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السيـــــــــــــــــد عبـــــــــــــــد امللك في رسالــــــــــــــــــة للجرحـــــــــــــــى وذوي اإلعـــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــة .. 

صبركم وثباتكم يعبر عن الصمود واإلرادة التي ال تنكسر
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

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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ناق�س املجل�س ال�سيا�س��ي الأعل��ى يف اجتماعه الأربعاء 
برئا�س��ة الأخ مه��دي امل�س��اط رئي���س املجل�س ال�سيا�س��ي 
الأعل��ى ع��ددا م��ن الق�س��ايا وامل�س��تجدات ويف مقدمته��ا 

م�ستجدات الو�سع الع�سكري.
وثمن املجل�س ال�سيا�سي الأعلى �سمود ال�سعب اليمني 
وا�ستب�سال اجلي�س واللجان ال�سعبية يف مواجهة العدوان 

واإف�سال واإ�سقاط خمططاته.
واأدان املجل�س جمازر العدوان يف احلديدة وال�س��احل 
�س��حيان  يف  الأطف��ال  ا�س��تهداف  وجم��زرة  الغرب��ي 

وا�س��تهداف املدنيني يف الدريهمي.. م�س��را اإلى اأن كل ذلك 
يوؤكد تخبط العدوان وف�سله الذريع يف خمتلف اجلبهات.

كما عرب املجل�س ال�سيا�س��ي الأعلى عن ا�ستيائه ال�سديد 
لعدم ت�سكيل جلنة حتقيق دولية م�ستقلة وتواطوؤ و�سمت 

العديد من املوؤ�س�سات والهيئات الدولية ذات العالقة.
وبخ�سو�س امل�ستجدات ال�سيا�سية والدعوة مل�ساورات 
يف جنيف بداية �سبتمرب القادم رحب املجل�س باأي خطوات 
جادة لوقف العدوان ورفع احل�سار ودعم احلل ال�سيا�سي 
ال�س��امل يف اليمن .. موؤكدا اأنه �س��يتعاطى باإيجابية مع كل 

اجلهود ال�سادقة التي ُتبذل لإحالل ال�سالم يف اليمن.
اإل��ى ذل��ك ناق�س املجل���س ال�سيا�س��ي الأعلى مو�س��وع 
نهاي��ة الفرتة لرئا�س��ة املجل�س ال�سيا�س��ي الأعل��ى، واأقر 
التمدي��د ل��الأخ مه��دي حمم��د امل�س��اط لرئا�س��ة املجل���س 
ال�سيا�س��ي الأعل��ى ل��دورة جديدة تب��داأ يف 24 اأغ�س��ط�س 
بح�س��ب الالئح��ة الداخلي��ة للمجل���س، ملا يتوف��ر فيه من 
�س��فات القيادة والعمل اجلماعي.. واأكد اأع�ساء املجل�س 
ال�سيا�س��ي الأعل��ى وقوفه��م اإل��ى جان��ب رئي���س املجل�س 
لدعم��ه وم�س��اندته يف اإجن��اح مهام��ه..  وهن��اأ املجل���س 
ال�سيا�س��ي الأعل��ى، ال�س��عب اليمن��ي واجلي���س واللج��ان 
ال�سعبية مبنا�سبة قدوم عيد الأ�سحى املبارك... كما وقف 
الجتم��اع اأمام عدد من الق�س��ايا املدرجة يف جدول اأعماله 

واتخذ اإزاءها القرارات املنا�سبة.

إبراهيم الوادعي

يف توقي��ت بال��غ الدلل��ة اأط��ل الناط��ق 
الر�س��مي لأن�س��ار اهلل حمم��د عبد ال�س��الم 
"امل�س��رة" متحدث��ا  قن��اة  �سا�س��ة  عل��ى 
ع��ن موا�س��يع ال�س��اعة ويف املقدم��ة مل��ف 
املفاو�س��ات اأو امل�ساورات التي يح�سر لها 
املبع��وث الأمم��ي مارتن غريف��ث، واملقرر 

اإطالقها يف �سبتمرب املقبل.
ويف اللقاء اأعلن حممد عبد ال�س��الم وفاة 
الوف��د التفاو�س��ي عل��ى �س��اكلته القدمي��ة 
الع��ام،  ال�س��عبي  املوؤمت��ر   + اهلل  اأن�س��ار 
وت�س��كيل وف��د تفاو�س��ي ميث��ل املجل���س 

ال�سيا�سي الأعلى وحكومة الإنقاذ.
اإع��الن عبد ال�س��الم لت�س��كيلة وم�س��مى 
الوف��د التفاو�س��ي اجلدي��د ميث��ل �س��ربة 
جله��ود قوى العدوان الت��ي اجتهدت خالل 
الف��رتة املا�س��ية لك�س��ب �س��وت املوؤمت��ر 
ال�س��عبي اإلى جانبها تدلي�س��ا عرب املرتزقة 
وعنا�س��ر اخليانة التي ف��رت عقب اأحداث 
�س��بتمرب اأو تلك املوج��ودة يف القاهرة منذ 

بداية العدوان.
وه��ي �س��محت له��ادي اخلائ��ن بزي��ارة 
القاهرة يف م�سعى لتوحيد اأ�سوات املرتزقة 
من املح�سوبني على املوؤمتر ال�سعبي العام 

اأن�س��ار عفا�س وهم املنق�س��مون على اأكرث 
من طرف كل بح�سب اجلهة التي متوله.

حاول هادي �س��مهم اإلى جانبه، وحلق 
به ال�س��فر الأمريكي ماثيو تولر ملمار�س��ة 
ال�سغط الذي تربع فيه وا�سنطن، بعد اأن 
تع��رثت جهود ه��ادي ب�س��بب مطالبته من 
قبل اأن�سار ال�سريع عفا�س مبنحهم اأموال 
طائل��ة، واعطائهم ح�س�س��هم من الأموال 
ال�س��نوات  خ��الل  له��ادي  �س��رفت  الت��ي 
املا�س��ية ، متعلل��ني باأنهم كان��وا يقدمون 
اخلدم��ات للع��دوان م��ن الداخ��ل وبالتايل 
فلهم ح�س��ة من الأموال التي كان مينحها 
التحالف لهادي، وفق ما �س��ربته �سفحات 

بع�سهم.
الداخ��ل  يف  الع��ام  ال�س��عبي  املوؤمت��ر 

واملعرتف به دوليا كان له �سربة ا�ستباقية 
هامه وحا�س��مه يف اف�سال هادي، و�ست�سكل 
اإلى جانب قرار ت�س��كيل الوفد التفاو�س��ي 
املنتظر من قبل املجل�س ال�سيا�س��ي الأعلى 
ه��ادي  جه��ود  عل��ى  الرحم��ة  ر�سا�س��ة 
والأمريكيني لرفع يافطة املوؤمتر ال�س��عبي 
العام على طاولة امل�ساورات اأو التفاو�س.
اأك��د عبد ال�س��الم اأن املجل�س ال�سيا�س��ي 
وحكوم��ة الإنق��اذ ل توؤم��الن كث��را عل��ى 
الأمم املتحدة لتحقيق ال�سالم يف ظل توافر 
املعلوم��ات ع��ن ع��دم رغب��ة دول العدوان 

باإجناز ال�س��الم لك��ون احلرب ل ت�س��ر يف 
�س��احلها وف��ق املعلوم��ات ال�س��تخبارية 
املوؤكدة، لفتا اإلى اأن امل�ساورات �ستتداول 

الأفكار ولي�س احللول اجلادة.
الناط��ق  اأب��رز  الع�س��كري  املي��دان  يف 
الر�س��مي لأن�س��ار اهلل حمم��د عبد ال�س��الم 
وع�س��و الوفد التفاو�س��ي اأن وفد املجل�س 
ال�سيا�س��ي الأعلى وحكومة الإنقاذ �سيدلف 
اإلى املفاو�س��ات مت�س��لحا بواقع ع�س��كري 
ا�س��رتاتيجي اأق��وى مم��ا كان احل��ال عليه 
يف ج��ولت التفاو���س ال�س��ابقة يف جني��ف 
1 وجني��ف 2 والكوي��ت، وكان لك�س��فه عما 

حدث مبطار اأبوظبي يف 26 يوليو و�سرب 
البارجة ال�سعودية "الدمام" اأبرز الدللة 
يف تزامن امل�س��ارين ال�سيا�سي الع�سكري، 
واملوقف الع�س��كري القوي على ال�س��عيد 

ال�سرتاتيجي مبواجهة قوى العدوان.
ع��ن  مقابلت��ه  يف  ك�س��ف  ال�س��الم  عب��د 
ا�ستهتار اآل �س��عود باأرواح جنود اجلي�س 
ال�س��عودي وحت��دث ع��ن اإع��دام جماعي 
ق�س��فهم  ع��رب  جي��زان  يف  جندي��ا   21 ل��� 
بالطائرات، رغم علمه��م واإبالغهم بوجود 

جنودهم يف املكان امل�ستهدف م�سبقا.
وه��و اأك��د ح�س��ور اجلانب ال�س��هيوين 
بقوة يف معركة ال�س��احل العربي، متوعدا 
باأن املفاجاآت لتزال يف طريقها ولن ينتهي 
الع��ام احلايل قبل اأن تظه��ر اأخرى جديدة 

تفاجئ قوى العدوان وتغر املعادلت.
ع��ام 2018م لي��زال مثق��ال باملفاج��اآت 
الع�س��كرية ومنه��ا اآلي��ة �س��رب البارج��ة 
ال�س��عودية الدم��ام، ويف حديثه اأ�س��ار عبد 
ال�س��الم اإل��ى اأن الك�س��ف عنه��ا بح��د ذاته 
�سي�سكل مفاجاأة للعدو، الذي ل يفهم �سوى 
لغ��ة الق��وة، وه��ي املع��ول عليه��ا بعد اهلل 
�س��بحانه يف اإحالل ال�سالم ل الأمم املتحدة 
املرتهنة لالأم��وال ال�س��عودية والإماراتية 

املدن�سة، ومفاو�سات عقيمة.

للق��وات  الر�س��مي  الناط��ق  اأك��د 
امل�س��لحة العمي��د الركن �س��رف غالب 
لقم��ان، اأن الأرت��ال الع�س��كرية لقوى 
تدمره��ا بجبه��ة  الت��ي مت  التحال��ف 
ال�ساحل الغربي وغرها من اجلبهات، 
والتكتي��ك  للعملي��ات  نتيج��ة حتمي��ة 
الع�سكري للجي�س واللجان ال�سعبية، 

وموؤ�سر لندحار قوى التحالف
حم��اولت  اأن  العمي��د  واأو�س��ح 
قي��ادة التحال��ف البائ�س��ة ج��ر املزيد 
من امل�س��لحني اإلى اجلبهات، يعترب يف 
احل�سابات الع�سكرية ا�ستهانة باملغرر 
بهم .. موؤكدا اأن املرتزقة �س��يواجهون 
م�س��ر من �س��بقهم وهو ما مت الإعالن 
عنه عرب الإعالم احلربي عن �س��رعى 
الدريهم��ي  يف  الأخ��رة  العملي��ات 

وال�ساحل الغربي.
ون��وه بالإجن��ازات امليداني��ة التي 
حققه��ا اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية 
خالل ال�ساعات املا�سية، والتي �سملت 
عملي��ات هجومي��ة وك�س��ر زحوف��ات 
م�س��لحي التحال��ف وق�س��ف مدفع��ي 
و�س��اروخي عل��ى جتمع��ات الع��دو 
اجلبه��ات،  غالبي��ة  يف  وحت�س��يناته 

كبدت قوى العدوان خ�سائر فادحة.
واأ�س��ار اإلى اأن القتحامات ملواقع 
العدو احلدودي��ة يف جيزان وجنران 
اإل  تتوق��ف  ول��ن  م�س��تمرة  وع�س��ر 
بع��د ا�س��تكمال امله��ام املناط��ة بهذه 
الوح��دات، فيم��ا وح��دات الهند�س��ة 
الع�س��كرية تواجه اأي ق��وة متحركة 

على الأر�س بكمائن ل منا�س منها.
اجلي���س  اأن  لقم��ان  العمي��د  واأك��د 
واللجان ال�س��عبية ا�س��تطاعوا وبفعل 

التجربة والدرا�س��ة مل�سرح العمليات 
م��ن اإ�س��عاف دور الط��ران احلربي 
لق��وى  وال�س��تطالع  والأبات�س��ي 
ق��درة  اإل��ى  بالإ�س��افة   ، التحال��ف 
عل��ى  ال�س��عبية  واللج��ان  اجلي���س 

التخفي والتحرك ال�سريع.
وع��رب ناطق اجلي�س ع��ن العتزاز 
ال�س��عبية  للم�س��اندة  والتقدي��ر 
وال�سمود الأ�سطوري لأبناء اليمن يف 
مواجهة التحالف الذي بات مواجهته 
فر���س ع��ني على كل ميني ق��ادر على 

حمل ال�سالح.
واأ�س��ار اإل��ى اأن جرائ��م التحال��ف 
بحق ال�س��عب اليمني يت��م الرد عليها 
يف اجلبهات .. موؤكدا اأن الثاأر من قتلة 
الأطفال وارد ل حمالة يف قادم الأيام.
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ناطق اجليش : الثأر من قتلة االطفال وارد المحالة ، وعملياتنا في ماوراء احلدود لن تتوقف!!

ي����ك����ش����ف ع���ن  ال�������س�������الم  ل������ق������اء ع�����ل�����ى ش������اش������ة امل������س������ي������رة ... ع�����ب�����د  ف�������ي 
م���وق���ف ت���ف���اوض���ي ق�����وي ، وع������ام الي�������زال م��ث��ق��ال ب���امل���ف���اج���آت ال��ع��س��ك��ري��ة

املجلس السياسي األعلى يقر التمديد للرئيس املشاط ويرحب بأي خطوات جادة لدعم احلل السياسي

اإلعالم احلربي يوزع صورا لتخرج دفعة عسكرية جديدة
وزع الإع��الم احلرب��ي ي��وم الثنني، م�س��اهد من حف��ل تخرج دفعة ع�س��كرية 
ومن��اورة حتم��ل ا�س��م “بدمائن��ا ن�س��ون اعرا�س��نا”..واأجرت الدفعة عر�س��اً 
ع�س��كرياً وقتالي��اً اأظهرت بع�س امله��ارات واخلربات والأ�س��اليب وفنون القتال 

التي تلقوها خالل الدورة الع�سكرية املكثفة.
كم��ا اأج��رت الدفعة من��اورة ع�س��كرية حتاكي واق��ع املعركة اأظه��رت القدرة 
واملهارة والدقَة التي اكت�سَبها املقاتلوَن خالل الدورة والتمكن من ال�سيطرة على 

واقع و�سر املعركة املفرت�سة.

األجهزة األمنية في ذمار تلقي القبض على عشرات املرتزقة 
متكن��ت الأجهزة الأمنية مبحافظة ذمار يوم الأحد، من اإلقاء القب�س على 34 
عن�س��را من املغرر بهم واملرتزقة التابعني لتحالف العدوان الأمريكي ال�سعودي 
الإماراتي..واأو�سح م�سدر اأمني اأنه مت �سبط عدد منهم اأثناء حماولتهم التوجه 
ملحافظة ماأرب لالن�س��مام اإلى مع�س��كرات العدوان والبع�س الآخر القي القب�س 

عليهم خالل تنقلهم من واإلى جبهات العدو

ال جهزة االمنية تضبط عصابة لتهريب االثار في مديرية القاعدة بإب
متكن��ت الجهزة المنية يف مديري��ة القاعدة مبحافظة اإب، م��ن القاء القب�س 
على متهم بتهريب الآثار، الذي اعرتف بعد القب�س عليه اأنه يعمل �سمن ع�سابة 
تق��وم بتهريب الآث��ار اليمنية للخارج.. واأكد م�س��در اأمني ب��اإب اأن رجال الأمن 
متكنوا من �س��بط بع���س اأفراد الع�س��ابة واإحالته��م للتحقيق��ات، بينما لزالت 
املتابع��ة جاري��ة ل�س��بط الفاري��ن منهم..وقال امل�س��در اأن الأمن �س��يعمل بكافة 

الو�سائل حتى يتم القب�س على بقية اأفراد الع�سابة.

�س��خر الناط��ق الر�س��مي با�س��م حكوم��ة 
الإنقاذ عبد ال�س��الم علي جابر من حماولت 
دوره��ا  م��ن  للتن�س��ل  ال�س��خيفة  اأمري��كا 
الرئي�س��ي يف قي��ادة الع��دوان عل��ى اليم��ن، 
وم�سوؤوليتها يف ارتكاب جرائم احلرب بحق 
اليمنيني منذ 4 اأعوام..وقال ناطق احلكومة 
يف ت�س��ريح له اإن و�س��ف وزير دفاع العدو 

الأمريك��ي جيم�س ماتي�س 
للح��رب العدواني��ة الت��ي 
تقوده��ا بالده عل��ى اليمن 
ب�«احل��رب الأهلي��ة« واإن 
»بالده لن ت�س��ارك فيها«، 
لي�س �سوى حماولة فا�سلة 
وغبية ت�س��عى من خاللها 
الوليات املتحدة لتح�سن 
وجهه��ا الإجرامي القبيح 
و�س��رف الأنظار عن دور 

اأمري��كا ال�س��رتاتيجي يف قي��ادة الع��دوان 
على ال�س��عب اليمني، والتن�س��ل عن جرائم 
اخلان��ق  واحل�س��ار  اجلماعي��ة  الإب��ادة 
اأعوام..واأ�س��اف:  اأربع��ة  من��ذ  امل�س��تمر 
يعلم ال�س��عب اليمني اأن اأمريكا هي اأ�س��ا�س 
العدوان وجوهره واأن النظامني ال�سعودي 
والإمارات��ي لي�س��ا �س��وى قفازات رخي�س��ة 
ل ميك��ن اأن تغط��ي حقيق��ة يديه��ا القاتلتني 
م��ن م�س��وؤولية �س��فك ال��دم اليمني..واأك��د 
جاب��ر اأن��ه ل يخفي عل��ى اأح��د اأن العدوان 
على اليم��ن اأعلن م��ن العا�س��مة الأمريكية 
وا�سنطن م�سرا اإلى �سهادة واعرتاف عادل 

اجلب��ر وزي��ر خارجي��ة العدو ال�س��عودي 
ب��اأن الع��دوان على اليمن مت الإع��داد له مع 
وا�س��نطن لع��دد م��ن الأ�س��هر قب��ل بدئ��ه يف 
ال�س��اد�س والع�س��رين من مار���س 2015م، 
وكذا �سهادات القيادات الأمريكية واعرتاف 
الإدارت��ني الأمريكيت��ني ال�س��ابقة واحلالية 
باأدوارهم��ا يف قي��ادة الع��دوان اجلائر على 

اليمن.
اأن  اإل��ى  جاب��ر  ون��وه 
وا�س��نطن هي القائد الأول 
لتحالف الع��دوان وهي من 
الفتاكة،  بالأ�س��لحة  تزوده 
وحت��دد الأه��داف املدني��ة 
لغارات��ه القاتل��ة بوا�س��طة 
�سباطها املناوبني يف غرف 
ال�س��عودية  يف  العملي��ات 
ت�س��ارك  كم��ا  وارتري��ا، 
بجنودها يف تعذيب واغت�س��اب املعتقلني يف 
ال�سجون ال�س��رية يف املحافظات اجلنوبية، 
كما تقوم بعرقلة عملية ال�سالم يف اليمن ولها 
دورها الرئي�س��ي يف ف�سل م�ساعي املبعوثني 
الأمميني ال�س��ابقني من خالل ال�س��غط على 
ال�س��عودية للت�س��دي جلهودهم��ا م��ن اأجل 

ال�سالم.
ولفت اإل��ى اأن ت�س��ريحات وزي��ر الدفاع 
الأمريك��ي يف هذا التوقيت تك�س��ف عن نوايا 
الوليات املتحدة الأمريكية لعرقلة م�ساعي 
املبع��وث الأمم��ي يف اليم��ن مارت��ن غريفث 

ل�ستئناف امل�ساورات ال�سيا�سية.

ناطق حكومة اإلنقاذ يسخر من محاوالت امريكا 
التنصل من دورها في قيادة العدوان على اليمن
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تغي��ر  يف  الأم��ل  بحب��ال  املتعلق��ة  والأ�س��وات 
املوؤي��د  التحال��ف  خط��اب  ب��ني  والتائه��ة  املواق��ف 
وخطاب املعار�س��ة املنافقة �س��د العدوان.. نتيجة 
ت�س��ابك امل�سالح ، وخلط لالأوراق اأفقد احلرب نبلها 
وقوانينه��ا وخطوطه��ا احلم��راء رغم الت��زام اليمن 
بهذا النبيل وبهذه القواعد واخلطوط ، فبعد تال�سي 
هدف الو�س��ول اإل��ى احتالل اليمن وال�س��تفادة من 
موقعه بعد اخ�س��اعه للو�س��اية بالقوة الع�سكرية ، 
ميار���س اتباع حتالف العدوان دعاره ع�س��كريه لكل 
ما يحق��ق لهم ذلك حتى لو ا�س��تدعى الأم��ر ارتكاب 
جم��ازر جماعي��ه ب�س��كل متعم��د تعقبه��ا اعرتافات 
وا�سحة و�س��ريحة بان الطفال والن�ساء وامل�سنني 
اهداف ع�س��كرية م�س��روعة ويج��ب ابادتهم كما قال 
ناط��ق الع��دوان الرهاب��ي املالك��ي ، وهو م��ا حول 
احل��رب العدوانية على اليمن اإلى ما ي�س��به النزوة 
و اإ�س��باع رغب��ة النظ��ام ال�س��عودي والمارات��ي يف 
باأوروب��ا  الدموي��ة  النازي��ة  مرحل��ة  اإيل  الو�س��ول 

وال�س��هيونية الوح�سية بفل�س��طني ولبنان والإبادة 
الأمريكي��ة الإجرامي��ة بفيتن��ام والع��راق. وليبي��ا 
فت��اه نب��ل احل��رب يف مي��دان للدع��ارة الع�س��كرية 
التي �سا�س��تها الغرب وع�س��اقها العراب ال�سهاينة 

ليوؤ�س�سوها كنهج م�سروع...
اإذا كانت الدعارة - حمرمة يف ال�سرائع ال�سماوية 
ففي القراآن الكرمي عدة اآيات حترم الدعارة وتعاقب 
ال��زاين والزانية مائة جلدة وقد ت�س��ل عقوبتهما حد 
الإع��دام رمي��ا باحلج��ارة اإذا كانا متزوج��ني ، ويف 
امل�س��يحية يعت��رب الزنا خطيئة تبعد الب�س��ر عن اهلل 
وتعترب و�س��ية ))لتزن (( اإحدى الو�س��ايا الع�سر 
– فاإن الدعارة ال�سيا�س��ية تبدو �سلعة رائجة هذه 
الأي��ام ل قوانني ت�س��بطها، ول ديان��ات حترمها ول 
ت�س��تطيع جمابهته��ا  اع��راف  قوان��ني جترمه��ا ول 
ول��ن يك��ون التعب��ر ا�س��تعاريا اإذا اأطلقن��ا مفه��وم 
الدع��ارة الع�س��كرية عل��ى ما نعي�س��ه الي��وم ما دام 
اله��دف واح��د ف��اإذا كان الرائج يف الدع��ارة هو بيع 

اجل�س��د مبقابل مادي، واإباحة كل الو�س��ائل لإغواء 
الزب��ون باإظه��ار املفات��ن، والأث��ارة يف احل��ركات، 
وترك كل القيم والأعراف يف اخللف فاإن الع�س��كري 
وال�سيا�س��ي والعالم��ي الغازي واملرت��زق واملوؤيد 
للع��دوان عل��ى اليم��ن ميار�س��ون الدع��ارة مبج��ال 
ال�سيا�س��ة والع��الم وامليدان الع�س��كري ول نتبعد 
عن مو�س��وعنا فان باملجال الع�سكري برزت ظاهرة 
ويع��د الغ��زاة باأ�س��ياء يعرف��ون ه��م م�س��بقا باأنهم 
ل��ن يلتزم��وا بتحقيقه��ا وهو النت�س��ار عل��ى اليمن 
بخو���س احل��رب الع�س��كرية ب�س��رف ونب��ل ولك��ن 
عرب الدعارة الع�س��كرية ممك��ن حتقيقها كما يظنون 
فاأمري��كا متار���س الدعارة الع�س��كرية بال�س��عودية 
والم��ارات ودول اخ��رى وال�س��عودية والم��ارات 
ميار�سون الدعارة الع�س��كرية بجيو�سهم واملرتزقة 
ال�سخ�س��ية  املنفع��ة  اأو  وامل�س��لحة  والرهابي��ني 
القذرة جمعتهم لرتكاب اجلرائم بالآلة الع�س��كرية 
الأمريكي��ة  الع�س��كرية  الدع��ارة  ان  �س��ك  ل   ...
ال�س��عودية ه��ي لتحقي��ق امل�س��لحة ال�س��تعمارية 
،وا�ستح�س��ار الق�س��د م��ن متزي��ق اليم��ن وتدمره 
بنيويا وا�س��تعباده �س��عبياً، وتوظيف كل ال�سبل من 
اأجل الك�س��ب ال�س��رتاتيجي اإن الدعارة الع�س��كرية 
هي �س��رعنة قتل الطفال والن�س��اء وامل�س��نني بالألة 
م�س��روعة  ع�س��كرية  اهداف��ا  باعتباره��م  احلربي��ة 
وه��ذه �س��ابقة يف التاري��خ الع�س��كري ل ي�س��لكها ال 
اأرب��اب اجلرمية الدموية ال�س��وداء يف اي جمال اخر 
وقادة اجليو�س هم ارباب الدعارة الع�سكرية وعلى 

راأ�س��هم البنتاغون المريكي وبن �س��لمان وبن زايد 
وللعل��م ل ميار���س الدع��ارة الع�س��كري ال جيو�س 
منحط��ة و�س��يعة جبانة ل تثق بقدارته��ا ول توؤمن 
بكفاءتها ول متتلك هدفا ابدًا.. المم املتحدة اي�س��ا 
واغل��ب دول الع��امل تنظر للدع��ارة الع�س��كرية من 
خ��الل �س��متها وتاأييدها امل�س��ترت بانها ح��رب حّرة 
ل ت�س��بطها قوان��ني ول اع��راف ول �س��رائع وه��ذه 
النظ��رة ه��ي تاأيي��د جلرائ��م احل��رب الت��ي يرتكبها 
الغ��زاة مبقاتالته��م و�س��فنهم احلرب �س��د املدنيني 
كونهم جزء من هذه احلرب واهداف ع�سكرية يجب 
�س��ربها وفق دينهم الع�س��كري اجلديد لذلك تو�سف 
بالدع��ارة الع�س��كرية املحرم��ة لكن عند م�سا�س��ي 

الدم��اء والرهابيني والقتلة ه��ي قانونية واأخالقية 
وهذا مل يعد ينكره��ا المريكيون وادواتهم "النظام 
ال�س��عودي والمارات��ي" فم��اذا ن�س��مي ذلك �س��وى 
دعارة ع�سكرية متار�س لنتزاع نتيجة غر م�ستحقة 

من ميدان اخر... 
باخلت��ام ان جماهدي اجلي�س واللجان ال�س��عبية 
يخو�س��ون املعركة بنبل و�سجاعة واخالق وقيم يف 
املقاب��ل يخو�س الغ��زاة واملرتزقة احل��رب بدعارة 
خمالفة للقوانني والعراف وال�س��رائع لكن ال�س��وؤال 
هل �س��يحققون م��ا يري��دون .اجلواب.. ل��ن يحققوا 
�س��وى الهزمي��ة واخل�س��ارة والذلل... وللحدي��ث 

بقية

الدعارة العسكرية األمريكية - السعودية.. ظاهرة إجرامية حتولت الى نهج مشروع
م��رت اربع��ة اع��وام اإل ب�ش��عة ا�ش��هر عل��ى انط��اق احلمل��ة الإقليمي��ة الدولية 
العدوانية الق�ش��ى وال�ش��د اجراما ودموية وتدمريًا عرفتها الب�ش��رية ويف الوقت 
الذي تعمل كل دولة ومنظمة �شريكة بالعدوان على ا�شتمالة بقية العامل للت�شويت 
ل�شال��ح العدوان ، ياحظ اليوم ان خفوت هذه احلمل��ة العدوانية و�شلت منت�شفها، 
وبني ارتفاع الأ�شوات الداعية ملواجهة احلرب العدوانية ودعوة اأي فاعل ع�شكري 

مهما كان لونه ان يتدخل لوقف حرب الإبادة الأمريكية ال�شعودية، 

احلـرب النــاعمة.. حرب عدوانية شرسة ضد الشعب اليمني
بعيدا عن خط املفردات وامل�س��طلحات واملفاهيم وال�ساليب 
ال�سيطانية التي ي�ستخدمها الغزاة ومرتزقتهم يف حربهم الناعمة 
�س��د ال�سعب اليمني ال ان اغلب ال�س��عب اليمني لحظ وادرك 
طيلة اربعة اعوام من خالل اكت�ساب معرفة لباأ�س بها عن هذه 
احل��رب وماهيته��ا وان كانت كخط��وط عري�س��ة ولكنها مفيدة 
تكف��ي ملن��ح املواط��ن اليمني ح�س��انة عقلية نف�س��ية اجتماعية 
فكرية ثقافية من هذه احلرب ال�س��يطانية التي ت�س��تهدف العقل 
وال�س��تخباريون  الع�س��كريون  املخت�س��ون  والنف���س..اأدرك 
المريكي��ون ان الع��دوان الع�س��كري مل يحق��ق النتائ��ج الت��ي 
من اأجلها �س��نت احل��رب العدوانية، وهي الهيمنة وال�س��يطرة 
عل��ى اليمن ومتزيق��ه اجتماعيا وجغرافياً، لذل��ك وجدت قيادة 
العدوان اأن املدخالت يف ا�س��تخدام القوة الع�س��كرية املبا�سرة 
تفوق مبائة �سعف املخرجات امليدانية وهذا ما ا�ستدعى اإعادة 
النظر يف تلك املدخالت وتنظيمها كل عام وتدويرها مع التجديد 
امل�س��تمر وتوجيهه��ا مب��ا يحق��ق التاأث��ر املتمث��ل يف ال�س��يطرة 
والهيمن��ة ب�س��كل مت�سل�س��ل من خ��الل اعتماد احل��رب الناعمة 
كق��وة موازي��ة للحرب الع�س��كرية كون احل��رب الناعمة تتميز 
بقلة التكاليف واملوارد وباأق�سر ال�سبل، خ�سو�ساً اأن املواجهة 
الع�سكرية تعي�س ت�سابقاً يف اخت�سار الزمان واملكان والتكاليف 
كا�س��رتاتيجية عدوانية فيما تت�سدى لها ا�س��رتاتيجية دفاعية 

مينية فعالة هي "النف�س الطويل والثبات الواعي"
■ ■ ■

ان العم��ل العدواين الجرام��ي الناعم املنظم الذي ي�س��تعني 
بالأدوات والأ�ساليب التبليغية الت�سليلية والإعالمية املفربكة 
وال�سيا�س��ية املحرفة والنف�س��ية الإجرامية وذل��ك للتاأثر على 
الدولة وال�س��عب باليم��ن بهدف تغير روؤاها وقيمها و�س��لوكها 
عرب ادوات ال�س��غط العقلي والنف�سي ا�س��افة الى �سن حمالت 
اعالمي��ة كثيف��ة لتغي��ر الأفكار العام��ة وتغير روؤى و�س��لوك 
اليمني��ني ال�سيا�س��ي م��ن خالل ا�س��تهداف القيم وال�س��وابط يف 
املجتم��ع اليمني وتوؤدي اإلى تغير النماذج ال�س��لوكية الثورية 
احلرة املوجودة واإيجاد مناذج ا�ست�س��المية جديدة تتعار�س 
م��ع النماذج ال�س��لوكية الثوري��ة املقاومة للهيمنة وال�س��يطرة 
والو�س��اية وال�س��تعمار الجرامي.. حيث ركز اعالم العدوان 
على م�س��ارين "م�س��ار الرتويج ان اليمن املقام للعدوان ي�س��كل 
خط��ر على المن وال�س��المة العاملية وي�س��كل خط��ر على المن 
اخلليج��ي والعرب��ي وان اليمن املقاوم ه��و اداة لإيران ووالخ 
وان اليمن ي�سكل خطر على الكيان ال�سهيوين هذا على امل�ستوى 

القليم��ي وال��دويل اما عل��ى امل�س��توى الداخلي ان ان�س��ار اهلل 
يوؤ�س�س��ون نظام��ا كم��ا اطلق عليه��ا الغ��زاة واملرتزق��ة "نظام 
�س��اليل كهنوت��ي طبق��ي" وان ان�س��ار اهلل يري��دون اقامة ولية 
الفقيه وان ان�س��ار اهلل يريدون تغير اليمن تغير جذري والخ 
وامل�س��ارات كث��رة للحمالت الإعالمي��ة منها امل�س��ار املناطقي 
وامل�س��ار الطبقي وامل�س��ار املذهبي وامل�س��ار ال�سيا�سي وامل�سار 
الثقايف وهذه امل�س��ارات ي�س��ن الغزاة واملرتزقة حربا ت�سليلية 
فتنوي��ة �س��يطانية خبيث��ة ت�س��تهدف العق��ل اليمني والنف�س��ية 
اليمني��ة طبع��ا هذه احل��رب يخو�س��ها اعالميون و�سيا�س��يون 
مرتزق��ة وغزاة على �س��بيل املثال عل��ي البخيتي وحممد جميح 
وعبا���س ال�س��العي وبقي��ة املرتزق��ة العالميون الذي��ن لديهم 
مه��ام ينفذونه��ا بامليدان العالم��ي وكل فري��ق يخو�س مبجال 
اما املجال الطائف��ي او املناطقي املذهبي او الطبقي او احلزبي 
ان  وحقرة....ل�س��ك  خ�سي�س��ة  ت�س��ليلية  عدواني��ة  وبلغ��ة 
هذه احل��رب الناعمة ي�س��نها الغزاة واملرتزقة باطار م�س��روع 
امريكي-�س��هيوين ل�س��تهداف ال�س��عب اليمني لن ال�سعوديني 
والماراتي��ني واملرتزق��ة اليمني��ني لي�س��وا موؤهل��ني ال��ى تبني 
المريكي��ني  دون  وتنفيذه��ا  الناعم��ة  احل��رب  ا�س��رتاتيجية 
وال�س��هاينة ولو نالحظ العالم ال�س��هيوين والمريكي لوجدنا 
تطابق��ا كامال م��ع احلمالت الإعالمي��ة ال�س��عودية والإماراتية 
ا�سلوب واداة وفكر ومفاهيم وم�سطلحات ووالخ "نهج اعالمي 

