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املدفعي( اإلس�ناد  وسالح  املس�ير  )الطيران  الفتاك  الثنائي 
 يواصالن الهجمات املش�تركة ضد فلول االرتزاق وهزمي�ة نكراء جنوب كيلو 16 في الس�احل الغربي

اإلعالم احلربي يوزع مشاهد نوعية القتحام وسيطرة املجاهدين على موقعي ام بي سي والقنبور
مروحيات أمريكية تتدخل إلسعاف ضباط وجنود سعوديني بعسير

> تقرير يكشف  بالوثائق استئجار اإلمارات شركة أمنية أمريكية لتنفيذ عمليات االغتيال في عدن

> استشهاد أكثر من )15,185( مدنيًا خالل 1300 يوم  يقابله صمود مياني أربك العدوان وبدد أحالمه

ذك�رى مبناس�بة  ميني�ة  محافظ�ات  ع�دة  ف�ي 
 ق�دوم اإلم�ام اله�ادي عليه الس�الم إل�ى اليمن

> م�����دي�����ر م����ك����ت����ب ال������رئ������اس������ة ي�����ؤك�����د اه�����ت�����م�����ام ال������ق������ي������ادة ال����س����ي����اس����ي����ة مب����ؤس����س����ة اجل����رح����ى

> ضبط عصابة مكونة من 6 رجال و 4 نساء متارس جرائم احلرابة وترويج املخدرات  في صنعاء

وزارة الدفاع تدعو املغرر 
بهں إلى اغتنام فرصة 

قرار العفو العاں

وق�����ف�����ات م���س���ل���ح���ة  وت�����خ�����رج دف������ع ع��س��ك��ري��ة 
ج����دي����دة وق�����واف�����ل م�����دد وإس�����ن�����اد ل��ل��ج��ب��ه��ات

تشخيص الشهيد 
القائد للهيمنة 

االقتصادية بعباءة 
التنمية

ف��ع��ال��ي��ات م��رك��زي��ة
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تداول نا�ص��طون ميني��ون عرب مواقع التوا�ص��ل 
االجتماع��ي مقط��ع فيدي��و يظهر خ��روج مظاهرات 
كب��رة يف حمافظ��ة امله��رة اليمنية �ص��د االحتالل 

ال�صعودي االماراتي لبالدهم.
ووفق��ا للفيدي��و املتداول فق��د ظهر اأبن��اء املهرة 
وهم يجوبون �صوارع املحافظة هاتفني بالقول: "ال 

حتالف بعد اليوم".
واأرج��ع مراقب��ون اأن ال�ص��عودية كان��ت تن��وي 
تنفيذ عقاب جماع��ي على اأبناء املهرة الذين وقفوا 
�ص��د تدخله��ا الع�ص��كري يف حمافظته��م، معتربين 
تواجد قواتها يف مناطقهم انتهاك لل�صيادة الوطنية 
وزعزعة اأمن وا�صتقرار حمافظتهم البعيدة عن كل 
احل��رب التي تطح��ن البالد 

منُذ اأكرث من ثالث �صنوات.
ق��د  ال�ص��عودية  وكان��ت 
دفع��ت بتعزيزات ع�ص��كرية 
االأول  كان��ون  دي�ص��مرب/  يف 
م��ن العام املا�ص��ي متركزت 
يف مط��ار الغي�ص��ة واملناف��ذ 
حت��ت  والبحري��ة،  الربي��ة 
التهري��ب،  مكافح��ة  الفت��ة 

وهو ما رف�ص��ته حينه��ا مكونات قبلية و�صيا�ص��ية، 
قبل اأن جتري تفاهمات مع ال�صلطة املحلية ل�صمان 
عدم ع�صكرة احلياة يف املحافظة املعروفة بالهدوء 
والن��اأي عن ال�ص��راعات ال�صيا�ص��ية التي ت�ص��هدها 

البالد.
 وقب��ل ال�ص��عودية، كان��ت االأطم��اع االإماراتي��ة 
يف املحافظة قد بداأت باإن�ص��اء ت�ص��كيالت ع�ص��كرية، 
و�صخ�ص��يات  �صيا�ص��يني  والءات  ذم��م  و�ص��راء 
قبلي��ة، لكن النف��وذ االإماراتي قوب��ل برف�ض زعماء 
قبائ��ل مقرب��ني م��ن �ص��لطنة عم��ان. وب��دا اأن حمى 
جناحه��ا  اأثبت��ت  الت��ي  ال�ص��عبية  االحتجاج��ات 
يف حمافظ��ة اأرخبي��ل �ص��قطرى واأج��ربت الق��وات 
االإماراتي��ة عل��ى مغ��ادرة اجلزيرة يف ماي��و/ اأيار 
املا�ص��ي، قد اأعطت دفعة للمهريني يف رفع �ص��وتهم 

واملطالبة بحقوقهم.

متابعات

رئيس التحرير/
عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/
جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

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

alhagigah.net@gmail.com

www.alhagigah.net

https://twitter.com/alhagigah_net

733525301

منظم��ة  وممثل��ة  االأحم��ر  ال�ص��ليب 
.. معربي��ن ع��ن �ص��عادتهما  اليوني�ص��يف 
املهم��ة  واالإج��راءات  اخلط��وات  به��ذه 
اخلا�ص��ة باالأطف��ال.. فيم��ا تط��رق ممث��ل 
برمل��ان االأطف��ال اإل��ى انته��اكات وجرائ��م 
العدوان املتوا�ص��لة بحق اأطف��ال اليمن.. 
ومت التوقيع على حم�ص��ر ت�ص��ليم االأطفال 
واإعادته��م الأهاليه��م.. ويف �ص��ياق مت�ص��ل 
امل�ش��اط  الرئي���س  لتوجيه��ات  وتنفي��ذا 
وبح�ص��ور القائم باأعمال حمافظ احلديدة 
وم�ص��رف ع��ام املحافظ��ة مت االف��راج عن 
26م��ن املغرربهم م��ن حمافظ��ة احلديدة 

الذين التحقوا ب�صفوف العدوان.

اق��ام ابناء مدينة �ص��عدة،، فعالية ثقافي��ة بجوار جامع 
االمام الهادي مبدينة �ص��عدة مبنا�ص��بة ذكرى قدوم االإمام 

الهادي عليه ال�صالم الى اليمن.
م��ت خ��الل الفعالي��ة ع��ددا م��ن الكلم��ات والق�ص��ائد  وُقِدّ
ال�ص��عرية تناولت �ص��رة االإمام الهادي وقدومه اإلى اليمن 
وال��دور الكب��ر الذي لعب��ه يف �ص��بيل اإخ��راج اليمنيني من 

الظالم اإلى نور االإميان.
وي��رى اليمنيون الذين يعرفون قيم��ة االإمام الهادي اأثره 
الطيب، اإذ اأن ما يعي�ص��ه ال�ص��عب اليمني اليوم من �ص��مود 
وثب��ات يف مواجهة العدوان  الغا�ص��م ما ه��و اإال اإحدى ثمار 
وح�ص��نات ه��ذا الَعَلم، الذي مل ي�ص��تمد مب��داأ اإال وكان له يف 

القراآن جذرا.
ويت�ص��األ امل�ص��اركون يف الن��دوة، ماذا ع�ص��ى الكلمات اأن 
تتكل��م ع��ن علم اأ�ص��م وبح��ر زاخر، الت��زال اأن��واره تعانق 

مراف��ئ القل��وب اإل��ى يومنا ه��ذا، اإن��ه االإمام اله��ادي عليه 
ال�صالم  فار�ض ال�صيف والقلم.

اأحي��ت مدين��ة ذمار ن��دوة ثقافي��ة فكرية 
بذكرى و�ص��ول "االإمام اله��ادي اإلى احلق" 
اإلى اليمن، تناولت قيم الهدى ومعاين ال�صرب 
واال�صتب�ص��ال  اجل��اد  والتح��رك  والعزمي��ة 
مببداأ االأمر باملعروف والنهي عن املنكر التي 

ج�صدها االإمام الهادي يف �صرته العطرة.
ويف الن��دوة الت��ي نظمه��ا مكت��ب االأوقاف 
باملحافظ��ة والوح��دة الثقافي��ة الأن�ص��ار اهلل 
مبحافظة ذمار، قدم االأ�ص��تاذ اأبوجنم الدين 
جبهان �ص��رحاً موجزًا ل�ص��رة وحياة االإمام 

الهادي اإلى احلق يحيى بن احل�صني ر�صوان 
اهلل علي��ه، وا�ص��فاً اإي��اه بامت��الك الكثر من 
اخل�ص��ال الت��ي عل��ى اإثره��ا مدح��ه العدي��د 
م��ن االأئم��ة والكتاب، الأن كالم��ه كان قراآنيا، 
واقتب���ض علم��ه م��ن وح��ي الق��راآن الك��رمي 
ومن الر�ص��ول االأعظ��م، وكر�ض حيات��ه اآمرا 
باملع��روف ناهٍ� عن املنك��ر، وعمل جماهدا يف 
�ص��بيل اهلل، مرتعرع��ا يف بيت لنج��وم الهدى 

نا�صعا بالعبادة.
وعن قوته و�ص��دته ي�ص��تطرد جبه��ان باأنه 

كان ميتلك ب�ص��طة يف اجل�ص��م وق��وي الباأ�ض 
�ص��جاع ج�ص��ور ال يخ��اف يف اهلل لوم��ة الئم، 
ناهي��ك ع��ن م��ا يتمت��ع به م��ن العل��م الرفيع 

والهدى الزكي والنور الرباين النبوي.
من جهته اأك��د الثقايف اأبو �ص��ليمان الدولة 
اأن االأع��داء ي�ص��عون لتغيي��ب �ص��ره االإمام 
العط��رة وتاريخ��ه لكيال ي�ص��تلهم النا�ض من 
تاريخ��ه الذي جاء ب�ص��رة ر�ص��ول اهلل الذي 
دع��اه اأه��ل اليم��ن بع��د م��ا ظه��ر يف االأر���ض 
الف�ص��اد وال�ص��الل، فهم يعرفون اأن��ه الرجل 
ال��ذي �ص��يطم�ض الغفل��ة والظ��الل، مبينا اأنه 
عم��ل على االإخاء بني القبائل جم�ص��دا ما قام 
به جده امل�صطفى عندما اآخى بني املهاجرين 
واالأن�ص��ار، داعيا اجلميع اإلى اأن ي�صتذكروا 
�ص��رته ب�ص��كل دائم وياأخذوا منها كل معاين 
الت�ص��حية وال�ص��رب على الب��الء، وينظرون 
كي��ف كانت جتارته م��ع اهلل، ملعاجله الواقع 

الذي اأ�صاب االأمة اليوم.

فعالية مركزية مبدينة صعدة مبناسبة ذكرى ندوة ثقافية بذمار بذكرى وصول اإلمام الهادي إلى اليمن
قدوں اإلماں الهادي عليه السالم لليمن 

اأكد مدير مكتب رئا�ص��ة اجلمهورية 
اأحمد حامد اهتمام القيادة ال�صيا�صية 
مبوؤ�ص�ص��ة اجلرح��ى ودوره��ا الرائد 
واخلدم��ات  امل�ص��اعدات  تق��دمي  يف 

للجرحى واملعاقني جراء العدوان.
واأو�ص��ح مدي��ر مكتب الرئا�ص��ة يف 
موؤ�ص�ص��ة  نظمته��ا  الت��ي  االحتفالي��ة 
اجلرحى مبنا�ص��بة مرور عامني على 
تاأ�صي�ص��ها بالتزامن مع العي��د األ� 55 
لثورة 14 اأكتوبر املجيدة، اأنه �ص��يتم 
منح املوؤ�ص�ص��ة و�صام الواجب تقديرًا 
لدورها يف رعاي��ة اجلرحى واملعاقني 

من كافة املحافظات.
ال�ص��هداء  بت�ص��حيات  واأ�ص��اد 
واجلرحى الذين �ص��طروا بطوالت يف 
الدفاع عن �صيادة اجلمهورية اليمنية 
ووح��دة اأرا�ص��يها وحري��ة �ص��عبها، 
لينعم ال�ص��عب اليمني حريته التي ال 

تقدر بثمن.
ب��ه  تنع��م  م��ا  "اإن  حام��د  وق��ال 
اليم��ن م��ن حري��ة وكرام��ة، م��ا كان 
ل��ه اأن يتحق��ق ل��وال عط��اء ال�ص��هداء 
وت�ص��حيات اجلرح��ى، ول��ذا ينبغي 
اأن يك��ون اجلمي��ع عند م�ص��توى هذه 

الت�صحيات ".
واأ�ص��ار اإلى ما تتعر���ض له قيادات 
النظام ال�ص��عودي م��ن اإهانات علنية 
يف املهرجانات االنتخابي��ة االأمريكية 
ت�ص��ع �ص��عب جند واحلجاز يف اإهانة 

الرتهان النظام ال�صعودي للخارج .
م��ن جانب��ه اعت��رب رئي���ض اللجنة 
الثوري��ة العليا حممد عل��ي احلوثي، 
رعاي��ة اجلرح��ى فخ��ر ل��كل ك��وادر 
املوؤ�ص�ص��ة باعتب��ار اأن اجلرح��ى ه��م 

م��ن قدم��وا اأرواحهم رخي�ص��ة دفاعا 
 .. وا�ص��تقراره  واأمن��ه  اليم��ن  ع��ن 
مبين��اً اأن موؤ�ص�ص��ة اجلرح��ى ت��وؤدي 
واجبه��ا مب�ص��وؤولية عالي��ة يتوج��ب 
على اجلميع االقت��داء بها يف مواجهة 

العدو.
موؤ�ص�ص��ة  رئي���ض  اأك��د  ب��دوره 
اأن  احلم��ران  قا�ص��م  اجلرح��ى 
�صيوا�ص��لون  وكوادره��ا  املوؤ�ص�ص��ة 
جهوده��م يف تقدمي الرعاي��ة املتكاملة 

للجرحى وتوفر اخلدمات العالجية 
واالأجه��زة  الطبي��ة  وامل�ص��اعدات 
للجرح��ى  والبديل��ة  التعوي�ص��ية 
واملعاق��ني واإع��ادة تاأهيله��م نف�ص��ياً 
وبدنياً ومتابعة حاالتهم لدى اجلهات 
املعنية وتقدمي التغذية اليومية لهم . 
واأ�ص��ار اإلى اأن املوؤ�ص�ص��ة اأ�ص��همت 
وت�ص��هم يف تاأمني العالج واال�صت�صفاء 
للجريح منذ اللحظة االأولى لالإ�صابة، 
وتوفر االأدوية وامل�صتلزمات الطبية 
متكامل��ة  بيان��ات  قاع��دة  واإع��داد 
ع��ن اجلرح��ى باالإ�ص��افة اإل��ى تقدمي 
امل�ص��اعدات املالية للجريح واأ�ص��رته 
الطبي��ة  اخلدم��ات  تق��دمي  وك��ذا 
للنازحني وحت�صني م�صتوى اخلدمات 

املقدمة يف املرافق ال�صحية.
وبني اأن عدد اجلرحى امل�صجلني يف 
املوؤ�ص�صة و�ص��ل اإلى 60 األف جريحا 

وخم�صة اآالف معاقا.
ويف االحتفالي��ة، مت عر���ض فال���ض 
واأهدافه��ا  املوؤ�ص�ص��ة  ع��ن  تعريف��ي 
ور�ص��التها واخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا 
عرب براجمها اخلم�صة "امل�صت�صفيات، 
الدواء، الرعاية، التغذية واملعاقني .

مدير مكتب الرئاسة يؤكد اهتمام القيادة السياسية مبؤسسة اجلرحى

مظاهرات حاشدة في محافظة املهرة اليمنية تنديدًا باالحتالل السعودي

وزارة الدفاع تدعو املغرر بهم إلى اغتنام 
فرصة قرار العفو العام

دع��ت قيادة وزارة الدفاع ورئا�ص��ة هيئ��ة االأركان العامة املغرر به��م الذين يزالون 
يقفون يف �ص��ف املعتدين والغزاة العودة اإلى �ص��ف الوطن واال�صتفادة من قرار العفو 

العام باعتباره فر�صة ملراجعة اأنف�صهم وت�صحيح مواقفهم اخلاطئة.
واأو�ص��ح بيان �ص��ادر عن قيادة وزارة الدفاع ورئا�صة هيئة االأركان اأن هذه الدعوة 
تاأت��ي ترجمة لق��رار العفو العام ال��ذي اأعلنه رئي���ض املجل�ض ال�صيا�ص��ي االأعلى مهدي 

امل�شاط، باعتبار القرار فر�شة تاريخية مفتوحة اأمام املغرر.
واأك��د البيان اأن الوطن يت�ص��ع جلميع اأبنائه و�ص��يتم فتح �ص��فحة جديدة و�ص��يكون 
للعائدي��ن م��ن املغرر بهم االأم��ان الكامل يف الع��ودة اإلى قراهم ومناطقهم ونيل �ص��رف 

الدفاع عن وطنهم و�صعبهم و�صت�صرف كافة م�صتحقاتهم.

مباحث العاصمة تضبط عصابة مكونة من 6 رجال و 4 
نساء متارس جرائم احلرابة وترويج املخدرات 

  القت مباحث العا�ص��مة القب�ض على ع�ص��ابة اإجرامية خطرة ، منظمة ، و م�صلحة 
.مكونة من  �ص��تة )6( رجال � اأحدهم فل�ص��طيني اجلن�صية � واأربع ) 4 ( ن�صاء، جميعهم 
من ذوي ال�صوابق يف ارتكاب اجلرائم اجل�صيمة، ومنها جرائم احلرابة واأخذ املال على 
�ص��بيل املغالبة ، وا�ص��تخدام القوة �صد ال�ص��حايا، والتهديد بال�ص��الح.. كما كان يقوم 

اأفراد الع�صابة االإجرامية باالإجتار باحل�صي�ض املخدر � تهريباً وترويجاً .
وقد اأو�صح م�صئول مبباحث العا�صمة اأن الع�صابة كانت تتلقى امل�صاعدة من عنا�صر 

مرتبطة  بالعدوان، لت�صهيل تهريبها للح�صي�ض املخدر، و تنفيذها لبع�ض اجلرائم .
 واأ�ص��ار اإل��ى اأن القب���ض عل��ى ه��ذه الع�ص��ابة، ج��اء كنتيج��ة للمتابعة امل�ص��تمرة، 
والتحري��ات الناجح��ة   منوه��اً اإل��ى اأن املتهم��ني �ص��يقدمون للعدالة  ف��ور االنتهاء من 

اإجراءات التحقيق .

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني في عملية 
قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان

ا�ص��تمر العدوان االأمريكي ال�ص��عودي ومرتزقته يف ا�ص��تهداف املواطنني ما اأدى اإلى 
ا�صت�صهاد واإ�صابة اأربعة .

واأك��د م�ص��در اأمني ا�صت�ص��هاد مواطن بر�صا�ص��ة قنا���ض مرتزق يف منطق��ة الكبيب 
مبديرية مقبنة حمافظة تعز .

وذكر امل�ص��در اأن ثالثة مواطنني اأ�ص��يبوا جراء ق�صف �صاروخي ومدفعي �صعودي 
عل��ى قرى اآهلة بال�ص��كان يف مديريتي �ص��دا و رازح احلدوديتني مبحافظة �ص��عدة ، يف 

حني �صن طران العدوان غارة على منطقة احل�صامة مبديرية الظاهر .
واأ�ص��ار امل�ص��در اإلى اأن الطران املعادي �ص��ن �ص��ت غارات على منازل املواطنني يف 

منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا حمافظة احلديدة .
ا�صت�ص��هد 3 مواطنني واإ�صابة اثنني اآخرين اإثر غارتني لطران العدوان على منطقة 

7يوليو مبدينة احلديدة.
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�ص��ر اأبناء قرية ذي النمر بعزلة مقنع 
مديرية ال�ص��عر حمافظ��ة اإب قافلة مالية 
تزي��د عن اثنني مليون ري��ال دعما الأبطال 
اجلي�ض واللج��ان ال�ص��عبية املرابطني يف 

جبهة ال�صاحل الغربي . 
اأبن��اء ذي النم��ر اأن ه��ذه  حي��ث اأك��د 
القافل��ة املتوا�ص��عة تع��د تعب��را رمزيا 
لالمتن��ان والتقدي��ر ملن ي�ص��حي من اأجل 
ه��ذا الوط��ن يف جبه��ات العزة وال�ص��رف 
�ص��د الع��دوان الغا�ص��م ال��ذي يدم��ر هذا 
الوطن ويقتل اأبناوؤه وي�ص��عى لتجويعهم 
بعد اأن عجز يف جبهات القتال . م�ص��يدين 
باالنت�ص��ارات واالإجن��ازات التي يحققها 
اجلي���ض واللج��ان والت��ي تعد مث��ار فخر 

واعتزاز لكل اليمنني .
امل�ص��رة  قائ��د  لتوجيه��ات  وتنفي��ذًا   
القراآني��ة ال�ص��يد/ عبداملل��ك ب��در الدي��ن 

احلوث��ي حفظة اهلل ورع��اه  نفذت حرائر 
مديرية معني وقفة ن�ص��ائية م�صلحة اأمام 
مبن��ى وزارة اخلارجي��ة حت��ت عن��وان 
"اللقاء املو�صع الثاين لن�صاء مديرية معني 
لرف��د اجلبه��ات بامل��ال والرج��ال وخل��ق 

وعي جمتمعي �صد العدوان الغا�صم.
�ص��در عن اللقاء بيان با�صم ن�صاء معني 
اأك��دن في��ه اأنهن ي�ص��اطرن املجاهدين من 
ابط��ال اجلي���ض ال�ص��مود ذات��ه واليزلن 
م�ص��تمرات يف دعم اجلبه��ات باملال ورفدًا 
له��ا بالرج��ال ومب��ا مكنه��ن اهلل رغ��م م��ا 
يتعر�ض له ال�ص��عب اليمني من ا�صتهداف 
ممنه��ج عل��ى كل امل�ص��تويات �ص��عياً م��ن 
الع��دو اأن يثن��ي عزميته��ن والكن هيهات 
اأن ي�ص��ل الى مراده ومبتغ��اه فبقوة اهلل 
و�صواعد رجال الرجال الن�صر اآًت وقريب 

باإذن اهلل وهيهات منهن الذلة.

مدير مكتب رئاسة اجلمهورية: األمن الغذائي جزء من املعركة العسكرية واألمنية

تخرج دفعة عسكرية من القوات اخلاصة 
باسم الشهيد “أبو علي الشاوش” 

وزع االإعالم احلربي، م�صاهد من حفل تخرج دفعة ع�صكرية جديدة حتمل ا�صم ال�صهيد 
ابوعلي ال�صاو�ض” لرفد جبهات الت�صدي للعدوان االأمريكي ال�صعودي ومرتزقه .

واأجرت الدفعة عر�ص��اً ع�صكرياً وقتالياً اأظهرت بع�ض املهارات واخلربات واالأ�صاليب 
وفنون القتال التي تلقوها خالل الدورة الع�صكرية املكثفة.

واحت��وت املن��اورة ع��ددًا م��ن العمليات الع�ص��كرية متثل��ت يف االقتحام��ات والقن�ض 
و�صرب االأهداف باالأ�صلحة اخلفيفة واملتو�صطة.

واأك��د املتخرج��ون التحاقهم بجبهات العزة وال�ص��رف للدفاع ع��ن االأر�ض والعر�ض، 
جمددين العهَد هلل وللقيادة والوطن باحلفاظ على املبادئ والدفاع عن الُهوية االإميانية.

قافلة مالية من أبناء قرية ذي النمر 
بإب.. ولقاء موسع  لنساء مديرية 

معني لرفد اجلبهات باملال والرجال    

وقفات مسلحة في عدة محافظات رفضًا للمؤامرات التجويعية، وتنديدًا بجرائم العدوان وحصاره اجلائر

نظم��ت مديرية ال�ص��بعني باأمانة العا�ص��مة مهرجان وعر�ض 
رم��زي لعدد من الوح��دات االأمنية واللجان ال�ص��عبية وطالب 
وك�ص��افة املديرية، مبنا�ص��بة اأعياد الثورة اليمني��ة وفعاليات 

حملة التعبئة والتح�صيد.
واأعلن امل�ص��اركون يف املهرجان، النف��ر العام ملواجهة قوى 

العدوان ومرتزقته ورفد اجلبهات باملال والرجال والعتاد.
واأك��دوا تاأييده��م ومباركته��م ملب��ادرة الأخ مهدي امل�ش��اط 
رئي���ض املجل�ض ال�صيا�ص��ي االأعلى التي اأطلقها ع�ص��ية العيد األ� 
55 لث��ورة ال� 41 من اأكتوب��ر والتاأكيد على اجلاهزية لل�ص��الم 
العادل وال�ص��امل والدعوة للم�ص��احلة الوطنية واإعالنه للعفو 

العام عن املغرر بهم.
ودعا امل�ص��اركون اأبناء ال�صعب اليمني اإلى مزيد من التالحم 
والثب��ات والوقوف �ص��فاً واحدًا يف مواجهة الغ��زاة واملرتزقة 

الذين يرتكبون اأب�صع اجلرائم بحق ال�صعب اليمني.
كما اأكدوا ا�ص��تمرار ال�ص��مود والثب��ات يف مواجهة العدوان 

ورفد اجلبهات وت�صير قوافل الدعم للجي�ض واللجان ال�صعبية 
.. م�ص��تنكرين ا�ص��تمرار ال�ص��مت الدويل اإزاء جرائ��م العدوان 
وما يفر�ص��ه من ح�صار على ال�ص��عب اليمني للعام الرابع على 

التوايل.
واأ�ص��اروا اإل��ى اأن �صيا�ص��ة التجوي��ع واحل�ص��ار واحل��رب 
االقت�ص��ادية ل��ن تزي��د ال�ص��عب اليمن��ي اإال متا�ص��كا وق��وة يف 
مواجهت��ه .. حممل��ني االأمم املتحدة م�ص��وؤولية م��ا يتعر�ض له 
ال�ص��عب اليمن��ي م��ن جتويع وح�ص��ار وجرائم بح��ق االأطفال 

والن�صاء.

التجويعي��ة،  للموؤام��رات  رف�ص��ا 
وتندي��دًا بجرائم العدوان وح�ص��اره 
اجلائ��ر ، وا�ص��تمرار ال�ص��مت الدويل 
اإزائه��ا اأقيم��ت يف عدد م��ن املحافظات 
امل�ص��لحة  الوقف��ات  م��ن  العدي��د 

والفعاليات.
فف��ي حمافظ��ة اإب اأقام اأبن��اء عزلة 
بن��ي �ص��باأ مبديري��ة القف��ر حمافظ��ة 
للتح�ص��يد  قبلي��ة حا�ص��دة  وقف��ة  اإب 
والتعبئة العامة �صد حتالف االإجرام 

والتجويع .
واأكد بيان �ص��ادر عن امل�ص��اركني يف 
الوقف��ة ا�ص��تمرار �ص��مودهم وثباتهم 
�ص��د العدوان مهم��ا ا�ص��تمر بجرائمه 
وح�ص��اره  ف��ال م��كان اأب��دا للرك��وع 
 . اليمني��ني  قامو���ض  يف  اخلن��وع  او 
م�صتنكرين ا�صتمرار اجلرائم الب�صعة 
للعدوان الغا�ص��م والتي كان اآخرها يف 
جب��ل را�ض باحلديدة وراح �ص��حيتها 
الع�ص��رات م��ن املدني��ني عل��ى م��راأى 
وم�ص��مع م��ن املجتمع ال��دويل اخلانع 

لهيمنة قوى النفوذ العاملي .
اأما يف احلديدة فقد �صهدت مديريتي 
وقفت��ني  واحل�ص��ينية  را���ض  جب��ل 
تندي��دًا  منف�ص��لتني  احتجاجيت��ني 
بجرمي��ة طران العدوان با�ص��تهداف 
حافلت��ني  وا�ص��تنكارًا ل�ص��مت العامل 
اإزاء الت�ص��عيد الدموي الذي مُيار�صُه 
الع��دوان بح��ق اليمني��ني كم��ا اأعل��ن 
التهاميون يف وقفتهم ا�ص��تمرار دعمهم 
وا�صنادهم للجي�ض واللجان يف معارك 

الدفاع عن اليمن.
كم��ا نظ��م ابن��اء مديري��ة املغ��الف 
باحلدي��دة وقف��ة قبلي��ة  احتجاجي��ة 
تندد  باإمعان ق��وي العدوان يف حربها 

االقت�صادية علي ال�صعب اليمني. 
القاط��ع  للرف���ض  وا�ص��تمرارا 
للموؤامرات العدوانية حيال االقت�صاد 
تربويت��ان  وقفت��ان  اأقيم��ت  الوطن��ي 

مبدر�ص��تي مع��اذ ب��ن جب��ل وفاطم��ة 
مبحافظ��ة  رداع  مبديري��ة  الزه��راء 

البي�صاء .
الوقفت��ان نددتا بخط��وات العدوان 
الت�صعيدية االقت�ص��ادية الهادفة الى 
الت�ص��ييق على حياة ال�ص��عب اليمني 
متهيدا الإخ�صاعه وا�صت�صالمه ... كما 
ا�ص��تنكرتا متادي العدوان يف جرائمه 
وانتهاكات��ه ودعتا االم��م املتحدة الى 
القيام مب�صوؤولياتها و�صرف املرتبات 

التي كانت قد التزمت بها .
كم��ا خرجت حرائ��ر مديري��ة باجل 
يف وقف��ة احتجاجي��ة حا�ص��دة اإدان��ة 
وتنديدا وا�ص��تنكارا جلرائم العدوان 
واآخره��ا  واالأبري��اء  املدني��ني  بح��ق 
جب��ل  مبديري��ة  النازح��ني  جم��زرة 
را���ض وغرها م��ن املج��ازر، ورفعت 
الوقف��ة  يف  امل�ص��اركات  املحتج��ات 
املج��ازر  بتل��ك  املن��ددة  ال�ص��عارات 

املروع��ة، واملحر�ص��ة للرج��ال عل��ى 
القتال، ورّددن ال�صرخات املعرّبة عن 

الب�صالة والتحدي وال�صمود.
اإلى ذلك نظم ابن��اء مديرية املنرة 
مبحافظ��ة احلديدة وقف��ة احتجاجيه 
تندي��دا وا�ص��تنكار جلرائ��م الع��دوان 
اليمن��ي  ال�ص��عب  عل��ى  املتوا�ص��لة 

واحلرب االقت�صادية. 
احل��رب  اأن  احلا�ص��رون  واأك��د 
االقت�ص��ادية التي ت�صنها دول حتالف 
ال�ص��عب  لتجوي��ع  �ص��عيا  االإج��رام 
اليمني على مراأى من العامل اأجمع لن 
تخ�ص��عهم او تركعه��م  بل �ص��تزيدهم 
الثب��ات  موا�ص��لة  عل��ى  اإ�ص��رارا 
واملواجه��ة حت��ى الن�ص��ر .. منددين  
بال�ص��مت املخ��زي والتخ��اذل االأممي 
واحل�ص��ار  الب�ص��عة  اجلرائ��م  اإزاء 
اخلانق ال��ذي يتعر�ض له ابناء تهامة 
و ال�ص��عب اليمني باأكمل��ه من حتالف 

ال�صر واالإجرام.
يف ح��ني نظم��ت يف مدين��ة  وجب��ل 
املحويت  مبحافظ��ة املحويت وقفتني 
تربويت��ني  للتندي��د بجرائ��م العدوان 

وحربه االقت�صادية على اليمن.
ويف �ص��ياق مت�ص��ل اأكد بيان �ص��ادر 
عن قبائل بني م�ص��عب با�ص��تمرارهم 
يف دعم  املرابطني يف اجلبهات وتفعيل 
دوره��ا يف حمالت التح�ص��يد والتحرك 
للغ��زاة  للت�ص��دي  اجلبه��ات  نح��و 
والدفاع عن الوطن و�ص��يادته وكرامة 

اأبنائه.
وحث على موا�صلة التح�صيد ورفد 
اجلبه��ات بامل��ال والرج��ال والوقوف 
الع��دوان  مواجه��ة  يف  واح��دا  �ص��فا 

واالنت�صار ملظلومية ال�صعب اليمني.
ويف حجة نظم اأبن��اء مديرية جنرة 
يف حمافظة حجة وقفة قبلية م�ص��لحة 
تندي��دًا بجرائ��م الع��دوان وح�ص��اره 

اجلائر.
اأك��دوا  الوقف��ة  يف  امل�ص��اركون 
اال�ص��تمرار يف مواجه��ة الع��دوان بكل 
�ص��مود وع��زم، متعهدي��ن بالث��اأر من 
العدو عل��ى جرائمه بحق االإن�ص��انية 
وال��رد بي��د م��ن حدي��د على ح�ص��اره 
وحم��اوالت جتويعه ال�ص��عب اليمني 
م�ص��ئولية  املتح��دة  االأم��م  حممل��ني 
تده��ور االقت�ص��اد الوطن��ي وانهي��ار 

العملة الوطنية.
احليم��ه  مديري��ة  حرائ��ر  ونظم��ت 
وقف��ة  �ص��نعاء  مبحافظ��ة  الداخلي��ة 
فيه��ا  اأعل��ن  وا�ص��عه  و  م�ص��لحة 
جرائ��م  ا�ص��تمرار  يف  ا�ص��تنكارهن 
العدوان بح��ق اأبناء ال�ص��عب اليمني 
معلنات الرباءة من اأعداء اهلل واأعداء 
يلتح��ق  عمي��ل  كل  وم��ن  االإن�ص��انية 
ب�ص��فوف العدوان وال�ص��ر ...داعيات 
اجلمي��ع اإل��ى اال�ص��تمرار يف احل�ص��د 

والتعبئة العامة.

