى هذ� 
�لتكاتف وه��ذه �لوحدة و�الأخوة، وقال" 

ب�صمودك��م وتكاتفك��م �أف�صلت��م �لكثري من 
�ملوؤ�م��ر�ت �لتي كان ير�ه��ن عليها �لعدو 
بلبل��ة  �أو  ب��وؤر  �أي  �أو  �ص��رخ  �إح��د�ث  يف 
د�خل �ملحافظة".. ولفت �إلى �أن حمافظة 
�إب تتمي��ز بكثاف��ة �صكانية كب��رية وعلى 
�مل�صوؤولني باملحافظة مهام كبرية خلدمة 

�أبنائها.
وثقافتك��م  وعيك��م  "بف�ص��ل  وق��ال 
وحكمتكم �أف�صلتم خمططات �لعدو�ن �لتي 
كان يريده��ا يف �أن تك��ون �ملحافظ��ة بوؤرة 
للم�ص��اكل و�ملماحكات حت��ى ي�صتطيع �أن 
ينف��ذ من خالل هذه �مل�ص��اكل و�ملماحكات 
�إل��ى عم��ق ه��ذه �ملحافظ��ة ليعم��ل بها ما 

عمله باملناطق �ملجاورة".
وح��ث الرئي���س امل�شاط عل��ى مزيد من 
�لتكات��ف و�ل�صم��ود ومزي��د م��ن �لتحمل 

و�حلكمة و�لروؤية يف حلحلة �مل�صاكل.
و�أكد عل��ى �أهمية بذل �جلهود يف تنمية 
 " وق��ال  �الإنف��اق،  وتر�صي��د  �الإي��ر�د�ت 
نعم��ل حاليا م��ع حكومة �الإنق��اذ الإطالق 
�حل�صاب��ات �ملحلي��ة وه��ذ� يعت��ر ر�فدُ� 
لكم خلدمة �ملحافظة �إن تكاتفتم ور�صدمت 

�الإنفاق وعززمت �الإير�د�ت".
وقي��اد�ت  �إب  حماف��ظ  �أك��د  فيم��ا 
�ملحافظ��ة �ال�صتع��د�د مل�صاعف��ة �جلهود 
لتح�صني م�صتوى �الأد�ء ومعاجلة ق�صايا 
�ملو�طنني وتعزي��ز �ال�صطفاف و�لتالحم 

�لوطني.
كما �أكدو� وق��وف �أبناء �ملحافظة �صفا 
و�ح��د� يف مو�جه��ة �لع��دو�ن و�لت�صدي 
لكل م��ن يحاول العب��ث باأم��ن وا�شتقرار 

�ملحافظة خدمة للعدو�ن.

ك�ص��ف تقري��ر �إح�صائ��ي لالأجه��زة �ال�صتخبار�تي��ة يف 
�جلي�س و�للجان �ل�صعبية، عن �أعد�د هائلة جدً� من �لقتلى 
و�جلرح��ى يف �صف��وف مرتزق��ة �لع��دو�ن خ��الل �الأ�صه��ر 
�لثالث��ة �الأخ��رية يف معرك��ة �ل�صاحل �لغرب��ي وحميطها..

وورد يف �لتقري��ر �الإح�صائ��ي لالأجه��زة �ال�صتخبار�تية، ، 
ع��ن م�ص��رع 3731 و�إ�صابة 6361 مرتزق��اً منذ �الأول من 
�صه��ر مايو وحتى �أو�خ��ر �صهر يوليو، يف مع��ارك �ل�صاحل 
�لغرب��ي و�جلبه��ات �ملحيط��ة به��ا يف م��وزع و�لو�زعي��ة 

�لقتل��ى،  �أع��د�د  تفا�صي��ل  يف  �لتقري��ر  وكر�س..و�أو�ص��ح 
�أن 3033 قتي��اًل م��ن �ملرتزق��ة �صقطو� يف مع��ارك �ل�صاحل 
�لغرب��ي، و 466 قتياًل يف جبهة �لو�زعي��ة، و 214 قتياًل يف 
جبه��ة كر���س، وباإجم��ايل 3713 قتياًل..كما �أك��د �لتقرير يف 
تفا�صي��ل �جلرحى، �أن 4809 جريحاً من �ملرتزقة �أ�صيبو� 
يف مع��ارك �ل�صاح��ل �لغرب��ي، و 974 �أ�صيب��و� يف جبهت��ي 
م��وزع و�لو�زعية، و 578 �أ�صيب��و� يف جبهة كر�س، لي�صل 

�إجمايل �جلرحى �إلى 6361 م�صاباً.

كم��ا ك�صف �لتقري��ر �أن معظم �جلرحى كان��و� يف حاالت 
حرج��ة اقت�شت نقله��م اإلى اخل��ارج لتلقي الع��اج، حيث 
و�ص��ل 3068 جريح��اً �إلى جمهورية م�ص��ر حتى منت�صف 
�صهر يوليو، ونقل 1319 جريحاً �إلى �لهند، فيما بقي 1974 
جريح��اً يف م�صت�صفي��ات ع��دن.. و�أ�صار �لتقري��ر �إلى �أن كل 
تل��ك �الأعد�د من �لقتلى و�جلرحى هم من �أبناء �ملحافظات 
اليمنية اجلنوبية الذين زج بعد حتالف العدوان يف حمرقة 

�ل�صاحل �لغربي و�جلبهات �ملحيطة به. 

الرئيس املشاط يلقي كلمة خالل لقائه قيادات محافظة إب ويؤكد على تعزيز االصطفاف والتالحم في مواجهة العدوان 

في معارك الساحل.. مصرع وإصابة أكثر من 10 آالف مرتزق من أبناء احملافظات اجلنوبية خالل 3 أشهر فقط

ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط ي����ؤك����د ع����ل����ى أه���م���ي���ة 
استمرار التعبئة ورفد اجلبهات

اأك��د الرئي���س مه��دي امل�ش��اط اأهمي��ة ا�شتم��رار التعبئ��ة ورف��د 
�جلبهات دفاعا عن �الأر�س و�لعر�س و�لرد على �نتهاكات �لعدو�ن 
وما يرتكبه من جرائم بحق ال�شعب اليمني.. ونوه الرئي�س امل�شاط 
خ��الل لقائ��ه حمافظ �صنع��اء حنني قطين��ة وعدد م��ن م�صائخ بني 
�صبي��ان، مبو�قف م�صائخ و�أبن��اء بني �صبيان يف �لت�صدي للعدو�ن 

ورفد جبهات �ل�صرف و�لبطولة باملال و�لرجال.
وتط��رق �للق��اء �إل��ى �جلو�ن��ب �ملتعلق��ة با�صتم��ر�ر �لتح�صي��د 
و�لتعبي��ة لرفد جبهات �لعزة و�لبطول��ة و�لتي ي�صطر فيها �جلي�س 
و�للجان �ل�صعبية مالحم بطولية دفاعا عن �لوطن يف مو�جهة قوى 

�لعدو�ن ومرتزقته.

احلديدة :األجهزة األمنية تضبط عناصر إجرامية استعان بها 
الغزاة لزعزعة األمن  في احملافظة وخلية اخرى في زبيد

متكن��ت �الأجه��زة �الأمنية مبحافظ��ة �حلديدة م��ن �إلقاء �لقب�س عل��ى جمموعة من 
�لعمالء ��صتع��ان بهم حتالف �لعدو�ن �الأمريكي �ل�صعودي لزعزعة �الأمن و�ال�صتقر�ر 
باملحافظة..و�أو�ص��ح م�صدر �أمني �أن تلك �لعنا�صر �عرتفت بتو��صلها مع قوى �لغزو 

و�الحتالل و�لعمل �صد �لوطن مقابل مبالغ مالية.
و�أ�ص��ار �مل�صدر �إل��ى �لعنا�صر �مل�صبوطة �عرتفت بت�صكي��ل خاليا �إجر�مية م�صلحة 
تتك��ون كل و�حدة م��ن خم�صة مرتزقة يف مدينتي �حلديدة وزبي��د، وقامو� بت�صليحهم 
��صتعد�د� لتنفيذ توجيهات �لغز�ة و�ملحتلني و�لقيام بعمليات تخريبية لزعزعة �الأمن 

و�ال�صتقر�ر يف �ملحافظة بالتز�من مع حماوالت �لعدو�ن للتقدم جتاه �حلديدة
وب��ني �مل�ص��در �أن �أح��د �لعمالء �ع��رتف برف��ع �حد�ثيات لقر�ب��ة 12 موقع��اً مدنياً 
وع�صكري��اً �إل��ى �لغ��ز�ة ومرتزقتهم..كم��ا �صبط��ت �الأجه��زة �المنية خلي��ة �إجر�مية 
جندتها قوى �لعدو�ن لن�صر �لفو�صى يف مديرية زبيد .و�أو�صح م�صدر �أمني باملحافظة 
�أن �خللي��ة �الإجر�مية كانت ت�صتعد لتنفيذ عملي��ات م�صلحة �صد �ملو�طنني و�الجهزة 
�المنية ون�صر �لفو�صى يف مديرية زبيد..و�أكد �مل�صدر �أن �الأجهزة �الأمنية تبذل جهود� 
كب��رية يف متابعة مثل هذه �خلالي��ا وتقوم ب�صبطها وك�صف موؤ�مر�تها �الإجر�مية �لتي 

يهدف �لعدو من خاللها �إلى ��صتهد�ف �ل�صعب �ليمني ومقدر�ته .
ولفت �مل�صدر �إلى �أن كل موؤ�مر�ت �لعدو�ن وخمططاته تبوء بالف�صل �لذريع ، مثمناً 
جهود رجال �الأمن وتعاون �ملو�طنني ويقظتهم �لعالية للحفاظ على �الأمن و�ال�صتقر�ر

االستخبارات العسكرية تضبط عدد من 
أخطر عمالء العدوان بالساحل الغربي

�صبط��ت �ال�صتخب��ار�ت �لع�صكري��ة ، ع��دد م��ن �أخط��ر عم��الء �لع��دو�ن �الأمريك��ي 
�ل�صعودي بجبهة �ل�صاحل �لغربي.

و�أو�ص��ح م�ص��در ع�صك��ري �أن��ه وبع��د تعق��ب ومتابع��ة وحت��ري دقي��ق �صبط��ت 
�ال�صتخبار�ت �لع�صكرية يف �ملنطقة �خلام�صة عدد من �لعمالء يتنكرون بزي ن�صائي يف 

خطوط التما�س بجبهة ال�شاحل الغربي.
و�أك��د �مل�صدر �أنه مت �لتحفظ على �مل�صبوط��ني الإ�صتكمال �الإجر�ء�ت و�إحالتهم �إلى 

�جلهات �ملخت�صة لينالو� جز�ئهم �لر�دع.

البيضاء :االجهزة االمنية تضبط عناصر 
تابعة للعدوان  وأحد املطلوبن 

�صب��ط رج��ال �أم��ن حمافظة �لبي�ص��اء �ثنني م��ن مرتزقة �لع��دو�ن ، �أحدهم��ا �ألقي 
�لقب���س علي��ه يف مدين��ة �لبي�صاء ، ويدعى �ص��الح �ملهل ، وكان يح��اول �إخفاء هويته 

ببطاقة مزورة ، بينما �الآخر
و يدعى " نبيل �لدعيدع " �صبط يف مديرية رد�ع �أثناء حماولته �الإلتحاق مبع�صكر�ت 

�ملرتزقة يف ماأرب ، وقد �عرتف باأنه جتند للعدو�ن عر حزب �الإ�صالح .
كم��ا �صبطت �الأجهزة  �الأمني��ة يف مدينة �لبي�صاء �ثنني من مرتزقة �لعدو�ن ، وهما 

�ملدعو "عمر عبد �لكرمي �حلميقاين " و �ملدعو علي حمود �صعيد "
وقد �لقي �لقب�س عليهما وهما يف طريقهما �إلى عدن �ملحتلة ال�صتالم مبالغ مالية من 
�لعدو�ن.كما�صبط��ت �الأجهزة �الأمنية يف حمافظة �لبي�صاء بعد �لر�صد و�ملتابعة عدد 
م��ن مرتزقة �لعدو�ن ، وقد �عرتفو� بقيامهم بعمليات �لر�صد وتزويد �لعدو ملعلومات 
ع��ن حتركات �جلي���س و�للجان �ل�صعبية وكذ� رفع �حد�ثي��ات ملن�صاآت حكومية �منية 
وع�صكري��ة و مدنية ، و �قت�صادية ، بغر�س ق�صفها من قبل طري�ن �لعدو�ن �ل�صعودي 

�المريكي ..و ذكر جميعهم �ن جتنيدهم ل�صالح �لعدو�ن كان عر حزب �الإ�صالح
ومتكن��ت �الأجه��زه �الأمنية مع �أم��ن حمافظة �لبي�صاء م��ن �لقاء �لقب���س على �أحد 
�ملطلوب��ني لالأمن وهو �ملدعو" �حمد حممد �أحمد �حلميق��اين " من �أهايل مديرية �لز�هر 
، وه��و �ح��د عنا�صر ما ي�صم��ى بتنظيم �لقاعدة وقد �صارك يف ر�ص��د عمليات ��صتهد�ف 
لقي��اد�ت و�صخ�صي��ات تابعة للجي���س و�للجان �ل�صعبية ومت �صبط��ه وبحوزته عبوة 
نا�صف��ة بحوزت��ه كان �لع��دو�ن قد كلفه بزرعه��ا ال�صتهد�ف �جلي���س و �الأمن و �للجان 

�ل�صعبية يف �لبي�صاء .
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توقف��ُت منده�ًص��ا �أم��ام �إح�صائي��ة 
ع��ن  تتح��دث  �صهور)فق��ط(  لثالث��ة 
�لت��ي  �حل��رب  تكالي��ف  )بع���س( 
تتحملها �ململكة و�الإمار�ت، و�صعرُت 
باالأمل و�أنا �أرى هذه �ملليار�ت تذهب 
لالأمريكان و�لريطانيني و�لفرن�صيني 
و�الإ�صر�ئيليني كغنيمة باردة، مقابل 
�ل�ص��الح و�مل�صارك��ة و�ل�صك��وت عن 
دم��اء �أطفالن��ا ون�صائن��ا وح�صارن��ا 

وجتويعنا ون�صف بنيتنا �لتحتية..
وتاأمل��ُت كذل��ك و�أن��ا �أعي��د �لنظ��ر 
�ملغلوب��ة  �ل�صع��وب  تل��ك  يف  كرت��ني 
عل��ى �أمره��ا يف مملك��ة بن��ي �صع��ود 
و�إم��ار�ت عي��ال ز�يد وه��م ي�صريون 
يف م�صل�ص��ل �لتق�ص��ف ث��م �البتز�ز ثم 
�ل�صر�ئب ث��م �لتهديد ث��م �ل�صجون؛ 
منذ بد�أت �حلرب وحتى �الآن بوتريٍة 

ت�صاعدية خميفة.
�أك��رث  �صمته��م  ��صتم��رَّ  و�إن 
ف�صي�صل��وَن جميًع��ا �إل��ى �أن ُتنته��َك 
�أعر��صه��م وُيج��رون كاخِل��ر�ف م��ن 
بيوته��م، وُت�صلب وت�ص��ادر حقوقهم 
و�أمالكه��م باأمر �لو�يل �ل�صفي��ه وباأيٍد 
كولومبية �أو �صنغالية �أو �صهيونية..
�أن  و�أك��رث وجًع��ا م��ن ه��ذ� وذ�ك 
ه��ذه �ملليار�ت لو �أُنفَق��ْت يف م�صاعدة 
�ليم��ن  جللع��ت  �مل�صلم��ة  �ل�صع��وب 
يف  �أخ��رى؛  عربي��ٍة  دوٍل  وخم���س 

م�صاف �لدول �ملتقدمة.
وقد �ختتم �لدكتور �الإعالمي:زوبع 
كالم��ه بحقيقٍة ُموؤملة ل��كل عربي ُحر، 

�صتقروؤونها يف �خلامتة...
بع���س  �إح�صائي��ة  ه��ي  وه��ذه 

�لتكاليف لثالثة �صهور فقط:
باتري��وت  �ص��اروخ   489
�ص��اروخ  لإ�شق��اط163 

بالي�صتي=1.467 مليار$
يف  �مل�صارك��ة  �لطائ��ر�ت  ت�صغي��ل 

�حلرب=230مليون$ يوميا
نفذه��ا  جوي��ة  طلع��ة  �أل��ف   90

�لطري�ن=8.1مليار$
�ال�صتط��الع  طائ��ر�ت  ��صتئج��ار 

�ملبكر)�أو�ك�س(=250�ألف$/�صاعة
�صناعي��ني  قمري��ن  ��صتئج��ار 
�لع�صكرية=2ملي��ون$/ لالأغر����س 

�صاعة
بارجت��ني  ��صتئج��ار 
كامل��ة  حربيتني+6فرقاط��ات 

�لعتاد=27 مليار$/3�صهور
منح �أمري��كا و�أوروبا نفطا باأ�صعار 
منخفظة بفرق=150 مليون $ يوميا

م��ن  �ص��الح  �صفق��ات 
�أمريكا=150مليار$

م��ن  ر�ف��ال  طائ��ر�ت  �صفق��ات 
فرن�صا=36 مليار$

�لتامي��ز �لريطاني��ة ق��درت تكلفة 

�حلرب=200مليون$ يوميا
مبا يعني يف �ل5 �أيام= مليار$

ويف �ل�صهر =6 مليار$
ويف �لثالثة �أ�صهر=18 مليار$

ف��ورن بولي�ص��ي �الأمريكي��ة قدرت 
 3 ملي��ار$/  �حل��رب=362  تكلف��ة 

�صهور
مبا يعني يف �ل�صن��ة =1.5 ترليون 

$
يف 3�صنو�ت = 4.5 ترليون $

وك��م كان دقيًق��ا �لدكت��ور حم��زة 
زوبع حني قر�أ هذه �الإح�صائية وقال 

معلًقا:
)�أن��ا �لعبد �لغلبان زوب��ع �أ�صرتي 
و�لبحري��ن  �ليم��ن  �مللي��ار�ت  به��ذه 
و�لعر�ق و�صوريا وفل�صطني، ولبنان 
و�أعيد �إعم��ار م�صر..�ديني تريليون 

دوالر ب�س الإعمار م�صر(

ُيد�ف��ع  مل��اذ�  �الآن  علمت��م  ه��ل 
�ل�صهيوين و�الأمريكي و�لريطاين عن 
�الأنظم��ة �لنفطي��ة �الأ�صرية �مل�صتبدة 

�لكهنوتية..
وملاذ� حرك��و� ُجنده��م وعمالءهم 
فيه��ا  وج��دو�  من��ُذ  �ليم��ن  حل��رب 
قائ��ًد� ُح��ًر� �صجاًعا �أبًيا؛ع��رف �لد�ء 
فاأطل��ق �صرخ��ة  من��ذ وق��ت مبك��ر، 
�لوع��ي و�لبن��اء و�الإع��د�د يف وج��ه 

�مل�صتعمرين �حلقيقيني..
تذه��ب؛  �أي��ن  �الآن  علمت��م  ه��ل 

ترليونات تكاليف �حلرب!
هل علمت��م �الآن �أين تذهب عائد�ت 

�لنفط و�حلج!
ه��ل علمت��م �الآن مل��اذ� ج��اء �لكف��ر 

بنف�صه ومعه �الأذيال كلهم؛ 
و�لث��و�ر  �الأح��ر�ر  قائ��د  ملحارب��ة 

و�مل�صت�صعفني يف هذ� �لعامل...

ال �أدري ماهو �صع��ور �أ�صباه �لرجال وهم يرون هذه 
�ل�ص��ور �لطازج��ة؛  و�لت��ي ال �صك �أنه��ا ترعبهم، وتُهز 

�أنوثتهم، وت�صطرُب لها هرموناتهم..
�أولئ��ك �ملت�صكعون يف كل �صارع وحارة ببنطلوناتهم 
�ل�صيق��ة و�صعوره��م �ملرخي��ة... وكذل��ك �ملت�صكع��ون 
يف  و�ملت�صكع��ون  �الجتماع��ي..  �لتو��ص��ل  و�صائ��ل  يف 

حج��ر�ت منازله��م.. و�لذي��ن مل يعرف��و� جبه��ة، ومل 
يغ��رو� �أقد�مهم يف ميد�ٍن �أو �صاحة، وُي�صمون �أنف�صهم 
تارة باملُحايدين، وهم يف �حلقيقة “ذكوٌر- مكالف”...

لهم �أقول:ال تخافو�...
ه��وؤالء �حلر�ئر مل يخرجن لتاأديبكم، وال الإخر�ِجكم 

من منازلكم، وال لدفعكم �إلى �جلبهات..

و�إميان��ا،  ووعي��ا  وفط��رة،  غ��ريًة  خرج��َن  �إمن��ا 
وه��نَّ ي�صاه��دن ما فعل��ه �لغ��ز�ة �ملحتل��ون وعبيدهم 

�مل�صتاأجرون ببنات �لتحيتا �لثمان.. 
خرجَن لريفعَن �صعار #بدمائنا_ن�صون_�أعر��صنا ..

خرجَن بعَد �أن قر�أن قول �حلق �صبحانه:
“م��ن عم��ل �صاحًل��ا م��ن ذك��ٍر �أو �أنث��ى وه��و موؤمن 
فلنحيين��ه حي��اة طيب��ة ولنجزينه��م �أجره��م باأح�صن 
م��ا كان��و� يعمل��ون” وقول��ه �صبحان��ه” و�ملوؤمن��ون 
و�ملوؤمن��ات بع�صهم �أولياء بع���س، ياأمرون باملعروف 

وينهون عن �ملنكر”
خرجن بع��د روؤيتهن للئام �لذين قال فيهم �مل�صطفى 

�صلى �هلل عليه و�آله و�صلم:
)�إمن��ا �لن�صاء �صقائق �لرجال، م��ا �أكرمهن �إال كرمي، 

وال �أهانهن �إال لئيم(
خرج��َن يف م�ص��رية كب��رية بذرته��ا يف ق��ول �لقائ��د 

�ل�صهيد �صالم �هلل عليه:
)م��ا �أعظم �مل��ر�أة �ل�صاحل��ة �لتي ت�صه��م يف �صناعة 

�الأبطال، �صنع �لرجال، �صنع �ملجاهدين(
خرجن ويف دماء كل واحدٍة منُهن اأٌب اأو اأٌخ اأو زوٌج 

�أو �بٌن �أو عٌم �أو خاٌل:
)�صهيد �أو جريح �أو جماهد(

�لقانت��ات  �ملوؤمن��ات  �أيته��ا  عليُك��ن  �هلل  ف�ص��الم 
�ل�صاحلات:

فاأنُت مد�ر�ٌس عريقة لالأجيال �ملجاهدة، 
وم�صانُع فوالذية للجبهات �مل�صددة...

وفيكن �أيتها �لطاهر�ت ي�صدق قول �ملتنبي:
ولو �أن �لن�صاء كمن )وجدنا( 

لُف�صلِت �لن�صاء على �لرجاِل
وما التاأنيث ل�شم ال�شم�س عيٌب

وال �لتذكرُي فخٌر للهالِل

كتابات

ت��������رل��������ي��������ون��������ات احل��������������رب!

م��������������������دارس ومص����������������ان������������������ع!

للفيل�ص��وف و�ل�صاعر �ملنا�صل �لكوبي خو�صيه مارتي-�إن مل تخني �لذ�كرة-قواًل 
�صديًد� يقول

�إن مب��د�أ �صحيح��اً ينطل��ق من �أعماق كه��ف، �أقوى م��ن جي�س كام��ل.. ولو �أدرك 
�لفيل�ص��وف ما �أدركنا و�صاه��َد �ملبد�أ �ل�صحيح يو�جه �ليوم جيو�َس 16 دولة ومثلها 

مرتزقة و�أ�صعافها دول خلف �ل�صتار؛
لكان يف طليعة �الأحر�ر �ملقاتلني..

ومل تك��ن �ملو�جهة مع كل هذه �جليو�س عبثي��ة �أو مز�جية �أو نزوة؛ لكنها كانت 
وماز�ل��ت �ص��رورة، وو�جب��ا، وحتمي��ة، خا�صًة بع��َد �أن و�صَلْت �إل��ى �لعر�س بعد 
�الأر���س، وق��د قال �هلل يف حمكم كتابه.. )كتب عليكم �لقت��ال وهو كره لكم وع�صى �أن 
تكره��و� �صيئ��ا وهو خري لكم(، وق��ال �الإمام علي كرم �هلل وجه��ه« �أف�صل �الأعمال ما 
�أكره��َت نف�ص��َك عليه«.. وك��م كان �ل�صيد �لقائد عبد �مللك دقيًق��ا يف تو�صيف �ملرحلة 
من��ذ بد�يته��ا حتى �ليوم يف جمل��ة و�حدة حني قال: »تقول له �أن��ا �أخوك يف �الإ�صالم 
و �صري��كك يف �الإن�صاني��ة تع��ال نتح��اور ونتفاه��م ، يجيب��ك باأعتى �أن��و�ع �الأ�صلحة 
ليقت��ل �الأطف��ال و�لن�صاء.. وهذ� �الإجر�م ال ميك��ن �أن يو�جه �صوى بلغة �لت�صدي و 
�ملو�جهة«.. ومنذ بد�ية �حلرب وحتى �ليوم ونحن نرى �آيات �هلل تر�فق �ملد�فعني 
ع��ن �الأر�س و�لعر���س، وكما للبحر مد وج��زر كذلك للحرب مو�زي��ن وخطط، وما 
�إن ر�أى �ملرتزق��ة بع���س �لثغر�ت �لت��ي نفذ منها �لغز�ة حتى ظن��و� باأن �ملعركة قد 
�نتهت، وقد كانت فرحتهم كبرية بدخول �لغز�ة �إلى عدن، ومل يعلمو� باأنَّ رجال �هلل 
له��م روؤية ومب��د�أ ومقايي�س خا�صة وكما قال �الإعالمي ي�ص��ري فودة »لي�س عاًر� �أن 
يدخل عدو اإلى دارك رغم اأنفك، لكن العار اأن يخرج �شاملًا اأمام عينيك«..ومل يعلموا 
ب��اأن �الأح��ر�ر ال يخ�صعون وال يتوقفون عن قتال �لغ��ز�ة وطردهم، وكما قال �أحمد 
يا�ص��ني يوًما«�أن��ا �أحب �حلياة ج��دً�، لكني �أرف�س �لذل و�خل�ص��وع و�لعدو�ن على 
نف�صي«.ومع �أن �حلرب كما و�صفها �أدولف هتلر؛ باأنها كفتح غرفة مظلمة لن تعرف 
�أب��ًد� ما �لذي �صيح�صل عن��د فتح هذ� �لباب...وقد كانت مملك��ة بني �صعود تت�صدر 
نع��ال �لعمالء وتق��ود �أذيال �الرت��ز�ق، وظنت �أن فت��ح �لغرفة �ملظلم��ة �صيفتح لها 
�أب��و�ب ن�صٍر �صريع، و�صتك��ون ر�صالة للعامل كله باأنها �الأقوى و�الأكر و�الأقدر على 

�إخ�صاع �ل�صعوب �حُلرة، و�الأ�صدق و�الأخل�س للم�صتعمرين وربيبتهم �إ�صر�ئيل..
لك��نَّ مملكة ق��رن �ل�صيط��ان ومعها �الأذي��ال ��صطدمت بع��د فتح �لغرف��ة �ملظلمة 
بخ��روج ماي��ن الأ�شود والنمور.. وح��ن من�شك اخليط من طرف��ه، ون�شع اأعيننا 
عل��ى �آخر م�صاِهِد �ملعركة، نرى �لعجَب �لُعج��اب، وال نتوقَّف عن �لت�صبيح و�ل�صكر 
و�لتحمي��د، ونحن ن�صاهد �أولئك �الأ�صود وهم ينكلون بالعدو �أ�صد تنكيل وي�صطرون 

مالحم مل ُيكحل �لتاريخ �صفحاته مبثلها..
وق��د كانت وحدة �لقنا�صة ترتقب �ملختبئني؛ وم��ا �إن يظهر �لو�حد منهم ر�أ�صه، 
حت��ى ي�صقط �صقوًطا ال قيام بعده، وقد مت ح�صاد ت�صعة يف �صرو�ح مبارب، وثالثة 
بالتحيت��ا، و�أربع��ة بجي��ز�ن، و�آخر يف جبال علي��ب بنجر�ن، ومرت��زق بالدريهمي، 
و�آخ��ر�ن يف ع�صيف��رة بتعز...وياأِت��ي رجال �لرج��ال باأ�صريين �صعودي��ني هما)عبد 

�لعزيز �لقرين، و�أحمد �ل�صعن(،وتعرتف �ململكة مبقتل �أربعة بينهم �صابط..
ويف تب��اب �ملط��ار و�لزغ��ن ب�ص��رو�ح �صفحٌة فري��دة، وجمزرة جدي��دة؛ الآليات 
ومدرعات �لغز�ة، ينحني �أمام �مل�صاِهد كل �حلروف و�لكلمات، وخا�صًة وقد �عتلى 
�الأبطال مدرع��ات �لغز�ة ود��صوها بنعالهم �ل�صاخمة، ثم �أخذو� يقلبون يف ما خلفه 
�ملرتزق��ة �لهارب��ني من ري��االٍت �صعودية، وبطائ��ق �صخ�صية، و�صج��الت ع�صكرية، 
و�ص��الح كثري...وكان��ت �جل��وف ت�صطر �أن�صع �لبط��والت و�لتي مت فيه��ا �ل�صيطرة 
وتطه��ري جبل �للقم �ال�صرت�تيجي يف �ملها�صمة بخب و�ل�صعف خالل عملية هجومية 
و��صع��ة على �جلبل، وح��اول �ملرتزقة ��صتعادة �جلبل و�لط��ري�ن ير�فقهم خلم�س 
�صاعات �إال �أنهم ف�صلو� وعادو� باخلزي و�لتنكيل...ويف ميدي يرتقب �لنمور ملدرعة 
بي �إم بي وي�صيدونها بعبوة نا�صفة..ولكي ال يتوقف �لتنكيل فقد كان �الأ�صبال على 
موع��د يف غرب جم��ازة بع�صري وهج��وم مباغت عل��ى مرتزقة �صود�ني��ني وتنكيلهم 
م��ع م��ن معهم...وفيم��ا كان��ت اململك��ة ال�شعودية ت�شتغي��ث العامل بدع��وى حماية 
�ملالح��ة �لبحرية م��ن �صو�ريخ �جلي�س و�للج��ان، كان �لت�صني��ع �حلربي يخاطب 
�لق��وة �ل�صاروخية باأن �ل�صو�ريخ �ملكد�صة �جلاه��زة �أ�صبحت كثرية جًد�..فيقرر 
�لقادة �إطالق �صاروخ بالي�صتي ق�صري �ملدى على �جلريبات يف �لبي�صاء ليجعل من 

ع�صر�ت �ل�صيار�ت �ملتجمعة و�جليوب �ملنتفخة �أثًر� بعد عني..
ويف حي�س خا�صة و�ل�صاح��ل عامة؛ كادت م�صاد�ت �لدروع تناف�س �لقنا�صات يف 

دقة �لت�صويب، وقد مت تدمري �آلية، و�إعطاب �أخرى، و�غتنام �أ�صلحة متو�صطة..
و�ص��اروٌخ موج��ه �آخر يالح��ق �أحد �الأطق��م يف �ص��رو�ح، وي�صي��ده يف منت�صف 

�جلبل، ويلقى كل من عليه من عمالء م�صرعهم..
ويف �صبك��ة حور�ن بالبي�ص��اء مت قتل وجرح �لعديد م��ن �الأر�ذل.. و�أما يف ناطع، 
فق��د كان �حل�ص��اد �أكر، وح��ر�رة �ملوت �أك��رث، و�لتنكي��ل �أدهى و�أم��ر، فقد زحف 
�مل�صتاأج��رون �ملرتزقة باأعد�ٍد كبرية، وبغطاٍء ج��وي مكثف، مل يفارق �ل�صماء، لكنَّ 
�هلل �أقوى، وعباده �ملتقني �أ�صد، وحماية �الأر�س و�لعر�س تغلي يف �لقلوب، فانك�صر 
�لزح��ف، وتخبطو� حتت �ل�صم�س م��ا بني هارب وخمتبىء يف م�صه��ٍد ي�صفي �صدور 
ق��وم موؤمن��ني، وترك��و� خلفهم 40 قتي��اًل و 60 جريًح��ا، ومدرعة حمرتق��ة، وثالثة 
�أطق��م مدم��رة... كل ما �صبق �صرده، ما هو �إال جزء ي�صري من �صري �ملعارك لل�صاعات 

�ملن�صرمة، و�لتي ت�صاهدونها �أواًل باأول، من خالل عد�صة �الإعالم �حلربي...
�إن مل ت��درك مملك��ة �ل�صيط��ان �أنه��ا فتحت �أب��و�ب جهنم عل��ى م�صر�عيه��ا، و�أن 
�ليمني��ون م�صممون على �نتز�ع �حلرية و�لكر�مة و�صون �لعر�س وحترير �الأر�س 
ب��اأي ثم��ن؛  فعليها �أن تنظر يف عين��ي �لقائد ورجال �ليمن �الأ�ص��د�ء؛ ولي�س لها بعد 

ذلك �إالَّ �أن تنتظر!