و�سيا�سي عدواين متكامل"
■ ■ ■

هن��اك مب��داأ يق��ول اإن الق��وة الع�س��كرية اأي��اً كان تاأثره��ا 
و�س��طوتها تبقى تعاين من ال�سعف اأو هي ال�سعف بعينه وهذا 
م��ا يعاين منه الغ��زاة واملرتزق��ة ، وهذا ما ا�س��تنتجه اخلرباء 
الع�س��كريون والباحثون ال�سرتاتيجيون من تلك القوة املهولة 
لتحالف العدوان القليمي الدويل �س��د اليمن وكيف مار�س��ها يف 
حماول��ة فر�س هيمنت��ه واإرادته على اليمن لكن ق��وة التحالف 
الع�س��كرية �س��رعان ما اآلت اإلى الت�س��ظي والن�س��طار وتكبدت 
الهزائ��م واخل�س��ائر الكب��رة وفق��دت ق��وة التحال��ف العدواين 
كيانها الع�س��كري ب�سبب ا�س��تخدامها الدموي الوح�سي املجرد 
ال��ذي مل يك��ن متوازن��اً م��ع مقوم��ات اأخ��رى حت��د م��ن تاآكلها 
وانهيارها وبالتايل انهيار منظومة التحالف، كما اأرجع بع�س��هم 
اأ�س��باب تبني القوة الإعالمية الناعم��ة اإلى اخلوف والتوج�س 
م��ن �س��ياع مثل��ث الق��وة الذهبي ال��ذي ينح�س��ر يف الأ�س��لحة 
املتط��ورة وامل��وارد املالي��ة والنفوذ ال�سيا�س��ي والدبلوما�س��ي 
لتحالف العدوان . ومتثل هذه املعاير اأ�س���س القوة فاإن اأح�س��ن 
توظيفها ميكن احلديث عن قوة واإن اأ�سيء ا�ستخدامها يح�سل 
�س��عف وهزمية وخ�س��ارة يف ق��وة اإي حتالف وتتح��ول القوة 
املتفوق��ة اإل��ى �س��عف وهزمية ثم ا�ست�س��الم، وه��ذه متثل اأحد 
املنطلق��ات الرئي�س��ة لتبن��ي ا�س��رتاتيجية القوة الناعمة �س��د 

اليم��ن لن حتال��ف العدوان فقد قوته الع�س��كرية نتيجة �س��وء 
ا�ستخدام و�سعف التخطيط وف�سل الإدارة العملياتيه مما منح 
اليمن فر�سة ذهبية لنقل املعركة الع�سكرية الى عقر دار الغزاة 
وه��ذا ما اأ�س��اب الغ��زاة باجلنون واله�س��ترية فع��اد حتالف 
الغزاة الى �س��ن احلرب الناعمة ب�س��كل او�س��ع وب�سورة اقبح 
لكن وهلل احلمد نتيجة الوعي الوا�س��ع لدى ال�سعب اليمني رغم 
ال�س��عف العالمي وحمدوديته ان يحقق انت�سارات كا�سحة يف 
مي��دان احل��رب الناعمة ولكن ه��ذا ل يكفي حي��ث يحتاج اليمن 
الى تو�س��يع ه��ذه احلرب وتطوي��ر اداوتها وتو�س��يع ميادينها 
اك��رث لكي يقلب احلرب الناعمة العدوانية الى معاناة وماآ�س��ي 

للغزاة ...
م��ا ميي��ز اليمني��ون انهم ادرك��وا بوعي كامل م��ا حتدث عنه 
قائ��د الث��ورة وحفظوا كل ما �س��رده يف خطابات��ه وفهموه جيدا 
عن احل��رب الناعمة والتي او�س��ح انه��ا هي ا�س��تبدال الدّبابة 
بالإعالم، واجليو�س بالعمالء واخلونة والرهابيني، والحتالل 
الع�س��كري بالحتالل الفكري والأيديولوجي، واحتالل الأبدان 
باحت��الل النفو���س والأرواح والعقول، وتكري���س هزمية الفرد 
واملجموع يف اأّي بقعة باليمن كبديل ل�ستخدام القوة الع�سكرية 
املهزومة املاأزومة الغارقة يف م�س��تنقع اخل�سران والذلل ومن 
جانب اخر اريد ال�س��ارة اليه لأهميته ان غرف احلرب الناعمة 
على تفجر املتناق�س��ات يف الداخل اليمني وتاأجيج ال�سراعات 
وبّث الفو�س��ى واإقن��اع اليمنيني اأّنهم عاج��زون ميتون غائبون 
هم��ٌج رع��اٌع متوّح�س��ون وان ال�ست�س��الم ه��و احل��ل ووال��ح 
�س��ة يف هذا  .ومن ه��ذه الفرق فرقة كيدون املو�س��ادية املتخ�سّ
املج��ال، ووحدة التخطيط الإلكرتوين يف مرك��ز الأبحاث التابع 
للمخاب��رات الأمريكي��ة، ووح��دة 8200 ال�س��هيونية املعروفة 
با�س��م SIGINT وه��ذه الف��رق لديها عم��الء حمليون وعرب 
مهمتهم احلديث عن اليمن اعالميا حيث يوّجهون عقول ال�سباب 
املغرر بهم او امل�ساهر املنتفعني يف و�سائط الت�سال ويخلطون 
احلاب��ل بالناب��ل م�س��تغّلني يف ذل��ك غي��اب احل���ّس الجتماعي 
والقت�س��ادي و الأمني والثقافة الأمنية واملجتمعية عند كثٍر 
من ال�سباب الذين يعانون من احل�سار القت�سادي وحالة الفقر 
وانع��دام الوظائف والخ حيث يوجهونهم عرب ا�س��تغاللهم لكي 
يواجه��ون الدولة اليمنية الثورية املقاوم��ة للعدوان واجلي�س 
واللجان ولكن يف�سلون ويف�سلون و�سيف�سلون من خالل تر�سيخ 
الوع��ي ال�س��حيح والثقاف��ة ال�س��ليمة وحمارب��ة امل�س��طلحات 

واملفاهيم اخلبيثة والعبارات ال�سيطانية الفتنوية
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الحرب على اليم��ن من اأغ��رب واأب�شع ح��روب الوكال��ة واأكرثها عبثا بحي��اة �شعب 
ومقدرات��ه، فق��د اأوهم��ت امريكا النظ��ام ال�شع��ودي قبل �شن��وات باأنه ق��ادر على ح�شم 
ال�شراع ال�شيا�شي هناك والتحكم بهذه الدولة بغزوة جوية، لكنها ف�شلت وامتدت حلرب 
ا�شتن��زاف بلغ��ت كلفته��ا املنظ��ورة حتى الأن مئ��ات امللي��ارات، فالقرار من �شن��ع اأمريكي 
واملنفذ هي ال�شعودية، اليمن دولة فقرية املال والقت�شاد والدارة رغم ثرواتها الهائلة 
مب��ا فيه خارطته��ا اجلغرافية الربي��ة واملائي��ة ال�شرتاتيجية والهامة للع��امل، نظامها 
ال��ذي �شط��ا على احلكم كما �شطا من �شبقوه طل��ب الدعم من ايران وحتالف معها حتالفا 
اأمينا بعك�س حتالف ال�شعودية مع امريكا غري الأمني، وا�شبح دعم ايران لليمن يف �شياق 

�شراعها مع ال�شعودية واأمريكا ولي�س يف ظني اأعمق من ذلك.

مـــــــاجــــــــد الوشــــــلـــــي 

عل��ى م��دى �شن��وات عدي��دة وطفولة اليم��ن ل تزاُل 
الدي��ن والأخ��اق  ن��رياِن ع��دٍو ل يع��رف ع��ن  حت��ت 
والإن�شانيِة �شيئا ، وعلى مراأى وم�شمع عامٍل ل يقُلّ عنه 
دموي��ة واإجرام��ًا ووح�شية، ف��الأول يقت��ُل بطائراته 
و�شكوت��ه،  ب�شمت��ه  يقت��ُل  الآخ��ر  وذاك  و�شواريخ��ه 
ويقب��ل على نف�ش��ه و�شمة الع��ار لتاريخ��ه وم�شتقبله، 
وي�شم��ت جوارح��ه حت��ى ل ي�شبح يف قائم��ة الن�شال، 

ويخ�شى اأن ت�شيبه اأوهام املعتدين  .. !
نع��م هذه ه��ي احلقيقة وهذا ه��و امل�شهد امل��وؤمل على 
طفول��ة الإن�شاني��ة ونح��ن ناحظ بني احل��ني والآخر 

اأنهم  مل ي�شتثنوا  ب�شواريخهم املعتدية اأحدا .. !
وه��ا هو احل��ال اأننا نراها  تنزُل دون ا�س��تئذاٍن لتداهم الأبرياء 
دون رحم��ٍة وحتوله��م اإل��ى اأ�س��الٍء متناث��رة .. ! تاأت��ي طائراتهم 
لتق��ذف �س��واريخها وترحُل تارك��ًة خلفها رائحة امل��وت ل تفريق 
ب��ني م��دين ول حمارب، ل ب��ني ال�س��غر والكبر. لقد �س��بوا جام 
حقدهم على كل اآثار احلياة والإن�سان، وجعلوا من اليمن م�سرحاً 
عبثي��اً لتج��ارب اأ�س��لحتهم املتلطخ��ة بدم��اء الأبري��اء م��ن اأبن��اء 
ال�س��عب اليمن��ي  .. ! ويف النتيج��ة نرى جميعهم مدني��ني اأبرياء ، 
ن�س��اء واأطف��ال ، رجاٌل وم�س��ّنون ، ذكوٌر واإن��اث ، وكاأنها تريُد اأن 
تكون عادلًة يف اإجرامها فتقتل اجلميع بال ا�س��تثناء.  طفولة اليمن 
اأ�س��بحت عنوان��ا ل��كل مظلومي��ة الع��امل لأن اختزل��ت ب��ني كفتها 

حروف الأوجاع واأبجدية الآلم  .. !
وهن��ا ل ب��د من تذك��ر بالإح�س��ائية التي فاقت الت�س��ور حول 
اجلرائم امل�س��تمرة م��ن قبل التحال��ف ال�س��عودي الأمريكي بحق 
طفول��ة اليم��ن. فقد بلغ ع��دد القتلى من الأطفال م��ا يقارب 3359 
واجلرح��ى 3310  واجمايل ال�س��حايا 6669 بح�س��ب اح�س��ائية 

املركز القانوين للحقوق والتنمية.
وهن��ا ُنذك��ر باجلرمي��ة الكربى بح��ق اأطف��ال اليم��ن  اخلمي�س 
بتاري��خ 9\8\2018 ، ط��الب �س��حيان يف مدينة �س��عدة  الذين 
ا�س��تهدفهم طائرات التحالف ال�س��عودي الأمريكي  بغارٍة معتدية 
ل تقُلّ ب�ساعًة عن �سابقاتها ، راح �سحيتها  حوايل 51 �سهيدًا و 79 
جريح��اً  ُجُلّهم من الأطفال  واملدنيني الذي��ن كانوا يف طريقهم اإلى 

مركزهم التعليمي..
وهذه اجلرمية التي ا�ستنكرتها منظمات دولية واإقليمية واأكدت 
على عدم م�سروعية الغارات واملجازر على املدنيني والأبرياء من 

اأبناء ال�سعب اليمني مل  تغر من موازين املعادلة �سيئا.. !
هذِه امل�ساهد وغرها التي تخالف كل قوانني الإن�سانية وت�سرب 
بها عر�س احلائط، ول تبايل باأي من الأعراف الدولية والتي حترم 

كل اأنواع القتل �سد الطفولة، وجتعل من ق�سايا الإن�سانية عنواناً 
عري�س��اً وخطاً اأحمرًا  يف املحكمة الدولي��ة وجمل�س الأمن الدويل، 
وُتقي��م العقوب��ات واحلروب عل��ى من خالفه��ا ؛ اإل اأننا جندها يف 
اليم��ن غائبًة عن ذلك بكل قوانينها وبراجمها، وهذا ما يجعُل دول 
العامل م�سرحاً للعبة الأمم وع�سوائية القرار ملن ميلُك القوة…!

ونالح��ُظ ردود الفع��ل الدولية ولعل اأبرزها منظمة اليون�س��يف 
التي �س��األت يف ت�س��ريحها بعد جرمية طالب �سحيان :  هل يحتاج 
الع��امل اإلى املزيد من الأطف��ال القتلى لوقف احل��رب على اليمن؟ 

ول اأعذار بعد  مقتل العديد من الأطفال يف الهجوم على �سعدة.
وجن��د من ي�س��اوي بني ال�س��حية واجلالد يف مواقف��ه، وها هي  
من�س��قة ال�سوؤون الإن�س��انية بالأمم املتحدة تقول : اأطراف النزاع 
يف اليمن يجب اأن تلتزم بالقانون الدويل… ثم يقولون انها الأزمة 

الإن�سانية الأ�سواأ يف العامل!
اإذا كان��ت ق�س��ية اليم��ن بهذا احلج��م فلماذا كل هذا التغا�س��ي 
عما يحدث رغم املجازر املهولة بحق املدنيني والأبرياء ؟ لبد من 
اع��ادة النظر يف كل م��ا يحدث حتى جتدي نفع��ا يف ايقاف احلرب 

العدوانية على كل مقومات احلياة اليمنية ..
واملفارق��ُة العجيب��ة ح��ني ت�س��مع تربي��رات الع��دوان باأنه��م 
ق�سفوا اأخطر �س��بكة كانت تعُد للمنظومة ال�ساروخية والقتالية، 
ويتباه��ون ب��كل ه��ذه اجلرائ��م واأنه��ا �س��من ر�س��د دقي��ق وعمل 
خمابرات��ي تتب��ع كل خطواته��م ؟! هل يعقل اأنن��ا يف القرن الواحد 
والع�س��رين بكل تط��وره يف برام��ج التكنولوجيا احلديث��ة اأنها مل 

ت�ستطيع اأن تفرق بني الأطفال واملقاتلني ؟!  ..
اإّن  ه��ذه اجلرائ��م العدواني��ة  بح��ِق اأطف��ال اليم��ن كفيل��ٌة باأن 
تكون ال�س��بب الرئي�س��ي ملالحقة النظام ال�س��عودي والماراتي يف 
كل املحاف��ل واملحاك��م الدولي��ة، وتعريته اأمام ال��راأي العام حتى 
ل تبق��ى اأي م��ربرات حول م�س��روعية اعتدائه عل��ى اليمن، لأننا 
نالحظ باجلرم امل�س��هود اأنه��ا جرائم حرب يعاق��ب عليها القانون 
ال��دويل ول تقبلها املواثيق واملعاهدات الدولية، ف�س��حايا القنابل 
العنقودية �س��اهدة على دموية الإجرام بح��ق اأطفال اليمن وعلى 

مدى �سنوات عديدة ..
هل اأ�س��بَح �س��مُر الإن�س��انية ميتاً اإلى درجة اأنك مل تُعد تفرق 
بينه وبني حروف ال�س��مت وابجدية ال�س��كوت ؟ اأين هي ال�سرعية 
الدولي��ة و” الأم��م املتح��دة ” ، وجمل�س الأمن ال��دويل ، وجامعة 
ال��دول العربية  ومنظمة التعاون الإ�س��المي بل اأين هي �س��عارات 
الإن�سانية واحلرية ومدعي الثقافة الإن�سانية ؟!  هل اأ�سبح معنى 
احليادي��ة ع��دم التدخ��ل يف الدف��اع عن الطفول��ة ؟! اأي��ن القوانني 
وال�س��رائع واللوائ��ح الدولية التي تنادي بحفظ و�س��يانة الدماء 
واح��رتام اإن�س��انية الإن�س��ان؟ اأمل تع��د كافية تل��ك اجلرائم حتى 
ت�س��بح املعادلة وا�سحة لكل من لزال ينظر بنظرات واهمة حول 

ما يحدث يف اليمن ...؟
 كاتب يمني*

تقارير

ف������������ي ال��������ي��������م��������ن ذب����������ح����������ت ط����������ف����������ول����������ة  اإلن�������س�������ان�������ي�������ة 

مرًة اأخ��رى ل يجُد حتالُف العدواِن ال�س��عودي 
الأمريكي من فري�س��ٍة �س��هلة ومتاحة لالنق�س��ا�ِس 
عليه��ا والتعبِر ع��ن حالِة الياأ���سِ والإحباِط التي 
يعي�ُسها نتيجَة ف�سلِه الع�س��كرِيّ يف تركيِع ال�سعِب 
اليمنِيّ واإخ�س��اِعه على مدى ثالثة اأعوام ون�سف 
بح��ِقّ  �س��عدة  �س��حيان  جم��زرُة  الأطف��ال..  اإّل 
الع�سراِت من الرباعم �ساهٌد جديٌد على اأَنّ الطفولَة 
يف اليم��ن ُتذبُح من الوريد  اإل��ى الوريد على مائدِة 

املجتمِع الدويِلّ ال�سامِت واملتواطئ.
�س��باح ي��وم اخلمي���س التا�س��ع م��ن �س��هر اآب/ 
اأغ�س��ط�س ... كان الع�س��رات م��ن ط��الب املراك��ز 
ال�س��يفية لتعليم القراآن الكرمي وعلومه على موعد 

مع رحلة ترفيهية.. رحلة الالعودة.
ي�س��تقلون احلافل��ة والفرح��ة تغمره��م   وه��م 
بع��د لي��ل طويل �س��لب نومهم، اأت��ى دواع�س اجلو 
ليخطف��وا فرحة ه��وؤلء الأطف��ال واأرواحه��م معاً 

لتنتهي الرحلة قبل اأن تبداأ.
الفاجع��ة وقعت، والأ�س��الء تناث��رت وامتزجت 
معه��ا دم��اء الط��الب م��ع املعلم��ني بفع��ل قناب��ل 

اأمريكي��ة بريطاني��ة انق�س��ع غباره��ا عل��ى م�س��هد 
ماأ�س��اوي اختلط��ت فيه م�س��اعر احلزن والأ�س��ى 

بالرجاء والتمني.
والنا�س يهرعون اإلى م�س��رح اجلرمية اأنفا�س��هم 
حمبو�س��ة واأرواحهم مقبو�سة وقلوبهم تخفق اأملا 
وقهرا �س��بق الأج��ل الآمل فاجته الأب لحت�س��ان 
طفله ال�س��هيد بني ذراعي��ه والأم هناك اأغمي عليها 
من هول ال�سدمة وثمة من كان يقلب بني ال�سحايا 
بحث��ا عن قري��ب اأو جري��ح يتلوى من �س��دة الأمل 

وامل�ساب لي�سعفه.
امل�سهد كان قا�سيا وال�سور موؤملة تختزل ماأ�ساة 
�س��عب ل ينظر العامل املنافق ملظلوميته ول يبدي 
اأي حت��رك للمج��ازر اليومي��ة بحق��ه رغ��م اكتمال 

اأركانها ومعرفة فاعليها وداعميها.
وقد بلغت ال�س��فاقة والوح�سية منتهاها مل يجد 
ناط��ق الع��دوان ال�س��عودي الأمريكي م��ن دعوى 
لتربي��ر واحدة من اأب�س��ع جرائم حربه��م املرتكبة 
بح��ق ال�س��عب اليمني اإل ادعاءه الف��ج باأن الهدف 
ع�س��كريا وم�س��روعا م��ا ين��م ع��ن حقد دف��ني لدى 

م�سوخ الع�سر وا�س��تهتار وا�سح باأرواح الأطفال 
واملدنيني.

وهكذا ومع �سبق الإ�سرار والرت�سد اأقر املجرم 
بجرميت��ه الب�س��عة بحق ع�س��رات الأطف��ال وبكل 
تبج��ح وا�س��تكبار تباه��ى مبنظومة ا�س��تخباراته 
وجت�س�س��ه الأمريكية التي ر�س��دت حافلة الطالب 
قبل ا�ستهدافها ب�سكل مبا�سر دون مراعاة لتواجدها 
و�سط �سوق �س��عبي مكتظ بالنا�س وهو ما �ساعف 
من ح�س��يلة ال�سحايا يف �س��فوف املدنيني واأثبت 
بح��ق قب��ح املجتمع ال��دويل وع��ار الأم��م املتحدة 

رهينة املال ال�سعودي والهيمنة الأمريكية.
وطاملا وال�سعودية والإمارات تخدمان امل�سالح 
واملدار���س  املدني��ة  الأعي��ان  فجمي��ع  الأمريكي��ة 

وامل�ست�سفيات والأ�سواق ال�سعبية وحتى امل�ساجد 
ودور العب��ادة اأهدافا ع�س��كرية م�س��روعة، كذلك 
ف��اإن قتل وت�س��ويه الأطفال يف اليمن يتنا�س��ب كليا 
مع القانون الدويل والإن�س��اين بح�سب تعليق ناطق 
العدوان وهو يلوك يف حق ال�سحايا مزاعم تعك�س 

حجم الهزمية الأخالقية ملع�سكر العدوان.
امل�س��وؤولون عن اإطالق ال�س��واريخ وامل�س��غلني 
الطائ��رات  ا�س��تهدفتهم  الذي��ن  واملخطط��ني  له��ا 
املعادية يف �س��عدة بح�س��ب ادعاءات العدو كانوا 
اأطف��ال يف عم��ر الزهور ل ميلك��ون �س��يئا باأيديهم 
�س��وى ما حمله بع�س��هم من غذاء و�سراب زهيد يف 
حقائب خمتومة ب�سعار اليوني�سف منظمة الطفولة 
وتاآمره��ا  امل�س��بوه  بدوره��ا  جلهله��م  املذبوح��ة 

ب�س��متها الدائم ومواقفها اخلجولة يف قتلهم وقتل 
3000 اآلف طفل اآخرين قبلهم.

اأطف��ال لذنب لهم ول حول لهم ول قوة يخافون 
من اإبرة الطبيب ويبكيهم مرارة الدواء واحلديث 
ع��ن امل�ست�س��فيات اأمامه��م يرعبه��م ويقلقهم حتى 
وه��م جرحى ب��ني امل��وت واحلياة يح�س��بون لهذا 
لكن وبقدرة الإعالم ال�سعودي حتولوا  فجاأة  اإلى 

خرباء �سواريخ.
ومع كل ذلك الت�س��ليل والتاآم��ر، احلقيقة تبقى 
ثابت��ة ورا�س��خة فثقاف��ة القت��ل من اأج��ل القتل ان 
كان��ت �س��ائدة ل��دى "داع���س" فكي��ف اإذن ب���"اأم 
��ا َيْعَمُل  َ َغاِف��اًل َعَمّ �َس��َنَّ اهلَلّ الدواع���س".. ) َوَل حَتْ

امِلُوَن(. الَظّ

التحالف»العبري« يذبح الطفولة في اليمن على مائدة املجتمع الدولي..
إسماعيل المحاقري 
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لقمان عبداهلل

يف�س��ح ال�س��عب اليمن��ي كل ي��وم، بدم��اء اأبنائه 
واأ�س��الء اأطفاله ون�س��ائه، املزاعم املتكررة لنظاَمي 
اآل �سعود واآل زايد حول نظافة حربهما على ال�سعب 
اليمني. الدماء النازفة من اأج�س��اد �س��حايا جمزرة 
ط��الب �س��حيان يف �س��عدة ت�س��قط اإمرباطوري��ات 
الإع��الم اخلليجي��ة القائم��ة عل��ى التزوي��ر، وقل��ب 
احلقائ��ق، وبث التفرق��ة والتع�س��ب والغلو، متاماً 
كما اأ�س��قطتها امل�س��اهد الأخرة لأ�سرى من اجلي�س 
اليمن��ي واللج��ان ال�س��عبية وقع��وا يف اأي��دي ق��وى 
الع��دوان يف مديري��ة الدريهم��ي جن��وب احلدي��دة. 
للح��رب  امل�س��رتكة  الإدارة  ت�س��تعي�س  هك��ذا، 
)ال�س��عودية ������ الإماراتي��ة باإ�س��راف اأمركي( عن 
العج��ز عن الثبات، والقدرة على املنازلة امليدانية، 
بالتفوق يف ال�سالح اجلوي، وكذلك با�ستئجار القوى 
ال�س��لفية واإيكال مهمة القتال خارج القيم واملواثيق 
احلاكم��ة للحروب اإليها، لُتظه��ر وجهها احلقيقي يف 

اإدارة التوح�س.
ي��وم اأم�س، انت�س��ر �س��ريط فيدي��و يظهر قيام 
عنا�س��ر تابعني للميلي�س��يات املدعومة اإماراتياً 
عل��ى جبهة ال�س��احل الغربي بنقل ثالثة اأ�س��رى 
م��ن اجلي���س واللجان م��ن اأر���س املعرك��ة اإلى 
ال�س��حراء، حيث مّت اإنزالهم من عربة اإماراتية، 
وتنفي��ذ حكم الإعدام بحقه��م. قبل هذه احلادثة 
بيوم��ني فق��ط، اأقدمت امليلي�س��يات نف�س��ها على 
اإع��دام اأ�س��ر جري��ح بالر�س��ا�س، ورمي��ه م��ن 

اأعلى اجلبل، بعدما جاءت الأوامر من م�س��وؤول 
املجموعة املقاتلة بت�سفيته، قبل اأن ُي�ستعَلم عن 
ا�س��مه وا�س��م حمافظته. احلادثت��ان املذكورتان 
لي�س��تا الوحيدتني يف �س��ياق احلرب على اليمن، 
فقد حملت هذه احلرب الكثر من عمليات اإعدام 
الأ�س��رى اليمنيني، كما �س��هدت يف ال�سنة الأولى 
منها قيام ف�سائل تقاتل اإلى جانب الإمارات ببيع 
اأ�س��رى من »اأن�س��ار اهلل« اإلى تنظي��م »داع�س«، 
الذي ن�س��ر لحقاً ت�سجياًل ُم�سّورًا يظهر تفّننه يف 

كيفية اإعدامهم.
وقائع لي�س��ت، بح��ال م��ن الأح��وال، منعزلًة عن 
ال�س��ياق الذي ُي�س��ّن فيه العدوان عل��ى اليمن. فكما 
اأهدافهم��ا  يف  تتطّلع��ان  والإم��ارات  ال�س��عودية  اأن 
غر املعلنة اإلى اإخ�س��اع اليمن بانتقا�س �س��يادته، 
ومنعه من ال�ستفادة من موارده وموقعه احليوي، 
لعتقادهم��ا باأن��ه يف ح��ال متّك��ن ال�س��عب اليمن��ي 
م��ن ا�س��تثمار ثرواته، فاإنه �سي�س��بح مناف�س��اً قوياً 
لل�س��فة ال�س��مالية من اجلزيرة العربي��ة، فهما كذلك 

تتعامالن م��ع ال�س��عب اليمني بالكرب وال�س��تعالء، 
وه��ذا لي���س مقت�س��رًا على اجلبه��ة امل�س��ادة لهما، 
بل اأكرث من ي�س��كون م��ن الإهان��ة والإذلل هم كبار 
امل�سوؤولني احلكوميني التابعني ل�»ال�سرعية«. ومرّد 
ه��ذا التعامل هو اعتقاد كل م��ن الريا�س واأبو ظبي، 
اأي�س��اً، باأنه لو اأتيح لليمنيني ا�سرتداد مكامن قوتهم 
الذاتية، فهم لن ي�س��محوا لهما بالتفرد وال�س��تعالء 
عليه��م، ول�س��وف يعمل��ون عل��ى حي��ازة مكانتهم يف 
التطور الإن�س��اين واأخذ دوره��م الطبيعي يف العاملني 

العربي والإ�سالمي.
لي�س من باب ال�س��دفة اأن ال�سلفيني ي�سّكلون قوام 

الت�سكيالت املوالية ل�»التحالف«
ال�س��ياق، عم��دت دول  ه��ذا  ع��ن  بعي��دًا  ولي���س 
»التحالف«، يف �سيا�س��ة ممنهجة، اإلى قطع كل �سبل 
احلي��اة ع��ن اأبن��اء املحافظ��ات اجلنوبي��ة، واأبقت 
له��م باباً واح��دًا هو القت��ال يف اجلبهات ال�س��مالية. 
فت��م جتنيد ع�س��رات الآلف يف ت�س��كيالت خا�س��ة، 
وتعي��ني قادة من »داع�س« و»القاع��دة« على راأ�س 
تل��ك الت�س��كيالت بعدم��ا مت ا�س��تيعابهم يف ت�س��وية 
وا�س��حة املعامل. ومن هنا، فلي�س �س��دفة اأن يكون 
ق��ادة األوي��ة »العمالقة« ال�س��تة باأجمعهم �س��لفيني 
حارب��وا »اأن�س��ار اهلل« يف دم��اج، ث��م قاتل��وا اإل��ى 
جانب القوات الإماراتية الت��ي دخلت عدن، وحالياً 
يقاتل��ون »اأن�س��ار اهلل« يف جبه��ة ال�س��احل الغربي. 
ول يقت�س��ر الأمر على األوية »العمالقة«، فكل قادة 
األوية »احلزام الأمني« من ال�س��لفيني، كما اأن األوية 
»احلماي��ة الرئا�س��ية« التابع��ة للرئي���س املنتهي��ة 
وليته عبد ربه من�س��ور هادي، والتي مت ا�س��تقدام 

عدد منها يف الأ�س��ابيع الأخرة اإلى جبهة ال�س��احل، 
ت�س��كل ه��ي الأخ��رى ج��زءًا م��ن اأدوات ا�س��تيعاب 

ال�سلفيني.
اأدوات زودته��ا الإمارات باأحدث اأنواع الأ�س��لحة 
الغربي��ة، فيما اأدار ال�س��باط الإماراتي��ون عمليات 
�س��يوٌخ، وظيفته��م  الذي��ن كان يرفده��م  مقاتليه��ا، 
التحري�س املذهبي، وا�ستن�س��اخ اأدبيات »القاعدة« 
و»داع���س« يف رفع ال��روح املعنوي��ة للمقاتلني، ويف 
التعام��ل م��ع الأ�س��رى واملدني��ني. وهو م��ا ل يفرق 
كث��رًا عما ج��رى يف كل من �س��وريا والعراق، حيث 
خرج��ت الف�س��ائل امل�س��لحة ع��ن كل القي��م الدينية 
والقوان��ني الإن�س��انية والدولي��ة، واتبع��ت منهج��اً 
همجي��اً يف معاملة الأ�س��رى، ومل تف��ّرق بني املدنيني 
ال�س��ور  باأب�س��ع  الآلف  واأعدم��ت  والع�س��كريني، 
من خالل قط��ع الروؤو�س وال�س��لب والإع��دام حرقاً 
وباإط��الق الن��ار، اأو تقطي��ع اأع�س��اء اجلن��ود وهم 

اأحياء.
تنا�س��ب  الت��ي  الإم��ارات،  دول��ة  اأن  املفارق��ة 
الإ�س��الم ال�سيا�س��ي الع��داء، تعتم��د يف اليم��ن على 
ق��وى �س��لفية تدي��ن بال��ولء اخلال���س له��ا، وتعمل 
وف��ق برام��ج �سيا�س��ية، ومتار���س طرقه��ا القتالي��ة 
انطالق��اً من اأيديولوجيتها، علم��اً باأن اأبو ظبي كانت 
جّربت ال�س��تفادة من ف�س��ائل جنوبية غر �سلفية، 
اإل اأن ه��ذه الأخ��رة مل تثب��ت يف املع��ارك لفقدانه��ا 
امل�سروعية والدوافع والأهداف، متاماً مثلما ح�سل 
يف �س��وريا حي��ث تراجع��ت الف�س��ائل غ��ر الدينية 
ليت�س��ّدر »داع���س« و»القاعدة« ���� الفرع ال�س��وري 

)جبهة الن�سرة( امل�سهد.

الكتابات ال�سيا�س��ية على جراحات اأهل اليمن ملن عاي�سهم مثلي 
موؤملة . وال�س��كوت اأكرث اإيالما، اليمن اأم العرب، واليمانيون اأ�سل 
الع��رب، و نح��ن يف بالد ال�س��ام والع��راق واخلليج وحتى �س��مال 
اأفريقيا قد نزح اأجدادنا منها، وهناك العديد من العائالت تت�س��ابه 
ا�س��ماوؤها م��ع العائ��الت اليمنية وحت��ى اأماكنها، يف اليمن �س��عب 
يذب��ح ومر�س وج��وع وت�س��ريد ومق��درات تدمر ومفاهي��م تتغر 
ب�س��مت، وكله بالقرار الأمريكي ال�س��هيوين والأيدي ال�س��عودية، 
وكل��ه ب�س��مت عرب��ي ودويل ُيعمق��ه �س��كوت الع��الم واملنظم��ات 
الدولية ذات ال�س��اأن، ول نرى موؤ�سرات على نهاية ما يجري اإل يف 

�سياق نتائج ال�سراع يف املنطقة و�سوريا بالذات.
ال�س��عودية الت��ي تخو���س احل��رب عل��ى اليم��ن واأذكرها دون 
غره��ا لغايات املقال واأق��ول، اإن ثراء ارا�س��يها املادي والروحي 
وَلّد حاجة العدو لها واأ�س��هم يف اإ�س��عافها واإف�س��ادها واخ�ساعها 
وا�ستخدامها، فهي اليوم دولة فا�سدة �سيا�سيا وباملعنى ال�سمويل، 
وتنطب��ق الأن عليه��ا موا�س��فات الدولة الفا�س��لة والنظام العميل 
على خلفية التاآمر ال�سهيوين على فل�سطني، وقد قطع العدو م�سافة 
يف حم��و ذاكرة الكثرين فيها وحتميلهم مفاهيم جديد على املقا�س 
املطل��وب . ومل تتمكن يوما من بن��اء اجلي�س املحرتف على عقيدة 
قتالية �سوية، ول متتلك مقومات احلرب الهجومية ول الدفاعية . 