م���ه���رج���ان وع�����رض رم�����زي مب���دي���ري���ة ال��س��ب��ع��ني ب���أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة

اأكد مدير مكتب رئا�صة اجلمهورية اأحمد حامد اأن 
االأمن الغذائي جزء من املعركة الع�صكرية واالأمنية 
التي يخو�ص��ها ال�ص��عب اليمني، داعي��ا اإلى التحرك 

بجد واال�صتفادة من كل التحديات.
ج��اء ذلك خ��الل كلمة األقاها يف ن��دوة بدائل االأمن 
ال�صيا�ص��ي  جم��ال  منت��دى  نظمه��ا  الت��ي  الغذائ��ي 
واالجتماعي ب�ص��نعاء بح�ص��ور وزي��ر االإعالم عبد 
ال�ص��الم جاب��ر ووزير الزراع��ة املهند���ض عبد امللك 

الثور ورئي�ض منتدى جمال اأحمد الرازحي.
و�ص��دد حام��د على اأهمي��ة بناء وتاأ�ص��ي�ض مرحلة 
جدي��دة يعتمد فيها اليمن على نف�ص��ه وعلى اأبنائه، 
قائ��اًل "لدينا كل موؤه��الت النهو�ض يف ه��ذه املرحلة 
بدءا باالإن�صان الذي يعترب املورد االأهم و�صوال اإلى 

املوقع اال�صرتاتيجي".
و�ص��دد حامد على اأهمية اال�صتفادة من النجاحات 
الت��ي حتقق��ت يف عدد م��ن املجاالت خالل احل�ص��ار 
االقت�ص��ادي والعدوان ومنها الت�ص��نيع الع�ص��كري 

وال��ذي اأ�ص��بح املقات��ل اليمن��ي يث��ق يف الت�ص��نيع 
املحل��ي اأك��رث م��ن اخلارج��ي يف جم��االت متع��ددة 
واأهمه��ا الطائ��رات ب��دون طي��ار".. من جهت��ه دعا، 
وزي��ر الزراعة عبد امللك الث��ور املنظمات العاملة يف 
جمال الغذاء اإلى امل�ص��اهمة يف الق�ص��اء على اجلوع 
يف اليم��ن وجعل ذل��ك من اأولوياتها من خالل ح�ص��د 
املوارد وتنفيذ م�ص��اريع واأن�صطة لدعم وتعزيز دور 
املنتج��ني الزراعي��ني.. وطال��ب ال�ص��ندوق ال��دويل 

للتنمي��ة الزراعية )اإيفاد( اإلى اإع��ادة فتح مكتبه يف 
اليمن وت�صغيل م�صاريعه املعلقة املمولة مب�صاعدات 
من منظمات اأخرى عرب ال�صندوق كونه �صريكا مهما 
يف التنمية الزراعية.. و�ص��هدت الن��دوة التي اأدارها 
وكي��ل وزارة الزراعة لقطاع تنمية االإنتاج الزراعي 
املهند�ض علي الف�صيل اأعمالها با�صتعرا�ض ومناق�صة 
خم���ض اأوراق عم��ل مب�ص��اركة نخب��ة م��ن الباحثني 

واملوؤ�ص�صات الهيئات الزراعية.
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اإن م��ن ب��ني الق�ص��ايا الت��ي يح��ّذر منها ال�ص��هيد 
القائد ال�ص��يد ح�ص��ني ب��در الدين احلوثي ر�ص��وان 
اهلل علي��ه، ق�ص��ية الهيمنة االقت�ص��ادية عل��ى االأمة 
العربي��ة واالإ�ص��المية والت��ي تدخ��ل معظمها حتت 
م�ص��مى “الدول النامي��ة” يف الع��امل، والتي تعتمد 
ب�ص��كل اأ�صا�صي على منتجات �صركات وم�صانع دول 
الغرب الراأ�ص��مالية وهو ما جعل هذه الدول تفر�ض 

�صيطرتها وهيمنتها على الدول النامية.
روؤيت��ه  ُيق��دم  اإن  القائ��د  ال�ص��هيد  واأ�ص��تطاع 
االقت�ص��ادية الوا�ص��عة التي تت�ص��من الت�ص��خي�ض 
الفعلي لواقع االأمة وم��ا تعانيه، وتطرَّق يف درو�ض 
ع��ّدة م��ن ه��دي الق��راآن الك��رمي حلقيق��ة الهيمن��ِة 

االقت�ص��ادية لدول الغرب الراأ�ص��مالية على االأمة 
العربية واالإ�ص��المية، واأحته لبيان وت�ص��خي�ض 
��ة ذاِت ال�ص��لة  بع���ض املفاهي��م والق�ص��ايا الهامَّ

كمفهوِم التنمية التي ت�ص��تخدمها الدول الراأ�صمالية 
كعباءة للهيمنة على االأمة.

ومل يك��ن تن��اول ال�ص��هيد القائ��د له��ذه الق�ص��ية 
اخلطرة جمرد تناول �ص��طحي باالكتفاء بتو�صيح 
اأ�صبابها فقط؛ الأن هذا النحو من التعامل ال�صطحي 
م��ع مثل هذه الق�ص��ايا العميقة وامل�ص��رية، يوؤدي 
باالأمة اإلى اعتماد عالج �ص��طحي ت�ص��كيني وموؤقت، 

ال ُي�ص��من وال يغن��ي م��ن ج��وع؛ ب��ل عل��ى العك�ض 
م��ن ذل��ك فق��د كان تناوله له��ذه الق�ص��ية اخلطرة 
وف��ق روؤية قراآنية وب�ص��كل عمي��ق يتعر�ض جلذور 
امل�صكلة، ومنا�صئها االأولى، وكيف تفّرعت واأينعت 

ثمارها امل�صمومة يف ج�صد االأمة املري�ض.
وعق��ب احل��رب العاملي��ة الثاني��ة، وبع��د جناح 
العديد من الدول العربية واالإ�ص��المية يف احل�صول 
على ا�ص��تقاللها، برزت على ال�صطح ق�صايا م�صاريع 
التنمية، حيث �ص��وّرت الدول الراأ�ص��مالية م�صاريع 

باأنها طوق  النج��اة لل��دول النامي��ة التنمي��ة 
مت  خ��ا و
الر�ص��ا، 

وبالت��ايل فال مفر م��ن الرتباط بها واخل�ش��وع لها، 
ال�ّص��يما واأنها حالت دون اإحداث تنمية اقت�ص��ادية 
عل��ى  وعمل��ت  ال��دول،  لتل��ك  حقيقي��ة  و�ص��ناعية 
اإبقائه��ا جم��رد جمتمع��ات ا�ص��تهالكية غ��ر مُنتجة 
واأ�ص��واٍق ملنتجاته��ا، وذل��ك ع��رب منظم��ة التجارة 
العاملي��ة وال�ص��ركات متع��ددة اجلن�ص��يات، ناهيك 
ع��ن املنظم��ات املالي��ة الدولي��ة )�ص��ندوق النق��د 
والبنك الدولي��ني( التي َتّتخذ من م�ص��اريع التنمية 
وبرامج االإقرا�ض �ص��تارًا للهيمنِة وال�ص��يَطِرة على 
الع��امل، وو�ص��يلة لره��ن اإرادة �ص��عوب وحكومات 
ال��دول النامية، فاأغرقت كاهله��ا بالقرو�ض الربوية 
وفوائده��ا املّحرمة حتت مربرات م�ص��اريع التنمية 
اإنفاقه��ا وتوظيفه��ا يف  الت��ي حت��دد ه��ي جم��االت 
م�صاريع ا�ص��تهالكيه غر انتاجيه 
دون  واحليلول��ة  و�ص��ناعية، 
وتنمي��ة  اقت�ص��ادياً  نهو�ص��ها 
�ص��ناعاتها و�ص��واًل اإل��ى 
االكتف��اء  حتقي��ق 

الذاتي لها.
فك��رة  اإن 
تك��ن  مل  التنمي��ة 
تلبية  م��ن  اأك��رث 

الحتياج��ات النظ��ام الراأ�ص��مايل يف تهيئ��ة اأ�ص��واٍق 
االأي��ادي  عل��ى  واحل�ص��ول  منتجات��ه،  ت�ص��توعب 
العامل��ة الرخي�ص��ة يف ه��ذه ال��دول من جه��ة، ومن 
جه��ة اأخرى ال تعدو التنمية يف النهاية كونها زيادة 
يف اإيجاد حالة من التبعية للمركز الراأ�ص��مايل، حيث 
ي�ص��تخدم مدخل التنمية عرب منح القرو�ض الربوية 
وامل�ص��اعدات املالي��ة حت��ت يافطة خطط �ص��ندوق 
النق��د والبن��ك الدولي��ني لتحقي��ق حال��ة التبعي��ة 
االقت�ص��ادية وال�صيا�ص��ية للمركز الراأ�صمايل، كي ال 

ي�صمح الأي دولة اأن ت�صتقل ذاتياً.
ويف خ�ص��م ذل��ك، ُي�ص��ر ال�ص��هيد القائ��د اإل��ى اإن 
التنمية م��ن منظار الدول الراأ�ص��مالية ال تخرج عن 
ا�صرتاتيجية اإن تبقى ال�صعوب م�صتهلكة، ومتى ما 
من��ت فتتحول اإلى اأي��ادي عاملة داخل م�ص��انعهم، 
يقول: “ال تخرج تنميتهم عن ا�صرتاتيجية اأن تبقى 
ال�صعوب م�صتهلكة، ومتى ما منت فلتتحول اإلى اأيد 
عاملة داخل م�ص��انعهم يف بلدانن��ا الإنتاج ماركاتهم 
داخ��ل بلدانن��ا، ومننحه��ا عناوي��ن وطنية]اإنت��اج 
يه��ودي،  امل�ص��نع  اأمريك��ي،  وامل�ص��نع  حمل��ي[ 
وامل��واد االأولي��ة م��ن عنده��م، وحت��ى االأغلف��ة من 
عنده��م”، ويعزز ذلك بالق��ول: “التنمية من منظار 
االآخري��ن هو حتويلن��ا اإلى اأي��ٍد عامل��ة ملنتجاتهم، 

ويف م�ص��انعهم،  حتويل االأمة اإلى �ص��وق م�صتهلكة 
ملنتجاته��م، اأن ال ترى االأمة، اأن ال يرى اأحد، ولي�ض 
االأم��ة، اأن ال ي��رى اأحد من النا�ض نف�ص��ه قادرًا على 
اأن ي�ص��تغني عنهم؛ قوت��ه، مالب�ص��ه، حاجاته كلها 
من حت��ت اأيديهم”، ليت�ص��اءل بعد ذل��ك: “هل هذه 

تنمية؟” )ا�صرتوا باآيات اهلل ثمناً قلياًل(.
ويرم��ي ال�ص��هيد القائ��د اإلى القول ب��اإن القرو�ض 
الربوي��ة وامل�ص��اعدات املالي��ة التي متنحه��ا الدول 
الراأ�ص��مالية ع��رب �ص��ندوق النقد والبن��ك الدوليني 
وجمتمع��ات  اأ�ص��واٍق  م�ص��اريع  يافط��ة  حت��ت 
ا�ص��تهالكيه غ��ر مُنتج��ه، ال�ص��يما واأن حقيق��ة تلك 
القرو�ض الربوية يتم ا�ص��تخدامها لتنفيذ م�ص��اريع 
هام�ص��ية وغر اإنتاجية اأو �ص��ناعية مب��ا يعزز من 
حال��ة التبعي��ة، يق��ول: “القرو���ض الت��ي يعطوننا 
قرو�ص��ا منهكة، مثقلة”، وُي�ص��ر اإلى: “واإن كانت 
هن��اك تنمية فهي مقابل اأحم��ال ثقيلة جتعلنا عبيدًا 
لالآخرين، وم�ص��تعمرين اأ�ص��د من اال�ص��تعمار الذي 
كان��ت تعاين منه ال�ص��عوب قبل عقود م��ن الزمن”، 
ويوؤك��د ذلك بالقول: “يقولون لن��ا: باأن التنمية هي 
كل �ص��يء، ويريدون التنمي��ة، ولتك��ن التنمية باأي 
و�ص��يلة وباأي ثمن! وي�ص��يف: “انظر كم �صيطلبون 
من القرو�ض م��ن دول اأخرى؟ ه��ذه القرو�ض انظر 
ك��م �ص��يرتتب عليه��ا من فوائ��د ربوية، ث��م انظر يف 
االأخر ماذا �صيح�صل؟ ال �صيء، ال �صيء” )ا�صرتوا 

باآيات اهلل ثمناً قلياًل(

ال�ص��عيدة هك��ذا اأطل��ق عل��ى اليم��ن قدمي��اً نظرًا 
ل�ص��هرته الزراعية، وال عجب يف ذلك فقد و�صفها اهلل 
�ص��بحانه وتعالى بقوله )لقد كان ل�ص��باأ يف م�ص��كنهم 
اآي��ة جنت��ان عن ميني و�ص��مال كل��وا م��ن رزق ربكم 

وا�صكروا له بلدة طيبة ورب غفور(.
وللزراعة اأهمية بالغة يف حياة االأمم وال�ص��عوب، 
فم��ن ملك غذاءه مل��ك حريته، و�َص��ِلَم اأمن قراره من 
الو�ص��اية والتدخ��الت يف ال�ص��اأن الداخل��ي لبالدة، 
فالدول��ة الت��ي ال تزرع هي دولة ا�ص��به بامليتة اإن مل 
تك��ن يف حكم املّيتة فع��اًل والتي متد يدها للغر بغية 
احل�ص��ول على غذائها �ص��واء يف حال��ة احلرب اأم يف 

حالة ال�صلم.
حتقيق األمة لالكتفاء الذاتي في قوتها الضروري 

سيجعلها قادرة على مواجهة أعدائها:
تعت��رب ق�ص��ية حتقي��ق االكتف��اء الذات��ي واالمن 
الغذائ��ي م��ن الق�ص��ايا اال�صا�ص��ية الت��ي له��ا االث��ر 
احلا�ص��م يف حتديد موقع الدول العربية واال�صالمية 
عل��ى خارط��ة التق��دم والنمو بني جمتمع��ات العامل 
املتقدمة، بل ميكن القول ان حتقيق االكتفاء الذاتي 
واالم��ن الغذائ��ي يع��ادل االم��ن الوطن��ي والقومي 
يف اهميت��ه ان مل يك��ن يتخطاه مبراح��ل، ذلك اأن اأي 
ثغ��رة، اأو �ص��عف يف هي��كل االم��ن الغذائ��ي ي�ص��كل 
خط��رًا كبرًا عل��ى بنيان االم��ن الوطن��ي والقومي 
ب�ص��كل ع��ام النعكا�ص��اته اخلطرة عل��ى كل نواحي 

املجتم��ع، ال�صيا�ص��ية واالقت�ص��ادية واالجتماعية، 
وال مُيك��ن احلديث عن االمن الوطني والقومي دون 
احلديث عن االكتفاء الغذائي الأّنه املعرب االجباري 
للول��وج الى االم��ن الوطن��ي والقوم��ي، ومن خالل 
كن االطمئنان الى قدرة  حتقيق االكتفاء الغذائي مُيّ
االقت�ص��اد الوطني على �ص��د االحتياج��ات الغذائية 
لل�صكان حا�صرًا وم�صتقباًل من خالل االنتاج املحلي.
وُي�ص��ر ال�ص��هيد القائ��د اإل��ى اأن��ه متى م��ا زرعت 
االم��ة ملكت قوتنا، �صت�ص��طع اأن نتخ��ذ القرار الذي 
يلي��ق بها اأمام اعدائها، يقول:”ال يريدون اأن نزرع؛ 
الأنه��م يعرفون م��اذا يعني اأن نزرع، مت��ى ما زرعنا 

ملكنا قوتنا، متى ملكنا قوتنا ا�صتطعنا اأن نقول: ال، 
ا�ش��تطعنا اأن ن�شرخ يف وجوههم، ا�شتطعنا اأن نتخذ 
القرار الذي يليق بنا اأمامهم، فما دمنا ال منلك �ص��يئاً 
ال ن�ص��تطيع اأن نق��ول �ص��يئاً…. ” )م��ن نح��ن ومن 

هم(.
الغذاء أهم من السالح:

تّكم��ن اأهمي��ة حتقيق االكتف��اء الذات��ي يف اأوقات 
احلروب، حيث يتعذر ا�ص��تراد ال�صلع من اخلارج، 
وتكم��ن اأهميت��ه يف توفر االأم��ن الغذائي لل�ص��كان، 
وحت�ص��ينهم من االأزم��ات واملجاع��ات التي حتدث 
اأحيانا، كما يعد االكتفاء الذاتي �ص��بياًل اإلى االعتماد 

عل��ى النف�ض وتطوير االإمكانات الذاتية، والتقليل يف 
املقاب��ل من االعتم��اد على اخل��ارج، وذلك مما يدعم 
ا�ص��تقاللية الق��رار ال�صيا�ص��ي وال�ص��يادي الوطن��ي 
اأمام تدخالت ال��دول االأجنبية، ويّحد من التاأثرات 
وبع���ض ال�ص��لوكيات االبتزازي��ة التي قد متار�ص��ها 
ال��دول امل�ص��درة لبع���ض االأغذي��ة اال�ص��رتاتيجية 
“القمح منوذجاً” يف اإطار التفاو�ض حول م�صاحلها 

،اأو م�صالح حلفائها.
وي��وؤدي االكتفاء الذاتي اإلى التخل�ض من التبعية 
بالق��رار  واال�ص��تقالل  واالقت�ص��ادية  ال�صيا�ص��ية 
الوطني للبلد دون و�صع اعتبار ملعونات اقت�صادية 
خارجية م�صروطة بانتهاج �صيا�صة خارجية معينة، 
وبالت��ايل ت�ص��تطيع الدولة املكتفية ذاتياً اال�ص��تغناء 
عن امل�ص��اعدات اخلارجية، مما يوؤدي اإلى التخل�ض 
من التبّعية.. وُيَعد االكتفاء الذاتي �ص��رطاً اأ�صا�ص��ياً 
الأي دول��ة تري��د اأّن تتخل���ض من التبّعي��ة والهيمنة 
عليه��ا، وُتع��َزى اأهمية االكتفاء الذات��ي اإلى اإمكانية 
الظ��روف  يف  ال�ص��يّما  اال�ص��تراد  ع��ن  اال�ص��تغناء 
احلرجة التي قد مت��ر بها الدولة مثل حالة احلرب؛ 
حيث يتعذر اإقامة عالقات اقت�صادية مع دول اأخرى

ويف �ص��ورة بالغية رائع��ة؛ ُيقدم ال�ص��هيد القائد 
حاج��ة االم��ة لالكتفاء الذات��ي يف قوتها ال�ص��روري 
كحاج��ة امل�ص��لي للو�ص��وء، واأّن االأم��ة اأ�ص��بحت 
بحاجة ال��ى الغذاء اأ�ص��د من حاجتها الى ال�ص��الح، 
حيث يقول: “اأ�ص��بح �صرطا، اأ�صبح اأ�صا�صاً، اأ�صبح 
�ص��روريا االهتم��ام بجان��ب الزراعة يف جمال ن�ص��ر 
االإ�ص��الم اأ�ص��د من حاجة امل�ص��لي اإلى املاء ليتو�صاأ 
به.. هل ت�ص��ح ال�ص��الة ب��دون طه��ارة؟ اإذا مل يجد 
امل��اء ميكن اأن يتيمم في�ص��لي. اإذا كانت ال�ص��الة ال 
بد له��ا من طهور باملاء اأو بالرتاب، فال بد لالإ�ص��الم، 
ولهذه االأمة التي تهدد كل يوم االآن تهدد، وتهدد من 
قبل من؟ تهدد م��ن قبل من قوتها من حتت اأقدامهم، 
م��ن فتات موائدهم “)يف ظالل دع��اء مكارم االأخالق 
الدر���ض الثاين(.. ويقول يف مو�ص��ع اآخ��ر: ” ما دمنا 
مفتقدي��ن اإلى تاأم��ني غذائنا ف��ال ن�ص��تطيع اأن نعمل 
�ص��يًئا، ….، ال ن�ص��تطيع اأن نقف موقًفا واحًدا �ص��د 
اأع��داء اهلل، اأ�ص��بحت حاجتن��ا اإلى الغذاء اأ�ص��د من 
حاج��ة امل�ص��لمني اإل��ى ال�ص��الح، ه��ل تفهم��ون هذا؟ 
حاجتنا اإلى الغذاء اأ�ص��د من حاجتنا اإلى ال�ص��الح يف 

ميدان وقفتنا �صد اأعداء اهلل.

إعداد / أحمد الديلمي
اإن واقع احلال يف �صل ا�صتمرار العدوان االأمريكي ال�صعودي 
واحل�صار الغا�صم على اليمن ُيجرب على اتخاذ عدٍد من التدابر 
العاجل��ة والكفيل��ة بال�ص��عي نح��و التنمية الزراعي��ة وحتقيق 
االكتف��اء الذات��ي يف القوت ال�ص��روري والذي يكفل اال�ص��تقالل 
عن الواردات اخلارجية واالعتماد على االإنتاج املحّلي لتغطية 

االحتياجات االأ�صا�صيَّة لال�صتهالك قدر االإمكان.
وال ينبغ��ي اطالق��اً تو�ص��م اخلر م��ن دول اخل��ارج من اأجل 
وا مب��ا حتتاجه اليمن م��ن الواردات ل�ص��ّد االحتياجات  اأن مي��دِّ
االأ�صا�ص��ية املتزايدة، اأو غرها، فامل�ص��كلة اال�صرتاتيجية التي 
اء العدوان الظامل، واحِل�ص��ار اجلاِئر؛  تعانيها اليمن اليوم جرَّ
مُيكنه��ا اأن تتك��رر يف اأي وق��ٍت م��ن االأوقات ويف �ص��يناريوهات 
متوقع��ة م�ص��تقباًل يف �ص��ل هيمن��ة ق��وى اال�ص��تكبار و�ص��عيهم 
ال��دوؤوب للهيمن��ة على اليمن ار�ص��اً وان�ص��انا، و�ص��لب قرارها 
الوطن��ي، وهذا ما يوجب علينا التاأمل يف ما يوؤكد عليه ال�ص��هيد 
القائ��د، حني يقول:”ولهذه االأم��ة التي تهدد كل يوم االآن تهدد، 

وته��دد من قبل من؟ تهدد من قبل م��ن قوتها من حتت اأقدامهم، 
م��ن فت��ات موائدهم. ال بد له��ا من االهتمام بجان��ب الزراعة، ال 
ب��د اأن حت�ص��ل عل��ى االكتف��اء الذاتي فيم��ا يتعل��ق بحاجياتها 
ال�صرورية” ) يف �صالل دعاء مكارم االخالق، الدر�ض الثاين(.
اإن اليم��ن بل��د غن��ي باإمكانات��ه وم��وارده الطبيعي��ة، وبل��دا 
زراعي��اً تتوف��ر ل��ه كل االإمكاني��ات واملقومات الت��ي جتعل منه 
�ص��لة غ��ذاء واعد لي�ض لليمن فح�ص��ب ب��ل ولغر اليمن اأي�ص��اً، 
غر اأنه حتول اإلى بلد م�ص��تورد للغذاء ل�صد حاجاته من ال�صلع 
ال�ص��رورية، حيث اأهلمت االأرا�ص��ي الزراعية، ومل يتم اإعطاء 
الزراعة ذلك القدر الكايف من االهتمام، ناهيك عن ات�ص��اع نطاق 
الهجرة م��ن الريف اإلى املدينة، فلم يعد االإنتاج الزراعي قادرا 
على �ص��د احتياجات املواطنني من الغذاء يف �صل االعتماد على 
اال�ص��تراد.. ويف خ�ص��م ذلك، ي�ص��ر ال�ص��هيد القائد اإلى توافر 
املقومات االأ�صا�صية يف اليمن، والتي متكنها من التنمية الزراعية 
وحتقي��ق االكتف��اء الذاتي يف القوت ال�ص��روري، ال�ص��يما واأن 
اليمن ميتل��ك كامل املوؤهالت الطبيعية لالإنت��اج الزراعي، وميا 
يوؤهل��ه لتحقي��ق االكتفاء الذات��ي يف كثر من ال�ص��لع الغذائية، 
وم��ّرد ذل��ك االأرا�ص��ي ال�صا�ص��عة وال�ص��احلة للزراع��ة والتي 

مبقدوره��ا انت��اج كل احلاجات م��ن الغذاء وحتدي��دًا احلبوب 
والت��ي تكفي اإذا متت زراعته��ا لليمن ولغر اليم��ن، يقول:”يف 
اليمن نف�ص��ه كم من االأرا�صي يف اليمن ت�ص��لح للزراعة، ونحن 
ن�ص��تورد حت��ى العد�ض وحتى الفا�ص��وليا والقم��ح والذرة من 
ا�صرتاليا ومن ال�صني وغرها؟ واليمن يكفي – لو ُزرع – لليمن 

ولغر اليمن ” ) يوم القد�ض العاملي(.
ويدّح�ض ال�ص��هيد القائ��د يف نف�ض الوقت 

مزاع��م م��ن يقولون اإن اليمن اأرا�ص��ي 
جبلي��ة، حيث يقول:”ه��ذه مناطق 

جبلي��ة، اأرا�ص��ي حم��دودة، ل��و 
تاأت��ي لتل�ص��قها بع�ص��ها لبع�ض 
مل��ا �ص��اوت منطق��ة �ص��غرة يف 
ب��الد تهامة، اأو يف ح�ص��رموت، 
اأو يف م��اأرب، اأو يف اجل��وف..” 

ليت�صاءل بعد ذلك بالقول: “ملاذا 
)يف  االأرا�ص��ي؟”  تل��ك  ت��زرع  ال 

�ص��الل دعاء مكارم االخالق، الدر�ض 
الثاين(.

وتبلغ امل�ص��احة ال�ص��احلة للزراع��ة يف اجلمهوري��ة اليمنية 
)600.935.1( هكت��ار، فيما متثل امل�ص��احة، وتت�ص��م الزراعة 
يف اليم��ن بالتن��وع نظ��را مل��ا تتمتع به م��ن تفاوت اخل�ص��ائ�ض 
املناخي��ة الناجت��ة ع��ن تف��اوت مع��دالت االأمط��ار ودرج��ات 
احلرارة والرطوبة واختالف الظ��روف الطبوغرافية مما اأدى 
اإل��ى اختالف االأقاليم النباتية والذي �ص��اعد على تنوع االإنتاج 
اإال اأن اعتم��اد العديد م��ن املناطق على الزراع��ة املطرية يوؤثر 

على ا�صتدامة االإنتاج الزراعي.
ويقدم ال�ص��هيد القائد ال�صواهد من جتارب ال�صعوب االأخرى 
ال�ص��عب الياباين اأمنوذج والذي ا�صتطاعوا اأن يزرعوا 
ف��وق اأ�ص��طح املن��ازل ويف �ص��رفات املن��ازل، 
حي��ث يقول: “اليمن �ص��خرة ال ي�ص��لح 
اأن ي��زرع فيه �ص��يء!! اأ�ص��بح وكاأنه 
كان  واحدة…ول��و  �ص��خرة 
�ص��خرة واحدة ال�صتطاع النا�ض 
كم��ا عمل الياباني��ون اأن يزرعوا 
فوق اأ�صطح املنازل ويف �صرفات 
اأن  اأمل يك��ن باالإم��كان  املن��ازل، 
يزرع��وا ف��وق ال�ص��خرة؟ يعمل 
قلي��ل ت��راب ف��وق ال�ص��خرة هذه 
وي��زرع فيه��ا اأي �ص��جرة مفي��دة؟” 

)من نحن ومن هم(.