الغرفة املظلمة! د/مصباح الهمداني



الخميس  9/  8 /  2018م الموافق 27 ذو القعدة 1439ه�  العدد )275(4

انعك�ش��ت واقع��ة ال�شت��دراج الذكي��ة والكمن 
�ملحك��م �ل��ذي ن�صبه �جلي���س و�للج��ان �ل�صعبية 
للع��دو�ن  �لعمي��ل  �ملح�ص��ار  ل��و�ء  يف  لكتيب��ة 
�ل�صاح��ل  يف  �ليم��ن  عل��ى  �الأمريك��ي  �ل�صع��ودي 
يف  للمرتزق��ة  ومعنوي��ة  نف�صي��ة  نك�ص��ة  �لغرب��ي 
جبه��ات �ل�صاح��ل �لغرب��ي .. كت��ب �أح��د �ملرتزقة 
ويدعى ج��الل �لعدين " جمزرة مروعة بحق �أبناء 
�للو�ء 103 مل ي�صبق لها مثيل، �خل�صائر �لب�صرية 
هي �الأكر جتاوز عددها 140 ما بني قتيل وجريح 
و�أ�ص��ري جميعهم م��ن �أبناء �جلن��وب، و�ملوؤمل �أن 
ق��و�ت ط��ارق عفا���س و�لت��ي م��ن �ملفرت���س �أنها 
معركته��م مل يخ�ص��رو� جندي��ا و�ح��د� ومل ي�صب 
�أحدهم ب��اأذى"..  و�أ�صاف "يج��ب �أن يتوقف هذ� 
العب��ث وترتف��ع اأ�ش��وات املطالب��ة بالك�ش��ف عن 
م�صري 1800 مفق��ود يف ال�شاحل الغربي واإخراج 
�الأ�ص��رى ب��اي طريق��ة وب�ص��كل عاج��ل و�إعادتهم 
ف��ور� �إل��ى �أهاليهم و�إع��ادة مقاتل��ي �جلنوب من 
جميع اجلبه��ات الواقع��ة خارج احل��دود للدفاع 
ع��ن وطنه��م و�صبط �الأمن ب��دال من �لقت��ال نيابة 
ع��ن �الآخري��ن ".. وكت��ب �آخ��ر.. لكم �هلل ي��ا لو�ء 
�ملح�ص��ار.. �جلن��ود �أطلق��و� ن��د�ء ��صتغاثة ومل 
ي�صتجب لهم، و�مل�صاهد �لتي بثها �إعالم �مللي�صيات 
�حلوثي��ة ك�ص��ف حجم ��صتهت��ار �لقي��اد�ت باأبناء 

�جلنوب وحجم �خلد�ع و�لت�صليل �لهائل "
فيم��ا غ��رد �آخ��ر: "�ملوؤ�مرة على �أبن��اء �جلنوب 
�ت�صحت ب�ص��كل كبري.. يتم �لدف��ع باأبناء �جلنوب 
�إل��ى حمارق �ملوت يف �حلدي��دة، و�إفر�غ �جلنوب، 
فيم��ا يت��م م��الأه بتابع��ني لط��ارق عفا���س يج��ري 

��صتقد�مهم من حمافظات �ل�صمال �إلى عدن ".
م��ع تو�رد �الإنب��اء عن �خل�ص��ارة �لثقيلة جد� يف 
الكم��ن ، وتعايل الأ�شوات تبحث ع��ن الأ�شباب يف 
د�خ��ل مع�صك��ر �ملرتزق��ة ، ويف مو�جه��ة �ل�صدم��ة 
�جلنوبي��ة �لتي تعال��ت تطالب بع��ودة �أبنائهم من 
�ل�صاح��ل �لغرب��ي ، عم��دت �الإم��ار�ت �إل��ى حتريك 
ذبابها �الإلكرتوين يف حماولة مو�جهة تنامي �ل�صخط 

و�صح��ب تاأثري �خل�صارة �لفادح��ة بكمني �لدريهمي 
عل��ى �صري عملي��ة جتني��د �صباب �جلن��وب و�لدفع 
به��م للقتال خا�صة يف �حلدي��دة، و�نك�صاف عجزها 
يف �لقيادة �لع�صكرية وعقم خططها �لع�صكرية �لتي 
يجعلها ومرتزقتها فري�صة �صهلة للجي�س و�للجان، 
باالإ�صاف��ة �ل��ى �إيقاف لهجة �لتخوي��ن �لتي تعالت 
ب��ني قياد�ت و�أطر�ف �ملرتزقة ، وما�صنعه �العالم 
احلرب��ي الذي بث ت�شجي��ا م�شورا للكمن  زاد من 
قل��ق �المار�ت و�صاعفت من جهد ذبابها �اللكرتوين 
يف �ك��رث من �جت��اه ل�صحب مفاعي��ل �نت�صار  يفوق 
�النت�صار �لع�صكري وله ميز�نه وثقله لدى �لقبائل 

و�ملجتمع �ليمني �يا كان �نتماوؤه �و منطقته .
بح�ص��ب �مل�صاه��د �ملقت�صب��ة لنح��و 17 دقيق��ة 
بثها �الإع��الم �حلربي، فقد �أظه��ر �لكمني �ملن�صوب 
للكتيب��ة يف ل��و�ء �ملح�ص��ار بر�ع��ة وذكاء �لقي��ادة 
�لع�صكرية للجي�س و�للجان �ل�صعبية، وثقة وثبات 

وعزمي��ة �ملجاه��د عل��ى �الأر�س �لنابع م��ن وقوفه 
على �أر�صية �صلب��ة وهي �لدفاع عن �الأر�س بوجه 

معتدى غاز.
 ويف �مل�صاه��د بد� ط��ري�ن �الأبات�ص��ي تائها يف 
ال�شم��اء وخارج املعادلة ب�ش��كل كلي بعد اأن مت 
ال�شتدراج اإلى بن املنازل والأزقة، وغري قادر 
على تغيري جمريات �الأمور على �الأر�س، فغادر 
ت��اركا الكتيبة تواجه م�شريه��ا املحتوم، حيث 
�نتهى �الأمر باأفر�ده��ا بني قتيل وجريح و�أ�صري 

وهائم على وجهه يف �ل�صحر�ء ال يوؤمل جناة.
�خل�ص��ارة �الأخالقي��ة يف كم��ني �لدريهم��ي فاقت 
مبر�ح��ل �خل�صائر �لب�صرية مب��ا ظهر عليه �ملجاهد 
�ليمن��ي من �لت��ز�م مببادئ �لدي��ن �الإ�صالمي جتاه 
�الأ�صري و�جلريح، بل جتاوز تلك �ملبادئ �الأ�صا�صية 
وج�صد �لقيم و�ل�صهامة �ليمنية �الأ�صيلة، و�ملعركة 
الت��ز�ل حمتدمة و�أزي��ز �لر�صا�س الي��ز�ل يدوي، 

يف مقاب��ل مع�صك��ر غ��از ومرتزقة ال يحف��ظ المر�أة 
حرم��ة �إن �قتحم �ملدن �و �لقرى �و تلقفها يف طريق 
كم��ا ح��دث يف �حلدي��دة وتع��ز و�جلوف وم��اأرب، 
ويقت��ل �الأ�صرى  كم��ا حدث مع �الأ�ص��ري �صمنان من 
مديري��ة �لقف��ر �ب  �أو يدفنهم �حي��اء كما فعلو� مع 
�الأ�ص��ري عبد �لق��وي �جل��ري ، �و يرتكهم ينزفون 
كم��ا نق��ل م�صه��د يف جبهة نه��م ، ومثل ه��وؤالء كثري 
لي���س هنا مت�ص��ع لذكرهم  ، وموث��ق بع�س من ذلك 
ال�شقوط الأخاق��ي املريع على و�شائ��ط التوا�شل 

و�ليوتيوب.
يف �مل�صاه��د �لت��ي عر�صه��ا �الإع��الم �حلرب��ي من 
كمني �لدريهمي يظهر �أ�صري جريح يخاطب جماهد� 
�قتحم عليه منزال كان حت�صن فيه وزمالء له، وهو 
يقول �أنا يف وجهك فريد عليه �ملجاهد: �أنت يف وجه 
�هلل ع��ز وج��ل ويف وجه م�صرية قر�آني��ة لن ي�صيبك 
�ص��يء.. وجماهد �آخر حري�س على �أبناء وطنه من 

�أين ما كانو� وينادي مبرتزقة حما�صرين ويخاطب 
�أحدهم: �صلم نف�صك وعي�س يف حياة ويف كر�مة..

�ملجاهدي��ن  يخاط��ب  �ملجاهدي��ن  يف  وقي��ادي 
وجمموعة م��ن �ملرتزق��ة ي�صلمون �أنف�صه��م بالقول 

�كرموهم و�حفظو� كر�متهم، هوالء هم �إخوتنا.
ويتوج��ه بحديثه لالأ�ص��رى يف �للحظ��ات �الأولى 
لت�صلي��م �أنف�صهم ودخولهم حتت رحمة �ملجاهدين: 
ال قل��ق وال خ��وف �أنتم م��ع �أن�ص��ار �هلل يف �أمان �هلل 

ويف حفظ �هلل.
كمني �لدريهمي �لقاتل لي�س �الأول �لذي تتعر�س 
ل��ه كتائب �لغز�ة منذ بدء معركة �ل�صاحل �لغربي، 
لكن��ه �الأول م��ن نوع��ه تقات��ل في��ه �لكام��ري� لنقل 
�النت�ص��ار �الأخالق��ي �ل��ى �لع��امل ولي���س لتوثي��ق 
جمري��ات عمل ع�صكري وتنكيل بالغز�ة و�ملرتزقة، 
�نت�صار �أخالقي  مل يفارق �النت�صار �لع�صكري منذ 
�لطلق��ة �الأولى للع��دو�ن يف مار�س 2015م رغم كل 
�الآالم و�جلر�حات �لتي حاول �لغز�ة �صنعها م�صا 

بالعر�س �أو �نتهاكا وقتال لالأ�صرى.
عد�ص��ة كم��ني �لدريهم��ي وثق��ت للع��امل جمموع 
�النت�ص��ار �ليمني، �إن �صح �لتعب��ري ،�نت�صار على 
�الأر�س و�النت�صار يف �الخالق و�النت�صار يف ميد�ن 

�إكر�م �الن�صان ولو كان عدو�،
عد�صة كمني �لدريهمي نقل��ت �إلى �لعامل �الإ�صالم 
�ملحم��دي و�صخ�صي��ة �مل�صل��م �حلقيق��ي، وعرف��ت 
�لع��امل �ل��ى هوي��ة �ليمن��ي �الأ�صي��ل و�صخ�صيت��ه 
�لنابع��ة م��ن مب��ادئ �الإ�ص��الم، وقي��م  �حلقيقي��ة 
�ليمني��ة  �لقبائ��ل  و�أع��ر�ف  و��ص��الف  و�صهام��ة 
�الأ�صيلة، الماير�ه يف مرتزقة �ن�صلخو� عن مينيتهم 
و��صالمه��م.. و ��صتخال���س �أخري .. قطعا ما �أعد يف 
مدينة �حلديدة مقارنة باأطر�ف مديرية بالدريهمي 
�أ�صعاف �أ�صع��اف من �ملفاج��اآت �لع�صكرية تنتظر 
�لغ��ز�ة �ن �قدم��و� عل��ى حماق��ة �قتح��ام �ملدين��ة 
و�مليناء ، و�أ�صعاف �أ�صعاف من �لعزمية و�لثبات 
يف  �صتك��ون  و�لقت��ال  �ملو�جه��ة  عل��ى  و�الإ�ص��ر�ر 

��صتقبالهم..

و�أم��ام ه��ذ� �لك��م م��ن �الإد�ن��ات لتحال��ف �لع��دو�ن �ل�صع��ودي 
�الأمريك��ي هرب �لتحال��ف �إلى حماولة �الإنكار، لك��ن �نكاره �ملثبت 
عك�ص��ه عل��ى �الأر�س ول��دى �الأط��ر�ف �لدولية �لتي متل��ك �أجهزة 
��صتخب��ار�ت وقن��و�ت معلوم��ات ��صتندت عليه��ا يف �إد�نة حتالف 
�لعدو�ن، �أعاد �إلى �الإذه��ان �نكار �لتحالف ق�صف �ل�صالة �لكرى 
ب�صنعاء ومن ثم معاودة �العرت�ف وحتميل مرتزقته �مل�صئولية ، 
و�نكار جمزرة مدينة �لعمال يف �ملخا قبل �أن يثبت �لعك�س وتنت�صر 

على �مليديا م�صاهد �لغار�ت �لوح�صية.
حتمي��ل �ملرتزقة ق��د يكون هو �الأ�صل��وب �ملتوف��ر و�ملتبع  لدى 
�لتحال��ف �لع��دو�ين على �ليم��ن للتغطية عل �ح��د �طر�فه �لذي قد 
يك��ون خطط ونفذ �جلرمية يف حتالف ت�صاربت م�صالح �طر�فه يف 
�ليم��ن و�لتقت فقط عل��ى قتل �ليمنيني و�صف��ك دمائهم يف �لطرقات 
و�الأ�ص��و�ق و�أينم��ا ت�صنى للطائ��ر�ت وعديد �أ�صلح��ة �لتحالف �أن 

ت�صل بقذ�ئفها.
بي��ان وز�رة �ل�صحة �أ�صار �إل��ى �أن �ملجزرة �ملروعة و�ملزدوجة 
�لت��ي ر�ح �صحيته��ا 55 مدني��ا �صهي��د�، ومئ��ات �جلرح��ى بينه��م 
ن�ص��اء و�أطف��ال، مل تتوقف عند ��صتهد�ف منطقت��ي �صوق �ل�صيد " 
�ملحو�ت " �ملكتظ بالباعة من �ل�صيادين وبو�بة م�صت�صفى �لثورة 
�لع��ام، ب��ل ج��رى مالحقة �صي��ار�ت �الإ�صع��اف وق�ص��ف �صيارتني 
�إ�صع��اف �إحد�هما يف موقع �جلرمية �أمام بو�ب��ة م�صت�صفى �لثورة 
�لع��ام و�أخرى يف منطقة كيلو 16 بعد خروجها من جممع �ل�صاحل 

�لغربي �لطبي وهي تقل جرحى تطلبت حالتهم �حلرجة نقلهم �إلى 
م�شت�شفيات العا�شمة �شنعاء للعاج.

��صته��د�ف �ملدني��ني يف �صوق �ال�صطي��اد و�ملر�صى �أم��ام بو�بة 
م�صت�صف��ى �لثورة �لع��ام يف جرمية مزدوجة قد يك��ون لها مدلولها 
بع��د يوم واحد من حديث رئي���س وزراء الكيان ال�شهيوين بنيامن 
نتنياه��و �أمام �لقو�ت �لبحرية �ل�صهيونية عن م�صاركة �إ�صر�ئيلية 
�صمن حتالف دويل يف �ملنطقة ملو�جهة �إير�ن يف باب �ملندب وفق ما 
نقلته و�صائل �الإعالم �ل�صهيوني��ة وتغريد�ت رئي�س وزر�ء �لكيان 
�ل�صهي��وين نف�صه، قد يكون جرى ترجمته عل��ى �الأر�س يف �رتكاب 
جرميت��ي و��صته��د�ف �ص��وق �ال�صطياد �أثن��اء �كتظاظ��ه بالباعة 
وبو�ب��ة م�صت�صفى �لثورة بارتكاب جمزرة بحق �ملدنيني يف مدينة 

�حلديدة، ومالحقة �صيار�ت �الإ�صعاف وق�صفها.
عل��ى مدى ثالث��ة �أع��و�م ون�ص��ف تف�ص��ل "�إ�صر�ئي��ل" �ل�صمت 
عل��ى �مل�صتوى �لر�صم��ي، وترك �العالم �ل�صهي��وين و�لدويل يتولى 
احلديث عن ح�شورها يف التحالف ال�شعودي الأمريكي على اليمن 
..  تغري��د�ت رئي���س وزر�ء �لكيان �ل�صهيوين هي �الأولى من نوعها 
يطلقها م�صئول �صهي��وين بحجم رئي�س �لوزر�ء يف حكومة �لكيان ، 
و�لت�صيح �الأجر�أ يرفع جانبا من �ل�صرية عن �مل�صاركة �ل�صهيونية 
يف �لتحال��ف عل��ى �ليمن، م��ع �أن  وقائع �مليد�ن �أك��دت يف �أكرث من 
موقع ح�شور اجلانب ال�شهيوين يف املعركة يف اليمن و�شقوط قتلى 

له يف خمي�س م�صيط و�صحن �جلن.

متتلك ت��ل �أبيب قو�عد ع�صكرية جوية يف ج��زر دهلك �الإريرتية 
ق��رب ب��اب �ملن��دب، و�جلي���س �ل�صهي��وين حت��دث قب��ل �أ�صه��ر �أن 
طائ��ر�ت �ل �ف 35 نف��ذت عملي��ات جوية يف ميد�ين قت��ال يجريان 

حاليا يف �ملنطقة �حد�هما �صوريا ، يف �إ�صارة �لى �يل �ليمن .
وقب��ل نح��و �صهري��ن وحتدي��د� يف 2 يوني��و 2018م ك�صف قائد 
�لث��ورة �ل�صعبي��ة �ل�صيد عبد �ملل��ك بدر �لدين �حلوث��ي عن ر�صد 
�جلان��ب �لفن��ي للجي���س و�للج��ان �ل�صعبي��ة للم�صارك��ة لطائر�ت 
��صر�ئيلية يف عمليات �لر�ص��د و�ال�صتطالع يف �صماء �حلديدة �لتي 

يجريها حتالف �لعدو�ن .
جم��زرة �حلديدة حتم��ل �لكثري من �لب�صم��ات �إ�صر�ئيلية جلهة 
عدي��د �الأ�صلحة �لت��ي ��صتخدم��ت يف تنفيذ �جلرمي��ة الإحد�ث قدر 
كب��ري من �الإرب��اك وخلط �لدالئ��ل وحموها، وكذلك جله��ة �ختيار 
مو�ق��ع تنفيذ �جلرمية وتوقيته��ا �صوق �ل�صي��د وبو�بة م�صت�صفى 
الث��ورة املكتظن باملواطن��ن والوحيد القادر عل��ى توفري العاج 
للمو�طن��ني ومكافح��ة �لكولري� وفق �ملنظم��ات �لدولية، ومالحقة 
�صي��ار�ت �الإ�صع��اف وق�صفها حتم��ل ب�صم��ات �إ�صر�ئيلية و��صحة 
بالقيا���س �إلى ما ي�صاهد يف غزة و�ل�صفة �لغربية بفل�صطني �ملحتلة 

عل��ى مدى �صنو�ت ، وعمليات قذره نفذها جهاز �ملو�صاد �ل�صهيوين 
يف عدد من �لدول �لعربية.

ف�ص��ل �ملالكي يف حم��اوالت رفع م�صئولية �جلرمي��ة عن حتالف 
تق��وده دولته، وحا�صرته �الإد�ن��ات �لدولية حتى من �أقرب �لدول 
لتحالف��ه �لع��دو�ين �ل��ذي ينط��ق با�صم��ه  ، حتال��ف ثب��ت �ن هو�ه 
وع�صق��ه �صهيوين و�ص��ون م�صال��ح و��صنطن، وهو حا�ص��ر للقتل 
و�ب��ادة �صع��ب م�صلم ال يقر "الإ�صر�ئي��ل " باأحقية يف فل�صطني ، مع 
�أن  �الإ�صالم �لذي تتلب�س به دول حتالف �ل�صعودية يفر�س �جلهاد 
عل��ى كل ق��ادر على حمل �ل�ص��الح لتحري��ر �أر�س لالإ�ص��الم �حتلها 
�لعدو، فكيف و�ملحتلة قبلة �مل�صلمني �الأولى و�ملحتلون يهود� هم 

�أ�صد �الأقو�م عد�وة للم�صلمني.
بع��د جم��زرة �حلدي��دة �أ�صح��ى ت�صكيل جلن��ة حتقي��ق دولية 
مطلب �كرث �إحلاحا ملنع �خلو�س �ال�صتهتار �ملريع بدماء �ليمنيني 
�ملمت��د على مد�ر ثالث �صنو�ت، ويتوقع �أن يت�صاعد وي�صبح �أكرث 
عدو�نية و�إجر�ما يف ظل ياأ�س تعي�صه عو��صم �لتحالف على �ليمن 
من و��صنط��ن �إلى �لريا�س و�أبوظبي مرور� بت��ل �أبيب، وتوقعات 

باأن ت�صري �أكرث عدو�نية وعط�صا ل�صفك �لدماء.

تقارير

إبراهيم الوادعي

هول جم��زرة �حلديدة �لأخرية �خلمي���س �لثالث ع�سر م��ن �أغ�سط�س 2018 �أجرب 
�لعديد من �لأطر�ف �لدولية على رفع �ل�سوت �أعلى هذه �ملرة و�إن دون �مل�ستوى �ملطلوب، 
جميعه��ا تدين �ل�ستم��ر�ر يف قتل �ملدنيني و��سته��د�ف �ملناطق �ل�سكني��ة، جمازر عبثية 
و�سفته��ا بدق��ة مريت�سيل ريالنيو �ملمثلة �ملقيمة لليوني�س��ف يف �ليمن دمر هجوم �آخر ل 

معنى له يف �حلديدة �لعائالت و�لآمال و�لأحالم من �أجل م�ستقبل �أف�سل.

بصمات "إسرائيل" في خميس احلديدة الدامي

��من الدريهمي
واالنتصار في جزئن



5الخميس  9/  8 /  2018م الموافق 27 ذو القعدة 1439ه�  العدد )275(

د. ربيعة بن صباح الكواري

من  ح��ق �ل�صع��ب �ليمن��ي �ملطالب��ة �لدولية 
بحقوقه �ملنتهكة وحما�صبة �ملجرمني و�لق�صاء 
�ل��دويل ل��ن يك��ون �صامتا جت��اه ه��ذه �جلر�ئم 

و�ملذ�بح لدعم �ليمن ون�صرته
�رتكب��ت قو�ت �لتحالف يف حربها �لتي �صنتها 
عل��ى �ليمن و�صعبه �لريء جر�ئ��م �إبادة لي�س 
له��ا اأي مثي��ل يف التاريخ احلدي��ث .. فقد اأنفقت 
ه��ذه �ل��دول �مللي��ار�ت م��ن �ل��دوالر�ت نظ��ري 
حربه��ا �خلا�صرة �لتي لو �أنفق��ت على �صعوبهم 
لكان��ت عملية �صائبة .. ولك��ن �لتهور لدى قادة 
هذه �لدول �أعمى ب�صريتهم و��صتعجلو� يف �صن 
هذه �حل��رب غري �ملنطقية وغ��ري �ملتكافئة بني 

�لقوتني ؟!! .
 ويبدو �أن قو�ت �لتحالف ما ز�لت متغطر�صة 
وت�ص��ري يف نف�س �الجتاه �ملتعنت  ملو��صلة هذه 

�حلرب غري �ملررة قانونيا حتى �الآن ؟!! .
وهذ� يوؤكد  على حقيقة مفادها �أن �ل�صعودية 
و�الإم��ار�ت ب�ص��كل خا�س تق��ود�ن هذه �حلرب 
عل��ى �ل�صعب �ليمني يف ظ��روف مالية �أ�صبحت 
ال تط��اق يف �لريا���س م��ن جه��ة .. و�أبوظب��ي 

ودب��ي من جه��ة �أخ��رى .. فق��د �أظه��رت �لهزة 
�القت�صادي��ة �لتي حلت ب��دول �لتحالف يف هذه 
�حلرب �خلا�ص��رة �أنها ج��اءت باإيعاز من قوى 
خارجي��ة نعرفها جميعا وه��ي ال تهمها م�صالح 
دول �لتحالف بقدر م��ا تهمها حتقيق م�صاحلها 
وتنفي��ذ �أجند�ته��ا �خلارجي��ة .. �ص��اء من �صاء 

و�أبى من �أبى ؟!! .
�لدولي��ة  �العتق��ال  مذك��ر�ت  يتذك��ر  وكلن��ا 
�لت��ي �صدرت يف �ل�صابق باعتق��ال بع�س �لقادة 
و�لزعم��اء يف �لع��امل ب�صب��ب جر�ئ��م �حل��رب 
�لب�صري��ة   ح��ق  يف  �رتكبوه��ا  �لت��ي  و�الإب��ادة 

وقدمت للجميع �لدرو�س و�لعر ؟!! . 
ولع��ل �نته��اكات �ليمن �لتي تعر���س لها هذ� 
�ل�صع��ب �ل��ريء منه��ا ك��ر�ءة �لذئ��ب من دم 
يو�ش��ف .. جتع��ل حدي��ث املنظم��ات احلقوقية 
فر�صي��ة  ع��ن  تتح��دث  �لعاملي��ة  و�الإن�صاني��ة 
حماكم��ة كاف��ة م��ن ق��ام بتنفيذ جر�ئ��م �حلرب 
ه��ذه �لتي وقعت يف �ليم��ن من خالل �النتهاكات 
�لفظيع��ة وغري �الإن�صانية .. يف �لوقت �لذي متر 
ب��ه �أي�ص��ا �إح��دى دول �ملنطق��ة بح�ص��ار جائر 
وظ��امل تق��وده بع���س �الأ�صابع �خلفي��ة بتاآمر 
مك�صوف �صيك�صف عن��ه قادم �الأيام دون �صك يف 

ذلك ؟!! .
جمرمو احل��رب يجب معاقبته��م حيث توؤكد 
�لتقاري��ر �ل��و�ردة من �ليمن باأن ح��رب �الإبادة 
�لت��ي وقعت ل�صعب �ليمن لن مت��ر مرور �لكر�م 
دون عقاب من �ملنظمات �لدولية بقر�ر تاريخي 
يف �لف��رتة �ملقبل��ة نظ��ري فد�ح��ة ه��ذه �جلر�ئم 
�لتي تع��دت على �الأطفال و�ل�صي��وخ و�ل�صباب 
�لروؤو���س  عل��ى  �لبي��وت  وهدم��ت  و�لن�ص��اء 
و�نتهك��ت �الأعر����س بكاف��ة �أن��و�ع �جلر�ئم .. 
وه��و م��ا يجع��ل �ل�صع��ب �ليمن��ي ميتل��ك زمام 
�ملب��ادرة لتاأدي��ب كل جم��رم ��ص��رتك يف ه��ذه 

�النتهاكات ؟!! .
�أعد�ء �الأمة �أول �لر�بحني ولعل �أعد�ء �ليمن 
، و�لعرب ب�صكل عام ، هم �أول  من ��صتفاد جر�ء 
��صتع��ال ه��ذه �حل��رب عل��ى �إخوتن��ا يف �ليمن 
لتحقيق بع���س �ملكا�صب .. فا�صتنز�ف مليار�ت 
�ل��دوالر�ت من خزينة �لع��رب ين�صب يف تبذير 
�أم��و�ل �صعوبنا .. �أ�صوة مبا ح��دث مع �حلرب 
�لعر�قي��ة �الإير�نية يف ثمانينيات �لقرن �ملا�صي 
، وم��ن بعده��ا ح��رب �خلليج �لثاني��ة بعد غزو 

�لكويت .. وهذه هي �حلقيقة ؟!! .
كلم��ة �أخ��رية �أنفقت دول �لتحال��ف يف حربها 

�خلا�ص��رة على �ليم��ن وخ�صر �ل�صع��ب �ليمني 
كل م��ا ميتلك من عدة وعتاد .. و�لق�صاء �لدويل 
�صيقول كلمته يف �لغد الإعادة �لهيبة لهذ� �ل�صعب 
�لذي ذ�ق ويالت �حل��روب دون �إقناع �ملجتمع 

�لدويل باالأ�صب��اب �حلقيقية �لتي تن�صدها قو�ت 
�لتحال��ف لتحقيق بع�س �ملكا�ص��ب �القت�صادية 
و�لتجارية كما يق��ول �أغلب �لنقاد و�ملحللني يف 

و�صائل �الإعالم ؟!! .

مجرمو ح���������������رب الي��������������من وإص��������������دار مذك�������������رة دولي������������ة باعتقال�������هں ؟!

م��ع ��صر�ق��ة كل �صب��اح 
�لدم��ار  حج��م  يت�ص��ح 
و�خلر�ب �لناجت عن �حلرب 
�ملجنونة �لتي ظل �لتحالف 
�الأمريك��ي  �ل�صع��ودي 
�ل�صهي��وين ي�صنه��ا من��ذ ما 
يزي��د عل��ى �لثالث��ة �صن��و�ت 
على �ل�صعب �ليمنى �ل�صامد 
�ملقاوم بكل ب�صالة ملحاوالت 
وال   ، و�ذالل��ه  تركيع��ه 
جم��ال للع��دو �ن يتق��دم خطوة 
�جلوي��ة  �لطلع��ات  �آالف  رغ��م 
�ل�صاروخي��ة  �ل�صرب��ات  و�آالف 
و�صعوبة �الو�صاع �القت�صادية 
�ل��ذى  �لكب��ري  و�لدم��ار 
ه��و  وه��ا  �لع��دو�ن  �صبب��ه 
�لع��امل يق��ف مذه��وال �مام  
�لت�صحي��ات �لك��رى �لت��ي 
قدمه��ا �ليمني��ون  وق��د �أعجبه 
�صموده��م  و��صتب�صالهم ، ومل 

تنج��ح كل ��صلح��ة �لع��امل �ملناف��ق يف حتقيق ن�صر 
على كري��اء وعزة  �هل �المي��ان و�حلكمة ب�صهادة 
�ل�ص��ادق �مل�ص��دوق �صل��و�ت �هلل علي��ه و�آله وعلى 

جميع �الأنبياء و�ملر�صلني
ورغم ما كتب عن �حلرب على �ليمن وعن �صمود 
�ليمني��ني فاإننا نط��ل �ليوم من ز�ويت��ني  نح�صب �ن 
�لكثريي��ن اليتوقف��ون عندهم��ا يف حديثهم��ا عن هذه 

�حلرب �لظاملة �لقا�صية و�رتد�د�تها على �جلميع
اأول��ى هذه النقاط هي التوق��ف والقاء  نظرة على 
ج��زء ي�صري م��ن معاناة �طفال �ليم��ن ليت�صح لنا �ن 
عدو�ن��ا ال يتورع عن قتل �الطفال به��ذه �لب�صاعة ال 
ميك��ن ان يكت��ب له الن�ش��ر ، ولن نحت��اج اإلى ايراد 
ق�ص���س �الطف��ال ومعاناتهم وال �ل�ص��ور �ملاأ�صاوية 
�لتي تعت��ذر كثري� من �صبكات �لتلف��زة عن �ظهارها 
لب�صاعته��ا وع��دم �حتم��ال �لنا���س له��ا ، و�لز�وي��ة 
�الخ��رى ننقل بع�س ما ��صارت �إليه هيئات خمت�صة 
عن تكلفة احلرب والو�شع القت�شادي احلرج الذى 
ت�صببت فيه لل�صعوديني وما �نعك�س �صلبا عليهم من 

هذ� �لظلم �ملقيت.
تقول �لتقارير �لدولية �ن هناك طفل مينى يخطفه 
�مل��وت كل دقائ��ق �ص��و�ء ب�صب��ب �جل��وع �و �ملر�س 
�و بن��ري�ن �لع��دو�ن �ل�صع��ودي و�لع��امل �ملتخاذل 
ي�صم��ت دون رحمة و�لة �حلرب �لعمياء �ل�صعودية 

�المريكي��ة ت�صحق �الطفال �البرياء وقد مالأت �صور 
��صالئه��م �ل�صا�ص��ات وه��ذه غ��ري تلك �لت��ي �عتذرت 
�لف�صائي��ات عن عر�صها  وقد �نت�صرت عر �النرتنت  
�ص��ور تدم��ي �لقلوب  و�لع��امل يغ�س �لط��رف ، �ما 
�لز�وي��ة �الخ��رى فيكف��ي �ن ن�ص��ري �إل��ى �ن بع���س 
�لهيئ��ات �لدولي��ة و�ملوؤ�ص�ص��ات �حلقوقي��ة تتحدث 
ع��ن �ص��رف �خلز�ن��ة �ل�صعودي��ة ما ي�ص��اوي 200 
ملي��ون دوالر يومي��ا بحث��ا ع��ن �نت�صار ول��و �صكلي 
لكن��ه �صع��ب عليه��م ب�صب��ب �ل�صم��ود �الأ�صط��وري 
و�لبطوالت �جلبارة الأحر�ر �ليمن لذ� فان �ملعتدين 
قد ج��ن جنونهم  و�زد�دو�  �صع��ار� وجاءت معركة 
�حلديدة �الخرية كمحاولة للو�صول �إلى ن�صر مهما 
�صغ��ر حجمه  يبي�صون به وجوهه��م �مام �جلمهور 
بعد �نك�صاف خطئهم وف�صائحهم  ولكن دون جدوى 
و�صح �ن يو�صف �النف��اق �ل�صعودي بانه �صيتحول 
ث��م يغلب��ون. وبح�ص��ب تقدي��ر�ت  عليه��م ح�ص��رة 
»مت�صارب��ة« حلجم �لتكلفة �حلقيقي��ة للحرب �لتي 
ي�صنها �لع��دو�ن �ل�صعودي يف �ليم��ن، فاإنها ترت�وح 
ب��ني 1000ملي��ار دوالر �إل��ى ترلي��ون و 500ملي��ار 
دوالر حت��ى منت�ص��ف2017م ، وق��د �أنفق��ت  خ��الل 
�ل�صتة �الأ�صهر �الأولى من  �لعدو�ن 725مليار دوالر 
وه��ذ� غ��ري  �خل�صائ��ر �ملبا�ص��رة �ملتعلق��ة برت�جع 
�ال�صتثم��ار�ت يف �ل�صعودي��ة و�لزي��ادة يف  �الإنف��اق 