فح�سمها مل�ساألة اليمن باحلرب فا�سل.
وح�س��مها بالتفاو���س ال�سيا�س��ي البيني فا�س��ل اأي�س��ا، لأنها يف 
واقعه��ا لي�س��ت حرب��ا بني م�س��الح البلدي��ن، اإنها ح��رب مربوطة 
بالأ�س��باب الت��ي قامت عليها يف �س��ياق �سيا�س��ة اخ�س��اع املنطقة 
وتفتيته��ا وتغير مفاهيم �س��عوبها، اإنها جزء من ال�س��راع الدائر 
يف ال�س��رق الأو�س��ط واملنطق��ة العربي��ة وت�س��تهدف البلدين معا، 
واجتماعات جمل�س الأمن لي�س��ت اأكرث من ت�سريف اأعمال ل توؤدي 
ال الى �س��بط اإيقاع احلرب ومتدي��د فرتتها . اإنها حرب تلتقي مع 
م�س��الح كل الدول الدائمة الع�س��وية باملجل�س واأ�س��تثني ال�سني 
�س��يخة الت�سويت بالمتناع، التي تعطي الراأي يف خمتلف امل�ساكل 

الدولية ول تفعل �سيئا نزول عند حكمتها اخلا�سة بها.
اليم��ن بجناحيه ال�س��مايل واجلنوبي ميتل��ك كل اإمكانيات القوة 
والعَظم��ة . املادية منه��ا والروحية والب�س��رية واجلغرافية لبناء 
دول��ة مكتفية ذاتي��ا وقوة موؤثرة يف العامل ويف بناء نه�س��ة عربية 
ح�س��ارية، واإن تفعي��ل مقوماته��ا خط��ر كب��ر عل��ى اأع��داء الأمة 
وعل��ى العقلي��ة املادي��ة التي تخلو م��ن الروح، ولذل��ك كانت على 
الدوام م�س��تهدفة �سيا�س��يا واإداريا، ولو �س��مح لنظ��ام دميقراطي 
فيه��ا وتنمية ب�س��رية ملا راأينا عائلة واحدة م��ن عوائل جرانها يف 
اجلزي��رة ت�س��مد يف حك��م بلد بالوكال��ة مهما كان��ت عمالتها ومهما 

كانت قوة م�س��تخدميها، ول�سرت عدوى الدميقراطية فيها، فاليمن 
موطن��اً قدمي��ا للحكم��ة وال�سيا�س��ة، وم�س��درا قدمي��ا للفاحت��ني 
بالثقاف��ة العربي��ة والإ�س��المية، وفيه��ا العرب��ي ال��ذي مل يل��وث 
ال�ستعمار م�س��اعره وفكره وما زال اليوم، ولكن يف اأج�ساد منهكة 
بفعل التحالف ال�س��تعماري الذي يتبدل �س��كل ا�س��تهدافه الى اأن 

ا�ستقر اليوم على الن�سان اليمني نف�سه.
فاملقدرات اليمنية املادية لي�ست م�ستهدفة بالتدمر بل بدميومة 
ال�س��يطرة عليها، وهذا ل يكون ول يدوم ال با�س��تهداف الن�س��ان 
اليمن��ي وكينونات��ه . وه��و م��ا �س��اهدناه ون�س��هده الي��وم باأجلى 
�س��وره الب�س��عة، اإنهم يريدون دخول اليمن يف ا�س��تعمار مبا�س��ر 
مغطى بوكالة �سكلية، ي�ستهدف ثقافة اإن�سانها املوروثة ومفاهيمه 
باأ�سكالها، واملثال اأمامنا �س��اطع يف ال�سعودية فنحن ن�ساهد اليوم 
كي��ف اأن ق�س��ما م��ن مواطنيها ترك��وا كل التطورات ال�سيا�س��ية يف 
دولته��م وم��ا يجري م��ن نه��ب واذلل فيه��ا ومل يروا ما ي�س��تحق 
الث��ورة اإل عبث النظام بهيئ��ة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
واأ�س��بحت الق�س��ية لهم هي قيادة املراأة ل�س��يارة، والق�سم الأخر 
وجدها فر�س��ة للح�سول على حريات �سخ�سية مفقودة فهل هناك 

اأكرث انتاجية لال�ستعمار واأْدوم من النجاح با�ستهداف الأن�سان.
الدول العربية كلها مت اإ�سقاطها ع�سكريا و�سيا�سيا واقت�ساديا ول 
�سيادة لنظام فيها، وكل ذلك ل يكفي اأمريكا ال�سهيونية، لأنه زائل 
اأمام �س��حوة الن�س��ان العربي و�سوية �س��لوكه ومفاهيمه، وحالة 
ه��ذه الدول القائمة لي�س��ت معزولة عن تاريخ الدول وال�س��عوب، 

ومن هنا جاء قرار ا�ستهداف هذا الن�سان نف�سه، فواقع ما يح�سل 
يف اليم��ن ويف كل دولة عربية وخا�س��ة تلك التي ا�س��تهدفها الربيع 
ال�س��هيوين، هو النتقال الى مرحلة ما بعد �سقوطها الذي نعي�سه، 
وهي مرحلة ا�ستهداف اإن�سانها التي ن�سهدها مل�سح ذاكرته وتغير 

مفاهيمه وا�ست�سالمه بثوب املنت�سر.
الأنظم��ة العربي��ة �س��تبقى وجتدد نف�س��ها يف غياب ال�س��عوب . 
والأم��ل باملجتمع الدويل يخلو من املنطق يف غياب ال�س��عوب، ولو 
غرنا كلمة فل�س��طيني باإ�س��رائيلي يف خرب ا�ست�سهاد مائة وخم�سن 
فل�س��طينيا يف م�س��رة الع��ودة ال��ذي م��روا عن��ه، لجتمع��ت كل 
موؤ�س�س��اتهم وقاموا ول يقعدوا، واأمريكا انتقلت من مرحلة التاآمر 
ل�س��الح ال�س��هيونية ال��ى التماهي ال�س��فاف معها، لكن ال�س��عوب 
عندما تكبو وتغفو فاإنها ت�ستفيق برنة جر�س، ولنتذكر اأن ا�سرائيل 
ومعها اأمريكا وكل النظمة العربية العميلة، قد قامت منذ �س��بعني 

عاما ومل ت�ستقر ليوم واحد خاللها.
وم��ن هنا اأخذت امري��كا املهمة عنها مبا�س��رة لتلب�س اليوم دور 
تناق�س��نا الأ�سا�س��ي، ورنة اجلر�س ل توؤدي غر�س��ها بنجاح دون 
وع��ي ال�س��عوب العربية على حا�س��رها وم�س��تقبلها وبدون نخب 
حقيقية وم�س��حية تاأخذ على عاتقها املهمة، اأمل يحن الوقت لهذا، 
اأم نح��ن بحاجة لتعم احلالة ال�س��تعمارية يف كل بالدنا وت�س��تقر، 
لك��ن حاجتن��ا ملحة لتوا�س��ل النخ��ب العربية النظيفة وماأ�س�س��ة 

عملها.
كاتب وباحث عربي*

تقارير

الحرب على اليم��ن من اأغ��رب واأب�شع ح��روب الوكال��ة واأكرثها عبثا بحي��اة �شعب 
ومقدرات��ه، فق��د اأوهم��ت امريكا النظ��ام ال�شع��ودي قبل �شن��وات باأنه ق��ادر على ح�شم 
ال�شراع ال�شيا�شي هناك والتحكم بهذه الدولة بغزوة جوية، لكنها ف�شلت وامتدت حلرب 
ا�شتن��زاف بلغ��ت كلفته��ا املنظ��ورة حتى الأن مئ��ات امللي��ارات، فالقرار من �شن��ع اأمريكي 
واملنفذ هي ال�شعودية، اليمن دولة فقرية املال والقت�شاد والدارة رغم ثرواتها الهائلة 
مب��ا فيه خارطته��ا اجلغرافية الربي��ة واملائي��ة ال�شرتاتيجية والهامة للع��امل، نظامها 
ال��ذي �شط��ا على احلكم كما �شطا من �شبقوه طل��ب الدعم من ايران وحتالف معها حتالفا 
اأمينا بعك�س حتالف ال�شعودية مع امريكا غري الأمني، وا�شبح دعم ايران لليمن يف �شياق 

�شراعها مع ال�شعودية واأمريكا ولي�س يف ظني اأعمق من ذلك.

ب���دي���اًل ال����ت����وّح����ش  ال���ي���م���ن: إدارة  ف����ي  »ال����ت����ح����ال����ف« اخل����اس����ر 

ملاذا يستهدف اإلنسان اليمني بهذه القسوة.. 
فــــؤاد البطــــــــايــنـــــة#
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ت��امي  م��اري  �س��حيفُة  ن�س��رت   
الأمريكية املخت�سة بال�سوؤون البحرية 
تقري��رًا  ال�س��بت،  اأم���س  واجلوي��ة، 
بعن��وان “اليم��ن وابت��كار الطائ��رات 
امل�سّرة” للباحث الع�سكري الدكتور 
رودجر �س��اناهان زميل �س��ابط �سابق 
يف اجلي�س الأ�س��رتايل، حتدثت فيه اأن 
الطائرات اليمنية امل�سرة اأّدت دوَرها 
بفعالية تامة يف ا�ستهداف مواقع دول 

العدوان ال�سعودي.
واأو�سحت ال�س��حيفة، اأن اليمنيني 
اأظه��روا قدرَته��م عل��ى البت��كار عند 
ال�س��رورة، م�س��رًة اإل��ى اأن تطوي��َر 
مث��ال  لل�س��فن  امل�س��ادة  ال�س��واريخ 
واح��د عل��ى البت��كار اليمن��ي املميز، 
لفتًة اإلى اأن الطائرات بدون طيار هي 

جماٌل اآخر من جمالت البتكار.
اأن  اإل��ى  ال�س��حيفة،  واأ�س��ارت 
الطائرات امل�س��ّرة اليمنية ا�ستطاعت 

اأن حتّق�ق الهدَف من ا�ستخدامها وهو 
ا�ستهداُف وتدمُر الرادارات الداعمة 
لأنَظ�م��ة باتريوت الدفاعية امل�س��ادة 
لل�س��واريخ التابع��ة لدول��ة العدوان 

ال�س��عودي، لفت��ة اإل��ى اأن الهجم��ات 
�س��د ال��رادارات ت�س��مح لل�س��واريخ 
البال�ستية باخرتاق الدفاعات اجلوية

واعتربت ال�س��حيفة اأن ا�س��تخداَم 

الطائرات امل�س��ّرة عمٌل ا�س��رتاتيجّي 
اأه��ّم  م��ن  ويع��د  ارجتالي��اً،  ولي���س 
البت��كارات الت��ي ت�س��اف اإلى �س��جل 
اأن  مو�س��حًة  اليمني��ة،  ات  الُق���وَّ
الطائ��رات امل�س��رة ا�س��تهدفت مق��رًا 
ات العدوان ال�س��عودي  ميداني��اً لُق���وَّ
والإمارات��ي واأ�س��قطت عليه��ا قناب��َل 
متفج��رة ال�س��هر الفائ��ت، كم��ا �س��نَّت 
هجوماً �سد من�ساأة اأرامكو ال�سعودية 
يف الريا�س، م�سرًة اإلى تعر�س مطار 
اأبو ظبي اإلى غارات قبل عدة اأ�سابيع.
ولفتت ال�سحيفة، اإلى اأن العمليات 
التي ي�سنها اجلي�س واللجان باأ�سطول 
تثب��ت  طي��ار  دون  م��ن  طائراته��م 
ُيثِب��ُت  اأن اليم��ن  فعاليته��ا، معت��ربة 
حت��ى للدول الإقليمي��ة، اأن جغرافيته 
اأح��د  جتعل��ُه  والب�س��رية  الطبيعي��ة 
ات  للُق���وَّ الت�س��غيل  بيئ��ات  اأ�س��عَب 

الغازية.

يرى املحلل �ستيفن كوك، الزميل يف جمل�س العالقات 
اخلارجية، باأن “حممد بن �س��لمان �س��عيف، �سعيف، 
�س��عيف” وفق��اً ملا ج��اء يف مقال��ه الذي ن�س��رته جملة 
“فورين بولي�س��ي”، على خلفية مناق�سته الأزمة بني 

ال�سعودية وكندا.
وذك��ر املحلل اأن ال�س��عودية افتعل��ت اأزمة مع كندا 
لأنها ل تريد العرتاف بعيوبها. وكتب كوك املقال بعد 
عودته من اإجازة يقول اإنه كان بحاجة ما�س��ة لها هرباً 
من عام حافل وم�س��و�س يف جمال ال�سيا�س��ة اخلارجية 
وم��ن اأجل التفكر يف حالة العجز التي تعي�س��ها اأمريكا 

وما يرتكه هذا من اأثر على العامل.
وعندم��ا ع��اد اإل��ى وا�س��نطن “وليتن��ي مل اأفع��ل” 
اكت�س��ف اأن الرئي�س الإيراين ال�س��ابق حمم��ود اأحمدي 
جناد كت��ب تغريدة دعم فيها موقف لعب كرة ال�س��لة 
الأمريكي ليبورن جيم�س يف �سجاره مع الرئي�س ترامب 
والأهم من ذلك هو الفزع الذي اأ�س��اب ال�س��عودية من 
كن��دا، لي���س قط��ر ول اإي��ران، وفقاً مل��ا نقل��ه “القد�س 

العربي”.
كن��دا املعروفة با�س��م “ال�س��مال الأبي���س العظيم” 
وه��ي امل��كان ال��ذي منح الع��امل املمث��ل ج��ون كاندي 
ووجب��ة البطاط��ا املقلي��ة باجل��ن “بوت��ني” ولع��ب 
الهوك��ي وين غريتزكي وخرب/بيغل مونرتيال. ويقول 
ك��وك اإن كندا مث��ل بقية الدول الأخ��رى لديها تاريخها 
الأ�س��ود والطريقة الت��ي عامل فيها الكنديون ما �س��ار 
يطلق عليه��م “الأمم الأولى” او ال�س��كان الأ�س��ليني، 
م��ع اأنهم قاموا يف الفرتة الأخ��رة بالعتذار وحتملوا 
امل�س��وؤولية ب�س��بب تدمرهم ثقافة ال�سكان الأ�سليني. 
ومع ذلك فالكنديون، عندما يعربون عن غ�سب جتاهك 

فاإنهم يعربون عنه بطريقة موؤدبة.
وت�س��اءل الكاتب هنا عن �س��بب غ�س��ب ال�سعوديني 
ومل��اذا قرروا طرد ال�س��فر الكن��دي وتعليق الرحالت 
اجلوي��ة اإلى تورنت��و وطلبوا م��ن 7000 مبتعث ترك 
كلياته��م وجامعاته��م بالإ�س��افة اإل��ى 16000 طال��ب 
هن��اك قيل له��م اإنهم ل��ن ي�س��تطيعوا العودة. وي�س��ر 
الكات��ب اإل��ى تغريدة وزي��رة اخلارجي��ة الكندية يوم 
اجلمع��ة الت��ي اأعرب��ت فيها ع��ن قلقها م��ن العتقالت 
الإ�سافية للنا�سطات احلقوقيات مبن فيهم �سمر بدوي 
و “نحث ال�سعودية لالإفراج عنهن حاًل وكل النا�سطني 

احلقوقيني ال�سلميني”.
ويعل��ق الكات��ب “ه��ذا كل م��ا يف الأم��ر، مل تفر���س 
احلكوم��ة الكندية عقوبات ومل تتجن على الإ�س��الم اأو 
اأنه��ا تعاون��ت مع احلوثيني يف اليم��ن. وكما يعرف كل 
�سخ�س لديه اهتمام ولو كان قلياًل يف ال�ساأن الدويل، فقد 
و�سعت اأوتاوا نف�سها، وعلى خالف الوليات املتحدة 
كمناف��ح ق��وي عن حقوق الإن�س��ان. وهذا هو الو�س��ع 
الآن يف ظل احلكومات التي قادها احلزب الليربايل مثل 
التي يرتاأ�سها اليوم جا�سنت ترودو ووزيرة اخلارجية 
كري�س��تيا فريالند التي كانت قوية وباأدب يف الدفاع عن 

النظام الدويل الليربايل القائم على املبادئ
ويلف��ت الكاتب مل��ا يقوله اجلانب ال�س��عودي من اأن 
التعبر عن القلق جتاه م�س��ر نا�س��طني يف اململكة هو 
مبثابة انتهاك ل�س��يادة اململكة. ويعل��ق الكاتب اأن رًدا 
كه��ذا يتوقع عادة من دولة مثل م�س��ر، مع اأن القيادة 
امل�س��رية الت��ي متق��ت املجتمع امل��دين والنا�س��طني لن 
تذهب بعيدا يف الرد وتاأمر ال�س��فر مبغادرة اأرا�س��يها 

وتلغي منح اآلف من الطالب اجلامعيني.

وين��وه الكات��ب اإلى عدد م��ن النظري��ات التي ميكن 
اأن تف�س��ر الرد ال�س��عودي على التغريدة الكندية حيث 
يرى فيها البع�س مثاًل جديدًا عن ال�سيا�سة اخلارجية 
املته��ورة الت��ي يتبعه��ا ويل العه��د ال�س��عودي الأم��ر 
حممد بن �س��لمان. وي��رى البع�س الآخ��ر فيها حتذيرًا 
لل�س��عوديني اأن ل اإ�س��الح يت��م يف اململك��ة غ��ر ال��ذي 
يري��ده ويل العهد. ومن يتج��راأ واحلالة هذه على طلب 

املزيد منه فهو يف خطر.
ويعتق��د ك��وك اأن كال التو�س��حني معق��ولن حي��ث 
يظهر بن �سلمان “متهورًا، تافهاً، غر نا�سج وطاغية” 
متاما كما ي�سفه نقاده. وي�سيف كوك اأن القادة العرب 
لديهم اأ�سباب جيدة للرد بطريقة فقرة على النا�سطني 
والعامل��ني يف املنظم��ات غ��ر احلكومية والت��ي عادة 
ما تغيب ع��ن نظرة الداعمني الدولي��ني لهوؤلء الأفراد 

واجلماعات.
اإل اأن اعتق��ال اأ�س��خا�س عربوا بطريقة �س��لمية عن 
روؤي��ة تختل��ف عن روؤية القي��ادة ال�س��عودية هو مثال 
عن ال�س��عف، لي���س باحل�س الأخالق��ي الغام�س ولكن 
كو�س��ف اأ�سا�سي ل�سيا�سات ومواقف احلكومة. وتقول 
القاع��دة العام��ة اأن اعتق��ال القائد لالأ�س��خا�س الذين 
يختلف��ون معه هو اإ�س��ارة ع��ن وعيه بالفج��وة بني ما 
تن�س��ره احلكوم��ة من ق�س���س حول احلي��اة اجلميلة 
يف ظ��ل قادتها اخلرين وبني م��ا يتوقعه املواطنون يف 

احلقيقة.
وال�س��عوديات املعتقالت الآن اعتقلن لأنه لو مل يتم 
اإ�سكاتهن فهناك خماطر من قيامهن بف�سح فراغ رواية 
احلكومة الرباقة عن امل�ستقبل. وا�ستخدام الإكراه هو 

تعبر عن قوة غا�سمة و�سعف �سيا�سي

متابعات صحفية

متابعات صحفية

قناة “فوكس نيوز”:  السعودية هي الطرف 

الشرير  وهي تنظيم “داعش” و”القاعدة”
 

اأثار املحلل ال�سيا�س��ي الأمركي جرال��دو ريفرا يف برنامج The Five على 
قناة “فوك�س نيوز” �س��جة عندما قال اإن الوليات املتحدة اتخذت العدو اخلطاأ 
يف ال�س��رق الأو�س��ط يف اإ�س��ارة اإلى اإيران.  .وقال ريفرا خالل الربنامج الذي ُبث 
اأم���س اخلمي���س اإن عل��ى الرئي���س الأمركي دونالد ترام��ب اأن يهت��ّم جّدياً بفكرة 
اللقاء املبا�س��ر مع نظره الإيراين ح�س��ن روحاين..واتهم ريفرا ال�س��عودية باأنها 
الطرف ال�س��رير يف املنطقة قائاًل “اأعتقد اأن �سيا�س��تنا عموماً اجتاه اإيران مفل�س��ة 
واأعتقد بالفعل اأننا اخرتنا العدو اخلطاأ يف ال�س��رق الأو�سط”..واأ�ساف “بح�سب 
خربتي كمرا�س��ل حربي على مدى عقود فاإن م�س��در الإزعاج والطرف ال�سرير هو 
ال�س��عودية. من قام بخطف الطائرات يف 11 اأيلول/ �سبتمرب كانوا �سعوديني وهم 

تنظيم “داع�س” وهم تنظيم “القاعدة” وهم حركة “ال�سباب”.
وتاب��ع “بالن�س��بة اإل��ى الإيراني��ني ن�س��تطيع التعام��ل جتارياً معه��م ولكن مّت 
�س��راوؤنا من قبل ال�سعودية” مكررًا اأن “ال�س��عودية ا�سرتت ال�سيا�سة اخلارجية 

الأمركية” وفق ما قال ريفرا.

صحيفة “ماري تايم” األمريكية:  الطائرات املسّيرة اليمنية عمل استراتيجي حّقـق جناحًا في 

ردع العدوان وأثبتت للدول اإلقليمية أنها أصعب األماكن للقوات الغازية

فورين بوليسي: “بن سلمان” ضعيف سياسيًا وطاغية متهور وغير ناضج..

صحيفة هارتس اإلسرائيلية: مليارات السعودية 

واإلمارات وترسانتهما العسكرية عاجزة 
أمام احلوثيني في اليمن

اأ�سبحت ال�سعودية والإمارات مراكز قوى يف ال�سرق الأو�سط، لكن كليهما غر 
ق��ادر عل��ى هزمية “اأن�س��ار اهلل” )احلوثيني( يف اليمن، رغم امتالكهما تر�س��انات 

هائلة من الأ�سلحة املتقدمة، بح�سب �سحيفة “هاآرت�س” الإ�سرائيلية.
وذك��رت ال�س��حيفة يف تقري��ر لها، ي��وم اخلمي�س، اأن ال�س��عودية تق��ود حتالفا 
ع�سكريا ملحاربة “اأن�سار اهلل” يف اليمن، مب�ساركة الإمارات والقوات احلكومية، 
لكنه��ا ما زالت غ��ر قادرة على ح�س��م معركة اأم��ام جمموعة تواجههم باأ�س��لوب 

الع�سابات”. “حرب 
ولفتت ال�س��حيفة اإلى قوة ال�س��عودية والإمارات الع�س��كرية، م�س��رة اإلى اأن 

كليهما ينفق مليارات الدولرات �سنويا على �سراء الأ�سلحة.
وحتتل الدولتان املرتبة رقم 9، و10 بني اأقوى دول العامل ع�س��كريا، بح�س��ب 

تقرير جملة “يو اإ�س نيوز” لعام 2018.
وتعد جيو�س ال�سعودية والإمارات من اأف�سل جيو�س العامل متويال وت�سليحا، 
بح�سب اإح�سائيات معهد �ستوكهومل لأبحاث ال�سالم، التي ت�سر اإلى اأن ال�سعودية 
تخطت رو�س��يا عام 2017 يف حجم الإنفاق الدفاعي على جي�س��ها، وحتتل املرتبة 
الثالث��ة عاملي��ا مبيزانية دف��اع 69.4 مليار دولر، واملرتب��ة الثانية عامي 2015، 

و2016 على قائمة اأكرب م�ستوردي الأ�سلحة يف العامل.
ورغم ذلك فاإن التحالف، الذي ت�سارك فيه الدولتان لدعم قوات الرئي�س املعرتف 
ب��ه دوليا عبد ربه من�س��ور هادي، مازال يحارب “احلوثي��ني” للعام الرابع على 

التوايل، دون اأن يتمكن من ح�سم املعركة �سد اجلماعة.

انتقد الكاتب الأمركي ديك �س��تيلواي احل�سار ال�سعودي 
والدع��م الأمركي للريا�س يف عدوانها على اليمن، مو�س��ًحا 
اأن حتال��ف اأبوظبي-الريا���س يفر�س ح�س��اًرا م�س��دًدا على 
دخول الب�سائع الأ�سا�سية، مبا فيها الطعام والوقود والدواء 

ل�سكان اليمن.
ن�س��رته �س��حيفة »ذا هي��ل«  الكات��ب يف مق��ال  واأ�س��اف 
الأمركي��ة اأن »ه��ذا التحال��ف كث��ف احل�س��ار عل��ى مين��اء 
احلديدة ال�س��رتاتيجي، الذي تدخل منه معظم امل�س��اعدات 
الإن�س��انية للبالد، ما اأ�سفر عن ت�سريد 200 األف �سخ�س، مع 

توجه البلد نحو جماعة �ساملة«.
وتاب��ع �س��تيلواي »اإن رد فع��ل الإدارة الأمركي��ة عل��ى 
هذا احل�س��ار، ه��و التخطيط لبيع مزيد م��ن القنابل لتحالف 
اأبوظبي-الريا���س ، ال��ذي مين��ع دخول امل�س��اعدات لليمن، 
ال��ذي يحتاج 75% من �س��كانه للم�س��اعدة الإن�س��انية، بينما 
يواجه 8 ماليني منهم خطر املجاعة، وي�س��عر هوؤلء الفاّرون 
لياًل م��ن وطاأة احلرب بالرع��ب، وهم ي�س��لكون دروًبا مليئة 

بالألغام، اأو خمافة التعر�س لغارات »التحالف« اجلوية«.
الكات��ب نقل ع��ن د. نيفيو زاجاريا -ممثل منظمة ال�س��حة 

العاملي��ة يف اليمن- قول��ه »اإن مدى الأزمة هناك ل ُيت�س��ور، 
فقد ت�س��ببت 3 �س��نوات من احلرب باأكرب اأزمة غذاء عاملية، 
واأدت اإل��ى اأ�س��واأ وب��اء للكول��را، و�س��به انهي��ار لالأنظم��ة 

الجتماعية وال�سحية«.
ولف��ت الكاتب اإل��ى اأن »الأزمة اليمنية باتت تلقى �س��دى 
داخ��ل »الكونغر�س« م��ن احلزبني الرئي�س��يني، م�س��ًرا اإلى 
دعوة ال�س��يناتور اجلمهوري تود يونغ اإلى �س��رورة �سغط 
وا�س��نطن على اأبوظبي والريا�س لإنه��اء احلرب، بينما عرّب 
ال�س��يناتور الدميقراط��ي ب��وب ميندي��ز ع��ن خ�س��يته من اأن 

بي��ع اأم��ركا القنابل لالإمارات وال�س��عودية ُي�س��تخدم يف قتل 
املدنيني«

ودعا الكاتب امل�سوؤولني الأمركيني اإلى الإ�سغاء للمخاوف 
النابعة من الدور اخلطر الذي ت�سطلع به الوليات املتحدة 
يف ت�س��عيد الأزمة اليمنية، م�س��را اإلى اخلطاب الذي وّجهه 
ال�س��يناتور ميندي��ز لوزي��ر خارجية اأم��ركا ماي��ك بومبيو، 
يذّكره فيه بحق ال�س��عب الأمركي يف الإ�سرار على �سرورة 
متا�سي مبيعات الأ�سلحة الأمركية للدول الأخرى مع قيمها 

واأهداف اأمنها القومي.

صحيفة »ذا هيل« األميركية: واشنطن تكافئ حتالف ’أبو ظبي-الرياض’ على ختريب اليمن
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52 شهيدًا و79 جريحًا في مجزرة لطيران العدوان بحق طالب ضحيان
الع��دوان الأمريك��ي ال�س��عودي ارتكب املج��ازر الوح�س��ية بحق اليمن��ن مل ي�س��تثن فيها حتي 
الأطف��ال والن�س��اء على م��دي الأعوام الثالث��ة املا�سية والع��ام اجل��اري، ا�ست�سهد وجرح فيه��ا ع�سرات 
الآلف، ودم��رت ع�س��رات الآلف م��ن املمتلكات اخلا�س��ة والعامة من منازل وم�ساري��ع خا�سة وخدمية 
وبن��ى حتتي��ة، اإل اأن العدوان خ�س��ر معركة القي��م واملبادئ قبل اخل�س��ارة الع�سكرية، فه��ا هي الرادة 

وال�سمود اليماين يف ازدياد يوما بعد يوم، وقد اثبتت �سنوات العدوان ذلك.. ومع توا�سل اإجرام العدوان 
الأمريكي ال�سعودي، نحر�ص يف �سحيفة احلقيقة على ر�سد ون�سر اإح�سائية اأ�سبوعية لغارات العدوان 
وم��ا ينجم عنها، وذل��ك حر�سا منا على اإطالع املجاهدين على جرائم الع��دو بحق اأبناء اليمن، ولتكون 

دافعا وحمفزا لكل الحرار على التنكيل بالأعداء يف خمتلف جبهات العزة واجلهاد.

البداي��ة من ي��وم اخلمي�س حيث يوا�س��ل طران 
الع��دوان ال�س��عودي الأمريك��ي �س��ن غارات��ه على 
�س��حيان  مدين��ة  يف  خملف��ا  املحافظ��ات  خمتل��ف 
مبحافظ��ة �س��عدة اأكرب جمزرة بح��ق الطفولة منذ 

بداية عدوانه على اأبناء ال�سعب اليمني.
حيث اأفادت وزارة ال�س��حة اأن 52 �س��هيدًا و79 
جريحاً معظمهم من الأطفال �سحايا جرمية غارات 
الع��دوان على حافلة تقل اأطفاًل يف �س��وق �س��حيان 

ب�سعدة.
ويف جرمي��ة اأخ��رى باملحافظ��ة اأك��د م�س��در عن 
�س��قوط 5 �س��هداء وعدد من اجلرحى اإثر ا�ستهداف 
العدوان موكب ت�سييع يف منطقة فله مبديرية جمز.
واأ�س��يبت ام��راأة بج��روح واأ�س��رار يف ممتلكات 
املواطن��ني ج��راء الق�س��ف ال�س��اروخي واملدفعي 

على مديرية رازح.
و�سن طران العدوان غارة على منطقة الرزامات 

مبديرية ال�سفراء.
ويف وق��ت لح��ق �س��ن الع��دوان 5 غ��ارات عل��ى 
منطقة ال�س��يعة مبديرية �س��دا احلدودية، و�سن 3 
غارات على مديرية باقم، م�س��تهدفا يف الوقت نف�سه 
بالق�س��ف ال�س��اروخي واملدفعي عل��ى ذات القرى 

الآهلة بال�سكان يف املديرية.
فيم��ا �س��هدت مناطق متفرق��ة من مديري��ات باقم 
ورازح ومنبه ق�س��فا �س��اروخيا ومدفعيا �سعوديا 

ا�ستهدف ممتلكات املواطنني وقرى اآهلة بال�سكان.
ويف العا�س��مة �س��نعاء �س��ن طران الع��دوان 5 
غارات على الأمن املركزي مبديرية ال�سبعني و�سط 
العا�س��مة، و3 غارات ا�س��تهدفت دائرة الأ�س��غال، 
كما �س��ن غارت��ني على حديقة 21 �س��بتمرب مبديرية 

معني.
ويف حجة �س��ن طران العدوان اأكرث من 14 غارة 

على مديريتي حر�س وميدي.
اأم��ا يف عمران ف�س��ن ط��ران العدوان غ��ارة على 

منطقة العم�سية يف مديرية حرف �سفيان.
ويف يوم اجلمعة  �س��ن طران العدوان 12غارات 
البق��ع   ومنطق��ة  احلدودي��ة  �س��دا  مديري��ة  عل��ى 
ومديريات كتاف، و الظاهر و �سحار وباقم ب�سعدة. 
ويف احلدي��دة ا�ست�س��هدت ام��راأة م�س��نة وطفلة 

وا�س��يب طفلني اآخري��ن اإثر غارة ا�س��تهدفت منزل 
مواطن يف مديرية الدريهمي، و�سن طران العدوان 

7 غارات على ريفي زبيد والتحيتا.
ويف م��اأرب ا�ست�س��هدت طفل��ة وا�س��يب اآخ��رون 
ج��راء غ��ارات لط��ران الع��دوان ا�س��تهدفت منزل 

مواطن يف منطقة املحجزة ب��سرواح.
ويف �س��نعاء �س��ن طران العدوان 21 غارة على 
مديرية اأرحب و4 غارات على مطار �سنعاء الدويل، 

فيما �سن غارتني على منطقة ال�سباحة.
ويف حمافظة حجة �سن طران العدوان 9 غارات 

على مديريتي حر�س وميدي.
ويف جن��ران �س��ن الط��ران املع��ادي غ��ارة على 

موقع الطلعة.
اأم��ا يف ي��وم ال�س��بت فق��د �س��ن ط��ران العدوان 
غارتني على منطقة اآل ذرية مبديرية �س��حار، و�سن 
غارة على منطقة جيفان مبديرية كتاف يف �سعدة.

و�سهدت مناطق �س��كنية مبديريات باقم والظاهر 
�س��اروخيا  ق�س��فا  احلدودي��ات  ورازح  و�س��دا 
ومدفعيا �سعوديا ت�سبب يف اأ�سرار فادحة يف منازل 

وممتلكات املواطنيني.
�س��ن ط��ران  الغرب��ي  بال�س��احل  ويف احلدي��دة 

العدوان غارتني �سرق مديرية حي�س.
ويف ي��وم الأحد األقى طران العدوان ال�س��عودي 
منب��ه  مديري��ة  عل��ى  �س��وتية  قنبل��ة  الأمريك��ي 

احلدودية ب�سعدة .

و�س��ن الع��دوان 3 غ��ارات على مديري��ة باقم و3 
غ��ارات عل��ى مديري��ة �س��دا احلدودية، كما �س��ن 3 
غ��ارات على الطريق الوا�س��ل ب��ني مديريتي رازح 
و�س��دا احلدوديت��ني، و�س��ن غارت��ني عل��ى مديرية 

الظاهر.
و�س��هدت ق��رى اآهل��ة بال�س��كان يف مديري��ة �س��دا 
احلدودي��ة ق�س��فا �س��اروخيا ومدفعي��ا �س��عوديا، 
كما ق�س��ف العدو ال�س��عودي ممتلكات املواطنني يف 

مديريتي باقم ومنبه.
ه��ذا وا�س��تهدف الع��دوان قرى اآهلة بال�س��كان يف 
رازح بالق�س��ف ال�س��اروخي واملدفعي ما ت�سبب يف 
اأ�س��رار يف ممتلكات املواطنني.. ويف احلديدة �س��ن 
طران العدوان 3 غارات على ريفي التحيتا وزبيد.
اأما يف جيزان ف�س��ن ط��ران الع��دوان غارة على 

وادي جارة وغارة على جبل تويلق.
ويف يوم الثنني ا�ست�سهد مواطنان اثنان واأ�سيب 
4 بينه��م اأطفال بغارة لطران العدوان ال�س��عودي 

الأمريكي على مديرية باقم يف �سعدة.
كم��ا ا�ست�س��هد مواط��ن ونتجت اأ�س��رار مبحالت 
جتارية اإثر ق�س��ف �ساروخي �سعودي على مديرية 

رازح.
و�س��هدت قرى اآهلة بال�س��كان يف مديري��ات رازح 
و�س��دا ومنبه احلدودية ق�س��فا �ساروخيا ومدفعيا 

�سعوديا.
ويف عمران ا�ست�س��هد مواطنان وج��رح 5 اآخرون 

اإث��ر 3 غ��ارات عل��ى منطق��ة املزحاط بالعم�س��ية يف 
مديرية حرف �سفيان.

ويف حمافظة احلديدة اأفاد م�س��در عن ا�ست�س��هاد 
الت��ي  الغ��ارات  اإث��ر  اآخري��ن   6 مواط��ن واإ�س��ابة 
ا�ستهدفت مزرعة مواطن يف مديرية التحيتا.. و�سن 
ط��ران الع��دوان غارت��ني �س��رق حي���س بال�س��احل 

الغربي.
ويف تعز اأ�س��يب طفل بجروح حرجة اإثر اإ�سابته 
بر�س��ا�س قنا�س تابع للعدوان يف مديرية ال�سلو.. 
اأم��ا يف حمافظ��ة �س��نعاء ف�س��ن طران الع��دوان 3 

غارات على منطقة املدارج مبديرية نهم.
ويف ي��وم الثالث��اء :وا�س��ل العدوان ال�س��عودي 
ع��دد  عل��ى  وق�س��فه  غارات��ه  �س��ن   ، الأمريك��ي، 
املحافظات خملفا �سهداء وجرحى، واأ�سرارا مادية 

يف املمتلكات العامة واخلا�سة.
فف��ي حمافظ��ة احلدي��دة، ا�ست�س��هد 13 مواطن��اً 
واأ�س��يب 24 اآخ��رون ج��راء ق�س��ف متوا�س��ل من 
طران العدوان وبوارجه عل��ى مديرية الدريهمي، 
واملب��اين  وامل�س��اجد  املواطن��ني  من��ازل  م�س��تهدفاً 
واملراكز ال�سحية ب�سكل ه�ستري، ومانعاً �سيارات 
الإ�سعاف من الدخول اأو اخلروج من واإلى املدينة.
ويف حمافظة �س��عدة، ا�س��تهدف العدوان منطقة 
 50 باأك��رث م��ن  الغ��ور مبديري��ة غم��ر احلدودي��ة 
�س��اروخاً، فيم��ا ا�س��تهدف مديريت��ي �س��دا وباق��م 

احلدوديتان بق�سف �ساروخي ومدفعي.