تقارير

تشخيص الشهيد القائد للهيمنة االقتصادية بعباءة التنمية

الغذاء: من األولويات امللحة في مجال مواجهة األعداء

مقومات حتقيق االكتفاء الذاتي في القوت الضروري في اليمن
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احلقيقة/كتب /إبراهيم الديلمي

لعل ال�صبب الرئي�صي يف اإطالة اأمد العدوان 
يع��ود اإل��ى قل��ة الب�ص��رة و�ص��حالة الوعي 
بخط��ورة وحقيقة م��ا يجري ل��دى الكثر من 
موؤي��دي الع��دوان الذي��ن كان��وا يف مقدمة من 
�ص��اقوا ذرعا من هذه احلرب العدوانية التي 
فر�ص��ت علينا من قبل دول اال�صتكبار العاملي 
اأمري��كا واإ�ص��رائيل واأدواتهم��ا م��ن االأنظم��ة 

العربية املوالية لها.
اأكان  �ص��واًء  للع��دوان  املوؤي��دون  ه��وؤالء 
تاأييده��م بق�ص��د اأو ب��دون ق�ص��د م��ع اأن قويل 
بدون ق�ص��د تنفي��ه جتليات احلقيق��ة التي مل 
تعد تخفى على اأح��د ممن يحملون ولو مثقال 
ذرة �ص��غرة م��ن الوع��ي والب�ص��رة، عل��ى 
اأ�ص��ا�ض اأن دول حتال��ف الع��دوان باتت اليوم 
تلع��ب عل��ى املك�ص��وف وبات��ت اأهدافه��ا م��ن 
عدوانه��ا على اليمن وا�ص��حة وجلية لكل ذي 
عق��ل، واأول هذه االأهداف االحتالل والب�ص��ط 
على االأرا�صي اليمنية وال�صيطرة على ثروات 
اليمن والهيمنة على قراره و�ص��يادته و�صوال 
اإلى التجويع وانتهاًء برتكيع ال�ص��عب كله بال 

متييز.  
البع�ض مثال تراه يف الوقت الذي و�صل فيه 
اإل��ى ذروة �ص��خطه وغ�ص��به واإحباطه وعدم 
ر�ص��اه على الو�ص��ع ال�ص��يئ الذي بات وبتنا 
جميعا نعي�صه اليوم وبال متييز، اإال اأنه مازال 
من اأ�ص��د املوؤيدين للعدوان الذي يعد ال�ص��بب 
الوحي��د فيم��ا نعاني��ه، لي�ض هذا وح�ص��ب بل 
ويرمي ب��كل نتائجه وتبعات��ه على احلوثيني 
فق��ط، وذلك م��ن منطل��ق النكاي��ة باحلوثيني 
وبغ�ص��ه ال�ص��ديد لهم والنابع من ق�صر وعيه 
واإدراكه و�ص��حالة اإملامه باالأحداث والوقائع 
وباأن هناك حدود حمراء للكراهية والبغ�صاء 
ال يج��وز القف��ز عليه��ا وتعديه��ا، اإذ كيف الأي 
اإن�ص��ان عاق��ل اأن يوؤيد احت��الال وعدوانا على 
بلده و�ص��عبه ملج��رد اأن��ه ال يحب فالن��ا!! ثم 
ه��ل تاأيي��ده ه��ذا ناب��ع يف احلقيق��ة م��ن حبه 
واإخال�ص��ه لوطن��ه و�ص��عبه؟ اأم ناب��ع فق��ط 

من م�ص��اعر البغ���ض والكراهي��ة الكامنة فيه، 
ل�ص��ريحة وا�ص��عة م��ن اأبن��اء �ص��عبه؟ وه��ل 
تع��د الكراهية ل�ص��ريحة جمتمعية م��ا معيارا 
لتدمر بلد باأكمله؟ مع اأن الواقع يقول اإن هذا 
الع��دوان ال ي�ص��تهدف مكون اأن�ص��ار اهلل فقط 

واإمنا ي�صتهدف ال�صعب اليمني باأكمله.
هن��ا تكم��ن االأزم��ة احلادة يف ت��دين درجات 
الوعي لدى عقلية الكثر من املوؤيدين للعدوان 
والت��ي اأنتجته��ا التعبئ��ة االإعالمية امل�ص��للة 
لتحال��ف الع��دوان، اإذ اأن جن��اح الع��دوان يف 
�ص��نع اأزمة وعي يعد اأخط��ر اأثرا وتاأثرا من 
�صنع كل االأزمات التي مررنا وما زلنا منر بها 

حتى اليوم.
نح��ن ل��و بحثنا ع��ن االأ�ص��باب امل�ص��روعة 
لتنامي م�صاعر البغ�ض والكراهية لدى اأولئك 
املوؤيدي��ن فلن جند �ص��ببا منطقيا يربر لنا تلك 
امل�ص��اعر اأويكون كافيا للقناعة مب�صروعيتها، 
م��ا ع��دا �ص��بب منطق��ي واح��د وهو �ص��بب ال 
التعبئ��ة  يف  يتمث��ل  ي�ص��رعنها،  وال  يربره��ا 
امل�صللة التي يقابلها الوعي القا�صر و�صطحية 
التفكر التي خلفتها جملة من العوامل اأحدها 
�صيا�ص��ات النظام ال�ص��ابق التي �ص��اعدت عرب 
ع�ص��رات ال�ص��نني على تغييب وطم�ض الوعي 
الكامل والنظيف كاأ�ص��ا�ض ال�صتمراره، واإنتاج 
وع��ي قا�ص��ر وناق���ض ب��ات الي��وم يختزن يف 
طياته الكثر من املبادئ املنحرفة واالأكاذيب 
التحري�ص��ية وامل�ص��للة التي ال اأ�صا�ض لها من 
وال�ص��رعية  واالنق��الب  كالتحري��ر  ال�ص��حة، 
وغره��ا، والت��ي داأب حتال��ف الع��دوان على 
توظيفه��ا وا�ص��تغاللها بال�ص��كل ال��ذي يخ��دم 
م�ص��لحته وبال�صكل الذي تتقبلها عقول اأولئك 
بحقيق��ة  واالإدراك  الوع��ي  انع��دام  نتيج��ة 
م��ا يج��ري، االأم��ر ال��ذي جع��ل االحت��الل يف 
عقلي��ة املوؤيدي��ن للع��دوان حتري��را والثورة 
انقالبا والال �ص��رعية �ص��رعية، بينما لو جترد 
اأولئ��ك املوؤي��دون م��ن �ص��غائنهم وتاأمل��وا يف 
تل��ك امل�ص��طلحات واأ�ص��قطوها عل��ى الواق��ع 
لوج��دوا اأن املعتدي��ن ه��م املحتل��ون ولي���ض 
املنتمون لالأر�ض وهم مهند�ص��و االنقالب على 

الث��ورة والدول��ة وخمرجات احل��وار ولي�ض 
الث��وار الذين التزم��وا باالتفاقات التي وقعت 
فيم��ا بينه��م وبني بقي��ة املكونات ال�صيا�ص��ية، 
وه��م الذين اأجه�ص��وا ال�ص��رعية الت��ي انتهت 
اأ�ص��ال بعد بلوغها ال�ص��ن املح��دد يف مبادرتهم 

التاآمرية.
وهنا اأقول للموؤيدين للعدوان ومن يقاتلون 
معه، لق��د كنتم على مدى ثالث��ة اأعوام ونيف 
تتطلعون للتح��رر من قيود الوهم واليوم بات 
االإمارات��ي حمت��ال ملعظ��م موانئك��م وجزركم 
الت��ي ال يوج��د يف اأغلبها اأي اأث��ر ملحتل وطني 
واحد، اليوم بات ال�صعودي يخطط ملد اأنابيب 
نفط��ه عرب اأرا�ص��يكم دون رادع اأو خجل، فما 
ه��ي املنفع��ة الت��ي جنيتموه��ا ل�ص��عبكم م��ن 
تاأييدك��م للع��دوان عل��ى الوط��ن وال�ص��عب؟ 
ه��ل كنتم م��ن قب��ل عبي��دا وحت��ررمت اليوم؟ 
ه��ل جنحت��م يف فر���ض دول��ة م�ص��تقلة وقوية 
التخ�ص��ع للو�ص��اية؟ هل اأ�ص��بحتم اأ�صحاب 

قرار و�صيادة؟    
انت��م برغ��م م��ا فعلتم��وه �ص��تظلون اإخ��وة 
لن��ا فه��ل ح��ان الوق��ت ملراجع��ة وت�ص��حيح 
ح�ص��اباتكم؟ هل حان الوقت لت�ص��حيح م�صار 
حت��رروا  الأن  الوق��ت  ح��ان  ه��ل  مواقفك��م؟ 
اأنف�ص��كم من االرتهان والتبعي��ة للخارج؟ هل 
ح��ان الوقت لت�ص��فية نفو�ص��كم م��ن الكراهية 
والبغ�ض لالأخر الذي ي�صتحيل عليكم اإق�صاوؤه 
ال�ص��راكة دون تهمي���ض  واالجت��اه يف م�ص��ار 
اأو اإق�ص��اء؟ ه��ل حان الوق��ت الأن ت�ص��تفيدوا 
املا�ص��ي وحت�ص��نوا  درو���ض  م��ن  وتتعظ��وا 
نياتك��م جت��اه وطنكم املكل��وم ال��ذي مل يجن 
م��ن وراء حماقاتك��م اإال الدمار واخلراب؟ هل 
حان الوق��ت الأن تكفوا اأيديك��م على االأقل عن 
املدافعني عنه واأن تتجه��وا معهم للدفاع عنه 
جنب��ا اإلى جن��ب اإذا تبقت فيكم ول��و ذرة من 
الوطنية؟ اأنتم اإن بقيتم على مواقفكم ال�صلبية 
ه��ذه فلن تربح��وا �ص��يئا �صتخ�ص��رون الكثر 
و�صتكونون ال�ص��بب االأكرب يف ازدياد معاناتنا 
وماأ�ص��ينا الأن �ص��يئاتكم لن تك��ون وباال عليكم 

فقط واإمنا �صتعم اجلميع بال ا�صتثناء.

احلقيقة/زيد أحمد الغرسي:

ال�ص��عودي  اإال ويرتك��ب االحت��الل  ي��وم  ال مي��ر 
االمارات��ي جرائ��م وح�ص��ية بحق اأبن��اء املحافظات 
اجلنوبي��ة املحتل��ة ، ه��ذه اجلرائ��م تتن��وع م��ا بني 
اغتي��االت وقتل وتفج��رات وعبوات نا�ص��فة ونهب 
للبي��وت و املح��الت التجارية و�ص��وال اإلى اختطاف 
يف  ال�ص��جناء  واغت�ص��اب  واغت�ص��ابهن  الن�ص��اء 
ال�صجون ال�صرية التابعة للمحتل ، وب�صكل يومي منذ 
بداي��ة االحتالل قبل ثالث �ص��نوات يرتكب االحتالل 
هذه اجلرائم وتزداد االو�ص��اع تدهورا ب�ص��كل اأكرب 
ومل يلق��ى املواط��ن اأياآ من الوعود الت��ي خدعهم بها 
واال�ص��تقالل  كاحلري��ة  الع��دوان  بداي��ة  االحت��الل 

والرخاء وحتويل عدن الى دبي اأخرى ... 
 اليوم ا�ص��بح  الكثر من املرتزقة الذين �صاعدوا 
الع��دوان على احتالل املحافظات اجلنوبية وخانوا 
اجلي�ض واللجان ال�صعبية يتحدثون و بداأت تتعالى 
اأ�صواتهم لتك�صف احلقائق التي و�صلوا اليها والتي 
كن��ا نحذره��م م��ن بداية الع��دوان حي��ث يتحدثون 
اأنهم �ص��اروا عبيد لي�ض لديهم اأي قرار او �صيادة او 
كرام��ة اأمام املحتل بل و�ص��ل احلال ال��ى اعرتافهم 
بتفتي�ض موؤخ��رات قيادات املرتزق��ة عندما يريدون 
مقابلة �ش��باط الحتالل يف عدن مبا يعك�س �ش��ورة 
االإذالل واال�ص��تعباد والقهر الذي ميار�صه االحتالل 

بحقهم. ..
االأعرا���ض  انته��اك  ع��ن  يتحدث��ون  انه��م  كم��ا 
واختطاف الن�ص��اء من قب��ل االحتالل وميلي�ص��ياته 
اي�ص��ا ا�ص��بحوا يتحدثون ب�ص��كل يومي عن ان�صار 
الرعب يف او�ش��اط املواطنني حتى و�ش��ل الأمر الى 
عدم خ��روج الكثرين من منازلهم ب�ص��بب فو�ص��ى 
االغتياالت والقتل اليومي ..اما يف الو�صع املعي�صي 
فحدث وال حرج  حيث و�صل االمر  الى وفاة بع�ض 
االطف��ال وانتحار بع�ض املواطنني ب�ص��بب املجاعة 
بالرغ��م من اأن م��ن يحتلهم م��ن اغن��ى دول العامل. 
فيم��ا تك��ذب و�ص��ائل اع��الم االحت��الل وتدع��ي انها 
تق��دم م�ص��اعدات ان�ص��انية الأبناء تل��ك املناطق لكن 
امل�ص��اعدات ات�ص��حت يف الواقع اأنها عبوات نا�صفة 
وعمليات انتحارية للقاعدة وداع�ض واغت�ص��ابات. 

و�صجون  �صرية وغرها ...
ه��ذا ه��و ح��ال اأبن��اء املحافظ��ات اجلنوبي��ة يف 

املناط��ق املحتل��ة وباملقارن��ة جن��د اأن املحافظ��ات 
اجلي���ض  عليه��ا  ي�ص��يطر  الت��ي  احل��رة  واملناط��ق 
واللجان ال�صعبية تنعم باالأمن واالأمان واال�صتقرار 
ون�ص��مع ون�ص��اهد ب�ص��كل �ص��به يوم��ي االجن��ازات 
االمني��ة لالأجه��زة اليمنية يف القب�ض عل��ى  اخلاليا 
التابع��ة للعدوان او العنا�ص��ر االجرامي��ة للقاعدة 
وداع���ض او م��ن املجرم��ني مم��ن لهم �ص��وابق وهذا 
الو�ص��ع دفع بالكث��ر من اأبناء املحافظ��ات املحتلة 
للن��زوح الى املحافظات احلرة وكل ذلك بف�ص��ل اهلل 
وعون��ه وبف�ص��ل القي��ادة القراآنية ال�ص��يد عبدامللك 
بدرالدين احلوثي وبف�ص��ل جه��ود كل فرد من افراد 
اجلي���ض واللجان ال�ص��عبية املرابط��ني يف اجلبهات 
الذين يدافعون عن كرامة وعر�ض و�صرف اليمنيني 

وحرية وا�صتقالل بلدهم ..
هن��ا الف��ارق ب��ني النموذج��ني فالنم��وذج االأول 
عندما تخلى عن م�ص��وؤوليته يف اجلهاد يف �ص��بيل اهلل 
هاهو يدفع الثمن اأكرب واأفظع واأ�صد حتت االحتالل 
ومل ت�ص��لم كرامت��ه وال �ص��رفه وال دينه وال اأر�ص��ه 

وخ�صر كل �صيء ...
بينم��ا النم��وذج الث��اين عندم��ا ق��ام مب�ص��ئوليته 
وحت��رك للجه��اد يف �ص��بيل اهلل ن�ص��اهد واقعه مليء 
بالع��زة والكرام��ة واحلري��ة وحافظ على عر�ص��ه 
و�ص��رفه ورب��ح الف��وز يف الدني��ا واالخرة وح�ص��ل 
عل��ى ر�ص��اء اهلل عز وجل وهي ا�ص��مى غاي��ة ينالها 
االن�ص��ان .. فاجله��اد يف �ص��بيل اهلل حت��ى وان قدمت 
فيه ت�ص��حيات فاإنها تكون اقل مقارنه بالت�ص��حيات 
الت��ي يقدمه��ا االن�ص��ان عندما يتن�ص��ل ع��ن اجلهاد 
ومواجه��ة االأعداء بل وحتى تكون ت�ص��حياته فيها 
قه��ر ومعاناة وال حت�ص��ب عند اهلل اج��را بل تتحول 
ال��ى عقوبة. فاأنتم ي��ا رجال الرجال وي��ا اأولياء اهلل 
املتواجدي��ن يف اجلبه��ات. اأنت��م تدافع��ون لي�ض عن 
اليمن فقط بل عن اال�ص��الم بكله يف وجه ال�صرك كله 
وانتم من حتفظ��ون لالأمة �ص��رفها وكرامتها ودينها 
وتوؤ�ص�ص��ون مل�ص��تقبل احلق والع��دل واحلرية لكل 
الع��امل ودم��اء ال�ص��هداء �ص��جرة �ص��رتوي االأر�ض 
لتعي��د لالإن�ص��ان كرامت��ه وعزته وانتم ملج��اأ العامل 
ال��ذي ينتظركم  ف��واهلل اأنكم اأ�ص��رف واأطهر واأزكى 
ب�ص��ر يف الوجود وتراب اقدامكم وعرق اج�صادكم ال 
ت�ص��اوي امامها الدنيا وما فيها ومهما قلنا فلن نفيكم 
حقك��م غر اهلل القادر عل��ى منحكم اجلزاء والثواب 

العظيم ون�صاأل اهلل اأن يجعلنا منكم

احلقيقة/كتب /د/مصباح الهمداني

ال�ص��ك اأنك��م تتابع��ون تداعيات مقت��ل خا�ص��قجي وكيف 
ترتب�ض اأمري��كا واأعوانها باململكة ال�ص��عودية، وكيف يحد 
كل واحد منهم �ص��كينه لذبح البق��رة احللوب، وكيف خرج 
رئي�ص��نا البطل يف موقٍف اإن�ص��اين واإ�ص��المي وعربي م�صرف 

ليقول ب�صريح العبارة:
)يف ح��ال قرر النظام ال�ص��عودي اإيق��اف اعتداءاته علينا 
والتوجه نحو اإطالق املوقف امل�صرف اإزاء تهديدات ترامب، 
فاإنن��ا �ص��نكون اأول الداعم��ني له��ذا املوقف، و�ص��نكون رغم 
اجل��راح يف طليعة املدافعني عن اأر�ض احلرمني ال�ص��ريفني 

اإزاء اأي ردود فعل متهورة من الرئي�ض االأمريكي(..
لكني كنُت ومازلُت م�صغول مب�صاهدة الفتية الذين اآمنوا، 
وهم يطوون بعد�ص��تهم م�صاِهد اأ�ص��طورية مذهلة الأكرث من 
ثالثة ع�صر دقيقة، يف جبهات ما وراء احلدود، وبالتحديد يف 

جيزان، وبتحديد املحدد يف جبال القنبور وماحولها..
جبال �ص��اهقة، واأج�ص��اٌد بال�ص��عود مرهقة، وقلوٌب باهلل 
واثقة.. فريٌق ير�ص��د، وفريٌق ي�صدد، وثالٌث يوثق.. تنطلُق 
قذيف��ة مدفعية؛ لت�ص��تقر و�ص��ط خم���ض عربات ع�ص��كرية، 
يتلوها �ص��وَت اأ�ص��بال، وكاأنهم جبال فوق جب��ال، يرددون 
ال�ص��رخة، وقب��ل اأن يكملوها؛ تنهمر قذيف��ة ثانية وتلتحق 
باأخته��ا، وكاأنها تعرف الطريق، وم��ا هي اإال حلظات؛ حتى 
تطر قذيف��ة ثالثة لرتب�ض يف موقع اآخ��ر، وترافقها دعوات 

ترتدد؛ يا اهلل �صدد..يا اهلل �صدد..
كان جن��ود اململكة يف ح��رٍة وذعر، وهم ي��رون عرباتهم 
القذيف��ة  تتمزق..وتباغته��م  بع�ص��هم  واأج�ص��اد  حت��رتق 

الرابعة، لتزيد الطني بلة، وينزل عليهم البالء كله..
وفجاأة يرتفُع �صوُت جماهٍد يقول: قوة يا موؤمن قوة...

فرك��زُت ب�ص��ري الأع��رف ال�ص��بب، واإذا ب�ص��علٍة  كب��رة 
م��ن اللهب، وكاأنها ا�ص��طوانة غاز م�ص��تعلة، قد وقعت على 
دبابة راب�ص��ة، مرعوبة تائهة خائفة؛ كانت تداري حديدها 
خل��ف تبة... ويف زاوي��ة اإحدى الطرق الوع��رة، تقُف ثالث 
عرب��ات مذعورة، وبرميٍة نادرة، ت�ص��قط اإحدى القذائف يف 
اأو�ص��طهن، وينقط��ع الطري��ق، وعلى مقرب��ٍة  منهن يحرتُق 

طقٌم اآخر.. 
وكلما حتركِت الكامرا، ترى احلرائق ترتى..

تت�ص��اعد  واحلرائ��ق  االنهم��ار،  يف  القذائ��ف  وت�ص��تمر 
كاالإع�ص��ار، والذعر ي�ص��كن يف قلوب جنود العدو، وجلباب 

اخلوف يلتف على اأج�صادهم..
ويرتفُع �صوٌت مالئكي مياين جهادي يقول:

-اجلي�ض ال�ص��عودي يه��رب، اجلي�ض ال�ص��عودي يهرب، 
ياربي لك احلمد..ياربي لك احلمد..بعون اهلل..بعون اهلل.

اأخذتن��ي كلم��ات املجاه��د، فيم��ا ت�ص��مرت عين��اي عل��ى 
الع�ص��رات من اجلنود ال�ص��عوديني وقد جتمع��وا يف اإحدى 
التباب، ويف حلظة يبداأ ماراثون ال�صباق بالتياع، يف هروب 

�صريع بال �صالٍح وال متاع..
وعنَد هذه النف�ص��ية املنك�ص��رة للعدو ُيقرر رجال الرجال 

االنت�ص��ار يف مواقعه��م، ودك التح�ص��ينات، وقت��ل م��ن مل 
يلتحق بالهروب اجلماعي..ت�ص��لق االأ�ص��ود ب�صرعة وخفة، 
حتى وقفوا على متار�ض العدو، ويطلقون زخات ر�صا�صهم 

من نقطة ال�صفر..
ا�ص��تد الباأ���ض واأدرَك بقي��ة اجلنود ال�ص��عاودة اأن املوت 
ياأتيه��م على قدمني بال خيار اآخر، فقرروا االلتحاق �ص��ريًعا 
بكتيب��ة اله��روب االأول��ى، وخرجوا م��ن خنادقه��م يجرون 

اأقدامهم املرجتفة، وقلوبهم اخلفاقة..
فيم��ا كانت عي��ون املقاتلني تر�ص��دهم، وبن��ادق االأبطال 

تعتقهم لوجه اهلل..
ويف حلظ��ٍة فارقة، واآية �ص��احقة، تتح��رُك دبابة ويلتقفها 

�صوت جماهد �صامق، يقول ل�صائقها ب�صوٍت واثق:
-تقدم تقدم.

توقفت الدبابة بعَد ع�صرة اأمتار واأخرَجْت من فمها قذيفة 
واحدة، اأطلقتها يف الهواء بال هَدْف..

مل تُك��ن امل�ص��كينة تعل��م اأنه��ا اأخرج��ت اآخر عط�ص��ٍة لها، 
فق��د اقرتب منه��ا جماهد واح��د، حتى كاَد يالم�ُض ج�ص��دها 
املرتع�ض، و�ص��دد قذيفته اخلارق��ة  يف قلبها اخلائف؛ حتى 
تطاي��رت اأح�ص��اءها واأح�ص��اء �ص��يئي احل��ظ بداخله��ا يف 

الهواء..
وعلى مقربة من املكان؛ هناك اإبرامز اأخرى يتم اإعطابها، 
ويخ��رج م��ن بطنه��ا جن��ود يعرج��ون، ويهرب��ون قب��ل اأن 

ت�صيبهم قذيفة اأخرى..
وبينما كان اجلنود ال�صعاودة يفرون؛ كان جماهد يقول:

-يارب لك احلمد وال�صكر..مت اإعطاب دبابة اإبرامز.
ثم ي�صجد هلل �صكرا.

ويق��رتب املجاهدون م��ن املواقع ال�ص��عودية الواحد تلو 
االآخ��ر، فيما تتكرر م�ص��اهد اله��روب ال�ص��عودية كتيبة تلو 
اأخرى..وتلتحق بالهاربني بقية املدرعات الناجية باأق�ص��ى 

�صرعٍة ت�صتطيعها..
وياأت��ي الط��ران االأبات�ص��ي ليغط��ي عملي��ة االن�ص��حاب 
والهروب ولك��ن بعَد فوات االأوان، فقد اأ�ص��بحت املطاردة 

من نقطة ال�صفر، وقد اأ�صبح االأبطال يف مواقع االأنذال..
ومن الغرائب اأن االأ�ص��ود ي�ص��لون اإلى اأحد املواقع وفيه 
اإحدى الدبابات مفتوحة على م�صراعيها وحمركها يف و�صع 
الت�ص��غيل، ومل ت�صقط عليها ر�صا�ص��ة واحدة، لكن طاقمها 
ف��َرّ منها ليرتكها تواجه م�ص��رها املاأ�ص��اوي، ون�ص��وا اأنها 

حملتهم وحمتهم يف اأح�صائها الأيام ورمبا ل�صهور..
اقرتب منها اأحد املجاهدين بحذر يتفح�صها ويتفح�ض ما 
حوله��ا فاإذا به يج��د العديد من اجلنود القتل��ى على مقربة 
منها، وقد خرجوا من اأح�صائها املدرعة، لتلتهمهم الر�صا�ض 

امل�صددة..
وقامت الوالعة والكرتون باأداء املهمة االأخرة يف اإحراق 
الدباب��ة اجلديدة.. لتت�ص��اعد االأدخنة من ع�ص��رات التباب 

واملواقع...
ثم يجم��ع االأبطال الغنائ��م، ويرفعون �ص��رختهم مدوية 

عالية ليرتدد �صداها يف عمق جيزان.. 
وي�صُل �صداها اإلى كل بيٍت ميني؛ لي�صبح وي�صكر.. 

واإلى كل بيٍت �صعودي؛ ليتاأمل ويفكر!
فاأل��ف األ��ف حتي��ة لرجالن��ا االأبط��ال وللقي��ادة اجلهادية 

الثورية..
ولكل اأم واأخت وزوجة وبنت لهوؤالء االأولياء.

ب��������������������������������ني من����������������������وذج����������������������ني ع�����������������������ودوا ل�������وع�������ي�������ك�������ں وال��������������س��������������الں..

اجل�������������ي�������������ش امل������������ق������������ب������������ور ب�����������ج�����������ب�����������ال ال���������ق���������ن���������ب���������ور!
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قالت �صحيفة “االندبندنت” الربيطانية 
لالإم��دادات  ال�ص��عوديني  ا�ص��تهداف  اإن 
اختف��اء  م��ن  اأ�ص��واأ  اليم��ن  يف  الغذائي��ة 
جم��ال خا�ص��قجي، معتربة املوؤام��رة التي 
ا�صتهدفت ال�صحفي ال�صعودي مزيج مروع 

من الوح�صية والغباء.
واأ�ص��ارت  ال�ص��حيفة ان هذا العمل لي�ض 
باأي حال اأ�ص��واأ عمل نفذته اململكة العربية 
كان  وان   ،5102 ع��ام  من��ذ  ال�ص��عودية 
االأ�ص��هر يف الظه��ور،  م�ص��تنده عل��ى تقرير 
االأمم املتحدة عن  ا�ص��رتاتيجيات التحالف 
يف احلرب اليمنية، الذي قطع ال�صك باليقني 
واأكد ان القوات ل�صعودية وجهت هجماتها 

م�صتهدفة االإمدادات الغذائية.
ال�ص��حايف  كتب��ه  ال��ذي  املق��ال  ووف��ق 
اأظه��ر التقرير  “باتري��ك كوكب��ورن”  فقد 
اأن الق�صف واالأن�ص��طة الع�صكرية االأخرى 
تق��وده  ال��ذي  التحال��ف  به��ا  يق��وم  الت��ي 
ا�ص��تهداف  تتعم��د  اليم��ن  يف  ال�ص��عودية 
االإم��دادات الغذائي��ة وتوزيعها يف حماولة 
لك�ص��ب احلرب م��ن خالل جتوي��ع املاليني 

من املدنيني على اجلانب االآخر.
وق��ال م��ارك لوك��وك، رئي���ض ال�ص��وؤون 
االإن�ص��انية لالأم��م املتح��دة، اأم��ام جمل���ض 
االأم��ن: “اإن��ه اأم��ر كئي��ب، نح��ن نخ�ص��ر 
معركتنا �صد املجاعة”.. واأ�صار الى حوايل 
2.22 مليون ميني اأو ثالثة اأرباع ال�ص��كان 
بحاجة اإلى امل�صاعدة ، 4.8 مليون منهم ال 
يح�ص��لون على ما يكفي م��ن الطعام، وهو 
رق��م قد ي��زداد مبق��دار 01 مالي��ني بنهاية 
الع��ام.. واأورد التقري��ر العدي��د من الدول 
التي قال انها قامت بتهيئة الظروف ملجاعة 
من �ص��نع االإن�صان دون ال�ص��عور باأي نوع 
من االأ�ص��ف معتق��ده باإنه��ا اأف�ص��ل طريقة 
للف��وز باحل��رب �ص��د احلوثي��ني ، م�ص��را 
الى اململكة العربية ال�ص��عودية واالإمارات 
العربي��ة املتح��دة وحلفائه��م يف وا�ص��نطن 

ولندن وباري�ض.
وخل���ض التقري��ر اإل��ى اأن��ه “اإذا و�ص��ع 
اأحد االأ�ص��رار التي حلقت  مبوارد منتجي 
االأغذية )املزارعني والرعاة وال�ص��يادين( 
اإل��ى جان��ب ا�ص��تهداف معاجل��ة االأغذي��ة 
وتخزينه��ا ونقله��ا يف املناط��ق احل�ص��رية 

واحلرب االقت�ص��ادية االأو�ص��ع ،فاإن هناك 
اأدلة قوية عل��ى اأن ا�ص��رتاتيجية التحالف 
ته��دف اإلى تدم��ر اإنتاج وتوزي��ع االأغذية 
يف املناطق اخلا�ص��عة ل�ص��يطرة �ص��نعاء، 
م�ص��يفا اأن حمل��ة الق�ص��ف التي ت�ص��تهدف 
مبا�ص��رة االإمدادات الغذائي��ة بداأت يف عام 
6102 وهي م�صتمرة وت�صبح اأكرث فاعلية.
احل��رب  جوان��ب  بع���ض  ال��ى  ولف��ت 
الغذائية والتي من �ص��منها تدمر ما ال يقل 
ع��ن 022 ق��ارب �ص��يد، وانخفا���ض  كمية 
ال�ص��يد بن�ص��بة 05 يف املائ��ة عل��ى �ص��احل 

البحر االأحمر يف اليمن .
وا�صت�ص��هد التقري��ر  بحادث��ه وقع��ت يف 
61 �ص��بتمرب / اأيل��ول عندما مت �ص��بط 81 
�ص��يادًا من منطقة اخلوخة وا�ص��تجوابهم 
واإطالق �ص��راحهم بوا�صطة �ص��فينة تابعة 
لق��وات التحال��ف والت��ي  قام��ت بع��د ذلك 
باإطالق �شاروخ على “ال�صفينة” املغادرة 
الت��ي تقل ال�ص��يادين ، مما اأ�ص��فر عن مقتل 
جميعه��م با�ص��تثناء واحد منه��م.، وقد مت 
رف�ض تقرير هذا احلادث من قبل التحالف.
ويوا�ص��ل “يف البداي��ة، كان��ت االأهداف 
ع�ص��كرية اإل��ى ح��د كب��ر، لك��ن ه��ذا تغر 
عندم��ا ف�ص��ل التحال��ف يف حتقي��ق النجاح 

الع�صكري ال�صريع الذي توقعه اأع�صاءه.
يق��ول الربوفي�ص��ور مون��دي “يبدو من 
االأه��داف  م��ن  حت��واًل   5102 اأغ�ص��ط�ض 
الع�صكرية واحلكومية اإلى االأهداف املدنية 
واالقت�ص��ادية ، مبا يف ذل��ك البنية التحتية 
للمي��اه والنقل ، واإنت��اج وتوزيع االأغذية، 
واملع��امل  واملدار���ض،  والنق��ل،  والط��رق 
وامل�صت�ص��فيات،  والعي��ادات  الثقافي��ة، 

واملنازل، واحلقول والقطعان.
ويو�ص��ح التقرير، املو�ص��ح ب�صكل كبر 
تاأث��ر   ، البياني��ة  والر�ص��وم  باخلرائ��ط 
الق�صف واالأن�صطة الع�صكرية االأخرى على 
اإنتاج وتوافر الغذاء لل�صكان املدنيني، وهو 
ما فاقم نق�ض الكهرباء ل�ص��خ املياه والقود 

لت�صغيل املركبات الزراعية.
واأ�صار موندي اإلى اإن “االإنتاج احليواين 
��ر الأن العائ��الت يف حاج��ة اإل��ى بيع  ق��د ُدِمّ
احليوان��ات، مع  وجود �ص��عوبة متزايدة 

يف الو�صول اإلى االأ�صواق.
ويدخ��ل نح��و 07 يف املائة م��ن واردات 
اليمن اإلى البالد ع��ن طريق احلديدة التي 
يبلغ عدد �ص��كانها 000006 ن�ص��مة، ويف 2 
اأغ�ص��ط�ض / اآب ، تعر�ض �ص��وق االأ�ص��ماك 
اإل��ى جان��ب مدخ��ل  الرئي�ص��ي يف املدين��ة 

امل�صت�صفى العام للهجوم.
وتابعت ال�صحيفة ” غياب االحتجاجات 
الدولي��ة على احلرب يف اليمن، وم�ص��اركة 
املتح��دة  واململك��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
ال�ص��عودية  العربي��ة  للمملك��ة  كحليف��ني 
واالإم��ارات العربي��ة املتح��دة، ي�ص��اعد يف 
تف�ص��ر اأحد اأ�ص��رار اختفاء خا�صقجي. اإذا 
كان ال�صعوديون يقتلون خا�صقجي ، فلماذا 
كانوا يتوقعون تنفي��ذ االغتيال دون اإثارة 

�صجة دولية.
وا�ص��ارت ال��ى “رمب��ا كان التف�ص��ر هو 
اأن الزعماء ال�ص��عوديني ت�ص��وروا اأنه بعد 
اأن اأفلت��وا م��ن الفظائ��ع ال�ص��يئة يف اليمن، 
فاإن اأي �ص��رخة حول وف��اة رجل واحد يف 
كان  ا�ص��طنبول  يف  ال�ص��عودية  القن�ص��لية 

�صيًئا ميكنهم التعامل معه.