�لع�صكري، و�لنق�س يف �حتياطي �لنقد �الأجنبي.
ه��ذ� ع��ن �جلان��ب �مل��ايل يف �ل�ص��رف  �ل�صع��ودي 
�الإمار�ت��ي وتكالي��ف �حلرب �لتي  يتحم��ل �لغالبية 
�لعظم��ى منها �حلك��م �ل�صعودي خ�صم��ا من حقوق 
�ل�صع��ب �مل�صكني و�مو�ل �مل�صلم��ني ب�صكل عام �لتي 
عم��ل �ل �صع��ود عل��ى تبديدها يف �حل��روب �لعبثية 
و�لظلم �ملمنهج  و�لدعم �مل�صتمر للتيار�ت �لتكفريية 
وحمارب��ة حركات �ملقاومة خدم��ة للعدو �ل�صهيوين 
��صاف��ة �إل��ى �لدفع ب��ال نقا�س  ل�صي��د �لبيت �البي�س 
وه��و م�صتم��ر يف �ل�صغط عليه��م ويريد منه��م دوما 
�ملزي��د وه��م ال ي�صتطيع��ون رف���س طل��ب ل��ه ، هذه 
�مل�صروفات  �لعالي��ة للعدو�ن لن يغطيها �أي �جر�ء 
ول��ن ي�صد �لنق�س يف �الحتياط��ي �لنقدي �ل�صعودي 
�ل��ذي بد�أ يتاآكل ال زيادة يف �صخ �لبرتول وال ر�صوم 
وجباي��ات على �ملغرتب��ني وال حم��اوالت �القت�صاد 
�ل�صع��ودي �النتعا�س ع��ر فتح ��صتثم��ار�ت هنا �و 
جل��ب متويل من هن��اك وال معاجل��ات بحب�س �مر�ء 
�و فر���س ت�صوي��ات عليه��م  والحماربة ه��ذ� �ملف�صد 
�و ذ�ك طامل��ا �ن �لعقلي��ة �لت��ي حتك��م �ل�صعودي��ة  
ه��ي �ملتمثلة يف طغيان وته��ور �صلمان و�بنه وعموم 
�ل �صع��ود  وم��ن �صايره��م يف طريقه��م �العمى �لذى 

�صيوردهم �ملهالك
ح��رب �ليم��ن �صتكون باب��ا يجر �آل �صع��ود �إلى ما 
مل يكون��و� يحت�صب��ون فهل تنتب��ه �آالمه له��ذ� �المر 
�م ت�صتم��ر يف غيه��ا وت�صان��د �ملعتدين �إل��ى �ن تاأتي 
�ل�صاع��ة �لت��ي  ال نظنه��ا بعي��دة وينك�ص��ف �لزي��ف 

وت�صقط �ور�ق �لتوت �لتي يتغطى بها �ملجرمون

مقاالت

العدوان على اليمن ..  زوايا غير مرئية

�صحيح �أن �ل�صربة يف مطار �أبو ظبي �أفقدت �الإمارة عقلها، 
و�أ�صابته��ا يف مقتل، وه��زت �أركان عر�صها �لقائ��م على �لقمع 

و�لظلم و�لِكر و�لغرور.. 
رت �صوق �الأ�صهم، و�ل�صياحة  و�صحيح �أي�ًصا �أن �ل�صربة دمَّ
و�ال�صتثمار، وبد�أ �لكثري من �لتجار يف ربط حقائبهم ملغادرة 
�الإم��ارة.. لكن��ي مل �أتوق��ع �أنه��ا �صرب��ت �لكر�م��ة و�لغ��رية 
و�ل�ص��رف يف �أبن��اء �الإم��ار�ت، و�أ�صابتهم بالتبل��د و�ل�صمت 
و�ل�صك��وت و�خلن��وع وه��م ي�صاه��دون جر�ئ��م كبريه��م يف 
�ليم��ن و�لت��ي ين��دى لها جب��ني �لده��ر و�الإن�ص��ان... لقد �أتى 
�ب��ن ز�ي��د يف �آخر جرمية له مبا مل ياأِت ب��ه �الأر�ذل �الأولون؛  
فقد �أقب��َل جنوده �مل�صريون ومعه��م �جلنجويدي و�ل�صنغايل 
و�لكولومب��ي وغريهم م��ن حثاالت �لدرهم وف�ص��الت �لريال 

ليقتحمو� �إحدى �لقرى يف �أطر�ف �لتحيتا..وكاأين بهم؛
ي�صحبون طفلًة ال يتجاوز عمرها �لر�بعة ع�صر من بني يدي 

�أمها..
باأخ��رى  ويلحق��ون 

ت ج�صده��ا �لنحيل يف تن��ور �لنار  هرب��ْت �إل��ى مطبخه��ا ود�صَّ
��ْت حلظته��ا لو �أن �لن��ار م�صتعلة فلتهمها قب��ل �أن يهجم  ومتنَّ
ويخ��رج  ويحت�شنه��ا  التن��ور  م��ن  وينزعه��ا  اجلنجوي��دي 
متبخرًت� خُمتااًل وكاأنه قد �أم�صَك بلبوٍة مفرت�صة..  وتهرُب �أٌم 
م��ع طفليها بني �الأ�صجار فيلحقها �إمار�تي ويجرها من ر�أ�صها 
ب��ني �صيحات طفليه��ا.. وحتتمي عرو�ٌس باأمه��ا فيهجم عليها 
ثالث��ٌة من �الأن��ذ�ل، ويجرون �لعرو�ص��ة و�أمه��ا.. وتفرُّ ثالث 
�أخ��و�ت وه��نَّ ي�صرخ��َن وي�صت�صرخ��ن كل ذي 
مروءٍة وغ��رية، ويطاردهن جنود �الرتز�ق 
و�لعمال��ة، فيم�ص��ك �الأول باالأول��ى بع��َد �أن 
ا، ومي�صُك �لث��اين باالأخرى بعد  �صقط��ْت �أر�صً

اأن اختباأت خلف بقايا حطٍب ياب�س، ومي�شك الثالث بالأخرية 
بع��د �أن رمت نف�صها ف��وق كومة �صوك كب��رية... يكاد �صوُت 

�لثمان يرتدد يف �أذين وهنَّ ي�صحَن باأعلى �أ�صو�تِهن؛
)�أين �أنتم يا رجال �ليمن؟()�أعر��صكم يف خطر()بناتكم بني 
يدي �الأر�ذل(.. �الأ�ص��و�ُت ترتدد، و�لنحيب يرتِفع، و�لبكاُء 
ال يتوق��ف، وتتح��رك �الأطقم بالثم��ان �لطاه��ر�ت �لعفيفات، 
وترتف��ع �أ�صو�ت جنود �لغز�ة �لعم��الء باأهازيج �النت�صار.. 
فيما كانت عيون جنود حر����س �جلمهورية تر�قبهم ب�صمت! 
وجن��ود �لرذيل��ة م��ن )�ملقاول��ة( �لتهامي��ة ترمقه��م ب�صمم!  
وبقاي��ا �لبغايا م��ن جنود )�ملعالقة( ُتكر وتب��ارك... وبينما 
�أتابع ه��ذ� �خلر �مل��وؤمل و�لفاجعة �لكب��رية؛ تذكرُت مقولة 

ٌتروى لز�يد يقول فيها )تركت لكم ولد� كلما �صفتوه ترتحمو� 
عليا( ومن هنا �أخاطب ز�ئد يف قره..

و�أخاط��ب �لرجال �لذين قرو� �أنف�صهم يف �أفو�ههم ولب�صو� 
م��ت، ومل ينهو� �ملنكر بفعٍل �أو ق��وٍل �أو قلب.. �إن  كمام��ة �ل�صَّ
كن��ت تق�صد خليفة فال �أحَد يعلَم �أيَن �أودت به �مل�صالك، وحٌي 

هو �أم هالك..
و�إن ق�صدت �صلطان فهو يف ق�صره �أ�صري، وال ميلك من �أمره 

قطمري..
و�إن �أردَت حمد�ن فهو من �ملُبعدين عن �لق�صر و�مليد�ن..

ومل نر بعدك يا ز�يد �صوى �بنك حممد !
وما فعله يف �أطفال �ليمن ون�صائه؛ ال يجلب لك �لرحمة...

وغًد� �صتجني �الإمار�ت ثمن جرمية �ختطاف �لفتيات..
ولقبائل �ليمن �الأحر�ر، باأ�ٌس و�ِصعار، وح�صوٌر و��صتنفار، 

وغريٌة وحميٌَّة و�إكبار.. 
و�صن�صقي �لعدو كاأ�س �ملوت قبل �أن يلحقنا �لعار!

ثم����������������������������ان بن����������������������ات!

عبود 
أبو لحوم
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ن�صر موق��ع “ذ� د�ري��ف” �لع�صكري 
�الأمريك��ي تقري��رً� تن��اول في��ه �مت��الك 
جماع��ة �أن�صار �هلل �حلوثي��ني يف �ليمن 
الأ�صلح��ة خط��رية و�أن بع�ص��اً م��ن تلك 
�الأ�صلح��ة يرج��ح �أنه��م ��صتول��و� عليها 
يف مو�جه��ات م��ع �لق��و�ت �ل�صود�ني��ة 

و�ملحلية �ملو�لية للتحالف.
ر�ص��ده  �ل��ذي  �لتقري��ر  و�أو�ص��ح 
�هلل  �أن�ص��ار  مقاتل��ي  �أن  ن��ت  �ملر��ص��ل 
للتحال��ف  �ملو�لي��ة  �لق��و�ت  يقاتل��ون 
ب�صاحن��ات ذ�ت تقني��ة م��زودة مبد�فع 
مت  �أنه  �إلى  من طر�ز “فولكان” م�صريً� 
ر�ص��د تلك �ل�صاحنات يف م�صاهد �الإعالم 

�حلربي �لتابع للحوثيني.
و�أ�ص��ار �لتقري��ر �إل��ى �أن��ه يف مطل��ع 
يوليو �جل��اري ظهرت �صور �إحدى تلك 
�ل�صي��ار�ت ذ�ت �لدفع �لرباعي ��صتولى 
عليها �حلوثيون يف مو�جهات مع �أتباع 

�لتحالف يف �ل�صاحل �لغربي.
وفيم��ا لفت �لتقرير �إل��ى �أنه ال توجد 
�لتقني��ات  تل��ك  معلوم��ات ح��ول ع��دد 
�مل�صلح��ة �لت��ي ميتلكها �حلوثي��ون �إال 
�أنه��م بث��و� م�صه��دً� م�ص��ورً� يف يناي��ر 
من �لع��ام �ملا�ص��ي يف تعز ظه��رت فيها 
�صيارتني على �الأقل حتمالن ذلك �ملدفع 

�خلطري.
�حلوثي��ني  �أن  �ملوق��ع  و�أ�ص��اف 
��صتول��و�  عل��ى بع���س �أنظم��ة �لدف��اع 
�جل��وي من ط��ر�ز “فول��كان” �لتي مت 
 M167 صحبها و�ملعروفة �أي�ًصا با�صم�
، يف وق��ت مبك��ر م��ن ع��ام 2015 �إال �أن 
مقاط��ع بثه��ا �حلوثي��ون تظه��ر قيامهم 
با�صتخ��د�م �لر�صا�ص��ات �لت��ي و�صع��ت 
على �صاحنة م��ن طر�ز M54 حمولتها 
خم�صة �أطنان وحاملة جنود مدرعة من 

. 152-BTR نوع
كما ي�ص��ري �لتقري��ر �إلى �أن��ه من غري 
�ملعروف م�صدر تلك �الأ�صلحة لكن هناك 
موؤ�ص��ر�ت ترج��ح �أنهم ��صتول��و� عليها 
م��ن �لقو�ت �ملو�لي��ة للتحالف و�لقو�ت 
�ل�ص��ود�ين  �جلي���س  الأن  �ل�صود�ني��ة 
و�ل�صع��ودي ي�صتخدم��ان M167 على 

.152-BTR مت مدرعات من طر�ز
وتاب��ع �ملوقع قائاًل �إن��ه بغ�س �لنظر 

م��ن �أين ح�ص��ل �حلوثيون عل��ى �صالح 
�الأ�صلح��ة متث��ل  تل��ك  �أن  �إال   ،M167
�إ�صافة �إلى تر�صان��ة �الأ�صلحة �مل�صادة 
للطائر�ت �لتي متلكها جماعة �حلوثيني 

من وقت �صابق.
�إ�صاف��ة  �الأ�صلح��ة  تك��ون  �أن  ميك��ن 
قيم��ة �إل��ى تر�صانة �الأ�صلح��ة، �مل�صادة 
للطائ��ر�ت و�ملخ�ص�ص��ة لله��دف، �لتي 
متلكها �جلماع��ة من �ل�صابق” الفتاً �إلى 
�أنه رغم فائدة تل��ك �الأ�صلحة �ملحدودة 
�صد �لطائ��ر�ت �ملقاتل��ة �ملتطورة ذ�ت 
�ل�صرع��ة �لعالي��ة �إال �أنه��ا �أي�ص��اً متثل 
تهدي��ًد� حقيقي��ا لطائ��ر�ت �لهليكوب��رت 
و�لطائ��ر�ت ب��دون طي��ار �لت��ي تط��ري 

ب�صرعة �أقل”.
و�أ�ص��ار �لتقري��ر �إل��ى �أن �حلوثي��ني 
ال ي�صتخدم��ون تل��ك �الأ�صلح��ة الأهد�ف 
يج��ري  رئي�صي��ة  بدرج��ة  ب��ل  جوي��ة 
��صتخدمه��ا لالأه��د�ف �الأر�صي��ة و�لتي 
مميت��ة  هجم��ات  تنفي��ذ  ميكنه��ا  بذل��ك 
و�لق��و�ت  �ملدرع��ات  عل��ى  خا�ص��ة 
�ملتو�جدة يف مناطق مك�صوفة، مو�صحاً 
�أن �صالح M167  م��زود بنظام �إطالق 
�أر�ص��ي يعمل على تعطي��ل �أي �إ�صار�ت 
مع��داًل  وميتل��ك  �لنظ��ام  ر�د�ر�ت  م��ن 
خميف��اً لاإطاق حيث ميكن��ه اإطاق ما 

ب��ني 1000 �إل��ى 6000 �آالف طلق��ة يف 
�لدقيقة �لو�حدة.

وتطرق �لتقرير �إلى م�صكلة قد حتدث 
وه��ي نف��اذ �لذخ��رية �إال �أنه �أ�ص��ار �إلى 
�أن جماع��ة �حلوثي��ني ط��ورت بنف�صه��ا 
قدر�ت ت�صنيع للذخرية �خلا�صة بذلك 

�ل�صالح حملياً.
و�أ�صاف �لتقري��ر �أن جماعة �حلوثي 
 20M تنتج ذخائرها �خلا�صة من نوع

. 102M  X
وتاب��ع �لتقرير قائ��اًل �إن “�حلوثيون 
يف  بر�ع��ة  قدرته��م  �أنف�صه��م  �أثبت��و� 
�أد�ء م�صت��وى كب��ري الأعم��ال �ل�صيان��ة 
لالأ�صلح��ة و�ملركب��ات، م�ص��ريً� �إل��ى �أن 
بقاء مدف��ع فولكان يعمل �أكرث من عمره 
�الفرت��ص��ي �أي �أك��رث م��ن �صن��ة عل��ى 
��صتخد�م��ه وبقائه��ا ت�صتخدم الأكرث من 
ثالث �صنو�ت يوؤك��د �أن �حلوثيني باتو� 
قادري��ن على تطوي��ر �الأ�صلحة و�إبقائها 

يف �خلدمة”.
وختم �لتقري��ر بالقول �إنه “مع مرور 
�لوق��ت، �صيك��ون م��ن �ملث��ري لالهتم��ام 
معرف��ة كي��ف ق��ام �لفني��ون يف جماع��ة 
�حلوثي��ني باإجر�ء تعديالت �أكرث �أهمية 
عل��ى �لنظ��ام �أو تركي��ب �الأ�صلحة على 

مركبات �أكر حجماً و�أكرث حماية”.

ن�ص��رت �صحيف��ة هاآرت���س �لعري��ة مق��ااًل 
بعن��و�ن “�ملقاتل��ون �حلوثي��ون �أطاح��و� 
بالهيب��ة �ل�صعودي��ة”، حتدث��ت خالله عن 
�ليم��ن،  يف  للمعرك��ة  �الإعالمي��ة  �الإد�رة 
م�ص��رية �إل��ى دور موق��ع قن��اة �مل�صرية يف 

هذه �ملو�جهة.
وقالت �ل�صحيفة “ال مكان حلكاية �لهزمية 
عل��ى موق��ع قن��اة �مل�ص��رية، وه��و �ملنف��ذ 
�الإعالمي �لرئي�صي “للمتمردين �حلوثيني” 
يف �ليم��ن”. حي��ث اأ�ش��ار املقال اإل��ى ورود 
تقاري��ر يف �لقن��اة تتحدث ع��ن �الإجناز�ت 
�مليد�نية و�لع�صكرية �لتي ي�صطرها مقاتلو 
�جلي�س و�للجان �ل�صعبية، معترً� �أن قناة 
�مل�ص��رية تتباه��ى باأنه��ا �إع��الم �ملقات��ل �أو 
�الإعالم �حلربي �لذي يهدف لرفع معنويات 
�ملقاتلني بح�صب تعبري �ل�صحيفة �لعرية.
و�أ�صارت �صحيفة هاآرت���س �إلى �أن �ل�صوؤ�ل 
�ل��ذي ي�صغ��ل �لريا���س �لي��وم ه��و كيفي��ة 

اخل��روج م��ن حرب اليم��ن بع��د اأن وعدت 
باإنهائه��ا �صريع��اً عندم��ا بد�أته��ا يف �لع��ام 
2015 دون اعتب��ار ه��ذا اخل��روج “ن�صرً� 
الإير�ن”، خ�صو�صاً بع��د تاأكيد �ل�صعودية 
باأن �حل��رب �صتكون ق�صرية و�صريعة، مع 
دع��م باأف�صل �أن��و�ع �الأ�صلح��ة �الأمريكية، 

وتدري��ب �خل��ر�ء �الأمريكي��ني للطياري��ن 
للدع��م  �إ�صاف��ة  وغريه��م،  �ل�صعودي��ني 
�ملتح��دة،  �لوالي��ات  م��ن  �ال�صتخبار�ت��ي 
وبع��د دف��ع �ململك��ة �لعربي��ة �ل�صعودي��ة 
�صهري��اً  دوالر  ملي��ار�ت  خم�ص��ة  حل��و�يل 

للمرتزقة للقتال يف �ليمن.

متابعات صحفية

متابعات صحفية

صحيفة “هآرتس” العبرية:  تتحدث عن إطاحة 
املقاتل اليمني بالهيبة السعودية

موقع “ذا داريف”:  العسكري األمريكي يرصد أسلحة 
خطيرة ومميتة طورها مقاتلو أنصار اهلل في اليمن 

�أبل��غ مبع��وث �الأم��م �ملتح��دة �خلا���س �إلى �ليم��ن “مارتن 
غريفيت” جمل�س �الأمن �أنه �صي�صتاأنف �أول مفاو�صات �صالم يف 

�ليمن و �ملتوقفة منذ عامني.
وذكرت �صحيفة “�لغارديان” الربيطانية عن  غريفيث قوله 
�إن “�لوق��ت  �ملح��دد كان ق��د م�صى” ال�صتئن��اف �ملفاو�صات، 
م�صيفاً �أنه �صيجمع �الأطر�ف يف )6( �صبتمر �لقادم يف جنيف.
وج��اء �عالنه هذ� بعد �صاعات من قيام �لتحالف �لذي تقوده 
�ل�صعودية ب�صن غار�ت جوية خلفت )55( قتيال و �أكرث)170(
جري��ح، حي��ث �شقط��ت القناب��ل يف م�شت�شف��ى و�ش��وق اأ�شماك 
يف مين��اء �حلدي��دة �ال�صرت�تيج��ي �ليمني ، و�ل��ذي كان بوؤرة 

ملعارك عنيفة يف �الأ�صابيع �الأخرية.
وينظ��ر �إلى دع��وة “غريفيث” الإج��ر�ء حمادث��ات على �أنها 
تقدم مهم يف �حلرب  يف �ليمن �لتي �أودت بحياة �أكرث من )10( 

�آالف �صخ�س وتركت ماليني �لنا�س على �صفا جماعة.
و�عت��ر بع���س �لدبلوما�صي��ني �أن حج��م وتوقي��ت �ل�صربة 

اجلوية ال�شعودية اإما هو حماولة لإف�شال خطة غريفيث – �أو 
�إ�صارة دموية باأن �ل�صعوديني لي�صو� على ��صتعد�د للتو�فق.

ور�أت �ل�صحيف��ة �أن��ه ميك��ن للمحادثات �لت��ي ترعاها �الأمم 
�ملتح��دة ، �إذ� م��ا م�صت قدم��ا ، �أن تعمل على تف��ادي �لهجوم 
�ل�صع��ودي و�الإمار�ت��ي عل��ى مين��اء �حلدي��دة �ال�صرت�تيجي 
�مل�صيط��ر علي��ه م��ن قب��ل “�حلوثيون” و�ل��ذي يعت��ر منفذ� 
رئي�صي��ا لدخول معظم �مل�صاع��د�ت و�لغذ�ء و�ل��دو�ء و�لنفط 
�لى �أنحاء �لب��الد..يف )12( يونيو / حزير�ن �أعلنت �الإمار�ت 
�لعربية  هجوماً على �حلديدة من �جل �ال�صتيالء على مطار و 
مين��اء �ملدينة، رغم حتذير�ت قط��اع �الغاثة من �أن �أي هجوم 
من �صاأنه �أن يقطع �مل�صاعد�ت عن بقية �لبالد و�أن �ندالع حرب 

ع�شابات �شيوؤدي اإلى �شقوط �شحايا من املدنين.
لق��د نزح �أكرث م��ن )30،000( �صخ�س يف حمافظة �حلديدة. 
وقال��ت من�صق��ة �الأمم �ملتح��دة لل�صوؤون �الإن�صاني��ة يف �ليمن ، 
“لي��ز غر�ن��دي” ، �إن �لغار�ت �جلوية �لتي ��صتهدفت �لبنية 

�لتحتي��ة �ملائي��ة يف �ملدين��ة ز�دت م��ن خماط��ر تف�ص��ي وب��اء 
�لكولري�.

ووفق��ا لل�صحيف��ة، فاإنه ُينظ��ر �إلى تعي��ني �ملبعوث �خلا�س 
“غريفيث” ، وهو دبلوما�صي بريطاين �صابق ، على �أنه فر�صة 

جديدة الإنهاء �جلمود .
و��صافت �ل�صحيف��ة �أن “غريفيث” كان يتنقل بني �جلانبني 
مل��دة �صهر تقريباً حماواًل تو�صيع �صفقة حمتملة حول م�صتقبل 
�حلديدة �إلى �تفاق �أو�صع نطاقاً لعقد حمادثات حول م�صتقبل 
�لب��الد ككل. وكان��ت �آخر حمادثاته يف �لعا�صم��ة �صنعاء �لتي 
ي�صيط��ر عليها “�حلوثي��ون” ويف �لريا�س ، لكن��ه �لتقى �أي�صاً 

ب�صفر�ء �لدول �ملعنية لدى �الأمم �ملتحدة يف نيويورك.
وكان �حلوثيون قد عر�صو� و�صع �مليناء حتت ��صر�ف �الأمم 
�ملتح��دة ، لكن �الإم��ار�ت �أ�ص��رت على �أن عل��ى “�حلوثيني” 
�الن�صح��اب لي���س فق��ط م��ن �ملين��اء ولكن �أي�ص��اً م��ن �ملدينة 

�ملتاخمة، وهي خطوة �صتعر�س �صنعاء ملزيد من �العتد�ء.

ورد� عل��ى �صوؤ�ل حول ما �إذ� كان م��ن �ملمكن بدء �ملحادثات 
دون وق��ف �إطالق �لنار يف جميع �أنح��اء �ليمن ، قالت “كارين 
بري���س”  �صفرية �ململكة �ملتحدة لدى �الأمم �ملتحدة  �الأربعاء 
“ه��ل هناك �أمثل��ة �صابقة على ح�ص��ول �ملحادثات و�لقتال يف 
نف���س �لوقت؟ نعم هناك “.. لقد ُعقدت حمادثات مينية �صابقة 
يف �صوي�ص��ر� ع��ام 2015ويف �لكوي��ت ع��ام 2016، ومن��ذ ذلك 
�حلني ، �أثبت��ت �جلهود �لدبلوما�صية �لر�مي��ة �إلى �جلمع بني 
�جلانبني عدم جدو�ها ، رغم تاأكيد �ملجتمع �لدويل مر�رً� �أنه ال 

يوجد حل ع�صكري لل�صر�ع.
لق��د �أحلقت حمل��ة �لق�صف �لت��ي تقودها �ل�صعودي��ة و�لتي 
�صرب��ت �أهد�فاً مدنية ب�ص��كل متكرر، مبا يف ذل��ك �مل�صت�صفيات 
و�ملد�ر�س وحفالت �لزفاف ، �ص��رًر� كبرًي� ب�صمعة �ل�صعودية 
عاملي��اً و�أدت �إل��ى �ل�صغط عل��ى �حلكومات يف كل م��ن �أوروبا 
و�لوالي��ات �ملتح��دة الإنه��اء جمي��ع مبيع��ات �الأ�صلح��ة �إل��ى 

�لريا�س.

صحيفة “الغارديان” :إستهداف املدنيني في اليمن أضر بسمعة السعودية عامليًا وأوجد ضغوط لوقف مبيعات األسلحة للرياض

“المونيتور”: صواريخ 
“أنصار اهلل” تبرهن فشل 

التحالف “السعودي 
اإلماراتي” في اليمن 

رف��ع �ليمني��ون وحتدي��د� “�أن�ص��ار �هلل” م�صت��وى تهديد�ته��م �صد 
“�ل�صعودي��ة” و�الإمار�ت موؤخر�، وال يبدون مرعوبني من �لتحالف 
�ل�صع��ودي، فيما “تتد�خل �حلرب �ليمنية ب�صكل متز�يد يف �ل�صر�ع 
�الأمريك��ي م��ع �إي��ر�ن، �الأم��ر �ل��ذي ال يب�صر باخل��ري بالن�صب��ة �إلى 
�ليمني��ني”، وفق م��ا قالت “�ملونيتور”. “�ملونيت��ور”، ويف تقرير، 
�أ�صار �إلى ��صتهد�ف “�أن�صار �هلل” ل�صفينة حربية �صعودية يف �لبحر 
�الأحمر يوم 25 يوليو 2018، مبينا �أن �لريا�س تدعي �أن “�لهجمات 
��صتهدفت ناقلة نفط، و�أعلنو� �أنهم �أوقفو� �صحنات �لنفط موؤقتا عر 
م�صي��ق باب �ملن��دب، ومل يتبع �إعالنه��م �آخرون، ومل تقف��ز �أ�صعار 
�لنف��ط بال�ص��كل �ملنتظ��ر”. و�أ�صاف �أن �لق��و�ت �ليمني��ة ��صتهدفت 
بطائرة بدون طيار مطار �أبوظبي،يف حني نفى �الإمار�تيني ذلك وغري 
�أن �صحيفة “فورب�س” �أكدت حدوث �ل�صربة، �لتي قالها على �إثرها 
�أبوظبي ودبي و�لريا�س على �لفور  �إخالء  “�أن�صار �هلل” �إنه يجب 

قب��ل �أن يطلقو� �ملزيد من �ل�صو�ريخ و�لطائر�ت بدون طيار عليهم، 
وقد كررت و�صائل �الإعالم �الإير�نية بفرح �لتهديد�ت على �ل�صفحات 
�الأولى من �ل�صحف، تقول “�ملونيتور”. ولفت �لتقرير �إلى �لق�صف 
�ليمني ياأتي كرد منا�صب على �الأعو�م �الأربعة من �ل�صربات �جلوية 
�لت��ي قادتها �ل�صعودي��ة على مدن �ليمن، و�حل�ص��ار �لذي �أدى �إلى 
�ملجاع��ة يف �لب��الد. ر�أت “�ملونيت��ور” �أن “�لهجم��ات �ل�صاروخية 
و�لطائ��ر�ت ب��دون طي��ار مل ت�صفر عن نتائج حم��ددة، ومن �ملحتمل 
�أن تكون �لهجمات على �ل�صحن �لبحري يف �لبحر �الأحمر هي �الأكرث 
تاأثري�، لكنها مل تغل��ق نقطة �ملرور �ال�صرت�تيجية يف باب �ملندب”. 
وعل��ى �لرغم من حماول��ة كل من �ل�صعودي��ني و�الإمار�تيني �لتقليل 
م��ن �أهمية �لهجم��ات على عو��صمهم لكنه��م يف �لوقت نف�صه يهولون 
من حجم �لهجمات �لبحرية، على �أمل �حل�صول على مزيد من �لدعم 
�خلارج��ي، خا�ص��ة من �لواليات �ملتح��دة، غ��ري �أن ��صتمر�ر حملة 
“�أن�ص��ار �هلل” وتهديد�تها �ملت�صاعدة تع��د موؤ�صر� و��صحا على �أن 
�لق��و�ت �ليمني��ة ال تز�ل ق��ادرة على فعل �ملزيد. �أ�ص��ار �لتقرير �إلى 
�أن �جلي���س �ليمن��ي و” �أن�ص��ار �هلل” متو�جدي��ن يف �صنع��اء و�ملدن 
�لك��رى �الأخ��رى، “ومل تتج�ص��د حمل��ة �لتحال��ف باال�صتي��الء على 
مين��اء “�حلدي��دة” �لرئي�ص��ي كن�ص��ر باه��ر �أو “ذهب��ي” كما وعد 
�لتحال��ف، وال يز�ل �الحتم��ال قائما �أن يتحول �لتح��رك �إلى معركة 
�لتقرير  ي�صل  “�ملونيتور”.  بح�صب  د�مية تق�صي على �جلانبني”، 
�إل��ى �أن �لهجم��ات �ل�صاروخية حتم��ل يف طياتها خط��ر� كامنا، وقد 
�صربت �ل�صو�ريخ �أهد�ف��ا مدنية كبرية يف �لريا�س، ور�ح ع�صر�ت 
�الإمار�تي��ني �صحي��ة �حلرب، وهو ما م��ن �صاأن��ه �أن ي�صع �صغوطا 
هائل��ة عل��ى �لقي��ادة �ل�صعودي��ة و�الإمار�تية، للرد لي���س فقط على 

�صنعاء، ولكن �أي�صا على طهر�ن.
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استشهاد وإصابة أكثر من 211 مواطنًا بغارات العدوان على محافظات احلديدة وصعدة وحجة   5 خالل 
أيام:

العدوان الأمريكي ال�سعييودي ارتكب املجازر الوح�سية بحق اليمنيين مل ي�ستثن فيها حتي 
الأطفييال والن�ساء على مييدي الأعوام الثالثة املا�سييية والعام اجلاري، ا�ست�سهد وجييرح فيها ع�سرات 
الآلف، ودمييرت ع�سرات الآلف من املمتلكات اخلا�سيية والعامة من منازل وم�ساريع خا�سة وخدمية 
وبنييى حتتية، اإل اأن العدوان خ�سر معركيية القيم واملبادئ قبل اخل�سييارة الع�سكرية، فها هي الرادة 

وال�سمييود اليميياين يف ازدياد يوما بعد يييوم، وقد اثبتت �سنييوات العدوان ذلك.. ومييع توا�سل اإجرام 
العييدوان الأمريكييي ال�سعييودي، نحر�ص يف �سحيفيية احلقيقة على ر�سييد ون�سر اإح�سائييية اأ�سبوعية 
لغارات العدوان وما ينجم عنها، وذلك حر�سا منا على اإطالع املجاهدين على جرائم العدو بحق اأبناء 
اليمن، ولتكون دافعا وحمفزا لكل الحرار على التنكيل بالأعداء يف خمتلف جبهات العزة واجلهاد.

و��صل �لعدو�ن �ل�صعودي �الأمريكي �الأربعاء، 
�ص��ن غار�ت��ه وق�صفه عل��ى خمتل��ف �ملحافظات 
وجرح��ى  �صه��د�ء  خملف��ا  �ليمني��ة  و�ملناط��ق 
باالإ�صافة �إلى �أ�صر�ر مادية كبرية يف �ملمتلكات.

ففي �صعدة ��صت�صه��د طفل و�مر�أة جر�ء غارة 
لطري�ن �لعدو�ن ��صتهدف��ت منزال يف منطقة �لقد 
مبديري��ة ر�زح �حلدودي��ة، و��صت�صه��دت �مر�أة 
وطفله��ا و�أ�صيب �آخ��ر بغارة لط��ري�ن �لعدو�ن 

على منزل يف مديرية �صاقني.
فيم��ا تعر�ص��ت مناط��ق �صكني��ة متفرق��ة م��ن 
مديريات ر�زح و�صد� وباق��م ومنبه �حلدوديات 
لق�ص��ف �صاروخ��ي ومدفعي �صع��ودي ت�صبب يف 

�أ�صر�ر فادحة يف ممتلكات ومز�رع �ملو�طنني.
�إث��ر  ��صت�صه��د ت�صع��ة �صيادي��ن  يف �حلدي��دة 
��صتهد�ف طري�ن �الأبات�صي قاربهم قبالة جزيرة 
زق��ر. كما �أ�صي��ب طف��الن بج��روح �إث��ر غ��ار�ت 
لط��ري�ن �لعدو�ن عل��ى مديرية بي��ت �لفقيه. كما 

دمر طري�ن �لعدو�ن م�صجد� يف �لدريهمي.

ويف �حلدي��دة �أي�ص��ا �ص��ن ط��ري�ن �لع��دو�ن 6 
غ��ار�ت �ص��رق �ملط��ار وعل��ى جزي��رة تكفا�س يف 
�للحي��ة، وعلى مديرية �ل�صليف.. ويف حجة �صن 

غارة على مديرية عب�س.
■ ■ ■

و�أم��ا يف ي��وم �خلمي���س فق��د كان �أك��رث دموية 
يف حمافظ��ة �حلدي��دة �لت��ي �رتكب فيه��ا طري�ن 
العدوان جم��زرة مروعة حيث ا�شتهدف بغارات 
�ال�صطي��اد  ومين��اء  �لث��ورة  م�صت�صف��ى  بو�ب��ة 
�ل�صمك��ي باملدين��ة خملف��ا 55 �صهي��د� و�أكرث من 
130 جريح��ا.. و 3 غ��ار�ت على منطقة كيلو 16 

يف مديرية �حلايل باملدينة.
ويف حمافظ��ة �جل��وف �صن ط��ري�ن �لعدو�ن 6 
غار�ت على مديرية �لغيل، و مديرية �مل�صلوب.

ط��ري�ن  �ص��ن  فق��د  �صع��دة  حمافظ��ة  يف  �أم��ا 
�لعدو�ن 3 غ��ار�ت على مديرية باقم، و��صتهدف 
جي�س �لع��دو �ل�صعودي مناط��ق �صكنية بق�صف 

�صاروخي ومدفعي يف مديرية ر�زح �حلدودية.