كما �سن طران العدوان غارتان على مديرية �سدا 
و 5 غارات على مديرية باقم يف �س��عدة، م�س��تهدفاً 

ممتلكات املواطنني.
ويف حمافظة حجة، �سن طران العدوان 3 غارات 

على منطقة املزرق مبديرية حر�س احلدودية.
ويف ي��وم الإربعاء:وا�س��ل الع��دوان ال�س��عودي 
الأمريكي، �سن غاراته وق�سفه على عدد املحافظات 
يف  مادي��ة  واأ�س��رارا  وجرح��ى،  �س��هداء  خملف��ا 

املمتلكات العامة واخلا�سة.
ففي حمافظة حجة، ا�ست�سهد 6 مواطنني واأ�سيب 
مواطن �سابع من اأ�سرة واحدة جراء ق�سف بوارج 
العدوان واملرتزقة قرية ال�سادة يف مديرية حران، 
وت�س��بب الق�سف املتوا�سل الى حالة نزوح جماعي 

للمواطنني يف القرية.
ويف �س��عدة �س��ن طران العدوان 15 غارة على 
ممتل��كات املواطنني يف مديرية باقم، فيما ا�س��تهدف 
مديري��ات �س��دا وباق��م ورازح احلدوديات بق�س��ف 
�ساروخي ومدفعي ت�سبب باأ�سرار فادحة يف منازل 

وممتلكات املواطنني.
ويف اجل��وف �س��ن ط��ران الع��دوان غ��ارة عل��ى 

مديرية امل�سلوب.
ويف جي��زان �س��ن الط��ران املعادي اأك��رث من 30 
غارة يف حماولة لإ�س��ناد مرتزقته خالل زحف فا�سل 

�سرق الدخان، كما �سن غارة على تويلق.

معلومات حول مجزرة طالب ضحيان  ..
■  القنبل��ة التي ا�س��تهدفت حافلة طالب 
�س��حيان من نوع Mk82 امريكية ال�سنع 
وه��ي نف���س ن��وع القنبل��ة الت��ي مت ق�س��ف   

ال�سالة الكربى بها يف �سنعاء ...
■  القنبل��ة يت��م توجيهها لله��دف بالليزر 
وذل��ك يعني ان طران الع��دوان كان يتابع 
حت��رك احلافل��ة من��ذ بداي��ة حتركه��ا وم��ا 
ان توقف��ت يف ال�س��وق حت��ى مت حتديده��ا 
وق�س��فها ، مب��ا يوؤكد ارت��كاب اجلرمية عن 
تعم��د وا�س��رار  وه��ذا ما اع��رتف به ناعق 
العدوان عندما قال ان ال�ستهداف جاء بعد 

ر�سد ومتابعة دقيقة ...
■  وقع��ت القنبل��ة بجوار ب��اب احلافلة 

اخلا���س بال��ركاب م��ن اليم��ني واخرتق��ت 
البا���س وو�س��لت اإلى الر�س ث��م انفجرت 
ومن �سدة انفجارها طرت باحلافلة اإلى ان 
ارتطمت بجدران الدكاكني ولو مل يكن هناك 

مباين لطرتها اإلى مكان بعيد  ..
■  م��ن �س��دة النفجار حتولت و�س��عية 
احلافل��ة فبع��د ان كان��ت مقدمته��ا " م��كان 
ال�س��ائق " باجت��اه مدين��ة �س��عده ح�س��ب 
طري��ق الرحل��ة ،  ا�س��بح م��كان ال�س��ائق 
باجتاه املكان الذي ج��اءت منه وكاأنها لفت 

للعودة من حيث جاءت ....
■  الطف��ال الذين كانوا يف مكان �س��قوط 
القنبل��ة مل يتب��ق منه��م �س��ئ وه��م اجلثث 

املفقودة ، اما الذين كانوا يف مقدمة احلافلة 
اإل��ى ما بع��د منت�س��فها تقطعت اج�س��ادهم 
ومتزق��ت اإل��ى ا�س��الء وتطاي��رت ، والذين 
كان��وا يف موؤخ��رة احلافلة هم مم��ن لزالوا 
جرحى ،  ومن ي�س��اهد مكان اجلرمية يدرك 
عناي��ة اهلل بالأطف��ال وال ملا بق��ي منهم احد 

...
■  ا�س��الء الطفال و�س��لت اإلى �س��طوح 
املن��ازل املج��اورة واإلى خلف تل��ك املنازل 
وقوفه��ا  بع��د  احلافل��ة  ا�س��تهداف  مت     ..
بدقائق اثناء نزول ال�سائق ل�سراء حاجيات 
الطف��ال م��ن �س��بوح وم��اء وغره��ا لك��ن 
ال�سظايا و�سلت اليه واإلى �ساحب البوفية 

وهم جرحى ..
ق��ال  ■  واح��د م��ن ا�س��حاب املح��الت 
�س��معت النفجار فخرجت مبا�س��رة اب�س��ر 
اي�س ح�س��ل وعادنا يف باب املحل جا �سغط 
اله��واء مثل اللهبة وقفزين اإلى و�س��ط املحل 

...
■  وقع��ت اجلرمي��ة بع��د ي��وم واحد من 
ت�س��ريح وزارة اخلارجية المريكية الذي 
ا�س��ارت في��ه اإل��ى تخوفه��ا م��ن احلوثي��ني 
واكدت على حق ال�سعودية يف الق�ساء على 

من و�سفتهم "  بالالعبني ال�سيئني "  ....
■  ه��ذا م��ا لحظت��ه يف م��كان اجلرمي��ة 

وحتدث به �سهود عيان

زيـد الـغـرســي



اإل��ى جان��ب الآلي��ات التي دمره��ا اأبطال 
عملي��ة  يف  ال�س��عبية  واللج��ان  اجلي���س 
الت�س��دي ملحاول��ة املرتزق��ة التق��دم عل��ى 
اآلي��ة ف��اإن   20 الدريهم��ي والبال��غ عدده��ا 
اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية دمروا 
واأعطبوا اأكرث م��ن 10 اآليات خالل اليومني 
املا�س��يني ليبل��غ اجمايل م��ا دمره��ا اأبطالنا 

قرابة 30 اآلي��ة ومدرعة حيث دمر جماهدو 
اجلي���س واللجان ال�س��عبية، ي��وم الثالثاء 
املا�س��ي، خم���س مدرع��ات واآلي��ات للغزاة 
واملرتزق��ة بال�س��احل الغربي وم�س��رع من 
كان على متنها..واأو�س��ح م�س��در ع�سكري 
اأن اأبطالن��ا متكن��وا م��ن تدم��ر واإعطاب 4 
مدرع��ات للغ��زاة واملنافق��ني غ��رب منطقة 

الدريهم��ي وتدم��ر اآلية خام�س��ة يف منطقة 
حي�س بال�س��احل الغربي، موؤكدا م�سرع من 
كان عل��ى متنها..كما دم��ر املجاهدون طقماَ 
حمم��اَل باملرتزق��ة ب�س��اروخ موجه �س��رق 
التحيتا ما اأدى الى م�سرع كل من كان على 
متن��ه، فيما مت قن�س 4 من منافقي العدوان 

يف جبهة ال�ساحل الغربي.

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 
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{ َفاْضِرُبوْا َفْوَق اأَلْعَناِق َواْضِرُبوْا ِمْنُهْم ُكَلّ َبَناٍن } سقوط أكثر من 240 قتيلًا وجريحًا في صفــــــوف املرتزقة في الساحل الغربي وتدمير أكثر من 30 آلية خالل اليومني املاضيني

سقوط أكثر من 240 بني قتيل وجريح وتدمير أكثر من 30 آلية ومدرعة في العمليــــــات البطولية للجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي خالل اليومني املاضيني
م��ا يزال مرتزقة الغزو وعيال الدراهم يدفعون من دمائهم الرخي�سة ثمن مغامراتهم احلمقاء باجتاه 
ال�ساح��ل الغربي، وما ت��زال رحى العمليات النوعية لأبطال اجلي�ص واللج��ان ال�سعبية توا�سل عملها يف 
طح��ن كتائ��ب واألوية الغزو والرتزاق الذين يدف��ع بهم الإماراتي وال�سعودي اإلى حم��ارق املوت �سعيًا يف 
ر�ساء �سيدهم القابع يف البيت الأبي�ص، فخالل اليومن املا�سين ت�سدى اأبطالنا املرابطن يف الدريهمي 
ب��كل ب�سالة ملحاولة فا�سلة لقوى الغزو بالتقدم باجتاه الدريهم��ي تلقاها اأبطالنا بعملية نوعية �سحقت 
كل املتقدم��ن وحتول��ت حماولته��م اإلى مق�سل��ة مل تبقي منهم ومل ت��ذر و�سقط اأكرث م��ن 240 بن قتيل 
وجريح حلد الآن، فيما اأنعك�ص ف�سل قوى الغزو يف التقدم على الديهمي اإلى جنون ه�ستريي من خالل 

ال�س��رب اجلوي والبحري اله�ستريي على مدينة الدريهمي ومنعوا حت��ى من ا�سعاف املدنين ما يوؤكد اأن 
هوؤلء القتلة املجرمن ل ميكن اأن يردعهم �سوى امليدان.

وع��ودا اإلى م�ستجدات بقية اجلبهات فقد �سهدت عمليات نوعي��ة ومتكن اأبطالنا من تاأمن مواقع عدة 
يف جنران وع�سري وجيزان كما �سهدت الأيام املا�سية اإطالق عدة �سورايخ بال�ستية على اأهداف حيوية 
يف جي��زان وع�سري وجنران وعلى جتمعات للمرتزقة يف ال�ساحل الغربي.. اإ�سافة اإلى عمليات هجومية 
وكمائن نوعية يف خمتلف املحاور واجلبهات يف الداخل وما وراء احلدود وهنا نوجز ما تي�سري من ب�سائر 

الن�سر التي �سجلتها �سواعد الأبطال من بوا�سل اجلي�ص واللجان ال�سعبية.

الساحل الغربي
مقتل 180 وجرح 136 من املرتزقة وتدمير أكثر من 20 

خالل تصدي أبطالنا حملاولتهم التقدم باجتاه الدريهمي
تكبدت قوى العدوان ومرتزقتهم خ�سائر 
كب��رة يف العديد والعت��اد، خالل حماولتهم 
الفا�س��لة لحتالل مديري��ة الدريهمي، حيث 
اأوق��ع اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية 

مقتلة كربى يف �سفوفهم.
واأكد م�س��در ع�س��كري ب��وزارة الدفاع، 
م�سرع 180 واإ�سابة 136 من قوى العدوان 
وحماولته��م  عملياته��م  خ��الل  ومرتزقت��ه 
لحت��الل مدينة الدريهم��ي وبع�س املناطق 

ال�ساحلية خالل ال�72 �ساعة املا�سية.
كما اأكد امل�س��در تدمر 20 اآلية ع�سكرية 
مب��ن عليه��ا م��ن مرتزقة وعت��اد، م��ن بينها 
مدرع��ات اأمريكي��ة نوع ا�س��كو�س، يف جبهة 

الدريهمي وحي�س بال�ساحل الغربي.

واأف��اد امل�س��در اأن قوى الع��دوان اأجلت 
و32  الدريهم��ي  جبه��ة  م��ن  جري��ح   100
والف��ازة  التحيت��ا  جبه��ات  م��ن  جريح��ا 
واجلبلية، فيما اأكد امل�س��در وفقاً ملعلومات 
ا�س��تخباراتية و�س��ول 143 جث��ة من قتلى 
املرتزق��ة اإل��ى ثالج��ات م�ست�س��فيات ع��دن 

واخلوخة واملخاء بينهم قيادات.
واأو�سح امل�س��در اأن اإح�سائيات خ�سائر 
املعلوم��ات  خ��الل  م��ن  توزع��ت  الع��دو 
ال�س��تخباراتية للجي�س واللجان ال�س��عبية 
على 107 جثث و�س��لت م��ن الدريهمي اإلى 
ثالجات م�ست�سفيات عدن بينهم قيادات، من 
�س��منها املدعو حمدي ال�س��يبة قائ��د كتيبة 
�س��احلية و29 جثة و�س��لت اإلى م�ست�س��فى 

اخلوخ��ة لقوا م�س��رعهم بجبه��ات اجلبلية 
والفازة واملتينة خالل اليومني املا�سيني.

اجلي���س  عملي��ات  اأن  امل�س��در  واأ�س��ار 
واللجان ال�سعبية امل�س��نودين باأبناء تهامة 
تعتم��د عل��ى تكتي��كات ع�س��كرية ناجحة يف 
حميط مدينة الدريهمي، كبدت قوات العدو 

ومرتزقته خ�سائر فادحة رغم 
الإ�سناد اجلوي املتنوع 

الطائ��رات  مبختل��ف 
احلربي��ة والغط��اء 
م��ن  ال�س��اروخي 
البارجات والق�سف 
املدفعي املتوا�سل.

صاروخ بالستي 
على جتمعات الغزاة 

بالساحل الغربي

وكان اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية قد 
اأطلقوا الثنني املا�س��ي �س��اروخا بالي�ستيا 
على جتمعات الغزاة واملنافقني يف ال�س��احل 
الغربي.. واأكد م�س��در يف القوة ال�ساروخية 
اأنه مت اإطالق �ساروخ بالي�ستي ق�سر املدى 
على جتمعات الغزاة واملنافقني يف ال�س��احل 

الغربي.

وحدة الهندسة جْتِهز على أكثر من 20 مرتزق بعبوات ناسفة

عملية هجومية على مواقع 
املرتزقة بالفازة

 ويف ذات اليوم نفذ اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية عملية هجومية 
على مواقع للمرتزقة يف اخلط الفرعي بجبهة الفازة بال�س��احل الغربي 
ما اأدى اإلى �س��قوط قتلى وجرحى يف �س��فوفهم وتدم��ر مدرعة واآلية 

واإعطاب مدرعة اأخرى.

لقي 20 من قوات الغزو واملرتزقة م�س��رعهم 
غ��رب الدريهم��ي ، بح�س��ب م��ا اأفاد م�س��در 
واأك��د  الغرب��ي..  ال�س��احل  يف  ع�س��كري 
امل�س��در: م�س��رع 20 م��ن ق��وات الغزو 
غ��رب  نا�س��فة  بعب��وات  واملرتزق��ة 

الدريهمي بال�ساحل الغربي.
وتكب��دت ق��وى الع��دوان ومرتزقتهم 
خ�س��ائر كبرة من العدي��د والعتاد، خالل 

حماولته��م الفا�س��لة لحت��الل مديري��ة الدريهم��ي، 
حيث اأوقع اأبطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية مقتلة 
ك��ربى يف �س��فوفهم.. ياأت��ي ذل��ك يف �س��ياق معرك��ة 
ال�س��تنزاف، وامل�س��تنقع الذي ووقع��ت فيه قوات 
الغزو والحتالل بال�ساحل الغربي حيث تكبدت تلك 
القوات اآلف القتلى واجلرحى بالإ�سافة اإلى تدمر 
مئ��ات الآلي��ات وذل��ك من��ذ بداي��ة حماول��ة احتالل 

حمافظة احلديدة يف 14 من يونيو املا�سي.

تدميــر أكثــر 30 آلية ومدرعــة خالل يومني

■ ميدي - حرض: 
ملرتزق��ة  جتمع��ات  ا�س��تهدفت  املدفع��ي  الإ�س��ناد  • وح��دة 

اجلي�س ال�سعودي �سمال �سحراء ميدي
• وحدة �سالح الإ�سناد املدفعي ا�ستهدف جتمعات للمنافقني 

يف ال�سحراء و�سمال جبل النار ب� #حر�س
اإثر  • م�س��در ع�سكري: م�سرع واإ�س��ابة مرتزقة �سودانيني 

تدمر طقم بعبوة نا�سفة �سمال �سحراء #ميدي

األغام يف جمموعة م��ن املنافقني غرب جبل  • انفج��ار حق��ل 
الن��ار بجبه��ة حر���س و�س��قوط املجموع��ة ب��ني قتي��ل وجري��ح 
اغلبه��م ا�س��ابات بالغ��ة ومل يتمك��ن الع��دو من ا�س��عافهم خوفا 

من اللغام
• انك�س��ار زحف وا�س��ع للمنافقني �سرق جبل النار و�سقوط 
قتل��ى وجرح��ى يف �س��فوفهم وحتلي��ق مكثف للط��ران احلربي 
وال�س��تطالعي و�س��ن اأك��رث م��ن 31 غ��ارة من��ذ ال�س��باح دون 

اإحراز اأي تقدم
• تدمر اآليتني ع�سكريتني حمملتني باملنافقني من قبل وحدة 

الهند�سة بعبوات نا�سفة جنوب ال�ساحل

■ تعز:
• تدمر مدرعة اإماراتية يف جبهة الوازعية ب�ساروخ 

موجه وم�سرع طاقمها
للمنافقني على جبل حب�س��ي  ت�س��لل  • ك�س��ر حماولة 
و�س��قوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم ولذ من تبقى منهم 

بالفرار
العدوان وم�سرع من عليهما  اآليتني ملرتزقة  • تدمر 

بعبوتني نا�سفتني خلف تبة الرو�سي بال�سباب
• قتلى وجرحى يف �سفوف مرتزقة العدوان بتفجر 

عبوات نا�سفة بتجمعاتهم يف جبهة ال�سباب

■ مارب: 
#�سرواح جبهة  يف  املنافقني  من   5 • قن�س 

■   نهم:
#نهم  بجبهة  املجاوحة  يف  منافق  • قن�س 
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جيزان:

عسير

{ َفاْضِرُبوْا َفْوَق اأَلْعَناِق َواْضِرُبوْا ِمْنُهْم ُكَلّ َبَناٍن } سقوط أكثر من 240 قتيلًا وجريحًا في صفــــــوف املرتزقة في الساحل الغربي وتدمير أكثر من 30 آلية خالل اليومني املاضيني

سقوط أكثر من 240 بني قتيل وجريح وتدمير أكثر من 30 آلية ومدرعة في العمليــــــات البطولية للجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي خالل اليومني املاضيني

يف اإط��ار الرد على جمازر العدوان الأمريكي ال�س��عودي و�س��من 
عملي��ات الع��ام البال�س��تي اأطلق��ت الق��وة ال�س��اروخية ع��ددًا م��ن 
ال�س��واريخ البال�س��تية عل��ى اأه��داف حيوي��ة يف العمق ال�س��عودي 
وقال م�س��در ع�سكري يف القوة ال�ساروخية اأن القوة �سفت اأهداف 

ع�سكرية وحيوية �سعودية بعدد من ال�سواريخ البالي�ستية.
كم��ا اأطلق��ت الق��وة ال�س��اروخية ي��وم ال�س��بت 

بال�س��تي  �س��اروخ  املا�س��ي 
ط��راز )ب��در1( عل��ى 

ع�س��كري  موق��ع 
ي  د �س��عو
م�ستحدث. كما 
القوة  اأطلق��ت 
خية  و ر ل�س��ا ا

خ  و ر �س��ا

زلزال1 على جتمعات للجنود ال�سعوديني يف موقع م�سعل 
كما �سن �سالح الإ�سناد املدفعي �سربات قا�سية لتجمعات ومواقع 
جنود ومرتزقة اجلي�س ال�س��عودي يف عددًا من املواقع خالل الأيام 
املا�س��ية منها دك جتمعات ملرتزقة اجلي�س ال�س��عودي �س��مال جبل 
الن��ار وكذل��ك جتمع��ات للجن��ود ال�س��عوديني يف موقع م�س��عل ويف 
موقع نع�س��او وجتمعات للجنود ال�س��عوديني يف موقع 
اجلابري ومركزي ال�س��ودة وحمية وا�س��تهداف 
جتمعات للجنود ال�س��عوديني �س��رق جحفان 
الإ�س��عاف  و�س��يارات  املدفعي��ة  بقذائ��ف 
تهرع للمكان ما ق�س��فت املدفعية جتمعات 
مرتزق��ة اجلي���س ال�س��عودي �س��رق جبل 
ودك��ت  منه��م،  اثن��ني  وقن���س  ال��دود 
جتمع��ات للجنود ال�س��عوديني واملنافقني 
يف موقع م�سعل ومركز ال�سودة، وجتمعات 

للجنود ال�سعوديني يف موقع عرعر بقذائف املدفعية حمققة اإ�سابات 
مبا�سرة.

كم��ا متكن جماهدو اجلي���س واللجان ال�س��عبية � مبحمد اهلل � من 
ال�سيطرة على عدد من املواقع قبالة جبل الدخان وم�سرع وا�سابة 

عدد من املنافقني..
واإلى جانب ذلك اأو�س��ح م�سدر ع�سكري ل�: )�سحيفة احلقيقية( 
اأن اأبط��ال اجلي���س واللجان ال�س��عبية نفذوا عملي��ة اقتحام ناجحة 
لع��ددًا من املواقع التي ي�س��يطر عليه��ا املرتزقة �س��رق جبل دخان، 
واأ�ساف امل�سدر اأن رجال اهلل �سيطروا على مواقع �سرق جبل الدود 

وم�سرع واإ�سابة اأعداد من املرتزقة بينهم �سودانيون.
كما متكن اأبطالنا � بعون اهلل � خالل الأيام املا�سية من ك�سر عددًا 
م��ن الزحوفات التي نفذها اجلي�س ال�س��عودي ومرتزق��ة على عددًا 
م��ن املواق��ع التي يب�س��ط رجال اهلل ال�س��يطرة عليها ومن ذك ك�س��ر 
زحفني ملرتزقة اجلي�س ال�س��عودي على تبة القنا�س��ني �س��رق جبل 

الدود و�س��قوط قتلى وجرحى يف �س��فوفهم، كما لق��ي 4 من اجلنود 
ال�سودانيني م�سرعهم بعبوة نا�سفة �سرق جبل الدود

كم��ا متك��ن اأبطالنا خالل الأيام اخلم�س��ة املا�س��ية م��ن تدمر 5 
اآلي��ات ومعدات ع�س��كرية منوع��ة منها اعطاب 2 مع��دلت عيار 50 
وم�س��رع طاقمهم��ا ب�س��واريخ موجهة قبال��ة الدود، وتدم��ر اآلية 
ع�س��كرية من قبل وحدة الهند�سة بعبوة نا�سفة وم�سرع وجرح من 
كان عل��ى متنها �س��رق الدود وكذل��ك تدمر اآلية ع�س��كرية اآخرى يف 

قرية ال�سبرة �سرق جحفان با�ستهداف مدفعي
الهند�س��ة طقم ع�س��كري حممل  • اعط��اب كم��ا دم��رت وح��دة 
مبرتزق��ة اجلي���س ال�س��عودي بعب��وة نا�س��فة �س��رق جب��ل ال��دود 
وم�س��رع م��ن كان عل��ى متنه كما مت تدم��ر اآلية �س��عودية واغتنام 

عتاد واإخماد م�سادر النران من املواقع املجاور قبالة جبل دخان
واإل��ى جانب ذلك متك��ن اأبطال وحدة القنا�س��ة من قن�س جندي 

�سعودي يف جبل م�سعل و12 من املنافقني قبالة الدود

اأطلقت ال�ساروخية اأطلقت �ساروخ بالي�ستي نوع )بدر 
1( على مع�سكر اجلربة ال�سعودي يف ظهران اجلنوب

كم��ا متكن اأبط��ال اجلي���س واللجان ال�س��عبية من تاأمني 
عل��ى موقعني غ��رب جم��ازة خالل عملي��ة هجومي��ة عليها 
وتدمر اآليت��ني حملمة باملنافقني و�س��قوط قتلى وجرحى 
يف �س��فوفهم تراف��ق م��ع العملي��ة حتليق وغ��ارات مكثفة 

للطران احلربي والبات�سي
وخالل الأيام املا�س��ية متكن جماهدو اجلي�س واللجان 
ال�س��عبية من ك�س��ر عددًا م��ن الزحوفات منها ك�س��ر زحف 
ملرتزقة اجلي�س ال�س��عودي قبالة منفذ علب و�سقوط قتلى 

وجرحى يف �سفوفهم
 كم��ا متكن��وا � بع��ون اهلل � م��ن ك�س��ر زح��ف للمنافق��ني 
قبالة منفذ عل��ب ترافق مع الزحف حتليق مكثف للطران 

احلربي والبات�سي وال�ستطالع و�سقوط قتلى وجرحى يف 
�سفوفهم

واإل��ى جان��ب ذلك �س��ن �س��الح املدفعي��ة ق�س��فاً مدفعياً 
مركزًا م�س��تهدفاَ جتمعات مرتزقة اجلي�س ال�سعودي قبالة 

منف��ذ علب ب�س��لية �س��واريخ كاتيو�س��ا وعدد م��ن قذائف 
املدفعية ودك جتمعات مرتزقة اجلي�س ال�سعودي يف موقع 

م�ستحدث بالربوعة وجتمعات غربي جمازة.
كم��ا اأ�س��تهدف �س��الح الإ�س��ناد ال�س��اروخي واملدفع��ي 
جتمعات مرتزقة اجلي�س ال�سعودي قبالة منفذ علب لأكرث 

من مرة. 
يف  ال�س��عودية  التح�س��ينات  اأح��د  ا�س��تهداف  وكذل��ك 
العروان ب�س��اروخ موجه وجتمعات للجنود ال�سعوديني 
ب�س��اروخ موجه يف الربوعة.كما متك��ن اأبطالنا من تدمر 
اآليت��ني ع�س��كرية ب�س��واريخ موجهة وق�س��ف �س��اروخي 

ومدفعي ي�ستهدف جتمعات للمنافقني قبالة منفذ علب.
اجلدي��ر ذكره اأن وحدة القنا�س��ة متكن��ت من قن�س 2 

جنود �سعوديني يف رقابة الع�سة بالربوعة.

نجران:
اأطلقت القوة ال�ساروخية يوم الأربعاء �ساروخ 
بالي�س��تي نوع )بدر1( على مع�س��كر ق��وة الواجب 
ال�س��عودي، اجلدي��ر ذك��ره اأن القوة ال�س��اروخية 
ا�س��تهدفت مع�س��كر الواجب ال�س��عودي عدة مرات 
ب�س��ورايخ بال�س��تية، كما ا�س��تهدف اأبطال اجلي�س 
اجلي���س  مرتزق��ة  جتمع��ات  ال�س��عبية  واللج��ان 

ال�سعودي يف �سحراء الأجا�سر بقذائف املدفعية
اجلي���س  جماه��دي  اأن  ع�س��كري  م�س��در  ق��ال 
واللجان ال�سعبية �سنوا هجوماً قوياً على جتمعات 
ومواق��ع مرتزق��ة اجلي���س ال�س��عودي قبال��ة علب 

و�سقوط الع�سرات من املرتزقة قتلى وجرحى 

كم��ا متك��ن اأبطالنا خالل الأ�س��بوع املا�س��ي من 
ك�س��ر عدة زحوف��ات للجي�س ال�س��عودي ومرتزقته 
منها زحف ملرتزقة اجلي�س ال�س��عودي على منطقة 
ال�س��وح دون حتقي��ق تق��دم ميداين و�س��قوط قتلى 
وجرحى يف �سفوفهم وكذلك ك�سر زحفني للمنافقني 
قبالة ال�س��دي�س و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم 
وتدم��ر اآلية وا�س��تمر الزح��ف من ال�س��باح حتى 
الع�سر مب�ساندة الطران احلربي دون حتقيق اأي 

تقدم ووحدة الهند�سة نفذت عدة كمائن
اجلدي��ر ذك��ره اأن اأبطالن��ا متكنوا � بف�س��ل اهلل � 
من ال�س��يطرة على عدة مواق��ع يتمركز بها مرتزقة 

اجلي�س ال�س��عودي غرب موقع ال�س��دي�س و�سقوط 
الع�سرات منهم قتلى وجرحى.

وخالل الأيام املا�س��ية متكن اأبطالنا من تدمر 7 
اآليات ع�س��كرية حمملة مبرتزقة اجلي�س ال�سعودي 
بعبوات نا�س��فة يف �سحراء الأجا�س��ر وقبالة البقع 
ويف موقع ال�س��دي�س وم�س��رع اأكرث م��ن 26 مرتزق 

ممن كانوا على منت الآليات
كما �س��ن �سالح ال�سناد املدفعي �سربات م�سددة 
مرتزق��ة  جتمع��ات  ا�س��تهدفت  املدفعي��ة  بقذائ��ف 
اجلي���س ال�س��عودي يف منطقة ال�س��وح ويف رقابتي 
مرا�س واملنارة ويف ال�سرقة وغرب ال�سدي�س وقبالة 

ال�س��دي�س وكذلك جتمعات مرتزقة الع��دوان قبالة 
منفذ اخل�سراء بالتزامن مع الق�سف ال�ساروخي.

وبعملي��ة با�س��لة اأقتح��م اأبطالنا موقع��ني قبالة 
ال�سدي�س ومتكنوا من اإحراق 3 اآليات وم�سرع عدد 
م��ن املنافقني بينه��م قيادات.كما ُقتل واأ�س��يب عدد 
م��ن مرتزقة اجلي���س ال�س��عودي بعملي��ًة هجومية 

على موقع ع�سكري �سعودي يف جنران.
واأو�س��ح م�س��در ع�س��كري اأن جماهدي اجلي�س 
واللجان ال�س��عبية �س��نوا عمليًة هجومية على اأحد 
مواقع مرتزقة اجلي�س ال�سعودي قبالة جبال عليب 

ما اأدى اإلى م�سرع واإ�سابة عدد منهم.

كما متكن جماه��دو اجلي�س واللجان ال�س��عبية � 
بعون اهلل � من ك�سر عددا من الزحوفات خالل الأيام 
املا�س��ية منها ك�س��ر زحفني كبرين للمنافقني على 
موقع ال�س��بكة و�س��قوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم 
دون حتقيق اأي تقدم يذكر كما اأف�سل اأبطالنا زحف 
للمنافقني باجتاه املواقع التي �سيطر عليها اجلي�س 

واللجان قبالة ال�سدي�س بنجران.
اإلى جانب ذلك ُقتل واأ�سيب 10 منافقني بانفجار 
اآليتهم بعبوة مت�سظية يف كمني حمكم مبنطقة البقع 
قبال��ة جن��ران وم�س��رع ثالث��ة اآخرين اإث��ر انفجار 

عبوة مت�سظية بهم يف ذات اجلبهة.

بالستي يدك معسكر الواجب وأبطالنا ينفذون 3عمليات هجومية ويسيطرون على عدة مواقع وتدمير 7 آليات ومقتل أكثر من 23 منافقًا

صلية من الصواريخ البالستية تستهدف مواقع حيوية في جيزان وأبطالنا يبسطون سيطرتهم على عدٍد من املواقع قبالة جبل دخان 

وأبطالنا يتمكنوا من تأمني موقعني عسكريني سعوديني غرب مجازة بعملية هجومية نوعية
بدر البالستي يدك معسكر اجلربة في الظهران

�سمن العمليات النوعية التي ينفذها 
اأبط��ال اجلي���س واللجان ال�س��عبية يف 

حمافظة اجلوف البا�سلة لقي
املناف��ق العمي��د الركن/ ع��ادل علي 
�س��الح درعان رئي�س اأركان ما ي�س��مى 
الل��واء 127 وقائ��د م��ا ي�س��مى جبه��ة 
امل�س��لوب م�س��رعه بن��ران اجلي���س 

واللجان ال�سعبية يف جبهة امل�سلوب
كما متكنت وحدة الهند�سة من تدمر 
اآلية للمنافقني بعبوة نا�سفة باملها�سمة 
يف خ��ب وال�س��عف و�س��رع وجرح من 

كان على متنها 
وكان �س��الح الإ�س��ناد املدفع��ي ق��د 

وجه �س��ربات مدفعية قا�س��ية ملرتزقة 
العدوان م�س��تهدفا جتمعاتهم يف جبهة 

امل�سلوب ب�سواريخ الكاتيو�سا
كم��ا متكن��ت وح��دة الهند�س��ة م��ن 
تدمر 3 اآليات بعبوات نا�سفة وم�سرع 
5 م��ن املنافق��ني يف املها�س��مة مبديرية 

خب وال�سعف
وق��ال م�س��در ع�س��كري اأن الدف��اع 
واللج��ان  للجي���س  التاب��ع  اجل��وي 
متك��ن  اجل��وف  جبه��ة  يف  ال�س��عبية 
م��ن اإ�س��قاط طائ��رة جت�س�س��ية لقوى 
مبديري��ة  وق��ز  جبه��ة  يف  الع��دوان 

امل�سلوب

الجوف:
 3 مصرع قيـادي مرتـزق بـارز وتدمير 

آليات وإسقاط طائرة استطالع معادية
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التي  الكمائن من اأجن��ح العمليات  "تعت��رب 
له��ا تاأث��ر عل��ى معنوي��ات الع��دو يف احل��رب 

التقليدية اأو حرب الع�سابات".

واجبات دورية الكمني
1(قتل اأفراد العدو.

2(تاأخر اأو اإيقاف حتركات العدو.
3(اأ�سر اأو قتل ال�سخ�سيات والقادة.

4(تدمر معدات العدو اأو ال�ستيالء عليها.
5(اإزعاج العدو للتاأثر على معنوياته.

6(حتديد حرك��ة العدو وعزل املناطق التي 
تعمل بها قواتنا.

7(من��ع دوريات العدو م��ن العمل بحرية يف 
ااملناطق ال�سديقة.

حالت الكمائن:
تتحك��م  الكمائ��ن،  لتطبي��ق  حالت��ان  هن��اك 

طبيعة الأر�س واملهمة واملوقف 
اإح��دى احلالت��ني  وحج��م الق��وة لختي��ار 

التاليتني:
الطرق  • كم��ني نقطة: يطبق عندم��ا تكون 
الت��ي ي�س��ر عليها الع��دو حم��دودة اأو عندما 
يك��ون الع��دو جم��ربًا عل��ى ا�س��تخدام ط��رق 
معين��ة لعدم تواف��ر غرها، ومن ه��ذه احلالة 
يجب اأن تختار اأف�س��ل موق��ع للكمني على تلك 

الطريقة وعندما تكون املعلومات موؤكدة.
نقطة  املنطقة: يطبق عندما تكون  • كم��ني 
م��رور الع��دو غ��ر حم��دودة اأو عندم��ا تك��رث 

طرق املرور.

انواع الكمائن

كمني مدبر:
ه��و الكمني املخطط ل��ه على اأن يك��ون عماًل 
حمددًا �س��د هدف حمدد. املعلومات املف�س��لة 
ع��ن اله��دف مطلوب��ة مث��ل احلج��م، التنظيم، 
الأ�س��لحة، املعدات املحمول��ة، الطرق واجتاه 
احلركة ووقت مرور الهدف على نقاط حمددة 

موجودة على الطرق.

كمني سريع:
يح��دد هذا النوع من الكمائن ب�س��كل �س��ريع 
وتك��ون خطت��ه �س��ريعة وقد يح��دث يف معظم 
الأحي��ان يف عملي��ات مقاومة الع�س��ابات كاأن 
ت�س��ادف اأي دوري��ة قوات الع��دو ويجد قائد 
الدورية اأنه لبد من ال�س��طدام بقوات العدو 

فيقوم بتوزيع �سريع لقواته ملواجهة العدو.