متابعات صحفية

متابعات صحفية

صحيفة “االندبندنت” البريطانية: هذا هو األسوأ من اختفاء 

“خاشقجي” ومتارسه السعودية في اليمن

ت�ص��اءل كل من روؤوف مامادوف، الباحث يف �صيا�ص��ات الطاقة 
ب�»معه��د ال�ص��رق االأو�ص��ط«، وثي��ودور كارا�ص��يك، زمي��ل اأول 
ب�»معه��د لك�ص��ينغتون« االأمريكي، عّمن »�صي�ص��تفيد من االإنتاج 
املحلي للنفط يف جنوب اليمن يف ظل �ص��ر البالد نحو التفتت اإلى 
اأجزاء �ص��غرة واحتمالية حتولها اإلى دولة فا�صلة اأكرث من اأي 
وقت م�ص��ي«، معتربين اأن ذلك االأمر »�ص��يكون ل��ه تاأثرًا كبرًا 

على م�صتقبل البالد«.
ولفت الباحثان يف املقال التحليلي الذي ن�صره موقع »لوبلوغ« 
املعني بال�صيا�ص��ة اخلارجية للواليات املتحدة، اإلى اأنه »وعلى 
الرغ��م م��ن اأن ث��روة اليمن النفطي��ة، مل تقارن اأب��دًا برثوة دول 
جمل�ض التع��اون اخلليجي، فاإن قطاع النف��ط يف هذا البلد الفقر 
كان مهماً لالقت�ص��اد الكلي، الذي مل يتعاَف من النزوح اجلماعي 
ل�صركات النفط الدولية الكربى، وتوقف عمليات التنقيب ب�صبب 

احلرب االأهلية التي اندلعت يف العام 4991«.
واأ�صارا اإلى اأن االإنتاج النفطي يف اليمن »و�صل ذروته، عندما 
بل��غ االإنت��اج اليوم��ي 044 األ��ف برمي��ل، يف اأوائل العق��د االأول 
م��ن القرن ال���12، لكنه �ص��رعان ما انخف�ض ب�ص��كل حاد ب�ص��بب 
ن�ص��وب احلقول، وعدم اال�صتقرار ال�صيا�ص��ي امل�صتمر يف البالد، 
حت��ى و�ص��ل 011 األف برميل يومياً، قبل ان��دالع احلرب )حرب 

التحالف ال�صعودي االإماراتي على اليمن منذ مار�ض 5102م(.
واأو�ص��ح الباحث��ان اأن »ما يعيق عودة اليمن لت�ص��دير النفط 
ب�ش��كل اعتيادي، عدم امتالكها اأي بنية حتتية خلطوط الأنابيب 
ع��رب احل��دود، خا�ص��ة م��ع اإغالق اأك��رب خ��ط اأنابي��ب للنفط يف 
الب��الد منذ تفجره من قبل رج��ال القبائل املحليني، وبالتايل فاإن 
اعتمادها �صيكون على �صحنات الناقالت كخيار وحيد للت�صدير«، 
مبين��ني اأن ذلك »قد ال ي�ص��مح ب�ص��ر العملية ب�ص��ورة منتظمة، 
خا�ص��ة مع ا�صتمرارية �ص��يطرة احلوثيني على امليناء الرئي�صي 
لت�ص��دير النفط يف البالد، وهو راأ�ض عي�صى، كما اأن اخرتاق اأمن 
م�ص��ايف عدن عدة مرات، يجعل منه غر قابل للت�صغيل يف الوقت 

احلايل«.
واعت��ربا اأن »�ص��ناعة الطاق��ة يف اليمن، اأ�ص��بحت االآن حتت 
اأعني اململكة العربية ال�ص��عودية واالإم��ارات العربية املتحدة«، 
منوهني اإلى اأنه »وعلى الرغم من اأن الريا�ض واأبو ظبي حتاوالن 
اإع��ادة بناء اجلن��وب وفقاً لروؤيتهما اخلا�ص��ة، فاإن امل�ص��وؤولني 

اليمنيني املحليني الزالوا ي�صتفيدون اأي�صاً من �صادرات الطاقة، 
مبا فيهم حمافظي ماأرب وح�ص��رموت وم�ص��اعديهما، ف�ص��اًل عن 
اجلرنال علي حم�ص��ن االأحم��ر )نائب هادي(، الذي ق��ام موؤخرًا 
بانت��داب اأبنائه ليكون��وا وكالء لبيع منتج��ات الطاقة اليمنية يف 
حمافظة ماأرب، متاماً كما فعل يف العام 4102، عندما قام بو�صع 
هادي جانباً والتفاو�ض على عقود الطاقة مبا�صرة مع ال�صني«.

وب��نّي الباحث��ان اأن ال�ص��راع الداخلي اليمني »ميت��د حالياً اإلى 
املوارد اإلى ال�صاحل اجلنوبي ذي القيمة املتزايدة، حيث اقرتحت 
حكوم��ة هادي بن��اء خ��ط اأنابيب جديد ي�ص��مح حلق��ول النفط يف 
و�ص��ط البالد بالت�ص��دير عرب مين��اء بر علي اجلنوب��ي، حيث من 
�ص��اأن امل�ص��روع الذي يعرف با�صم )م�ص��روع ترميم بئر علي(، اأن 
ُيعي��د تاأهيل جزء من خط االأنابيب احل��ايل من ميناء بر علي اإلى 
بل��وك 4، ال��ذي �ص��لمته �ص��ركة النفط الوطني��ة الكورية لل�ص��ركة 
الوطني��ة للغاز امل�ص��ال اململوك��ة للدولة يف ع��ام 6102، بدعم من 

دولة االإمارات العربية املتحدة، وتدخل من علي حم�صن«.
ولفت��ا اإل��ى اأن »نائب هادي، علي حم�ص��ن االأحم��ر، اليزال هو 
الرج��ل االأق��وى يف ه��ذا املج��ال، حيث ي�ص��يطر عل��ى الكثر من 
�ص��ادرات النفط الر�ص��مية من اليمن، كما اأنه ي�صيطر اأي�صاً على 
وكالء النف��ط اليمني��ني الرئي�ص��يني يف اجلنوب، مبا فيها �ص��ركة 
برتوم�ص��يلة، الت��ي توف��ر امل�ص��در الرئي�ص��ي للدخ��ل للحكوم��ة 
اليمنية، وبالتايل فاإن م�ص��وؤولية من �صي�صتفيد عن اإيرادات ميناء 

بر علي، �صتوؤول يف نهاية املطاف اإليه«.
وك�ص��ف الباحث��ان ع��ن اأن �ص��ناعة الطاقة يف اليم��ن »ال تزال 
قي��د الت�ص��غيل، حي��ث يت��م اإنتاج م��ا يقرب م��ن 44 األ��ف برميل 
يومياً، على الرغم من بعدها عن ال�ص��عة الفعلية«، م�صرين اإلى 
اأن »احل��رب االأهلي��ة املتع��ددة االأط��راف يف اليمن، ق��د اأجربت 
ال�ص��ركات اأجنبية على الهجرة اجلماعي��ة من حقول النفط، مما 
اأتاح لل�صيا�صيني املحليني واالأعيان يف مناطق االإنتاج، اأخذ زمام 
املبادرة، بالتن�ص��يق م��ع حلفائهم يف بع�ض االأحي��ان يف الريا�ض 

واأبو ظبي«.
وخت��م الباحثان حتليلهما بالقول اإنه »نظرًا مل�ص��ار ال�صيا�ص��ة 
يف جن��وب اليم��ن، ف��اإن اأولئ��ك الذين ميلك��ون �ص��نابر الطاقة، 
ال�صيا�ص��ة  يف  املهيمن��ون  املحلي��ون  الالعب��ون  ه��م  �ص��يكونون 

اليمنية«.

باألسماء.. موقع »لوبلوغ« المعني بالسياسة الخارجية للواليات المتحدة : 
يحدد املستفيدين حاليًا من إنتاج النفط اليمني 

حتت أعني السعودية واإلمارات

ق��ال الكات��ب الربيط��اين باتري��ك كوكب��رن، يف 
مق��ال ل��ه ب�ص��حيفة االإندبندن��ت، اإن ت�ص��ريحات 
الرئي�ض االأمريكي التي و�صفها باأنها “فّجة وتفتقر 
للدبلوما�ص��ية واللياق��ة”، جت��اه امللك �ص��لمان بن 
عبد العزيز اآل �صعود، “اأظهرت ه�صا�صة النظام يف 

ال�شعودية وَعّرته لُتظهر نقاط �شعفه”.
الكات��ب الربيط��اين ذك��ر يف مقال��ه باأن��ه “عل��ى 
م��دى ن�ص��ف الق��رن املا�ص��ي، كان هن��اك الكث��ر 
م��ن التحلي��الت الت��ي ت�ص��ر اإل��ى �ص��عف النظام 
ال�ص��عودي، واأن��ه غر ق��ادر على ال�ص��مود، واأنه 
�ص��يتجّزاأ، غر اأن كل تلك التحليالت ذهبت اأدراج 

الرياح، وحافظ هذا النظام على وجوده”.
باتري��ك كوكب��رن ق��ال اإن النظ��ام ال�ص��عودي 
حر���ض دوم��اً عل��ى اأن يكون بعي��دًا ع��ن االأخبار 
وت�ص��ّدر العناوين يف ال�ص��حف ووكاالت االأنباء، 

خا�ص��ة يف ظ��ل االأزم��ات الت��ي م��ّرت به��ا منطق��ة 
ال�صرق االأو�صط.

وي�ص��يف: “لق��د كانت نق��اط القوة وال�ش��عف 
يف  ال�ش��عف  نق��اط  لك��ن  طوي��ل،  نقا���س  حم��ّل 
ال�شعودية ظهرت ب�شكل �شارخ بعد اأن كانت تدور 

يف اخلفاء”.
وب��نّي اأن ظهور نقاط ال�ش��عف “يعود الأ�ص��باب 
م��ن بينه��ا ت�ص��ريحات ترامب الت��ي قال فيه��ا اإن 
ال�ص��عودية ال ميك��ن له��ا البق��اء الأ�ص��بوعني دون 
حماي��ة اأمريكي��ة، واأن عليها اأن تدف��ع املال مقابل 

هذه احلماية”.
جت��اه  املزعج��ة  ترام��ب  “اإ�ص��ارة  وتاب��ع: 
ال�ص��عودية ج��اءت متزامنة مع �ص��بب اآخ��ر اأظهر 
ه�صا�ص��ة النظ��ام ال�ص��عودي؛ وذل��ك بع��د االأنباء 
الت��ي حتّدث��ت عن اختف��اء ال�ص��حفي ال�ص��عودي 

البارز واملنتقد لبالده، جمال خا�ص��قجي، يف اأثناء 
اإ�ص��طنبول  مبدين��ة  ب��الده  لقن�ص��لية  مراجعت��ه 
الرتكي��ة”.. كوكبرن يوؤّكد اأن م�ص��ر خا�ص��قجي 
يحمل ر�صالة مهّمة عن احلالة الراهنة لل�صعودية، 
وا�ص��فاً اخلط��وات ال�ص��عودية -فيم��ا ل��و كان قد 

احُتجز ق�صرًا- باأنها “فعل غبي”.
وي�ص��ر الكاتب اإلى اأن ق�صية اختفاء خا�صقجي 
ُت�ص��اف اإلى �ص��يل الدعاية ال�ص��لبية التي تتعّر�ض 
لها ال�صعودية، وهي ُت�ص��اف اإلى �صيل االنتقادات 
الكبرة التي تتعّر�ض لها الريا�ض ب�ص��بب احلرب 
يف اليم��ن، امل�ص��تمّرة منذ اأع��وام، واأّدت اإلى مقتل 
االآالف من املدنيني، ف�ص��اًل عن تعّر�ض اأكرث من 5 

ماليني ميني خلطر املوت جوعاً.
ويل العه��د ال�ص��عودي، حممد بن �ص��لمان، “كان 
ياأم��ل ب�ص��ورة اأك��رث اإيجابي��ة يف و�ص��ائل االإعالم 

الدولي��ة، ولك��ن توّقعات��ه كانت خميب��ة لالآمال”، 
بح�صب الكاتب.

املزعوم��ة  “االإ�ص��الحات  اأن  ي��رى  كوكب��رن 
بال�ص��عودية، الت��ي قادها حممد بن �ص��لمان، كانت 
اأق��رب اإلى التمّني منها اإلى الواقع. كان الت�ص��كيك 
يراف��ق كل حملة يقوم بها؛ فعملي��ة اإعادة توزيع 
الرثوات فيما ُعرف باحلملة �ص��د الف�ص��اد ال ميكن 
لها اأن تكون واقعية اإن مل حتمل معها الت�صحية”.
واإذا كانت امل�ص��اكل االقت�ص��ادية يف ال�صعودية 
خط��رة، بح�ص��ب الكاتب، “فاإنها لي�ص��ت كارثّية، 
لكنها اأي�ص��اً �ص��توؤّدي اإلى زعزعة ا�صتقرار اململكة 

التي ُتعّد واحدة من اأهم البلدان يف العامل”.
يف مقال��ه، ي�ص��رد الكات��ب جملة م��ن االإخفاقات 
التي رافقت ال�ص��عودية يف عهد امللك �صلمان وابنه 
حمم��د؛ ومنه��ا: “احلرب ال�ص��عودية على اليمن، 

الت��ي ب��داأت ع��ام 5102، ومل ت��وؤدِّ اإل��ى هزمي��ة 
احلوثيني، واإمنا �ص��نعت اأكرب كارثة وجماعة من 

عمل االإن�صان”.
واأ�ص��اف متحّدث��اً ع��ن اإخفاق��ات امللك �ص��لمان 
وول��ده، اأن من بينها “النظام ال�ص��وري ورئي�ص��ه 
ب�صار االأ�صد، الذي �صعت ال�صعودية الإ�صقاطه )..( 
ه��ا هو يقرتب من حتقيق االنت�ص��ار، يف حني اأّدى 
ح�ص��ار قطر الذي فر�صته ال�ص��عودية واالإمارات 
اإلى زعزعة واإ�ص��عاف ممالك اخللي��ج كلها، بينما 
يب��دو اأن ال�ص��راع م��ع اإي��ران ال ميكن اأن تك�ص��به 

ال�صعودية اأبدًا”.
ومثلما اكت�ص��ف ميخائيل غوربات�ص��وف، رئي�ض 
االحتاد ال�ص��وفييتي ال�صابق، فاإن االإ�صالحات من 
املرّجح اأن تق�ص��ي على اأنظمة احلكم احلالية بداًل 

من حت�صينها، بح�صب الكاتب.

صحيفة اإلندبندنت البريطانية : النظام السعودي هش وأبرز إخفاقات بن سلمان احلرب على اليمن
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استشهاد أكثر من )15,185( مدنيًا بينهم )3527( طفلًا و)2277( امرأة 
خالل 1300 يوم من العدوان:

الي��وم وبع��د 1300 ي��وم م��ن االأمل واملاليني 
من ال�ص��عب اليمني ينظ��رون اإلى االأمم املتحدة 
عل��ى اأنه��ا منظمة عاج��زة ال تقف عل��ى احلياد 
جتاه ما يجري يف  اليمن فح�ص��ب واإمنا ت�ص��اهم 
يف اإطالة اأمد االأزمة وا�ص��تمرار معاناة اليمنيني 
عندم��ا ت�ص��مح با�ص��تخدام اأجهزته��ا وهيئاته��ا 
خلدمة اأهداف ال�صيا�صات العبثية التي متار�صها 
احلكوم��ات الت��ي تدعم ال�ص��عودية وحتالفها يف 

اليمن .
ومن هنا على جميع اأبناء ال�ص��عب اليمني اأن 
يقف��وا وقف��ة رجل واح��د يف مواجه��ة العدوان، 
وذل��ك بالتح�ص��يد للجبه��ات ورفده��ا املقاتل��ني 
وقواف��ل املدد، ف��ال ميك��ن اإيقاف ه��ذا العدوان 
وجمازره الوح�ص��ية بحق اليمنيون اأال باجلهاد 
والتنكي��ل بق��وى الع��دوان ومنافقيه��م، فاذا مل 
ندفع عن اأنف�ص��نا الظل��م لن ياأتي الغ��ر ليدافع 

نيابة عنا.. مهما تعاطف معنا.
فوف��ق اأخ��ر اإح�ص��ائية �ص��ادرة ع��ن املرك��ز 
القان��وين للحق��وق والتنمية خ��الل  1300 ي��وم 
كح�ص��يلة اأولي��ة مل��ا ارتكبت��ه ق��وات الع��دوان 
الأمريكي ال�ش��عودي وحلفائهم �شقوط اأكرث من 
)15،185( �ص��هيدا من املدنيني بينهم )3527( 

طفل و)2277( امراأة.
فيم��ا نت��ج عن احل��رب اإ�ص��ابة م��ا ال يقل عن 
 ، طف��ال   )3526( بينه��م  مدني��ا    )23،822(
و)2587( ام��راأة ال زال��وا اإل��ى الي��وم يعانون 
من قل��ة االأدوية وامل�ص��تلزمات الطبية والعالج 
النوعي ب�ص��بب احل�ص��ار يف ظل �ص��مت خمزي 

ملنظمات الطفولة وحقوق االإن�صان.
كم��ا يق��در املركز القان��وين وفاة م��اال يقل عن 
160 ال��ف مواطن ميني من االطفال واملر�ص��ى 
واجلرحى وا�ص��حاب االمرا���ض املزمنة بالقتل 

ال�ص��امت جراء احل�ص��ار املفرو�ض على اليمن 
ال��ذي نتج عن��ه انع��دام احلاجيات اال�صا�ص��ية 

واالدوية واخلدمات الطبية
ا�ص��ف الى ذل��ك وفاة ما يق��ارب قرابة 2200 
مين��ي باالإ�ص��ابة مبر�ض الكولرا ال��ذي اجتاح 
الب��الد منذ بداي��ة العام اجلاري وفق��ا ملا اكدته 

تقارير ال�صحة العاملية واليون�صيف.
وخ��الل فرتة 1300 يوم دمر الق�ص��ف البنية 
التحتية ، فقد ا�ص��تهدف الق�ص��ف املبا�صر )15( 
مطارا و)14( ميناء ، كما اأحلق اأ�صرار بالطرق 
واجل�صور بلغت )2559( ما بني طريق وج�صر، 
و)781( خزانا و�ص��بكة مي��اه، و)191( حمطة 
كهرب��اء ومولدات، و)426( �ص��بكة ات�ص��االت،  
لت�ص��بح اأهم املن�ص��اآت احليوية يف اليمن خارج 
نطاق لينعك�ض كارثياً على حياة جممل اليمنيني.
م��ن  اأك��رث  ُدم��ر  االجتماع��ي  القط��اع  ويف 
)421،911( من��زال، و�ص��رد اأكرث م��ن 4 مليون 
و)888(  م�ص��جدا،  و)930(  وم�ص��رد،  ن��ازح 
مرك��زا ومدر�ص��ة تعليمي��ة، وتوقف��ت )4500( 
مدر�ص��ة  ، كما ق�ص��ف )327( م�صت�صفى ومرفقا 

�صحيا ، و)38( موؤ�ص�صة اإعالمية .
الوح��دات  التحال��ف  ا�ص��تهدف ط��ران  كم��ا 
االإنتاجي��ة منه��ا )1،818( من�ص��اأة حكومي��ة، 
و)749( خم��زن اأغذي��ة، و)621( ناقل��ة م��واد 
جتاري��ا،  وجممع��ا  �ص��وقا  و)628(  غذائي��ة، 
و)362( حمطة وقود �ص��يارات، و)265( ناقلة 
مزرع��ة  و)310(  م�ص��نعا،  و)331(  وق��ود، 

 ، اأثري��ا  موقع��ا  و)219(  وموا�ص��ي،  دواج��ن 
ملعب��ا  و)112(  �ص��ياحية،  من�ص��اآت  و)279( 
القطاع��ات  اأه��م  لت�ص��بح  ريا�ص��ية،  ومن�ص��اأة 

اخلا�ص��ة والعام��ة واملختلط��ة خ��ارج عملي��ة 
االإنت��اج م��ا كل��ف االقت�ص��اد الوطن��ي خ�ص��ائر 
كبرة وخلق اأزم��ات اجتماعية متثلت بالبطالة 

واالرتزاق والفقر.
اأن ه��ذه االأرق��ام  وي�ص��ر املرك��ز القان��وين 
لل�ص��هداء  النهائي��ة  احل�ص��يلة  ع��ن  تع��رب  ال 
املدني��ة  واملن�ص��اآت  واجلرح��ى  واملتوف��ني 
واخلدمي��ة واالإنتاجية املدمرة املت�ص��ررة اأو 
املتوقف��ة وللتاأكد م��ن هذه االرقام ف��اإن املركز 
يطالب بت�ص��كيل جلنة حتقي��ق دولية لالطالع 

على حجم الكارثة.

جرائم العدوان

�أك��ر م��ن 0031 ي��وم  و�ل�س��عب �ليمني يعي�ش  حت��ت وط�أة ع��دو�ن �أمريكي �س��عودي، قتل وجرح 
خالله� ع�س��ر�ت �الآالف من �ملو�طنني �البري�ء جلهم ن�س���ء و�أطف�ل، يق�بل ذلك خ�س�ئر يف قو�ت 
وجن��ود ومن�فقي �لعدو�ن، ب�سرب���ت �ملج�هدين يف �جلي���ش و�للج�ن �ل�سعبي��ة وب�سمود و��سن�د 

�سعبي منقطع �لن�سري.
 ويف ح�سيل��ة �أولي��ة مت ن�سره��� موؤخ��ر� مب��رور 0031 يوم مل��� �رتكبه �لع��دو�ن بلغ ع��دد �ل�سهد�ء  

)581،51( �سهي��د� من �ملدنيني بينهم )7253( طفال و)7722( �مر�أة.. ن�هيك عن �خل�س�ئر �مل�دية 
يف ممتلك�ت �ملو�طنني و�لبنية �لتحتية للبالد.

ويف جرميٌة �أمريكيٌة بتنفيذ �سعودي �إم�ر�تي ط�لت مدنيني �أبري�ء ي�ستقلون ح�فلتني يف مديرية 
جب��ل ر�أ�ش ب�حلديدة ال يق��ف خلفهم جمتمع دويل وال �أمم متحدة، �إمن��� خلفهم �سعٌب له ك�مل 

�حلق الأن ينتقم لدم�ء �سهد�ئه م�ستمر� يف معركة �لتحرر.

■ ■ ■
البداي��ة من ي��وم ال�ص��بت �ص��ن الع��دوان االأمريكي ال�ص��عودي 
�صل�ص��لة غارات وق�صف �ص��اروخي ومدفعي على عدد املحافظات 
خملف��ا �ص��هداء وجرح��ى، واأ�ص��رارا مادي��ة يف املمتل��كات العامة 

واخلا�صة.
ففي احلديدة ا�صت�ص��هد 91 مدنيا بينهم ن�ص��اء واأطفال واأ�صيب 
03 اأخري��ن يف ح�ص��يلة غر نهائي��ة اإثر غارتني لط��ران العدوان 
ا�ص��تهدفتا حافلتني تقل اأ�ص��را نازحة يف الطريق العام بامل�ص��ربية 

مبديرية جبل را�ض.
ويف �ص��عدة ا�صت�ص��هد مواطن من اأبناء مديرية منبه احلدودية 
بنران حر�ض احلدود ال�صعودي، و�صن طران العدوان 6 غارات 
على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر و�صن 3 غارات على منطقة 

اأم الرياح مبديرية كتاف.
كم��ا تعر�ص��ت ق��رى اآهل��ة بال�ص��كان يف مديريات رازح و�ص��داء 
والظاه��ر وباق��م ومنبه احلدوديات لق�ص��ف �ص��اروخي ومدفعي 

خملفاَ دمارا واأ�صرار مادية يف منازل املواطنني وممتلكاتهم.
■ ■ ■

ويف ي��وم االأح��د  �ص��ن الع��دوان ال�ص��عودي االأمريك��ي غارات��ه 
وق�صفه على عدد من املحافظات خملفا اأ�صرارا مادية يف املمتلكات 

العامة واخلا�صة.

يف حمافظة �ص��عدة �ص��ن ط��ران الع��دوان غارة عل��ى الطريق 
الع��ام يف منطقة بركان مبديري��ة رازح احلدودية ما اأدى اإلى قطع 

الطريق.
و�صهدت قرى اآهلة بال�صكان يف مديريتي رازح وباقم احلدوديتني 

ق�ص��فا �ص��اروخيا ومدفعيا �ص��عوديا.. ويف احلديدة �ص��ن طران 
العدوان غارتني �صمال �صرق املطار.

■ ■ ■
ويف ي��وم االثن��ني ا�صت�ص��هد مواط��ن بقذيف��ة اأطلقه��ا مرتزق��ة 

العدوان، فيما �صن الطران املعادي غارات على حمافظتي �صعدة 
واحلديدة.

فقد ا�صت�ص��هد مواطن بقذيف��ة مدفعية اأطلقه��ا مرتزقة العدوان 
على قرية احليدية مبديرية القبيطة يف حمافظة حلج.

  كما اأن طران العدوان �ص��ن غارة اأدت اإلى قطع الطريق العام 
يف منطقة بركان مبديرية رازح احلدودية يف حمافظة �صعدة، فيما 
ا�ص��تهدف ق�صف �صاروخي ومدفعي قرى اآهلة بال�صكان مبديريتي 

باقم ورازح احلدوديتني.
ي�ص��ار اإلى اأن الطران املعادي �ص��ن غارتني �ص��مال �ص��رق مطار 

احلديدة.
■ ■ ■

ويف يوم الثالثاء ا�صت�صهد مواطن بقذيفة اأطلقها مرتزقة العدوان 
على قري��ة احليدية مبديرية القبيطة يف حمافظة حلج ، فيما �ص��ن 

الطران املعادي غارات على حمافظتي �صعدة واحلديدة.
يف �ص��ن طران الع��دوان غ��ارة اأدت اإلى قطع الطري��ق العام يف 
منطقة ب��ركان مبديرية رازح احلدودية يف حمافظة �ص��عدة، فيما 
ا�ص��تهدف ق�صف �صاروخي ومدفعي قرى اآهلة بال�صكان مبديريتي 

باقم ورازح احلدوديتني.
ي�ص��ار اإلى اأن الطران املعادي �ص��ن غارتني �ص��مال �ص��رق مطار 

احلديدة.

إحصائية 1300 يوم من العدوان ..



نجران

تعز

وزع االإع��الم احلرب��ي ي��وم ال�ص��بت املا�ص��ي م�ص��اهد لعملية 
اقتحام و�ص��يطرة جماه��دي اجلي���ض واللجان ال�ص��عبية على 
موقعي ام بي �ص��ي والقنبور وعدة مواقع للجي�ض ال�ص��عودي 

يف جيزان.
ووثقت عد�ص��ة االإعالم احلربي جانبا من العمليات النوعية 
يف جي��زان، حيث ب��دء املجاهدون العملية بتم�ص��يط مكثف من 
قبل املدفعية واأ�ص��لحة متو�ص��طة ومب�ص��اركة الطران امل�صر 
لتجمعات واآليات وجنود العدو ال�ص��عودي ومرتزقته، وخالل 

التم�صيط للمواقع ال�صعودية فر بع�ض من حامية املواقع.
واأظهرت امل�صاهد حلظة تقدم املجاهدين واال�صتباك املبا�صر 
ومن م�ص��افة قريبة مع من تبقى من حامية املواقع ال�صعودية 
ولق��ي العدي��د منهم م�ص��رعهم وف��ر اآخرون، تارك��ني وراءهم 

اأ�صلحة وعتادا ع�صكريا اغتنمه اجلي�ض واللجان ال�صعبية.

وخ��الل عملي��ة اقتح��ام املواقع ال�ص��عودية اأظهرت امل�ص��اهد 
حلظ��ة اإعط��اب دباب��ة اأبرام��ز اأمريكي��ة ال�ص��نع م��ا اإن و�ص��ل 

املجاهدون اإليها حتى قاموا باإحراقها واإ�صعال النران فيها.
وق��د تكللت العملي��ات الهجومية بالنجاح حيث ا�ص��تطاع 
املجاه��دون ال�ص��يطرة عل��ى موقع��ي ان بي �ص��ي والقنبور 
وع��دة مواقع وق��رى وفيها لق��ي العديد من جن��ود اجلي�ض 
ال�ص��عودي ومرتزقت��ه م�ص��ارعهم وجرح اآخ��رون فيما الذ 

البقية بالفرار.
 وكان اأكد م�ص��در ع�ص��كري االأ�ص��بوع املا�ص��ي اأن جماهدي 
اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية دم��روا 3 دبابات اأبرام��ز و5 اأطقم 
ع�ص��كرية واأعطب��وا 5 مع��دالت ر�ص��ا�ض عي��ار 50 يف العملي��ة 
الع�ص��كرية عل��ى جبل ام بي �ص��ي والربعة وق��رى جماورة لها 

باخلوبة.