■ ■ ■
ويف ي��وم �جلمع��ة ��صت�صه��دت �م��ر�أة وطفله��ا 
بق�ص��ف مدفع��ي �صع��ودي عل��ى منطق��ة غافرة 
ط��ري�ن  و�ص��ن  �صع��دة..  يف  �لظاه��ر  مبديري��ة 
�لع��دو�ن 11 غارة على مديرية باقم �حلدودية، 
كم��ا تعر�ص��ت مناط��ق �صكنية يف مديري��ات �صد� 
ومنب��ه وباق��م �حلدودي��ات لق�ص��ف �صاروخ��ي 

ومدفعي �صعودي.
■ ■ ■

ط��ري�ن  �ص��ن  �ل�صب��ت  ي��وم  �صاع��ات  وخ��الل 
�لع��دو�ن 10 غ��ار�ت عل��ى مناط��ق متفرق��ة من 
مديري��ة باق��م �حلدودية، وغارت��ني على منطقة 
�ل�ص��وح مبديري��ة كتاف كما �ص��ن 3 غار�ت على 
مديري��ة �ص��د� �حلدودي��ة وغ��ارة عل��ى مديرية 
�لظاه��ر، و�ص��ن غارت��ني عل��ى من��زل مو�ط��ن يف 

مديرية باقم ب�صعدة.
كما تعر�ص��ت مناطق �صكني��ة يف مديرية ر�زح 
�حلدودية لق�صف �صاروخ��ي ومدفعي �صعودي 

وممتل��كات  من��ازل  يف  فادح��ة  خ�صائ��ر  خل��ف 
�ملو�طن��ني.. ويف �حلديدة �صن ط��ري�ن �لعدو�ن 
�أكرث من 100 غارة عل��ى مديرية �لدريهمي، كما 
�ص��ن غارتني عل��ى منطقة �لالوي��ة مبديرية بيت 
�لفقيه و��صتهدف بغ��ارة مبنى قيد �الإن�صاء على 
�ل�صري��ط �ل�صاحل��ي يف مديري��ة �حل��وك مبدينة 
�حلديدة، و�ص��ن 4 غار�ت عل��ى مديرية �لتحيتا 

و�صط حتليق مكثف.
ويف حج��ة �أ�صيب ثالثة �أطف��ال و�مر�أة بق�صف 
لبوارج العدوان ا�شتهدف منازل املواطنن على 
قرية �أم �ل�صب ب�منطقة �ملغاربة عزلة بني ح�صن 
�لتابعة ملديرية عب���س.. ويف جنر�ن �صن غارتني 

على موقع �لطلعة.
■ ■ ■

�لع��دو�ن  ط��ري�ن  و��ص��ل  �الأح��د  ي��وم  ويف 
�ل�صع��ودي �الأمريك��ي �صن غار�ت��ه على خمتلف 
�ملحافظ��ات و�ملناط��ق �ليمني��ة خملف��ا �أ�صر�ر� 

مادية يف �ملمتلكات.

ففي �صعدة �صن طري�ن �لعدو�ن 7 غار�ت على 
مديري��ة باقم �حلدودية، و�صن غارة على منطقة 
�لرمادي��ات مبديري��ة �لظاه��ر.. و��صتهدف منزال 

مبنطقة طالن يف مديرية حيد�ن.
باق��م  مبديري��ة  �صكني��ة  مناط��ق  و�صه��دت 

�حلدودية ق�صفا �صاروخيا ومدفعيا �صعوديا.
ويف عمر�ن �ص��ن �لعدو�ن 4 غار�ت على منطقة 
�لعم�صي��ة مبديرية حرف �صفي��ان.. �أما يف جيز�ن 

ف�صن غارة على جبل تويلق.
■ ■ ■

ع��ن  حمل��ي  م�ص��در  �أف��اد  �الثن��ني  ي��وم  ويف 
��صت�صه��اد مو�طن وجرح 4 �آخري��ن جلهم ن�صاء 
و�أطف��ال �إث��ر غارة لط��ري�ن �لع��دو�ن ��صتهدفت 
من��زل �أح��د �ملو�طن��ني يف منطق��ة بن��ي حي��د�ن 

مبديرية �ملحاب�صة.
ويف �صع��دة دمر ط��ري�ن �لعدو�ن منزال وحمال 
جتاريا بغارة على منطقة �آل علي مبديرية ر�زح 
�حلدودية، كما ��صته��دف بغارة منزال يف منطقة 

�لنعا�صوة �لتابعة ملديرية حيد�ن.
و�صن ط��ري�ن �لع��دو�ن 3 غار�ت عل��ى منطقة 
�حلجل��ة يف مديري��ة ر�زح �حلدودي��ة، وغارتني 
على منطق��ة �لعطفني مبديرية كت��اف و�صحر�ء 
�الأجا�صر.. فيما �صهدت مناطق �صكنية مبديريتي 
�صاروخي��ا  ق�صف��ا  �حلدوديت��ني  وباق��م  ر�زح 

ومدفعيا �صعوديا.
ويف حمافظ��ة �صنع��اء �صن �لع��دو�ن 3 غار�ت 
عل��ى منطقتي �لفرع و�ملدف��ون مبديرية نهم، كما 
�ص��ن غ��ارة ��صتهدفت مزرع��ة مو�ط��ن مبنطق��ة 

�صع�صان مبديرية �صنحان.
�أما يف �حلديدة ف�صن طري�ن �لعدو�ن 4 غار�ت 
على مزرعة مو�طن يف مديرية �ل�صحي، وغارتني 

على �ملعهد �لتقني �صمال مديرية زبيد.

�أك��دت �إح�صائية للمرك��ز �ليمني حلقوق �الإن�ص��ان �أن عدد �ل�صهد�ء 
و�جلرحى �ملدني��ني يف حمافظة �حلدي��دة �ل�صاحلية جتاوز 7217 
مدني��ا ج��ر�ء �ال�صته��د�ف �ملبا�ص��ر م��ن قب��ل �لع��دو�ن �ل�صع��ودي 

�الأمريكي منذ مار�س 26 مار�س 2015 �إلى نهاية يوليو �لفائت.
و�أو�صح تقرير �ملركز �لذي حمل عنو�ن )تدهور �لو�صع �الإن�صاين يف 
�إط��ار عمليات دول �لعدو�ن �لع�صكرية الحتالل حمافظة �حلديدة( 
�أن �ملدني��ني باملحافظ��ة كان��و� هدف��ا ً متكرر� لهجم��ات دول حتالف 
العدوان حي��ث ا�شتهدفت منازلهم واأ�شواقه��م ومزارعهم وحمالهم 

�لتجارية وقو�رب �ال�صطياد �خلا�صة بهم.
ب��ني �لتقري��ر �لذي �طلع��ت علي��ه "�مل�صرية ن��ت" �أن ع��دد �لن�صاء 
�ل�صهيد�ت جت��اوز 305 �صهيدة فيما بلغ ع��دد �جلرحى من �لن�صاء 
219.. و�أ�ص��ار �لتقرير �إلى �أن عدد �ل�صه��د�ء من �الأطفال قد جتاوز 
693، وع��دد �جلرح��ى 486، فيم��ا ��صت�صهد 2483 رج��ال و�أ�صيب 
بج��روح 3031 وجميعهم �صحايا �لق�ص��ف �ملبا�صر من قبل طري�ن 

�لعدو�ن.
ولف��ت �إلى �لو�صع �الإن�صاين �مل��رتدي ملحافظة �حلديدة وتعمد قتل 
�ملدني��ني، و��صتهد�ف �ملن�صاآت �لعامة و�خلا�صة، و�لبنى �لتحتية، 

و�لتهجري �لق�صري.
كما �أورد �لتقرير جدوال باأهم �ملجازر �لتي �رتكبت بحق �ملدنيني يف 
�الأماكن �ل�صكنية، و�مل�صانع، و�ملز�رع، و�أماكن �ل�صيد، و�ملز�رع، 

... يف حمافظة �حلديدة منذ بدء �لعدو�ن يف مار�س 2015.

وق��دم �لتقري��ر �إح�صائيات عن حج��م �ملن�صاآت �ملدم��رة و�ملت�صرر 
�ملناط��ق  ويف  �حلدي��دة  حمافظ��ة  عل��ى  �لع��دو�ن  ق�ص��ف  ج��ر�ء 
�ل�صاحلية و�لتي �صملت تدمري �لعدو�ن ل� 4952 منزال، و18 خميما 
للنازح��ني، و688 حقال زر�عيا، و26 مع��دة زر�عية، و216 خز�نا 

و�صبكة مياه و54 مزرعة دجاج وموا�شي.
كما دمر �لعدو�ن بح�صب �الح�صائية، و996 من�صاأة جتارية، و72 
م�صنع��ا، و70 �صبك��ة �ت�ص��االت، و85 �صوق��ا، و183 خمزن غذ�ء 
و70 حمط��ة وق��ود و393 قارب �صيد و614 طريق��ا وج�صر�، و55 

حمطة ومولد كهرباء، و17 نقطة ومنفذ.
وق�صف �لع��دو�ن 64 م�صت�صفى ومركز� �صحي��ا باملحافظة، و124 
مدر�ص��ة، و12من�ص��اأة جامعي��ة، و7 منظمات دولي��ة، و6 منظمات 
حملي��ة.. و��صتهدف ثالث �صف��ن و195 �صاحنة غذ�ئي��ة و63 ناقلة 
وقود و603 �صيارة ملو�طنني، و�أربع ر�فعات )لن�س قاطر( وق�صف 
�لعدو�ن 61 جزي��رة و75 �صاحال، و28 معلما �أثريا، وت�صع مقابر، 

و86 م�صجد�.
كما دمر �لعدو�ن مطار �حلديدة �لدويل تدمري� �صبه كلي، باالإ�صافة 
ت�ش��رر خم�شة موانئ واأخرج ن�شب��ة كبرية من مقدرتها الت�شغيلية 
ع��ن اخلدمة، بالإ�شافة اإل��ى احل�شر الذي اأوق��ف املوانئ وت�شبب 

برتدي �حلالة �ملعي�صية الآالف �لعمال.
و�أو�صحت �الإح�صائية �أن �لعدو�ن ��صتهدف 253 من�صاأة حكومية، 
وثمان من�صاأة �إعالمية، و17من�صاأة ريا�صية، و92 من�صاأة �صياحية.

ودع��ا �ملركز �ليمن��ي حلقوق �الإن�ص��ان �إلى �اليقاف �لف��وري لكافة 
�الأعمال و�ملمار�صات �لعدو�نية، �لتي تقوم بها دول �لتحالف بقيادة 
�ل�صعودي��ة ورفع �حل�ص��ار ب�صكل كامل عن بالدن��ا وفتح �ملطار�ت 

واملوانئ البحرية واملنافذ احلدودية.
وطال��ب ب�صرع��ة ت�صكي��ل جلنة دولي��ة م�صتقل��ة للتحقي��ق يف كافة 
�جلر�ئ��م �لتي �رتكبتها دول �لعدو�ن يف �ليمن مبا فيها تلك �جلر�ئم 
�لت��ي ترتكبها قو�تهم بحق �الأطف��ال و�لن�صاء و�ملعتقلني يف �صجون 

دول �الحتالل �ل�صرية من عمليات �غت�صاب وتعذيب ممنهج.
وح��ث الأمم املتح��دة للعمل مبوجب املبادرة الت��ي قدمتها حكومة 

�الإنق��اذ �لوطن��ي و�ملتمثل��ة يف �ملو�فق��ة عل��ى �لرقاب��ة عل��ى ميناء 
�حلدي��دة وعلى و�رد�ته مع �لتز�م �الم��م �ملتحدة ب�صرف مرتبات 
موظف��ي �لدولة وتوف��ري �لعجز �لقائم ملو�جه��ة �حتياجات ت�صغيل 
�خلدم��ات و�ملر�فق �لعامة ومبا يجن��ب �ليمنني مزيد� من �لتدهور 

يف �الأو�صاع �الإن�صانية.  
كما دعا منظمات �ملجتمع �ملدنية �لتي تن�صلت عن �لقيام بو�جباتها 
جت��اه �ليمني��ني من��ذ بدء �لع��دو�ن عل��ى بالدنا �إل��ى �إع��ادة �لنظر 
يف مو�قفه��ا و�أن تق��وم بدوره��ا وف��ق مقت�صيات �ل�صم��ري �الإن�صاين 

و�لوطني و�الأخالقي.

الشهداء واجلرحى 
يتجاوز 7217 مدنيًا جراء االستهداف املباشر من قبل العدوانفي محافظة احلديدة:



متكنت وح��دة �لقنا�صة �لتابع��ة للجي�س و�للجان 
�ل�صعبي��ة �لي��وم �ل�صب��ت من 

قن�س 5 من مرتزقة 

�جلي�س �ل�صعودي يف جيز�ن.
و�أف��اد م�صدر يف وحدة �لقنا�صة �أن �أبطال �لوحدة 
متكن��و� من قن�س 6 من مرتزقة �جلي�س �ل�صعودي 
يف مو�ق��ع متفرق��ة قبالة جبل �ل��دود وجبل 
دخان كما مت قن�س 4 جنود �صعوديني يف 

موقع م�صعل بقطاع جيز�ن.
و�أ�صاف �مل�ص��در �أن مدفعية �جلي�س 
و�للجان �ل�صعبي��ة ق�صفت جتمعات 
مرتزق��ة �جلي���س �ل�صع��ودي قبال��ة 

جبل دخان.
�جلي���س  مدفعي��ة  ��صتهدف��ت  كم��ا 

�جلي���س  مرتزق��ة  جتمع��ات  �ل�صعبي��ة  و�للج��ان 
�ل�صعودي �صرق موقع جحفان ويف �ل�صيابة وقبالة 

جبل دخان ومثلث الركبة بعدد من القذائف.
و�أو�صح �مل�ص��در �لع�صكري �أن �صيار�ت �الإ�صعاف 

هرعت للمكان.
هذ� و�نفجرت عب��وة نا�صفة مبجموعة من مرتزقة 

�جلي�س �ل�صعودي �صرق جبل �لدود.
وكان �أبطال �جلي�س و�للجان �ل�صعبية، قد متكنو� 
بف�ص��ل �هلل من �ص��د زحف و��ص��ع ملرتزقة �جلي�س 
�ل�صع��ودي يف جي��ز�ن، موقعني �أع��د�دً� من �لقتلى 

و�جلرحى يف �صفوف �لعدو بينهم قياد�ت.

و�أك��د م�صدر ع�صك��ري م�صرع و�إ�صاب��ة �أعد�د من 
مرتزق��ة �جلي�س �ل�صع��ودي بينهم قي��اد�ت، خالل 
�نك�صار زحفهم قبالة جبلي �لدود ودخان بجيز�ن.

و�أف��اد �مل�صدر �أن قو�ت �جلي�س و�للجان �ل�صعبية 
دكت جتمعات مرتزقة �جلي�س �ل�صعودي ب�صاروخ 
زل��ز�ل1 وع��دد م��ن قذ�ئ��ف �ملدفعي��ة، يف �إ�ص��ارة 
لتح��ول �ملو�جه��ة �إلى هج��وم معاك�س م��ن �أبطال 

�جلي�س و�للجان على مرتزقة �جلي�س �ل�صعودي.
كم��ا �أك��د �مل�ص��در قن���س 5 عنا�صر م��ن مرتزق��ة 
�جلي�س �ل�صعودي �صرق جبل �لدود خالل حماولة 
زحفهم �لفا�صل��ة، و�نك�صار �لزح��ف دون حتقيقهم 
�أي تق��دم، رغم �إ�صناد �لط��ري�ن �حلربي لهم باأكرث 

من 13 غارة.
كم��ا دك��ت ق��وة �الإ�صن��اد �ل�صاروخ��ي و�ملدفع��ي 
للجي���س و�للج��ان �ل�صعبية– بع��ون �هلل -مركزي 
ب�صلي��ة  جي��ز�ن  يف  �ل�صعودي��ة  وعتم��ة  �ملق��رن 

�صو�ريخ كاتيو�صا وعدد من قذ�ئف �ملدفعية.

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 8

الساحل الغربي مستقنع املوت ومصائد 
أرواح املرتزقة عشرات القتلى واجلرحى 

السيطرة على مواقع استراتيجية في عسير وجنران والبيضاء وتنفيذ عمليات هجومية في اجلوف وتعز وضربة بالستية في مأربواألسرى بعملية الدريهمي النوعية
بشائر النصر  21ـ25 ذو القعدة 1439هـ 3-8-8-2018م

�إنها ول ريب ملعرك��ة " �لنف�س �لطوي��ل" كما �سماها 
قائ��د �لث��ورة �ل�سيد عبد �ملل��ك بدر �لدي��ن �حلوثي )�سالم 
�هلل علي��ه( فبعد 3 �سن��و�ت من بد�ية �لع��دو�ن �لإجر�مي 
يفاجئن��ا رج��ال �هلل كل �أ�سبوع بعملي��ة نوعية خارقة غري 
م�سبوقة يهتز له��ا �أركان قوى �لبغي و�لعدو�ن وتتزلزل لها 
فر�ئ���س �ملرتزق��ة فبعد عمليات �س��رب �لريا�س و�أبوظبي 
ينفذ �أبطالنا �لعملية �لنوعية �لتي �سحقت كتائب �ملرتزقة 
يف �ل�ساح��ل �لغرب��ي وبالتحدي��د يف جبه��ة �لدريهمي �لتي 
�سفع��ت وجوه �لرت��ز�ق و�أركعتهم حتت �أق��د�م جنود �هلل 
ورجال��ه خا�سع��ني م�ست�سلم��ني وه��م م��ا بني قتي��ل وجريح 
و�أ�س��ري يطلبون �لعفو و�ل�سفح من رجال �لعفو و�أهل �ل�سفح 

رغم ما �قرتفوه ويقرتفونه بحق �أ�سر�نا وجرحانا..
و�إلى �لأثر �لذي تركته عملية �لدريهمي �لنوعي فهي بال 
�سك تركت �آثار� معنوية ونف�سية قا�سية على قوى �لعدو�ن 
وقياد�ته��م وجعلته��م ب��ني خياري��ن �أم��ا �إيق��اف �لع��دو�ن 
و�خلروج مب��ا تلقوه من هز�ئم �أو �ملغام��رة �أكرث يف م�ستنقع 
مميت لي�س فيه �أي �أمل للخروج منه �أو حتقيق �أي مك�سب..
�جلديد يف �لعملية �لنوعية هو خروج �لأمريكي م�سرحًا 
بوج��ع �أذناب��ه وهو يح��اول �لقاء بالل��وم على م��ن �أ�سماهم 
�إلى  �ملطيع  �ل�سع��ودي  �لنظام  "�حلوثي��ني" د�فعًا كالع��ادة 
�لت��ورط يف �ملزي��د م��ن دم��اء �ليمني��ن.. �أما عل��ى م�ستوى 
�لد�خل �ليمني فقد �سهدنا بكائية �ملرتزقة وحماولة ربط 
هزميته��م �لنك��ر�ء بتخل��ي �أ�سيادهم عنهم فيم��ا ت�ساعدت 
�ملطالب��ات يف �ل�سارع �جلنوبي بان�سح��اب �أبناء �جلنوب من 
حم��ارق �ل�ساحل �لغربي �ل��ذي ل ناقة لهم ول جمل فيه.. 
بينم��ا �نعك�ست �لعملية �رتياحًا و��سع��ًا بن �أو�ساط �ل�سعب 
�ليمني �حلر وبني �أبطال �جلي�س و�للجان يف بقية �جلبهات 
حي��ث �سهدن��ا عملي��ات نوعي��ة وغ��ري م�سبوق��ة يف جنر�ن 

وع�س��ري و�جلوف و�لبي�ساء وغريها م��ن بقية جبهات 
�لت�سدي للعدو�ن.

ويف ه��ذ� �لعدد نوجز ما تي�سر من ب�سائر �لن�سر 
�لت��ي ي�سنعها �أبطال �جلي�س و�للجان �ل�سعبية يف 

ميادين �لعزة و�لكر�مة.

متكن جماه��دو �جلي�س و�للجان �ل�صعبية ي��وم �ل�صبت �ملا�صي من 
�ل�صيط��رة على �صبعة مو�قع ع�صكرية �صعودية يف جنر�ن بعمليتني 
ع�صكريت��ني متتاليتني �أوقعت ع�صر�ت �لقتل��ى و�جلرحى وعدد من 
�الأ�ص��رى يف �صف��وف �جلي�س �ل�صع��ودي ومرتزقته وب��ني �لقتلى 7 

جنود �صعوديني.
و�أعل��ن م�صدر ع�صك��ري �أن �لعملية �الأولى �صه��دت هجوماً و��صعاً 
على مو�ق��ع �صيطرة �جلي�س �ل�صع��ودي و�مل�صلحني جنوب منطقة 
�ل�صدي���س �جلبلية ومتكن خاللها �أبطال �جلي���س و�للجان �ل�صعبية 
م��ن �ل�صيطرة عل��ى �أربعة مو�ق��ع ع�صكرية موقع��ة قتلى وجرحى 

وعدد من �الأ�صرى من �جلي�س �ل�صعودي ومرتزقته.
�أم��ا �لعملية �لثاني��ة و�لتي وزع �الإعالم �حلرب��ي �ليمني �صور� لها 
و�صه��دت �ل�صيطرة عل��ى ثالثة مو�ق��ع ع�صكرية �صعودي��ة، وتظهر 
و�صول �ملقاتلني �ليمني��ني �إلى خيام �جلي�س �ل�صعودي و�مل�صلحني 

و�إحر�قها وتدمري عدة �آليات.

من جانبها �أوردت و�صائل �إعالم �صعودية �أ�صماء 7 جنود �صعوديني 
من بني قتلى �جلي�س �ل�صعودي يف �ملو�جهات �لتي وقعت يف جنر�ن 

وهم:
�لرقيب عادل بن علي جنمي

وكيل رقيب مظلي �صلمان بن مطلق ن�صار �لرو��صني �لعطوي
�لعريف حممد بن جميل بن بريك �لطويري �لفهمي

حم��د  ب��ن  �إ�صماعي��ل  �أول  �جلن��دي 
�ل�صميلي

�جلن��دي �أول عثمان بن حممد 
بن م�صفر �آل عثمان �ل�صمر�ين

عب��ده  ب��ن  حمم��د  �جلن��دي 
عي�صى �صر�حيلي

�جلندي �أول فهيد �ليامي
كما نفذ �أبط��ال �جلي�س و�للجان 

�ل�صعبي��ة كمينا حمكما عل��ى طقمني ع�صكري��ني �صعوديني ومتكنو� 
بف�صل �هلل من تدمري �لطقمني و�إ�صابة جميع من كان على متنهما.

و�إلى جانب ذلك �أطلقت �لقوة �ل�صاروخية �صاروخاً بال�صتياً ق�صري 
�مل��دى نوع )ب��در1( على مع�صك��ر �لو�جب �ل�صع��ودي يف جنر�ن.. 

موؤكدة �إ�صابة هدفه بدقة عالية.
كم��ا لق��ي ع��دد م��ن �لع�صكري��ني �ل�صعوديني 
م�صرعه��م وجرح �آخرون، وتدمري ثالث 
�آليات له��م، �الأربع��اء �ملا�صي، خالل 
�قتح��ام جماهدو �جلي���س و�للجان 

موقع��ني  �ل�صعبي��ة 
ع�صكري��ني �صعوديني يف 

جنر�ن.
و�أو�ص��ح م�صدر ع�صك��ري ل�اأن 
و�للج��ان  �جلي���س  جماه��دي 

مقتـل أكثر مـن 60 مرتزقًا وجرح 90 وأسـر 60 آخرين وتدميـر 14 آلية 
بعملية الدريهمي النوعية

السيطرة على 7 مواقع واقتحام موقعني وقتلى وأسرى في صفوف اجليش السعودي ومرتزقته وتدمير عدة آليات  نجران

نف��ذ جماه��دو �جلي�س و�للجان �ل�صعبية عملية �إغ��ارة على مو�قع �ملنافقني يف جبهة #حم��ري تر�فق معها مت�صيط 
املواق��ع بالأ�شلح��ة املتو�شطة واإعطاب اآلية ع�شكرية و�شقوط قتلى وجرح��ى يف �شفوفهم ولذ من تبقى بالفرار .. 
كم��ا �صق��ط قتلى وجرحى يف �صفوف �ملنافقني �إثر �نفجار عبو�ت مت�صظية �أثن��اء حماولتهم �لت�صلل يف �جلحملية .. 
وق�ص��ف �صالح �ال�صناد �ملدفع��ي جتمعات للمنافقني يف جبل �لهان بال�صباب.. كما متك��ن رجال �لقنا�صة من قن�س 

�أحد �ملرتزقة قرب �ل�صتائر �الأحمر يف �جلحملية

تطهير عـدد من املواقـع في جبهـة ناطع خالل 
عمليـة هجومية نوعية  وسـقوط قتلى وجرحى 

من املنافقني بكمائن لوحدة الهندسة
متك��ن جماه��دو �جلي�س و�للجان �ل�صعبي��ة � بف�صل �هلل � من تطهري عدد م��ن �ملو�قع �لتي كان ي�صيطر 
عليه��ا املنافق��ون يف وادي ف�شح��ة ب�ناطع خال عملي��ة هجومية و�شقوط ع��دد القتلى واجلرحى يف 

�صفوف �ملنافقني
كم��ا مت ��صته��د�ف جتمع��ات �ملنافقني يف مفرق ناط��ع ب�صاروخ زل��ز�ل_1 و�أ�صاب هدف��ه بدقة و�أكد 
م�شدر ع�شكري عن �شقوط قتلى وجرحى من املنافقن خال عملية اإغارة ملجاهدي اجلي�س واللجان 
�ل�صعبي��ة على مو�قعه��م يف �صماه بقيفة كما لقي عدد من مرتزقة �لع��دو�ن م�صرعهم و�إ�صابة �آخرين 

بانفجار عبوة نا�صفة بهم �أثناء حماولة ت�صللهم على مو�قع �ملجاهدين يف ناطع
فيم��ا اأكد امل�ش��در الع�شكري ذاته عن �شقوط قتل��ى وجرحى من املنافقن يف انفج��ار عبوة مت�شظية 

�ثناء حماولتهم لت�صلل فا�صل يف جبهة ناطع.

البيضاء

�أطلقت �لق��وة �ل�صاروخي��ة للجي�س و�للج��ان �ل�صعبية، 
لي��ل �الأربع��اء �ملا�ص��ي �صاروخ��ا بالي�صتيا عل��ى �لغز�ة 

و�ملرتزقة يف �ل�صاحل �لغربي وماأرب.
�ل�صاروخي��ة  �لق��وة  �أن  ل���  ع�صك��ري  م�ص��در  و�أو�ص��ح 

��صتهدف��ت مع�صكرً� م�صتحدثاً للغز�ة و�ملرتزقة ب�صاروخ 
بال�صتي ق�صري �ملدى.. �جلدير ذكره �أن �لقوة �ل�صاروخية 
�أعلن��ت قبل فرتة ع��ن جتربة بال�صتية ب�ص��اروخ بال�صتي 

ق�صري �ملدى مل يعلن عن ��صمه وتفا�صيله بعد.

تعـز

مأرب 
قصير املدى البالستي يوجه ضربة قاسية لتجمعات الغزاة مبأرب

جيزان

دك مواقع وجتمـعات اجليش السعـودي ومرتزقـة 
بالقذائف املدفعية والصاروخية وقنص 15 من جنـــود ومرتزقة آل سعود



و�أك��د م�صدر ع�صك��ري م�صرع و�إ�صاب��ة �أعد�د من 
مرتزق��ة �جلي�س �ل�صع��ودي بينهم قي��اد�ت، خالل 
�نك�صار زحفهم قبالة جبلي �لدود ودخان بجيز�ن.

و�أف��اد �مل�صدر �أن قو�ت �جلي�س و�للجان �ل�صعبية 
دكت جتمعات مرتزقة �جلي�س �ل�صعودي ب�صاروخ 
زل��ز�ل1 وع��دد م��ن قذ�ئ��ف �ملدفعي��ة، يف �إ�ص��ارة 
لتح��ول �ملو�جه��ة �إلى هج��وم معاك�س م��ن �أبطال 

�جلي�س و�للجان على مرتزقة �جلي�س �ل�صعودي.
كم��ا �أك��د �مل�ص��در قن���س 5 عنا�صر م��ن مرتزق��ة 
�جلي�س �ل�صعودي �صرق جبل �لدود خالل حماولة 
زحفهم �لفا�صل��ة، و�نك�صار �لزح��ف دون حتقيقهم 
�أي تق��دم، رغم �إ�صناد �لط��ري�ن �حلربي لهم باأكرث 

من 13 غارة.
كم��ا دك��ت ق��وة �الإ�صن��اد �ل�صاروخ��ي و�ملدفع��ي 
للجي���س و�للج��ان �ل�صعبية– بع��ون �هلل -مركزي 
ب�صلي��ة  جي��ز�ن  يف  �ل�صعودي��ة  وعتم��ة  �ملق��رن 

�صو�ريخ كاتيو�صا وعدد من قذ�ئف �ملدفعية.

9 بشائر
النصر

الخميس 
9/  8 /  2018م املوافق 27 ذو القعدة 1439هـ  العدد )275(

السيطرة على مواقع استراتيجية في عسير وجنران والبيضاء وتنفيذ عمليات هجومية في اجلوف وتعز وضربة بالستية في مأرب

■ انتكا�ش��ة ك��ربى وهزمية مدوية تعر���س لها مرتزقة الغزو يف مديري��ة الدريهمي بال�شاحل الغرب��ي، حيث �شهد ال�شبت 
�ملا�ص��ي يوم��اً د�مياً وجهنمياً على �ملرتزقة عند قيامهم مبحاولة زحف زحفت به��م �إلى م�صيدة �أبطال �جلي�س و�للجان 
ال�شعبي��ة حي��ث متك��ن اأبطالن��ا � بف�شل اهلل � م��ن توجيه �شرب��ة قا�شية لكتائب كامل��ة بعملية ا�شت��دراج نوعية وغري 
م�صبوق��ة وعن تفا�صي��ل �ملعركة قال م�صدر ع�صكري ميد�ين �أن كتيبة كاملة تابعة لق��و�ت �ملرتزق �لفار هادي �صنت 
زحف��اً باجت��اه �لدريهمي تر�فق مع �لزحف قر�بة �ل� 100 غارة جوية من قبل طري�ن �لتحالف �الأمريكي �ل�صعودي 
اإ�شن��ادًا للكتيب��ة واأ�شاف امل�ش��در اأن اأبطال اجلي�س واللجان ال�شعبي��ة قاموا با�شتدراج الكتيب��ة واأظهروا اأنهم 
�ن�صحب��و� م��ن �أم��ام �ملرتزقة فيما قامو� على �لف��ور بتنفيذ �لتفاف ناجح من �جتاه��ني ومت �إحكام �خلناق على 

قو�ت �ملرتزقة �الأمر �لذي فاجاأ �ملرتزقة وباغتهم و�أ�صبحو� عاجزين عن فعل �أي �صيء �صوى �ال�صت�صالم.
و�أ�ص��ار �مل�ص��در �إلى �أنه وبعدما مت �لق�صاء على معظم من تبقى م��ن �أفر�د �لكتيبة مبقتل قر�بة 60 عن�صرً� 
بينهم قياد�ت و�إ�صابة قر�بة 90 �آخرين، فيما ��صطر حو�يل 60 مرتزق ال�شت�شام حيث و�شلموا اأنف�شهم 

الأفر�د �جلي�س و�للجان �ل�صعبية بينهم قياد�ت بارزة.
وع��ن �خل�صائ��ر �ملادية �لت��ي مني بها �ملرتزق��ة �أو�صح �مل�ص��در �أن �بطال �جلي�س و�للج��ان �ل�صعبية 

متكنو� من تدمري 14 �آلية ومدرعة و�غتنام �لكثري من �لعتاد �لع�صكري وبكميات كبرية.

ومدرعة  آليـة   15 تدمير 
بعمليات نوعية

جماه��دو  متك��ن  �هلل  بف�ص��ل 
�جلي�س و�للجان �ل�صعبية يف 
وحدت��ي �لهند�ص��ة و�لدروع 
م��ن تدم��ري �أكرث م��ن 15 �آلية 
يف  �لنوعي��ة  �لعملي��ات  خ��الل 
�الأي��ام  خ��الل  �لغرب��ي  �ل�صاح��ل 
�خلم�ص��ة �ملا�صي��ة توزع��ت يف �لتحيت��ا 
و�لزه��اري و�لقطابة ومفرق �جل��اح و�لدريهمي وغريه��ا من مناطق 

�ال�صتباك.

للقـوة  مشـتركة  هجوميـة  عمليـة 
املسـير  اجلـو  وسـالح  الصاروخيـة 
اسـتهدفت جتمعات الغزاة واملرتزقة 

في الساحل الغربي
�إن �لعملي��ة �مل�صرتك��ة ل�صالح �جل��و و�لقوة �ل�صاروخي��ة ��صتهدفت، 
عقب عملية ر�صد دقيقة، جتمعات للغز�ة و�ملرتزقة يف جبهة �ل�صاحل 
�لغربي..و�أو�ص��ح �مل�ص��در �أن �لعملي��ة �لهجومي��ة �لت��ي ��صتهدف��ت 
�لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة �صمت �صرب��ا من �لطائ��ر�ت �مل�ص��رية و�صلية من 
�ل�صو�ري��خ �لبالي�صتية..و�أك��د �مل�صدر �أن �لعملي��ة �مل�صرتكة �أحدثت 
حال��ة هل��ع و�إرب��اك يف �صف��وف �ملنافقني وخلف��ت قتل��ى وجرحى يف 
�صفوفهم..و�أ�ص��ار �مل�صدر �إلى �أن �لعملية �مل�صرتكة جاءت بعد عملية 
ر�شد دقيق حمققة هدفها بدقة عالية بجبهة ال�شاحل الغربي  و�شقوط 
قتل��ى وجرحى وحالة هلع و�رتباك يف �صفوفهم..كما �صن �صالح �جلو 
�مل�صري عملي��ة هجومية �أخرى م�صاء �لثالث��اء �ملا�صي م�صتهدفاً مركز 
قي��ادة حتال��ف �لع��دو�ن يف مع�صكرعم��رة بال�صاح��ل �لغربي..و�أكد 
�مل�ص��در �أن �نفجار� عنيف��ا وقع و�صط مقر قي��ادة حتالف �لعدو�ن يف 
�ملع�صك��ر �إثر �لهجوم �جلوي، م�صري� �إل��ى �أن عملية �ال�صتهد�ف متت 

بعد عملية ر�صد دقيقة.