كمني خدعة:
يح��دث ه��ذا الكم��ني بتوزيع كم��ني مدبر يف 
منطقة معينة وتدفع من قوة الكمني جمموعة 
�س��غرة لتقوم بالرماية على العدو وت�س��تبك 
مع��ه حتى يح��اول الع��دو مطاردتها للق�س��اء 
عليه��ا فتن�س��حب اإل��ى موقع الكمني الرئي�س��ي 
حت��ى يت��م الق�س��اء عل��ى ق��وة الع��دو وغالباً 
م��ا ي�س��تعمل هذا الن��وع من الكمائ��ن يف حرب 

الع�سابات.
تنظيم الكمائن

يق�س��م الكم��ني اإل��ى ثالث��ة اأق�س��ام رئي�س��ية 
وتق�سم الأق�سام اإلى جمموعات ح�سب احلاجة 

حيث يتوقف ذلك على العوامل التالية:
الكمني. • مهمة 

املحتملة. واأعماله  العدو  • حجم 
الأر�س. • طبيعة 

الأفراد وال�سالح  القوة املنفذة من  • حجم 
واملعدات.

ال�سكل يبني تنظيم الكمني.
مقومات الكمني الناجح

1. اختيار املوقع:
درا�س��ته  يج��ب  املوق��ع  اختي��ار  عن��د   •
ب�س��كل جي��د م��ن اخلارط��ة وال�س��ور اجلوية 
وا�س��تطالعه �سخ�س��ياً كلم��ا كان ذل��ك ممكن��اً 
ويج��ب مالحظ��ة النق��اط التالية عن��د اختيار 

املوقع:
o و�س��ع اخلط��ة بحيث حت��رم العدو من 
النت�س��ار والهروب م��ن منطقة تقتي��ل الكمني 

املختارة.
2. ال�س��يطرة: لل�سيطرة والت�سالت اأهمية 
ك��ربى يف جن��اح دوري��ة الكم��ني يف مراحله��ا 
الث��الث وه��ي: احلرك��ة اإل��ى اله��دف، احتالل 

الهدف، وتنفيذ املهمة والعودة. 
املرئي��ة  الت�س��الت  الت�س��الت:   .3
وامل�س��موعة مثل الت�سفر وطلقات التنوير اأن 
تغر با�ستمرار ملنع خلق فجوات وال�ستعمال 
امل�س��تمر لنف�س الت�س��الت ميكن اأن يت�س��بب 

مبعرفتها من قبل العدو 
4. تن�سيق النران: ويجب اأن تو�سع جميع 
الأ�س��لحة بالإ�س��افة اإلى الألغ��ام واملتفجرات 
ويج��ب  والتموي��ه:  التخفي��ة   .5 وهاون��ات 
اأن تتخ��ذ جمي��ع الإج��راءات لتموي��ه الأفراد 
والأ�سلحة ح�س��ب طبيعة الأر�س بعد احتالل 
املوقع ويجب على قائد دورية الكمني اأن يتاأكد 
م��ن متويه املوقع والأفراد وحم��و اآثار دخول 
الدوري��ة اإلى موق��ع الكمني وتطبي��ق التخفية 

ب�سكل جيد.
6. التجارب والتمارين والتفتي�س��ات: وبعد 
التاأك��د من اأن جمي��ع اأفراد الدوري��ة قد فهموا 
واجباتهم، جتري التمارين التطبيقية ح�س��ب 
ما ي�س��مح له الوقت والقيام بالتفتي�س��ات على 

الأ�سلحة واملعدات والتاأكد من �سالمتها.

يف  وللرباع��ة  الأق�س��ام:  ا�س��تخدام   .7
ا�س��تخدام جمموعات الكمني اأثر كبر لإجناح 
الكم��ني ويتوقف هذا عل��ى براعة قائد الدورية 
الذي قام بتخطيط املهمة وتن�سيقها لوحداته.

8. اختيار الأف��راد: ويجب اأن يكون الأفراد 
ذوي لياق��ة بدنية وم�س��توى ع��ال يف التدريب 
عل��ى اأعمال الدوري��ات والكمائ��ن يتمكنوا من 

تنفيذ املهمة بنجاح.
9. املعلوم��ات اجلي��دة: وله��ا اأث��ر يف جناح 
الكم��ني وكلما كان��ت املعلومات �س��حيحة فاإن 
جن��اح العملي��ة موؤك��د لأن اخلط��ة تبنى على 

املعلومات.

توقيت الكمني
ميك��ن اإج��راء الكمني خالل اأربع��ة توقيتات 
خمتلفة بالن�س��بة لليل والنه��ار، ويتحكم بذلك 
الوقت الذي �س��يمر فيه الع��دو وفيما يلي هذه 

التوقيتات مع احل�سنات وال�سيئات.

1. الكمني النهاري:
• ح�س��ناته:� �س��هولة ال�سبط وال�سيطرة.. 
الروؤي��ة  ودق��ة..  بكثاف��ة  الن��ران  ا�س��تخدام 

اجليدة.
• �س��يئاته:� �س��هولة قي��ام الع��دو بال��رد.. 
�س��عوبة الختفاء والتمويه.. �س��هولة ك�س��فه 

جوًا.. �سعوبة قطع التما�س مع العدو.

2. الكمني الليلي:
• ح�س��ناته:� �س��هولة الت�س��لل داخل اأر�س 
العدو واإل��ى مواق��ع الكمني.. �س��هولة اختيار 
عام��ل  حتقي��ق  الظ��الم..  لتوف��ر  املواق��ع 

املفاجاأة.. �سهولة قطع التما�س.
وال�سيطرة..  ال�سبط  �س��عوبة  • �سيئاته:� 
املالحظ��ة..  �س��عوبة  الرماي��ة..  دق��ة  ع��دم 

�سعوبة حتديد املواقع.

تشكيالت الكمني
اأق�س��ام  تت��وزع  ع��ادة  اخل��ط:�  ت�س��كيلة 
القتح��ام والإ�س��ناد موازي��ة لطري��ق احلركة 
)طري��ق، م��دق، جمرى م��اء اأو نه��ر( ويف هذا 
والقتح��ام  الإ�س��ناد  اأق�س��ام  تك��ون  الو�س��ع 
موازي��ة ملحور منطق��ة التقتيل. حج��م الهدف 
الذي ميكن ا�س��طياده يف منطقة التقتيل يحدد 
بحج��م املنطقة الت��ي ميكن اأن تغطيها اأق�س��ام 
القتح��ام والتاأمني واحلماي��ة باأكرب كمية من 
النار ويكون الهدف حما�سرًا يف منطقة التقتيل 
مبوانع طبيعية واألغام �س��د الدروع والأفراد 
ومتفجرات ونار مبا�سرة وغر مبا�سرة. ميكن 
ا�ستخدام هذا الت�سكيل ب�سكل جيد يف الأرا�سي 
ال�س��يقة التي حت��د من قدرة من��اورة الهدف. 
ويف الأر���س املفتوحة التي ميك��ن فيها تغطية 

اأح��د الأجنحة بالألغ��ام واملتفجرات واملواقع 
ال�س��بيهة بتلك التي ميكن و�س��عها بني اأق�سام 
القتح��ام والإ�س��ناد ومنطق��ة التقتيل حلماية 
الدورية م��ن ردود فعل العدو، ومن ح�س��نات 
ه��ذا الت�س��كيل �س��هولة ال�س��ر حت��ت جمي��ع 
ظروف الروؤية ومن �س��يئاته اأنه ميكن انت�سار 

الهدف اأكرب منطقة التقتيل املحدودة.
ت�سكيالت على حرف L:� ت�سكيل الكمني على 
هيئة حرف منبثق من ت�س��كيل اخلط يف اجلزء 
الطوي��ل من حرف L )ق�س��م القتحام( ويكون 
موازياً ملنطقة التقتيل واجلزء الق�س��ر )ق�سم 
الإ�س��ناد( وه��ذا الت�س��كيل ميكن اأن ي�س��تخدم 
على امتدادات طويلة )الطريق، النهر، املدق( 
اأو عن��د منعط��ف ح��اد للم��دق اأو الطري��ق اأو 

النهر.
ت�س��كيالت عل��ى ح��رف Z:� ه��ذا الت�س��كيل 
منبثق م��ن حرفLيتوزع فيه ق�س��م القتحام 
كما يف ت�س��كيل ح��رف L ولكن باإ�س��افة جانب 
. Z اآخر حتى يكون الت�سكيل على هيئة حرف

ت�س��كيل ح��رف T:� تتوزع يف هذا الت�س��كيل 
اأق�سام الإ�سناد والقتحام على اجلانب الأمين 
وبتقاط��ع م��ع طريق اله��دف حتى ي�س��كل هو 
واله��دف ح��رف T وه��ذا الت�س��كيل ميك��ن اأن 

ي�س��تخدم يف النه��ار لإن�س��اء كم��ني اإزعاج ويف 
الليل لإن�س��اء كم��ني ملنع احلركة خ��الل اأر�س 

�سعبة ومفتوحة وتغطية اأرا�سي.
ت�س��كيل حرف V:� ويف هذا الت�سكيل يتوزع 
ق�سم القتحام على جانبي طريق حترك الهدف 
لت�س��كيل ح��رف V ويج��ب اأن تراعي احليطة 
للتاأكد من عدم رماية اأحد اجلوانب على الآخر 
وه��ذا الت�س��كيل يوؤدي ب��اأن يق��ع الهدف حتت 

رماية متقاطعة. 
ق�س��م  ويت��وزع  املغل��ق:�  املثل��ث  ت�س��كيل 
القتحام اإلى ثالثة جمموعات تو�س��ع لت�سكيل 
مثلث وتو�س��ع الأ�س��لحة الآلية عند كل نقطة 
حت��ى ميك��ن نق��ل نرانه��ا ب�س��رعة للتقاط��ع 
م��ع اإح��دى النق��اط ويو�س��ع الأف��راد اأي�س��اً 
به��ذا الت�س��كيل حت��ى ميك��ن حتوي��ل منطق��ة 

م�سئوليتهم. 
ت�س��كيل ال�س��ندوق:� هذا الت�س��كيل م�س��ابه 
لأ�س��باب و�سع ت�س��كيل املثلث املفتوح، يوزع 
فيه ق�س��م القتحام لأربع جمموعات وتو�س��ع 
للمرب��ع  حت��ت كل جمموع��ة ت�س��كيل زاوي��ة 
حاوي��ة ملنطق��ة التقتي��ل وميك��ن ا�س��تخدامه 

للتعطيل اأو التدمر.

الكمـــائن العسكريــة..
ثقافة عسكرية

تعري��ف: هي عبارة عن هجوم مفاجئ و�شريع من موقع خمفي 
لتدم��ري قوات الع��دو املتحركة اأو التي تق��ف لا�شرتاحة موؤقتًا 
وذل��ك لأ�ش��ر ق�شم كبري م��ن اأفراد الع��دو والق�شاء علي��ه اأو ملنع 

و�شول جندته. العدو يعني الزمان ونحن نعني املكان.
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يب��دو اأن املو�س��وع ل ه��ذا ول غره ول 
ذاك، املو�س��وع ه��و فق��ط : “ل اأح��د ميل��ك 
اجل��راأة عل��ى التكل��م م��ع ال�س��عودية بتلك 
املجازر اأو بتل��ك اجلرائم”. فاجلميع خائف 
عق��وده  وعل��ى  واأموال��ه  م�س��احله  عل��ى 
وجتارت��ه واأرباح��ه، وه��ا هي كن��دا الدولة 
اعت��ذارًا  لتق��دم  الطري��ق  عل��ى  العريق��ة، 
وا�س��حاً، بعدم��ا �س��محت لنف�س��ها بالتطرق 
الى حقوق الن�سان يف اململكة، والى وجوب 
املحاكم��ات  اأو يف  التوقيف��ات  احرتامه��ا يف 
املالي��ة  فخ�س��ائرها  واّل  والتهام��ات، 
والقت�سادية �ستت�س��خم وتت�ساعف ب�سحر 
�ساحر، و�ستعلن افال�سها بني ليلة و�سحاها.
نعم، املو�س��وع وبكل ب�س��اطة ه��و هكذا، 
ل يوج��د دول��ة يف العامل متلك اجل��راأة على 
مكا�س��فة ال�سعودية حول �سلوكها الجرامي 
اأو التع�س��في اأو الال اإن�س��اين، حتى اأن المم 
املتح��دة، اأق�س��ى م��ا ت�س��تطيع اأن تفعله يف 
ه��ذا املو�س��وع، وال��ذي هو ب�س��ميم دورها 
وواجبه��ا وعل��ة وجوده��ا، اأن تلم��ح له من 
بعيد ب�سكل خجول، وهي فقط تتابعه ب�سكل 
ع��ام ومن �س��من مهمات مبعوثيه��ا، والذين 
يقارب��ون الزم��ة يف اليم��ن م��ن ب��اب احلل 

ال�س��لمي والتمن��ي بوجوب انخ��راط جميع 
الط��راف بعملي��ة التفاو���س، م��ن دون اأن 
تلمح اأو تتطرق الى املجازر اأو الى اجلرائم 
والدولي��ة،  الن�س��انية  للقوان��ني  املخالف��ة 

والتي هي وا�سحة و�سوح ال�سم�س.
عند كل جم��زرة يرتكبها حتالف العدوان 
عل��ى اليم��ن، ين�س��ى اأبن��اء اليم��ن اجلريح 
ومن يقف داعم��اً وموؤي��دًا ومتعاطفاً معهم، 
املج��زرة التي �س��بقتها، وال�س��بب هو تزايد 
ع��دد ال�س��هداء وامل�س��ابني من جم��زرة الى 
اأخرى، ورمبا هذا اأ�س��بح طبيعياً ومنطقياً، 
لأن “اأبط��ال” التحال��ف ال�س��عودي، طيارو 
“مملكة اخلر”، اأ�سبحوا متمر�سني بالقتل 
والتدمر وال�س��تهداف الفع��ال، وكما يبدو 
ه��م يكت�س��بون اخل��ربات م��ن جم��زرة الى 
اأخ��رى، ودائم��اً يتعلم��ون م��ن اأخطائهم اأو 
م��ن تق�س��رهم يف ال�س��تهدافات ال�س��ابقة، 
والوا�س��ح اأنه��م يتناف�س��ون ب��ني بع�س��هم 
ويت�س��ابقون على عدد ال�س��هداء وامل�سابني 
اليمني��ني، ورمب��ا يح�س��لون عل��ى او�س��مة 
خلدماته��م  تكرمي��ا  الوطن��ي”،  “ال�س��رف 

امل�سّرفة يف حمو اأطفال اليمن من الوجود.
يف ظ��ل م��ا يح��دث يف اليم��ن م��ن جم��ازر 

تق�س��عر لها الب��دان وتنحني له��ا الروؤو�س 
حزنا و�سفقة وتعاطفاً، مل يعد نافعا التوجه 
ال��ى املجتم��ع ال��دويل فه��و غ��ر موج��ود، 
ومل يع��د نافع��ا التوجه الى ال��دول القادرة 
واملتمكنة، فهي خائفة خانعة را�سخة، ومل 

يعد مفيدًا طبعاً، اللعب على الوتر العاطفي 
اأو الن�س��اين لدى قادة التحالف ال�س��عودي، 

فهم منه براء …
املفي��د فق��ط ه��و متابع��ة املعرك��ة ب��كل 
خماطره��ا وتداعياتها، وال�س��مود والثبات 
يف امليدان، كما هو حا�س��ل الآن يف اجلبهات 
الداخلي��ة ويف جبه��ات م��ا وراء احل��دود، 
�س��بحانه  اهلل  بحك��م  والت�س��ليم  وال�س��رب 
لحم��ال  اآت  الن�س��ر  فج��ر  لأن  وتعال��ى، 
واأ�س��بح قريباً، و من فقد اأع�س��ابه �س��ارباً 
متابعة  عل��ى  يق��وى  “خب��ط ع�س��واء” لن 
املعركة، و�سينهار عاجال اأم اآجاًل، والرحمة 

لل�سهداء وال�سفاء للم�سابني.

اأيعق��ل اأن تك��ون الب�شري��ة اأو الن�شانية فقدت اأية امكانية لوقف جمزرة قوى الع��دوان ال�شعودي على اأطفال اليمن؟ اأم اأن القيمني 
عل��ى القان��ون الدويل ياأ�شوا من التحدث عن اجلرائم التي ترتكب يف اليم��ن؟ اأو اأن هذا القانون الأخري فقد المكانية لت�شخي�س تلك 
الأعم��ال الجرامي��ة والوح�شية بغية و�شعها �شمن �شاحيته اأو خارجه��ا، فاأ�شبح يعتمد على ت�شخي�س قادة قدى العدوان ال�شعودي 
يف ت�شني��ف العم��ال الع�شكري��ة امل�شموح��ة دولي��ًا، وحيث اأن ه��وؤلء يعتربونه��ا م�شروعة ب�شكل كام��ل، فتكون بذل��ك المم املتحدة 

وموؤ�ش�شاتها قد اأدت واجبها للعلى  ولاإن�شانية

من صفحاتهم

■ لأنه��ا قلع��ة ال�س��مود التي �س��انت عر���س وكرامة و�س��رف وامن وا�س��تقرار 
ع�سرين مليون ميني يف املناطق احلرة..

■ لأنها حجر زاوية النت�س��ار اليمني الذي مرغ انوف حتالف الغزو والطغيان ، 
وتك�سرت عليها اطماعهم..

■ لأنه��ا نب���س الث��ورة،  وح�س��ن م�س��تقبل الجيال ، وحار�س��ة احلل��م اليمني 
بال�ستقالل وال�سيادة واحلرية والكرامة والعدالة وامل�ساواة يف ووطن مزدهر امن 
وم�س��تقر.. لأنها ربيبة العلم البارة بالعلماء، ومدينة النور �س��ابرة الكرب والبالء 
،  واملهد الول ل�سهادة و�سهداء ع�سرنا  القائد و والرئي�س واملجاهدين العظماء، و 

حا�سنة الوفاء لأنبل اعالم الهدى قائد المل والن�سر اليماين والقتداء ..
■ لأنه��ا الر�س التي ترعرعت ومنت عليها �س��جرة امل�س��روع العربي ال�س��المي 

املتطهر من الغدد ال�سرطانية وبوؤر اخلطر وال�سر امل�ستطر...
■ انها �سعدة تاريخ العمالقة الكبار ، �سليلة املجد وح�سارة املهد الول للب�سرية 
،ووارثة تاج الميان واحلكمة والباأ�س اليمني ، التي اجنبت ع�س��ر ثورة الن�س��ان 
والق��راآن الت��ي اطلقت �س��رخة الع��زة واحلرية، و ق��در الفرج واخلال�س ل�س��عبنا 

ولالمة العربية والإ�سالمية والب�سرية ...
■ وا�س��األوا ع�س��رنا ماذا لو انت�س��ر حتالف الغ��دد ال�س��رطانية ، وكيف اجنلت 

عا�سفة الرهاب والفو�سى التي كادت ان تغرق المة والب�سرية..?
■ لهذا ينتقم حتالف ال�س��يطان والغدد ال�س��رطانية منها وكل ميني وجد م�ستقبل 

وطنه يف موقفها.
■ له��ذا يعادوها القزام ، و�س��رابيت منت اج�س��ادهم من خر اليم��ن ولأنهم من 

ن�سل غرها باعوا انتماءهم بثمن بخ�س، يف �سفقة كانوا هم الخ�سرين ..
�سعدة الت�سحية والرهان... حفظ اهلل �سعدة اليمن وحفظ مين �سعدة

�س��اهدت مذبح��ة �س��عدة لالأطف��ال، يف اليمن، ول ف��رق عندي، بني ه��ذه املذبحة 
واملذابح التي قامت وتقوم بها ا�س��رائيل �س��د الفل�س��طينيني يف فل�سطني املحتلة، او 
مذبحة �سربا و�ساتيال. او مذبحة بحر البقر. �ساهدت هذه اجلرمية، والقلب يدمى، 
والعني تبكى، والعقل يت�ساءل، ماذا جتنى ال�سعودية والإمارات من هذه املذابح..
واأي��ن اجلامعة العربية ومنظمة املوؤمتر ال�س��المي، حتى املنا�س��دة لوقف املذابح 
مل تعد موجودة، نام اجلميع يف المة العربية والإ�س��المية وكاأنهم اما �س��عداء مبا 

يحدث يف اليمن او عاجزون عن حتى املنا�سدة.
نحن مقدمون على اداء فري�سة احلج لهذا العام، هذه الأيام، ال ميكن ان تتوقف 
الهجم��ات م��ن الطرفني اإل��ى الأبد وه��ذا ما نطالب ب��ه، او على الأق��ل وقف احلرب 
واملذابح حتى ينتهى مو�سم احلج..المم املتحدة ووكالتها املتخ�س�سة، وجمل�س 
الأمن، وفرن�سا وغرهم ي�سعون اإلى تق�سي احلقائق يف اليمن وفى مذبحة الأطفال 
خ�سو�س��ا، والمة نائمة، وفوق الدماء عائمة. هل ه��ذا يليق ِبَنا اأمة العرب اأو اأمة 
ال�س��الم؟ وهكذا تنتهز اأمريكا تفرقنا وكراهيتنا لبع�سنا البع�س، واحلروب بيننا، 
وفتنة ال�سنة وال�سيعة، فتفر�س على جزء منا العقوبات، او ت�سعى ملحاربة َبع�سنا 
اقت�ساديا، او ت�ساعد �سرا بع�سا منا حل�سار البع�س الخر، وتنادى بال�سلح علنا.
اأيها العرب، وياأيها امل�س��لمون، عودوا اإلى العقل، وحتاوروا حول امل�س��اكل التي 
بينكم بدل من ال�سراع املُهلك املدمر لقدرات المة، وت�سويه �سورتها. حتى ترامب 
املخبول يتحاور مع كوريا ال�سمالية، ومع رو�سيا العدو التقليدي، ويطالب باحلوار 
مع اجلمهورية ال�سالمية بدون �سروط م�سبقة، ويفر�س عليها العقوبات، وهذا من 
اعمال البلطجة، منتهزا تفرقنا وغباءنا وعدواتنا لبع�سنا البع�س، حتى اأن َبع�سنا 
يرى ايران اأخطر من ا�س��رائيل. العقل واحلوار بدل من اجلنون وال�س��راع، اإن كان 

قد بقى �سيء من العقل

■ يتهّيب القلم حني ُيذكر اأمامه اأ�سماء  حتوي اأ�سودا  
يف هيئ��ة ب�س��ر ؛ لي�س تهّيب��ا ملراكزه��م الجتماعّية   اأو 
ثراهم الأخالقي فح�س��ب بل لأّنه��م جود وغوث وغياث 

يف الوقت ذاته يف زمن �سّح اجلهود و نكران العهود .
■ نع��م : تهّي��ب قلم��ي اأّل يفي قدر اأولئ��ك  امليدانّيني 
الكّرارين يف غر فّر يف �ساحات ال�ّسرف و البطولة لكّنهم 
يحملون �س��هام ورماح احلقيقة التي يخرتقون بغمدها 

اأح�ساء الّت�سليل و الكذب والّتدلي�س..
اأتهيب اأن اأكتب عن ذلك ال�ّسرف و الإقدام و البطولة 
و اجلراأة و ال�ّس��جاعة  التي ُجمعت  يف اأرواحهم روحا 
روحا وهم  �س��ريان الّث��ورة و نب�س املقاومة احلقيقّية 

لكذب الإعالم العدواين .
اأتهي��ب و يتهي��ب مع��ي قلم��ي و ح��ريف و ياأب��ى   ■
) م��ع ذل��ك ( اإل اأن اأوؤلفه��ا )ح��رويف(  يف طّيات �س��طور 

بالعرفان ملن  بجهادهم  احلثيث يطلقون عنان احلقيقة 
و يحمل��ون زاده��م من ال�س��جاعة و الإباء و ت�س��حبهم 
كامرات توثيق و ميكرفون  عربه ي�سدع باحلق املبني 
بوحا  ب�س��رخات وجع �س��عب مظلوم مل ي��ِرد له اهلل اأن 
يك��ون اإل : ذا الق��ّوة و الباأ���س ال�ّس��ديد ؛ فكانت اإرادة 
اهلل الغالب��ة ل�س��مود اليم��ن اأر�س��ا  و رجال ي�س��حقون 
تر�س��انات �س��خمة لعدوان كويّن  لن نبالغ لو و�س��فناه 
كذل��ك ؛ في��زاأر الأحرار زئر اأ�س��ود حيدرّية مل يلجمها 
��دح باحلّق واحلقيقة �سمُت العامل  ��دع و ال�سّ عن ال�سّ
الكئيب و خنوع الأمم الغائب عن وعيها �سعب الإميان 
و احلكم��ة و ه��و يواجه اأعتى عدوان عل��ى مّر الزمن و 

مدى الّتاريخ الب�سرّي.
■ ث��ار اأولئ��ك  الأ�س��ود  مواجه��ني  ال�س��تكبار ب��كّل 
م��ا اأوت��وا  من ق��وة بي��ان و جهورّي��ة �س��وت و جهود 
م�س��تطاعة فكان��وا  جماهدي��ن بال��ّروح و الِول��د و املال  
كما هو اليمايّن الأ�س��يل  ميني  اجلن�سّية ، قراآين الُهوية 

ح�س��ينّي الث��ورة، و ه��و ثائر جماهد �س��احب �س��وت 
�سّداح و قلم ل يجّف حرب زئره.

■ الواحد منهم  مقدام  ويّف ملن حوله ؛ عرفناه �ساعيا 
يف فّك قيود الّظاملني عن  هذا ال�ّسعب ،غيورا على اأر�سه 

وعر�سه ،و لعّله ما توانى عن كّل غاٍل و 
��مت  لكّن �س��عيه و دوره يف  هدم حاجز العزلة و ال�سّ
املرعب اأقوى فجهاد الكلمة و قول احلّق اأمام و يف وجه 
الّظامل��ني امل�س��تكربين ه��و من اأعظ��م اأن��واع اجلهاد  و 
��مت و الراأي العام  اأجزله،  و هو رجل  ي�س��ّق غبار ال�سّ
ليلمع يف الليلة الظلماء منرا يف �سماء الإعالم  و هو مع 

اأ�سدقائه وما اأعظمهم!
■ هم كوكبة فريدة اأو لنقل  فرائد الع�س��ر و الّزمان 
من عمالقة الّرجال  الذين ي�س��عون ليو�س��لوا  مظلومّية 
اليم��ن ب�سال�س��ة و يجعل��وا  و يهب��وا  م��ن حلظاتهم و 
�ساعاتهم و اأيام  عمرهم منارات ي�سيئ و ي�ست�سيئ بها 
��مت باذل��ني اأرواحهم لهذه  الواقفون بجانب جدار ال�سّ
احلقيق��ة وك��م منهم ارتقى �س��هيدا اإلى بارئ��ه منذ اأّول 
ي��وم يف الع��دوان ال�س��هيواأمريكي عل��ى ميننا احلبيب 
، ول زال��وا يقّدم��ون ب�س��مت وما اأجمله و اأ�س��ماه ذلك 
العط��اء غ��ر املج��ذوذ و اأروع��ه و ه��و �س��امت هيبة 
و كاأنه��م ن�ّس��اك عاكف��ون على عب��ادة اهلل ب�س��مت و يف 

�سمتهم اأجمل اأنواع الكربياء ..
■ رج��ال الإع��الم احلرب��ّي : كانوا   م��ن  تهّيب قلمي 
و احت��ار حريف يف عبارات ال�ّس��كر و الّتقدير حني قّررت 
ال��كالم عنه��م رغ��م اأّن احل��روف ع��ادة) و هلل احلم��د( 
تن�س��اب من ب��ني اأ�س��ابعي و تنفجر اأحيان��ا اأخرى ، و 
هاه��ي قد ان�س��ابت و لكّني ل اأ�س��طيع اأن اأجزم باأّنها قد 
اأوفت و اأعطتهم  جزءا مما ي�ستحقون ّ ؛ فلهم نيابة عن 
��ادق الّثائر كّل تقدي��ر و اإجالل و احرتام ،  احلرف ال�سّ

و�سّدد على طريق الّن�سر خطاهم ، وال�ّسالم.

 أشواق مهدي دومان

 كلمة ال بّد منها : إلى رجال االعالم احلربّي 

صعدة
 ت�����اج ال���ي���م���ن وال���ي���م���ن ت��اج��ه��ا 

مذبحة صعدة لألطفال 
»صرخة من القلب«

حميد منصور القطواني

كمال الهلباوي
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؟؟ل������وق������ف م��������ج��������ازر ق����������وى ال����������ع����������دوان ف��������ي ال����ي����م����ن

�����ش����ارل اأب������ي ن����ادر
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5 اأطف��ال يقتل��ون يومي��اً يف الع��امل العرب��ي، اإح�س��ائية ك�س��فت 
عنه��ا اليوني�س��ف تربز م��دى الإجرام ال��ذي يتعّر�س ل��ه اأطفالنا يف 
املنطق��ة، فالطفل العربي يعي�س يف جمتمعات متّر بظروف �سيا�س��ية 
واقت�س��ادية غر م�س��تقرة، الأمر الذي ينعك�س على حياته ويجعله 
مي��ّر بظروف اأ�س��واأ م��ن تلك الت��ي يعي���س يف ظلها نظ��راوؤه يف باقي 
دول الع��امل مبا فيه��ا دول العامل الثالث، ذل��ك اأن هناك اأكرث من 15 
مليون طفل عربي يعي�س��ون يف ظروف اإن�س��انية �سعبة، ويواجهون 
املنظم��ات  و�س��عت  والك��وارث،  احل��روب  ب�س��بب  ع��دة  اأخط��ارًا 
احلقوقي��ة يف الع��امل اإلى تكري���س مبداأ احلفاظ عل��ى حياة املدنيني 
وخا�س��ة الأطفال يف مناطق احلروب والنزاع، وقد �س��ّنت يف �سبيل 
ذلك الكثر من القوانني وعقدت املوؤمترات من اأجل حتقيق التوعية 
الالزم��ة يف هذا املجال، اإل اأن كل جهودها الدولية يف هذا ال�س��دد مل 
حتقق الهدف املن�س��ود منها، وكثرًا م��ا كان املدنيون الأبرياء اأبرز 
�سحايا تلك احلروب يف �سورة قتلى وجرحى وم�سّوهني وم�سّردين 
باملالي��ني، وخا�س��ة الأطفال منهم الذين حتّول قتله��م اإلى عار مقيم 

على �سدور الب�سرية جمعاء.
هذا امل�س��هد راأيناه يوم اخلمي�س املا�س��ي، حينم��ا قامت طائرات 
التحالف ال�س��عودي الأمريكي با�ستهداف حافلة اأطفال كانت متجهة 
ملع�س��كر لتعّلم القراآن الكرمي، ا�س��تهدفتهم ال�س��واريخ دون رحمة، 
اأحرقت اأج�سادهم الطاهرة وتبعرثت اأع�ساوؤهم على الأر�س، اأنهت 
رحلة ال�س��غار يف يوم داٍم كان ختامه اأكرث من خم�س��ني �سهيدًا و77 
جريحاً، هذه ال�س��ور اأيقظت العامل من جديد، الذي �س��دم من هول 
الفاجع��ة، حيث دع��ا جمل�س الأمن الدويل نه��ار اجلمعة اإلى حتقيق 
�س��فاف ذي م�سداقية يف غارة “التحالف العربي” بقيادة ال�سعودية 
على حمافظة �س��عدة اليمنية، اإل اأن م�سر هذه التحقيقات �سيكون 

مثل �سابقاتها �ستن�سى ولن تذكر بعد فرتة لن تكون بطويلة.
جمزرة الأ�سبوع املا�سي يف حمافظة �سعدة، اأعادت اإلى الأذهان 
جم��زرة �س��اطئ غزة يف ع��ام 2014، حينم��ا قامت ق��وات الحتالل 
الإ�س��رائيلي بقتل اأربعة اأطفال فل�س��طينيني واإ�س��ابة �ستة اآخرين، 
كان��وا يلعب��ون على �س��اطئ غزة بع��د ا�س��تهدافهم ب�س��واريخ من 
طائرات م�س��رة تزامناً مع العدوان الإ�سرائيلي على القطاع، وبني 

املجزرتني نقاط ت�سابه كثرة نذكر منها:
1- اإن الطرف��ني ل يتواني��ان ع��ن ا�س��تهداف الأطف��ال دون اأي 
رادع، حيث �س��ّجل التاريخ بحقهم جمازر كثرة، فال�سعودية اليوم 
م�س��وؤولة بح�سب تقارير لالأمم املتحدة عن قتل اأكرث من 1200 طفل 
يف حربها على اليمن خالل الأربع �س��نوات املا�سية، اأما الإ�سرائيلي 
ميكن اعتباره اخلبر الأكرب يف قتل الأطفال، فمن مّنا ين�س��ى جمازر 
�س��ربا و�س��اتيال وجمازر قانا 1 و 2 ويف فل�س��طني من ين�سى �سورة 
الطفلة ذات 14 �سهرًا واأمها احلامل اللتني قتلتهما طائرات الحتالل 
الإ�س��رائيلي، اأو جمزرة �س��اطئ غ��زة اأو اأو…كث��رة هي املجازر 

التي ارتكبها الطرفان يف ظل �سمت دويل يكتفي بالتنديد وال�سجب.
2- يف �س��عدة قال التحالف على ل�سان الناطق با�سمه “املالكي”: 
اإن ا�ستهداف احلافلة كان هدفاً م�سروعاً، واإن الأطفال كانوا متجهني 
اإلى اجلبهات للقتال اإلى جانب حركة اأن�سار اهلل، وهي احلجة نف�سها 

التي كانت بالن�سبة لالإ�سرائيلي، حيث قال ال�سباط الذي �ساركوا يف 
عملي��ة الغتيال، اأنهم ظنوا للوهل��ة الأولى اأن الأطفال، الذين كانوا 
م��ن عائلة واح��دة واأعمارهم ب��ني 10 اأعوام و11، هم عنا�س��ر من 

حركة “حما�س”، رغم اأنه جرى ا�ستهدافهم يف و�سح النهار.
3- كما اأن العتداءين ح�سال باأ�سلحة اأمريكية، فال�سعودية نفذت 
جمزرتها ب�س��اروخ ب� “�س��يفني ونخلة” يحمل اجلن�س��ية الأمريكية 
حي��ث ر�س��د احلافلة وهي ت�س��ق عب��اب النه��ار، وانتظر و�س��ولها 
اإلى و�س��ط �س��وق �س��عبي مكتظ بزحام املدنيني ليفرغ حمولة املوت 
الب�س��عة بكل �سلف، وينهي الف�سل الأخر من رحلة ال�سغار يف يوم 
داٍم، كما اأن ال�س��عودية حتتل املرتبة الأولى لأكرث الدول ا�س��ترادًا 
لل�س��الح من اأمريكا، اأما بالن�س��بة لالإ�س��رائيلي فكل ما لديه من عتاد 

و�سالح ومال هو من اأمريكا.
4- بعد ح�سول اجلرائم ي�سارع املجتمع الدويل للمطالبة بتحقيق 

دويل �س��فاف اإل اأن التغطية ال�سيا�سية الأمريكية جلرائم الطرفني يف 
فل�س��طني واليمن متنع حدوث ذل��ك وينتهي التحقيق يف اأدراج الأمم 

املتحدة.
5- يف ال�س��اطئ كان الأطفال يلعبون كرة القدم، ويف اليمن كانوا 

ذاهبني اإلى دورة تدريبية ثقافية لتعليم قراآن.
6- كم��ا اأن اأه��داف الطرفني من هذه املجازر ه��ي واحدة هي بث 
اخل��وف يف نفو���س املقاتلني، اإل اأن هذه املج��ازر كانت حافزًا لآلف 
اليمني��ني والفل�س��طينيني الذين مل تقَب��ْل كرامُتهم البق��اَء يف املنازل 
وانتظ��ار ال�س��واريخ، فذهب��وا اإليه��ا باأنف�س��هم، حمل��وا اأ�س��لحَتهم 
وتواف��دوا اإل��ى جبه��ات قت��ال، فف��ي اليم��ن ومن��ُذ 4 �س��نوات واإلى 
الي��وم ينتزع��ون اأرواَح اآلف اجلن��ود ال�س��عودّيني والإماراتي��ني 
واملرتزقة، ول تزاُل تلك اجلبهات تنتظُر اأن يحّج اإليها من �س��توقظه 
ذكرى جمازر ال�س��عودية بحق ال�س��عب اليمني، ويف فل�سطني يقاوم 
الفل�س��طينيون كل ي��وم، يقاوم��ون باملقالع واحلج��ر، يتوافدون كل 
نهار جمعة اإلى خميمات العودة من اأجل التاأكيد على حق العودة.