كم��ا متك��ن جماه��دو اجلي���ض واللج��ان ال�ص��عبية بعون اهلل 
من ك�ص��ر زحف ملرتزقة اجلي�ض ال�ص��عودي �ص��رق جب��ل النار 
قبال��ة جي��زان، تراف��ق مع 6 غ��ارات وحتليق مكث��ف للطران 
التج�ص�ص��ي، م��ا اأدى اإلى م�ص��رع وج��رح عدد منه��م  تلى ذلك 

الثنائي الفتاك )الطيران املسير وسالح اإلسناد املدفعي( يواصالن الهجمات املشتركة ضد فلول االرتزاق وهزمية نكراء جنوب كيلو 16 في الساحل الغربي

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

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ 8

بشائر النصر  21ـ25 ذو القعدة 1439هـ 3-8-8-2018م

سيطرة وتطهير فيما وراء احلدود ومروحيات أمريكية تتدخل إلسعاف ضباط وجنود سعوديني بعسير

اأطلق��ت القوة ال�ص��اروخية للجي�ض واللجان ال�ص��عبية م�ص��اء ال�ص��بت 
املا�صي، �صاروخا بالي�صتيا على مع�صكر م�صتحدث يف ع�صر.

واأفاد م�ص��در يف القوة ال�ص��اروخية عن ا�صتهداف مع�صكر م�صتحدث 
للجي�س ال�ش��عودي ومرتزقته ب�ش��اروخ بالي�شتي من طراز "بدر1" 

يف ظهران ع�صر.
واأكد امل�ش��در اأن ال�ش��اروخ البالي�شتي اأ�شاب هدفه بدقة وخلف 

خ�صائر ب�صرية ومادية داخل املع�صكر امل�صتهدف.
وبع��ون اهلل ت�ص��دى اأبطالن��ا ملحاولة ت�ص��لل للمنافقني يف جبل 
الغ��رة باأبواب احلديد و�ش��قوط قتلى وجرحى يف �ش��فوفهم 
والذ من تبقى منهم بالفرار واأكد م�ص��در ع�ص��كري و�ص��ول 
طائرتان مروحيت��ان اإلى ظهران اجلنوب لنقل جرحى من 
القيادات الع�ص��كرية ال�صعودية الذين اأ�صيبوا يف الزحف 

قبالة منفذ علب اإلى اأبها
فيم��ا �ص��قط قتل��ى وجرح��ى يف �ص��فوف 
مرتزق��ة الع��دوان بق�ص��ف مدفع��ي 
وب�ص��واريخ الكاتيو�صا ا�صتهدف 
جتمعاته��م قبال��ة منف��ذ عل��ب 

وغرب جمازة
اجلي���ض  اأبط��ال  متك��ن  كم��ا 
واللجان ال�ص��عبية من تطهر 
ال�ص��عوديني  للجن��ود  موق��ع 
قبال��ة منف��ذ عل��ب خ��الل عملية 
اإغ��ارة ملجاهدي اجلي���ض واللجان 

لقي ع��دد من جنود اجلي�ض ال�ص��عودي 
ومرتزقته م�ص��ارعهم واأ�ص��يب اآخرون 
اإثر ك�صر زحف لهم ال�صبت املا�صي على 
مرب��ع احلماد ما اأدى اإلى �ش��قوط قتلى 
وجرح��ى يف �ص��فوفهم.. واأك��د م�ص��در 
ع�ص��كري ب��اأن الزحف الفا�ص��ل ا�ص��تمر 
عل��ى مرب��ع احلماد ل�ص��اعات م�ص��نودًا 
دون  واالأبات�ص��ي  احلرب��ي  بالط��ران 

حتقيق تقدم.
وكان��ت الق��وة ال�ص��اروخية واملدفعية 
للجي���ض واللج��ان ال�ص��عبية ق��د دك��ت 
جتمع��ات ملرتزق��ة اجلي���ض ال�ص��عودي 
خلف تبة القيادة قبالة منفذ اخل�ص��راء 

يف جنران حمققًة اإ�صابة مبا�صرة.

كم��ا لق��ي ع��دد م��ن اجلن��ود 
ال�ص��عوديني م�ص��رعهم يف مربع احلماد 
اأثناء حماولتهم �ص��حب جث��ث قتلى من 
اجلي�س ال�شعودي بينهم �شباط �شقطوا 
بن��ران اجلي���ض واللج��ان ال�ص��عبية يف 
وق��ت �ص��ابق..ومن جه��ة اأخ��رى دم��ر 
ال�ص��عبية  واللج��ان  اجلي���ض  جماه��دو 
االأحد املا�صي طقمني ع�صكريني واإعطاب 

اآخر للجي�ض ال�صعودي يف جنران.
واأكد م�صدر ع�صكري اأن مدفعية اجلي�ض 
واللجان ال�ص��عبية متكنت بعون اهلل من 
تدمر طقمني ع�صكريني واإعطاب اآخر يف 

ح�صن احلماد بقذائف املدفعية.
كما اأو�صح م�صدر ع�صكري اأن جماهدي 
متكن��وا  ال�ص��عبية  واللج��ان  اجلي���ض 
بع��ون اهلل م��ن ال�ص��يطرة عل��ى موق��ع 

م�ص��تحدث  وتطهر 
اآخ��ر يف وق��ت الحق 

قبالة احلم��اد بعملية 
وم�ص��رع  هجومي��ة 

ع�ص��كريني  وج��رح 
تدمر  موؤكدًا  �ص��عوديني، 

عربة براديل واآلية ع�صكرية 
يف  ر�ص��ا�ض  مع��دل  حتم��ل 

العملية الهجومية.
اجلي���ض  جماه��دو  دم��ر  كم��ا 

مدرع��ة  ال�ص��عبية  واللج��ان 
ر�ص��ا�ض  مع��دل  حتم��ل  ع�ص��كرية 

بعبوة نا�ص��فة يف �ص��حراء االأجا�صر 
قبالة جنران وم�صرع من عليها.

انكسارات وهزائم مذلة يتلقاها مرتزقة العدوان 
على أيدي أبطال اجليش واللجان الشعبية

ُقتل واأ�ص��يب عدد من منافقي العدوان ال�ص��عودي االأمريكي 
الي��وم الثالثاء اإثر ك�ص��ر زحف لهم مبحافظة تعز.. واأو�ص��ح 
م�ص��در ع�ص��كري اأن جماه��دي اجلي���ض واللج��ان ال�ص��عبية 
متكن��وا بعون اهلل من ك�ص��ر زحف للمنافقني م��ن 3 اجتاهات 

يف العن��ني بجب��ل حب�ص��ي.. واأك��د امل�ص��در اأن اال�ص��تباكات 
جرت بالأ�ش��لحة املتو�ش��طة والثقيلة و�شقوط قتلى وجرحى 
يف �ص��فوف العدو خالل ك�ص��ر  زحف بجبل حب�ص��ي، ا�ص��تمر 
اأكرث من 5 �ص��اعات دون حتقيق اأي تقدم.. وي�ص��تمر التنكيل 
بجحاف��ل العدوان اأ�ص��د تنكي��ل على اأي��دي جماهدي اجلي�ض 
واللج��ان ال�ص��عبية يف كافة حم��اور القتال... كما نف��ذ اأبطال 
اجلي�ض واللجان ال�صعبية عملية اغارة على مواقع املنافقني 

قتل��ى  و�ش��قوط  بحيف��ان 
�ص��فوفهم  يف  وجرح��ى 
ومتكن جماهدو اجلي�ض 
واللج��ان ال�ص��عبية من 

ك�ص��ر زحف للمنافقني يف 
تبي�ش��عة و�ش��قوط قتل��ى 

وجرحى يف �صفوفهم 

عسيرالجوف

جيزان

نهم

عل��ى وقع النك�س��ار ال�سعودي الأمريك��ي املذل يف اليمن ولقراب��ة 4 اأعوام من 
الإحب��اط والهزائ��م والف�شل بف�ش��ل �شمود بوا�شل اجلي���ش واللجان ال�شعبية 
ورج��ال اليمن الأب��اة وبف�سل دماء ال�سه��داء الأبرار اأ�سب��ح النظام ال�سعودي 
يعي�ش اأيامًا �شوداء كنتيجة طبيعية حلالة التخبط والتهور الذي اأو�شله اإلى 
حتوي��ل �شفاراته اإلى م�شالخ ب�شرية وبف�شيح��ة مقتل خا�شقجي يكون النظام 
ال�شعودي ح�شب الكثري من املراقبني دخل مرحلة النهيار وما كان ذلك ليحدث 
ل��ول �شم��ود اليمني��ني وثباته��م وب�شالته��م واإ�شرارهم عل��ى الت�ش��دي لغرور 
وعدوانية اآل �سع��ود ومن ورائهم من ال�سهاينة والأمريكان ومبوا�سلة اأبطالنا 
تقليم اأظافره الغزاة واملنافقني تكون املرحلة القادمة بالن�شبة للعدو املتكرب 
ب��ني خيارين موا�شل��ة العدوان وه��و ما يعني موا�شل��ة النهي��ار الختياري اأو 
اأيقاف العدوان وبذلك يحقق اليمن ن�شرًا تاريخيًا �شي�شعه بدون �شك كالعب 
رئي�ش��ي على حلبة ال�ش��راع الدولية.. ما يتبقى علينا ه��و املزيد من ال�شمود، 
واملزي��د م��ن الثب��ات، واملزيد م��ن التحدي بال�شتعان��ة باهلل �شبحان��ه وتعالى 
ال��ذي ل يخي��ب م��ن ا�شتعان ب��ه فالكثري م��ن امل�شت�شعفني واملقهوري��ن اأ�شبحت 
اأعينهم على فوهات بن��ادق اليمنيني و�شواعدهم ال�شمراء واأقدامهم احلافية 
متلهفون ليوم اخلال�ش ويوم يكتب اهلل لأوليائه الن�شر والثبات وما ذلك على 
اهلل بعزي��ز.. وكالع��ادة نق��دم ما تي�شر من ب�شائ��ر الن�شر الت��ي يكتبها اأبطال 

امليدان ورجال اجلهاد والكفاح.

اأكد امل�ص��در الع�ص��كري تكب��د املنافق��ني خ�ص��ائر يف االأرواح اإثر هجوم مباغ��ت للجي�ض 
واللجان على مواقع املنافقني يف امل�صلوب.

كما ا�ص��تهدفت مدفعية اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية جتمعات منافقي العدوان ال�صعودي 
االأمريكي يف حمافظة اجلوف.

واأك��د م�ص��در ع�ص��كري اأن قوة االإ�ص��ناد املدفع��ي التابع��ة ملجاهدي اجلي���ض واللجان 
ال�صعبية دكت جتمعات وخيام للمنافقني يف مع�صكر ال�صالن مبديرية امل�صلوب ويف جبهة 

املها�صمة مبديرية خب وال�صعف حمققًة اإ�صابات م�صددة يف �صفوفهم.
وكان��ت وحدة الهند�ص��ة التابع��ة للجي�ض واللجان ق��د متكنت من تفجر طقم ع�ص��كري 
حمم��ل باملنافقني بعبوة نا�ص��فة يف جبهة املها�ص��مة مبديرية خب وال�ص��عف ما اأدى اإلى 

م�صرع واإ�صابة عدد منهم   كما دمرت طقم للمنافقني يف جبهة �صفر احلنايا مبديرية
ونف��ذ اأبطالن��ا عملي��ة اإغارة للجي���ض واللجان ال�ص��عبية عل��ى مواقع منافق��ي العدوان 

بامل�شلوب و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم.

لق��ي عدد م��ن منافق��ي العدوان ال�ص��عودي االأمريكي م�ص��ارعهم واأ�ص��يب اآخ��رون اإثر 
عمليتني هجوميتني على مواقعهم يف جبهة نهم.

واأكد م�ص��در ع�ص��كري اأن جماه��دي اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية نفذوا بع��ون اهلل عملية 
هجومي��ة عل��ى عدٍد م��ن مواقع منافق��ي العدوان جنوب القرن بنهم وم�ص��رع واإ�ص��ابة 

العديد منهم.
وكان جماهدو اجلي�ض واللجان ال�صعبية قد �صنوا عملية اإغارة ثانية على عدد من التباب 

التي ي�شيطر عليها املنافقني يف املدفون يف نهم و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم.

عمليات هجومية ومصرع العشرات من 
املنافقني وتدمير عدة آليات 

اإلعالم احلربي يوزع مشاهد نوعية القتحام وسيطرة املجاهدين على موقعي ام بي سي والقنبور

بالستي يدك معسكر مستحدث ومروحيتان تنقل قيادات 
عسكرية سعودية جرحت خالل زحف فاشل قبالة علب

تطهير موقع والسيطرة على آخر ومصرع العشرات من املنافقني بعمليات نوعية



عمليات مشتركة لسالحي 
اجلو املسير واإلسناد 

املدفعي
نفذ �ص��الح اجلو امل�صر وقوة 

لدى  املدفع��ي  االإ�ص��ناد 
واللج��ان  اجلي���ض 

 ، ل�ص��عبية ا
ء  ث��ا لثال ا
�ص��ي  ملا ا

عمليت��ني 
كتني  م�ص��رت

فتا  �ص��تهد ا
للغزاة  اجتماعا 

بال�ص��احل  واملرتزقة 
الغربي.

العمليت��ني  اأن  ع�ص��كري  م�ص��در  واأو�ص��ح 
امل�ص��رتكتان ل�صالح اجلو امل�ص��ر واملدفعية 
للغ��زاة واملنافق��ني يف  ا�ص��تهدفتا اجتم��اع 

الدريهمي يف ال�صاحل الغربي.
واأكد امل�ص��در اأن العمليتني امل�ص��رتكتان 
متتا بعد عملية ر�صد ومتابعة لتحركات 
اإ�ص��ابة  موؤك��دا  واملرتزق��ة،  الغ��زاة 

العمليتني لالأهداف املر�صودة.

تدمير عدد 
من اآلليات 

بعمليات 
نوعية

لقي اأع��داد م��ن مرتزقة 
ال�ص��عودي  الع��دوان 
م�ص��رعهم،  االأمريكي 
يف تدم��ر اآلي��ة له��م 
ع�صكرية  وعمليات 
واللجان  للجي���ض 
ل�ص��عبية  ا
حل  ل�ص��ا با

الغربي.

واأف��اد م�ص��در ع�ص��كري ب��اأن وح��دة الهند�ص��ة ل��دى اجلي���ض واللجان 
ال�ص��عبية متكنت – بعون اهلل – من تدمر طقم للغزاة واملنافقني غرب 

التحيتا بال�صاحل الغربي بعبوة نا�صفة، موؤكدا م�صرع طاقمه.
كما ا�ص��تهدف اأبط��ال اجلي���ض واللجان ال�ص��عبية يوم االثنني املا�ص��ي 

قاطرة للغزاة واملنافقني يف ال�صاحل الغربي بقذائف املدفعية.
واأكد م�ص��در ع�صكري للم�صرة نت اأن اجلي�ض واللجان 
ا�ص��تهدفوا بقذائ��ف املدفعي��ة قاط��رة حممل��ة 
بالعت��اد للغزاة واملنافق��ني يف خط املتينة 
باجلبلي��ة يف ال�ص��احل الغرب��ي بقذائف 

املدفعية.
جدي��ر بالذكر اأن جماه��دي اجلي�ض 
واللجان ا�ص��تهدفوا يف وقت �ص��ابق 
الي��وم مدرع��ة للغ��زاة واملنافق��ني 
غ��رب اجلبلي��ة بال�ص��احل الغرب��ي 

بقذائف املدفعية.

خسائر فادحة 
في صفوف املنافقني 

بعمليات هجومية 
تكبد منافقو العدوان الثالثاء املا�ص��ي خ�صائر فادحة يف عملية هجومية 
وا�ص��عة للجي���ض واللج��ان عل��ى مواقعه��م جن��وب كيلو16 بال�ص��احل 

الغربي.
واأفاد م�ص��در ع�ص��كري للم�ص��رة نت عن م�صرع واإ�ص��ابة اأكرث من 33 
منافق��ا يف العملية الهجومية للمجاهدي��ن جنوب كيلو16 بينهم اأكرث من 

13 قتيال واأكرث من 20 جريحا.
واأ�ص��اف امل�صدر الع�ص��كري اأن العملية الهجومية على مواقع املنافقني 
جنوب كيلو16 ا�صتمرت ل�صاعات وف�صل طران العدوان يف اإيقاف تقدم 

املجاهدين.
وتابع امل�ص��در الع�صكري اأن العدوان �صن 10 غارات توزعت يف مناطق 
متفرق��ة م��ن جنوب كيلو16 الإف�ص��ال تقدم اجلي�ض واللج��ان مع حتليق 

مكثف دون جدوى.
جدي��ر بالذك��ر اأن جماهدي اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية ا�ص��تهدفوا اأم�ض 
االثنني قاطرة حمملة بالعتاد للغزاة واملنافقني يف خط املتينة باجلبلية 

يف ال�صاحل الغربي بقذائف املدفعية.
وكان جماه��دو اجلي���ض واللجان ال�ص��عبية، االأحد املا�ص��ي قد �ص��نوا، 
هجوم��ا وا�ص��عا على مواق��ع مرتزقة الع��دوان ال�ص��عودي االأمريكي يف 

حي�ض بال�صاحل الغربي وكبدوهم خ�صائر ج�صيمة يف العديد والعتاد.
واأو�ص��ح م�صدر ع�صكري ل�"امل�صرة نت" اأن جماهدي اجلي�ض واللجان 
ال�ص��عبية نف��ذوا – بع��ون اهلل - عملي��ة هجومي��ة نوعي��ة عل��ى مواقع 
املنافق��ني من �ص��مال وغ��رب وجنوب حي�ض باجت��اه مقبنة يف ال�ص��احل 
الغربي.. واأكد امل�ص��در م�ص��رع وج��رح العديد من املنافق��ني وتكبدهم 

خ�صائر كبرة يف العتاد يف العملية النوعية على مواقعهم.

كم��ا متك��ن جماه��دو اجلي���ض واللج��ان ال�ص��عبية بعون اهلل 
من ك�ص��ر زحف ملرتزقة اجلي�ض ال�ص��عودي �ص��رق جب��ل النار 
قبال��ة جي��زان، تراف��ق مع 6 غ��ارات وحتليق مكث��ف للطران 
التج�ص�ص��ي، م��ا اأدى اإلى م�ص��رع وج��رح عدد منه��م  تلى ذلك 

هج��وم عل��ى مواق��ع اجلي���ض ال�ص��عودي ومرتزقت��ه م��ن 
ال�ص��ودانيني واأكد م�صدر ع�ص��كري تكبيد العدو خ�صائر يف 

العديد والعتاد واغتنام اأ�ص��لحة بعد الو�ص��ول اإلى متار�صه 
جنوب غرب جبل النار.

الثنائي الفتاك )الطيران املسير وسالح اإلسناد املدفعي( يواصالن الهجمات املشتركة ضد فلول االرتزاق وهزمية نكراء جنوب كيلو 16 في الساحل الغربي
9 بشائر

النصر
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سيطرة وتطهير فيما وراء احلدود ومروحيات أمريكية تتدخل إلسعاف ضباط وجنود سعوديني بعسير
الساحل الغربي

اأطلق��ت القوة ال�ص��اروخية للجي�ض واللجان ال�ص��عبية م�ص��اء ال�ص��بت 
املا�صي، �صاروخا بالي�صتيا على مع�صكر م�صتحدث يف ع�صر.

واأفاد م�ص��در يف القوة ال�ص��اروخية عن ا�صتهداف مع�صكر م�صتحدث 
للجي�س ال�ش��عودي ومرتزقته ب�ش��اروخ بالي�شتي من طراز "بدر1" 

يف ظهران ع�صر.
واأكد امل�ش��در اأن ال�ش��اروخ البالي�شتي اأ�شاب هدفه بدقة وخلف 

خ�صائر ب�صرية ومادية داخل املع�صكر امل�صتهدف.
وبع��ون اهلل ت�ص��دى اأبطالن��ا ملحاولة ت�ص��لل للمنافقني يف جبل 
الغ��رة باأبواب احلديد و�ش��قوط قتلى وجرحى يف �ش��فوفهم 
والذ من تبقى منهم بالفرار واأكد م�ص��در ع�ص��كري و�ص��ول 
طائرتان مروحيت��ان اإلى ظهران اجلنوب لنقل جرحى من 
القيادات الع�ص��كرية ال�صعودية الذين اأ�صيبوا يف الزحف 

قبالة منفذ علب اإلى اأبها
فيم��ا �ص��قط قتل��ى وجرح��ى يف �ص��فوف 
مرتزق��ة الع��دوان بق�ص��ف مدفع��ي 
وب�ص��واريخ الكاتيو�صا ا�صتهدف 
جتمعاته��م قبال��ة منف��ذ عل��ب 

وغرب جمازة
اجلي���ض  اأبط��ال  متك��ن  كم��ا 
واللجان ال�ص��عبية من تطهر 
ال�ص��عوديني  للجن��ود  موق��ع 
قبال��ة منف��ذ عل��ب خ��الل عملية 
اإغ��ارة ملجاهدي اجلي���ض واللجان 

يف  وجرح��ى  قتل��ى  و�ش��قوط  ال�ش��عبية 
�ص��فوفهم ترافق مع العملية حتليق مكثف 

للطران احلربي واالبات�صي
كما دمرت اآلية ع�صكرية للمنافقني بلغم اأر�صي 

وم�صرع وجرح من عليها قبالة منفذ علب
ومن جه��ة اأخرى نفذ اأبطالن��ا عملية اإغارة على 

مواقع املنافقني يف جمازة و�شقوط قتلى وجرحى 
يف �صفوفهم

م�ص��تحدث  وتطهر 
اآخ��ر يف وق��ت الحق 

قبالة احلم��اد بعملية 
وم�ص��رع  هجومي��ة 

ع�ص��كريني  وج��رح 
تدمر  موؤكدًا  �ص��عوديني، 

عربة براديل واآلية ع�صكرية 
يف  ر�ص��ا�ض  مع��دل  حتم��ل 

العملية الهجومية.
اجلي���ض  جماه��دو  دم��ر  كم��ا 

مدرع��ة  ال�ص��عبية  واللج��ان 
ر�ص��ا�ض  مع��دل  حتم��ل  ع�ص��كرية 

بعبوة نا�ص��فة يف �ص��حراء االأجا�صر 
قبالة جنران وم�صرع من عليها.

قتل��ى  و�ش��قوط  بحيف��ان 
�ص��فوفهم  يف  وجرح��ى 
ومتكن جماهدو اجلي�ض 
واللج��ان ال�ص��عبية من 

ك�ص��ر زحف للمنافقني يف 
تبي�ش��عة و�ش��قوط قتل��ى 

وجرحى يف �صفوفهم 

عسير

اإلعالم احلربي يوزع مشاهد نوعية القتحام وسيطرة املجاهدين على موقعي ام بي سي والقنبور

بالستي يدك معسكر مستحدث ومروحيتان تنقل قيادات 
عسكرية سعودية جرحت خالل زحف فاشل قبالة علب
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يعترب القنا�ص��ة من اخطر وافتك اال�ص��لحة الب�ص��رية 
الت��ي ميكن احل�ص��ول عليها مل��ا يتمتعون في��ه من قدرة 
للقت��ل واالختف��اء والو�ص��ول الأ�ص��عب االأه��داف فم��ن 
احل��رب العاملية االولى حتى ح��روب املدن التي جترى 
حاليا يكاد يكون القن�ض هو املهدد االول لكافة اجليو�ض 
واملجاهدي��ن فب��اإذن اهلل �ص��اأكتب كل م��ا تي�ص��ر يل م��ن 
معلومات مع العلم ان اغلب املعلومات متعلقة باجلي�ض 

اال�صرائيلي الذي لنا اخلربة معه واأ�صاليبه
كي��ف يت��م اكت�ص��اف القنا���ض: ال ميك��ن الأي كان ان 
يكون قنا�ص��ا اال ان كانت هذه املوهب��ة مولودة معه او 
بع��د تدريب �ص��ديد ففي كل جيو�ض الع��امل هناك تدريب 
اجب��اري وج��زء من ه��ذا التدريب ه��و اط��الق النار يف 
البندقي��ة املعتم��دة فف��ي اجلي���ض اال�ص��رائيلي يعط��ى 
اجلندي 40 ر�صا�ص��ة ال يجب ان تقل ا�ص��اباته عن 23 
وان ا�ص��تطاع ان ي�ص��يب 36 فم��ا فوق فه��ذا يعني متيز 
اجلندي فيوؤخذ ملدار�ض القن�ض لتنمية قدراته وتنميتها
اأ�ص��اليب القنا���ض: قلم��ا جن��د قنا�ص��ا يعم��ل لوحده 
فف��ي الغالب يكون هناك م�ص��اعد للقنا���ض تتوزع مهمته 
بني البح��ث عن االهداف وحماية �ص��هر القائد ونالحظ 
يف بع�ض االحيان وجود نا�ص��ور اليكرتوين مع امل�ص��اعد 
وتكون مهمته حتديد امل�ص��افة و�ص��رعة الرياح ملا لها من 

اهمية لتحديد دقة اال�صابة
اأ�صاليب م�صاعدة: من اهم االأ�صاليب 

القنا���ض  حلماي��ة 
ح��رب  يف  بال��ذات 
واهمي��ة  امل��دن 
لالماك��ن  الذه��اب 

العالية واملطلة عدم �صهوره ب�صكل مبا�صر للعدو ويكون 
ذلك بحفر حفرة �صغرة يف احلائط ال تتعدى الربع مرت 
مع ر�ض اجلوانب باملاء لعدم �ص��هور الغبار الذي يغلبه 

وي�صد النا�صور
الغاب��ات  بال��ذات يف  التخف��ي  اأ�ص��اليب  اه��م  2-م��ن 
واالماكن املفتوحة هي التخفي بطبيعة االر�ض املحيطة 
مما ي�ص��عب ك�صف القنا�ض ب�ص��هولة ويكون ذلك ب�صنع 
و�صاح على لون او من معطيات الطبيعة املحيطة كورق 

اال�صجار
ن�ص��ائح : م��ن االأ�ص��اليب اخلبيث��ة الت��ي ا�ص��تعملها 
القنا�ص��ة عندنا هي و�ص��ع املراآة الكبرة التي توجد يف 
معظ��م غرف الن��وم على مقربة من ال�ص��باك وجها لوجه 
بحيث تعك�ض كل ما يظهر وراء ال�ص��باك ويقوم القنا�ض 
باجللو���ض بجانبها بحيث يرى كل �ص��يء ن دون ان يطل 

را�صه ويعر�ض نف�صه للخطر
القنا�ص��ة يك��ون يف الغال��ب بو�ص��ع دفاع��ي �ص��عيف 
ل��ذا يقوم بع�ص��هم بتك�ص��ر الزجاج وف��رده على ابواب 

البيوت ل�صماع �صوت التك�صر عند دخول اي �صخ�ض
من االأ�ص��اليب امل�صهور لك�ص��ف القنا�صة املعادين هي 
و�ص��ع اخلوذة على ع�ص��ا والتلويح بها لتوهيم ان هذا 
را�ض جندي حيث مبجرد 
ان يطلق احد النار عليها 

يعر�ض نف�صه للك�صف احذروا من هذا اال�صلوب اخلبيث
�ص��الح القنا�ص��ة: يتاألف ال�ص��الح ب�ص��كل ا�صا�صي من 
البندقي��ة والنا�ص��ور والنا�ص��ب لك��ن يج��ب االنتب��اه 
ل�ص��يء مهم جدا قد يت�صاءل اي احد كيف ما زال اجلي�ض 
اال�ص��رائيلي واالمريكي ي�ص��تعمالن بن��ادق تعبئ فرديا 
كبن��ادق احلرب العاملية الثاني��ة رغم كل التطور وتكمن 

االجابة ان املبنية على ال�صالح امل�صتعمل لديهم .
اال�ص��لحة  الت��ي تعب��اأ يدوي��ا لديه��ا اوال- 

ع��دة  مزاي��ا 
تتوافر ب�ص��بب 
ل�ص��غط  ا

التي تخرج  وال والقوة  الر�صا�ص��ة  راأ���ض  م��ع 
تت�صتت 

م��ع خروج الغالف الف��ارغ وحتملها لعي��ارات كبرة 
ال تتحمله��ا البن��ادق االخ��رى وه��ذا كله ي��ودي لزيادة 
�ص��رعة الر�صا�صة ودقة ا�صابتها وللعلم بندقية القن�ض 
الرو�ص��ية الدراغون��وف تعب��اأ اوتوماتيكي��ا مم��ا يقل��ل 
كفاءتها وال يجعلها بندقية قن�ض ممتازة بل �ص��الح دعم 
م�ص��اة الأج��ل ه��ذا ان�ص��ح املجاهدين ان وج��دو بندقية 

امريكية احل�صول عليها باي ثمن
كي��ف ي�ص��تعمل املنظار: يتك��ون املنظار من عد�ص��تني 
تك��ون االمامي��ة ه��ي املتحرك��ة فيه��ا وتختل��ف يف مدى 
التقريب وتختلف يف اال�ص��ارة فبع�ص��ها ي�ص��تعمل الرمز 
التقلي��دي وه��و الزائ��د او رمز يك��ون اعقد ول��ه مهمات 
اخ��رى ام��ا اهم �ص��يء فه��و العي��ارات التي تك��ون على 
النا�صور من فوق وعلى اجلنب ومهمتها احل�صول على 

ادق ا�صابة .
اأف�صل و�صعية الإطالق النار:

1-اخ��ذ اف�ص��ل و�ص��عية مريح��ة للقنا���ض بحيث ال 
حترك البندقية والغالب هي الو�صع املنبطح

2-التاأك��د م��ن �ص��حب ر�صا�ص��ة وجاهزي��ة البندقية 
وفتح االمان 

3-التعي��ني على اخطر مناطق يف اجل�ص��م وهي القلب 
والرا���ض ام��ا مع اجلن��ود اليهود الذين يلب�ص��ون اطنان 

الدروع فاملكان االف�صل هو الرا�ض
4-قطع النف�ض قبل االطالق وبذلك تكون جاهزا الأدق 

ا�صابة
اهمي��ة االع��داد ح�ص��ب االولوي��ة :تتك��ون الكتيبة يف 
الغالب من 8 الى 15 جنديا تتوزع مهامهم واهميتهم فما 

هو اهم اجلنود وكيف يتم متييزهم 
القائ��د املي��داين: ال اعل��م بال�ص��بط ما ه��ي رتبته وله 
ت�ص��ميات عديدة ولكن امله��م انه االعلى رتبة وا�ص��دهم 
خربة فبع�صهم يق�ص��ي 3 �صنوات يف الكليات الع�صكرية 
و خ�ص��ارته ال تعو���ض ام��ا ع��ن معرفت��ه فاغل��ب الدول 
ال ت�ص��مح للق��ادة ان يلفت��وا االنتب��اه بلبا�ص��هم حتى ان 
اجلن��ود ممنوعون م��ن القاء التحية الع�ص��كرية عليه يف 

امليدان وهذه بع�ض الطرق ملعرفته
1-يكون القائد يف بع�ض االحيان االول يف الكتيبة 

2-ميك��ن مالحظت��ه م��ن ت�ص��رفاته فه��و ال��ذي ياأمر 
اجلن��ود وه��م يرجعون الي��ه يف كل االح��وال وهو الذي 

ي�صر لهم
3-يبدو يف الغالب انه االكرب عمرا

من اخلط��ورة على القنا���ض اطالق الن��ار والبقاء يف 
نف�ض املكان لكن اذا اراد ابادة اكرب عدد من االعداء بعد 
قتل القائد فعليه قتلهم ح�ص��ب اخلطورة واالهمية وهم 