بالستي يدك الغزاة بالساحل الغربي.. 
ورجال القناصة يحصدون 6 مرتزقة

�أطلق��ت �لق��وة �ل�صاروخي��ة للجي���س و�للج��ان �ل�صعبي��ة، �صاروخا 
بالي�صتيا على �لغز�ة و�ملرتزق��ة يف �ل�صاحل �لغربي..و�أو�صح م�صدر 
ع�صكري ل� �أن �لقوة �ل�صاروخية ��صتهدفت جتمعات �لغز�ة و�ملرتزقة 

ب�ص��اروخ  �لغرب��ي  �ل�صاح��ل  يف 
بالي�صت��ي ق�ص��ري �مل��دى م�صاء 

موؤك��د  �ملا�ص��ي  �الأربع��اء 
�إ�صاب��ة �ل�ص��اروخ هدفه 
جان��ب  وعل��ى  بدق��ة.. 
�آخر متك��ن �أبطال وحدة 
�لقنا�ص��ة م��ن قن���س 6 

م��ن �ملنافق��ني يف �لتحيتا 
بجبهة �ل�صاحل �لغربي

الساحل الغربي
�ل�صعبي��ة كمينا حمكما عل��ى طقمني ع�صكري��ني �صعوديني ومتكنو� 

بف�صل �هلل من تدمري �لطقمني و�إ�صابة جميع من كان على متنهما.
و�إلى جانب ذلك �أطلقت �لقوة �ل�صاروخية �صاروخاً بال�صتياً ق�صري 
�مل��دى نوع )ب��در1( على مع�صك��ر �لو�جب �ل�صع��ودي يف جنر�ن.. 

موؤكدة �إ�صابة هدفه بدقة عالية.
كم��ا لق��ي ع��دد م��ن �لع�صكري��ني �ل�صعوديني 
م�صرعه��م وجرح �آخرون، وتدمري ثالث 
�آليات له��م، �الأربع��اء �ملا�صي، خالل 
�قتح��ام جماهدو �جلي���س و�للجان 

موقع��ني  �ل�صعبي��ة 
ع�صكري��ني �صعوديني يف 

جنر�ن.
و�أو�ص��ح م�صدر ع�صك��ري ل�اأن 
و�للج��ان  �جلي���س  جماه��دي 

ال�شعبي��ة اقتحم��وا- بعون اهلل - موقعي الهجل��ة واملثلث يف جبهة 
جنر�ن.

و�أك��د �مل�صدر م�صرع ع�صكريني 
�صعوديني وتدمري 3 �آليات خالل 

عملية �القتحام.

مقتـل أكثر مـن 60 مرتزقًا وجرح 90 وأسـر 60 آخرين وتدميـر 14 آلية 
بعملية الدريهمي النوعية

السيطرة على 7 مواقع واقتحام موقعني وقتلى وأسرى في صفوف اجليش السعودي ومرتزقته وتدمير عدة آليات 

قتل و�أ�صيب �أكرث من 40 مرتزقاً، يوم �الأحد �ملا�صي، 
�إث��ر هجوم الأبطال �جلي�س و�للج��ان �ل�صعبية �نتهى 
ب�صيطرتهم عل��ى مو�قع ومرتفع��ات قبالة منفذ علب 
�حل��دودي.. و�أو�صح م�صدر ع�صك��ري، �أن جماهدي 
�جلي�س و�للجان �ل�صعبية �صنو� هجوماً و��صعا على 
مو�قع �مل�صلحني �ملنافقني قبالة منفذ علب يف �ملنطقة 
�حلدودية ومتكن��و� من �ل�صيطرة على عدة مو�قع.. 
�أن �جلي���س و�للج��ان �ل�صعبي��ة  و�أ�ص��اف �مل�ص��در 
ت�ص��دو لهجوم م�ص��اد من قب��ل �ملرتزق��ة ال�صتعادة 
�ملو�ق��ع، م�ص��ريً� �إل��ى �ملو�جه��ات �صه��دت مقتل 15 

مرتزق��ا و�إ�صاب��ة 25 �آخري��ن بينهم قي��اد�ت ووقوع 
ع��دد �آخ��ر يف �الأ�ص��ر، باالإ�صاف��ة �إلى تدم��ري �آليتني 
ع�صكريت��ني و�ال�صتي��الء على �آلية من ط��ر�ز بر�ديل 

وجر�فة ع�صكرية.
 كما �صن �صالح �ال�صناد �ملدفعي و�ل�صاروخي ق�صفاً 
مدفعي��اً و�صاروخياً على مو�ق��ع �ملرتزقة يف جمازة 
وقبال��ة منفذ علب و�أو�صح م�صدر ع�صكري �أن �صالح 
�ال�صن��اد �ل�صاروخ��ي �أطل��ق �صلي��ة م��ن �صو�ري��خ 
�لكاتيو�ص��ا على مو�قع وجتمعات جنود ومرتزقة �آل 

�صعود يف جمازة وقبالة منفذ علب.

عملية هجومية سـاحقة ألبطال اجليش واللجان الشعبية ومقتل أكثر من 
40 مرتزقًا واستعادة عدة مواقع واغتنام عدة آليات قبالة منفذ علب 

�أو�ص��ح م�صدر ع�صك��ري �أن �لقوة �ل�صاروخي��ة لدى �جلي�س 
و�للج��ان �ل�صعبي��ة �أطلق��ت �صاروخ��ا من نوع زل��ز�ل1 على 
جتمع��ات منافق��ي �لع��دو�ن يف مديري��ة �مل�صل��وب باجلوف. 
و�أ�ص��اف �مل�ص��در �أن جماه��دي �جلي���س و�للج��ان �ل�صعبية 
دم��رو� مدرع��ة وطقم��ا ع�صكري��ا حمم��ل مبرتزق��ة �جلي���س 
�ل�صع��ودي يف �صحر�ء �الأجا�صر �حلدودية، موؤكد� م�صرع من 

كان على متنه.
كم��ا نفذ �أبط��ال �جلي�س و�للج��ان �ل�صعبية عملي��ات ع�صكرية 
نوعي��ة ��صتهدف��ت مو�ق��ع وجتمع��ات للمنافق��ني  يف مديري��ة 
�مل�صلوب �صقط على �إثرها قتلى وجرحى يف �صفوف �ملنافقني.
وذكر م�صدر ع�صك��ري: �أن �أبطال �جلي���س و�للجان �ل�صعبية 

دمرو� �صاحنة للمنافقني حمملة بالذخرية خالل �لعملية.

كما �أن �صاروخية �جلي�س و�للجان �أطلقت �صاروخي كاتيو�صا 
عل��ى جتمعات ملنافقي �لعدو�ن جو�ر �لتبة �ل�صود�ء يف جبهة 
�مل�صل��وب موؤكدً� �أن �لق�صف �ل�صاروخي �أ�صاب هدفه و�أوقع 
قتل��ى وجرح��ى يف �صف��وف �ملنافق��ني.  كم��ا ��صته��دف �صالح 

�ال�صناد تعزيز�ت للمرتزقة يف ذ�ت �جلبهة.
وبف�صل �هلل متكن جماهدو �جلي�س و�للجان �ل�صعبية من ك�صر 
زحفا ملرتزقة �لعدو�ن ��صتمر لعدة �صاعات على منطقة �صدح 

يف مديرية �مل�صلوب باجلوف.
و�أك��د م�ص��در ع�صكري: م�ص��رع وجرح �لعديد م��ن �ملنافقني 
منه��م  تبق��ى  م��ن  يل��وذ  �أن  قب��ل  للزح��ف  �لت�ص��دي  خ��الل 

بالفرار تاركن جثث قتاهم يف �شاحة املعركة. 
و�أو�صح �مل�صدر: �أن وحدة �لهند�صة دمرت �آليتني ع�صكريتني 

خالل حماولة ت�صلل للمرتزقة يف جبهة وقز مبديرية �مل�صلوب 
و�أوقعت قتلى وجرحى يف �صفوفهم .

و�أ�صار �مل�صدر �إل��ى م�صرع عدد من مرتزقة �لعدو�ن يف كمني 
بعب��و�ت نا�صف��ة خ��الل حماولة ت�صل��ل لهم يف جبه��ة �ل�صاقية 

مبديرية �لغيل.
و�أ�ص��اف �أن �لدفاع��ات �جلوي��ة � بف�ص��ل �هلل � متكن��ت م��ن 

اإ�شقاط طائرة جت�ش�شية تابعة للعدوان يف ذات اجلبهة.

عسير

الجوف

عمليات هجومية وكمائن نوعية 
وسقوط عشرات املرتزقة قتلى وجرحى وتدمير عدة آليات
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 يجب على جماهدي �ملدن مر�عاة �لتايل :
 .. �حلد�ئ��ق   ( �ملفتوح��ة  �الأماك��ن  جتن��ب   -1

�ل�صو�رع �لكبرية .. و�مليادين ( .
2- �خ��رت موقع��ك �لت��ايل وذل��ك بعم��ل ��صتطالع 

ب�صري قبل �لتحرك �إليه .
3- ال جتعل لك خيال ) ظل ( على �الأر�س �أو على 

�جلدر�ن و�بق منخف�صا معظم �لوقت .
4- ال ت�ص��ع نف�صك �أمام �صب��اك �أو باب �أو �أ�صطح 

�ملنازل .
5- غ��ط حركت��ك بو��صط��ة �لدخ��ان وبا�صتخد�م 
ن��ري�ن �لتغطي��ة �أو �ملب��اين �أو �أكو�م �ل��رت�ب وكذلك 
�لنبات��ات . ) عن��د ��صتخ��د�م �لدخ��ان �نتبه الجتاه 

�لريح ( .
6- �لتنقل د�ئما ب�صرعة من موقع �إلى �آخر .

7- ك��ن د�ئما متيقظا وتوقع �لغري متوقع فالعدو 
ل��ن يظه��ر م��ن �الأمام فق��ط �أو م��ن �جلو�ن��ب �أو من 

�خللف ولكن يظهر كذلك من حتت ومن فوق .
عموم��ا يف ه��ذه �لعجالة ن�صتعر���س �ملو�صوعات 
�لتي تتعلق بالف��رد �أو �جلماعة �ل�صغرية �أما �لعمل 
على م�صت��وى �صرية فما فوق ف�صيعر�س �إن �صاء �هلل 

يف م��كان �آخر .. و�ملو�صوع��ات �لتي نتعر�س لها هنا 
هي )مه��ار�ت �لتح��رك يف �ملدينة .. مه��ارة �لدخول 
�إل��ى �ملباين .. مهارة �ختيار �مل��كان �ملنا�صب الإطالق 
�لن��ار .. كذل��ك كيفية �إع��د�د وجتهيز موق��ع لل�صالح 
يف �ملب��اين .. �أي�ص��ا تطهري �ملب��اين .. و�أخ��ري� تنظيم 
جماعة العمل واأ�شلحتها وما حتتاج اإليه من اأ�شلحة 

ومعد�ت .
�لتحرك يف �ملدن

1- �لتح��رك ح��ول ز�وي��ة �ملبن��ى ) �ال�صتط��الع 
�لب�صري (

قبل �لتحرك لز�وية �نتبه لهذه �الأخطاء : 
�أ- �نتب��ه ل�صالح��ك حتى ال ي�صبق��ك ويظهر طرفه 

للعدو .
ب- ال تعر���س ر�أ�ص��ك للعدو عل��ى �رتفاع يتوقع 

�لعدو �أن ير�ه .
�لو�صع �ل�صحيح لهذه �حلركات كالتايل : 

�أ- �أرق��د منبطحا على �الأر���س و�صالحك بجانبك 
وم��ن ث��م حت��رك قليال قلي��ال �إل��ى �الأم��ام م��ع �إبقاء 

�خلوذة على ر�أ�صك .
ب- �أظه��ر ر�أ�صك بهدوء حت��ى تظهر كظل .. �أظهر 

ر�أ�صك مبقد�ر ما ت�صتطيع �أن تر منه حول �لز�وية .
ج- اإذا مل يكن هناك عقبات اأو عدو ابق منخف�شا 

وحترك حول �لز�وية .
2- �لتحرك عر �ملناطق �ملفتوحة :

يج��ب جتن��ب �ملناط��ق �ملفتوح��ة ) �لطرق��ات .. 
احلدائق .. امليادين ( بقدر الإمكان حيث اأنها اأماكن 

طبيعية لر�صا�صات �لعدو ...
ولك��ن يف حال��ة عبورها علي��ك مبر�ع��اة �لقو�عد 

�لتالية :
�أ- ق��م بعم��ل ��صتطالع ب�ص��ري للمنطقة و�ملوقع 
... وتاأك��د من وج��ود بع�س �الأماكن �لت��ي توفر لك 
غطاء جيد �أو موقع �ختفاء �أثناء �لعبور و�حلركة .
ب- �لتح��رك ب�ص��كل عم��ودي �صيقلل م��ن �لوقت 
�ل��ذي تعر���س تع��ر ���س نف�صك في��ه لن��ري�ن �لعدو 
. . كم��ا �أن �لتح��رك ب�صرع��ة يح��رم �لع��دو م��ن دقة 

�لت�صويب .
ج- كلما اأمكن ا�شتخدم الدخان لإخفاء حتركاتك 

.
د- عن��د �لقي��ام بعملية �لعب��ور ال تبخل باإطالق 

�لنار للتغطية على حتركك .
ه�- للحركة بني �ملو�قع يتم حتديد �أق�صر �لطرق 
للحرك��ة ... و- عن��د حت��رك �ثن��ني م��ن �ملجاهدين 
يق��وم رقم 1 باإطالق ن��ري�ن �لتغطية مع قيام رقم 2 

بالعبور �ل�صريع.
3- �لتحرك بجو�ر �ملباين : 

عل��ى �ملجاه��د �أن ي��ر�ع �لتنبيه��ات �لتالي��ة عند 
�لتحرك بجو�ر �ملبنى : 

�أ- حترك بجانب �جلدر�ن باأقرب ما ت�صتطيع الأن 
ه��ذ� �لو�صع ال ي�صمح للع��دو د�خل �ملباين باالإطالق 

عليك دون �أن يعر�س نف�صه للنار �الإ�صناد .
ب- �لتح��رك - كلما �أمك��ن - يف ظل �جلدر�ن الأن 

�لظل يخفي حركتك .
ج- حت��رك بظ��ل منخف�س ج��دا وتق��دم ب�شرعة 
م��ن موقع الآخ��ر م�صتخدم��ا كل �إمكاني��ات �لتغطية 

و�الإخفاء .. و�إذ� تي�صر عمل دخان فاأ�صتخدمه .
4- �لتحرك �أمام نو�فذ �لدور �الأر�صي :

�أ- �لنو�فذ �لت��ي يف �رتفاع �لر�أ�س : على �ملجاهد 
�أن ينتب��ه له��ا حتى ال مي��ر ر�أ�صه من �أم��ام �صبطانة 
�لر�صا���س فتهلك��ه و�لطريق��ة �ل�صحيح��ة لعبوره��ا 
ه��ي : �أن تظل بج��و�ر مبنى ق��در �ال�صتطاعة وعند 
�لو�صول �إل��ى �لنافذة عليك بخف�س ر�أ�صك �أدنى من 
م�صتو�ه��ا مع مر�عاة �أن ال يظهر ل��ك ظل �أو �صورة 
يف �لناف��ذة م��ع مر�ع��اة �أن يك��ون �لنظ��ر و�جت��اه 

�ل�صبطانة الأعلى .

ب- نو�ف��ذ �لب��دروم )�لقب��و( �نتبه ف��ال مت�س �أو 
جت��ر �أمام ناف��ذة �لقبو فاإن �أرجل��ك تكون هدف جيد 
للر�صا�س د�خل �ملبنى ... فعند �القرت�ب من �لنافذة 

عليك بالقفز �أعلى منها حتى ال يظهر قدمك. 
5- �جتياز �لعو�ئق و�الأ�صو�ر :

�أوال ق��م با�صتطالع �جلانب �الآخر لئال يكون هناك 
�صر�ك خد�عية �أو مو�قع خمفاة للعدو ثم حترك بعد 
ذل��ك ب�صرعة من ف��وق �ل�ص��ور دون �أن ترفع ج�صمك 

بحيث يكون ج�شمك مقرورا عليه.
6- �لتحرك فوق �الأ�صطح :

د�ئم��ا علي��ك �لقي��ام با�صتط��الع ب�ص��ري للمنطقة 
و�لطري��ق �ملوؤدي��ة �إل��ى موقع��ك �لت��ايل ، ث��م �لقيام 
بالتح��رك ب�صرع��ة م��ع �الحتف��اظ بظ��ل منخف���س 

م�صتخدما كل و�صائل �لتخفية و�الختباء .
7- عند �لعبور من �أمام �الأبو�ب :

يق��وم �ملجاه��د باإعط��اء وجه��ه للب��اب ويجع��ل 
�صالحه يف مو�جهة �لباب ويده جاهزة لالإطالق .

ط��رق ) مه��ارة ( �لدخ��ول �إلى �ملب��اين  و�لطريقة 
�ملثل��ى و�ملف�صل��ة لدخ��ول �ملبنى هي م��ن �أعلى �إلى 

�أ�صفل.

ثقافة عسكرية

مهارات حرب املدن وطرق التخفي والتمويه
ثقافة عسكرية

لكل ميد�ن فنه ومهار�ته و�لتي يعتمد �لنجاح يف �لعمل على 
معرفته��ا و�حرت�فها .. وميد�ن �ملدن يختل��ف كثري� عن �مليادين 

�لأخ��رى وله مهار�ت��ه �خلا�سة و�لفريدة �لت��ي يجب �إن يتدرب 

عليها �ملجاهد حتى ي�ستطيع �أن يحمي نف�سه وينجح يف مهمته.

اإلخفاء والتمويه في املدن
م��ن �أ�ص���س �لعم��ل �لقت��ايل �إعم��ال �لغ���س و�لتموي��ه .. ونظ��ر� لقرب 
�مل�صاف��ات يف �مل��دن جن��د لهذ� �لب��اب �أهمية كب��رية لنتعل��م كيف نخفي 

مو�قعنا ... وذلك ببع�س �لتنبيهات �لتي يجب �أال نقع فيها ..
1- متويه �ملو�قع : 

�أ- يت��م �أخذ عنا�صر �لتمويه من نف�س �لبيئ��ة �لتي تريد متويهها فاإذ� 
كان �ملوق��ع حلماي��ة حديق��ة يجب متوي��ه �ملوقع م��ن نف���س �الأغر��س 

�ملوجودة يف هذه �حلديقة .
ب- �إذ� كان �ملبن��ى �صليم��ا وكذل��ك �ملنطق��ة ف��ال د�عي لعم��ل فتحات 
باملبن��ى واإلغاء احلجارة باملنطقة .. لأنه��ا تلفت اإنتباه العدو من حيث 
ع��دم �ن�صجامه��ا مع طبيعة �ملنطق��ة .. وتعمد �أن يك��ون �ملوقع د�ئما يف 

�لظل .
ج- بع��د النته��اء من التمويه قم بالنظر اإل��ى املوقع ) من وجهة نظر 

�لعدو ( وتاأكد �أن �لتمويه طبيعي ويخفي �ملوقع فعال .
د- �إذ� كان للعدو قدرة جوية فال ترتك �أي �صيء يلمع على �الأر�س .

2- متويه �الأفر�د : 

اأ- ل تخل��ع القم�ش��ان حي��ث اأن الأج�ش��ام تعك���س ال�ش��وء وجتذب 
�النتب��اه وحتى �الأج�ص��ام �ل�صود�ء �أي�صا تعك���س �ل�صوء ب�صبب ملعانها 

�لطبيعي .
ب- كذلك يجب متويه �لوجه بلون مطفى ال يلمع .. فاإذ� مل تكن هناك 
م�صاحي��ق خم�صو�ص��ة فا�صتعمل �لفحم �أو �لط��ني �أو �لفلني �ملحروق .. 

�خلوذة متوه بقطع �لقما�س .
3- متويه �ملعد�ت : 

�أ- ��صتخ��دم �لظل لو�صع �ل�صي��ار�ت فيه و�لظالل د�خل �ملبنى �أف�صل 
من خارجه .. و�إذ� كان هناك �صتائر يف �ملنطقة فاإنها ت�صاعد على ذلك .

ب- ده��ان �لعرب��ات يف �ملناطق �ملبني��ة لي�س موؤث��ر ويف�صل متويهها 
بالطني .. عموما �للون �ل�صائد يف �ملدن �الأ�صود و�لبني و�أحيانا �لرمادي 

.
ج- يج��ب األ تظهر الأر�س اخللفية ظ��ال املعدات والأفراد بل يجب 

�أن تختلط مع �الأ�صياء �ملجاورة .
 -
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تك�صف �ح�ص��اء�ت �الأيام �ملتتالي��ة مبعركة �ل�صاحل 
حجم �خل�صائر �لب�صرية و�ملادية �لكبرية و�ملهولة �لتي 
يتلقاها حتالف �لعدو�ن �المريكي �ل�صعودي ومرتزقته 
م��ن ب��اب �ملندب جنوب��اً �إل��ى �ملخا و�خلوخ��ة وحي�س 
�إل��ى مديريت��ي �لتحيت��ا و�لدريهم��ي جن��وب  و�ص��واًل 

حمافظة �حلديدة.
منظم��ة دولية و�حدة هي »�أطباء ب��ال حدود« -على 
�صبيل �ملثال- �أك��دت بد�ية �ال�صبوع �جلاري �أنها تلقت 
خ��الل �لفرتة من 13 يونيو �إلى 4 �أغ�صط�س ) 50 يوماً( 
ماي�ص��ل �إل��ى 3000 جري��ح م��ن مرتزق��ة �لع��دو�ن يف 
�ل�صاح��ل �لغربي، من غري �جلرح��ى �لذين مت ��صعافهم 
�إل��ى �مل�صت�صفي��ات �الأخ��رى يف �ملخ��ا و�خلوخ��ة وعدن 

و�لتي ت�صتقبل ع�صر�ت �لقتلى و�جلرحى يومياً.
تل��ك �الأرقام مقارنة بالف��رتة �لزمنية �لب�صيطة تعتر 
مرعب��ة وكارثي��ة، وتك�ص��ف حقيق��ة �لو�ص��ع �ملتهاوي 
و�له���س لق��و�ت �لع��دو يف �ل�صاح��ل، وتوؤكد م��ن جانب 
�آخ��ر ب��اأن �الح�صائية �لت��ي �أعلنت عنه��ا وز�رة �لدفاع 
بد�ية �ل�صه��ر �جلاري؛ من �أن 3713 من �أبناء �جلنوب 
لق��و� م�صرعه��م و4809 �خرين �صقط��و� جرحى، و�أنها 

�ح�صائية حقيقية وو�قعي
حمرقة �لغز�ة !

�لعمليات �لنوعية �الخرية �لتي نفذها �بطال �جلي�س 
�ليمن��ي و�للج��ان �ل�صعبية يف مديري��ة �لدريهمي جاءت 

�صريع��ة وحا�صم��ة، وكان��ت نتائجه��ا موؤمل��ة وموجع��ة 
كم��ا مل يحدث من قب��ل، وو�صلت �آثاره��ا وتبعاتها �إلى 
مر�ك��ز قيادة حتال��ف �لع��دو�ن يف �لريا���س وتل �بيب 

وو��صنط��ن، و�حدث��ت د�خ��ل �روق��ة �لتحال��ف زلز�ال 
مدويا هد �ركانه من �ال�صا�س لينهار قريبا على ر�أ�س كل 

مرتزق لئيم يلحقه كل معتد �أثيم.
�خبار وجمريات عمليات �جلي�س و�للجان يف �ل�صاحل 
�لغربي تروى ف�صول ماآ�صيها كفلم �صينمائي مرعب على 
�أل�صن��ة من ف��رو� باأنف�صه��م من ق�صورة وه��م ي�صاهدون 
�زالمه��م ت�صق��ط كاأعج��از نخ��ل خاوي��ة يف جحي��م ن��ار 
موؤ�ص��دة �صعر لهيبها رج��ال غالظ �صد�د ال يع�صون �هلل 

ما �أمرهم ويفعلون ما يوؤمرون.. #هو_�هلل

من صفحاتهم

معارك الساحل 
الغربي .. القادں أعظں

من �ليوم �صيبد�أ �جلي���س و�للجان يف تغيري م�صار �ملعارك يف �ل�صاحل 
فغباء قوى �لعدو�ن ومقاتليه من �ملرتزقة جعلهم يقعون يف فخ �جلي�س 
و�للج��ان فخ��الل �أ�صبوع��ني دفع بق��وى �لع��دو�ن و�ملرتزق��ة بالتحرك 
يف �ل�صاح��ل و�لتغي��ري من خطت��ه �لكبرية يف �لتقدم م��ن �جلهات �الربع 
لل�صاح��ل مع �الحتفاظ بعن�ص��ر �لتوقيت و�ملز�من��ة لتتبعرث �لقو�ت يف 

�أكرث من منطقة .
حماوالت توغل �لعدو يف �لفازة و�جلاح دون تاأمني �لعمق من �لتحيتا 
وزبي��د وبيت �لفقيه وحت��ى �لدريهمي و�لتي حاولت ق��وى �لعدو�ن �أن 
تندف��ع ب�صكل كبري هن��اك للتعوي�س عن خ�صارته يف �ص��رق �لتحيتا وما 

بعد �لتحيتا.
تعم��د �لع��دو�ن �إلى حتري��ك مرتزقت��ه يف �جلبهات �الأخ��رى لت�صهيل 
مهمت��ه يف ال�شاحل وغ��ري تلك ال�شغ��وط حول طريق املاح��ة البحرية 
وحماولة حتييد �لقوة �لبحرية �ليمنية عر قلب �لوقائع و�تهام �أن�صار 

�هلل با�صتهد�ف �لناقالت �لنفطية .
خالل �أي��ام وبف�صل �هلل �صيقل��ب �جلي�س و�للج��ان �ملو�زيني و�صيلقن 
�لع��دو در�ص��اً لن ين�صاه وعليه �صتتدخل �الأم��م �ملتحدة و�لتي قد �تفقت 
م��ع قوى �لع��دو�ن يف حال��ة تغري مو�زي��ني �ملعارك لغ��ري م�صلحته �أن 

تطرح فكرة تهدئة ووقف �إطالق نار ملدة 3 �أيام قابلة للتمديد.
�أه��م �لتكتيكات �لتي يتقن ��صتخد�مها �جلي�س و�للجان وتعتر ماركة 

م�صجلة :
★ ال�شتدراج

★ اللتفاف من اخللف
★ حما�شرة القوات املتقدمة وفر�س الكما�شات حولها.

★ قطع خطوط المداد
★ الكمائن
★ الت�شلل

★ اخلداع ال�شرتاتيجي
★ الت�شليل يف م�شرح العمليات.

★ خطط حرب ال�شتنزاف
★ التفوق ال�شتخباراتي

وال نن�صى �لتفوق �ل�صاروخي و�صالح �جلو �مل�صري و�لقوة �لبحرية ، 
كما �أن هناك �أ�صلحة منا�صبة جديدة �صتدخل �ملعركة و�أهم تلك �الأ�صلحة 

�لتي �صتعمل على حتييد �الأبات�صي 
)وما �لن�صر �إال من عند �هلل (

نيازي الرازحي

مقبرة الغزاة 
واملرتزقة

�أعتق��د �إنكم الزلت��م تتذكرون ه��ذه �خلريطة جيدً� 
ن�صرته��ا بعد �أيام �كتمال تقطي��ع �الأفعى �إلى �أو�صال 
بع��د �أن �كمل��ت متددها عل��ى �ل�صري��ط �ل�صاحلي من 
�لفازة وحت��ى #�لدريهمي، يومه��ا �جلميع �أكدو� �أن 
الدخ��ول يف امل�شي��دة لن يك��ون كاخلروج من��ه اأبدًا، 
�صحق��ت ع�صر�ت �ملجامي��ع من �ملرتزق��ة 98٪  منهم 
مرتزقة من �ملحافظات �جلنوبية، و�صل عددهم الأكرث 
من 3500 �صريع كما ن�صر خالل �اليام �ملا�صية ومثل 
ه��ذ� �لعدد من �جلرحى �و يزيد، ال يز�ل �لعدد ياأخذ 
منح��ى ت�صاعديا، كان �آخره �لي��وم �أكرث من خم�صني 
قتي��ال و�صت��ون �أ�ص��ري� يف كمني حمكم د�خ��ل م�صيدة 
#�لدريهم��ي جميعه��م م��ن كتيب��ة تابعة مل��ا ي�صمى 
�اللوية �لرئا�صية ل�صاحبه��ا #دنبوع_�لو�صيع، فاإذ� 

مل يتعظ �ملرتزقة بعد كل هذ�، فمتى �صيتعظون؟
هناك ع�صر�ت �الأ�صئلة مل �أجد لها �أي �إجابة،

وع�صر�ت من �الأ�صئلة �الخرى وجدت لها �إجابات،
وهنا �صاأطرح �صوؤ�ل و�حد له �إجابة،

و�صوؤ�ل �آخر مل �أجد له �إجابة.
كنت ا�شاأل نف�شي دائماً اأين تذهب جثث املرتزقة

و�أي��ن يدف��ن ه��وؤالء �لع�ص��ر�ت ب��ل �ملئ��ات، �أي��ن 
مقابرهم �خلا�صة ك�صهد�ء عند من يعترونهم كذلك، 
�أي��ن �صوره��م، ومت��ى وكي��ف يكرمون م��ن يطلقون 
عليه��م لقب �صهي��د يف �إعالمهم )جم��رد كالم فقط(، ال 
وج��ود الأي �ص��يء يوحي باأن ه��وؤالء �صه��د�ء بحثت 
ع��ن �الجاب��ة يف �ملحي��ط �لقري��ب �لذي يفرت���س �أنه 
مهت��م بقت��اله، بع��د �أن �صح��و� باأرو�حه��م م��ن �أجل 
ال �ص��يء، فل��م ت�صلن��ي وال �إجاب��ة �صافي��ة، �جلميع 
يتهربون م��ن �الجابة، بحثت يف �ملحي��ط �لقريب من 
رج��ال اجلي���س واللجان ال�شعبية، ع��ن م�شري جثث 
�ملرتزق��ة فاأفزعتن��ي �الجاب��ة، جميع م��ن �صاألت ويف 
خمتل��ف �جلبه��ات من ميدي وحتى ب��اب �ملندب منذ 
بد�ية �لعدو�ن حتى �ليوم �جلميع �أجمعو� على قول 
و�ح��د، �أن قادة �ملرتزقة وزمالوؤه��م، ال يعريونا �أي 
اهتم��ام للجثث من ق�ش��وا نحبهم اإل يف حالت نادرة 
جدً�، �إن كان �لقتيل يتبع فالنا �أو عالنا، ترتك جثثهم 
الأي��ام و�أ�صابيع لتتعفن ، و�الأنكى من ذلك حني يطلب 

رج��ال �جلي���س و�للج��ان م��ن �ملرتزق��ة �أن يحفظو� 
كر�مة زمالئه��م �لذين قتلو�، فال ي�صتجيبون لطلبهم، 
في�شط��رون حينها لدفن جثث املرتزقة حيث هم، من 
ب��اب �الن�صانية، وحفاظاً عل��ى �نف�صهم من �المر��س 
و�الأوبئ��ة �لت��ي تنتق��ل ب�صب��ب تعفن �لع�ص��ر�ت من 
اجلثث القريبة من املواق��ع التي دحر املرتزقة فيها، 

تاأملو� ب�صاعة �ملوقف، و�حكمو� باأنف�صكم.
�أم��ا �ل�ص��وؤ�ل �لذي مل �أج��د له �إجابة ه��و عن �أهايل 
�لقتل��ى، �أين مئات ب��ل �آالف �الأ�صر �لتي ال �صك �أن كل 
�أ�صرة منهم فقدت �بنا لها �إن مل يكن �أكرث، �ال ي�صاألون 
ع��ن �بنائهم �أو �أقاربهم ح��ني يغيبون لفرت�ت طويلة 
دون �أن يعلم��و� عنه��م �أي �صيء، �لي���س لكل حمارب 
��صرت�ح��ة البد و�أن متنح له ليتمك��ن من �لعودة �إلى 
�جلبهة ملو��صلة �لقتال وهو يف و�صع نف�صي ومعنوي 
ي�صاع��ده عل��ى مو��صلة ما يعتقد �أن��ه �ل�صو�ب، �أين 
�أهايل كل هوؤالء �ملئات يا قوم،�أين �آبائهم �أين �أمهاتهم 
�أي��ن �إخو�نه��م �أي��ن زوجاته��م �أي��ن �آباوؤهم، ب��ل �أين 
�أ�صدقاوؤه��م يف ح��ال كانو� مقطوعني م��ن �صجرة، �إن 

كان لدى �أحدكم �إجابة فليجب!!

ستتوالى الصفعات ! 
علي الصنعاني )تحليل شخصي( 
�ن��ا على يقني �ن �ل�صفعات �لقا�صية �لتي وجهت ملرتزقة �المار�ت 
يف �لدريهم��ي �لي��وم لي�صت كافية يف نظ��ر �لقيادة الإيق��اف �لغطر�صة 
�المار�تي��ة  و�نه��م يع��دون �لع��دة ل��رد قا�ص��ي �صي�صي��ب �المار�ت 

مبا�صرة ولي�س مرتزقتها �النذ�ل “!!
★اين �شيكون هذا الرد ومتى »!!