كثرة هي اأوجه الت�س��ابه بني هات��ني املجزرتني، ويقول حمللون 
يف ال�س��اأن احلقوق��ي م��ن معه��د اإنرتبراي��ز الأمريك��ي: اإن املج��ازر 
الت��ي ترتكبه��ا ال�س��عودية يف اليمن �س��بيهة باملجازر الت��ي ترتكبها 
“اإ�س��رائيل” بحق ال�س��عبني اللبناين والفل�س��طيني، وهي ت�س��ّب يف 
الهدف نف�سه، وميكن القول اإن املنّفذ واحد بالرغم من تعدد اأ�سكاله.
ختاماً.. ميكن القول اإن الكيان الإ�س��رائيلي اأحد اأبرز امل�س��تفيدين 
مما ح�س��ل بامل�س��هدين، ففي امل�س��هد الأّول رّوع الفل�سطينيني، واأما 
امل�س��هد الث��اين الذي يتكّرر م��ن 26 اأذار مار�س 2015 جعل و�س��ائل 
الإعالم العاملية والعربية ت�س��ّلط ال�س��وء على الإجرام ال�س��عودي 
بع��د اأن كان الإج��رام الإ�س��رائيلي عنواناً لها ل�س��نوات، يف احلقيقة 
قّدمت ال�س��عودية من خالل جرائمها خدمة كبرة للكيان ال�س��هيوين 
من خالل طريقني رئي�س��يني: الأول يف قتل الآلف من اأ�س��ّد املعادين 
للكي��ان الإ�س��رائيلي، وثانياً يف ترّب��ع الريا�س على عر���س الإجرام، 
وحلول “اإ�سرائيل” يف الو�سافة بعد اأن كانت حتتل ال�سدارة لعقود 
م��ن الزمن وهذه النقطة ل نبالغ اإذا قلنا اإنها اأحد اأهم ركائز �س��فقة 

القرن.

أحمد يحيى عبداهلل الديلمي

مبنظوماتن��ا  الراب��ع،  الع��ام  يف  “قادم��ون 
ال�س��اروخية املتطورة واملتنوع��ة التي تخرتق كل 

و�سائل احلماية الأمريكية وغر الأمريكية”
الراب��ع بطائراتنا امل�س��رة  الع��ام  “قادم��ون يف 

التي هي على مدى بعيد”.
به��ذه العب��ارات املوج��زة واملرك��زة، خت��م قائد 
الثورة ال�س��يد عبد امللك ب��در الدين احلوثي خطابه 
ال��ذي الق��اه مب��رور الع��ام الثال��ث م��ن الع��دوان 
الأمريك��ي ال�س��عودي عل��ى اليم��ن، ليد�س��ن الع��ام 
الراب��ع من ال�س��مود والتحدي والعنف��وان، والذي 
اأطل��ق علي��ه ال�س��هيد الرئي�س �س��الح ال�س��ماد باأنه 

�سيكون عاماً بالي�ستياً بامتياز.
تل��ك العب��ارات الت��ي امتزجت بابت�س��امة ال�س��يد 
والطمئن��ان  الثق��ة  عل��ى  بو�س��وح  ت��دل  القائ��د 
والعنف��وان، فل��م تك��ن تل��ك العب��ارات �س��طحية يف 
مغازيه��ا، بل حتمل يف طياته��ا الكثر من املفاجئات 
التي �سرتعب قوى العدوان يف الرب واجلو والبحر.

ومل تك��ن تلك العبارات ع�س��وائية، وتنح�س��ر يف 
ال�س��تهالك العالمي، ب��ل اأنها تاأت��ي ترجمة حقيقة 
للخيارات ال�س��رتاتيجية التي �سبق واإن اأعلن عنها 

ال�سيد القائد يف اإطار مواجهة العدوان وردعة.
ومل تك��ن تلك العبارات ُت�س��ر ال��ى العتماد على 
الغ��ر ملواجه��ة قوى حتال��ف العدوان، ب��ل تعك�س 
اجن��ازات الأدمغة اليمنية التي ا�س��تطاعت بف�س��ل 
اهلل وتاأيي��ده حتويل التحديات الى فر�س، واإر�س��اء 
مدامي��ك العتم��اد على النف���س ملواجه��ة العدوان، 
وفر���س معادلة توازن رعب حقيقة م��ع ذلك العدو 

املتغطر�س الذي اأمعن يف اإجرامه.
والكل يعلم اأن العدوان على اليمن جاء ب�س��ماعة 
وذريع��ة اعادة ال�س��رعية املزعومة التي اأ�س��بحت 
ل�س��رعية طامل��ا واأنه��ا عمل��ت عل��ى تدم��ر البنية 
الع�س��كرية لليم��ن، وذل��ك باإيع��از من ق��وى حتالف 
العدوان، حيث قامت بتدمر منظومة الدفاع اجلوي 
�س��ام ، وتعطيل ال�سواريخ البالي�س��تية “ا�سكود”، 
ناهيك ع��ن التدمر املمنهج للق��وة اجلوية واغتيال 
الطياري��ن من جه��ة، وعمليات الغتي��الت املنظمة 

النتحاري��ة،  والتفج��رات  الع�س��كرية  للقي��ادات 
بالإ�س��افة ال��ى موؤام��رة هيكل��ة اجلي���س م��ن جهة 

اأخرى.
ويف �س��وء ذل��ك، مت تد�س��ني العدوان عل��ى اليمن 
الأبي���س،  البي��ت  م��ن  �س��هيوين  اأمريك��ي  بق��رار 
وب��اأدوات خليجية وعربية على اأمل اجناز املهمة يف 
غ�سون اأ�س��ابيع، اأو اأ�س��هر على اأكرث تقدير، ووفق 
م��ا كان خمط��ط له��ا، و�س��تتحقق اأهدافه��ا باأ�س��رع 
وق��ت، وذل��ك مبج��رد ق�س��ف املط��ارات والقواع��د 
اجلوية واملع�س��كرات وخمازن الأ�س��لحة ومن�سات 
ال�س��واريخ، بالتزام��ن مع دخ��ول قواته��ا الغازية 
ومرتزقتها اإلى الأرا�س��ي اليمنية، ولكن �س��رعان ما 
تال�ست تلك الوهام وتبّددت اأمام �سعب عظيم ياأبى 
ال�س��يم، يرف���س الظل��م، ي�س��رخ يف وج��ه الطغيان 
وال�س��تكبار، ويع�س��ق احلري��ة والكرام��ة، �س��عباً 

موؤمناً بربة، وملتزماً بقيادته احلكيمة.
وعندما قرعت طبول احلرب من وا�س��نطن وبداأ 
الع��دوان على اليمن، ت�س��اقط ال�س��هداء بالآلف، 
حي��ث قامت طائ��رات العدوان بن�س��ر املوت يف كل 
م��كان ومل ت�س��تثني اأي �س��يء، وم��ا ي��زال الع��دو 
املتغطر���س مُيع��ن يف جم��ازره الوح�س��ية بح��ق 
املدني��ني، اإل اأن��ه يف املقاب��ل تل��ك اجلرائ��م، جت��د 
جهود جبارة لالأدمغ��ة اليمنية التي تفاجئ العدو 
مبفاجئ��ات مرعب��ة تاأت��ي وف��ق خط��ط مدرو�س��ة 
املفاجئ��ات  تل��و  املفاجئ��ات  وظه��رت  بعناي��ة، 
الع�س��كرية  الق��درات  يف  املظل��وم  ال�س��عب  له��ذا 
والت�س��نيعية، ل�س��ّيما واأن امل�س��اعي جتري على 
قدم و�س��اق لمتالك قوة دفاعية وهجومية رادعة 

ل تقف عند �سقف معني.
وعندما كانت قوى العدوان تتوهم باأنها ق�س��ت 
على القوة ال�ساروخية، وهو ما جاء يف ت�سريحات 
الناطق با�سم حتالف العدوان اآنذاك ع�سري، اأنه 
مت تدمر 90% من ال�س��واريخ البالي�س��تية، مرت 
الي��ام، ومتكنت اجلهود املثم��رة الأدمغة اليمنية 
للق��وة  التابع��ة  والبح��وث  الدرا�س��ات  مرك��ز  يف 
ال�ساروخية، من ت�سنيع �سواريخ حملية ال�سنع 
من جهة، فا�ستهلت مفاجئتاها مبنظومة �سواريخ 
“ال�س��رخة”، و�س��وًل اإلى تد�س��ني اجليل الأول 

ال�سنع،  البالي�س��تية حملية  من منظومة “بدر”1 
والتي تعمل بالوقود ال�سلب، وتنطلق اإلى م�سمار 
املواجهة من من�س��ات حتت اأر�سية ب�سرعة )4.5 
ماخ( وبدقة عالية، ومن جهة اأخرى، مت بعون من 
اهلل عز وجل تطوير �سواريخ بالي�ستية لت�سل الى 
مّديات اأطول لعل اأبرزها )بركان تو ات�س(، لتكون 
الريا���س وما بعد الريا���س، وما بعد بعد الريا�س 

يف مرمى تلك ال�سواريخ.
واأ�س��بح و�س��ول ال�س��واريخ البالي�س��تية ال��ى 
الريا���س وحتقي��ق اأهدافه��ا ام��رًا اعتيادي��اً مل يعد 
العدو ال�س��عودي قادرًا عل��ى اإن��كاره والتكتم عليه 
تارة، وزعم اعرتا�س تلك ال�س��واريخ تارة اأخرى، 
لينح�س��ر ف�س��لة يف جم��ع حط��ام تل��ك ال�س��واريخ 
وار�س��الها لأ�س��يادهم الأمريكان، لّعلهم ي�ستطيعون 
ف��ك بع���س �س��فراتها، لتع��د ه��ذه املنظوم��ات م��ن 
اأب��رز الإجنازات التي ا�س��تطاعت الأدمغ��ة اليمنية 
�س��ناعتها، والت��ي متتاز بدقته��ا العالية يف اإ�س��ابة 
اله��دف، وم��زودة بتقني��ة ل��ن ت�س��تطيع بطاري��ات 
الباتري��وت واأجه��زة التج�س���س م��ن فك �س��فراتها، 
حي��ث متثل قوة رادعة �س��تغر موازي��ن املواجهة، 
وتر�س��ي لنقلة نوعي��ة يف معادلة ت��وازن الرعب مع 
الع��دو، لت�س��بح �س��نعاء يف معادلة ت��وازن الرعب 
لي�س��ت اأق��ل حرم��ة م��ن الريا�س، فال�س��ن بال�س��ن، 
والق�س��ر بالق�س��ر، واملطار باملطار، والبادئ اأظلم، 

والقادم اأ�سد واأعظم.
وعندم��ا عملت ق��وى العدوان عل��ى تدمر القوة 
اجلوي��ة، وبعد اإن اأمعنت ق��وى العدوان بطائراتها 
احلربي��ة م��ن ارت��كاب اأب�س��ع اجلرائ��م واملج��ازر 
الوح�س��ية بح��ق املدنيني، م��رت اليام وا�س��حبت 
الطائرات امل�س��ّرة )قا�سف و�سماد 1 و2و3( التي 
متكن��ت الأدمغة اليمنية من �س��ناعتها ق��ادرة على 
الو�س��ول اإلى عقر دار النظام ال�س��عودي الريا�س، 
وتق�س��ف اهداف ا�س��رتاتيجية فيها، وتنهمر عليهم 
كالأبابي��ل ترميه��م بقذائ��ف من �س��جيل، وه��ذا ُيعد 
انت�س��ارًا هام��اً ونقلة نوعية ل�س��الح اجلو امل�س��ر، 
ل�س��يما واأن اأرا�س��ي اململكة تعج باأجهزة الر�س��د 
ال�س��ناعية  والقم��ار  ال�س��تطالعية  والتعق��ب 
وبطاري��ات الباتريوت وغرها، هذا بالإ�س��افة الى 

عملي��ات الطائ��رات امل�س��تمرة الت��ي �س��ربت اأماكن 
جتمعات املرتزقة يف ال�ساحل الغربي وعدن واجلوف 
وم��ارب، ناهي��ك ع��ن عملي��ات ا�س��قاط الطائ��رات 
و16،و”تورني��دو”،   15 اف  املختلف��ة  احلربي��ة 
و”تايف��ون” و”بالك هوك”، وطائرات البات�س��ي، 
وكذا طائرات ال�س��تطالع اإم كي��و 9 الأمريكية ذات 

التكنولوجيا احلديثة جدًا.
وعندم��ا توهمت ق��وى العدوان اأنها ا�س��بحت يف 
ماأمن بعد ال�س��يطرة على معظم مواين اليمن يف عدن 
واخلوخة و�سبوة املكال وكذا معظم اجلزر البحرية، 
وم��رت الي��ام ومتكنت الدمغة اليمني��ة من تطوير 
الأ�س��لحة البحري��ة املنا�س��بة واخلط��ط التكتيكي��ة 
التي جعلت اجلي�س واللجان ال�س��عبية ي�ستطيعون 
القي��ام بعملي��ات هجومي��ة ونوعي��ة يف البحر نكلت 
بالعدو واحلقت به خ�سائر يف الرواح والعتاد، هذا 
بالإ�سافة الى عمليات ا�س��تهداف البوارج احلربية 
ومنعه��ا م��ن القرتاب م��ن ال�س��واحل اليمنية، لعل 
كان اخرها البارحة احلربي��ة “الدمام”، ناهيك عن 
العملي��ة النوعي��ة للق��وات البحرية �س��د الغزاة يف 
مين��اء املخاء، حي��ث دمرت كل الأه��داف املطلوبة، 
ليلخ�س تلك الإجنازات ذلك الزامل لل�ساعر املتميز، 

حني يقول
يا موج هايج ويا بحر زخار

قل للعدو جاتك رجال البحرية
عمر العرب ياخاين الدم واجلار

ما بامتوت ال وهي متوافية
وعندما توهم��ت قوى العدوان باأنه��ا قادرة على 
غ��زو اأر���س اليم��ن بالياته��ا ومعداته��ا الع�س��كرية 
املُدرعة واحلديث��ة واملزودة باأح��دث التكنولوجيا 
القتالية، م��رت الأيام وا�س��تطاعت الدمغة اليمنية 
من �س��ناعة وتطوير الأ�سلحة املنا�سبة التي جعلت 
اجلي���س واللجان ينكلون بتلك املدرعات لت�س��بح يف 
“خرب كان”، بل جتاوز ذلك لت�سبح “ل حمل لها من 
العراب” يف قامو�س ا�س��طورة الأ�سلحة الأمريكية 
الوهمي، وكل هذا بفعل “الولعة” التي كانت كفيلة 
باإهانة تلك الأ�س��طورة، كما ا�س��تطاعت القنا�س��ات 
التي �س��نعتها وطورتها الأدمغة اليمنية من ح�س��د 
اأرواح املئ��ات م��ن املنافق��ني والغ��زاة يف كل �س��هر 

مّي��ر م��ن الع��دوان.. ميكن الق��ول اأن ال�س��ر يف ذلك، 
يكم��ن يف القيادة وامل�س��روع، ففي اليم��ن ثمة يوجد 
قي��ادة حكيمة تب��ذل كل جهودها يف �س��بيل اهلل ومن 
اجل الدفاع عن الر���س والعر�س من الغزاة، التي 
ا�س��تطاعت بف�سل اهلل، وبجهود ال�سعب وت�سحياته 
من حتقي��ق ثورة �س��عبية حقق��ت جمي��ع اأهدافها، 
وكان��ت كفيلة ب��اأن تنق��ل اليمن من مربع الو�س��اية 
والهيمن��ة علي��ة ال��ى مرب��ع احلري��ة وال�س��تقالل 

الوطني وعدم التبعية لأحد.
ومبوازاة ذلك، يوجد م�سروع قراآين حترري لهذه 
الأم��ة جمع��اء ق��ادًرا على تق��دمي ال��روي واخلطط 
الناجع��ة ملواجهة اأع��داء الأمة مهم��ا كانت قوتهم، 
وكفي��ل اأي�س��اً ببن��اء هذه الأم��ة والرتق��اء بها الى 
دوح��ة العلياء، ذلك امل�س��روع الذي يج�س��د القران 
الكرمي ككتاب هداية لالأمة يف جميع جمالت احلياة، 
ولي�س كتاب حم�س��ور فقط يف الت�س��ريع العقائدي، 
بل د�س��تور اإلهي للحياة يرتقي مبن يتم�سكون بهدية 
ال��ى اأن يكون��وا قادري��ن عل��ى مواجه��ة اعدائه��م، 
وكذل��ك القدرة عل��ى الخ��رتاع والبت��كار والبناء 

والتطور يف خمتلف املجالت
وبالت��ايل مل ُيّعد للم�س��تحيل من م��كان يف قامو�س 
اولئ��ك الفتية الذين اأمن��وا بربه��م، والتزموا بهدى 
كتابة املبني، و�س��اروا وراء اأعالم الهدى، م�سابيح 
الدج��ى يف ذلك اللي��ل احلالك، و�س��يدرك اجلميع اأن 
اهلل غالب على اأمره وما النت�سارات املوجعة للعدو 
اإل �س��واهد توؤكد �سدق الوعود اللهية للذين ظلموا 

باأنه على ن�سرهم لقدير.
ويف اخلت��ام، فاإن احلرب اليوم هي حرب الأدمغة 
الت��ي ل تعتمد على ك��رثة والع��دة والعتاد، وحتى 
اإن جنحت قوى حتالف العدوان يف ت�س��ديد اخلناق 
وفر�س احل�سار على ال�سعب اليمني، فانه لن يكون 
مبقدوره��م فر�س احل�س��ار عل��ى الإرادة ال�س��لبة 
والعي�س بكرامة ل�سعب باأكمله، ومل ولن ي�ستطيعوا 
فر���س ح�س��ار على تل��ك الدمغ��ة اليمني��ة التي ل 
تعرف امل�س��تحيل، ف��ال يعني نق�س الع��دة والعتاد 
�س��يئا مادام��ت العق��ول تب��دع يف حتويل الال �س��يء 
الى �س��يء موؤثر قادر على الردع واملواجهة. ل�سّيما 
واأن هن��اك �س��بعاً ه��م �س��عب المي��ان واحلكمة، ل 
يعرفون امل�ستحيل، وفيه اأدمغة ل تعرف النك�سار، 
ول ال�ست�س��الم، بل ت�س��اهي عنان ال�سماء، و�سوف 
ينته��ي الع��دوان وت�س��ع احل��رب اأوزارها غ��دا اأو 
بعد غد، و�س��وف يكون الن�س��ر املوؤزر لذلك ال�سعب 

العظيم �ساء امل�ستحيل اأم اأبى.

بني شاطئ غّزة 2014 وحافلة صعدة 2018.. املشهد يتكّرر

األدمغة اليمنية تتغلب في معركتها مع املستحيل
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جل�س��ت كعادتها عن��د الثامنة والن�س��ف 
اأم��اَم �سا�س��ِة قن��اة امل�س��رة، لتتاب��ع �س��ر 
ها  املع��ارك باهتماٍم بالغ، وتركيز كبر، وكاأنَّ

اأحُد املحللني ال�سيا�سيني..
اأخب��ار  اإل��ى  املذي��ع  ي�س��ُل  اإن  وم��ا 
ال�س��احل حت��ى تنه�َس واقف��ة، وتقرتُب من 
التلف��از اأك��رث...ويف امل��رة الأخ��رة يق��ول 
املذي��ع«والآن �ست�س��اهدون بع�س امل�س��اهد 

اجلديدة من معركة الدريهمي«...
امل�س��طرب،  بقلبه��ا  الأخ��ُت  اقرتب��ت 
وعيونها املرتقبة، �س��اهدت اأ�سراب الأ�سرى 
وه��م يرفع��ون اأيديه��م، اقرتبت اأك��رث لعلها 

ت�ساِهْد اأخيها الوحيد..
م�س��َحت بعينيها كل الأ�سرى واأخذت تعد 
الع�س��رات منهم واحًدا واح��ًدا.. لكنها مل تَر 
اأخاه��ا.. ومع ذلَك فقد كانْت م�س��رورة وهي 
ت��رى املعاملة احل�س��نة والأخ��الق العالية 
الت��ي كان اجلي���س واللج��ان يعامل��ون به��ا 

الأ�سرى..
وابت�سمت ب�سعادة وهي ت�سمع اأحُد رجال 
الرجال يقول لالأ�س��رى »اأنت��م اإخوتنا.. اأنتم 
يف وج��ه اهلل.. ل��ن مي�س��كم اأح��ٌد ب��اأذى«... 
لكنها م��ا زالت جتول بناظريها ب�س��رعٍة بني 
الأ�س��رى، فيم��ا نب�س��اُت قلبه��ا تت�س��ارع... 
وجاء �س��وت املُذيع قائاًل« والآن �سنعر�ُس 
لكم م�س��اهد بع�س القتلى« ودارت الكامرا 

مع الكلم��ات، وبداأت ال�س��ور تتوالى وعينا 
املراأة املفتوحتان تتحركان باهتمام، 

ومت��ر اجلث��ة الأول��ى والثاني��ة والثالثة 
والعا�سرة ويف كل مرة ت�سيح املراأة
»احلمد هلل مل يُكن اأخي بينهم«.. 

وت��دور الكامرا اإل��ى بقعة بعي��دة تظهر 
فيها جثتان، ويدور حولهما كلبان.. اقرتبت 
الكامرا نحو اجلثتني، وقلُب امل�سكينة يكاُد 
��ر الأ�سالع من �سدة �سرباته.. �ساهدت  يك�سِّ
اجلث��ة الأولى فهداأ قلبها قلي��اًل.. نظرت اإلى 
الأخرى فاإذا بها جثة اأخيها..  اأخيها ب�سحمه 
وحلمه.. رافًعا يديه والكالُب حتوم حوله..
��ا ت�سيُح وتولول،  �س��قطت امل�سكينُة اأر�سً
الن�س��اء  وتنتحب..اجتمَع��ت  وتبك��ي 
حوله��ا، وح�س��ر اجلران ملوا�س��اتها، وهي 
ته��ذي بكالٍم كث��ر فيه من اللعن وال�س��باب 
والت�س��هر.. فتق��ول ت��ارًة »ِبعَت نف�س��َك يا 
اأخ��ي بثمن بخ���س« وتارة«ترك��وك الأنذال 
نهايت��ك  اأن  اأخربت��َك  وحيًنا«ك��م  لل��كالب« 

ماأ�ساوية« وتردد«قبَّح اهلل الغزاة«...

ب�س��وت  هاتفه��ا  ي��رن  حلظ��ات  وبع��َد 
ينب��ئ عن و�س��ول ر�س��الة من هات��ف اأخيها 
مكتوب فيها« اأخ��وِك املرتزق ُقتل وجثته يف 
الدريهم��ي اأخ��ربي املرتزق��ة اأن ياأخذوها« 
��ْب ..ف��رنَّ الهاتُف  ..لكنه��ا ت�س��مرْت ومل جُتِ
بات�سال.. وما اإن فتحت اخلط حتى خاطبها 

اأحد رجال الرجال قائاًل:
»ي��ا اأخت��ي اأخ��وك مرت��زق وق��د قت��ل يف 
الدريهم��ي وجثت��ه ف��وق الرم��ال ونخ�س��ى 
عليه��ا م��ن ال��كالب.. فاأخ��ربي املرتزق��ة اأن 
الهات��ف،  واأغل��ق  وياأخذوه��ا...«  ياأت��وا 
وافتتحت امل�س��كينة جولة نحيٍب جديدة... 
لب�س��ت  حت��ى  ال�س��باح،  اأ�س��بح  اإن  وم��ا 
عباءته��ا، وارت��دت نقابها، وذهب��ْت ترك�س 
يف عدن حتى و�س��لت اإلى مع�سكرات الغزاة 
الت��ي انطلَق منه��ا اأخوه��ا... فاأخربتهم مبا 
�س��اهَدت، لكنها فوجئت بطرده��ا وتهديدها 
بال�س��جن اإن مل ُتغ��ادر.. مل تُك��ن تفه��م م��ن 
لهجاتهم ولغاتهم اإل النزر الي�س��ر.. اإلَّ اأنها 
��ْت بدفعهم لها بقوة، وتاأملت ب�سدة من  اأح�سَّ

ركالتهم املوجع��ة... مللمْت بقايا خطواتها 
املثقلة، وذهبت اإلى م�سئويل الأمن يف عدن 
واح��ًدا تلو الآخر، وكل واح��ٍد منهم يرمي 

بالالئمة على الآخر..
بَكْت اأمامُهم بحرقة وهي تقول

»ل اأريد �س��يًئا �س��وى اإع��ادة جثة اأخي 
قبل اأن تاأكلها الكالب«

لكنه��م تخلَّ�س��وا منه��ا ، وكل واحٍد منهم 
بطريقت��ه واأ�س��لوبه، وكان األطفه��م م��ن قال 
له��ا« التحال��ف يتحم��ل امل�س��ئولية » وكان 
اأف�س��لهم م��ن اأجابها« هذا م�س��رنا �س��واء 
هن��ا اأو يف ال�س��احل«  وكاَن اأرذله��م م��ن ردَّ 
ول  ال��كالب  ربك..تاأكل��ه  عليها«احم��دي 

احلريق داخل املدرعات«
املكل��وم،  بقلبه��ا  امل�س��كينة  تدحرج��ت 
واأقدامه��ا املنهكة، ونف�س��ها املك�س��ورة، اإلى 
من��زل فتحي ب��ن ل��زرق، و�س��َكْت ل��ه حالها 
وترحالها.. فاقتطع املذكور جزء ي�س��را من 

حديثها ون�َسر املقَطْع...
ور�س��التي ل��كل اأخ واأخ��ت واأب واأم؛ من 

اإخواننا يف اجلنوب: 
اخرجوا يف مظاهرات كبرة؛

لتنقذوا اأبناءكم من جحيم ال�ساحل..
وتطلقوا �سراح اأ�سراكم بالتبادل..

وت�س��حبوا جث��ث قتالك��م قب��َل اأن تاأكلها 
الكالب...

باأي مداد نكتب وحرب الأقالم ينزف دما، 
وباأي كلماٍت نعرب وكل احلروف تبكي اأملا، 
وعل��ى اأي اأر���سٍ جنل���س وكل الأرا�س��ي 

ترجتف..
الثالث��ة  املتك��ررة يف  املج��ازر  �س��اهدُت 
الأي��ام الأخ��رة، وكانت جم��زرة احلافلة 
يف �س��حيان ب�س��عدة ه��ي الفاجع��ة، ه��ي 

الكارثة...
باحلقائ��ب  فرًح��ا  احت�س��دوا  اأطف��ال 
منظم��ة  له��م  وزعته��ا  الت��ي  املدر�س��ية 
اليون�سيف، وفرحوااأكرث بركوبهم احلافلة 
الكب��رة، والت��ي �س��تاأخذهم يف رحلة ليوم 

واحد..
ف،  يف قلِب كل واحٍد منُهم �سعادًة ل تو�سَ
تظه��ُر يف اأعينه��م املبتهجة، وترت�س��م على 
وجوههم امل�س��رقة، وتتجلى يف �س��حكاتهم 
املتك��ررة... حت��رَك البا�س بع��َد اأن لوحوا 
لأمهاته��م بالوداع..وم��ا اإن غ��ادر البا���س 
حت��ى تفقَّد كل منهم جيب��ه، لرى ما خباأت 
ل��ه اأم��ه، فيج��ُد اأحده��م ب�س��كويًتا، واآخ��ر 
مبلًغ��ا مالًيا �س��غًرا، واآخر يجُد ع�س��ًرا، 
وراب��ٌع يج��د كعك��ة، وخام���ٌس يج��ُد ثالث 

مت��رات وبع���س الزبي��ب، و�س��اد�ٌس يج��ُد 
رمان��ة، و�س��ابٌع ي�س��ُع ي��ده على خ��ده فما 
ت��زال ح��رارة قبل��ة اأمه متالأ قلب��ه وروحه 

طماأنينة...
انت�س��ف الطري��ق، وب��داأ ف�س��ٌل جدي��د، 
وج��اءت طائ��رات الع��دوان، واأفرغ��ت كل 
طائرٍة حمولتها املرك��زة على احلافلة وما 
حولها من بيوت ودكاكني.. وبداأت املاأ�ساة 
ت�س��جل حديثها بحروف من دم، و�سوٍر من 

اأ�سالء، ومقاطع تقطع الأكباد..
قامْت �سواريخ الطائرات باإخراج جميع 
الأطف��ال من احلافل��ة، وقذفت به��م بعنٍف 
وهمجي��ٍة ووح�س��ية؛ اإلى خارجه��ا، منهم 
م��ن ت��وزع ج�س��ده عل��ى املدين��ة املكتظ��ة 
بال�سكان..فاأ�سبحت يده اليمنى على جدار 
اأخ��رى،  داٍر  من��زل، والأخ��رى يف حو���س 
واآخ��ر يبح��ُث ع��ن قدم��ه الي�س��رى، وطفٌل 

يف العا�س��رة مي�س��ُح الدماء ع��ن وجهه ول 
يدري اأنه اأ�س��بح بال قدم��ني، واآخر يتكىء 
على قدمه فيجدها ل ت�ستقيم، واآخر يحاول 
اإدخ��ال ي��ده يف جيب��ه ليتفق��د النق��ود لكنه 
يكت�س��ف اأن كف��ه مل تُع��د موجودة..وطفٌل 
اآخ��ر يق��وم امل�س��عفون باإ�س��عافه والدم��اُء 

ت�سيل من كل ج�سده، لكنه يقول لهم
م��ن  اجلدي��دة  حقيبت��ي  تنزع��وا  »ل 

ظهري«..
ويح�س��ر الآب��اء وكل واح��ٍد يفت���س عن 
فلذة كبده، وبني اأكوام الأ�س��الء يفت�س��ون 
ع��ن اأرواحه��م املنزوعة، وُي�س��بُح �س��وؤال 

امل�سعفني لكل اأب:
ماذا كان يلب�س ولدك؟

ال�س��وؤال �س��عب.. لكن��ه احل��ل الوحي��د 
وال�سئيل لتمييز الأ�سالء..

يقُف اأحد الآباء عند ن�سف وجه في�سمه؛ 

ث��م ي�س��يُح ه��ذا ابني..واآخر مي�س��ُك بقدٍم 
مات��زال حتتف��ُظ باحل��ذاء املرب��وط فيه��ا 
باإح��كام، فيقبله��ا ويبك��ي ويق��ول: وه��ذا 

ابني..لكن اأين باقي اجل�سد؟
وج��ٌع ف��وق وجع..وم�س��اِهٌد ُتدم��ي كل 

قلب..وتفتت كل كبد..وحترق كل فوؤاد..
ومت��زق النف�س..وتذه��ب العق��ل... 50 
�سهيًدا و77 جريح..ح�س��يلة غر نهائية.. 
يتبج��ح بعدها العدوان بكل قبٍح و�س��فاقة 
وحق��ارٍة وخ�س��ٍة ونذال��ة؛ باأنه ا�س��تهدَف 
مطلقي ال�س��واريخ البالي�س��تية... اللهم اإن 
جمرمي الع�سر قد ا�س��رتوا باأموالهم �سمع 
وب�س��ر العامل، لكنك ال�س��ميع الب�س��ر ول 

تخفى عليك خافية..
اللهم اإنا و�سلنا اإلى مرحلٍة لي�َس لنا فيها 
اإلَّ اأنْت..وكفى بك وكياًل وكفى بك ن�سرا..
الله��م اإن ع��دوك وعدونا ق��د حتالَف مع 
ال�س��هاينة والأمري��كان عل��ى قت��ل اأطف��ال 

اليمن؛ 
فبكرمك وجودك يا كرمي يا جواد؛ �س��ل 
عل��ى حممد واآله وعجل بالن�س��ر يا نا�س��ر 

امل�ست�سعفني، يا قوي يا عزيز يا متني.

قد يظنها البع�س م�س��ادفة اأو �س��ربة حظ، لكني ل اأراها 
كذل��ك اأبًدا، بل اإنني كلما راأيُت ال�س��يد ح�س��ن ن�س��ر اهلل..اأو 

ال�سيد عبد امللك؛
اأتذك��ر ق��ول احلبي��ب امل�س��طفى �س��لى اهلل علي��ه واآل��ه 
و�س��لم)تركت فيكم ما اإن مت�س��كتم بهما لن ت�سلوا من بعدي 
اأبدا كتاب اهلل وعرتتي اأهل بيتي( واملروي بروايات واألفاظ 

متعددة واحدة منها يف �سحيح م�سلم...
األ تالحظ��ون اأنَّ ال�س��يد ن�س��ر اهلل من اأكرث ال�سخ�س��يات 
ح�س��وًرا يف الع��امل، واأكرثها تاأثًرا، واأبلغها ف�س��احة، وله 

من الكاريزما وال�سخ�سية ما يجعله يف املرتبة الأولى.
وم��ع اأين ل اأوؤم��ن بالأ�س��رار اإلَّ اأن لل�س��يد وقائدن��ا طاقة 
جب��ارة يف الول��وج اإلى قلوب النا�س؛ حتى لو كان امل�س��تمع 
من املخالفني اإل اأنه ل ي�س��تطيع اإنكار هذه القوة النافذة من 

اأفواه املتحدثني اإلى اآذان وقلوب امل�ستمعني.
لقد كان ال�سيد ح�سن نبيًها منذ وقٍت مبكر، وفطًنا منذ اأمد 

بعيد..فمن ي�سدق! 
باأن��ه كان ب��ني عامي 82 و 89 يق�س��ي كل وقت��ه يف اإعداد 

الكوادر وتاأهيلها للمقاومة وكان ُيردد دائًما القول:
)اإن اإ�س��رائيل قوي��ة يف اأذهاننا فقط، وعندما ن�س��قط هذا 
الوهم ون�س��تخدم الق��وة الكامنة فينا �س��نجد اأن هذا الكيان 
ال��ذي ا�س��مه اإ�س��رائيل اأوهن م��ن بي��ت العنكبوت(..وبتلك 

املقولت مت غر�س الأفكار والتي حتولت اإلى اأفعال وانتهت 
بانت�سار �ساحق.