بالتدريج
القنا���ض الع��دو: قنا���ض االعداء هو اال�ص��د خطورة 
مل��ا يتميز بح��دة الن�ص��ر وق��وة املالحظة وفه��م لعقلية 

االخرين لذا يجب قتله باأ�صرع ما ميكن .
جندي الر�ص��ا�ض: تكمن خطورة هذا اجلندي يف كثافة 
الن��ران الت��ي يطلقه��ا فهو مبجرد ك�ص��ف موق��ع العدو 
ي�صبب م�صكلة مع بندقيته التي قد تطلق يف الغالب 725 

ر�صا�صة يف الدقيقة

عسكرية

ثقافة عسكرية

�ص��الح ع��دمي االرت��داد يرم��ي قذائ��ف ذات 
ح�صوات جوفاء ت�ص��مى )ب 7( وي�صتخدم �صد 
الدباب��ات وناق��الت اجلن��ود املدرعة ول�ص��رب 
التح�ص��ينات االإ�ص��منتية واالأب��واب احلديدية 

امل�صفحة. 
أقسام القاذف:

1- ال�صبطانة:
عبارة عن اأ�صطوانة مل�صاء مفتوحة الطرفني 
م�ص��نوعة من اخلالئط املعدنية اخلفيفة متتاز 
بقدرتها على حتمل ال�ص��غط واحلرارة قطرها 
الداخل��ي من جهة االأمام 40 مم ومتتد م�ص��افة 
27 �ص��م على نف�ض القطر ثم تت�ص��ع االأ�صطوانة 

لتك��ون حج��رة االنفج��ار وي�ص��ل قطره��ا اإل��ى 
54مم تقريبا وطولها 32 �ص��م تقريبا ثم ت�صيق 
االأ�ص��طوانة لت�ص��ل اإل��ى 40م��م وي�ص��تمر ه��ذا 
القطر اإلى موؤخرة ال�ص��بطانة حيث يوجد �صكل 

خمروطي لت�صتيت لهب االإطالق.
وخافي��ة  اخل�ص��بي  الواق��ي  جمموع��ة   -2

اللهب:
- جمموع��ة الواق��ي اخل�ص��بي: وتتكون من 
قطعتني ن�صف اأ�صطوانيتني من اخل�صب الرقيق 
لوقاي��ة كت��ف وي��د  الزجاجي��ة(  االألي��اف  )اأو 
املقاتل الرامي من احلرارة الناجتة من الرمي، 
وتثب��ت القطعتان بوا�ص��طة طوقني اأحدهما من 

االأمام واالآخر من اخللف، كما 
اأن هذي��ن الطوقني مثبتان بوا�ص��طة م�ص��امر 

لولبية.
- خافي��ة الله��ب: جهاز معدين قمعي ال�ص��كل 
يق��ي الرامي م��ن الغ��ازات والله��ب الناجت من 

عملية االإطالق. 
- حزام احلمل: ويف مقدمته جراب �صغر من 
اجللد لتغطية فم املا�ص��ورة )فوهة ال�صبطانة( 
ومبوؤخرته جراب اآخر حلفظ موؤخرة املا�صورة 

وميكن تو�صيع حزام احلمل لينا�صب الرامي.
3- الزناد ) جهازية االإطالق ( :

4- القب�ص��ة االأمامية :توجد اأ�صفل اجل�صم، 

ت�صنع 
م م��ن  ملني��و الأ ا

عليه��ا  ومثب��ت 
ن  حتا اخل�ص��ب لو م��ن 

بوا�صطة م�صمار لولبي.
5- جهازي��ة النقر : ت�ص��تخدم لل�ص��رب على 
ذخر القذيفة وت�ص��تقر يف التجويف املعد لها يف 

مقر الناقر. و تق�صم اإلى:
6-جهاز الت�صديد العادي:

عن��د عدم وجود اجلهاز ال�ص��وئي اأو يف حالة 
عطله، ميكن ا�صتخدام اجلهاز العادي، ويتاألف 

اجلهاز العادي من ال�صعرة واملوجه.
ال�ص��عرة: تتاأل��ف م��ن قاع��دة مثبت��ة عل��ى 

م��ن  ث��م  ال�ص��بطانة 
�ص��عرتني، ال�ص��عرة الرئي�ص��ية الثابتة 

وت�صتخدم يف حالة كون درجة احلرارة اأقل من 
ال�ص��فر، اأما ال�صعرة املتحركة وهي اأطول من 
االأولى وت�صتخدم يف حالة كون درجة احلرارة 
اأك��رب م��ن �ص��فر وتتاأل��ف م��ن ناب�ض �ص��فيحي 
وحم��ور تثبي��ت ال�ص��عرة املتحرك��ة وناب���ض 

ال�صعرة املتحركة مع واقي ال�صعرة.
املوج��ه: ويتاأل��ف م��ن قاع��دة مثبت��ة عل��ى 
ال�ص��بطانة ومن لوح��ة املوجه املرقمة من 5-2 
وم��ن زالقة لتحديد امل�ص��افة ث��م مثبت وناب�ض 

�صغر. 
7/ جهاز الت�صديد التل�صكوبي ) املنظار (

جي7  آرب������������������ي  س���������������الح 

م���ع���ل���وم���ات ع�����ن ال���ق���ن���اص���ة وأس���ال���ي���ب���ه���م
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عل��ى عك�ض م��ا خط��ط له الع��دوان 
وخالف ح�ص��ابات حملليه الع�صكريني 
متام��ا،  حي��ث انطل��ق الع��دوان وظن 
باأنها لي�صت اال ثالث ليايل تف�صل قواته 
عن  العا�صمة �صنعاء،  ح�صب تقارير 
عمالئه وجوا�صي�ص��ه ففوجئ ب�صالبة 

اليمانيني وقوة باأ�صهم. ..
مل ياأب��ه االأح��رار باإرج��اف وتثبيط 
املنافق��ني لعام��ة النا���ض ب��ل توافدوا 
اإل��ى خمتلف جبه��ات القت��ال ليذودوا 
ع��ن ار�ص��هم وعر�ص��هم حت��ت قيادة 

علم م��ن اأعالم الهدى ال�ص��يد عبدامللك 
بدرالدين احلوثي،  مفو�صني له يف كل 
اخلي��ارات التي يتخذه��ا لردع الطغاة 
وتقوية اجلبهة الداخلية،  فكان القائد 
احلكيم واملجاهد املخل�ض هلل ولوطنه 
مظلومي��ة  يف  ي�ص��اوم  فل��م  و�ص��عبه، 
امل�صت�ص��عفني كم��ا يعم��ل غ��ره م��ن 

ع�صاق الدنايا ...
الق��وة ال�ص��اروخية كان له��ا االأثر 
وك�ص��ر  الع��دوان  ردع  يف  امللمو���ض 
هيبة نظام��ه املعتمد اعتماد كليا على 
نف��ذت  حي��ث  االأمريكي��ة،   احلماي��ة 
اأك��رث من ثالثمئة �ص��ربة �ص��اروخية 
توزع��ت يف جبه��ة م��ا وراء احل��دود 

اإل��ى الريا���ض وابوظبي وج��زء منها 
كان��ت ع�ص��ا مو�ص��ى يف ح��رق جنود 
الغ��زاة واملرت��زق يف خمتلف جبهات 

املواجهة. ..
الق��وة  عل��ى  اليمني��ون  يعتم��د  مل 
ال�صاروخية وح�صب يف معركة الردع،  
ب��ل كان للق��وة البحري��ة وجوده��ا يف 
حرق بوارج العدوان وتبديد احالمهم
ب��ل و�ص��لت عملياته��ا اإلى �ص��واحل 
ق��رن ال�ص��يطان وتنج��ح يف عملياته��ا 

الردعة لطي�صان بني �صعود
 الق��وات اجلوي��ة فر�ص��ت نف�ص��ه ال 
فو�ص��لت  املعرك��ة،   معادل��ة  وقل��ب 
عملياته��ا اإلى مط��ار دبي وا�ص��تهدافه 

بعدة غارات لتنتقم لالأطفال والن�ص��اء 
الذي��ن قتلهم الع��دوان وجوع ما تبقى 

منهم ...
كم��ا تناف�ص��ت دول حتالف االرهاب 
والطغي��ان، اأي منه��ا يرتك��ب جمزرة 
ويقتل اأكرب عدد من اليمنيني االأبرياء،  
ت�ص��ابقت  قواتن��ا الربي��ة والبحري��ة 
واجلوية اأي من هذه القوات �صيك�ص��ر 
قرن ال�صيطان ويردع حتالف التجويع 
انت�ص��ارا ملظلومية �صعبهم الذي ياأبى 
الذل واالنهزام مهما كانت الت�صحيات،  
والق��ادم كفي��ل بتحقي��ق وع��د اهلل يف 

ن�صرة عباده امل�صت�صعفني. .

انت��ج االع��الم احلربي فيلما وثائقيا با�ص��م البحر 
امل�ص��جور تط��رق في��ه اإل��ى اأهمي��ة املوق��ع البحري 
البحري��ة    الق��وة  اأن  وكي��ف  اليمني��ة  للجمهوري��ة 
تعر�ص��ت لتهمي���ض وتدمر ممنهج  من قب��ل النظام 

ال�صابق خدمة الأجندات خارجية. ..

- إزاحة الستار عن صواريخ والغام 
محلية الصنع 

ازاح الفيلم ال�صتار عن �صواريخ من نوع مندب 1 
حملية ال�ص��نع قادرة على تنفيذ هدفها بدقة عالية،  
كما ك�ص��ف عن األغ��ام حملية ال�ص��نع،  لديها القدرة 
عل��ى تفجر بارج��ات الع��دو وقواربه الع�ص��كرية،  
ب��ا اال�ص��افة اإلى �ص��واريخ اأخ��رى �صيك�ص��ف عنها 
املي��دان،  كم��ا مت ادخ��ال منظوم��ات جدي��دة للقوة 
البحري��ة حملية ال�ص��نع بخربات وكف��اءات حملية 
بحت��ة وب��ا االمكان��ات املتاح��ة  واقيم��ت ع��دد م��ن 
ال��دورات الع�ص��كرية و الور�ص��ات التدريبية بهدف 
تاأهي��ل منت�ص��بي القوة البحري��ة مب��ا يوؤهلهم لردع  

املعتدي ويجلب الن�صر املوؤزر للم�صت�صعفني 
- �ص��رد الفيلم الوثائقي اجن��ازات القوة البحرية 
وت�ص��ديها للعدوان منذ انطالقته وحتى االن وكيف 
اأنها اربكت خمططات العد وجعلته يح�ص��ب لها األف 

ح�صاب.

 أبرز عمليات  البحرية اليمنية ضد 
قوى العدوان : 

- يف ال�صابع من �صهر اأكتوبر الفني وخم�صة ع�صر،  
د�ص��نت القوة البحرية والدفاع ال�ص��احلي عملياتها 
الع�صكرية يف مواجهة العدوان االأمريكي بالقرب من 
باب املندب ب�ص��الح منا�صب ا�صتهدف بارجة حربية 

معادية اخرتقت ال�صيادة اليمنية 
- يف العا�ص��ر م��ن اأكتوب��ر من عام الفني وخم�ص��ة 
ع�ص��ر ا�ص��تهدفت البحري��ة اليمني��ة بارج��ة حربية 

قب��ال �ص��واحل املخا وكانت ث��اين بارج��ة حربية مت 
ا�صتهدافها خالل اثنني و�صبعني �صاعة

- يف اخلام���ض ع�ص��ر من نف�ض ال�ص��هر ا�ص��تهدفت 
بارجة حربية �صعودية قبالة �صواحل املخا

- ا�ص��تهداف بارجة بالقرب من �ص��واحل املخا يف 
ال�صابع ع�صر من �صهر نوفمرب الفني وخم�صة ع�صر 

-يف الرابع والع�ص��رين من نوفمرب الفني وخم�صة 
ع�صر ا�ص��تهداف بارجة �صعودية من نوع tm قبالة 
�صواحل املخا.. - ا�ص��تهداف بارجة تابعة للبحرية 

االماراتية قبالة �ص��واحل املخا يف اخلام�ض من �صهر 
دي�صمرب الفني وخم�صة ع�صر 

تابع��ة  �ص��فينة  ا�ص��تهداف  ع�ص��ر.  اخلام���ض  يف 
للبحري��ة لليمنية حتمل ا�ص��م زايد 6 قبالة �ص��واحل 

املخا
دي�ص��مرب  �ص��هر  م��ن  والع�ص��رين  الثال��ث  يف    -
ا�صتهداف �صفينة حربية بالقرب من مدينة اخلوخة 
  - ا�صتهداف �ص��ويفت االماراتية يف متام ال�صاعة 
الثانية بعد منت�ص��ف اليل بتاري��خ االأول من اأكتوبر 
الفني و�صتة ع�صر ردا على ا�صتهداف العدوان للكلية 
البحري��ة باحلدي��دة . - يف الثالث��ني من �ص��هر يناير 
الفان و�صبعة ع�صر ا�صتهدفت �صفينة املدينة التابعة 

للبحرية ال�صعودية قبالة �صواحل احلديدة
- يف الراب��ع ع�ص��ر من �ص��هر يوليو الفني و�ص��بعة 
ع�ص��ر ا�صتهدفت �صفينة حربية  حتمل ا�صم ال�صرعية  

قبالة �صوحل املخا 
 - يف اخلام���ض والع�ص��رين م��ن �ص��هر يوني��و مت 

ا�صتهداف �صفينة ت�صمى العودة قبالة ميناء املخا
- مت ا�ص��تهداف كا�ص��حة األغام ت�ص��مى القان�ص��ة 
قبالة �ص��واحل املخا يف التا�ص��ع والع�صرين من �صهر 

يوليو
 - ا�ص��تهداف �صفينتني حربيتني داخل ميناء املخا 
كا�ص��حتي الغ��ام يف الثاين ع�ص��ر من �ص��هر اغ�ص��ط�ض 

الفني و�صبعة ع�صر 

 - يف احلادي والثالثني  من �ص��هر دي�صمرب ظبطت 
الق��وة البحري��ة غوا�ص��ة ذاتي��ة التحك��م اأمريكي��ة 

ال�صنع تقوم مبهام جت�ص�صية 
 - ا�ص��تهداف بارج��ة تابع��ة للع��دوان يف الثال��ث  

ع�صر من �صهر يونيو الفني وثمانية ع�صر 
 -يف التا�ص��ع والع�صرين من �صهر يونيو مت اف�صال 
انزال بحري لقوى العدوان بزوارق حربية متطورة 
 - يف الثال��ث والع�ص��رين من �ص��هر يولي��و عملية 

هجومية يف ميناء املخاء
 -يف اخلام�ض والع�صرين من �صهر يوليو ا�صتهاف 
بارجة الفرقاطة ال�ص��عودية الدمام قبال ال�ص��واحل 
الغربي��ة. - يف �ص��واحل جي��زان حي��ث ا�ص��تهدفت 
بارج��ة مراقب��ة �ص��عودية بعملية هجومي��ة للقوات 
البحري��ة والدف��اع ال�ص��احلية،  ردا على ا�ص��تهداف 

العدوان لل�صيادين اليمنيني 
وزوارق  ب��وارج  ا�ص��تهدفت  نوعي��ة  عملي��ة   -
الع��دوان اأثن��اء تزويدها بالعتاد الع�ص��كري مبيناء 
جي��زان بتاري��خ الثالث��ني م��ن �ص��هر �ص��بتمرب الفني 

وخم�صة ع�صر
لق��د متك��ن جماهدو الدفاع ال�ص��احلي م��ن تطوير 
�ص��الح  البحري��ة رغ��م التدمر الذي حلق��ه يف بداية 
اأن  �ص��اءت   وتاأيي��ده  اهلل  معون��ة  اأن  اال  الع��دوان 
ينه�ص��وا من ب��ني ال��ركام ليت�ص��دوا لتحالف ال�ص��ر 

واالجرام فمن رحم املعاناة يولد العظماء

ك�صف موقع �صحيفة "بزفيد نيوز" االأمريكية 
ع��ن ت��ورط الإم��ارات يف ح��وادث الغتي��الت 
التي ت�ص��هدها املحافظات اجلنوبية، عرب جنود 

مرتزقة اأمريكيني.
وبح�ص��ب حتقيق ا�صتق�ص��ائي، ك�ص��ف موقع 
االإم��ارات  قي��ام  ع��ن  االأمريكي��ة  ال�ص��حيفة 
با�ص��تئجار �ص��ركة "جمموع��ة عمليات �ص��بر" 
الت��ي  االغتي��ال  عملي��ات  لتنفي��ذ  االأمريكي��ة، 

ت�صهدها مدينة عدن جنوب البالد.
واأو�ص��ح موق��ع "بزفي��د ني��وز" ب��اأن هن��اك 
برنامج اغتيال كامل لل�ص��ركة يف اليمن، م�ص��رًا 

باأن االإمارات اأقرتها داخل حتالف العدوان.

وتط��رق التحقيق اال�صتق�ص��ائي اإل��ى العديد 
من املعلومات وتفا�صيل عن عينات من عمليات 
االغتي��ال التي طال��ت دعاة، واأئمة م�ص��اجد، و 
قيادات يف حزب االإ�ص��الح مبدينة عدن على يد 
جمموعة من اأولئك اجلنود الذين كانت حتميهم 
مدرع��ات اأمريكي��ة بي��د الق��وات االإماراتي��ة يف 

عدن.
ون�ص��ر موق��ع ال�ص��حيفة مقط��ع فيدي��و م��ن 
تل��ك احل��وادث ملحاول��ة اغتي��ال رئي���ض حزب 
االإ�صالح يف عدن، وتفجر �ص��يارته اأمام منزله 
يف مديرية املن�ص��ورة خالل اقتحام مقر احلزب 
ال���92 م��ن دي�ص��مرب ع��ام 5102م، والت��ي  يف 

�صجلت م�صاهدها عرب طائرة بدون طيار.
كم��ا ن�ص��ر موق��ع ال�ص��حيفة �ص��ورا ملرتزقة 
اأمريكيني وه��م بجوار جنود اإماراتيني يف مطار 

عدن و مناطق خمتلفة.
وبح�صب املوقع فاإن �صركة "جمموعة عمليات 
�صبر، التي ا�صتاأجرت اجلنود ونفذت الهجوم، 
تاأ�ص�ص��ت يف والي��ة ديالوير، واأ�ص�ص��ها اأبراهام 

جوالن، وهو مقاول اأمن هنغاري.
ووفق��اً للتحقي��ق ف��اإن ال�ص��فقة الت��ي جلبت 
املرتزقة االأمريكان اإلى �صوارع عدن مت اإبرامها 
خالل وجبة غداء يف نادي ال�شباط داخل قاعدة 

ع�صكرية اإماراتية يف اأبوظبي.

أل���ف وث��الث��م��ائ��ة م���ن ال���ع���دوان ، ص��م��ود ي��رب��ك حت��ال��ف ال��ش��ر وي���ب���دد أح��الم��ه��ں

البحر املسجور : فيلں وثائقي أربك دول حتالف العدوان وقلب موازين املعركة 

تقرير يكشف بالفيديو والصور استئجار اإلمارات شركة أمنية أمريكية لتنفيذ عمليات االغتيال في عدن
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احلقيقة/نبيل لطيف

املراق��ب لتط��ورات جرمي��ة اختف��اء او قت��ل ال�ص��حفي 
ال�ص��عودي جم��ال خا�ص��قجي يف القن�ص��لية ال�ص��عودية يف 
ا�ص��طنبول ، وخا�ص��ة مواقف الدول الغربية وعلى راأ�ص��ها 
امري��كا ، ال ي�ص��عه اال ان يلم���ض مل�ص��ا املاأ�ص��اة االن�ص��انية 
الك��ربى التي يعي�ص��ها ال�ص��عب اليمني منذ اربع��ة اعوام ، 
حي��ث تفتك في��ه القنابل وال�ص��واريخ واملجاع��ة واالوبئة 

واجلماعات التكفرية واملرتزقة وحتالف النفاق العاملي.
جرمي��ة اخفاء وت�ص��فية ال�ص��حفي ال�ص��عودي بالطريقة 
الب�ص��عة التي ر�ص��متها و�ص��ائل االعالم الرتكية واالمريكية 
والغربي��ة ، ه��ي جرمي��ة مدان��ة ب��كل املعاي��ر ، وال يج��ب 
ال�ص��كوت عنه��ا ، فهي اختبار الن�ص��انية االن�ص��ان، وملزاعم 
الغرب املت�ص��دق دوما ب�صعار حقوق االن�صان ، والذي طاملا 
عّر االنظمة ال�صيا�صية احلاكمة يف بلداننا ، لعدم احرتامها 

حلقوق هذا االن�صان.
جرمي��ة قتل خا�ص��قجي ، والتي اكدتها تركي��ا ، باأكرث من 

م�ص��در امن��ي واعالمي ، اال انها والأ�ص��باب باتت مك�ص��وفة 
للمراقب��ني ، يت��م تاأجي��ل تاأكيده��ا ر�ص��ميا ، اأم��ال بو�ص��ول 
االطراف املعنية بهذا امللف الى �ص��يغة ما ، ال تعكر �ص��فو 
العالق��ات االقت�ص��ادية بني ال�ص��عودية من جان��ب وامريكا 

وتركيا من جانب اآخر.
عندم��ا يوؤك��د االع��الم الرتكي وم��ن قبل االم��ن الرتكي ، 
ومن ثم االع��الم االمريكي وامل�ص��وؤولون االمريكيون ، على 
ان جرمي��ة قتل خا�ص��قجي ق��د وقعت ، بل ان ه��ذه اجلهات 
وا�ص��تنادا الى ما �ص��جلته �ص��اعة “اآبل” الت��ي كان يرتديها 
خا�ص��قجي واملو�ص��ولة بهاتفه الذي تركه خارج ال�ص��فارة 
عند خطيبته ، توؤكد ان لديها ت�ص��جيالت كاملة لكل ما جرى 
خلا�ص��قجي ، بال�صوت وال�ص��ورة ، داخل القن�صلية ، حتى 
تقطيعه وو�ص��عه يف حقائب . لذا من غر املفهوم عدم ح�صم 
مالب�ص��ات اجلرمي��ة ، بع��د مرور اك��رث من ع�ص��رة ايام من 

وقوعها.
يرى املراقبون ان �ص��بب هذا الت�ص��ويف يف ح�ص��م ق�ص��ية 
خا�صقجي رغم و�ص��وح معاملها بالدليل القاطع ، ك�صف عنه 
الرئي���ض االمريكي دونال��د ترامب ، الذي حم��ل على بع�ض 
امل�ص��رعني االمريكي��ني الذين طالب��وه مبعاقبة ال�ص��عودية 
على جرميتها ، وقال ان امريكا �ص��تعاقب نف�ص��ها اذا اأوقفت 
مبيعات ال�ص��الح لل�صعودية، ب�صبب ق�صية خا�صقجي، وقال 

اأن��ه �صيت�ص��ل باملل��ك ال�ص��عودي �ص��لمان الحقا ب�ص��اأن هذه 
الق�صية.

ه��ذا الرتاخ��ي املتعمد والوا�ص��ح يف االعالن عن م�ص��ر 
خا�ص��قجي ، ا�ص��بح اكرث تراخي��ا من ذي قب��ل ، بعد زيارة 
امر مكة خالد بن في�ص��ل الى تركي��ا ، وكذلك بعد حتركات 
�ص��فر ال�صعودية يف وا�ص��نطن خالد بن �ص��لمان وتنقله بني 
وا�ص��نطن والريا�ض، وهي ق�ص��ايا ت�ص��ب يف اط��ار اجلهود 
املبذول��ة الإيج��اد خم��رج  لويل العه��د ال�ص��عودي حممد بن 

�صلمان ، وذلك بوا�صطة �صحر الدوالر.
اذا كان��ت امري��كا والغ��رب يحاول��ون ، لي���ض يف  اخلفاء 
طبع��ا ، بل ب�ص��ورة علنية وعارية من اي اخالق ان�ص��انية 
يف حدودها الدنيا ،غ �ص��ل يد ال�ص��عودية من دماء خا�صقجي 
، الرج��ل ال��ذي كان مقرب��ا م��ن ال �ص��عود ، واخ��را ل��دى 
االمريكي��ني ، ومدافع��ا �صر�ص��ا ل�صيا�ص��ات ب��الده يف اليم��ن 
و�ص��وريا والعراق ولبنان وفل�صطني ، ترى ، هل ميكن لهذه 
اجلهات اجل�صعة واملنافقة ، ان تتخذ موقفا ان�صانيا ازاء ما 
يجري يف اليمن منذ اربع �ص��نوات ، حيث يتعر�ض ال�ص��عب 

اليمني الإبادة بطيئة ، على يد التحالف العربي؟.
�ص��حيح ان ابن��اء ال�ص��عب اليمن��ي ال يرت��دون �ص��اعات 
اآب��ل ، ولك��ن جرائم قتلهم ، باالأ�ص��لحة االمريكي��ة والكندية 
واالملاني��ة والربيطاني��ة والفرن�ص��ية ، وثقته��ا الكام��رات 
بال�ص��وت وال�ص��ورة ، وتقارير االمم املتح��دة ، اال ان هذا 
ال�ص��عب لن ي�صمح ان مت�ص��ح دوالرات البرتول ، دمائه  من 
على ايدي قاتليه ، فهذه االيدي �ص��يقطعها ال�صعب اليمني ، 

مادام هناك رجال يف اليمن يرتدون االكفان.

احلقيقة /فؤاد اجلنيد

ي��وم بعد ي��وم تتوال��ى مفاج��اآت اليمنيني يف 
معرك��ة امل�ص��ر م��ع اأذن��اب وعتاول��ة طغ��اة 
الع��امل رغ��م الع��دوان واحل�ص��ار يف عامهم��ا 
الرابع، ومع كل خ�صارة وف�صل لقوى العدوان 
يف حماوالتها البائ�ص��ة يفتح اليمنيون ال�ص��تار 
ع��ن �ص��الحج جدي��د ومفاج��اأة جدي��دة ترعب 

العدوان وت�صيب غطر�صته يف مقتل.

بحر مسجور بالنار
يف �ص��ياق منظومته��ا ال�ص��لبة والفاعل��ة يف 
الدفاع عن الوطن ومياهه و�صواطئه وموانئه، 
ك�ص��فت الق��وة البحري��ة اليمني��ة ال�ص��تار عن 
غي���ض م��ن في���ض قدراته��ا الدفاعي��ة املذهلة 
التي تتنامى مع الظروف وتواكب م�ص��تجدات 
املعرك��ة يف مرحلتها اال�ص��رتاتيجية، اإذ عر�ض 
االإعالم احلرب��ي فيلماً وثائقياً اأ�ص��ماه »البحر 
م��رة  الأول  م�ص��اهدا  في��ه  عر���ض  امل�ص��جور« 
لت�ص��نيع وح��دات الت�ص��نيع الع�ص��كري األغام 
بحرية نوع »مر�صاد«، كا�صفا عن اإدخال القوة 
البحري��ة لع��دد م��ن املنظوم��ات ال�ص��اروخية 
بت�ص��نيعها  قام��ت  الت��ي  املتط��ورة  البحري��ة 
وتطويرها خ��ربات وكفاءات ميني��ة بحتة، مل 
ُيعلن عنها حتى االآن، وذلك اإلى جانب منظومة 

»من��دب۱« البحري��ة التي مت الك�ص��ف عنها يف 
وقت �صابق".

مالمح الفيلم
يك�ص��ف الفيلم كيف متكن��ت القوات البحرية 
اليمني��ة يف وق��ت وجي��ز وباإمكان��ات وخربات 
مينية من ان�ص��اء جممعات للتطوير والت�صنيع 
م�ص��اهد  م�صتعر�ص��ا  الع�ص��كرية،  والبح��وث 
ا�ص��تهداف �ص��فينة االإنزال االإماراتية �صويفت 
التي دمرتها الق��وات البحرية اليمنية يف اليوم 
االأول م��ن اأكتوب��ر 6102م، وتظه��ر امل�ص��اهد 
ال�ص��احلي  والدف��اع  البحري��ة  الق��وات  قي��ام 
طاق��م  بقاي��ا  م��ع  مبا�ص��ر  ب�ص��كل  باال�ص��تباك 
البارج��ة االإماراتي��ة الأك��رث من ثالث �ص��اعات 
بعد ا�ش��تهدافها ب�شاروخ منا�ش��ب. كما عر�س 
الفيل��م �ص��ورًا ل�"�ص��فن حربي��ة" وكذلك ثالث 
كا�صحات األغام منها كا�صحة ت�صمى "القان�صة" 
مت تدمرها واخراجها ع��ن اخلدمة، كما تظهر 
ال�صور كا�صحة االألغام "القان�صة" وهي تغرق 

عقب الهجوم عليها.
وا�ص��تعر�ض الفيل��م "ع��دداً" م��ن العملي��ات 
التي نفذتها القوات البحرية والدفاع ال�صاحلي 
قبالة ال�ص��واحل اليمنية ويف ميناء املخا والتي 
جاءت ردا على جمازر العدوان بحق ال�ص��عب 

اليمني منذ مار�ض 5102م.

دفاعات رادعة
متتل��ك الق��وة البحري��ة اليمني��ة منظوم��ات 
�ص��واريخ فتاكة منها ما دخل اخلدمة ومنها مل 
يك�ص��ف ال�صتار عنه بعد، ومن اأبرز ال�صواريخ 
الفاعلة ال�صواريخ امل�ص��ادة لل�صفن والبوارج 
والناق��الت م��ن ط��راز اأر���ض، وتع��د منظومة 
التي مت  اأح��دث املنظوم��ات  "من��دب ۱« م��ن 
تطويرها لت�ص��ل مدى اأكرث م��ن 003 مرت، وقد 
ابل��ت ب��الء ح�ص��نا يف مع��ارك البح��ر االأحم��ر 
وح�صدت الكثر من القطع البحرية ال�صعودية 

واالإماراتية.

زوارق ملتهبة
والتحدي��ث  التطوي��ر  م��دى  وبقيا���ض 
التكنولوجي والع�صكري للبحرية اليمنية جند 
انتاجها لل��زوارق احلربية ب�ص��رعتها اخلارقة 
بعملي��ات  والقي��ام  املن��اورة  عل��ى  وقدرته��ا 
هجومي��ة �ص��د م��ا يق��ف يف طريقه��ا م��ن قط��ع 
بحرية معادية، وحتمل على متنها اأي�صا اأفراد 
مقاتلني لتنفيذ اأهداف يف ال�صواطئ وال�صواحل 

ويف عمق املياه طوال وعر�صا.

ألغام املرصاد
وه��ي اأبرز ما جاء يف عملية البحر امل�ص��جور 

موؤخرًا وعرفت ب� "املر�ص��اد" يف اإطار االأ�صلحة 
الدفاعية للق��وة البحرية اليمنية، ومن �ص��ور 
امل�ص��اهد تظه��ر فاعليته��ا املرعب��ة م��ن خ��الل 
اإل��ى ذل��ك مهامه��ا  قوته��ا التدمري��ة، اأ�ص��ف 
الدقيق��ة واملزدوج��ة الفعالة ح�ص��ب احلاجة، 
فهناك الغام منها ت��وؤدي مهمتها باالنفجار فور 
ات�ص��الها بج�ص��م الهدف، والن��وع االآخر مزود 
بتقنيات ح�صا�صة لتنفجر يف عمق معني وحمدد 
حتت �ص��غط دقيق حتدث��ه البوارج وال�ص��فن 

باوزانها املختلفة.