مانوعية �لرد وماهو �ل�صالح �مل�صتخدم »!!
ه��ل �صيك��ون يف �بوظبي �م دبي �م يف �ملناط��ق �ملحتلة �م يف عر�س 

�لبحر »!!
ب�صم��اد �م بكروز �م ب��زورق مفخخ »!!�هلل وحده يعلم »!! ول�صت 

كاهناً �و عر�فاً حتى �خمن »!! لكن »!!
لي���س ل��دي �دن��ى �ص��ك �ن �لغ�ص��ب �ليم��اين ق��ادم »!! و�عتقد �نه 

�صيكون قا�صيا جد� »!! 
ر�صالة �صماد3 �إلى مطار �بوظبي كانت جمرد �نذ�ر«!« 

وعودتنا �لقيادة �ن بعد �النذ�ر فعل جبار »!!
هك��ذ� كانت �فعال قيادة �جلي�س و�للج��ان منذ بد�ية �لعدو�ن »!! 
�ل�صعودي��ة فهمت �لدر���س جيد� فتو�رت عن �مل�صه��د خلف �المار�ت 
�لتي مل تفهم �لدر�س بعد وماز�لت متار�س عربدتها مييناً و�صماال »!! 
وحتت��اج اإلى معلم بارع يو�ش��ل املعلومة اإلى الر★�س مبا�شرة دون 
و�صيط كي تفهم وت�صتوعب �لدر�س جيد� »!! فمن �صيكون �ملعلم »!!

صارم الدين المفضلمقارنــة

تهامة

نـور عـالم
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كمال الكيالني
ل�ش��ت هن��ا مبقام ح��راق البخور يف ب��اط ق�شور 
ح��كام وملوك �أو ممجد مدفوع �الأجر، فال هذ� �لنوع 
م��ن �لقادة ميلكون ق�صور� وال هم بحكام يرفلون يف 
رغد �حلياة، وقبل هذ� وذ�ك ل�صت ممن يعتا�س بقلم 
ينث��ال م��د�ده نفاقا.. لك��ن دعو� بن تون���س يا �صادة 

يطرح عليكم يف �لبد�ية �ل�صوؤ�ل �لتايل:
من �أين �أتى قادة �أن�صار�هلل بهذ� �الإبد�ع �ل�صيا�صي 

�لذي حري قادة �لعامل ودهاقنة �ل�صيا�صة؟
�أن��ا ل��ن �أحدثكم ع��ن بط��والت رجاله��م �حلربية 
�لت��ي بلغت �خلي��ال و�الأ�صاطري �أم��ام حتالف �أقوى 
�لرت�صان��ات �لع�صكري��ة و�خلزن��ات �ملالية يف �لعامل 
كل��ه، فامل�صاه��د �ملعرو�ص��ة ع��ر �صا�ص��ات �لتلف��از 
و�النرتني��ت تق��دم نف�صه��ا، و�إمن��ا �صاأحدثك��م ع��ن 
�لبط��والت �ل�صيا�صية �لت��ي يجرتحها ق��ادة �أن�صار 
�هلل بوج��ه كب��ار �لقي��اد�ت �لدولي��ة و�أك��رث خ��ر�ء 
�ل�صيا�ص��ة حرفي��ة وبوج��ه �أه��م مر�ك��ز �لدر��صات 
و�ال�صرت�تيجيات �ل�صيا�صي��ة يف �لعامل، ولت�صمحو� 
يل اأن األف��ت انتباهكم جلانب واحد واأمنوذج مب�شط 
�أعت��ره كافيا للتدليل على ما �أق��ول، ولكم �حلكم يف 

�الأخري.
ال �أخفيك��م �أنني حني كنت �أتابع �الأخبار �ملتدفقة 
بغ��ز�رة عن عزم دول �لتحالف عل��ى �قتحام مدينة 
�حلدي��دة كنت قد �صع��رت �أنه �صي�صع��ب جد� على 
ق��ادة �أن�صار�هلل دفع �ملرر�ت �لتي يرفعها �لتحالف 

ب�ص��اأن مين��اء �حلدي��دة و�ل�صائع��ات �لت��ي يطلقه��ا 
ويروجها ب�صاأن توظيفه من قبل �أن�صار�هلل يف خدمتهم 

ماال وعتاد� حربيا ال �صيما �ملكنة �ل�صاروخية.
توقع��ت �أن �صا�ص��ة �لتحال��ف متكن��و� م��ن ح�ص��ر 
�أن�ص��ار�هلل يف ز�وي��ة ل��ن ي�صعه��م خالله��ا تنفي��ذ �أي 
من��اورة �صيا�صي��ة، فم��ن �لو��ص��ح �أن �لتحالف كان 
ق��د ح�صد كل �إمكانات��ه �ل�صيا�صية لك�ص��ب تاأييد دويل 
ملعركة �حلدي��دة م�صتميتا لتقدمي نف�صه بالقادر على 
�إح��ر�ز �نت�ص��ار�ت نوعي��ة وك�ص��ر هيب��ة �أن�صار�هلل 

�لذين مرغو� �أنفه يف �لرت�ب.
فكرت و�ح��رتت وت�صاءلت: ماذ� ميكن الأن�صار�هلل 
فعل��ه؟ حتى بدد قائد �أن�صار�هلل كل حريتي بتوجيهه 
�صرب��ة �صيا�صية كان��ت �لقا�صية متام��ا على �لهجمة 
�ل�صيا�صي��ة �ل�صر�صة �صد �ليم��ن و�حلديدة حتديد�، 
باإعالن��ه عن �لقبول مبب��ادرة مبع��وث �الأمني �لعام 
لالأم��م �ملتحدة �إل��ى �ليمن باأن يد�ر �ملين��اء باإ�صر�ف 
�أمم��ي �صريطة �أن تنف��ق جميع �لعائ��د�ت �جلمركية 
�لت��ي يت��م حت�صيله��ا يف �مليناء وكذلك جمي��ع ما يتم 
حت�صيل��ه يف �ملناف��ذ �ليمني��ة �الأخرى وم��ا ي�صدره 
�ليمن م��ن ثروته �لنفطية و�لغازي��ة يف دفع مرتبات 

جميع موظفي �ليمن يف كل �ملحافظات دون متييز.
لق��د كانت �صرب��ة �صيا�صية قا�صية بح��ق، �أدخلت 
�لوالي��ات �ملتح��دة �الأمريكي��ة وبريطاني��ا وفرن�ص��ا 
و�إ�صر�ئي��ل ونظام��ي �لعمال��ة �لعربي��ني �ل�صع��ودي 
و�الإمار�ت��ي يف غيبوب��ة ب��ال ح��ر�ك ترجم��ت عل��ى 
�أر�س �ملي��د�ن بتوقف �لتقدم �لع�صك��ري نحو مدينة 

�حلديدة.
�نتظ��رت �أيام��ا ل�صم��اع خر ي�ص��ري �إل��ى �أن قادة 
�لتحال��ف قد متكنو� من توف��ري رد �صيا�صي على قائد 
�أن�ص��ار�هلل دون ج��دوى، �إذ ظ��ل ي��ر�وح �ملبع��وث 
�الأممي بني �صنع��اء �ل�صمود �لعربي وعو��صم دول 
�لتحال��ف، وهو نف�صه كخبري �صيا�صي دويل بدى كمن 

وق��ع يف مع�صلة تفوق مقدر�ت��ه، كيف ال وهو ي�صمع 
منطق��ا عربيا خمتلف��ا، وكيف ال يقع �أ�ص��ري� للده�صة 
وه��و يرى كل �ل�صيناريوه��ات �ل�صرية مك�صوفة لدى 
ه��ذه �لقيادة �لعربية �ل�صاب��ة، كيف ال وهو يدرك �أن 
خطط �ل�صطرجن �ل�صيا�صي كله��ا مف�صوحة �أمامها؟، 
ب��ل كيف له �أن يخف��ي م�صاعر �لفخ��ر بكونه يفاو�س 
قائ��د� عظيما عز ل��ه نظري يف عامل �لي��وم، قائد يدرك 
�أن بلده و�صعبه يتعر�ص��ان - باالإ�صافة �إلى �حلرب 
�لع�صكري��ة �الأ�صر�س و�الأكرث عدو�ني��ة ووح�صية - 
حل��رب �قت�صادي��ة �أ�صّد �ص��ر�وًة وفت��كا من �حلرب 
ع��دد  يبل��غ  ق��د  ب��كل �صوره��ا، و�لت��ي  �لع�صكري��ة 
�صحاياه��ا �أ�صعاف��ا م�صاعفة مقارنة مم��ا هو �حلال 
علي��ه يف �حلرب �لع�صكرية، ومع هذ� يظل ثابتا يقدم 
ل��ه درو�صا �صيا�صي��ة ويعك�س �ص��ورة �لقائد �لعربي 

�مل�صلم �حلر �ل�صريف �ل�صادق.
ق��ر�أت عدة حتليالت �أ�ص��ارت �إلى �أن �أن�صار�هلل قد 
ح�ص��دو� من ور�ء هذه �حلرفي��ة �ل�صيا�صية لقائدهم 
مزي��د� من �لتاأييد �ل�صعبي له��م، بعد �أن �أدرك معظم 
�ليمني��ني بال �أي مو�ربة �أن م��ن يد�فع عن مرتباتهم 
�لرف���س  ذل��ك  يف  �صاعده��م  فق��ط،  �أن�ص��ار�هلل  ه��م 
�الإمار�ت��ي للمبادرة �إذ قدم تاأكي��د� و��صحا و�صوح 
�صم���س بر�بعة نهار على �أن من مينع ت�صليم مرتبات 
�ملوظف��ني ه��و حتال��ف �حل��رب عل��ى �ليم��ن، و�أن��ه 
ميار���س عقاب��ا جماعيا بحقه��م يف ح��رب �قت�صادية 
ال ترح��م، غ��ري مكتف باالأعد�د �ملهول��ة من �ل�صحايا 
�ملدني��ني �لتي فاقت �أربعني �ألفا ب��ني �صهيد وجريح، 
فيهم �أعد�د كبرية م��ن �لن�صاء و�الأطفال، �أو بالدمار 
�لهائل و�ل�صامل للبنية �لتحتي��ة و�الأ�صر�ر �لفادحة 
و�لكب��رية جر�ء ق�صفه �لهي�صت��ريي �لذي مل يتوقف 
يوميا منذ ثالث �صنو�ت ون�صف، فاإ�صافة �إلى ق�صف 
جمي��ع املوان��ئ واملط��ارات فقد رافق ه��ذا العدوان 
�لكوين �إغالق حمكم جلميع �ملنافذ �جلوية و�لبحرية 
و�لري��ة مب��ا معن��اه فر���س ح�ص��ار خان��ق على ما 

يق��ارب ثمانية وع�صري��ن مليون ن�صم��ة، و�لذي كان 
�أك��رث من ن�صفهم يعي�صون حت��ت م�صتوى خط �لفقر 

قبل بد�ية �لعدو�ن و�حل�صار وفق تقارير دولية.
تت�ص��ع عيناي ويفغر فوي تلقائيا حني �أدرك حجم 
بوؤ���س ق��ادة ه��ذ� �لتحال��ف ل�صعورهم بالعج��ز �أمام 
ه��ذ� �لقائ��د �ليمني، فرغ��م كل ذلك مل يب��د �ليمنيون 
�ملظلوم��ون وقائدهم �أي �إ�ص��ارة للقبول باال�صت�صالم 

�أو �خل�صوع.
ومتلكتن��ي �لده�ص��ة الأين مل �أك��ن �أعل��م �أن موظفي 
�ليم��ن حمروم��ون م��ن مرتباته��م الأك��رث م��ن �صن��ة 
ون�ص��ف، وت�صاءل��ت �أي مظلومي��ة تلح��ق باليم��ن 
تت��اح  �أن  دون  �الأع��ز�ء  �لك��ر�م  و�أبنائ��ه  �ل�صعي��د 
�أخباره��ا للنا���س لتك��ون يف متن��اول �لع��امل، ودون 
�أن يدونه��ا �لتاري��خ يف ع�ص��ر ذروة ث��ورة �ل�صو�صل 
�ملعطي��ات  وتب��ادل  �لرت��ص��ل  وتطبيق��ات  ميدي��ا 

و�ملعلومات!؟.
ودفعتن��ي ت�صاوؤالت��ي الأفت�س ع��ن �الإجابات �لتي 
ي�صتطيع �أعد�ء �ليمن وعمالوؤهم يف �لريا�س تقدميها 

لل�صعب �ليمني حني ي�صاألهم �أين مرتباتنا؟.
وبرغ��م �أين �أدرك �صلفا حج��م خ�صة �لغازي �ملحتل 
ودن��اءة و�صفاق��ة �لعمي��ل �ملرتزق �إال �أنن��ي مل �أكن 
�أتوق��ع �أن ي�ص��ل بهم �للوؤم و�لك��ذب �إلى تلفيق تهمة 
�إل��ى �أن�ص��ار�هلل،  حرم��ان �ملوظف��ني م��ن �ملرتب��ات 

ل�صببني:
�الأول: �أن �أن�ص��ار�هلل ع��ر �للجن��ة �لثورية �لعليا 
�لتي كانت تدير �صوؤون �لدولة يف �ليمن ظلت ت�صرف 
�ملرتب��ات لكاف��ة موظف��ي �ليم��ن دون متيي��ز، و�أن��ه 
مل يتوق��ف �ل�ص��رف �إال بع��د �أن مت نق��ل مه��ام �لبنك 
املرك��زي ب�شنع��اء اإل��ى فرع��ه يف مدينة ع��دن حيث 

�صلطة حكومة �ل�صرعية �ملزعومة.
�لث��اين: �أن �ملعلومات �الأكيدة ل��دي و�لتي ي�صرح 
به��ا م�صوؤول��و �ل�صرعي��ة �ملدع��اة تفي��د باأنه��ا ت�صلم 
�ملرتبات بانتقائي��ة عن�صرية وفقط ملوظفي �ملناطق 

�لت��ي مت �حتالله��ا يف �ليم��ن، حارمة بذل��ك �لغالبية 
�لعظمى م��ن �ملوظفني �لذين يرتك��زون يف �لعا�صمة 
�صنع��اء و�ملناطق غري �ملحتلة - �أي �لتي تقع حتت 
�شيط��رة اأن�ش��ار اهلل - والت��ي ه��ي الأك��رب من حيث 

�لكثافة �ل�صكانية.
لكن ما ز�د من حنقي و�صخطي على دول �لتحالف 
وعمالئهم هي تل��ك �حلقائق �لتي ك�صف عنها حممد 
عل��ي �حلوث��ي �ل��ذي ي�صغل موق��ع رئي���س �للجنة 
�لثوري��ة �لعلي��ا وه��و م��ن ر�أ���س �ليم��ن يف �إح��دى 
�لفرت�ت قبيل �لع��دو�ن وخالله، فقد �أو�صح - قبل 
�أي��ام - �مل��ر�ت �لتي مل ت��ِف فيها حكوم��ة �ملرتزقة 
بتعهد�ته��ا بت�صليم �ملرتبات م��ع كل �إجر�ء تتخذه، 
بت�صلي��م  »تعه��دو�  تويرتي��ة  تغري��د�ت  يف  قائ��اًل 
�لرو�تب مبجرد مو�فقة دول جمل�س �الأمن على نقل 
�لبن��ك، ونقلوه عن��د �ملرتزقة ومل يف��و�، وتعهدو� 
بت�صليم �لرو�تب بطباعة �لعملة برو�صيا، ومل يفو�، 
وبعده��ا قال��و� وديع��ة �صعودية فيها ح��ل �صحري 
لالقت�ص��اد �ليمن��ي وت�صلي��م �لرو�ت��ب، ومل يف��و�، 
و�لي��وم يبحثون عن قر�س ميث��ل خدعة جديدة«.. 
وبق��در م��ا هالتني تل��ك �حلقائق - لكونه��ا �أ�صفرت 
ع��ن وجه �أ�ص��د قباحة لق��ادة �لتحال��ف ومرتزقتهم 
�لذي��ن مل يكتف��و� بامت�صا���س دماء �أطف��ال ون�صاء 
و�صي��وخ �ل�صعب �ليمني �لعظي��م فاأخذو� يحتالون 
علي��ه وي�صرق��ون قوته ب�صر�ه��ة �أن��ذل �لل�صو�س، 
دون خج��ل ودون و�زع م��ن �صم��ري، و�أن��ى له��م 
�صم��ري وهم يتناولون �أج�ص��اد �ليمنيني ليال ونهار� 
منذ ث��الث �صن��و�ت ون�ص��ف! - بقدر م��ا كان �الأمل 
يعت�صرين على �ل�صعب �ليمني �لذي ير�د �أن يعي�س 
�كتمال �ملعان��اة يف �أب�صع �صورها بت�صييق �خلناق 
�أك��رث و�أك��رث لكي يح�ص��ل �صهاينة �لع��رب على ما 
مل يح�صل��و� عليه من خ��الل تر�صانته��م �لع�صكرية 
�ل�صخم��ة، فدول حتالف �لع��دو�ن ومرتزقتها ومن 
تاآم��ر معه��ا و�ن�ص��وى حت��ت لو�ئها مم��ن يطلقون 

عل��ى �أنف�صهم �أ�صم��اء �إن�صانية و�صع��ار�ت بّر�قة مل 
تقف عند هذ� �حل��د، فهي تتابع حربها �القت�صادية 
وتبتكر كل يوم �أ�صاليب جديدة يف �لتالعب مب�صاعر 

و�آالم �أبناء هذ� �ل�صعب �لعظيم �ملظلوم.
هن��اك - عل��ى �لرغم من كل ه��ذه �لتد�عيات - من 
يخف��ف م��ن ه��ذه �الآالم و�ملعاناة، وم��ن �صوى قادة 
�أن�ص��ار�هلل يفع��ل؟ ف�صابقا كانو� ي�صرف��ون �ملرتبات 
ب�ص��ورة منتظمة رغم ظ��روف �لع��دو�ن و�حل�صار 
ورغم �أن جل �الإير�د�ت كان��ت بيد �ملرتزقة، و�ليوم 
يقف��ون مد�فع��ني عن �ل�صع��ب �ليمني وع��ن مرتبات 
�ملوظف��ني، فه��ذ� حمم��د �حلوث��ي �لقائ��د �لب��ارز يف 
�أن�ص��ار�هلل وبع��د كل م��ا ج��رى و�صار يتح��دى دول 
�لتحال��ف ومرتزقتها ويقول »�أعي��دو� كل �الإير�د�ت 
�لت��ي حت��ت ت�ص��ّرف �ملرتزقة �إل��ى �لبن��ك �ملركزي 

�ليمني ب�صنعاء و�أنا �أ�صمن �صرف �ملرتبات«.
�لقي��اد�ت وحده��ا  �أن ه��ذه  �ص��ادة  ي��ا  �علم��و� 
تق��ف �ص��د م��ن يري��دون �إذالل �صع��ب �ليم��ن وهو 
�أع��ز �ل�صع��وب، و�أ�ص��ل �لعروبة و�لع��رب، ومهد 
�حل�صار�ت وموئل �لقي��م، �صهامة وكرما ونخوة، 
�ل�صع��ب �لذي ين��ام على ثرو�ت نفطي��ة معدنية ال 
ميلكها �أي بلد يف �لعامل، �ل�صعب �لذي ميتلك وطنا 
له موقع ��صرت�تيجي يف قلب �لعامل ال يعادله �أهمية 
�أي موق��ع جغ��ر�يف �آخر، و�ل��ذي ميار���س �أعد�وؤه 
بحق��ه �لتجوي��ع و�الإفق��ار، ال يكتفون ب��اأن معظمه 
قد �صار حت��ت خط �لفقر في�صغط��ون وي�صغطون 
لينزلوه �إلى قعر �لفقر، ب��ل وي�صحقونه وميزقونه 

�أ�صالء ليفارق �حلياة.
فتح��ت جه��از �لر�ئي »�لتلف��از« باحثا ع��ن �أخبار 
�ليم��ن، �خرتت قناة »�مل�ص��رية«، وعلى �لتو غادرين 
�أمل��ي ح��ني �صاه��دت وج��ه قائ��د �أن�ص��ار�هلل �ل�صي��د 
عبد�مللك بدر�لدي��ن �حلوثي رغم كل ذلك �صا���خما، 
عزيييي��ز� �أبيا عنيد� ع�صيا عل��ى �النك�صار، ال يبدي 
�أبد� ذلة وال هو�نا وال قبوال ب�صيم �أو حيف، ثم بد�أت 
ن�صرة �الأخبار لتعلن عن ق�صف مطار �أبوظبي �لدولة 
�ملعتدية على �ليمن من قبل �جلي�س �ليمني و�للجان 
�ل�صعبي��ة �ليمني��ة، لرتت�ص��م �بت�صام��ة كب��رية على 
حمي��اي، فباالأم�س �صج��ت و�صائل �الإع��الم �لدولية 
با�ص��م مطار �حلدي��دة يف �ليمن، و�لي��وم با�صم مطار 
�أبوظب��ي يف �الإمار�ت، فز�د تب�صمي و�أدركت �أين �أمام 
اأ�شاتذة ال�شيا�شة يف الع�شر الراهن، حيث ال�شيا�شة 
تعن��ي �لوعي، تعن��ي �حلق، تعن��ي �ل�صمود، تعني 
�لع��زة و�لكر�م��ة، تعني جمي��ع �ملف��رد�ت �لعظيمة 
�لتي �صقطت من قو�مي�س �حلكام �لعرب و�صا�صتهم، 
فاحفظ��و� و�نقل��و� عني يا �ص��ادة �أن م��ن يد�فع عن 
مرت��ب �ملوظ��ف بهذه �لق��وة حتما يد�ف��ع عن وطنه 
و�صعبه بق��وة �أكر، و�أن قادة �أن�ص��ار�هلل يو�جهون 
�أع��د�ء �ليم��ن بال�صيا�ص��ة قب��ل �لبندقي��ة، وبالوعي 
قب��ل �لطائ��ر�ت �مل�ص��رية، وبالعلم قب��ل �ملنظومات 
�ل�صاروخي��ة، وقب��ل ه��ذ� وذ�ك بالثقاف��ة �لقر�آنية، 
و�صياأت��ي يوم ما يرتبع��ون فيه بج��د�رة على عر�س 
�ل�صيا�ص��ة �لدولي��ة، وكما يقول بي��ت �ل�صعر �ل�صهري 

لطرفة بن �لعبد:
�صُتْب��دي ل��َك �الأي��اُم م��ا كن��َت جاه��اًل * وياأتي��َك 

ِد باالأخباِر من مل تزِوّ
و�أدع��و لك��م رب��ي يعي�صكم �صع��ب �ليم��ن �لباهي 

ويحفظ قادتكم.
نخليكم على خري وب�صالمة.
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سيـاســة  علمونـا  نقـول  عـالش 

تغريدات

ل��و بحثَت عن تعريٍف حقيقي للوطنية و�لغرية و�ل�صجاعة و�ملروءة و�ل�صهامة 
و�لعزة و�ل�صموخ و�الإباء، ف�صتجَدها على حقيقتها؛

ْق ب�صدق يف مقالتهم، يف  يف عي��ون وقب�صات وب�ص��ر وب�صرية �ملجاهدين..  ح��دِّ
ل بعم��ق يف ب�صاطة قولهم، وتوقَّف  �صحن��اِت وجوههم، يف مو��صِع �صجودهم.. تاأمَّ
مَع ل�صدِق منطِقهم.. �إنه��م من نناُم باأمان؛على  كث��رًي� يف �صماء يقينه��م، و�أرِخ �ل�صَّ

�أكتاف �صمودهم.  وهم من تاأمن حر�ئرنا؛على عتباِت بطوالتهم!
حكايُتهم و�حدة، مع �أنَّ لكلِّ و�حٍد منُهم حكاية، جبهاُتهم متعددة لكنَّ ب�صريتُهم 
واحدة، بنادُقهم كثرية اإل اأن قائدُهم واحد..ي�شريوَن يف خطوط عديدة وُي�شريهم 

خٌط واحد، ي�شلكون ُطرًقا �شتى اإل اأن ال�شراط امل�شتقيم هدفهم الأوَحد..

عُت �أحده��م، وكم �أج��ُد حياتي ق�ص��رية كلَما  ك��م �أج��ُد نف�ص��ي �صغرًي� كلَّم��ا ودَّ
��صتوعبُت ب�صريتهم، وكم �أجُد عمري �صئياًل كلما عرفُت �صاريهم!

جميعهم بال ��صتثناء؛ عظماء كرماء وفر�صاٌن �أوفياء؛ 
»�صدقو� ما عاهدو� �هلل عليه فمنهم من ق�صى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو� 

تبديال« باالأم�س ودَّعت �صنحان �لعطاء، �أحُد فر�صانها �الأ�صد�ء..
عْت من قبله �لع�صر�ت، من رجال �الإقد�م و�لثبات.. عتُه كما ودَّ ودَّ

ا  وق��َف �صهيدنا �لبَط��ُل يوًما بني يدي �أبي��ه لي�صمَع ُمن�صًتا ب��اأدٍب وخجل؛ عر�صً
مغرًيا ل�صاٍب يف �لع�صرين من عمره..يقول له �الأب:

-�أمتنى �أن حُتقق �أمنيتي يا ولدي..
فاأجابُه �البن �لطائع �لطاهُر وقد �غرورقت عيناه بالدمع:

-�صمًع��ا وطاعة يا �أب��ي، فاأنا رهُن �إ�صارت��ك، وروحي ف��د�ٌء الأقد�مك، فمرين مبا 
ت�صاء.. �أجابُه �الأب بعَد �أن طاَرت من �صفتيه �بت�صامٌة عابرة وقال:

-�أريُد �أن �أزوجك �أنت و�أخيك �الأ�صغر..
�بت�صَم �أحَمد و�أخذ �صهيًقا طوياًل ثم قال ب�صوت خفي�س:

-�شاأتزوُج من ُهناْك..من ُهناَك يا اأبي..
�صم��َت �الأب وهو يرى �الأنو�ر تتالأالأ من جبني ول��ده، و�حلجُج تتو�لى من فمه 

�لطاهر، ونظر�ت �الإميان ت�صع من مقلتيه �لريئتني...
وم�ص��ى �أحَم��د يف طريق �جله��اد تر�فقه دع��و�ت �أمه و�أبي��ه، و�أخو�ته و�أخيه، 
وطافت قدماه �لطاهرتان �صاحات �جلبهات من عدن �إلى �حلدود، و�صعَدت �أرو�ُح 

رفقائه �أمام ناظريه، ويف كل مرٍة يدعو �هلل �أن يتقبَل بيعه..
لقد �أحبَّه كل من ر�فقه يف �إعد�ٍد �أو جهاد..

يبي�س �لوجوه عند كل لقاء، وينكل باحرت�ف جماجم �الأعد�ء..
و�صع��َدت روُح �أحم��د حممد عب��د�هلل �ل�صب�ص��ب يف �لثامن و�لع�صري��ن من �صهر 

يوليو 2018..
اها �حلكي��م �خلبري من كل ذن��ٍب وزلل،  بع��َد �أن حّم�صه��ا �لك��رمي �لعظي��م، ونقَّ

وغادرنا �ل�صهيد نقًيا خال�ًصا،
مودًعا دنياه وُم�صتقباًل �أخر�ه بذكر وت�صبيح..

ف�شام اهلل عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا.

ش��������اه�����������ٌد وشه��������������ي�������������د!

يا أنصاراهلل..
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اليمن : األهمية االستراتيجية
�صم��ي �ليمن كذل��ك من �لتيم��ن مبوقع��ه ومكانته 
..�أر���س تقب��ع عل��ى ميني قبل��ة �مل�صلم��ني ” �لكعبة 
�مل�صرف��ة ” وح�صارة عميقة و�أ�صيل��ة.. مل يطم�صها 
�لتاري��خ رغم �حلم��الت �ل�صر�صة �لت��ي �صنت يف هذ� 
�ل�صبي��ل ويف �صبي��ل ك�ص��ر �ن�ص��ان �ليم��ن بطبيعت��ه 
�لق��ر�ءة  ه��ذه  ، يف  ذل��ك  قب��ل  و�صكيمت��ه وهويت��ه 
ن�صتق�ص��ي كل م��ا وهب��ت بالدن��ا كرقع��ة جغر�في��ة 
م��ن خ�صائ�س طبيعية رفع��ت من �أهميته��ا وقوتها 
�لق��وة  �أدو�ت  �أه��م  م��ن  ومكنته��ا  �ال�صرت�تيجي��ة 
�ل�صيا�صي��ة و�القت�صادي��ة وهي مي��ز�ت تاأتي �أوال يف 
ح�صاب��ات �لع��دو�ن �الأمريك��ي �ل�صع��ودي يف �لوقت 
�لر�ه��ن كما حت��دث �لكثري من �ملر�قب��ني و�خلر�ء 
يف �ل�ص��اأن �ل�صيا�صي و�لع�صك��ري و�القت�صادي وكما 
�أكد قائد �لث��ورة ذلك يف خطابه بعد مرور عامني من 
�ملو�جهة وقد ر�أى قائ��د �لثورة �أن موقع �ليمن مهم 
لالأمة �الإ�صالمي��ة وللمنطقة �لعربية، وهذ� ما يدركه 
�لع��امل و�ل��دول �ال�صتعماري��ة �لتي ت��رى يف �حتالل 
�ليمن عامل قوة له��ا ومفتاح �صيطرة �أكر ل�صاحلها 
عل��ى بقي��ة �لبلد�ن وعل��ى بقية �لق��وى �ملناف�صة لها 

على م�صتوى �لعامل .

اليمن دولة بحرية
يف خارط��ة �لع��امل تتو�ص��ط �ليمن ق��ار�ت �لعامل 
�لق��دمي �لث��الث �آ�صي��ا و�أفريقي��ا و�أوروب��ا ومت�ص��ك 
�ليم��ن بزمام مفاتيح “باب �ملندب ” �لباب �جلنوبي 
الأق�ص��ر و�أ�ص��رع ممر للتج��ارة �لعاملية ب��ني �ل�صرق 
و�لغرب “�لبحر �الأحمر” ، �ليمن ملن ال يعرف دولة 
بحري��ة ومن هن��ا ت�صتم��د �أهمي��ة ��صرت�تيجية على 
م�صتوى �لعامل ومتتل��ك �صريطا �صاحليا يبلغ 2500 
كم ، ميتد على �لبحر �الأحمر منه �أكرث من 450 كيلو 
مرت� مبا ي�صكل 8.9٪ من �لطول �لكلي ل�صاحل �لبحر 
�الأحم��ر ب�صكل عام ثم ميت��د �صاحل �ليمن على خليج 
ع��دن و�صوال �إل��ى بحر �لع��رب �ملطل عل��ى �ملحيط 

�لهن��دي وهي ميزة هامة تعر عن جيو��صرت�تيجية 
�ملنطقة .

موانئ اليمن مراكز ربط جتاري ونقطة ترانزايت 
عاملي 

لليم��ن على �صفاف �صاحله �أكرث من ع�صرين ميناء 
منه��ا 6موانئ جتاري��ة تتوزع من �شاح��ل احلديدة 

�إلى �ملكال وهي                           :
■ مين��اء �ل�صليف � ميناء �حلديدة J ميناء �ملخا �  

ميناء عدن � ميناء �ملكال  � ميناء ن�صطون
ولليمن 3 موانئ نفطية هامة هي :

* ميناء �ل�صحر
* ميناء بلحاف

* ميناء ر�أ�س عي�صى
وتع��د  ال�14مين��اء  املحلي��ة  املوان��ئ  وتتج��اوز 
موان��ئ اليم��ن التجاري��ة ذات اأهمي��ة ا�شرتاتيجي��ة 
كب��رية كمركز ربط �أ�صا�ص��ي للحركة �لتجارية حول 

العامل ون�شتعر�س هنا اأهم هذه املوانئ :

ميناء عدن
كان��ت عدن يف �ملا�صي تع��رف �أنها ميناء �جلزيرة 
�لعربي��ة كله��ا وكذل��ك �أه��م مين��اء ب��ني �ل�صوي���س 
وبومب��اي ويتمتع ميناء عدن مبز�يا هامة ياأتي على 
ر�أ�صه��ا �ملوق��ع �جلغر�يف �لفريد �ل��ذي يربط �ل�صرق 
بالغ��رب �لو�ق��ع عل��ى �لطري��ق �لتج��اري �لرئي�صي 
ح��ول �لع��امل وميناء ع��دن و�حد م��ن �أف�صل خم�صة 
موان��ئ طبيعية على م�شتوى الع��امل كما يتميز هذا 
�ملين��اء ب�اإمكاني��ة توف��ري خدم��ات �لرت�نزي��ت �إل��ى 
�صرق �فريقيا و�لبح��ر �الأحمر و�صبه �لقارة �لهندية 
و�خللي��ج �لعربي وق��د عطل دوره �لغ��ز�ة حل�صاب 
موان��ئ دبي و�شابقا عطل دوره عن طريق ال�شفقات 

�لتي عقدها نظام �صالح ل�صالح �الإمار�ت ..

ميناء املخا في تعز
م��ن اأقدم موانئ �شبه اجلزيرة العربية، ومن اأهم 
�ملر�كز �لتجارية �لو�قعة على �لبحر �الأحمر وتكمن 

�أهمي��ة �ملين��اء يف قرب��ه من �ملم��ر �ل��دويل مب�صافة 6 
كيلوم��رت�ت ، �أي 3 مي��ل بح��ري وقربه م��ن م�صيق 

باب �ملندب ودول �لقرن �الأفريقي وبحر �لعرب.