لق��د كادت رقابنا اأن تالم�س ال�س��ماء حني �س��معناه اليوَم 
يقول:  )حزب اهلل اليوم اأقوى من اجلي�س الإ�سرائيلي( 

ول�س��ك اأن الإ�س��رائيلي �س��اخت به الأر�س حني �سمعها 
وهو الذي ما جرَّب عليه كذبًة قط...

وك��م �س��عرنا باملوا�س��اة والب�س��رة؛ ح��ني مي��م وجهه 
الو�س��يء امل�س��يء نحونا وق��ال كالًما ل يقول��ه غره، ول 

يجروؤ على مثله �سواه..
ده ب�سوته اجلهوري ال�سادح ال�سادق:  ردَّ

)من ال�ساحية يف لبنان اإلى �سحيان..
اعلم��وا يقين��ا اأن ال��ذي قتلك��م ه��و ال��ذي قت��ل اأطفالنا يف 

ال�ساحية ويف قانا..
اأن ال��ذي �س��فك دم��اء ن�س��ائكم واأطفالك��م هو الذي �س��فك 
دمائنا يف لبنان..نف�س ال�س��الح ونف�س املحور ونف�س اجلهات 

ونف�س الإرادة ونف�س القرار ونف�س الهدف..
وكما انت�س��رت دماء اأطفالنا ون�س��ائنا يف لبنان �ستتن�س��ر 
دماء ن�س��ائكم واأطفالكم يف اليم��ن لأن خلفها حًقا ولأن خلفها 

رجال ولأن خلفها قادة(
ومن �سحيان اإلى ال�ساحية نقول؛

ل�س��يد املقاومة وحليف الن�سر و�س��ريك الت�سحية ورفيق 

اجلهاد ونور الدرب ومعني ال�سدق، ومعدن الوفاء:
اأنَت الذي وقفت حني جل�س النا�س!

و�سدحت باحلق حني خر�س الكثر!
وواجه��ت ظاملينا مع اأنك كن��ت ومازلت يف معركٍة كبرة، 

ول�ست بحاجة اإلى مزيد من الأعداء!
اأنَت الأ�سُد يف زمِن النعاج!

والفار�س يف زمن اخلوالف!
واحلر يف زمن العبيد!

والذهب يف زمن النفط!
واأنَت املُلهم لكل املجاهدين!

والقدوة للثابتني ال�سامدين!
والفخُر لالأحرار املنا�سلني!

ف�سالم اهلل عليَك وعلى رجالك الأخيار الأبرار؛ ما ع�سع�َس 
ليل، وما تنف�س �سباح.

كتب/مصباح الهمدانيكتابات

أنه أخــي

إنه ولدي !

ُهنا الهجلة!
�ساأعرتُف لكم بادئ ذي بدء باأمرين؛ الأول اأين ل اأريد اأن نخرج عن جرمية �سحيان 

حتى نوقظ �سمر العامَل ما ا�ستطعنا، ولو بقطرة باردة على عينيه املغم�ستني.. 
والثاين: اأين م�ستاٌء جًدا من اأداء وزير الإعالم ول اأرى حتركاته املحدودة؛

�سوى تكلف بعد التنبيه اخلفيف، ولي�ست نابعة من روح امل�سئولية والتكليف..
وبعيًدا وقريًبا من هذين الأمرين،

لب��د باأن ن�س��ري اآلف الآلف من الأمتار، ونرابط بع���س الوقت بال اإنذار؛ بجوار 
الأحرار الأخيار، ونربط �ِسن القلم املبتورة، باأطراف �ِسنان الأبطال الَبتَّارة..

كان��ت )للهجل��ة( وجهتنا، ومداد الكلم��ات بنجران ياأخذن��ا، لنتاب��َع اإعالًما حربًيا 
ير�س��ُد كل �س��غرة وكب��رة، ير�س��ُد حت��ى الأنفا���س الإمياني��ة، وت��الوة اآيات اهلل 

القراآنية..
كان كتاب اهلل باأيدي الأ�س��بال ال�س��بعة، يتلون الآيات من التوبة..وثارت يف نف�سي 

الده�سة، واأنا اأٌقراأ من م�سحفهم تلَك الآية: 
اَقْلُتْم اإَِلى اْلأَْر�ِسۚ   ِ اَثّ َه��ا اَلِّذيَن اآَمُنوا َما َلُكْم اإَِذا ِقيَل َلُكُم انِفُروا يِف �َس��ِبيِل اهلَلّ )َي��ا اأَُيّ

ْنَيا يِف اْلآِخَرِة اإَِلّ َقِليٌل( َياِة الُدّ ْنَيا ِمَن اْلآِخَرِة ۚ َفَما َمَتاُع احْلَ َياِة الُدّ يُتم ِباحْلَ اأََر�سِ
وت�س��اءلُت كثًرا عنه��م، يف اأر�س امليدان نراه��م، والأثقل واملُثق��ل ل َيقربهم، لكن 

لقراءتهم معًنا اآخر، يفهمه القلُة ل الأكرث.. 
عطف��وا اأوراق خرائطه��م، وفر�س��وا حت��ت الأقدام خمططه��م، وم�س��وا والإقدام 
باإق��دام يْقدمه��م، والذك��ر رفيًقا يوؤن�س��هم، و�س��الُح الإع��داد على الأكتاف، مي�س��ون 

كجي�ٍس يزحُف بالآلف..
يف ثقٍة من حيدرة ِبذرتها، ويف تنظيٍم من بدر من�س��ئوها، �س��عدوا كخيوٍل �سباٍق يف 
اأر�ٍس منب�سطة، ل يخ�سوَن الغازي اأو قوات املرتزقة..وكاأن جبال الهجلة قد عرفت، 

اأنَّ عليها الأبطال فالنت..
و�سَل الأ�سبال الأبطال، وكٌل منهم يرتب بع�س الأعمال، 

كٌل منه��م يع��رف بالدق��ة دوره، يعل��ُم اأن قذائف��ه الأرب��ُع ماأم��ورة، ول تذه��ُب اإل 
لالأهداِف املح�سورة...

ج��اء ال�س��يُد الأول لالأج��ِل، يج��ري ب��ني اجلبل��ني على مه��ِل، يح�س��ُب اأن احلامي 
موج��ود، يف اأعل��ى قمم جبال اجللمود، ل يدري اأنَّ الرعديد املاأجور، قد فرَّ جبانا عند 

الديجور.. 
اع مب��ا يكفيه، وط��ارت اأرواُح الأ�س��رار،  و�س��ل الطق��م مبن في��ه، وا�س��تقبله النزَّ

حترقها �سرر من نار..
وم�س��ى الأبط��ال ب��ذات الهم��ة، نح��و مواقع اأعل��ى القمة، ح�س��نها الأعداء اأ�س��د 
التح�س��ني، لكن اهلل قد اأيد بالتمكني، واأت��ى الأحرار اإلى الأعداء من جهتني، من فوق 
املوقع ومن حتته..وانطلقْت القذائف املدمرة، تبا�سر اخليام يف املوؤخرة، ثم تتابعت 
زخات الر�س��ا�س بال توق��ف، واقرتَب املقاتلون اإلى نقطة ال�س��فر من عدوهم، وفتَح 
بع�س��هم خناج��ر بنادقهم، احرتقت اخلي��ام وانفج��رت القنابل والألغ��ام، وما يزال 

الق�سف امل�سدد؛ ي�سقط كمطر غزير وبرد..
وترتدد ال�سرخة مع كل ر�سا�سة، فيزداد الأعداء خوًفا وذعرا وانتكا�سة..

تنطل��ُق قذيفة م�س��ددة؛ فتحرق جمنزرة، تنطلُق اأخرى من يٍد مدربة، فت�س��عل يف 
قلب املوقع دبابة..

ويف م�س��هٍد كاأن��ه فيلم �س��ينمائي تنطل��ق قذيفة ثالث��ة؛ لتلتهم خيمة مب��ن فيها من 
ال�سعاودة...

هداأت بوابات جهنم..
و�س��متت زخات الر�س��ا�س املنهمرة، اإل اأن اأقدام املجاهدين اأَبت اإل اأن تتجول يف 
املواقع ال�ساقطة، وُي�سر اأحد الأبطال اإلى جثث العدو املتناثرة، والتي رقدت خم�س 
منه��ا بج��وار دبابة، واثنت��ان بجوار طقم��ني، وواحدة هربت زحًف��ا، وتتبعها املوت 

الزوؤام برمية، واأخٌر مبعرثات يف كل زاوية وخيمة...
ويردد اأحُد رجال الرجال ب�سجاعة وب�سالة ورباطة جاأ�س ويقول

)هذا جزاء من قتلوا الأطفال والن�ساء(
ويجمع البقية الغنائم من ال�س��الح، وياأخذون الأ�سرى، ويتكفل جماهدان باإحراق 

املواقع مبا تبقى فيها من عتاٍد وموؤن، وت�ستعل احلرائق ويردد جماهٌد اآخر قائاًل
)نقول لأمريكا واإ�سرائيل ومرتزقتهم..هذا جزاوؤكم...ونحن لكم باملر�ساد(

ف�س��لمت اأي��اِد اأولئ��َك اأيه��ا الأبط��ال العظم��اء، وحفظ اهلل اأمه��ات اأجنبته��م واآباء 
ربوهم..

وحتية اإكبار وتقدير وعرفان؛
للقائد الذي اأخرج قادًة لالأمة..الواحُد منهم يف كل ميداٍن اأمة..

من ضحيان إلى الضاحية!
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ولغ��ة  القت�س��ادي  احل�س��ار  اأ�س��اليب 
يف  المريكي��ون  يتف��ن  الت��ي  العقوب��ات 
احلديث بها مع خ�سومهم لن تاتي بالنتيجة 

التي يريدها ال�سيد ترامب.
ومن �س��من تل��ك العقوبات م��ا اعلن عنه 
المريكيون �س��د اي��ران قبل اي��ام.. يتوهم 
المريكي��ون ان القت�س��اد الي��راين �س��وف 
ينه��ار وان عج��الت التنمية والبناء �س��وف 
تتعط��ل وان امل��واد الولي��ة يف اجلمهورية 
ال�سالمية اليرانية �سي�سيبها الك�ساد حني 
يحرم النفط  والغاز عن البيع يف ال�س��واق 
العاملية.. وبح�س��ب زعمهم فل��ن يجراأ احد 
عل��ى التعامل م��ع هذه الدول��ة املحورية يف 

حميطها والرائدة يف منطقتها.
لك��ن المريكي ال��ذي يجه��ل التاريخ ول 
يفق��ه يف ح�س��ارات الم��م الت��ي له��ا تاريخ 
مت�س��ل وجمد وع��زة نف�س وم��ن هذه المم 
بالتاكي��د الم��ة اليراني��ة العظيم��ة الت��ي 
ل��ن ي�س��اوم �س��عبها يف �سيا�س��ات البت��زاز 
�س��عبها  يقب��ل  ول��ن  ال�س��هيوين  المريك��ي 
الجن��رار خلف متاه��ات الرئي�س المريكي 
احلامل با�س��تعادة امرباطورية افل�ست ومل 

تعد يف �سدارة امل�سهد.
م��ا  ان  الدني��ا  �س��عوب  تع��ي كل  الي��وم 
عرب��دة  م��ن  املتح��دة  الولي��ات  متار�س��ه 
وع��دوان اقت�س��ادي غا�س��م وم��ن ح�س��ار 
وع��زل هو انتحار وت�س��رف يائ���س وبائ�س 
ول �س��لة له باملنط��ق، ولي�س نابعا من عقل 
�س��ليم.. فال ميكن للخزينة ان ت�ستحيل الى 
فوه��ة ب��ركان ولميك��ن لل��دولر ان يحقق 

م��ا عجز عن��ه التوماهوك وال ب��ي 52.. من 
تدمر وتخريب يف العامل.

ان  املتح��دة  الولي��ات  ادرك��ت  لق��د 
�سيا�س��اتها يف املنطق��ة ف�س��لت وان عر�س��ها 
اهت��ز.. وان اي��ران كان��ت �س��وكة يف حلقها 
ح��ني احبط��ت ربيعها امل�س��وؤوم واف�س��لت 
خمططاته��ا ال�س��يطانية الت��ي كان��ت معدة 
�سلفا لتدمر املدمر وجتزئة املجزاأ ومتزيق 

املمزق من او�سال امتنا.
والث��ورة  الدول��ة  اي��ران  وقف��ت  لق��د 
وال�س��عب والقت�ساد مع ال�س��عب العراقي 
يف حمنته عقب الحتالل المريكي و�ساندت 
بكل ما متلك الخوة يف �سوريا حتى مت دحر 

الرهاب التكفري هزميته �سر هزمية .
وغن��ي عن القول ال�س��ادة مب��ا جتود به 
اي��ران م��ن دع��م واحت�س��ان للمقاوم��ني يف 

فل�سطني املحتلة ولعل اله�سترية املجنونة 
التي يطلقها ال�سهاينة بحق اخلطر اليراين 
هو اعظم و�س��ام على �سدر ال�سعب اليراين 

العظيم.
فمهما ت�س��رت المريكي��ون واختفوا خلف 
امللف النووي فان روح النتقام من ال�سعب 
الي��راين وقيادت��ه التاريخي��ة اأو�س��ح م��ن 
ان تخفيه��ا �س��عارات وعناوي��ن خادع��ة.. 
ول��ن تنطلي الهداف احلقيقية حل�س��ارهم 

الظامل على احد.
حتما �سينت�س��ر ال�س��عب اليراين يف هذه 
املواجهة القت�س��ادية ولن تزيد �سيا�س��ات 
امري��كا الظامل��ة ال�س��عوب احل��رة ال حقدا 
وكراهي��ة ل��الدراة الأمريكي��ة ول�سيا�س��تها 
املهوو�س��ة بحب ال�سيطرة والقتل والتدمر 

والتجويع.

»االنتصار احلتمي للجمهورية االسالمية في ايران«

عندما يتحول يوم يف ال�س��نة الى ميقات لالإحتفاء بالن�سر، 
ذل��ك يعني اأن ه��ذا اليوم “يكم�س” يف قب�س��ته حزمة اأحداث 
وم�س��اهدات، تنتم��ي ال��ى ق�س��ية من ط��راز خا���س، وترفع 
الوط��ن الى مق��ام احلياة بكرام��ة. تت�س��جل يف التاريخ على 
اأنه��ا ذاكرة، ثم تخرج يف كل �س��يف، من ب��اب كل قلب، عا�س 

احلرب… فتعّلم احلب.
الراب��ع ع�س��ر من اآب، ي��وم يحتفي فيه ح��زب اهلل بتحقيق 
الإنت�س��ار ” الإله��ي” …عل��ى العدو ال�س��هيوين الذي �س��ّن 
عليه حرب��اً كونية، يف متوز-يولي��و- 2006. ثالثة وثالثون 
يوم��اً، تتكد���س فيه��م احلكايات ، وم��ع اي حماولة ب�س��يطة 
لتحريكه��ا ، تراها تدفق كال�س��يل، ومتت��ّد، ول يعود باإمكانك 
و�سع ح�سر لها، ال اذا قّررت اأن ت�سع عنواناً واحدًا جاذباً ، 
يكون خال�سة كل ما جرى، ول �سّك اأن ال�سيد ح�سن ن�سراهلل، 
الذي كان هدفاً ا�سا�سياً من احلرب التي �سّنت على كل لبنان، 
ق��د دخ��ل يف كل امل�س��اهدات التي تظّهرت حينه��ا ، فغدا خلف 

الن�سر واأمامه …جماليات وحكايات .
ح�س��ل واأن احلرب قام��ت، واأن خراباً �س��يطانياً قام معها 
اي�س��اً ، ت��ارة كان يج��يء على �س��كل ه��دم اأبنية و�س��وارع، 
وت��ارة اأخرى على �س��كل اتهامات وخطاب��ات، قامت بها دول 
واأف��راد… غر اأن ال�س��يد ح�س��ن، خرج يف ذل��ك الوقت، منذ 
البداي��ة، ليع��د بالن�س��ر يف غم��رة احل�س��ار والن��ار، وي��ديل 
مبفاجاآت��ه، فيغرز �س��نارة وعده يف قلب البح��ر، حيث كانت 
ترتنح  البارجة احلربية… ” اإنظروا اليها اإنها حترتق…” 
اأن يعيد ترتيب املوج فوق املاء، وامل�سهد  بال�سوت  – وكفى 
حكاي��ة م��ن احلكاي��ات التي ت�س��لح اأن تكون ح��داًء للنفو�س 

املتاأرقة يف كل م�ساء .

ل اأح��د ينكر اأن النا�س تفّرقت يف البلدان، فالنزوح طال كل 
الق��رى، والوجع لّف القلوب، ومثلما كان الق�س��ف ع�س��وائياً 
وهمجي��اً ، والقتل لغة كل الوق��ت… وكرة املوت تالحق كل 
�س��نوف املدنيني، لكن ل جمال لأن ينكر اأحد اي�س��اً ، م�س��هد 
” احلاجة كاملة �س��محات” التي اأتت يف ذروة الق�س��ف على 
ال�س��احية اجلنوبية،الى منزلها يف حارة حريك ، لتاأخذ على 
عجالة بع�س امل�ستندات ال�سرورية، وتلتقيها يف تلك اللحظة 
كامرا ” املنار” لإلتقاط بع�س ال�سور احلية مل�ساهد الدمار، 
ي�س��األها امل�سّور عن �س��بب جميئها ثم يورد لها كلمة واحدة: 
“اإحكي” … فتفر�ست الأر�س امللتهبة برد الكالم، وتغ�سل 
وجه الدخان ببخور جملة، غدت ثقافة الفطرة ال�س��افية…
هي ُدّمر منزلها يف ال�س��احية ويف عيناتا، ولكن ال�س��يد ح�س��ن 
هو �س��اغل البال واحل��ال عند هذه الفئة من الب�س��ر، ووحده 
اإ�سمه هو عمارة احلياة من حولهم حتى املمات، ل اأحد ينكر 

جملتها :
” فدا السيدحسن” …! .

ويف احل��رب تتكث��ف ال�س��ور، وتنهم��ر الأخبار، وت�س��بح 
فكرة اإيجاد �س��ابطة حلقائق الأمور وم�س��داقيتها وتناقلها، 
بحاجة الى جهد غر عادي، وو�س��يلة تتخطى �سا�سة متلفزة 
اأو ب��ث اإذاعي . كان ل��دى املقاومني على اجلبهات، ما ُيلزمهم 
باأن ير�س��لوا الى القيادة العليا يف املقاومة، املتمثلة بال�س��يد 
ح�سن ن�سراهلل، باأن الو�س��ع بخر، واأن �سمودهم وجهادهم 
ل ح��دود ل��ه، ف��كان ل ب��د م��ن م��راآة تعك���س وج��ه قلوبهم ، 
وتك�س��ف حال كل النب�س��ات ، ومن هنا كت��ب اأحد املجاهدين 
بل�س��ان حاله��م كلهم، ر�س��الة خطي��ة يف الأ�س��بوع الثالث من 

احل��رب، ومت اإر�س��الها الى ال�س��يد يف ال�س��احية اجلنوبية . 
خاطبوه بالولء، فعرَباليهم �سوب اجلبهات، يقبل روؤو�سهم 
والأق��دام، وي��وزع عليهم حب��اً ل مثي��ل له، ويك�س��ف للعامل 
�س��ّرالعالقة الفري��دة بني القيادة والقاع��دة، يف حروف كانت 

اجمل وثيقة من وثائق احلرب…
قبلتموين واحدًا منكم  اإذ  لكم،  �س��كر  لكم هو  ” …جوابي 
، واأخاً لكم…” ! “اأخاً لكم…!!” ، تلك هي حكاية تخت�سر 
�س��ّر قائ��ٍد ل يِعد ال بالن�س��ر، ومقاوم��ني اأودع��وه اأعمارهم 
وجريان الدم كل العمر. يخلع اأمام عنا�سره جلباب القيادة، 
وياأتيهم ب�سالح مل تخربه كل جيو�س العامل…هو التوا�سع 
واحلب. وعلى �سفة النا�س، ي�ساأل عن كل التفا�سيل، ويطلب 

لهم تقدمي امل�ساعدة بكل ما اأمكن…
ويف القائم��ة ما ل يخت�س��ر… فتحت يومه��ا الأر�س على 
اآلف ال�س��ور، واجلبه��ات عل��ى قتاٍل دام بال ن��وم ، ول غذاء 
اأوفت��ات دواء. لك��ن الطريق م��ا عاد موح�س، وترى ال�س��ماء 
برغم الطائرات احلائمة وال�س��اربة، م��الأى بالنجوم ، فلناأت 
احلكاي��ة الآن م��ن اآخرها… تق��رر وقف اط��الق النار ، ومل 
يتقّرر ابدًا اأن العائدين الى قراهم ، �سوف يكونون مباأمن من 
غدر الطرقات املفرو�سة بالقنابل العنقودية، اأو اأن ثمة اأماكن 
�س��وف تاأويهم وقت و�س��ولهم الى الديار التي �ُسّويت حطاماً 
يف الأر���س . النا�س ع��ادوا مطمئنني منذ اللحظ��ات الأولى ، 
ن�س��بوا اخليم لأ�سابيع عديدة و�س��كنوا…تلك حكاية كانت 
بحج��م اأن ينه���س ال�س��يد ح�س��ن ن�س��راهلل به��ا، يف الإحتفال 
الكب��ر الذي اأقي��م بعد نهاية احلرب، ويعلنها كاأغلى م�س��هد 
من م�س��اهد الن�س��ر، فال ندري اذا كان هناك من كلماٍت تكتنز 
حباً وتقديرًا وب�سرة بهذا ال�سدق من النا�س، اأكرث مما قاله 
يومه��ا : ” ايه��ا الأحب��ة ، ايها الك��رام، يا اأ�س��رف النا�س… 

واأطهر النا�س… واأكرم النا�س…” ! …
عب��ارات مدوية يف م��دارات القلوب ، وذات قوة ل تقل عن 
اي قوة ع�س��كرية تتفاق��م، وتنذر بهزمية اأخ��رى للعدو، اإذا 

جتددت فكرة احلرب .
ل جمال اأن حتد من اإنت�س��ار ال�س��م�س، اأو تتمكن من ر�سد 
دفق النهر، و�سوع العطر. هذا هو قائد يعرتف ب�سدقه العدو 
قبل ال�س��ديق، ويغدو �سخ�س��ه بحد ذاته هزمية للعدو، فهو 
الزعيم العربي الذي اأهان اإ�س��رائيل، وجعل جمتمعها يثق به 
اك��رث من ثقتهم بزعمائهم ، وينتظ��رون كالمه ويتمنون لو اأن 

لديهم قائدًا مثل ال�سيد ح�سن.
فاإلى ال�س��يد الذي يطل بخطاب الن�سر يف منت�سف كل اآب،  
نظ��ّل ننتظرك ، لأننا نحتاج اأنفا�س��ك، ولأنك “جماليات” ، يف 

كل احلكايات .

»خل���������ف النص������������ر وأمام�������ه.. جم������������الي�����������ات وح��������ك����������اي��������������ات«

إيران وسوريا تعتزمان مد سكة 
حديدية مبشاركة العراق

ت�س��عى اإي��ران و�س��وريا الى تعزي��ز التعاون القت�س��ادي بينهما و�س��بل مقاومة امل�س��اريع 
الغربية التي تتخذ من العقوبات والإجراءات القت�سادية الق�سرية و�سيلة ملحا�سرة ال�سعوب.
وبح�سب وكالة »ت�سنيم« تطرق لقاء عمل بني وزير النقل ال�سوري علي حمود ومعاون وزير 
الطرق وبناء املدن الإيراين اأمر اأميني اإلى م�سروع مد �سكة حديدية تربط بني اإيران و�سورية.
 ومن املقرر اأن ي�س��ارك العراق يف هذا امل�س��روع الذي ميتد من مدينة �س��لمجه جنوب اإيران 

اإلى ميناء الب�سرة العراقي ومن ثم اإلى الأرا�سي ال�سورية.

قال��ت وزارة املالية ال�س��عودية اإن عجز 
ميزانية اململكة بلغ 34.3 مليار ريال )9.15 
ملي��ار دولر( يف الربع الأول من 2018 مبا 
يع��ادل نحو 18% من اإجمايل عجز امليزانية 
املتوق��ع هذا الع��ام.. وتتوقع ال�س��عودية، 
التي ت�سن عدوانا ظاملا على اليمن منذ اأكرث 
من 3 �سنوات عجزا قدره 195 مليار ريال، 
اأو ما يعادل 7.3 يف املائة من الناجت املحلي 
الإجم��ايل، ه��ذا الع��ام انخفا�س��ا م��ن 230 

مليار ريال العام املا�سي.. 
اإجم��ايل  اإن  بي��ان  يف  ال��وزارة  وقال��ت 
اإي��رادات الرب��ع الأول بل��غ 166.3 ملي��ار 
ري��ال بزي��ادة 15 باملئ��ة عن الف��رتة ذاتها 
من العام املا�س��ي. وقف��زت الإيرادات غر 
النفطي��ة 63 يف املئة اإلى 52.3 مليار ريال، 
لأ�سباب من بينها �س��ريبة القيمة امل�سافة 
فر�س��تها  الت��ي  املئ��ة  يف  خم�س��ة  بواق��ع 

احلكومة يف يناير/ كانون الثاين.

عجز ميزانية السعودية في ثالثة 
أشهر يتجاوز 9 مليارات دوالر

اخلبر:
فيما ك�س��فت م�س��ادر رو�س��ية ع��ن اإحب��اط 16 هج��وم بطائرات 
الدرون على قاعدة حميميم خالل �س��هر اآب/اأغ�سط�س، اأكد م�سوؤول 
رو�س��ي ق��رب هج��وم ب��دء عمليات حتري��ر اإدل��ب م��ن املجموعات 

الإرهابية امل�سلحة.

التحليل:
- يف املوؤمتر ال�سحفي لوزيري خارجية تركيا ورو�سيا يوم اأم�س 
باأنق��رة ورغم تاأكي��د الطرفني على احلفاظ عل��ى اأرواح املدنيني يف 
اإدل��ب، لك��ن كان يب��دو اأن الوزير الرتك��ي اتخذ موقف��اً اأكرث مرونة 
من قبل بالن�س��بة مللف اإنهاء احتالل هذه املحافظة ال�س��ورية، حيث 
اأك��د اأوغلو على اللت��زام بالتوافقات املربمة ب�س��اأن مناطق خف�س 

الت�سعيد يف اإدلب.
- وفيما مت ا�س��تثناء جبهة الن�س��رة الإرهابية من التوافقات 
املربمة ب�ساأن مناطق خف�س الت�سعيد، حيث اعترب الهجوم على 
مواقعها قانونياً، ن�س��هد يف الآونة الأخرة م�ساع لتحوير ت�سمية 

ه��ذا الف�س��يل الإرهاب��ي ودجم��ه ب�س��ائر املجموع��ات الإرهابية 
امل�س��لحة يف اإدلب، ما ي��رى فيه اخلرباء جهودًا لتاأ�س��ي�س جي�س 
جدي��د حتت م�س��مى »الفت��ح« اأو »حرا���س الدي��ن« لالإبقاء على 
وجود الن�س��رة وبع���س املجموعات الإرهابية الأخرى، �س��من 

اإطر قانونية متفق عليها.
- يف الظروف اجلديدة وبعد ح�س��م مو�سوع اجلنوب ال�سوري، 
واإ�س��راف مل��ف داع���س يف ال�س��ويداء عل��ى النهاي��ة خ��الل الأي��ام 
القادمة، واإعالن الأكراد ا�س��تعدادهم للعودة اإلى اأح�سان الوطن، 
ويف نف�س الوقت تاأكيد دم�سق على اإنهاء احتالل الرا�سي ال�سورية 
م��ن جانب، وم�س��ايرة اإيران له��ذا القرار من جانب اآخر، وت�س��ديد 
العمليات �س��د رو�س��يا يف اإدلب من جانب ثالث، يبدو اأن تركيا راأت 
نف�سها جمربة على قبول الظروف اجلديدة، اأو على الأقل التخفيف 
من حدة �س��البتها يف هذا اجلانب. ورمبا اأن احلرب التي تخو�س��ها 
تركي��ا ه��ذه الأيام م��ع الولي��ات املتحدة ق��د دفعت اإردوغ��ان اإلى 
التفك��ر يف تقليل جبه��ات املواجهة ومنها اجلبهة ال�س��ورية.. وكل 
ه��ذه املوؤ�س��رات اإمنا ت��دل على اأن عملي��ات حترير اأدل��ب من دن�س 

املجموعات الإرهابية اقرتبت وباتت قاب قو�سني اأو اأدنى.

اجلمهورية العربية السورية:

نهاية احتالل إدلب قاب قوسن أو أدنى
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ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
اأبع��د من ذهن��ك اأمريكا كب��رية؛ اإ�سرائيل كب��رية، بالعناوين الكب��رية، هي عوج، هي 
تعت��ر عوج، وهي التي دائم��ًا تقعد النا�ص فعال، هي التي تقعده��م، ل ياأتي عوج اأبداً 

اإل من داخل النفو�ص، تخلي النا�ص يقعدون ، اأو يتحركون برودة، وتثاقل..

السيد/ حسين بدر الدين الحوثي - عليه السالم

م���ن ي���ت���راج���ع وي���ْف���ُت���ر ل��ي��س مم���ن ج����اء ب���ال���ص���دق وص�����دق به

أمريكا ليست كبيرة بل عوج في نفوس املتثاقلن والقاعدين

ِب��ه{ َق  ��َدّ َو�سَ ��ْدِق  ّ ِبال�سِ َج��اء  }َواَلّ��ِذي 
)الزمر33( اأنها نقط��ة هامة جدًا، نقطة هامة 
ج��دًا اأن تكون اأنت اأول م�س��دق مبا تاأتي به، 
م�س��دق مب��ا تتحرك في��ه اأن��ت، واإل فيجل�س 
واح��د مرِقل، يجل���س واحد مبهط��ل، يجل�س 
واح��د غر مهتم، م��ا عنده حرك��ة، ول عنده 

تفاعل جاد.
اإذا واحد مثاًل ما هو م�سدق بالق�سية، وقد 
يكون الكثر من النا�س هكذا متحركني وما هم 
م�س��دقني؛ لأن��ه يوجد داخله��م عوج كثر يف 
نفو�سهم، ويف اأذهانهم، ]خليهم البادي منهم، 

لكن معهم هه: اهلل اأكرب املوت لأمريكا[.
نحن نقول: يج��ب اأن تفهم، يجب اأن تفهم، 
اأن علي��ك اأن تعتقد عقيدة اأن دين اهلل ل يحده 
ح��دود، ولي���س اأمامه ع��وج، واأن��ه يجب اأن 
تنظر نظ��رة القراآن، واإل فقد يكون الإن�س��ان 
فع��اًل عقيدت��ه باطل��ة يف اهلل؛ لأن كل الأف��كار 
لدين��ا هي تق�س��ر امل�س��افات، تق�س��ر الروؤى، 
ي�س��ر معناه��ا اأنه م��اذا؟ اأن ه��ذا الدين غر 
قادر، ومن وراء هذا الدين وهو اهلل �س��بحانه 
وتعالى اأن ين�س��ر دين��ه، اأن يعلي كلمته، اأن 
يظه��ره على الدي��ن كل��ه. تفهمون اأنه��ا حالة 

خطرة؟ حتدثنا عنها اأكرث من مرة.
الإن�س��ان يكون عن��ده: ]وين ه��ي اأمريكا! 
ووي��ن احنا م��ن امريكا!..[ ث��م يفرت، ما هو 
يف الأخ��ر يف��رت واح��د؟ يرجع يف��رت؟ ملاذا؟ 
َق ِبه{  ��َدّ ��ْدِق َو�سَ ّ لأنه لي�س ممن }َجاء ِبال�سِ
كان ر�س��ول اهلل )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( 
واهلل يذك��ر هنا يف نف���س هذه ال�س��ورة عندما 
 ْ ن مَلّ ْف�َس��َك َعَلى اآَثاِرِهْم اإِ قال: }َفَلَعَلَّك َباِخٌع َنّ
ِديِث اأَ�َسفاً{)الكهف6(؛ لأنه  ُيوؤِْمُنوا ِبَهَذا احْلَ
م�س��دق به��ذا احلديث ه��و، ينطل��ق بجدية، 
ينطلق باهتم��ام، ينطلق بروؤي��ة لديه عاملية، 

م��ع اأن��ه كان يف مدين��ة واح��دة، يف املدين��ة 
املنورة، وروؤيته روؤية القراآن، ونظرته نظرة 
القراآن، وهو يعلم اأنه ر�سول للعاملني جميعاً.
فه��و يف زمن��ه يخط��ط، ويتح��رك فع��اًل يف 
اأم��ة  اأم��ة، ولبن��اء  ر�س��الته يتح��رك ليبن��ي 
تك��ون قادرة على اأن تتح��رك بهذا الدين على 
العامل��ني، ليظه��ر عل��ى كل الديان��ات، ليظه��ر 
عل��ى كل الثقافات، ليظهر على كل املجتمعات 
يِن ُكِلِّه  الأخرى الباطل��ة؛ }ِلُيْظِهَرُه َعَل��ى الِدّ

َوَلْو َكِرَه امْلُ�ْسِرُكوَن{)التوبة33(.

خبث أمريكا في جتنيد العرب لتحقيق أهدافها بأقل اخلسائر 
الع��رب الآن حانب��ني يف ق�س��ية القد�س؟ 
احتم��ال فيم��ا بعد يطل��ع لنا ثالث م�س��اكل 
هي القد�س ومكة واملدينة الكعبة وم�س��جد 
ر�س��ول اهلل )�س��لوات اهلل و�س��المه علي��ه( 

والقد�س.
وه��وؤلء اليه��ود هم يفهمون اأنها مت�س��ي 
حاج��ة، مت�س��ي حاج��ة يطمع��وا اإل��ى م��ا 
ه��و اأك��رب منها... ي��وم ما �س��ربت ]اأمريكا 
اأفغان�س��تان[ حظيت بتاأيي��د من كل الدول 
الإ�س��المية هذه واحدة، تطرق��وا اإلى اأكرث 
م��ن ه��ذه اإنه ي�س��بح ب��دل ما نحن من�س��ي 
بطائراتنا واأدواتنا اإل��ى البلد الفالين نكلف 
الزعي��م الف��الين اأو امللك الف��الين اأو الرئي�س 
الف��الين اإنه ه��ات فالن وفالن وف��الن، طارد 
فالن وفالن، ويتحرك بكامل قوته! ومل يعد 
تلك الدولة ال�س��عيفة وي�سرب هذه القرية 
وي�س��رب هذه وي�س��رب ه��ذه ويطّلع فالن 
ويطل��ع فالن من اأج��ل اأمريكا. ما هذا يعني 

جتاوز؟.