الرسالة اليمنية األقوى
ن�ص��تطيع القول اأنه ومع هذه النقلة النوعية 
املت�ص��ارعة للق��وات البحري��ة اليمنية، تغرت 
مع��ادالت املعرك��ة البحري��ة واختلف��ت قواعد 
اال�ص��تباك، وا�ص��بحت اأه��داف املعركة حتمل 
بعدا ا�ص��رتاتيجيا رادعا، ور�ص��الة قوية لقوى 
العدوان ولدول االإقليم التي ت�ص��رح ومترح يف 
املي��اه الدولية املتاخم��ة للمي��اه اليمنية، ومن 
حق هذه ال��دول اأن تعلن قلقها ومتار�ض املزيد 
من ال�ص��غط على الريا�ض واأبو ظبي يف اتخاذ 
موق��ف من الع��دوان على ه��ذا البل��د املنكوب 
والبح��ث عن حل��ول اأخرى بعيدا عن احل�ص��م 
الع�ص��كري الذي هو االآخر اثبت ف�ص��له الذريع 

اأمام البطوالت اليمنية باأبطالها االأ�صاطر.

تحليالت

بــــــعــــــد الــــــــــــ »مــــــــنــــــــدب1« 
رس��������ائ��������ل ع����م����ي����ق����ة ف��������ي أغ���������������وار ال�����ب�����ح�����ر امل�����س�����ج�����وروالــــــــــــــــزوارق املـــلـــتـــهـــبـــة

أبناء اليمن ال يرتدون ساعات آبل بل »أكفانًا«

ب������ي������ان ل����ل����م����ق����اوم����ة ف�������ي ال����ق����ط����ي����ف ي������ؤك������د ال�����ت�����ص�����دي ل�����ق�����وات 
ص��ه��ي��وس��ع��ودّي��ة أث���ن���اء ه���ج���وم ع��س��ك��ري ع��ل��ى »ب�����اب ال��ش��م��ال«

جن��ح الن�ص��طاء امليداني��ون يف منطق��ة القطي��ف، �ص��رق اجلزي��رة العربّي��ة، يف 
الت�ص��دي للهجوم الع�ص��كري واحل�ص��ار الذي فر�ص��ته القوات ي��وم االأربعاء 17 
اأكتوبر 2018 على باب ال�صمال يف القطيف، وذكرت امل�صادر باأن الن�صطاء جنحوا 
يف اإعطاب املركبات الع�ص��كرية، و�ص��قط عدد من اجلنود قتلى، وبينهم قائد اإحدى 

الدوريات.
واأ�صدرت جمموعة “املقاومة القطيفية البا�صلة” بيانا اأو�صحت فيه باأن “قوات 
االحتالل ال�ص��عودي” حا�ص��رت جمموعة من ال�ص��بان يف حي باب ال�ص��مال بق�صد 
ت�صفيتهم ب�صكل مبا�ص��ر اأو باالعتقال، واأطلقت القوات االأعرة النارية والقذائف 

باجتاه املنازل، ما ت�صبب يف اندالع احلرائق.
وعمدت القوات اإلى قطع التيار الكهربائي عن اأجزاء من اأحياء و�ص��ط القطيف، 
و�ص��ط دوي االنفج��ارات الت��ي �ص��ببتها القذائ��ف الناري��ة على املن��ازل، وذكرت 

امل�ص��ادر اأّن الهجوم اأ�ص��فر عن وقوع عدد من اجلرحى بني االأهايل، وبينهم �صيدة 
اأُ�صيبت بر�صا�ض اخرتق جدران منزلها يف احلي املحا�صر.

ومنع��ت الق��وات دخول فرق االإ�ص��عاف والدف��اع املدين للحيلولة دون اإ�ص��عاف 
اجلرحى واإخماد النران امل�صتعلة.

وبح�ص��ب م�ص��ادر اإعالمي��ة وميدانية، ف��اإن عددا م��ن اجلنود ال�ص��عوديني ُقتل 
اأثناء مقاومة الن�صطاء للهجوم واحل�صار الع�صكري على احلي، وبني القتلى قائد 
العملي��ة املدع��و عمر املرحب��ي. وذكرت م�ص��ادر ميدانية باأن القتلى ال�ص��عوديني 

ارتفع اإلى 4 من اجلنود املهاجمني.
واعتقلت القوات عددا من املواطنني، وبينهم جميع اأفراد عائلة احلمران يف حي 

اجلراري بعد مداهمة منزلها.



13الجمعة  19/  10 /  2018م الموافق 10 صفر 1440ه�  العدد )286(

احلقيقة/ عبدالرحمن راجح

لقيت ق�ص��ية اغتي��ال او اختطاف ال�ص��حفي وال�صيا�ص��ي 
يف  ب��الده  قن�ص��لية  داخ��ل  خا�ص��قجي  جم��ال  ال�ص��عودي 
ا�ص��طنبول برتكيا خالل االيام القليلة املا�ص��ية ردود افعال 
وا�ص��عة النطاق خا�صة من قبل االعالم الغربي واالمركي. 
خا�ص��قجي الذي كان من ا�ص��د املوؤيدين للعدوان ال�صعودي 
االمارات��ي عل��ى اليمن غر راي��ه يف االآونة االخ��رة حيال 
حرب اليمن وانتقد دور ال�ص��عودية و�صيا�ص��ات بن �ص��لمان 

ب�صكل علني.
اختفاء خا�ص��قجي وت�ص��ليط اال�ص��واء على هذه الق�صية 
وم��ا رافقها م��ن روايات ع��ن مقتل��ه واال�ص��لوب والطريقة 
اال�ص��تخباراتية الداع�ص��ية الذي اتخذه النظام ال�ص��عودي 
يف ت�ص��فيته ادت الى ردود افعال �ص��عبية وا�ص��عة يف اليمن 
حيث ا�ص��بح العديد م��ن اليمنيني يتمن��ون او يعتقدون ان 
ه��ذه اجلرمية ال�ص��عودية هي اح��دى االخطاء ال�صيا�ص��ية 
القاتلة ملحمد بن �ص��لمان وانها قد ت��وؤدي الى تغير جذري 
يف املواقف الدولية جتاه ال�ص��عودية وال�صغط عليها الإنهاء 
عدوانه��ا االجرامي على اليم��ن اوال وفتح ملفات جرائم بن 

�صلمان ثانيا.
ومب��ا ان اجلرائ��م ال�ص��عودية يف اليم��ن ال تتوقف حلظة 
واح��دة فانه ينبغي اال�ص��ارة الى جرمي��ة اختطاف مماثلة 
جلرمي��ة اختطاف خا�ص��قجي حدثت يف اليم��ن لكنها مل تكن 
به��ذه االهمي��ة اال انه��ا دلي��ل قاطع عل��ى عدم تغا�ص��ي بن 
�صلمان عن �صيء وانه يحمل نوايا اجرامية ينفذها بحق كل 
من قد ي�ص��كل خطرا عليه او على �ص��معته حتى لو كان ذلك 
اخلطر جمرد �ص��ورة اعالمية يف �صحيفة او ن�صرة اخبارية 

تلفزيوني��ة. الق�ص��ية ه��ذه تع��ود الأك��رث من ع��ام حيث نفذ 
النظام ال�صعودي عملية اختطاف بحق الطفلة اليمنية بثينة 
التي تبلغ من العمر �ص��تة اعوام والتي ادت غارة �ص��عودية 
قبل عام ون�ص��ف تقريبا الى قتل والديها واخواتها و�صكلت 
حالتها اآنذاك ردود افعال �ص��عبية و�صيا�صية وا�صعة ولقبت 
يف معظم و�صائل االعالم بعني االن�صانية نظرا لل�صورة التي 

التقطت لها وهي حتاول فتح عينها لرتى ما يح�ص��ل حولها 
حيث قام النظام ال�ص��عودي من اجل ان يغطي على جرميته 
با�ص��تدراجها الى عدن واختطافها الى الريا�ض وو�صعها يف 

ال�صجن مع عمها ومن بقي من ا�صرتها.
ويف اط��ار ال��ردود الدولي��ة وبالتزام��ن مع القل��ق الدويل 
الب��ارز  ال�ص��عودي  واملعار���ض  ال�ص��حفي  اختف��اء  اإزاء 

جمال خا�ص��قجي دعت جلن��ة االأمم املتح��دة حلقوق الطفل 
ال�ص��عودية اإلى وقف ال�ص��ربات اجلوية على اأهداف مدنية 
يف اليمن وحماكمة امل�ش��وؤولني عن �شقوط اأطفال يف هجمات 
غر م�ص��روعة بح�ص��ب البي��ان الذي ا�ص��درته. الت�ص��ريح 
المم��ي ه��ذا وتزايد ال�ش��غوط الدولي��ة على ال�ش��عودية، 
ومنها �ش��غوط من حلفائها، لبذل املزيد من اجلهد للك�ش��ف 
عن م�ص��ر خا�صقجي ادت الى ان يعلق العديد من اليمنيني 
االآم��ال على هذه الق�ص��ية لتكون فاحتة خ��ر لتغر املزاج 
العاملي خا�ص��ة الغربي جتاه بن �ص��لمان التي كانت ت�ص��فه 
العدي��د م��ن ال�ص��حف الغربية واحلكوم��ات الغربي��ة بانه 
رجل اال�ص��الح ال�صيا�ص��ي يف اململكة وكان��ت تعمل ليل نهار 

للرتويج له.
تغر املزاج الغربي حيال حممد بن �ص��لمان قد يوؤدي الى 
تركي��زه على اخط��اء وعرثات بن �ص��لمان وك�ص��ف جرائمه 
بحق املدنيني اليمنيني ما �ص��يوؤدي الى رفع التعتيم الغربي 
ع��ن احل��رب يف اليم��ن ويف االخ��ر انهاوؤه��ا وتوق��ف القتل 
واالجرام ال�ص��عودي. غر ان العديد من املراقبني يرون ان 
احلرب ال�صعودية االماراتية متثل �صوقا رابحا لهذه الدول 
واي�ص��ا عامال البتزازهم وحلبهم املزيد من االموال لذلك ال 
يوجد اي موؤ�ص��ر على التغير يف �صيا�صة هذه الدول خا�صة 
بعد الت�ص��ريحات الت��ي اطلقه��ا الرئي�ض االمرك��ي دونالد 
الرتامب وتاأكيده ان عملية اختفاء خا�ص��قجي لن توؤثر على 
�ص��فقات وبيع اال�ص��لحة لل�ص��عودية وانها �ص��وف ت�صتمر، 
كم��ا ان التعاط��ي الغرب��ي والرتك��ي مع ق�ص��ية خا�ص��قجي 
على ما يبدو حتول من ق�ص��ية �صيا�صية وان�صانية الى اداة 
ابتزاز مالية و�صيا�ص��ية للنظام ال�صعودي ح�صب العديد من 

املراقبني.

م�ص��اجع  يق���ض  اهلل  ح��زب  هاج���ض 
اال�صرائيليني ويزرع بذور القلق يف كل مكامن 
احلياة فيهم، هو هاج�ض احلرب املقبلة مع ما 
ب��ات ميلكه حزب اهلل من ال�ص��واريخ الذكية، 
وما ميكن ان ت�ص��فر عنه اي حرب مقبلة، هذا 
الهاج�ض ت�ص��در اهتمام االعالم اال�صرائيلي، 
ا�ص��افة ال��ى املي��دان اليمني وحركة ان�ص��ار 

اهلل، وما ت�صكله من عامل قلق لالحتالل.
على مقلب اخر بعدما كادت �ص��وريا تنف�ض 
عنه��ا غب��ار احل��رب، وبات جي�ص��ها ي�ص��يطر 
على معظم ارجاء البالد وا�ص��بح على حدود 
اجل��والن ال�ص��وري، انتاب الكي��ان قلق دفعه 
الى املطالبة ب�صم ه�صبة اجلوالن نهائيا، اما 

غ��زة التي قه��رت االحتالل، فيحار مغت�ص��ب 
االر���ض يف تطويع ارادة القطاع بني الرتهيب 

حينا والرتغيب حينا اآخر.
وح��ول ه��ذا املو�ص��وع اك��د ع�ص��و املكتب 
لتحري��ر  الدميقراطي��ة  للجبه��ة  ال�صيا�ص��ي 
فل�ص��طني علي في�صل ان حزب اهلل امتلك قدرة 
متكن��ه م��ن احل��اق خ�ص��ائر كب��رة واحلاق 
التدمر باجلبهة الداخلية واللوج�ص��تية لدى 
االحتالل اال�ص��رائيلي، م�ص��را الى ان هذا ما 
جع��ل اال�ص��رائيليني متخوفني م��ن ان يتمكن 
ح��زب اهلل م��ن اع��ادة كيانه��م ال��ى الق��رون 
الو�ص��طى يف ح��ال اندلع��ت اي ح��رب مقبل��ة 

معه.

واو�ص��ح في�ص��ل ان توازن الرعب قائم مع 
االحت��الل، والقدرة الت��ي امتلكته��ا املقاومة 
والت�ص��ليح النوع��ي والدقيق، ه��و ما يخيف 
"ا�صرائيل" من اي حرب مقبلة، م�صرا الى ان 
رئي�ض وزراء االحتالل اال�صرائيلي حاول من 
على من�ص��ة االمم املتح��دة ان تدول احلرب 
�ص��د ح��زب اهلل وان تاأخ��ذ تغطي��ة دولي��ة، 
حماوال الرفع من املعنوية النف�ص��ية املنهارة 

لدى اجلي�ض اال�صرائيلي وامل�صتوطنيني.
"حماول��ة نتنياه��و يف االم��م  وا�ص��اف ان 
املتحدة باءت بالف�ص��ل، وكانت ا�ص��تطالعاته 
وا�ص��تخباراته فا�ص��لة وغر ذكية عندما قال 

ان ال�صواريخ موجودة يف ملعب ريا�صي".

واو�ص��ح في�ص��ل ان املقاوم��ة تتمتع بعدة 
ميزات لي�ص��ت موجودة ل��دى جي�ض االحتالل 
عل��ى  وال�ص��جاعة  واالرادة  ال�ص��البة  منه��ا 
املواجهة ، ا�صافة الى امتالك املقامة للخربة 
والدراي��ة والتكتي��ك يف املي��دان ملواجه��ة اآلة 

احل��رب اال�ص��رائيلية املتعددة اال�ص��كال مبا 
فيها القبة احلديدية، م�ص��را الى ان املقاومة 
امتلك��ت اي�ص��ا الق��درة الذكي��ة يف العقل ويف 
وادارة  توجيه��ه  عل��ى  والق��درة  ال�ص��الح 

املعركة على كل امل�صتويات.

تحليالت

اغتيال خاشقجي هل يفتح ملفات بن سلمان اإلجرامية باليمن؟

صواريخ حزب الله الذكية تعيد االحتالل إلى »القرون الوسطى«

اأع��ادت غ��ارات االحتالل االإ�ص��رائيلي عل��ى قطاع غ��زة اإلى الواجه��ة "جدية" 
التهديدات االإ�ص��رائيلية بت�ص��عيد ع�ص��كري يف ح��ال مل تتوقف م�ص��رات العودة 

الكربى على حدود القطاع مع االأرا�صي املحتلة.
وكان��ت الطائ��رات احلربي��ة االإ�ص��رائيلية �ص��نت فج��ر االأربع��اء غ��ارات عدة 
ا�ص��تهدفت عددا من مواقع املقاومة الفل�صطينية يف غزة اأدت ال�صت�صهاد فل�صطيني 
واإ�ش��ابة اآخرين بجروح، بعد �ش��اعات من �شقوط �شاروخ على مدينة بئر ال�شبع 

اأحدث اأ�صرارا يف اأحد املنازل واأجرب االإ�صرائيليني على دخول املالجئ.
ورغم ا�ص��تمرار التهديدات االإ�صرائيلية حلركة املقاومة االإ�صالمية )حما�ض( يف 
قطاع غزة فاإنه ما زالت دوافع عدم الت�ص��عيد حا�ص��رة لدى االحتالل االإ�صرائيلي 
واملقاومة الفل�ص��طينية، وفق الباحث يف �ص��وؤون املقاومة الفل�ص��طينية حمزة اأبو 

�صنب الذي عرب عن اعتقاده اأن االأو�صاع غر مر�صحة للت�صعيد.
وق��ال حم��زة اأب��و �ص��نب اأن "التهديدات االإ�ص��رائيلية ال�ص��ابقة تاأتي يف �ص��ياق 
املزايدات الداخلية بني اأقطاب حكومة العدو االإ�صرائيلية يف ظل ت�صاعد الرتا�صق 
االإعالم��ي بني وزير التعلي��م وزعيم البيت اليه��ودي بنيت، وبني زعيم اإ�ص��رائيل 

بيتنا ووزير حرب العدو ليربمان".

ويرى اأن م�ص��رات العودة ت�ص��اعدت بوترة عالية خالل االأ�ص��ابيع املا�صية، 
و�صت�ص��تمر بنف���ض الوت��رة والزخم خالل االأي��ام املقبلة طاملا مل حتق��ق اأهدافها 

املرحلية، وهذا باجتماع ف�صائلي واإرادة �صعبية.
ورف�ص��ت ف�ص��ائل املقاوم��ة "كل املحاوالت غر امل�ص��وؤولة الت��ي حتاول حرف 
البو�ص��لة وتخري��ب اجله��د امل�ص��ري، ومنه��ا عملي��ة اإطالق ال�ص��واريخ م�ص��اء 
الثالث��اء"، موؤك��دة اأنه��ا جاه��زة للت�ص��دي العت��داءات االحت��الل االإ�ص��رائيلي، 
و"اأنها حني تقوم بذلك ال تختبئ خلف اأي �ص��تار، بل تعلن ذلك بو�ص��وح يف اإطار 

م�صوؤوليتها الوطنية".
وكان��ت حركة حما���ض قللت من قيم��ة التهديدات االإ�ص��رائيلية بح��ق قياداتها، 
موؤكدة على ا�صتمرار م�صرات العودة حتى حتقيق اأهدافها برفع احل�صار ب�صكل 

كامل عن قطاع غزة دون قيد اأو �شرط واإبطال �شفقة القرن.
وو�ص��ف القي��ادي يف حركة حما�ض اإ�ص��ماعيل ر�ص��وان يف حدي��ث للجزيرة نت 
تهدي��دات االحت��الل االإ�ص��رائيلي ب�"اخلرقاء" الت��ي "ال قيمة له��ا وال اأهمية" عند 

حركة حما�ض، الفتا اإلى اأنها ال تخيف ال�صعب الفل�صطيني اأو احلركة.

س�����ي�����ص�����ل؟ م���������������دى  أي  إل���������������ى  غ����������������������زة..  ف�����������ي  ال������ت������ص������ع������ي������د 
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نسبه ومولده ) ع ( :- 
ه��و االإم��ام اله��ادي اإلى احل��ق املب��ني، اأبو احل�ص��ني يحيى بن 
احل�ص��ني ب��ن القا�ص��م ب��ن اإبراهيم ب��ن اإ�ص��ماعيل ب��ن اإبراهيم بن 

احل�صن بن احل�صن بن علي بن اأبي طالب عليهم ال�صالم. 
واأم��ه عليه ال�ص��الم هي: اأم احل�ص��ن بنت احل�ص��ن بن حممد بن 
�ص��ليمان ب��ن داود بن احل�ص��ن بن احل�ص��ن بن علي ب��ن اأبي طالب 

عليهم ال�صالم. 
ولد باملدينة املطهرة �ص��نة خم�ض واأربعني ومائتني، وحمل اإلى 
جده القا�ص��م عليهما ال�ص��الم فو�ص��عه يف حجره املب��ارك وعوذه، 
وقال لأبيه: مب �ش��ميته؟ قال: يحيى - وقد كان للح�شني اأخ ي�شمى 
يحي��ى تويف قبل ذلك - فبكى القا�ص��م حني ذك��ره، وقال: هو واهلل 

يحيى �صاحب اليمن. واإمنا قال ذلك الأخبار رويت بذكره. 
أوالده املعقبون:- 

حممد، واأحمد، واحل�صن. 
صفته ) ع (:- 

ق��ال االإم��ام املن�ص��ور ب��اهلل علي��ه ال�ص��الم: كان اأ�ص��دياً اأجن��ل 
العين��ني، غليظ ال�ص��اعدين بعيد ما بني املنكبني وال�ص��در، خفيف 

ال�صاقني والعجز، كاالأ�صد. 
قيامه ) ع ( :- 

�ص��نة ثمانني ومائتني، اأقام اهلل به الدي��ن يف اأر�ض اليمن، واأحيا 
به ر�ص��وم الفرائ�ض وال�ص��ن، فج��دد اأحكام خ��امت النبيني، واآثار 
�ص��يد الو�ص��يني، وله م��ع القرامط��ة اخلارجني عن االإ�ص��الم نيف 
و�ص��بعون وقعة، كانت له اليد فيها كله��ا، ومع بني احلارث، نيف 
و�ص��بعون وقعة. وخطب له مبكة امل�ص��رفة �صبع �ص��نني، كما ذكر 

ذلك يف عمدة الطالب، وغره. 

ق��ال االإم��ام اأبو طال��ب علي��ه ال�ص��الم: وكان - االإمام النا�ص��ر 
االأطرو�ض - يحث النا�ض على ن�ص��رة الهادي يحيى بن احل�صني، 
ويق��ول: من ميكنه اأن ين�ص��ره وقرب منه فن�ص��رته واجبة عليه، 

ومن متكن من ن�صرتي وقرب مني فلين�صرين. 
شيء من اآلثار الواردة فيه)ع( :- 

وفي��ه اآث��ار ع��ن ج��ده النب��ي واأبي��ه الو�ص��ي، منها: ع��ن اأمر 
املوؤمن��ني عليه ال�ص��الم، قال: )م��ا من فتنة اإال واأنا اأعرف �ص��ائقها 
وناعقها، ثم ذك��ر فتنة بني الثمانني واملائتني )قال(: فيخرج رجل 
من عرتتي ا�ص��مه ا�ص��م نبي، مييز بني احلق والباطل، ويوؤلف اهلل 

قلوب املوؤمنني على يديه(. 
واأ�ص��ار الر�ص��ول �ص��لى اهلل عليه واآله و�ص��لم بيده اإل��ى اليمن، 
وق��ال: ))�ص��يخرج رج��ل م��ن ول��دي يف ه��ذه اجلهة ا�ص��مه يحيى 

الهادي يحيي اهلل به الدين((. 
شيء مما قيل فيه)ع( :- 

ومن ال�ص��هادات التاريخية احلقة ما �ص��هد به لالإمام الهادي اإلى 
احل��ق ولالأئمة م��ن اأهل البي��ت احلافظ ابن حج��ر يف فتح الباري 
�ص��رح البخاري، حيث ف�صر بهم اخلرب النبوي املروي يف البخاري 
وغره، وهو: ))ال يزال هذا االأمر يف قري�ض ما بقي منهم اثنان((، 
فاأف��اد اأنه �ص��دق احلديث ببق��اء االأمر يف قري���ض باليمن من املائة 
الثالثة يف طائفة من بني احل�صن، قال: وال يتولى االإمامة فيهم اإال 

من يكون عاملاً متحرياً للعدل. 
اإلى قوله: والذي يف �ص��عدة وغرها من اليمن، ال �ص��ك يف كونه 

قر�صياً ؛ الأنه من ذرية احل�صن بن علي. 
وق��ال العالمة اإم��ام املحدثني يف ع�ص��ره، موؤلف بهج��ة املحافل 
يحي��ى بن اأبي بك��ر العامري يف الريا�ض امل�ص��تطابة م��ا لفظه : ثم 
يف زم��ن املعتم��د واملعت�ص��د واملقتدر اإل��ى امل�صتع�ص��م اآخر ملوك 
العبا�ص��يني، حترز اأهل البيت اإلى بلدان ال يق��در عليهم فيها مثل: 
جي��الن وديلم��ان وما يواليه��ا من ب��الد العجم، ومثل جن��د اليمن 
ك�ص��نعاء و�ص��عدة وجهاتها، وا�ص��توثق اأمرهم وقاموا باالإمامة 
ب�ص��روطها قاهري��ن ظاهري��ن، فقام منه��م بنجد اليمن نحو ب�ص��ع 
وع�ص��رين اإماماً اأوله��م واأوالهم بالذك��ر االإمام اله��ادي يحيى بن 
احل�ص��ني ب��ن القا�ص��م ب��ن اإبراهيم ب��ن اإ�ص��ماعيل ب��ن اإبراهيم بن 
احل�ص��ن املثنى، كان مولده باملدينة، ومن�صاوؤه باحلجاز، وتعلمه 
به وبالعراق، وظهور �ص��لطانه باليمن �صنة ثمانني ومائتني، وكان 
ج��اء اإلى اليمن وقد عم بها مذهب القرامطة والباطنية، فجاهدهم 
جه��ادًا �ص��ديدًا، وجرى ل��ه معهم نيف وثمانون وقع��ة مل ينهزم يف 

�صيء منها، وكان له علم وا�صع، و�صجاعة مفرطة. 
اإل��ى قوله: ثم قام بعد الهادي ولده املرت�ص��ى حممد بن يحيى، 
ثم ولده النا�ص��ر اأحمد بن يحيى، وكانا ممن جمع خ�ص��ال الكمال 
والف�ص��ل كاأبيهم��ا، ودفنا اإلى جنبه ب�ص��عدة، وم��ن ذريتهما اأكرث 

اأ�صراف اليمن. 
ثم �ص��اق يف تعداد االأئمة ف��اأورد قطعة تاريخية، وبحثاً نفي�ص��اً 
يدل على غزارة علم واطالع واإن�صاف واعرتاف باحلق وبعد عن 

االإنحراف. 
وقال ابن حزم �ص��احب املحلى - يف ذكر اأوالد االإمام النا�صر - 
ما لفظه: واحل�ص��ن املنتخب، والقا�صم املختار، وحممد )املهدي(، 
بنو اأحمد النا�صر بن يحيى الهادي بن احل�صني بن القا�صم الر�صي 
ب��ن اإبراهيم طباطب��ا، وليحيى هذا امللقب باله��ادي راأي يف اأحكام 

الفقه قد راأيته مل يبعد فيه عن اجلماعة كل البعد..اإلى اآخره. 
وقال ن�ص��وان احلمري يف كتاب احلور العني �ض691ما لفظه: 

واأول م��ن دع��ا باليم��ن اإلى مذه��ب الزيدية ون�ص��ر مذه��ب اأئمتهم 
يحيى بن احل�صني بن القا�صم بن اإبراهيم بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم 
بن احل�ص��ن بن احل�ص��ن بن علي بن اأبي طالب، ولقبه الهادي اإلى 

احلق . 
خروجه إلى اليمن:- 

وملا انت�ص��رت ف�ص��ائله، وظهرت اأنواره و�صمائله، وفد اإليه وفد 
اأهل اليمن، ف�ص��األوه اإنقاذهم من الفنت، ف�ص��اعدهم وخرج اخلرجة 
االأولى، ثم كر راجعاً ملا �ص��اهد من بع�ض اجلند اأخذ �ص��يء ي�ص��ر 
م��ن اأم��وال النا�ض، فنزل باأهل اليمن من ال�ص��دائد والفنت ما ال قبل 
لهم به، فعاودوا الطلب وت�صرعوا اإليه، فاأجابهم وخرج ثانياً عام 

اأربعة وثمانني. 
ومن كالمه املاأثور: )يا اأهل اليمن لكم علي ثالث: اأن اأحكم فيكم 
بكتاب اهلل و�ص��نة ر�صوله �ص��لى اهلل عليه واآله و�صلم، واأن اأقدمكم 
عن��د العطاء، واأتقدمكم عند اللقاء، ويل عليكم: الن�ص��ح، والطاعة 
ما اأطعت اهلل(. ولقد اأق�صم يف بع�ض مقاماته اأنه ال يغيب عنهم من 

ر�صول اهلل اإال �صخ�صه )اإن اأطاعوه(. 
ولقد حكى عامل من علماء ال�صافعية - و�صل من العراق لزيارته 
- من علمه وعدله وف�ص��له و�ص��رته النبوية ما بهر االألباب، واأنه 
�ص��اهده يتولى بي��ده الكرمية معاجل��ة اجلرحى، ويتولى بنف�ص��ه 
اإطع��ام اليتام��ى وامل�ص��اكني، وغ��ر ذلك مم��ا هو م�ص��هور، وعلى 

�صفحات التاريخ م�صطور. 
اإذا كان ف�ص��ل امل��رء يف النا���ض ظاهرًا *** فلي���ض مبحتاج اإلى 

كرثة الو�صِف 
عبادته )ع( :- 

روى �ص��ليم الذي كان يتولى خدمته: اأنه تبعه يف بع�ض الليايل، 
وكان ي�ص��ر مع االإمام اإلى املو�ص��ع الذي يبيت فيه ثم ين�ص��رف، 
ويف تل��ك الليل��ة راأى اأن يبيت على الب��اب - ومل يعلم به االإمام - 
لينظر ما ي�ص��نع، قال: ف�ص��هر الليل اأجمع ركوعاً و�صجودًا، وكنت 

اأ�صمع وقع دموعه، ون�صيجاً يف حلقه )ع(. 

مؤلفاته )ع( :- 
1 _ كتاب االأحكام يف احلالل واحلرام . 

2_ كتاب املنتخب . 
3_ كتاب الفنون . 

4_ كتاب امل�صائل . 
5_ كتاب التوحيد . 
6_ كتاب القيا�ض . 

7_ كتاب امل�صرت�صد . 
8_ كتاب الرد على اأهل الزيغ . 

9_ كتاب االإرادة وامل�صيئة . 
01_ كتاب الر�صاع . 
11_ كتاب املزارعة . 

21_ كتاب اأمهات االأوالد . 
31_ كتاب العهد . 

41_ كتاب تف�صر القراآن �صتة اأجزاء . 
51_ معاين القراآن ت�صعة اأجزاء . 

61_ كتاب الفوائد ، جزاآن . 
71_ كتاب م�صائل الرازي ، جزاآن . 

81_ كتاب ال�صنة . 
91_ كتاب الرد على ابن احلنفية . 
02_ كتاب تف�صر خطايا االأنبياء . 

12_ كتاب اأبناء الدنيا . 
22_ كتاب الوالء . 

32_ كتاب م�صائل احل�صني بن عبداهلل )الطربي( . 
42_ م�صائل ابن اأ�صعد . 

52_ كتاب جواب م�صائل ن�صارى جنران . 
62_ كتاب بوار القرامطة . 

72_ كتاب اأ�صول الدين . 
82_ كتاب االإمامة واإثبات النبوة والو�صاية . 

92_ كتاب م�صائل اأبي احل�صني . 
03_ كتاب الرد على االإمامية . 

13_ كتاب الرد على اأهل �صنعاء والرد على �صليمان بن جرير. 
23_ كتاب البالغ املدرك يف االأ�صول �صرحه االإمام اأبو طالب . 