ميناء احلديدة
يق��ع يف منت�ص��ف �ل�صاح��ل �ليمني للبح��ر �الحمر 
ويع��د من اأب��رز املوان��ئ املطلة على البح��ر الأحمر 
ويتمي��ز ب���� :قربه م��ن اخلط��وط املاحي��ة العاملية 
وكون��ه معر�ص��اً للري��اح �ملو�صمية وحممي��اً حماية 

طبيعية من الأمواج …
وق��د �أك��دت ع��دد م��ن �لدر��ص��ات �القت�صادية �أن 
حماذاة ال�شواحل اليمنية للخطوط املاحية الدولية 
توؤه��ل �ملنطق��ة �ملمتدة م��ن �صقرة �إل��ى �ملخا موقعا 
��صرت�تيجيا مناف�صا الإقامة �ملناطق �حلرة الأغر��س 
�إع��ادة �لت�صدير �إل��ى �لقارة “�ل�صم��ر�ء” وغريها ، 
كم��ا اأن املوانئ اليمنية ه��ي الأن�شب لتقدمي خمتلف 
�خلدمات �ملالحية يف �ملنطقة وهو ما يحاربه �لغز�ة 

و�أدو�تهم يف �ملنطقة …

اجلزر …. الكنز االستراتيجي لليمن
�لعربي��ة  �جلزي��رة  �صب��ه  هم��ا  جناح��ان  لليم��ن 

و�الإط��الل على بحرين �ثن��ني وخليج وحميط تطرز 
تل��ك �جلغر�في��ا �ملائي��ة �لفري��دة �لكثري م��ن �جلزر 
ذ�ُت �الأهمي��ة �ال�صرت�تيجية �لق�ص��وى و�لتي يعده 
�لكث��ري كن��ز� ��صرت�تيجيا ي�صاعف م��ن �أهمية موقع 
�ليمن ويبلغ عدد �جلزر �مل�صجلة يف �جلهاز �ملركزي 
لالإح�ص��اء 216جزيرة وتتوزع على �ربعة قطاعات 
رئي�صي��ة 7 منه��ا يف �ملحي��ط �لهن��دي و5 يف �لبح��ر 
�لعرب��ي و23يف خليج عدن و181 يف �لبحر �الأحمر ، 

منها 112على �صاحل �حلديدة ..

أطماع العدوان في اليمن
مو�ز�ة خارطة �ليمن مع خارطة �أهد�ف �لعدو�ن 
يوؤكد �أن �ل�صيطرة على هذه �لرقعة �جلغر�فية ياأتي 
عل��ى ر�أ�س �أ�صب��اب �لعدو�ن �الأمريك��ي �ل�صعودي ، 
على �عتبار �أن توظي��ف �ملوقع �جليو�صيا�صي لليمن 
ميكنه��ا م��ن �لتح��ول �إل��ى نقط��ة �رت��كاز �قت�صادية 
وتثبي��ت تو�زن �صيا�صي يعي��د ر�صم خارطة �ملنطقة 
وحتالفاته��ا حل�صاب �ل�صع��وب �لعربية و�الإ�صالمية 
ولي���س غريه��ا، يف ه��ذ� �ل�صياق يق��ول قائ��د �لثورة 
�ل�صيد عبد �مللك �حلوثي يف خطابه بعد مرور عامني 
م��ن �ملو�جهة م��ع نظام��ي و��صنط��ن و�لريا�س ويف 

حتليل��ه الأهد�ف و�أ�صباب �لع��دو�ن ” ي�صتهدف هذ� 
�لعدو�ن �ليمن يف جغر�فيته الحتالل رقعة جغر�فية 
و�لع��امل  �لعربي��ة  �ملنطق��ة  يف  �ملناط��ق  �أه��م  م��ن 
الإ�شام��ي م��ن حيث موقعه املطل عل��ى باب املندب 
م��ن حيث ج��زره يف البح��ر الأحمر والبح��ر العربي 
ويف مقدمته��ا مي��ون وجزيرة �صقط��رى وغريهما من 
ع�ص��ر�ت بل مئ��ات �جلزر مئات �جل��زر يف هذ� �لبلد 
“، وي��درج قائ��د الثورة ال�شي��د عبد امللك احلوثي 
�لع��دو�ن على �ليمن �صمن �ملوؤ�مر�ت �لتي ت�صتهدف 
�ملنطق��ة م��ن �ملحي��ط �لهن��دي �إل��ى �لبح��ر �الأبي�س 
�ملتو�ص��ط و�صعوبها ويف طليعته��ا �ل�صعوب �لفعالة 
�ل�صع��وب �حل��رة �ل�صع��وب �لت��ي ي��رى فيه��ا نظام 
�لقط��ب �لو�حد عائًقا �أم��ام م�صاريعهم �ال�صتعمارية 

و�أمام م�صاريع �لهيمنة و�الحتالل .�خلال�صة
�إن م��دى جن��اح �لق��وى �لكامن��ة للموق��ع �جلي��و 
�صيا�ص��ي لليم��ن يف �جن��از ترتيب��ات مثم��رة للب��الد 
يرتب��ط با�شتقال القرار ال�شيا�ش��ي اليمني واإ�شقاط 
�لو�صاي��ة �خلارجي��ة وه��و م��ا �أجن��زه �ليمنيون يف 
�صبتمر من �لعام �لف��ني و�ربعة ع�صر وهرعت قوى 

�لعدو�ن �إلى ��صقاطه باحلديد و�لنار ..

األه����������������������������م����������������������������ي����������������������������ة 
اجل����ي����واس����ت����رات����ي����ج����ي����ة 
لليمن وخرائط األطماع

عن العدوان على املياه الدافئة في اليمن

طالب الحسني
�ليم��ُن ي�صَهُد حت��واًل كب��ريً� يف �لوعي �جلمع��ي، �أَْو باالأحرى 
يع��ود جمددً� �إلى نزعته �لثقافية و�لفكرية وهويته، بعد �أن كان 
ق��د تعَرّ�س لل�صرقة وعّب�ر عنه َمن مل يكونو� مّيتون �إليه ب�صلة، 
�أدن��ى ما ميك��ن �أن يقاَل عن �مل�ص��رية �لن�صائي��ة �حلا�صدة �لتي 
خرجت باالأم�س �إلى �صاحة باب �ليمن؛ تنديدً� با�صتمر�ر جر�ئم 
�لع��دو�ن �ل�صع��ودي �الأمريكي.. ثالَثُة مو�ق��ف يف هذه �مل�صرية 
ر�صم��ت �مل�صهَد كاماًل، �حل�صوُر �لكبرُي رغ��م �لظروف �لقا�صية، 
ع يف  و�لتنظي��ُم �لدقي��ُق وترتي��ُب �مل�ص��رية على م�صت��وى �لتجُمّ
�لعا�صم��ة �صنع��اء ويف �صاح��ة ب��اب �ليمن، وه��ذ� �الأمر ح�صل 
يف �أي��ام ب�صيط��ة � �أعني عملي��ة �لرتتيب و�لتخطي��ط و�لتنظيم، 

ترتيب فعالية مثل هذه كانت تاأخذ وقتاً �أطوَل وجهدً� �أ�صعَب.
�ملوقُف �الآخر، كلمة �لدكتورة حليمة جحاف، من يعيد متابعة 
�لكلمة من �أول حرف �إلى �آخر جملة �صيجُد �أنه �أمام �صموخ منقطع 
�لنظري للم��ر�أة �ليمنية ودورها �لن�صايل و�لتحّرري و�ال�صتقاليل، 
ذل��ك ما قامت علي��ه �ملجتمع��ات �لثوري��ة �لنه�صوي��ة يف �لبلد�ن 
�لت��ي �صهدت ثور�ٍت م�صابه��ًة، وكانت �ملر�أة �صري��كاً قوياً وفاعاًل 

�جتماعياً و�صيا�صياً وفكرياً و�قت�صادياً وتعبوياً.. �إننا نعود فعاًل 
�إل��ى جذوِرنا �الأ�صيل��ة، وكثريً� ما ن�صُعُر �أنن��ا �بتعدنا طوياًل عن 
ُهويتن��ا، �إَذ� ق��ر�أَت كتاب��اً تاريخي��ا، قارنه بالف��رتة �لزمنية �لتي 
م�ش��ت، �شتجد نف�َشك تقراأ كتاباً يحت��اج املجتمع اليمني اأن يعود 
اإليه، ها هو اليوم قريباً كثريًا من املثالية اليمنية.. املوقف الثالث 
بي��ان �مل�صرية، �لذي قر�أته ع�صو �ملجل���س �ل�صيا�صي الأن�صار �هلل 

�الأ�صتاذة �أخ��الق �ل�صامي، وتاأمل��و� يف تفا�صيله كخريطة و�عية 
للح��دث ولتد�عيات��ه ومل��ا يج��ُب �أن يعتم��ل �الآن، باالإ�صاف��ة �إلى 
�لتذك��ري باأن هذ� �ل�صع��َب لي�س �صامدً� فح�ص��ب ومكتويف �الأيدي 
جتاه عدو�ن غا�صم وغري �أخالقي، و�إذ� �كتفيَت بنقل هذه �جلملة 

من �لبيان �صتكوُن كافية لتلخي�س �أن �ليمن �صعب.
��ُه �ليم��ُن يف �لطري��ق �إل��ى حتوي��ل �ملنطقة، تق��ول �لفقرة:  �إَنّ

)ر�شال��ة نخاط��ب به��ا العامل املتف��رج على ما يح��دث يف اليمن، 
حكوم��اٍت ومنظم��اٍت و�صعوباً.. �أين �أنتم من ُك���ّل �جلر�ئم �لتي 
حتدث لنا ول�صعبنا؟!، �أين هي قو�نيُنكم و�صرعُتكم �لدوليُة �لتي 
ُقلُت��م زورً� �إنه��ا حتمي �لن�ص��اء وحقوَقهن؟ �أين ه��ي �إْن�َصانيتكم 
�لت��ي ت�صدقتم به��ا ل�صنو�ت و�صنو�ت عندم��ا ��صتبيحت �الأر�س 
و�نته��ك �لعر�س؟! �أم �أن �مل��ال قد �أعمى �صمائَرك��م و�أب�صاَركم 
فب��ات ما ترونه �أمرً� ميك��ُن �ل�صكوُت عليه م��ا د�م �ملرتكب لهذه 
�لفظائ��ع ه��ي �ل�صعودي��ة و�الإم��ار�ت، تل��ك �لبق��ر�ت �حللوب 

ل�صيدتكم �ل�صمطاء �أمريكا؟.
�إَنّ ن�ص��اَء �ليمن تطالب �الأَُم�م �ملتحدة وُكَلّ �جلهات �الإْن�َصانية 
ة يف هذ� �لعامل �أن  �ملعنية بحقوق �الإْن�َصان وكلَذ �ل�صعوب �حُل�َرّ
يقوم��و� بدوره��م �ل�صحيح جتاه �ل�صعب �ليمن��ي، و�أن ير�صلو� 
جل��ان حتقي��ق يف جر�ئ��م �لع��دو�ن بح��ق �ل�صعب �ليمن��ي منذ 
�أرب��ع �صن��و�ت، و�أن ي�صلك��و� �لطريق �لذي ي�صم��ن لهم عالقاٍت 
م�صتقبلي��ًة جي��دًة مع �أنب��ل �صعوب �الأر���س و�أكرمه��ا و�أغناها 

برجاله(.
نع��م عليك��م �أن تنظ��رو� مل�صتقبِلكم م��ع �أطهر و�أنب��ل �صعوِب 

�ملنطقة و�لعامل.

نساء اليمن للعالں: اسلكوا الطريَق الذي يضمن ل����ں عالقة مع أنبل الشعوب

عبدالحميد الغرباني

■ املوانئ اليمنية هي األنسب إلقامة املناطق احلرة وتقدمي اخلدمات املالحية
■ 216 جزيرة مينية موزعة في البحر األحمر وخليج عدن والبحر العربي واحمليط الهندي
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تلبية لدعوة قائد �لثورة �ل�سيد عبد�مللك بدر�لدين �حلوثي ت�سهد حمافظات ومناطق �ليمن هبة �سعبيٌة 
تت�س��ع ونفري� قبلي��ا يت�ساعد...تعزيز� ل�سمود �جلبهات يف مو�جهة غز�ة تزح��ف بهم �أمريكا لحتالل �ليمن 
دون �أن حتق��ق �أي �إجن��از �سوى حلب �ملزيد من �مل��ال �ل�سعودي و�لإمار�تي، ون�سيب �ملرتزق��ة �ل�سغار �أن يهلكو� 

دون �أن ُيق��ام له��م عز�ء يف �أبو ظبي ول يف �لريا�س، ويبقى على �جلهد �ل�سعبي �لرهان بعد �هلل لإغر�ق �لعدو 
يف م�ستنق��ع �لهزمية.. فخالل �أيام �لأ�سبوع يعقد لقاء قبلي يف حمافظة من �ملحافظات �ليمنية لإعالن �لنفري 
وجتهيز �لرجال، ويف �ملحافظة �أو �ملنطقة �لخرى تنطلق قو�فل من �لرجال و�لغذ�ء دعما و��سناد للمر�بطني 

يف �جلبهات.. وهنا �سنتطرق �إلى بع�س مما ذكرناه �سابقا. 

ع�ص��ر  �صنع��اء  �لعا�صم��ة  �صه��دت 
�جلمع��ة م�ص��رية جماهريي��ة حا�ص��دة 
حتت �صع��ار” بدمائنا ن�صون �أعر��صنا 
“، �صاركت فيها ح�صود كبرية من �أبناء 

�ل�صعب �ليمني.
وتقاط��رت �جلماهري �حلا�ص��دة �إلى 
�صاحة باب �ليم��ن للم�صاركة يف م�صرية 
�النت�ص��ار للعر���س �ليمن��ي و�لتندي��د 
�أخره��ا  كان  �لت��ي  �لع��دو�ن  بجر�ئ��م 
جرميت��ي �أم���س مبدينة �حلدي��دة �لتي 
خلفت ع�ص��ر�ت �ل�صهد�ء و�جلرحى من 

�ملدنيني.
ويف �مل�ص��رية �حلا�صدة �لت��ي تعالت 
فيها �لهتاف��ات �لغا�صبة جتاه �جلر�ئم 
�الأمريك��ي  �لع��دو�ن  يرتكبه��ا  �لت��ي 
�ل�صع��ودي ومرتزقت��ه بح��ق �ل�صع��ب 
�لالفت��ات  �مل�صارك��ون  رف��ع  �ليمن��ي، 
�ملن��ددة بجر�ئ��م �لع��دو�ن �مل�صين��ة يف 
�حلديدة و�ملتمثلة باختطاف �لن�صاء يف 
مديرية �لتحيتا وجر�ئم يوم �أم�س �لتي 

ر�ح �صحيتها �لع�صر�ت من �ملدنيني.

و�ألقى رئي�س �للجن��ة �لثورية �لعليا 
حمم��د علي �حلوث��ي كلمة �أك��د فيها �أن 
�ملرتزق��ة ال ميك��ن �أن يحظ��و� ب�ص��رف 
�لوطنية و�أن من ياأت��ي لبلده على ظهر 
دباب��ة ال ميك��ن �أن يكون وطني��اً، وندد 
يف  �ملدني��ني  بح��ق  �لع��دو�ن  بجر�ئ��م 
مدينة �حلديدة، متوعد� قوى �لعدو�ن 
بالرد و�أن رج��ال �لوطن لن تثنيهم تلك 

�جلر�ئم ع��ن �لت�صدي لق��وى �لعدو�ن 
و�لدفاع عن تر�ب �لوطن.

ويف كلمة م�صايخ و�أبن��اء تهامة �أد�ن 
�ل�صيخ حممد قوزي �جلر�ئم �لوح�صية 
�الإجر�م��ي  �لع��دو�ن  �رتكبه��ا  �لت��ي 
وخ�صو�صاً جرمية �ختطاف �لن�صاء يف 
�لتحيت��ا موؤكدً� �أنها جت��اوزت بدناءتها 
�لعي��ب �الأ�ص��ود، د�عي��ا قبائ��ل �ليم��ن 

�إل��ى �لنكف و�لنفري �لع��ام نحو جبهات 
�لع��زة و�لكر�مة، موؤك��دً� �أن �لدماء هي 
من ت�ص��ون �الأعر��س وحتف��ظ �لهوية 

و�لكر�مة.
فيم��ا لفت �ل�صيخ �صم�صان �أبو ن�صطان 
�لن�ص��اء  �ختط��اف  �أن  �إل��ى  كلمت��ه  يف 
�أ�ص��ودً� ويك�ص��ف م�ص��روع  يع��د عيب��اً 
�لغ��ز�ة و�ملحتل��ني يف �نته��اك �الأر���س 
و�لعر���س، م�صريً� �إلى �أن من يتثاقل يف 
حتم��ل م�صوؤوليت��ه و�لدفاع ع��ن �أر�صه 
ودين��ه ووطن��ه �صيناله بط���س �لغز�ة 
و�ملحتل��ني، موؤك��دً� �أن من مل يد�فع عن 

�أر�صه لن يذود عن عر�صه.
كم��ا �أك��د �ل�صي��خ �أب��و ن�صط��ان على 
ند�ئ��ه  �لقائ��د وتلبي��ة  لل�صي��د  �لوف��اء 
يف �لوق��وف �إل��ى جان��ب �أبن��اء تهام��ة 
�لوف��اء يف �لت�ص��دي للغ��ز�ة و�ملحتلني 
ومرتزقتهم، د�عياً �إل��ى ��صتمر�ر حملة 
�لت��رع ل�صالح �جل��و �مل�ص��ري ليو��صل 
عمليات��ه �لنوعي��ة يف دك معاقل �لغز�ة 

و�لتنكيل بهم.

صنعاء تشهد مسيرة جماهيرية حاشدة حتت شعار “بدمائنا نصون أعراضنا”

صعدة: مسيرة جماهيرية حاشدة حتت شعار "بدمائنا نصون أعراضنا"

وقفات قبلية مسلحة متفرقة في احملويت وذمار وتعز وأرحب 

�صهدت مدين��ة �صعدة �الأربعاء، م�ص��رية جماهريية 
حا�صدة حتت �صعار "بدمائنا ن�صون �أعر��صنا".

ون��دد �مل�صاركون يف �مل�صرية باجلر�ئ��م �لتي يرتكبها 
بح��ق  ومرتزقت��ه  �الأمريك��ي  �ل�صع��ودي  �لع��دو�ن 
�ملو�طنني، و�آخرها جر�ئ��م �الغت�صاب و�خلطف بحق 
ن�ص��اء و�أطفال يف �ملناطق �ملحتل��ة.. ورفع �ملتظاهرون 
الفت��ات �حلري��ة، والفت��ات من��ددة بجر�ئ��م �لعدو�ن، 
و�ص��ور� لتل��ك �جلر�ئم بح��ق �ل�صعب �ليمن��ي.. و�ألقى 
خ��الل فعالي��ات �مل�ص��رية عدد م��ن �لكلم��ات و�لق�صائد 
�ل�صعري��ة �لت��ي �أ�ص��ارت �إلى جر�ئ��م �الغت�ص��اب �لتي 

يرتكبها �لع��دو�ن ومرتزقته يف �ملناطق �ملحتلة، د�عية 
�ل�صعب �ليمن �إلى �لت�صدي للعدو�ن.

و�أكد بيان �مل�صرية �ختطاف �لن�صاء و�نتهاك �الأعر��س 
جر�ئ��م فاق��ت يف دناءته��ا �لعي��ب �الأ�ص��ود، و�أن �نته��اك 
�الأر�س و�لعر�س هو م�صروع �لغز�ة �لوحيد ومن ينتظر 
منهم غ��ري ذلك فهو و�ه��م. وندد  �مل�ص��رية ب�صمت �الأمم 
�ملتح��دة �أمام جر�ئم �لعدو�ن �لت��ي قتلت �لطفل و�ملر�أة، 
د�عي��ا �ل�صعب �ليمن��ي للتحرك للت�ص��دي للعدو�ن �صونا 
لالأعر����س، موؤك��د� �أمنا ي�صون �لعر���س ويحمي �الأر�س 

ويحفظ �لكر�مة هو حمل �ل�صالح ورفد �جلبهات.

كم��ا �أكد عل��ى �أن �جلر�ئ��م �لوح�صية بح��ق �الإن�صان 
�ليمن��ي على مدى �أربع �صنو�ت من �لعدو�ن و�غت�صاب 
�لن�ص��اء �ليمني��ات يف �حلديدة ما كان له��ا �أن حتدث �إال 

مبو�فقة �الإد�رة �الأمريكية.
و�أعل��ن �أبناء �صع��دة يف �لبي��ان ��صتجابته��م لدعوة 
�ل�صي��د عبد �مللك ب��ن بدر �لدين �حلوث��ي ووقوفهم �إلى 

جانب �أبناء تهامة يف مو�جهة �لغز�ة و�ملعتدين.
وعق��ب �مل�ص��رية نظ��م �مل�صاركون يف �مل�ص��رية حملة 
ت��رع لل�ص��الح �لط��ري�ن �مل�صري، كن��وع من �ل��رد على 

جر�ئم �لعدو�ن بحق �ل�صعب �ليمني.

نظ��م �أبن��اء مديرية �صب��ام كوكبان، 
وقفة قبلي��ة م�صلحة تندي��د� باجلر�ئم 
�لت��ي يرتكبه��ا حتالف �لع��دو�ن بحق 
جمزرت��ي  و�آخره��ا  �ليمن��ي  �ل�صع��ب 
�لع��ام باحلدي��دة  �لث��ورة  م�صت�صف��ى 

و�صوق �ل�صمك مبيناء �ل�صيادين.
�صب��ام  مديري��ة  �أبن��اء  �أعل��ن  وق��د 
كوكب��ان يف �لوقف��ة �لقبلي��ة �حلا�صدة 
حتت �صع��ار " دماوؤنا حتمي �أعر��صنا 
�لعزة و�ل�صرف  " �لنفري نحو جبهات 

للتنكيل بالعدو�ن ومرتزقته.
كما خ��رج ابناء ح��ي اجلامع الكبري 
وحي �جلم��ارك مبدينة ذم��ار يف وقفة 
�جلمع��ة  �ص��الة  عق��ب  �حتجاجي��ة 
تنديد� باجلرمية �لب�صعة �لتي �رتكبت 
بح��ق �ل�صيادي��ن وق�ص��ف �ملو�طنني 
�م��ام بو�ب��ة م�صت�صف��ى �لث��ورة �لعام 
مبحافظ��ة �حلديدة من قب��ل �لعدو�ن 

�ل�صعودي �الأمريكي ومرتزقته.
و�أك��د �مل�صارك��ون يف �لوقف��ة عل��ى 

�نطالقهم �ل��ى جبهة �ل�صاح��ل �لغربي 
و�الحت��الل  �لغ��زو  ق��وى  ملو�جه��ة 
و�اللتحام م��ع �بطال �جلي�س و�للجان 
�ل�صعبية لتلقني قوى �لغزو و�الحتالل 
�ل�صرب��ات �لقا�صي��ة د�ع��ني كل قبائ��ل 
�ليم��ن �لى هب��ة �صعبية ت��ردع �لغز�ة 
و�ملحتلني.. كما وقف �للقاء �لت�صاوري 
�ملو�ص��ع الأبن��اء حمافظة تع��ز برعاية 
�أم��ام �النته��اكات  حماف��ظ �ملحافظ��ة 
�ل�صارخة و�العتق��االت �لتي يقوم بها 

مرتزقة �لع��دو�ن �ل�صعودي �الأمريكي 
جتاه ن�صاء �ليمن .

�أرح��ب  قبيل��ة  �أعلن��ت  ح��ني  يف 
قبلي��ة  وقف��ة  يف  �صنع��اء  مبحافظ��ة 
م�صلح��ة و و��صع��ه �لتندي��د بجر�ئم 
�الأمريك��ي  �لع��دو�ن  و�نته��اكات 
�ل�صعودي بحق �أبناء �ل�صعب �ليمني 
و�آخرها �جلر�ئم �لوح�صية مبحافظة 
�ختط��اف  وجرمي��ة   ، �حلدي��دة 

�لن�صائية يف �لتحيتا .

مسـيرة حاشـدة في احلديدة حتت شعار 
"جرائمكم لن متر ودماؤنا ستنتصر"

خرجت م�صرية حا�صدة ع�صر �الثنني يف حمافظة �حلديدة حتت �صعار "جر�ئمكم لن 
متر ودماوؤنا �صتنت�صر".. �مل�صاركون يف �ملظاهرة رفعو� �صعار�ت �لتنديد و�ال�صتنكار 
بجر�ئ��م �لع��دو�ن �الأمريكي �ل�صع��ودي ومرتزقته �مل�صتمرة منذ �أك��رث من 3 �صنو�ت، 
و�لتي كان �آخره��ا �ملجزرة �ملروعة يف �صوق �ل�صيادين و�أمام م�صت�صفى �لثورة �لعام 
يف احلدي��دة، حي��ث اأكد احلا�شرون اأن هذه اجلرمية ل��ن متر دون عقاب يردع الغزاة 
و�ملرتزقة.. و�صدد �مل�صاركون على �أن �حلديدة �صتكون مقرة للعدو�ن وزبانيته مهما 

ح�صدو� وز�دو� من �إجر�مهم.

تنديدًا  صنعاء  بالعاصمة  نسـائية  مسـيرة 
بجرائم العدوان وأدواته

خرج��ت ع�صر �ل�صبت ن�ص��اء �لعا�صمة �صنعاء يف م�صرية حا�صدة يف �صارع �لد�ئري 
تنديد� و��صتنكار� بجر�ئم �لعدو�ن �ل�صعودي �الأمريكي و�أدو�ته.

ورفعت �حلر�ئر �مل�صاركات يف �مل�صرية �أعالم �جلمهورية �ليمنية و�صعار�ت �حلرية 
و�ال�صتق��الل �لت��ي ت�صتهج��ن �الأفع��ال �لق��ذرة �لتي ترتكبها ق��و�ت �لغ��زو و�الحتالل، 
حي��ث اأقدمت على اختطاف ثمان ن�ش��اء من منطقة التحيتا مبحافظة احلديدة..واأكدت 
�حلر�ئر على �أهمية �لتحرك ملو�جهة �لغز�ة و�ملحتلني ومرتزقتهم، م�صري�ت �أن جر�ئم 
�الختطاف تدل على ب�صاعة �لعدو�ن وخلوه من �لقيم و�الأخالق..وحذرت �حلر�ئر كل 
ح��ر م��ا ز�ل قاعد� حتى �الآن حتت �أي مرر، الفتات �إلى �أن �ملحتل لن يقف عند حد و�أن 

من ال يتحرك فاإنه قد ياأتي ذلك �ليوم �لذي ياأتي �ملحتل لينتهك عر�صه يف بيته.

مسيرة نسائية حاشـدة مبحافظة احلديدة 
تنديدًا بجرائم العدوان

�صهدت حمافظة �حلديدة ع�ص��ر �ل�صبت، م�صرية ن�صائية حا�صدة غ�صبا و��صتنكار� 
للجر�ئ��م �لنكر�ء �لتي يرتكبها �لعدو�ن بحق �بناء �حلديدة وتهامة و�لتي كان �خرها 
�ختط��اف ثم��ان ن�ص��اء مبديري��ة �لتحيتا مبحافظ��ة �حلدي��دة. و�أكدت �مل�ص��اركات يف 
�مل�ص��رية �ن ه��ذه �جلر�ئم �لوح�صي��ة تك�صف مدى خ�صة ودناءة وقب��ح قوى �لعدو�ن 
ومرتزقته��م و�دو�ته��م عل��ى �بن��اء تهام��ة و�ل�صع��ب �ليمني..ودع��ت �مل�ص��اركات يف 
�مل�ص��رية كل قبائ��ل تهام��ة وقبائ��ل �ليم��ن �ن تد�فع عن نف�صه��ا وت�صتم��ر يف �صمودها 

وثباتها للمو�جهة و�لردع.

 

وقفات ألبناء مديريات باقم ومجز وقطابر 
والصفراء بصعدة تنديدًا بجرائم العدوان 

ودعمًا لسالح اجلو
نظم �أبناء مديريات باقم وجمز وقطابر و�ل�صفر�ء مبحافظة �صعدة وقفة �حتجاجية 
تندي��د� بجر�ئم �لعدو�ن �الأمريك��ي �ل�صعودي بحق �أبناء �ل�صعب �ليمني، ودعما ل�صالح 
�جل��و �مل�صري..وندد �مل�صاركون يف �لوقفة �لتي ح�صره��ا �صخ�صيات �جتماعية ور�صمية 
و�أعيان وم�صائخ و�أهايل �ملديرية بجر�ئم �لعدو�ن و�لتي كان �آخرها يوم �أم�س ��صتهد�ف 
�ملدني��ني من �أبناء مدينة �حلديدة على �أب��و�ب م�صت�صفى �لثورة �لعام و�صوق �الأ�صماك 
مبيناء �ل�صيد..و�أ�صارو� �إلى �أن هذه �جلر�ئم �لتي يرتكبها حتالف �لعدو�ن عر �أدو�ته 
تعت��ر و�صم��ة عار يف جب��ني �الإن�صاني��ة، موؤكدين �أن ه��ذه �جلر�ئم لن ت�صق��ط بالتقادم 
و�صيت��م حما�صب��ة مرتكبيها..وعقب �لوقفة توجه �حلا�صرون �إل��ى �لترع باملال ل�صالح 

�لطري�ن �مل�صري، كنوع من �لرد على جر�ئم �لعدو�ن بحق �ل�صعب �ليمني.

قافلة للجبهـات من نسـاء قريتي احلمي 
وبير زاهر في بني احلارث بصنعاء

قدم��ت ن�صاء قريت��ي �حلمي وبري ز�هر يف مديرية بني �حلارث يف �صنعاء قافلة دعم 
و�إ�صناد ملجاهدي �جلي�س و�للجان �ل�صعبية �ملر�بطني يف جبهات �لقتال.

وُجه��زت �لقافلة �صمن وقفة ن�صوية نظمتها �لن�صوة الإد�نة جرمية �ختطاف �لن�صاء 
و��صتن��كارً� للجر�ئم و�لفظائ��ع �لتي يرتكبها �لغز�ة و�ملحتل��ون وعمالوؤهم �ملنافقني، 
حي��ث ا�شتنكرت الن�شاء الأفعال امل�شينة الت��ي يقوم بها الغزاة ومرتزقتهم والتي كان 

�آخرها �ختطاف عدد من ن�صاء مديرية �لتحيتا يف حمافظة �حلديدة.

علمـاء وخطبـاء محافظـة إب .. يجب أخـذ العبر مـن بقية 
احملافظات احملتلة والتي يعبث بها احملتل ومنافقوه

�أق��ام مكتب �الأوقاف و�الإر�ص��اد و�لوحدة �لعلمائي��ة مبحافظة �إب لقاًء مو�صع��اً لعلماء وخطباء 
ومر�صدي ومر�صد�ت �ملحافظة حتت �صعار "�أمن و��صتقر�ر �ملحافظة ومو�جهة �لعدو�ن م�صوؤولية 
�جلمي��ع".. ويف �للق��اء �ألقي��ت �لعديد من �لكلمات �لت��ي �صددت على �صرورة حف��ظ �أمن و��صتقر�ر 
�ملحافظة و�لتح�صيد جلبهات �لقتال ملو�جهة �لعدو�ن و�أدو�ته، م�صددين على �أهمية �أخذ �لعر من 
بقية املحافظات املحتلة والتي يعبث املحتل ومنافقوه فيها وي�شفكون الدماء وينتهكون الأعرا�س.
�حلا�ص��رون دعو� �إلى هبة �صعبية الإ�صناد جماهدي �جلي���س و�للجان �ل�صعبية يف جبهات �لعزة 
و�لكر�مة ورفدهم باملال و�لعتاد لتطهري �الأر�س من دن�صهم، الفتني �إلى �صرورة �لوعي من �لت�صليل 

�الإعالمي �لتابع لقوى �لعدو�ن و�ملنافقني.