الأ�س��رف لن��ا اأن ياأت��ي الأمريكي��ون هم، 
والأ�س��رف لزعمائن��ا اأن ياأت��ي الأمريكيون 
ه��م ي�س��ربون، ي�س��ربون هم؛ لأن �س��رب 
الأمريكيني هم لأي منطقة من املناطق يولد 
عداوة لأمريكا، يخلق عداوة لأمريكا، لكن 
لأنهم يعرفون اأن الع��داوة مهمة، العداوة 
عداوة ال�س��عوب امل�س��لمة ع��داوة حقيقية 
يك��ون لها اأثرها ال�س��يئ، وجتل���س املنطقة 
ه��ذه غر م�س��تقرة، ول يحقق��ون اأهدافهم 

فيها اإل ب�سعوبة.
وه��م ع��ادة م��ا ه��م اأغبي��اء، دقيق��ني يف 
ت�س��رفاتهم، يري��د اأن يحق��ق اأهداف��ه باأقل 
تكلف��ة، ه��ذه قاع��دة عنده��م، اأن يحقق��وا 
اأهدافهم باأقل تكلفة مادية وب�س��رية، ميزان 
مي�س��ون عليه، وق�س��ية يح�س��بون لها األف 
ح�ساب، اإذًا فبدل من اأن ن�سر نحن ن�سرب 
فبالإم��كان اأن ه��ذا الزعيم اأو ه��ذا امللك اأو 
هذا مي�س��ي امل�س��األة، نقول: فالن مطلوب، 
ف��الن مطل��وب، ف��الن اإرهابي، وف��الن كذا، 

ويلقطوهم له، اأو ي�سربوا قراهم!.
واإ�س��رائيل  �س��لمت؟  هن��اك  اأمري��كا  م��ا 
�س��لمت؟ م��ا خ�س��روا �س��يء ل عمل��وا عمل 
يوؤل��ب نفو���س النا���س عليهم، ول خ�س��روا 
�س��يء من جيوبهم، خليهم يعطوا م�ساعدة 
معين��ه، اأو ك��ذا، لأي طرف م��ن الأطراف، 
لك��ن هم يح�س��بون األف ح�س��اب للتاأثرات 
النف�س��ية، كما ح�س��ب القراآن األف ح�س��اب 
امل��والة  واملع��اداة،  امل��والة  لق�س��ية 
واملع��اداة يكون لها اآث��ار كبرة جدًا؛ لهذا 
هم عملوا على اأن مت�س��ح ا�س��تخدام كلمة: 
عدو اإ�س��رائيلي، وعداوة للغرب، وعداوة 
لليهود والن�س��ارى، عداوة لإ�س��رائيل، اأن 

مت�سح.
ل  اأن  الإم��كان  بق��در  يحاول��ون  ه��م 
يخلقوا عداء من جديد يف نفو�س الأجيال 
ه��ذه، ه��م يري��دون اأن يجعلوا اأنف�س��هم 
مقبول��ني، ملاذا مقبولني؟ ه��ل من منطلق 
احلب والت��ودد لنا؟ ن�س��بح اإخواناً؟ ل، 

يري��دون من اأجل اأن تق��ل التكلفة عليهم، 
من اأجل اأن ي�س��لوا ب��الدك وترحب بهم، 
ما يخ�س��روا �س��يء، ما ي�س��حوا ب�س��يء 
اإل باأق��ل م��ا ميك��ن، وه��ذه م��ن الناحية 
القت�س��ادية توف��ر له��م اأ�س��ياء كث��رة، 
من الناحية ال�سيا�س��ية توفر لهم اأ�س��ياء 

كثرة، تخلي املواقف لديهم �سهلة.
ما امل�س��األة اأن��ه تودد اأنه��م يريدون اأن 
يك��ون هناك �س��فا يف النفو�س فيم��ا بيننا 
وبينهم، اهلل نبه على هذه امل�ساألة }َهااأَنُتْم 
وَنُك��ْم َوُتوؤِْمُنوَن  وَنُه��ْم َوَل ُيِحُبّ ُبّ اأُْولء حُتِ
َذا  ا َواإِ ِباْلِكَت��اِب ُكِلِّه َواإَِذا َلُقوُكْم َقاُل��وْا اآَمَنّ
��وْا َعَلْيُك��ُم الأََناِمَل ِمَن اْلَغْيِظ{ َخَلْوْا َع�ُسّ
)اآل عم��ران119( فه��م ل يحبونك��م، هم 
حاق��دون عليكم حتى ولو اأنتم حتبونهم، 
ه��ا اأنت��م ه��وؤلء حتبونهم وه��م يف نف�س 
الوق��ت ل يحبونك��م، ويع�س��ون عليك��م 
الأنام��ل من الغيظ، هذا م��ن قمة احلقد، 

من الغيظ.

 اهلل يري��د منا اأن نعمل ، نحارب اأمريكا، اإ�س��رائيل، الدنيا 
هي �س��غرة يف عامل اهلل، اعترب اأننا نحن واإياهم داخل بيت 
فق��ط، داخ��ل بيت واح��د، يعني بي��ت واحد من �س��من هذه 

البيوت الكثرة، الكواكب الكثرة يف هذا العامل الف�سيح.
نت�سارع نحن واإياهم، نتكلم، نرفع �سعارات، من�سورات، 
نع��د اأنف�س��نا، يح�س��ل م��ا ح�س��ل. ابعد م��ن ذهن��ك اأمريكا 
كبرة؛ اإ�سرائيل كبرة، بالعناوين الكبرة، هي عوج، هي 
تعت��رب ع��وج، وهي التي دائم��اً تقعد النا�س فع��ال، هي التي 

تقعده��م، ل ياأتي ع��وج اأب��دًا اإل من داخ��ل النفو�س، تخلي 
النا���س يقعدوا، فال يع��ودوا يتحركوا ل�س��يء، اأو يتحركوا 

بربودة، وتثاقل. 
اأول �س��يء نفهم نح��ن، نفهم نحن، الذين كنا ن�س��مع على 
مدى ال�سنني هذه املا�س��ية، اأنهم قالوا: مالحقني اإرهابيني! 
اأمل نكن ن�س��مع هذه؟ األي�س هذا ت�سرف من هو لي�س مفكر يف 
اإرهابيني؟ هو مفكر يف احتالل الكل؟ �سحب الأ�سلحة هذه كل 
ابوها، ي�سحبوها كلها، ويعملوا على �سحبها، والهيمنة على 

املناهج؛ ليغ��روا املناهج، ويثقفوا هذا املجتمع الكبر، يف 
املدار�س احلكومية: الأ�سا�سية، الثانوية، اجلامعة.

األي�س هذا عمل من لديه فكرة اأن يحتل؟ اإذًا يجب اأن نفهم 
نحن على الأقل، نفهم نحن اأوًل اأننا فعاًل اأمام اأعداء يريدون 
اأن يحتل��وا، ويحارب��وا دينن��ا فع��اًل؛ لأن��ه عندم��ا ن�س��كت 
�سن�س��كت عن اأعداء رهيبني يتجهوا لأن يجعلوا هذا القراآن 
قراطي���س، وقد جعلوه حلد الآن قراطي�س، نحن واإياهم، مل 

نعد جنعل له قيمة يف احلياة، ول يف حركتنا على اأ�سا�سه.

من حرك الفلك ألوليائه 
أصحاب الكهف قادر 

على صنع متغيرات في 
العالم ملن يتحركون في 

سبيله
َنا اآِتَنا  اأ�سحاب الكهف هم قالوا ما حكى اهلل عنهم: }َرَبّ
ْئ َلَنا ِمْن اأَْمِرَنا َر�َس��دًا{ اهلل �سبحانه  ِمن َلُّدنَك َرْحَمًة َوَهِيّ
وتعال��ى ق��ال، اأو كاأنها حكاية حل��ال الق�س��ية، ما كاأنه 
وح��ي، اأي: كاأنه قال هك��ذا �س��اأجعل }َواإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم 
ن  ُكم ِمّ َ َفاأُْووا اإَِلى اْلَكْهِف َين�ُسْر َلُكْم َرُبّ َوَما َيْعُبُدوَن اإَِلّ اهلَلّ
ْرَفقاً{)الكهف16( ملاذا  ْمِرُك��م ِمّ ْن اأَ ْئ َلُكم ِمّ حمت��ه وُيَهِيّ َرّ
نق��ول باأن هذا ل ميكن اأن يكون من �س��خ�س منهم يدعو 
ب��ه، ول يبدو اأنه وحي؛ لأنه ما اأحد منهم كان نبياً، كما 
ه��و معرو�س يف ]ق�س��ة اأ�س��حاب الكه��ف[ اأنه يوحى 
اإلي��ه. اإن الكلمة هذه دقيق��ة جدًا ل ميكن اأن تاأتي اإل من 
جانب اهلل، ل ميكن اأن اأحدًا يعملها يف دعاء، ول يتذكرها 

يف دعاء.
ْرَفق��ا{ الرتف��اق معناه  ْمِرُك��م ِمّ ��ْن اأَ ��ْئ َلُك��م ِمّ }وُيَهِيّ
فيما يتعلق باجلان��ب الأمني، واجلانب الغذائي، يعني 
�ساأجعل لكم من واقعكم، ومن هيئتكم، ومن و�سعيتكم، 

ما ت�ستغنون به عن الغذاء، وما يحقق لكم الأمن.
اأ�سحاب الكهف، عندما اجتهوا اإلى الكهف، الو�سعية 
الت��ي كان��وا فيها و�س��عية يب��دو جمتمعهم، ب�س��لطتهم 

بكلها، اجتاههم اآخر.
ه��م جمموع��ة حم��دودة، وم��ن الطبيعي اأن يح�س��ل 
يف تاري��خ الأنبي��اء، يف تاريخ الأولي��اء، اأن يكونوا قلياًل 
به��ذا ال�س��كل حمدودين، �س��يتجهون اإلى م��كان ليفكروا 
اأين يتحركوا بعد، واأين يتجهوا ليعملوا على موا�س��لة 
ن�س��اطهم، ما هو هروب، لي�س��ت م�ساألة اأنه هروب، اأنهم 
ق��د قال��وا تلك الكلم��ة وهرب��وا وانتهى املو�س��وع؛ لأن 
الكه��ف نف�س��ه ل ميك��ن اأن يكون مقرًا ملن ه��و هارب من 

اأمر، و�سيجل�س فيه وما له حاجة، األي�س هكذا؟.
واإمنا ماذا؟ مرحلة يق�ّس��وا فيه ف��رتة، يتجهون اإلى 
الكهف، يق�سوا فيه فرتة، ويفكروا اأين يتجهوا، اأو كيف 
يتوا�س��لون مع الآخرين ملوا�سلة ن�ساطهم، يعني لي�س 

هروباً.
اهلل �س��بحانه وتعال��ى بني هنا ب�س��كل عجي��ب؛ ولهذا 
ق��ال: }َكاُنوا ِمْن اآَياِتَن��ا َعَجباً{ كيف اأنهم قد جلاأوا اإلى 
كهف، ول طعام، ول �سراب، ويف و�سع خطر، قد ميكن 
اأن يلحق بهم اأحد. كيف هياأ اهلل اأن يكونوا على و�سعية 
ي�س��تغنون بها عن الطعام وال�سراب، وحتقق لهم اأمناً، 
بحي��ث اأنه ما اأحد يدخل عليهم، ل حيوان، ول اإن�س��ان، 

ول �سيء.
كذل��ك رعاية اأنه يحرك ال�س��م�س، يغ��ر جمراها، كل 
يوم يغر جمراها يف حلظ��ة معينة عندما تطلع وعندما 
تغرب، كل يوم على مدى ثالث مائة �سنة، وت�سع �سنني.
فمن يحرك الفلك ملجموعة اأ�س��خا�س راقدين يف كهف 
من اأوليائه األ ي�س��تطيع ي�س��نع كثرًا م��ن التغرات يف 
ه��ذا العامل ليهي��ئ اأمام من يتحركون يف �س��بيله، وعلى 

�سبيل هديه؟. هذا مثل للنا�س.



مش�روع الس�يد حس�ين يلبي 
األعداء،  األمة لمواجهة  حاجة 

ول�م يك�ن ترف�ا أو رغبة 
في إحداث مشكلة

الجمعة
17/  8 /  2018م 

الموافق 6 ذو الحجة 

1439ه� الع���������دد

)276(

■ اإن واق��ِع معان��اٍة طويلٍة يف ِظ��لِّ العدوان 
الذي جت��اوز العام حيَنها و�س��موٍد اأ�س��طوريٍّ 
�اُد ليك��وَن رئي�س��اً للمجل���س  كب��ٍر، اأت��ى ال�س��مَّ
ال�سيا�س��ي الأعلى بعد اأن كان قد و�سل ال�سعُب 
اليمن��يُّ اإل��ى حال��ٍة م��ن الياأ���س من جن��اِح اأية 
فر�س��ة لل�س��الم، واإدراك عميق حلجم التحدي 
والتاآمر العامل��ي على ال�س��عب اليمني، وقناعة 

ت��اآزر  ب�س��رورة  تام��ة 
الق��وى  اجله��ود والتح��ام 
والوطني��ة  ال�سيا�س��ّية 
يف  التحّدي��ات  ملواجه��ة 
ت�س��كيِل املجل�س ال�سيا�سي 
الأعل��ى يف مرحل��ة حرج��ة 

وظرف �سعٍب للغاية.
ثقي���ل  بحْم����ٍل  فنه����ض   ■
���َل م�س����ؤوليًة كبريًة يف  وحتمَّ
ظرف َح���ِرٍج، اخت���ط خارطَة 
ح���دوده ب�س���ره و�س���م�ده، 
م�س���تقبله  مالم���َح  ور�س���م 
بجهاده وت�سحيته، فمن بني 
احل�س����د ومن بني اأ�س����ات 

رجال اليمن ون�س���ائه واأطفاله 
���ُه اأول���ى ر�س���ائله للع���امل  ي�جِّ

اأجمع يف الع�رشين من اأغ�س���ط�ض 2016م من ميدان 
ال�س���بعني: “اإن ه���ذا ه� ال�س���عُب اليمني، وهذه هي 
الدميقراطي���ة، وهذه ه���ي ال�رشعية، ول���� مل يبَق يف 
هذا ال�سعب اإال اأُ�رَشُ ال�سهداء واأقارُبهم لكانت كفيلًة 
ب���اأن تث���اأَر له���ذا ال�س���عب، ناهيك عن هذه احل�س����د 

امللي�نية وغرِيهم من جميِع اأرجاء اليمن”.
��َل امل�س��وؤوليَة على اأكم��ِل وجه، كان  ■ فتحمَّ
قريباً من جمي��ع القوى واملكّونات ال�سيا�س��ّية، 
��ٍر،  رجَل وفاق وحمطَّ توافق، �س��احَب فك��ٍر َنيِّ
وم�س��روع تنمية وبناء، قائدًا �سيا�س��ياً، ورجَل 

حرٍب و�سالم.
امل�س��وؤول  موا�س��فاُت  في��ه  جت�ّس��دت   ■
الناجِح والقائد املُْلِه�م، فبقدر حر�س��ه ال�س��ديد 
على تفعي��ل ُموؤَ�ّس�س��ات الدولة واإر�س��اء العمل 
املُوؤَ�ّس�س��ي جتُده حا�سرًا يف ال�س��فوف الأممية 

ج  ���ُد للجبه��ات هن��ا، ويح�س��ر حف��ل تخرُّ يح�سِّ
دًا  دفعة ع�سكرية هناك، ي�سقُّ عباَب البحر متفقِّ
ات البحرية، ويتعّه��ُد باملواكبة والتطوير  الُق�وَّ
���ُس معان��اَة وهموَم  َة ال�س��اروخية، يتلمَّ الُق���وَّ
�س��عبه يف اجلبل وال�س��احل، مع العلماء عامٌل ل 
ُي�َسقُّ له ُغباٌر، ومع ال�سيا�سيني قائٌد �سيا�سيٌّ من 
الط��راز الرفيع، ل ميلُك مروؤو�س��يه غَر تقديره 
واحرتامه، وكلُّ َمن عرفه َعُظَم 
ق��دُره يف نظره وزادت مكانُته؛ 
املجاهدي��ن  اأعظ��م  م��ن  ��ه  لأنَّ
الذي��ن  الأنقي��اء  الأتقي��اء 
مبخالطِته��م،  امل��رُء  ُف  يت�س��رَّ

والعمِل اإلى جانبهم
���دِّي للعدوان وتعزيُز  الت�سَ
ورف��ُع  املواجه��ة  جبه��ات 
وروح  القتالي��ة  املعنوي��ة 
اللُّحم��ة  وتقوي��ُة  ال�س��مود، 
ال�س��اِغ�ُل  �����ُه  َه���مُّ الداخلي��ة 
واأول��ى اأولويات��ه، اإلى جانب 
حمارب��ة  نح��و  ج��اد  ��ٍه  توجُّ
الف�س��اد، وحر�ٍس �س��ديد على 
الإ�س��الح والبن��اء، والتطوي��ر 
والنم��اء، خالل م�س��رٍة حافلٍة 
والت�س��حية  والإب��اء  باجِله��اد 
اهلل  �س��بيل  يف  بروح��ه  ج��اد  حت��ى  والعط��اء، 

والدفاِع عن �سعبه.
■ وخالل هذه امل�س��رة معامُل مهمٌة عديدة، 
ٍل كبرٌة، ن�س��تطيع اأن نقوَل: اإنَّ  وحمطاُت حتوُّ
اأبرَز تلك املعامل اإر�ساُء النظام الإداري والعمل 
املُوؤَ�ّس�س��ي بتفعيل ُموؤَ�ّس�سات الدولة واحلر�ِس 
عل��ى َطْب��ِع ُك�ّل الأن�س��طة يف مواجه��ة العدوان 
بالطاب��ع الر�س��مي، والعمل على َوحدة ال�س��ّف 

طواَل رئا�سته املجل�َس ال�سيا�سي الأعلى.
���ا حمط��اُت التح��ّول واملراح��ل املهم��ة  ■ اأمَّ

ها باإيجاٍز كما يلي: فبالإمكان املروُر على اأهمِّ
ل��دى  الوع��ي  م�س��توى  رف��ع  مرحل��ة   -1
ال�س��عب وتعزي��ز ثباته مبا اأ�س��ماه “ال�س��مود 

الأ�سطوري”.
وفت��ح  للجبه��ات  التجمي��ع  مرحل��ة     -2

مع�س��كرات التدري��ب التي اأ�س��رف وعمل عليها 
الطاق��ات يف مواجه��ة  بنف�س��ه وح�س��د جمي��َع 
الع�س��كري  باجلان��ب  والهتم��ام  الع��دوان 

والتطوير ال�ساروخي.
3-   مرحل��ة التوّج��ه نحو حماربة الف�س��اد، 
ول ت��زاُل كلمُته املدويُة يف الذكرى الأولى لتويّل 
املجل���س ال�سيا�س��ي الأعل��ى اإدارة البالد يف 15 
اأغ�س��ط�س 2017 حا�س��رًة يف اأ�س��ماعنا عندم��ا 
ق��ال: “ل ميك��ُن اأن اأك��وَن مظلًة للف�س��اد من اأي 
�سخ�س كان �سواًء يف حكومة اأَْو اأية ُموؤَ�ّس�سة اأَْو 

جهاز من اأجهزة الدولة”.
4- املرحلة التي اأعلن عنها بعد مرور عامني 
ون�س��ف عل��ى الع��دوان يف حف��ل تخ��ّرج دفعة 
ع�س��كرية بقوله: “والآن �سنبداأ باإذن اهلل تعالى 
بهوؤلء الرجال وبغرهم ممن هم يف مع�س��كرات 
التدريب؛ لنفتَح نحن امل�س��ارات على اأعداء اهلل 
لننتقَل من و�س��ع الدفاع اإلى و�سع الهجوم، يف 

ا�سرتاتيجية ع�سكرية قوية”.
5- مرحل��ة امل�س��روع الكب��ر ال��ذي اأطلق��ه 
يف بداي��ة العام الرابع لل�س��مود، م�س��روع بناء 
الدولة، واإر�س��اء مبداأ العمل املُوؤَ�ّس�سي، ت�سنُده 
اجلبهاُت وي�سنُد اجلبهات عنوانه و�سعاره “يٌد 

حتمي ويٌد تبني”.
6- مرحل��ُة الع��ام البال�س��تي الذي ق��ال عنه 
اإنه “اإذا ا�ستمر عدواُنهم �س��يكوُن عاماً بال�ستياً 
بامتي��از و�سيد�ّس���ن خ��الل الفرتة القادم��ة ُك�لَّ 
يوم لن ت�س��لم اأجواء ال�سعودية من �سواريخنا 
مهما ح�س��دوا من منظومات ومهما ح�س��دوا من 

دفاعات جوية”.
�اد هذا اأُُفُق م�سروعه وهذه  ■ فالرئي�س ال�سمَّ
اأبع��اُد روؤيت��ه يف ف��رتة وجيزة ويف ظ��ل عدوان 
عامل��ي، ولي�س غريباً اأن يكوَن كذلك، بل الغريب 
�اد من  اأن ل يك��وَن، كي��ف ل؟!، والرئي�س ال�س��مَّ

ا�سمه يتجّلى اأَْكَث�َر �سمودًا يف وجه 
ي�س��هُده  ع��دوان  اأعت��ى 

ي�س��هْد  ومل  اليم��ن، 
مثله ع��رب التاأريخ؛ 
ولذلك �س��ّكل خطرًا 
وتهدي��دًا  كب��رًا 

خط��رًا عل��ى املعتدين، فكان��ت ُك���لُّ حَت�ّركاته 
قائم��ة  يف  ا�س��مه  و�س��ع  بع��د  حت��ى  ُتْرِعُبه��م 
امل�ستهدفني؛ لأنَّه حَمَل روَحه على كفه وانطلق 
بكل تفاٍن واإخال�ٍس من واقع معاناة �سعبه لرفِع 
املعان��اة عنه واحلر���سِ على التغي��ر والبناء 
وهو يعلُم -ح�س��ب تعبره- اأن الطريَق طويٌل 
�ًة يف ظل العدوان  وحمفوٌف بالتحديات، وَخا�سَّ

واحل�سار.
■ ولك��ن كم��ا كن��ا بق��در التح��دي يف جبهات 
الغ��زاة  اأح��الَم  وحّطمن��ا  و�س��مدنا  القت��ال 
واملحتلني ف�س��نكوُن باإذن اهلل مب�ستوى التحدي 

على طريق بناء الدولة.
■ فكان فعاًل مب�س��توى التحدي فلم ي�سُعْف، 
ومل َيِلْن حتى لقَي اهلَل �س��هيدًا وفاز باأُمنية غالية 
اها و�س��عى لها، ومل يحّق���ق العدواُن  طامل��ا متنَّ
�اَد م�س��روٌع  اأيَّ جن��اٍح با�س��تهدافه؛ لأنَّ ال�س��مَّ
�اَد  ��موده؛ لأنَّ ال�سمَّ ه لنا بت�س��حيته و�سُ اختطَّ
ٌة ت�سُر على النهج الذي رواه بدمه، و�سنظلُّ  اأُمَّ
اأوفي��اًء له مبوا�س��لة دربه، وجت�س��يد وِحماية 
���ام القادمة اإل كما  م�س��روعه، ولن نكوَن يف الأَيَّ
ق��ال هو �س��الُم اهلل علي��ه: “اأقوى ُع��ودًا واأذكى 
نارًا، واأن لدينا اإن �س��اء اهلل من املفاجاآت لهم ما 

مل �س��يفاجُئهم، اأَْكَث�َر من 
املا�سي”.

السيد حسن نصر الله يدين
 جرمية التحالف األمريكي

 السعوي بحق أطفال ضحيان

.. من ق�������تل أطفال������كں 
هو من قتل أط�فالنا

يف كلمة متلفزة بثتها قناة املنار م�س��اء الثالثاء املا�س��ي مبنا�سبة 
الذكرى الثانية ع�س��ر لنت�س��ار متوز 2006م اأكد ال�سيد ح�سن ن�سر 
اهلل الأم��ني الع��ام حل��زب اهلل، ، اأن قات��ل الأطفال يف لبنان هو نف�س��ه 
قاتل الأطفال يف �س��حيان، واأن دماء الأطفال يف اليمن �ستنت�س��ر كما 

انت�سرت دماء الأطفال يف لبنان يف متوز 2006م.
واأ�س��اف  ال�سيد ح�سن ن�س��ر اهلل “اليوم ا�س��محوا يل اأن اقول من 
ال�س��احية اجلنوبي��ة يف لبنان اإلى �س��حيان يف �س��عدة اليم��ن، اأيها 
الأهل الأعزاء والكرماء وال�س��رفاء، خ�سو�س��اً اأهايل الأطفال الذين 
ا�ست�س��هدوا، اعلم��وا اأن الذي قت��ل اأطفالكم هو الذي قت��ل اأطفالنا يف 
ال�س��احية ويف قانا”..واأ�ساف ال�سيد ن�سر اهلل قائاًل: “اإن الذي �سفك 
دماء ن�سائكم واأطفالكم هو الذي �سفك دمائنا يف لبنان، نف�س ال�سالح، 
ونف�س املحور، ونف�س اجلهات، ونف�س الإرادة، ونف�س القرار، ونف�س 
الهدف”..ولف��ت موؤك��دًا اأنه: “كما انت�س��رت دماء اأطفالنا ون�س��ائنا 
يف لبنان �ستنت�س��ر دماء اأطفالكم ون�س��ائكم يف اليم��ن، لأن خلف هذه 
الدم��اء حقا، ولأن خلفها رجاًل، ولأن خلفها قادة لن يت�س��احموا مع 
املجرمني ال�س��فاحني القتلة”، وا�س��فاً القتلة ب� “عدميي ال�س��عور.. 
عدميي الأخالق.. عدميي ال�سرف”..واأكد ال�سيد ن�سر اهلل اأن اللجوء 
اإلى ارتكاب املجازر يف اليمن هو دليل على ف�سل املحور ال�سعودي يف 
هذه احلرب، لفتاً اإلى اأن التحالف ال�سعودي الذ     ي ف�سل يف اليمن 

و�سوريا والعراق لن ينجح يف اأي مكان.                        

الرئيس الشهيد.. ُأُفُق مشروعه وأبعاُد رؤيته

بقلم الرئيس/

مهدي المشاط

 جنحت الأجه��زة الأمني��ة باحلديدة 
اأخط��ر  اأح��د  عل��ى  القب���س  اإلق��اء  يف 
عم��الء وجوا�س��ي�س الع��دوان الأمريكي 
ال�س��عودي يف املحافظة ، والذي ك�س��فت 
اعرتافاته عن خمطط عدواين ب�سع لقوى 
الغ��زو والحت��الل، مبن��ي عل��ى ارتكاب 
جرائم مركبة با�س��تهداف من�ساآت مدنية 
واأ�سواق واأماكن عامة وال�ساق اجلرمية 
جلهات اأخرى بريئة منه��ا ، معرتفاً باأنه 
ق��ام برف��ع معلوم��ات واحداثي��ات لعدد 
من املواق��ع املدنية يف املدين��ة بناء على 
طلب من الغزاة واملحتلني ، ومنها �سوق 
املحوات الذي ا�ستهدفه طران العدوان 
يف الثاين من اأغ�سط�س اجلاري مت�سببا يف 
ارتكاب جمزرة راح �س��حيتها الع�سرات 

من ال�سيادين .
وبح�س��ب اعرتاف��ات املقبو���س عليه 
عل��ى  للح�س��ول  الع��دوان  �س��عى  فق��د 
مدني��ة  لأماك��ن  واحداثي��ات  معلوم��ات 
متع��ددة يف مدينة احلديدة ، منها اأماكن 

الرعاي��ة ل��ذوي الإحتياج��ات اخلا�س��ة 
كمبن��ى ال�س��م والبكم ، ومنه��ا املدار�س 
كمدر�س��ة النه�سة، وامل�ست�سفيات كمركز 
عالج الف�س��ل الكلوي، والأ�سواق العامة 
كاملح��وات، كما اعرتف اأن جهات يف دول 
الع��دوان طلبت منه معلوم��ات وتقارير 
عن حدائق ومتنزهات وطرقات و�سوارع 
يف مدينة احلديدة ، وبح�سب العرتافات 
مل توفر قوى الغزو والحتالل �س��يئاً من 
الأماك��ن التي يعت��رب ا�س��تهدافها حمرماً 
ال�س��تباك،  لقواع��د  �س��ارخاً  وانته��اكاً 
وتعترب ن�سو�س القانون الدويل امل�سا�س 
به��ا ع�س��كريا جرمي��ة ح��رب ت�س��تدعي 

املحا�سبة يف املحاكم الدولية .
حي��ث اعرتف املدعو معتز علي عثمان 
ي�س��كن يف   ، �س��نه   24 العم��ر   ، مده���س 

احلديدة بالآتي : 
"ات�س��ل ذلك ال�سخ�س] ويدعى فواز 
موؤخ��را  وانتق��ل  الإم��ارات  دول��ة  م��ن 
للعم��ل م��ن ع��دن [ بوال��دي قبل �س��نة 

مدي��ر  ار�س��حك  �س��وف  وق��ال  ون�س��ف 
لإذاع��ة احلديدة بع��د التحري��ر اأي بعد 
دخ��ول ق��وات الع��دوان اإل��ى احلديدة، 
بعدين اأنا اأخذت رقمه وبداأت بالتوا�سل 
معه ، وار�س��لت ل��ه تقارير يف ذلك الوقت 
 ، والع�س��كري  الأمن��ي  الو�س��ع  ح��ول 
وار�س��لت له��ذا ال��ذي كنت ا�س��تغل معه 
معلوم��ات عن عدد م��ن الأماكن ، الأولى 
كان��ت يف حمي��ط مبن��ى ال�س��م والبك��م 
، ث��م حديق��ة ال�س��عب ، وكذل��ك ال�س��وق 
ال�س��مك  �س��وق  واملح��وات]  املرك��زي، 
املرك��زي يف مدين��ة احلديدة ، ا�س��تهدفه 
طران العدوان مطلع اأغ�سط�س اجلاري 
بغارت��ني مرتكب��اً جم��زرة مروع��ة بحق 
املدنيني فيه [ ، وحّي الرب�سة ، ومدينة 
�س��بعه يوليو ، وحمي��ط القلعة ، واخلط 
البحري ، و�س��ارع املط��ار ، ومركز عالج 
الف�س��ل الكلوي ، ومبنى مدر�سة النه�سة 
، و�س��ارع امليناء بالكامل ، وحميط هيئة 

تطوير تهامة ".

األجهزة األمنية في احلديدة ُتلِقي القبض على متورط برفع معلومات سوق 
احملوات ومدرسة الصم والبكم ومركز الفشل الكلوي لطيران العدوان

الحقيقة/ صادق البهكلي

■ما �سهدته ال�ساحة اليمنية خالل الأيام 
املا�س��ية من اأح��داث وتط��ورات جتاوزت 
احداثياته��ا واجتاهاتها الآم��ال التي كانت 
معلقة على قدرة املبعوث الأممي يف اإحداث 
ناف��ذة يف الأزم��ة اليمني��ة والدف��ع باجتاه 
اإيجاد حل �سيا�س��ي ي�س��من تّوُقف العدوان 
الأمريك��ي ال�س��عودي على ال�س��عب اليمني 
وف��ك احل�س��ار واإع��ادة اإعمار م��ا دمروه، 
الزي��ارات  تل��ت  الت��ي  املعطي��ات  اأن  غ��ر 
املتتالي��ة للمبع��وث الأمم��ي مارت��ن غريف 
اإل��ى �س��نعاء والتق��اءه بقي��ادات حتال��ف 
الع��دوان ومرتزقته��م ومن تل��ك املعطيات 
اجت��اه الع��دوان الإجرامي اإلى الت�س��عيد 
يف  مروع��ة  جم��ارز  واقرتاف��ه  الع�س��كري 
احلدي��دة و�س��عدة اآخرها جم��زرة طالب 
�س��يحان وحماول��ة اإبادة �س��كان الدريهمي 
اإل دلئ��ل وا�س��حة  ه��ي  م��ا  يف احلدي��دة 
و�س��ريحة اأن قوى العدوان لي�ست يف وارد 
القب��ول بحل �سيا�س��ي لالأزم��ة اليمنية ذلك 

لأنها يف الأ�س��ا�س ل متلك القرار ال�سيا�س��ي 
ول الع�س��كري ومهمته��ا الوحي��دة الدف��ع 
باجت��اه احت��الل اليم��ن واإعادة اإخ�س��اعه 
للهيمن��ة الأمريكية غر مبالي��ة مبا تقرتفه 
من جمازر وما متار�سه من ح�سار وجتويع 
وت�س��ريد لآلف الأ�س��ر اليمنية فهي ل تهتم 
بتبعات تلك اجلرائم ما دام الأمريكي يعمل 
عل��ى تغطيته��ا يف املحافل الدولي��ة ويجرب 
املنظم��ات احلقوقي��ة على ال�س��مت ترهيبا 

وترغيبا.
■ لق��د اأب��دت القي��ادة اليمني��ة الكث��ر 
م��ن املرون��ة م��ع دع��وات احلل ال�سيا�س��ي 
وتعامل��ت مبنته��ى العقالني��ة ب��ل وقدمت 
واملقرتح��ات  الأطروح��ات  م��ن  الكث��ر 
واحلل��ول مبا فيها من الجح��اف وتفاعلت 
املبع��وث  م��ع مقرتح��ات  اإيجاب��ي  ب�س��كل 
الأممي خا�سة فيما يتعلق مبيناء احلديدة 
اإل اأن كل تل��ك اجله��ود تقاب��ل بتعن��ت غر 
الع��دوان الأمريك��ي  م��ربر م��ن قب��ل دول 
ال�س��عودي وتريد اأن ين�سحب اليمنيني من 
قراه��م ومدنه��م لتحوله��ا اإل��ى ب��وؤر للعنف 

والإره��اب ون�س��ر الف�س��اد الأخالق��ي كم��ا 
يحدث اليوم يف عدن.

وت�س��عيد  الأح��داث  تط��ورات  اإن    ■
الع��دو يوؤك��د بالربه��ان املب��ني اأن ل رهان 
ال�سيا�س��ي يف ظ��ل  اأي دع��وة للح��ل  عل��ى 
ت�س��عيد الع��دوان ول على الأم��م املتحدة 
ول على مبعوثها اأو جمل�س��ها الأمني الذي 
اأ�س��بح اأداة اأمريكية ي�سرعن العدوان على 
ال�س��عوب خا�س��ة بع��د الف�س��ل الذري��ع يف 
اإدانة جمزرة طالب �س��حيان وال�س��تهتار 
الذي ظهر به وهو يدعو النظام ال�س��عودي 
املج��رم للتحقي��ق يف جرميته الت��ي اأعرتف 
به��ا.. اأن الره��ان الوحي��د يف ه��ذه املرحلة 
ه��و عل��ى اهلل وعلى املي��دان وعل��ى الوعي 
مبخاطر واأه��داف العدوان، وعلى التحرك 
اجلاد يف خمتل��ف ميدان املواجه��ة والبناء 
واأن يكون م�س��روع ال�سهيد ال�سماد )رحمه 
اهلل( "يد حتمي ويد تبني" هو الرهان الذي 
نراهن عليه يف هذه املرحلة لك�س��ر العدوان 
الإجرام��ي والنت�س��ار لكرامتن��ا واأر�س��نا 
واأعرا�س��نا، فامليدان هو وحدة من �سرغم 
قوى العدوان الإجرامي على القبول بوقف 
عدوانه��م وك��ف اأذاهم عن ال�س��عب اليمني 

واحرتام اإرادته وقراراته.

امليـــدان هــو الرهـــان