قافلـة غذائية متنوعـة للجبهات من 
أسرة الشهيد هاشم حمود راوية

قدم��ت �أ�ص��رة �ل�صهي��د ها�صم حم��ود ر�وية قافل��ة غذ�ئية 
متنوعة دعما و��صن��اد� الأبطال �جلي�س و�للجان �ل�صعبية يف 

جبهات �لعزة و�لكر�مة.
�أ�صرة �ل�صهي��د باركت لل�صعب �ليمن��ي باالنت�صار�ت �لتي 
يجرتحه��ا �الأبط��ال يف خمتل��ف �جلبه��ات وما قام ب��ه �صالح 
�جل��و �مل�صري م��ن �صربة م�صددة ال�صته��د�ف مطار �أبو ظبي 
مطالبني مبزيد من �ل�صربات حتى �إيقاف هذ� �لعدو�ن ورفع 

�حل�صار عن �ل�صعب �ليمني.
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احلج ركن أساس في اإلسالم .. وإعادته ألصالته شرط في  حتقيق األهداف من ورائه 

على صخرة الوعي تتكسر موجات حروبهم النفسية ورياح سالمهم املسمومة

يف �حل��ج يوم �أن بد�أ �مل�صلمون يهتف��ون بالر�ءة من �مل�صركني، 
يوم �أن بدوؤو� يعملون على �أن يعود �حلج �إلى �أ�صالته �الإ�صالمية؛ 
الأن �حل��ج يف �أول عملي��ة الإعادت��ه �إلى حج �إ�صالم��ي �إمنا كان يوم 
�أر�ص��ل �لر�صول )�صل��و�ت �هلل عليه وعلى �آله( عل��ي بن �أبي طالب 
)�صل��و�ت �هلل علي��ه( ليعل��ن �ل��ر�ءة م��ن �مل�صركني بتل��ك �لع�صر 
�الآي��ات �الأولى من �صورة بر�ءة؛ ليعلن �لر�ءة من �مل�صركني، بل 

ليعلن �حلرب على �مل�صركني ولي�س فقط �لر�ءة منهم.
كان��ت تل��ك ه��ي �أول عملي��ة لتحويل �حل��ج �إلى ح��ج �إ�صالمي، 
و�صبغه ب�صبغة توحي باالأهد�ف �ملق�صودة من ور�ء تلك �لعبادة 
�لعظيم��ة �لت��ي هي �حل��ج، فعندما ب��د�أ �لنا�س يهتف��ون ب��]�ملوت 
الأمريكا و�ملوت الإ�صر�ئيل[ يف �حلج، باأمر من �بن علي �لذي هتف 

 ِ َذ�ٌن ِمَن �هلَلّ ب��ر�ءة، فقال �صبحانه وتعالى يحكي تلك �لر�ءة }َو�أَ
َ َبِريٌء ِمَن �مْلُ�ْصِرِكنَي  ِجّ �اْلأَْك��َرِ �أََنّ �هلَلّ ا�ِس َيْوَم �حْلَ َوَر�ُصوِل��ِه �إَِلى �لَنّ
َوَر�ُصوُلُه{)�لتوبة: من �الآية3( بر�ءة من �هلل، وبر�ءة من ر�صوله 
)�صل��و�ت �هلل علي��ه وعلى �آله(، وبر�ءة من عل��ي، قر�أها علي كلها 
ب��ر�ءة م��ن �مل�صرك��ني. . يوم �أن حت��رك �بن علي �الإم��ام �خلميني 
)ر�ص��و�ن �هلل عليه( ليعي��د �حلج �إلى �أ�صالته ع��رف �أولئك �لذين 
ال يري��دون للع��رب �أن يتحرك��و� قي��د �أمنل��ة الأد�ء �لو�جب �مللقى 
عل��ى عو�تقهم م��ن �هلل �صبحانه وتعالى يف مثل ه��ذه �الآية: }ُكْنُتْم 
ا�ِس{)�آل عمر�ن: من �الآية110( �صدر �ملنع  ْخِرَجْت ِللَنّ ��ٍة �أُ َخرْيَ �أَُمّ

وحدث ما حدث يف �حليلولة دون �أن يرتدد ذلك �ل�صعار. 
ونحن �لع��رب ال نفهم، وهذه هي ب�صاطتن��ا، وهذ� هو ما جعلنا 

�صحي��ة لليه��ود، نح��ن من د�ئم��اً ن�ص��ع ح��دً� الأعم��ال �ملف�صدين، 
ون�ص��ع حدً� للف�صاد.. �أنه �إمن��ا �صي�صل �إلى هنا فقط، وال نعلم باأن 
�لف�ص��اد ال ينته��ي، �أن �لف�صاد ال ح��د له، �أن �لف�ص��اد ال يتوقف عند 
نقط��ة معينة، �أن �لظل��م و�لباطل ال يتوقف عن��د نقطة معينة. من 
َنع يف  �ل��ذي كان يت�صور �أن باالإم��كان �أن ت�صل بنا �حلال �إلى �أن مُنْ
م�صاجدن��ا من ترديد مثل هذ� �ل�صعار؟. �أولي�س �الأمر قد و�صل �إلى 
ذل��ك؟ لقد ُعمم هنا يف �ليمن على �مل�صاجد �أن ال يتحدث �لنا�س فيها 

عن �أمريكا، وكنا نحن ال نت�صور �إال �أنه فقط ُمنع يف �حلج. 
عندم��ا ج��اء �ملن��ع يف �حل��ج جت��اوب �مل�صلم��ون ومل يكون��و� 
يهتم��و� باأن عليه��م �أن يقفو� موقف��اً يجعل �أولئ��ك ييئ�صون من �أن 
با�صتطاعته��م �أن يوقفون��ا ع��ن �أد�ء �لو�ج��ب �الإله��ي �مللق��ى على 

ٍة �أُْخِرَجْت  َمّ عو�تقن��ا نحن �لعرب يف مثل قول��ه تعالى }ُكْنُتْم َخرْيَ �أُ
{)�آل عم��ر�ن: م��ن �الآي��ة110( لكنا هك��ذ� قلن��ا ال باأ�س يف  ا���سِ ِللَنّ
�حل��ج. بعد �حل��ج ما �ل��ذي ح�صل؟. من��ع يف �مل�صاج��د، فقلنا: ال 
باأ���س فامل�صاجد هي للعب��ادة، كما قال �أولئ��ك: ]�حلج هو عبادة، 
و�أن��ت عليك �أن تذكر �هلل فق��ط وال تتعر�س ل�صيء[. �صنقول نف�س 
�ل�صيء: ]هذه م�صاجد وما دخل �مل�صاجد ب�)�ملوت الأمريكا و�ملوت 
الإ�صر�ئي��ل و�للعنة على �ليهود( ونحوه��ا[. . هل �مل�صاجد �أعظم 
م��ن �لق��ر�آن �لكرمي؟ �لق��ر�آن �لكرمي مل��يء بتلك �الآي��ات �لتي تلعن 
�لظاملني، وتلعن �لفا�صقني، وتلعن �ليهود و�لن�صارى من مثل هذه 
�الآية }ُلِعَن �َلِّذيَن َكَفُرو� ِمْن َبِني �إِ�ْصر�ئيَل َعَلى ِل�َصاِن َد�ُوَد َوِعي�َصى 

ْو� َوَكاُنو� َيْعَتُدوَن{ ا َع�صَ �ْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مِبَ

مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر )في إطار األمة( جزء رئيس من اخلطة اإللهية ملواجهة أهل الكتاب
�إذ� غ��اب �لعم��ل على ت�صحي��ح �لو�صع م��ن �لد�خل حتت 
�لعم��ل يف �إط��ار �لدعوة �إلى �خلري و�الأم��ر باملعروف و�لنهي 
عن �ملنكر فلن تق��ف �الأمة على قدميها �أبدً�، �أبدً� مهما �متلكت 
م��ن �أ�صلحة يف مو�جهة �ليهود و�لن�صارى؛ الأن هذ� �الأمر �أتى 
يف �إطار و�صع �خلط��ة �حلكيمة، �خلطة �مل�صتمرة �لتي توؤهل 
�الأمة ملو�جهة �أهل �لكتاب �ليهود و�لن�صارى، �صو�ء يف حماية 
�أنف�صهم منهم كي ال يتحولو� �إلى كافرين مرتدين بعد �إميانهم 
�أويف رف��ع ظلمهم عنهم، ويف قطع �أيديهم عن بلد�نهم، ال بد من 
تفعيل �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�لدعوة �إلى �خلري.

ولكن ما �لذي ح�صل؟. 
م��ن َجنى على هذ� �ملبد�أ هم �لفقهاء �أنف�صهم، من جنى على 
هذ� �ملبد�أ نف�صه هم �أ�صحاب ]�أ�صول �لفقه[، و�أ�صحاب كتب 
]عل��م �لكالم[ و�لفقه��اء �أنف�صهم، �لذين حولو� �مل�صاألة �إلى 
م�صاأل��ة فردية: ]�أنت يجب علي��ك �صخ�صياً �أن تاأمر باملعروف 
وتنه��ى ع��ن �ملنكر[، متى؟ قال: ]متى م��ا �متلكت �لقدرة �أو 

ظنيت �لتاأثري! ما مل فما عليك[. 
فجعل��و� كل �صخ�س ينظر �إلى ه��ذ� �لو�جب �لعظيم، وهذ� 
�ملب��د�أ �مله��م، وه��ذه �لهد�ية �لرباني��ة �لعظيم��ة، كل �صخ�س 
ينظ��ر �إليه��ا بنظرة فردية وم��ن منطلق ذ�ت��ه و��صتطاعته �أو 
ع��دم ��صتطاعت��ه، وكل �صخ���س من��ا �صريى يف �الأخ��ري نف�صه 

عاج��زً� عن �أن يعمل �صيئاً، �ألي�س هذ� �لذي �صيح�صل؟، فلنكن 
ع�ص��رة �آالف يف منطقة �صريى كل �صخ�س نف�صه عاجزً� عن �أن 
يعم��ل �صيئاً هو، فيق��ول: �إذً� �رتفع �لوجوب عن��ي، �إذً� �أنا ال 
اأ�شتطيع، والثاين مثلي، والثالث مثلي، والرابع مثلي، وهكذا.
نا�ص��ني �أن �لق��ر�آن، �أن �هلل �صبحان��ه وتعالى يق��ول: �أنه يف 
حتقي��ق ه��ذ� �الأمر م��ن �ملعلوم �أن��ه ال يتاأتى - وه��و �ل�صيء 
�لطبيع��ي و�لغال��ب - �إال باأن يك��ون �لنا�س يتحرك��ون ب�صكل 
جماع��ي متوحدين؛ لذ� فعليه��م �أن يوؤهلو� �أنف�صهم لي�صبحو� 
�أم��ة ق��ادرة حينئ��ٍذ عندما يتوح��دون، عندما يك��ون منهجهم 
و�ح��دً�، عندم��ا يكون منهجه��م قائم��اً على �العت�ص��ام بحبل 
�هلل جمتمع��ني، عندما يكونون �صادق��ني متعاونني فيما بينهم 
حينئ��ٍذ �صي�صبح��ون �أم��ة ق��ادرة عل��ى �أن تدعو �إل��ى �خلري، 

وتاأمر باملعروف، وتنهى عن �ملنكر. 
لكن وتعال فيما بعد طِبّق هذ� �ملبد�أ على �أفر�د هذ� �ملجتمع 
�ملتوح��د تقول ل��ه: و�جب علي��ك �إذ� ��صتطعت، م��ا ت�صتطيع 
�أن��ت �صخ�صياً ما عليك.. فعزلت �أنت هذ� ثم تعزل �لثاين بعده 
والثال��ث بعده حتى تخرج من اآخ��ر ال�شف وما اأحد ي�شتطيع 
�صتج��د كل و�حد يقول: و�هلل �أنا ما �أ�صتطيع �أنا خال�س �رتفع 
�لوجوب عني ويل عذري عند �هلل!. هكذ� �نطلق فقُهنا، �نطلقت 
�لقو�ع��د �لتي ت�صمى ]�أ�صول فقه[ لتوجه كل �خلطاب �لذي 

ه��و يف �لقر�آن خط��اب جماعي لالأمة من خ��الل �لفرد �أنه يجب 
نو�  عليه �أن يتحرك يف �إطار �أمة يف تاأهيل نف�صه و�الآخرين ليكِوّ

�صرحاً �صاخماً باأمة. 
�نطلق��ت �الأ�صي��اء لتخاطب �الأف��ر�د كاأف��ر�د، وكل �صخ�س 
يرج��ع �إلى نف�صه �صريى نف�صه عاج��زً� فيقول هلل: ]�أنا ال �أملك 

�صيئاً، �أنا يل عذري عندك ومع �ل�صالمة[! 
ٌة{ يعلم �أن كل فرد مبفرده  �هلل هن��ا يقول: }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم �أَُمّ
ل ي�شتطيع اأن يعمل �شيئاً، اأحياناً يحتاج الإن�شان هو يف تربية 
�أ�صرت��ه يف �لد�خل يف تربية �أوالده �إلى من يعينه من �الآخرين 
ق��د حتتاج اإلى ه��ذا داخل اأ�شرت��ك يحتاج اإلى م��ن يعينه من 
�الآخري��ن عل��ى تربي��ة �أوالده، عل��ى تنظي��م �ص��وؤون �أ�صرت��ه 

ليكونو� �أ�صرة من�صبطة.
ثم الأن �مل�صاألة يف مقام �لدعوة �إلى �خلري و�الأمر باملعروف 
و�لنهي ع��ن �ملنكر البد �أن تكون ب�ص��كل و�ٍع، وخطة و�حدة، 
ومنه��ج و�ح��د، و�أ�صلوب و�ح��د، وعمل و�ح��د، و�إال فهو من 
�ملنك��ر �أن تتح��رك �أن��ت بطريقتك �خلا�صة فتوج��ه توجيهات 
تعتق��د �أنها دعوة �إلى �خلري و�أمر مبع��روف ونهي عن منكر، 
واآخر له خط اآخر واأ�شلوب اآخر ووجهة اأخرى وثالث ورابع 
عل��ى هذ� �لنحو فين ��زل يف �ملجتمع ثقاف��ات متعددة، وجهات 
نظ��ر متع��ددة، دع��وة �إل��ى �أ�صي��اء متع��ددة منه��م م��ن يرى 

�أن ه��ذ� مه��م بال��غ �الأهمية، ومنه��م من يرى �أن ه��ذ� ال معنى 
له م��ن �أ�صل��ه، وكٌل يخاطبك با�ص��م �لدي��ن، ويخاطبك با�صم 
�لن�صيحة. فه��ذ� �صي�صبح نف�صه من �ملنكر؛ يوؤدي �إلى تفريق 
�ملجتم��ع، ي��وؤدي �إلى تباين وجهات نظره، ي��وؤدي �إلى ت�صتت 

وتعدد مو�قفه وتباينها
��رْيِ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف  ٌة َيْدُعوَن �إَِلى �خْلَ َمّ }َوْلَتُكْن ِمْنُك��ْم �أُ
�مْلُْنَك��ِر{)�آل عم��ر�ن: م��ن �الآي��ة104( به��ذه  َع��ِن  َوَيْنَه��ْوَن 
يَغ��ة }َوْلَتُك��ْن{، �ألي���س ه��ذ� �أمر موؤكد يج��ب �أن تكونو�  ّ �ل�صِ
عل��ى هذ� �لنحو: �أم��ة تتحرك، وياأتي ب�صي��غ �لفعل �مل�صارع 
ُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن �مْلُْنَكِر{  رْيِ َوَياأْ َلى �خْلَ }َيْدُع��وَن �إِ
َي��غ �لت��ي تفي��د - كما يقول��ون - �حل��دوث و�لتجدد  ّ م��ن �ل�صِ
و�حلرك��ة �مل�صتمرة يف �لدعوة �إل��ى �خلري، يتحرك كل �إن�صان 
با�صتطاعته يدعو �إلى خري يدعو �إليه، لكن يف �إطار �خلطة، يف 
�إطار وجهة �لنظر �لو�حدة، و�إال فَحَذ�ِر حذ�ر من دعو�ت �إلى 
خري باأ�صالي��ب متعددة، �إلى �أمر مبع��روف باأ�صاليب متعددة 
�إل��ى نهي ع��ن منكر باأ�صالي��ب متعددة، من منطل��ق توجيهات 
متعددة، و�إال فكلما كان منها منفردً� عن �الآخر فال بد �أن يكون 
له تاأث��ريه �ملباين لتاأث��ري �الآخر، وما �لنتيج��ة؟. هي: تفريق 
كلم��ة �الأمة حت��ت عنو�ن: دع��وة �إلى �خل��ري و�أمر مبعروف 

ونهي عن منكر.

ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
القييراآن الكييرمي كله قوة، كلييه عزة، كلييه �سرف، كلييه روؤى �سحيحيية وحلول 
�سحيحيية تعطي كل ميين ي�سريون على نهجييه اأن يكونوا مب�ستييوى اأن ي�سربوا 

اأعداء اهلل كيفما كانوا وكيفما كانت قوتهم. 

السيد/ حسين بدر الدين الحوثي - عليه السالم

نحن بحاجة �إلى �أن نظهر يف وعينا يف �صلوكنا يف �أعمالنا يف جدنا يف �هتمامنا �إلى درجة 
حتط��م معنويات �ملخربني م��ن �ملنافقني و�ملرجف��ني و�لذين يف قلوبهم مر���س، فيياأ�صون 
ه و�هتمامه ووعيه،  في�ْصَمِحُلّون ويت�صاءلون �أمام ما يلم�صونه من كل �صخ�س منا، من ِجِدّ
فريون �لنا�س كتاًل من �ل�صلب تت�صاءل نف�صياتهم وت�صمحل ويتال�صون �صيئاً ف�صيئاً حتى 
ي�صبح��و� يف �ملجتم��ع ال قيمة لهم، وحتى ي�صل �إلى درج��ة �أن ال يعرف ماذ� يقول ومباذ� 
يتف��وه مع��ي �أو معك، ت�صطرب �مل�صاألة لديه، يتَلْجَلج �لباطل يف فمه، فال يعرف ماذ� يقول 
وم��اذ� يعم��ل.. �إذ� و�صل��ت �الأمة �إلى وعي من ه��ذ� �لنوع فلو �جته��ت ع�صر�ت �ملحطات 
و�لقن��و�ت �لف�صائي��ة وحمطات �الإذ�عة نحو جمتمع من هذ� �لن��وع كل ذبذباتها �صتنطلق 
�إل��ى �جل��و ولن ت�صل �إلى �أر���س نف�صيتك لن توؤثر فيك. كما و�صل �إلي��ه �الإير�نيون يف �أيام 

عالياً. وعياً  رهيباً  وعياً  حملو�  �لنحو  هذ�  على  كانو�  �خلميني[  ]�الإمام 

لك��ن �ملجتمع �لذي يبدو �أف��ر�ده حتى �ملتدينون فيه وطالب �لعل��م وحملة �لعلم يبدو 
وكاأنه��م اأغبي��اء م�شاك��ن ل يفهمون �شيئاً ول يعرف��ون �شيئاً فيتحرك ه��ذا بن�شاط، وهذا 
املناف��ق بن�شاط، وهذا الذي يف قلب��ه مر�س بن�شاط، وهذا املرِج��ف بن�شاط؛ لأن ال�شاحة 
تدفعهم نحو هذ�، هم ياأملون �أن يغريو� ياأملون �أن يوؤثرو�، يرون �لنا�س يتحركون �أمامهم 
وه��م ميكن �أن يكون��و� �صحية كلمة و�حدة فين�صطون.. وهكذ� عندما كان �ملجتمع يف �أيام 
ر�ص��ول �هلل )�صل��و�ت �هلل علي��ه وعلى �آل��ه( فيه كثري من ه��ذه �لنوعية �أ�صب��ح للمنافقني 
اُعوَن َلُهْم{)�لتوبة: من �الآية47( الأن فيكم �صماعون لهم،  فاعلي��ة كبرية جدً� }َوِفيُكْم �َصَمّ
متى ما �أ�صبح �ملجتمع لي�س فيه �صماع للمنافقني، لي�س فيه �صماع للمرجفني؛ الأن من تقدم 
�إيّل بث��وب نا�ص��ح �أو م�صفق مهما كان - حتى و�إن كان نا�صحاً يف و�قع �الأمر - فال ميكن - 
�إذ� كن��ت عارف��اً ب��اهلل - �أن �عتقد �أنه �أن�صح يل م��ن �هلل �أو �أن �أرى فيه �أنه �أن�صح يل من �هلل 

و�أرحم بي من �هلل، �ألي�صت هذه وحدها تكفي؟. 
ل مالك حاجة، با تكلف على نف�صك[. - �لعبارة �ملعروفة - �أقول:  عندما تقول يل: ]َبِطّ
لك��ن �هلل هو نف�صه هو �لذي دعاين �إل��ى �أن �أحترك، فاإن كان �أرحم �لر�حمني هو �لذي دعاين 
�إل��ى �أن �أحت��رك ف��اإن �هلل يعلم �أن �حلركة هي خري يل من �لقع��ود، �أن �لعمل هو خري يل من 
�جلمود، �أن �حلركة هي نف�صها جت�صيد لرحمة �هلل بي، �أن �لعمل مبا �أر�صدين �إليه هو نف�صه 
�ل��ذي �صيحق��ق يل �لرحمة يف �لدنيا و�الآخرة، �هلل هو �أن�صح يل منك، هو �أرحم بي منك، هو 

�أهدى يل منك.. تكفينا هذه، و�هلل �إنها تكفينا.. تكفينا هذه.
ولهذ� نحن يجب �أن نعمل فعاًل على �أن نعرف كيف نكون معت�صمني باهلل بوعي، }َوَمْن 

َراٍط ُم�ْشَتِقيٍم{ ِ َفَقْد ُهِدَي اإَِلى �شِ ْم ِباهلَلهّ َيْعَت�شِ
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صادق البهكلي
■ يوما بع��د �آخر ترهن �حلرك��ة �الأكرث �صعبية 
و جماهريي��ة �إنه��ا �أك��ر من جم��رد حرك��ة �أو تيار 
�صيا�ص��ي ب��ل و �أكر من �أن نح�صره��ا يف ن�صق معني 
�أو قولبته��ا يف �أطر حم��ددة و �صيقة �الأفق ال تت�صع 
ل��كل تل��ك �لطاق��ة �لكامن��ة و �ملتفج��رة ح��د �صن��ع 
املعج��زات م��ن ل �شيئ وخل��ط اكدا�س م��ن اأوراق 
و خر�ئ��ط �ل�ص��ر�ع ب��ني �أقطاب �لق��وة و �لرثوة و 
�لت��ي لي�صت �ليمن و ال �حلرك��ة �لنا�صئة مبناأى عن 
خيوط موؤامراته��ا بحكم موقع اليمن ال�شرتاتيجي 
وبحك��م طبيع��ة �حلرك��ة �لنه�صوي��ة و �ملناه�ص��ة 
لالإمريالي��ة �ملادي��ة �لت��ي تقوده��ا �أمري��كا بنظرية 
�ملوؤ�مرة و�لهيمنة عل��ى بوؤر �لرثوة ومكامن �لقوة 

�لتي متكنها من �ل�صيطرة على �لعامل.
■ مل تغف��ل حرك��ة �أن�ص��ار �هلل و ه��ي تق��دم لن��ا 
�صمان��ات و�قعية وعملية لبناء دول��ة �ملوؤ�ص�صات و 
�لقان��ون عن �ال�صتماتة �ملطلقة يف �لدفاع عن �لوطن 
م��ن �لع��دو�ن �لكوين فف��ي �لوقت �ل��ذي �صاهدنا فيه 
الرئي���س امل�ش��اط و ه��و يق��وم با�شتكم��ال اإجراءات 
�لب�صمة، و�ملعنى هو يف رغبة �حلركة على ت�صحيح 
�الخت��الالت �لوظيفي��ة يف موؤ�ص�ص��ات �لدول��ة وه��و 
ما ع��رب عنه الرئي���س امل�شاط بنف�ش��ه.. نعم يف ذات 
�لوق��ت كانت هن��اك ب�صمات �أه��م يف ميادين �ل�صرف 
ينفذه��ا رجال �حلركة مبعية �أبط��ال �جلي�س و بقية 
�أبناء �لوطن �الأح��ر�ر بدمائهم ومهجهم و دفاعا عن 
�الأر���س و �لعر�س و حماية لل�صيادة و �لكر�مة غري 
نادم��ني على م��ا يقدمونه من ت�صحي��ات ج�صيمة بل 
يعترون ذلك ال ِمّنه لهم فيه فهي م�صوؤولية وطنية و 
�أخالقية ودينية.. ولي�صت هذه هي �لدالئل �لوحيدة 

ب��ل هناك �لو�قع �الجتماعي و�الأمني يطرح ب�صمات 
�أخرى على �أن �أن�صار �هلل فعال ر�غبون يف بناء وطن 
ح��ر و م�صتق��ل يت�صع ل��كل �أحالم و طموح��ات �أبناء 
�ليم��ن، فيما يظل �لطرف �الآخ��ر يرهن عك�صيا على 
�أنه جمرد ع�صابات جمعتها �مل�صلحة و �ملال �حلر�م 
و ما يجري يف عدن �ملدينة �ل�صغرية خري مثال على 
فو�شوية م��ن ي�شتمدون �شرعيتهم من اخلارج الذي 
لي���س �صرعيا �أ�صاًل ب��ل هو دخيل عل��ى �الأمة و على 
�الإن�صاني��ة.. �إن �ل�صرعي��ة �حلقيق��ة ال يتم �كت�صابها 
م��ن جرجرة اخل��ارج املتاآم��ر لغزو الوط��ن و نهب 
خري�ت��ه بل ُت�صتمد من �لدفاع ع��ن �لوطن و حمايته 
من �لطامع��ني و �لعمل يف خدمة �أبنائه ومن �ل�صعب 
�ليمني �حلر �لذي اليبيع وطنه بثمن بخ�س بدر�هم 

معدودة.
■ لقد ��صتطاعت حركة �أن�صار �هلل �إعادة تر�صيخ 
�لهوية �ليمنية و�إب��ر�ز �لقيم �الميانية و �الإن�صانية 
لل�صعب �ليمني بعدما �أ�صبح م�صرب �ملثل يف �جلهل 
و �لفق��ر و �لتخلف بني �صعوب �ملنطق��ة، لكن �ليوم 
بف�ص��ل ت�صحي��ات �الأن�ص��ار و �إخال�صه��م و عملهم 

�ل��دوؤوب وق��درة م�صروعه��م �لقر�آين عل��ى �حتو�ء 
�ل�صع��ب  �أ�صب��ح  �لطاق��ات  �جلمي��ع وت�صغي��ل كل 
�ليمن��ي م�صرب �ملثل يف �ل�صجاعة و �لقوة و �لثبات 
و �ل�صم��ود و �الأخ��الق �لعالي��ة حت��ى يف ميادي��ن 
�حل��رب ف�ص��ل �الآخرون يف جمار�ة �أخ��الق و قيم و 

مبادئ �أن�صار �هلل ومن يقاتل معهم..
■ ويتبق��ى �الإ�ص��ارة �إل��ى �أن��ه م��ن �ل�صع��ب �أن 
نوج��ز كل ما �أجنزت��ه �حلركة يف زم��ن قيا�صي و يف 
ظ��ل �ص��ر�ع مل يتوق��ف يف �صط��ور مع��دودة فهناك 
الع�شك��ري حي��ث  اإجن��ازات احلرك��ة يف اجلان��ب 
�أ�صب��ح �ليم��ن ق��اب قو�ص��ني �أو �أدن��ى م��ن حتقيق 
�كتفاء ذ�تي يف ت�صنيع �لذخرية و �ل�صالح �خلفيف 
ب��كل �أنو�عه و �لطائر�ت �مل�صرية و �ل�صو�ريخ و ما 
�لى ذلك و فيما لو توفرت عو�مل �الأمن و �ال�صتقر�ر 
الأ�صبح �ليمن �أف�صل من �لو�قع بكثري بكثري و يبقى 
�ن نك��ون جميع��ا يف �ص��ف �مل�صلح��ة �لعام��ة و من 
�أج��ل �لوطن وله ال من �أج��ل �مل�صلحة فيكفي �ليمن 
ما عاناه ويعانيه م��ن �صيا�صة �إقطاعية وبرجو�زية 

�لنظام �ل�صابق..

إحصائية شهر يوليو 2018مأنصـار اهلل ودولـة املؤسسـات و القانـون

»مين البطولة«..

ميُن �لبطولِة �صيُفها يتكّلُم
�أبهى �لّلغاِت بحكمٍة كي يفهمو�

وتلّقُن �الأعد�َء �ألَف حكايٍة
بب�صالٍة، منها �لُغز�ُة تامّلو�

ف�شغرُيها يف احلرِب ليٌث �شارٌخ
وكبرُيُهْم قزٌم هجنٌي �أبكُم

ح�صبو� قدوَمُهُم �إليها نزهًة
فتفاجاأو� باإر�دٍة ال ُتهَزُم
ظّنو� تعّدَيُهْم عليها لعبًة

فاإذ� بحزِمِهُم ينوُح ويلطُم
كم حاولو� باملكِر طم�َس حقيقٍة!

فاأز�َغ �أعيَنُهْم نهاًر� �أجنُم
ميَن �ملكارِم، �أنِت مهُد ح�صارٍة

عنَد �ل�ّصد�ئِد بالعزميِة تنعُم
جمٌد ت�صّوَع يف ثر�ِك خُمَلٌّد

ُم �أعتى �لعو��صِف عنَد باأ�ِصِك ُتق�صَ
فَبنوِك �أ�صَحو� يف �جلهاِد منارًة

وُرباِك تزهو بالّدماِء وتب�صُم
وِعد�ِك �أغو�ُهْم غروٌر �أحمق

قد طاَل حّتى بالّزالزِل ُدمِدمو�
ُهْم برجولٍة خالو� �ل�ّصالَح ميُدّ
ُهْم يف �حلرِب منها �أُعِدمو� لكَنّ

مل يدركو� �أّن �لعقيدَة معدٌن
منُه ثباُت رجاِلنا ُي�صتلَهُم

فجباُهنا �ل�ّصمر�ُء ال لن تنحني
ونفو�ُصنا �ل�ّصّماُء ال ت�صت�صلُم

�إّنا بنو �صْلٍم لكِلّ م�صامٍل
�أّما �لعدُوّ بخْزِيِه ف�صرُيَجُم

ِه ولئْن �أتانا ذو �لّرذيلِة ُنْق�صِ
�أّما �لكرمُي فنحُن منُه �الأكرُم

ميُن �الأ�صالِة �صوَف تبقى حّرًة
ها ال ُنفَطُم هَي فخُرنا، عن حِبّ

�أر�ُس �جلدوِد ن�صوُنها ب�صهادٍة
حّتى ت�صرَي بن�صِرنا ترتّنُ

فَمِن �رت�صى نهَج �حل�صنِي �صبيَلُه
من جوِدِه كُلّ �الأباِة تعّلمو�

�أََبني �َصعوٍد! هل ظنْنُتْم َجْوَرُكْم
�صُيخيُفنا؟ ال لن نهاَبُه! ُنق�ِصُم

هيهاَت �أن ير�صى �الأبُيّ مذّلًة!
فبقمِع حٍرّ ثائٍر ال حتلمو�

خرٌي لُكْم �أن تقفلو� جلحوِرُكْم
�إّنا مب�ِسّ عريِننا ال نرحُم

وتذّكرو� �ُصنَن �حلياِة وعدَلها
ما ظامٌل �إاّل يطاُلُه �أظلُم!

علق �ملحلل �ل�صيا�صي و�لكاتب �ل�صحفي عبد�لباري عطو�ن 
عل��ى مدى تاأث��ري �ل�صاروخ �لبح��ري �لذي �أطلقت��ه �لقو�ت 
�لبحري��ة �لتابع��ة لق��و�ت حكومة �الإنق��اذ �ملو�لي��ة الأن�صار 
�هلل �أو�خ��ر يولي��و �ملا�صي و��صته��دف �ل�صفين��ة �ل�صعودية 

�لعمالقة “�لدمام”.
وو�ص��ف عطو�ن �ل�صاروخ �ل��ذي �أطلقته قو�ت �الإنقاذ على 
�ل�صفينة �ل�صعودية باأن تاأث��ريه مل يكن ي�صتهدف �ل�صعودية 
وح�ص��ب “بل �إن �له��دف منه كان �صرب خمطط��ات �لرئي�س 
�الأمريكي دونال��د تر�مب يف �ملنطقة و�لت��ي بد�أها بتهديد�ته 
الإي��ر�ن م�صتخدم��اً �ملل��ك �ل�صع��ودي �صلمان ب��ن عبد�لعزيز 
وال��ذي وجه��ه برف��ع اإنت��اج النفط”، م�ص��ريً� �إل��ى �أن خطة 
تر�م��ب ف�صلت ملجرد �أن “�صاروخاً ميني��اً و�حدً� ال يتجاوز 
تكلفته 3 ماليني دوالر مت �إطالقه على �صفينة �صعودية كانت 
متر من م�صيق باب �ملندب وعلى �إثر ذلك �أعلنت �ل�صعودية 
وق��ف ت�صديرها للنفط عر ب��اب �ملندب، و�رتفع��ت �أ�صعار 

�لنف��ط �إلى �أرق��ام قيا�صية مل يتوقعها �أح��د”.. وقال عطو�ن 
يف ت�صجيل فيدي��و ن�صره على قناته يف “�ليوتيوب” ور�صده 
“هي من ميكن  “�مل�ص��اء بر�س” �إن ثالث حركات يف �لعامل 
�لقول باأنها توؤثر يف هذ� �لعامل بالفعل، �الأولى حركة حما�س 
و�ملقاوم��ة �الإ�صالمية يف قطاع غزة بفل�صطني �ملحتلة وحزب 
�هلل يف لبن��ان بقيادة �ل�صيد ح�ص��ن ن�صر �هلل و�حلركة �لثالثة 
�لت��ي ب��د�أ تاأثريه��ا �لفعلي ي�ص��كل قلقاً على �لق��وى �لعظمى 
�ملهيمن��ة يف منطقتنا �لعربية وهي حركة �أن�صار �هلل يف �ليمن 
وم��ا ي�صطره �ل�صعب �ليمني من �صم��ود �أمام �لتحالف �لذي 
تقوده �ل�صعودية و�الإمار�ت للعام �لر�بع دون �أن يحقق هذ� 

�لتحالف �أهد�فه”.
كم��ا تطرق عط��و�ن �إلى �الأ�ص��و�ت �ملت�صاع��دة يف �الإمار�ت 
وخ�صو�ص��اً م��ن م�صت�صاري��ن مقرب��ني م��ن �أم��ر�ء �أبوظب��ي 
بان�صح��اب �الإم��ار�ت م��ن �لتحالف �ص��د �ليم��ن، تفادياً الأي 

خ�صائر ب�صرية �إمار�تية قد تنجم عن هذ� �لتدخل.

ماذا وراء صفقات حتالف 
العدوان مع القاعدة مبوافقة 

أميركية في اليمن؟
 اخلبر وإعرابه

اخلبر:
�علن��ت وكال��ة �أ�صو�صييت��د بر���س �ن �لتحال��ف 
�ل�صعودي��ة �المار�ت��ي ومبو�فق��ة �المريكي��ني 
ورعايته��م �ب��رم �تفاق��ات �صري��ة م��ع تنظي��م 
ل�ص��ر�ء والئه��م  �ليم��ن  �لقاع��دة �الرهاب��ي يف 
�ليمن��ي  �جلي���س  �ص��د  �لقت��ال  يف  وجتنيده��م 
و�للج��ان �ل�صعبي��ة �و �ن�صحابه��م م��ن �ر����س 

ي�صيطرون عليها دون قتال. 

التحليل:
- ف�ص��ل هذ� �لتحالف يف �حلاق هزمية باجلي�س 
و�للجان �ل�صعبية جعلهم ي�صتغيثون باإرهابيي 
و�لعطاي��ا  �الم��و�ل  له��م  ويدفع��ون  �لقاع��دة 
دون �ك��رت�ث خلط��ر ه��وؤالء عل��ى �م��ن �ليم��ن 

و��صتقر�ره. 
- ف�ص��ح كذب �لتحال��ف �ل�صع��ودي �المار�تي 
وكذل��ك �المريكي��ني يف حماربته��م للتنظيم��ات 
�الرهابية يف �ليم��ن وخا�صة تنظيم �لقاعدة بل 

�صاهمو� يف تقوية �لقاعدة وتفكيك �ليمن.
- خيان��ة هذ� �لتحالف للح��رب �لعاملية �ملعلنة 
�صد �الرهاب وبالتايل �صرورة حماكمة دول هذ� 
�لتحالف لتمويلها تنظيم �لقاعدة و�إرهابييه �و 

دجمهم يف قو�ت ت�صمى زور� بقو�ت �ل�صرعية.

عطوان يتحدث: هكذا استطاع احلوثيون ضرب خطط ترامب في املنطقة

للشاعرة اللبنانية/ فاطمة محمود سكاف