33_ كتاب املنزلة بني املنزلتني . 
وفاته )ع( :- 

قب�ص��ه اهلل اإليه �صهيدًا بال�صم، وهو يف ثالث وخم�صني �صنة، ليلة 
االأح��د لع�ص��ر بقني من ذي احلجة �ص��نة ثمان وت�ص��عني ومائتني، 
ودفن يوم االثنني يف قربه ال�ص��ريف املقاب��ل ملحراب جامعه الذي 
اأ�ص�ص��ه ب�صعدة، وروى ال�ص��يد اأبو العبا�ض عليه ال�صالم اأنه نعي 
اإلى االإمام النا�ص��ر االأطرو�ض فبكى بنحيب ون�صيج، وقال: اليوم 
انهد ركن االإ�ص��الم. . م�ص��هده ب�ص��عدة من اأر���ض اليمن، وقد كان 
علي��ه ال�ص��الم راأى ن��ورًا �ص��اطعاً يف حال حيات��ه، واختط اجلامع 
املقد���ض عل��ى جذوة ذل��ك الن��ور. ذكر ذل��ك بتمامه يف )االأ�ص��انيد 
اليحيوي��ة( يف ق�ص��ة ال ي�ص��ع احلال االإتي��ان به��ا، وكان ذلك اأول 
اأ�ص��ا�ض ل�ص��عدة هذه املوجودة املعمورة بربكته، وكانت �صعدة 

القدمية حتت جبل تلم�ض كما هو امل�صهور. 

 ) ) ع  ب���������ن احل��������س��������ني  ي�����ح�����ي�����ى  إل������������ى احل������������ق  ال�����������ه�����������ادي  اإلم������������������ام 

نظم��ت موؤ�ص�ص��ة االإمام اله��ادي الثقافي��ة فعالية 
توعوية بعنوان " اإ�ص��اءات حول �صخ�ص��ية االإمام 
اله��ادي اإل��ى احل��ق"، مبنا�ص��بة ذكرى قدوم��ه اإلى 

اليمن.
ويف الفعالية التي ح�ص��رها وزير العدل القا�ص��ي 
اأحم��د عقبات ورئي���ض رابطة علماء اليم��ن العالمة 
�صم�ض الدين �صرف الدين، اأ�صار رئي�ض جمل�ض اإدارة 
وكالة االأنباء اليمنية �صباأ رئي�ض التحرير �صيف اهلل 
ال�صامي اإلى التعامل ال�صيا�صي الذي كان عليه االإمام 
اله��ادي واتباع��ه للمنهجية القراآني��ة يف التعامل مع 

النا�ض.
اأن  ا�ص��تطاع  اله��ادي  االإم��ام  اأن  اإل��ى  واأ�ص��ار 
يجع��ل اليمني��ني يتحرك��ون كاأمة واحدة ت�صت�ص��عر 
م�ص��وؤوليتها م��ن خالل التعام��ل مبنهجية �صيا�ص��ية 
ناجحة اأ�ص�ص��ت ال�ص��تمرار الدول��ة الزيدية يف اليمن 

الأكرث من األف عام.
واأكد اأن املنهجية ال�صيا�ص��ية التي انتهجها االإمام 
اله��ادي يف اإدارت��ه ل�ص��وؤون الدولة، جعل��ت الأحكام 

اهلل قيمته��ا واأهميتها .. مبينا اأن ال�صيا�ص��ة واالإدارة 
احلكيم��ة والناجح��ة لالإم��ام الهادي مثل��ت قدوة يف 
ال�صرة وال�ص��لوك واملنهج وو�صعت اأ�ص�ض حقيقية 
يت��م التعامل بها كوثيقة �صيا�ص��ية واتفاق �صيا�ص��ي 

الإدارة الدولة واالأمة.
وراأى ال�ص��امي اأن ال�ص��لطة يف نظ��ر االإمام الهادي 
كانت م�ص��وؤولية ولي�صت غنيمة، باعتبار اأن هذه هي 
ال�صيا�ص��ة احلقيق��ة يف االإ�ص��الم ويف منهجيت��ه التي 
اأر�ص��اها بحر�ص��ه على خدمة النا�ض وتفق��د اأحوال 

الفقراء وامل�صاكني واالأيتام وغرهم.
فيم��ا تط��رق العالم��ة عبداهلل حم��ود الع��زي اإلى 
حي��اة االإمام الهادي الفكرية والفقهية واأهم موؤلفاته 
والع��دل  باالإمام��ة  املتعلق��ة  والر�ص��ائل  والكت��ب 
واالأخ��الق واالآداب وردود االأئم��ة ح��ول خمتل��ف 

الق�صايا وامل�صائل .
اله��ادي  لالإم��ام  الفقهي��ة  الكت��ب  اإل��ى  واأ�ص��ار 
واإدارته للدولة واأبرز املظاهر التاأ�ص��يلية واالأبعاد 
احل�ص��ارية يف تراث االإمام الهادي الفكري وتركيزه 

على تر�ص��يخ عظم��ة اهلل وقدرته ومتي��زه يف النظرة 
املو�صوعية للقراآن الكرمي خا�صة يف جمال العقيدة .
بدوره ا�صتعر�ض ع�ص��و رابطة علماء اليمن خالد 

مو�ص��ى، بع�ض من مواقف االإمام الهادي امل�ص��ئولة 
والرتبوي��ة  التنويري��ة  �صخ�ص��يته  ع��ن  واملع��ربة 
وال�صيا�ص��ية، الت��ي نبغ��ي اأن يك��ون عليه��ا احلاكم 

وتوجهات��ه ونظريات��ه املرتبط��ة مبنهجي��ة الق��راآن 
الكرمي.

ولفت اإلى اأن االإمام الهادي ات�ص��م بعلمه الوا�ص��ع 
املرتبط بالقراآن الكرمي يف كل جماالت احلياة خا�صة 
املج��ال ال�صيا�ص��ي .. م�صتعر�ص��ا بع���ض ال�ص��واهد 
العملية لرتباط الإم��ام الهادي باهلل تعالى والقراآن 

الكرمي واأحكامه واآدابه.
م��ن جهت��ه تط��رق حمم��د القمع��ي، اإل��ى اجلانب 
الرتب��وي عند االإم��ام زيد .. وقال " لق��د جاء االإمام 
اله��ادي يف مرحل��ة كان��ت االأم��ة بحاجة اإلي��ه ليقدم 
موقف��ا عملي��ا يربي م��ن خالل��ه االأمة عل��ى االلتزام 

باملبادئ والقيم واحرتام الدين ".
ولفت اإلى املنهجية التي �صار عليها االإمام الهادي 
يف جت�ص��يده حلركة الر�ص��ول �ص��لى اهلل علي��ه واآله 
و�ص��لم واخلط��اب الق��راآين للم�ص��طفى يف ما يت�ص��ل 
باالإميان واأمر اجلهاد واالإتباع وال�صرب واال�صتقامة 
والت�صليم واخل�صوع هلل والقتال والدعوة اإلى كتاب 

اهلل عز وجل.

فعالية توعوية في صنعاء مبناسبة ذكرى قدوں اإلماں الهادي إلى اليمن
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ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
ات�س��ح جلي��ا اأن االأمة ال ت�ستطيع اأن تدافع عن دينه��ا, وال ت�ستطيع اأن تدافع 
ع��ن نف�سها وهي ما تزال فاقدة لقوتها ال�سروري الذي الزراعة اأ�سا�سه, ولي�س 
اال�ست��راد. اأ�سب��ح �سرط��ًا, اأ�سب��ح اأ�سا�س��ًا, اأ�سب��ح �سروريًا االهتم��ام بجانب 

الزراعة يف جمال ن�سر االإ�سالم اأ�سد من حاجة امل�سلي اإلى املاء ليتو�ساأ به..

حماقة يف النظرة اإل��ى الدين، ويف النظرة اإلى 
اجلن��ة، يف النظرة اإلى اهلل �ص��بحانه وتعالى، اأن 
اأت�ص��ور اأنا، ومن اأنا؟. اأن با�صتطاعتي اأن اأر�صم 
لنف�ص��ي طريقاً هادئة، طريقاً ال ت�ص��غلني عن اأي 
�ص��يء من اأمور ديني، ال ت�ص��غلني عن اأي �صيء 
م��ن اأمور دنياي واأ�ص��ل اإلى اجلن��ة بكل هدوء، 
لك��ن اأولئك االأنبياء )�ص��لوات اهلل عليهم( كانوا 
الطري��ق  ي�ص��لكوا  اأن  اإل��ى  احتاج��وا  م�ص��اكني 

ال�صاقة اإلى اهلل.
�ص��يد االأنبياء واملر�ص��لني )�ص��لوات اهلل عليه 
ِ ال  وعلى اآله( اهلل يقول له: }َفَقاِتْل يِف �َص��ِبيِل اهلَلّ
�ِض امْلُوؤِْمِننَي{)الن�صاء: من  ُتَكَلُّف اإِاَلّ َنْف�َصَك َوَحِرّ

ِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك{ االآية48( }َفا�ْص��َتِقْم َكَما اأُ
رَبَ اأُوُلوا  رِبْ َكَما �صَ )هود: من االآية1211( }َفا�صْ
�ُص��ِل{)االأحقاف: م��ن االآية53(  اْلَع��ْزِم ِم��َن الُرّ
َعَلْيِه��ْم{ َواْغُل��ْظ  َوامْلَُناِفِق��نَي  ��اَر  اْلُكَفّ }َجاِه��ِد 
)التحرمي: من االآية9(. ر�صول اهلل )�صلوات اهلل 
عليه وعلى اآله( وهو �صيد املر�صلني، وهو من هو 

يف اإميانه باهلل، وقربه من اهلل. 
اإذًا فاالإن�صان يقي�ض نف�صه بر�صول اهلل )�صلوات 
اهلل علي��ه وعلى اآله( اأنه ملاذا ذلك الرجل العظيم 
ال��ذي قال اهلل لنا يف مقام النظرة اإليه: }َلَقْد َكاَن 
 َ ِ اأُ�ْصَوٌة َح�َصَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو اهلَلّ َلُكْم يِف َر�ُصوِل اهلَلّ
َ َكِثرًا{ )االأحزاب:12(.  َواْلَيْوَم ااْلآِخَر َوَذَكَر اهلَلّ

اأ�ص��بحت املاأ�ص��اة جدًا لدى امل�ص��لمني اأنه لي�ض 
يوؤمن��ون  ه��م  ق�ص��ية  تق�ص��ر يف  فق��ط جم��رد 
باأهميته��ا، ويوؤمنون باأنها ج��زء مهم من دينهم: 
االهتم��ام باأمر امل�ص��لمني، االهتم��ام باأمر الدين، 
والن�ص��ارى  اليه��ود  م��ن  اهلل  اأع��داء  حمارب��ة 
وعمالئهم، مل يعد هناك �ص��عور تقريباً عند كثر 
من النا���ض وخا�ص��ة داخلنا نح��ن الزيدية، من 

اأ�صبحوا يف اأحط م�صتوى من الوعي.
قد ن�ص��عر باأن هذه الق�ص��ية مهم��ة ولكن نبدو 
مق�ص��رين فه��ذا ال باأ���ض ميث��ل نقلة جي��دة، بل 
اأحيان��اً وعند الكثر، ب��ل وعند بع�ض املتعبدين 
اأي�ص��اً تبدو ق�ص��ايا ال اأهمية لها، واأ�صياء خارج 

اإطار ما يج��ب اأن نهتم به من اأمر ديننا، اإذا كان 
هن��اك حال��ة مثل هذه حت�ص��ل عند اأي �ص��خ�ض 
من��ا فلينظ��ر اإلى ما ح��كاه اهلل �ص��بحانه وتعالى 
عن ر�ص��وله حممد )�صلوات اهلل عليه وعلى اآله( 
اأنه هو ُكّلف باأن مي�ص��ي ولو مبف��رده يف الطريق 

ال�صاقة.
الطرق االأخرى قد تك��ون كثرة عند النا�ض، 
وق��د ينطلق بع�ض النا�ض فيها باإعجاب اأي�ص��اً، 
باإعجاب باأنه قد ر�ص��م لنف�ص��ه طريق �ص��الم من 
اأح�ص��ن الطرق، ما ال��ذي ينتج منها؟ ينتج منها 
تق�ص��ر يف الق�صايا التي هي بالغة االأهمية عند 
اهلل، ع��دم �ص��عور باأهميتها، وقد يرى نف�ص��ه يف 

االأخر يف و�صعية �صيئة جدًا، ب�صبب تق�صره، 
ق��د يكون قد ر�ص��م لنف�ص��ه طريقاً ويرى نف�ص��ه 
اأي�ص��اً اأنه م�صلم، وقد ياأتي الواقع فيك�صف ولو 
مل يك��ن اإال ي��وم القيام��ة فرى اأن��ه كان قد كفر 
فعاًل، اأ�صبحت تلك الطريقة التي ر�صمها لنف�صه 
اإمن��ا هي طريق اأبعدته ع��ن اهلل، طريق جعلته 
بعي��دًا ع��ن اجلن��ة، طري��ق اأدت به اإل��ى النار. 
��ُموا  الدر���ض الثاين �صل�ص��لة اآل عم��ران َواْعَت�صِ

ِ ِبَحْبِل اهلَلّ

السيد / حسني بدرالدين احلوثي 
/ رضوان اهلل عليه .

.فه��و يقول لهم عل��ى فر�ض اأنك��م تقولون: }َنْخ�َص��ى اأَْن 
��يَبَنا َداِئَرٌة{ )املائدة: من االآية25( اخ�ص��وا من ميكن  ُت�صِ
اأن ي�ص��ربكم ب�ص��رعة، الدائ��رة معناه��ا ]رمب��ا يرجع يلف 
ال�ص��ريط علينا .. رمبا .. هم قالوا: اليمن من �صمن البلدان 
التي قال��ت اأمريكا اأن فيه��ا اإرهابيني، وقالوا م�ص��ر وقالوا 
م��دري ف��ني وقالوا .. رمب��ا .. [ لك��ن اهلل يق��ول: اإذا كنتم 
تخ�ص��ون دائرة وتقولون هكذا فافهموا باأنكم �صتتعر�صون 
لغ�ص��ب �ص��ريع، انتقام عاجل، )الفاء( يف }َفَع�َص��ى{ يفيد 
ُ اأَْن َياأِْتَي  التعاق��ب وتعاقب االأحداث ب�ص��رعة }َفَع�َص��ى اهلَلّ
ِبُحوا{ )املائدة: من االآية25(  ِباْلَفْتِح اأَْو اأَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُي�صْ
وا  �َصُرّ ِبُحوا َعَلى َما اأَ ما كاأنها اإال ع�ص��ية اأو �ص��حاها، }َفُي�صْ
يِف اأَْنُف�ِص��ِهْم َناِدِم��نَي{ )املائدة: من االآية25( على ما كان يف 
واقع قلوبهم، تلك القلوب املري�صة من اأ�صياء، هي احلقائق 

التي على اأ�صا�صها ينطلقون نحو امل�صارعة.
وا يِف اأَْنُف�ِص��ِهْم{ )املائدة: م��ن االآية25(  }َعَل��ى َما اأَ�َص��ُرّ
يقول لهم - وهو العامل بذات ال�ص��دور - قولكم: }َنْخ�َصى 
��يَبَنا َداِئ��َرٌة{، جم��رد كالم لك��ن هن��اك �ص��يء اأنتم  اأَْن ُت�صِ

ت�صرونه �صت�صبحون على ما اأ�صريتم يف اأنف�صكم نادمني.
وحينه��ا تتجل��ى احلقائ��ق، وعندم��ا تتعاق��ب االأحداث 
تتجل��ى احلقائق وتك�ص��ف احلقائق ب�ص��كل يجع��ل النا�ض 
ينده�ص��ون }َوَيُق��وُل اَلِّذي��َن اآَمُنوا اأََه��وؤُالِء اَلِّذيَن اأَْق�َص��ُموا 
ُه��ْم مَلََعُكْم{ )املائدة: من االآية35( اإذا  اِنِهْم اإَِنّ ِ َجْهَد اأَمْيَ ِب��اهلَلّ
ك�ص��فت التقاري��ر، ك�ص��فت االأوراق، ك�ص��فت احلقائق اأنهم 
كان��وا عمالء، وكانوا على تواط��وؤ مع كذا وكانوا على لقاء 

مع فالن، وكانوا .. وكانوا.
ح�ص��ل مثل هذا يف اإيران بنحٍو عجيب، ملك اإيران اأ�صبح 
م��ن النادم��ني، بع��د اأن اقتح��م ال�ص��باب امل�ص��لم يف اإي��ران 
ال�ص��فارة االأمريكية كم اكت�ص��فوا من التقارير، كم اكت�صفوا 
من االأ�صرار التي ك�صفت حقائق كثرة، جعلت النا�ض يرون 
اأولئ��ك الذين كانوا يقدمون اأنف�ص��هم وطنيني، وخمل�ص��ني 
واأنه��م اأحياناً ينطلقون بعبارات قا�ص��ية �ص��د تل��ك الدولة 
اأو تل��ك، �ص��د اأمريكا واإ�ص��رائيل }اأََه��وؤُالِء اَلِّذيَن اأَْق�َص��ُموا 
ُهْم مَلََعُك��ْم{ )املائدة: م��ن االآية35(  اِنِه��ْم اإَِنّ مْيَ ِ َجْه��َد اأَ ِب��اهلَلّ

كيف انك�ص��فوا عمالء، كيف انك�ص��فوا خونة، كيف انك�صفوا 
متاآمرين، كيف ك�ص��فتهم الوثائق واالأ�ص��رار، كيف انك�صفت 

بطريقة مده�صة.
كان��ت وثائ��ق مهمة اكت�ص��فوها يف ال�ص��فارة االأمريكية يف 
طهران ترجموها باللغة العربية وطبعوها ون�صروها، وكم 
داخلها م��ن موؤامرات. وكم داخلها من العمالء يتاآمرن على 
�صعوبهم، وهم يقدمون اأنف�صهم باأنهم وطنيون وخمل�صون، 
ُرون بعبارات �ص��د تل��ك الدولة اأو تلك  واأنه��م اأحيان��اً َيَتَنَمّ

الدولة.
الحظ من الذي �ص��يقول هذا من الذي �ص��يفرح بهذا؟. هم 
الذي��ن اآمنوا؛ الأنهم من �ص��يزدادون اإميان��اً، ومن يزدادون 
وعي��اً، م��ن ي��زدادون فهماً، عندم��ا ينطلقون فر�ص��خوا يف 
اأنف�ص��هم اإمياناً واعياً على �ص��وء ما يحكي��ه القراآن الكرمي، 
فه��م يف واقعه��م وكاأنهم موؤمن��ني بغيب، لك��ن عندما يرون 
االأح��داث تتجل��ى ف��رون اأن ذلك االإمي��ان الذي هو �ص��به 
اإميان بغيب ي�صبح حقائق ي�صاهد اأمامهم. يبادرون اإلى اأن 
يفرحوا فيرت�ص��خ االإميان ب�صكل اأكرث واأكرث ويزداد وعيهم 

اأكرث واأكرث.
األي���ض االإن�ص��ان يزداد فهم��اً، وي��زداد وعي��اً عندما يجد 
احلقائ��ق تتك�ص��ف على وفق م��ا هو يعتقد؟. عل��ى وفق ما 
يرى؟. بل��ى. }َوَيُقوُل اَلِّذي��َن اآَمُنوا اأََهوؤُالِء اَلِّذيَن اأَْق�َص��ُموا 
��َبُحوا  ْعَماُلُهْم َفاأَ�صْ ُهْم مَلََعُك��ْم َحِبَطْت اأَ َنّ اِنِه��ْم اإِ ِ َجْهَد اأَمْيَ ِب��اهلَلّ

َخا�ِصِريَن{ )املائدة:35(.
اأ�ص��بحوا خا�ص��رين حقيقة. �صاه اإيران اأ�ص��بح خا�صرًا، 
اأ�ص��بح اإن�ص��اناً مرفو�ص��اً عاملي��اً، مرفو���ض م��ن كل االأمم، 
ا�صتقبلته م�ص��ر فقط، وذهب اإلى م�صر وبقي فرتة يتجرع 
م��رارة القه��ر والذل، م��رارة القهر والذل كي��ف تخلى عنه 
من ظل عمره يخدمهم، القهر والذل على اأيدي ذلك ال�ص��عب 
الفاحت الذي قهر ذلك العميل فمات كمدًا وغيظاً، ودفن هناك 

يف م�صر.
ِ َجْهَد  }َوَيُق��وُل اَلِّذي��َن اآَمُنوا اأََهوؤُالِء اَلِّذيَن اأَْق�َص��ُموا ِب��اهلَلّ
��َبُحوا َخا�ِص��ِريَن{  �صْ ُهْم مَلََعُكْم َحِبَطْت اأَْعَماُلُهْم َفاأَ اِنِهْم اإَِنّ اأَمْيَ
)املائ��دة:35(. والأن الق�ص��ية م��ع اأهل الكتاب هي ق�ص��ية 

ال�ص��راع ع�ص��كري،  ميادي��ن  �ص��تى  مواجه��ة حقيقي��ة يف 
اقت�ص��ادي، �صيا�ص��ي، ثق��ايف، اإعالم��ي؛ والأن االآي��ات كلها 
ت�ص��ر يف اإطار اأو يف �ص��ياق خلق وعي لدى املوؤمنني، هدى 
م��ن اهلل ي�ص��رون عليه، حقائق تتك�ص��ف اأمامه��م، لتوؤهلهم 
الأن يكون��وا هم من يهاجم اأولئك، من ي�ص��رب اأولئك الذين 
ي�ص��عون الأن نكون بطاعتنا لهم كافرين بعد اإمياننا، اإلى اأن 
نتوالهم فن�صبح ظاملني كما اأ�صبحوا هم ظاملني، فن�صاركهم 

يف ظلمهم يف العامل كله.
عندم��ا نتخل��ى، عندم��ا نتوان��ى، اهلل يه��دد، ي�ص��ف م��ن 
َها اَلِّذيَن اآَمُن��وا َمْن َيْرَتَدّ  يح�ص��ل منه هذا باأنه مرت��د }َيا اأَُيّ
ِذَلٍّة  وَنُه اأَ ُهْم َوُيِحُبّ ُ ِبَقْوٍم ُيِحُبّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َف�َص��ْوَف َياأِْتي اهلَلّ
 ِ ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن يِف �َص��ِبيِل اهلَلّ َعَل��ى امْلُوؤِْمِن��نَي اأَِعَزّ
َوال َيَخاُف��وَن َلْوَم��َة الِئ��ٍم{ )املائ��دة: من االآي��ة45( األي�ض 
املق��ام مقام جه��اد؟؟ مق��ام حرك��ة؟. اإذًا فالت��واين التفريط 
هو نف�ص��ه يك�ص��ف اأن يف القل��ب مر�ض، القل��ب املري�ض هو 
معر�ض خلط��ورة بالغة اأن يتولى اليهود والن�ص��ارى، اإذًا 
فهو �ص��رتد �صي�صبح مطيعاً لهم فرتد عن اإميانه، في�صبح 

كافرًا.
َها اَلِّذي��َن اآَمُنوا َمْن َيْرَت��َدّ ِمْنُكْم َع��ْن ِديِنِه{. تاأتي  }َي��ا اأَُيّ
االآي��ة هذه م�ص��درة به��ذا النداء، الن��داء الذي ي�ص��ل اإلى 
َها اَلِّذيَن اآَمُنوا  اأعماق النفو�ض التي تدعي اأنها موؤمنة }َيا اأَُيّ
َم��ْن َيْرَتَدّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه{. االآية هذه تاأتي يف اإطار احلديث 
عن بني اإ�صرائيل ويف اإطار ال�صياق من بداية االآيات فهي ال 
تاأتي تتحدث عن مو�ص��وع اآخر }َمْن َيْرَتَدّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه{ 
م��اذا يعني يرتد عن دينه؟. ي�ص��بح كافرًا ي�ص��بح يهودياً، 

ي�صبح ن�صرانياً.
فكما قلنا �ش��ابقاً م��ن يتوانى، من يفرط، من يق�ش��ر، من 
تنطل��ي على نف�ص��ه عب��ارات اجلم��ود، عبارات الت�ص��ليل، 
فليح��ذر، وليعل��م اأن يف قلبه مر�ض، فاهلل قد حذر يف البداية 

باأن اأولئك الذين ي�صارعون اإمنا الأن يف قلوبهم مر�ض.
و�ص��واء كانت امل�ص��ارعة اأفقياً اأو عمودياً، عمودياً فوق، 
اأو م�ص��ارعة حت��ت كله��ا واح��دة، اأن��ت تخدمهم. اأ�ص��ارع 
فيهم، اأقدم خدمة لهم، اأنفذ موؤامرة معينة، اأو اأ�ص��ارع نحو 

التخلي عن مواجهته��م، ونحو التثبيط عن مواجهتهم، هي 
كله��ا واح��دة، هن��ا يختلف املر���ض. ولهذا ج��اءت بعبارة 
{ يف الدنيا  { م��ا كلم��ة }َمَر���ضٌ عام��ة }يِف ُقُلوِبِه��ْم َمَر���ضٌ
تطلق وحتتها اأنواع كث��رة؟. اأنواع كثرة جدًا، وما اأكرث 

اأمرا�ض القلوب، وما اأكرث اأمرا�ض القلوب.
ب��ل نح��ن الب�ص��طاء، نح��ن امل�ص��اكني يح�ص��ل يف قلوبنا 
د من  ُم��د وجُنِمّ مر���ض فيجعلن��ا ن�ص��ارع باجتاه حت��ت جَنْ
حولنا. طي��ب اإن هذا هو خدمة عالي��ة، خدمة مهمة لليهود 
والن�ص��ارى، التثبي��ط خدم��ة مهم��ة لليه��ود والن�ص��ارى، 
ولهذا هم يحاولون بكل و�ص��يلة اأن يتف��ادوا انبعاث االأمة، 

يتفادوها باأي و�صيلة.
يرتكون االآخرين هم ي�صربون، ويتلقون اجلفاء، يرتكون 
ه��ذا ه��و الذي يزح��ف ليتلقى اجلف��اء ويتلقى اخل�ص��ارة؛ 
الأنه��م يريدون اأن نبق��ى ماذا؟ قاعدين، واأن يثبط بع�ص��نا 
بع�صاً؛ الأن هذا هو نف�صه يوفر عليهم ال�صيء الكثر، ي�صهل 

مرور ونفاذ موؤامراتهم.
اإذًا فاأن��ت ق��د يكون يف قلب��ك مر�ض - ونعوذ ب��اهلل من اأن 
يك��ون يف قلوبن��ا مر���ض من ه��ذا الن��وع - فت�ص��ارع فيهم، 
ولك��ن باأ�ص��لوب اآخر ه��و اأ�ص��لوب القعود ع��ن مواجهتهم، 
التثبيط عن مواجهتهم، هو نف�ض ال�ص��يء، كما يقول اأولئك 
الذي��ن ي�ص��ارعون باجت��اه عمودي ف��وق بتنفي��ذ موؤامرات 
��يَبَنا َداِئ��َرٌة{ )املائدة:  واأعم��ال }َيُقوُلوَن َنْخ�َص��ى اأَْن ُت�صِ
من االآية25( تقول اأنت نف�ض العبارة واأنت تد�ض راأ�ص��ك يف 
يَبَنا َداِئَرٌة{ وكما يقدمون اأنف�صهم  الرتاب }َنْخ�َصى اأَْن ُت�صِ
لوه��م عل��ى ذل��ك املوق��ف، اأن��ت يف الداخ��ل  لالآخري��ن لُيبِجّ
قد ترى باأنك اإن�ص��ان حكي��م، واأن هذا هو ال��راأي، وهذا هو 
الت�ص��رف الواع��ي، لكن ال. احلكمة، اله��دى، الوعي هو اأن 
تنطل��ق انطالق��ة القراآن، ال ت�ص��ارع ال باجت��اه عمودي وال 

باجتاه حتت ت�صارع يف خدمتهم.

السيد / حسني بدرالدين احلوثي / رضوان اهلل عليه .

آيات من سورة املائدة.

م���ن ي���س���ارع إل����ى األع�������داء )خ����اس����ر( وس���ي���ن���دم ، وُي���ك���ش���ف واق��ع��ه

رس�������م ال����ط����ري����ق ف�����ي احل�����ي�����اة م�����ن خ����ص����ائ����ص ال����ل����ه ت����ع����ال����ى وح�����ده



لقي ع��دد م��ن جن��ود العدو ال�ص��عودي 
واملرتزق��ة م�ص��رعهم واأ�ص��يب اآخرون يف 
عمليات هجومية وك�ص��ر زحوفات وق�صف 

�صاروخي ومدفعي ا�صتهدف مواقعهم.
واأو�ص��ح م�ص��در ع�ص��كري اأن ع��ددًا 
من اجلنود ال�ص��عوديني قتلوا وجرحوا 
واللج��ان  للجي���ض  هجومي��ة  عملي��ة  يف 
ال�ص��عبية ا�ص��تهدفت موق��ع م�ص��تحدث 
وح��دة  ودم��رت   .. بنج��ران  نهوق��ة  يف 
كم��ني  يف  ع�ص��كريتني  اآليت��ني  الهند�ص��ة 
حمك��م مبوق��ع الطلعة وم�ص��رع وجرح 

من كانوا على متنهما .
ويف جي��زان نفذ اجلي���ض واللجان عملية 
هجومية على موقع ثاهر اجلمل قبالة جبل 
قي���س م��ا اأدى اإلى �ش��قوط قتل��ى وجرحى 
املدفعي��ة  ودك��ت   ، املرتزق��ة  �ص��فوف  يف 
جتمع��ات املرتزق��ة �ص��رق جب��ل ال��دود .. 
مدفعي��اً  ق�ص��فاً  اأن  اإل��ى  امل�ص��در  واأ�ص��ار 
ا�ص��تهدف جتمع��ات للجن��ود ال�ص��عوديني 
واملرتزقة قبالة منفذ علب ويف موقع �صهوة 

بع�صر حمققاً اإ�صابات مبا�صرة .

ويف جبهة ال�ص��احل الغربي تكبد الغزاة 
و املرتزق��ة قتلى وجرحى بينهم قيادات يف 
عملي��ة اإغارة على مواقعهم يف منطقة كيلو 
16 ، ودم��رت وح��دة الهند�ص��ة اآلية لهم يف 

اجلبلية .
واأك��د امل�ص��در م�ص��رع وجرح ع��دد من 
املرتزق��ة يف عملي��ة اإغ��ارة عل��ى مواقعهم 
مبديري��ة حيف��ان يف حمافظ��ة تع��ز ، و مت 
تدمر مدرعة ع�ص��كرية يف جبهة االأعبو�ض 

باملديرية وم�صرع من كانوا على متنها .
وذكر امل�ص��در اأنه مت ك�ص��ر زحف وا�صع 
للمرتزق��ة على مواقع اجلي���ض واللجان يف 
منطقة املفالي�ض بحيفان وتكبيدهم خ�صائر 
يف العدي��د والعتاد واغتنام اأ�ص��لحة ، ، كما 
مت ك�ص��ر زحف اآخ��ر للمرتزقة يف تبي�ص��عة 
بجب��ل حب�ش��ي اأ�ش��فر ع��ن �ش��قوط قتل��ى 
وجرحى يف �ص��فوفهم .. واأفاد امل�ص��در اأن 
عملية اإغ��ارة للجي���ض واللجان ال�ص��عبية 

عل��ى مواقع املرتزق��ة مبديرية امل�ص��لوب 
حمافظ��ة اجل��وف اأدت اإل��ى �ش��قوط قتلى 
وجرح��ى يف �ص��فوفهم ، و مت تدم��ر اآلي��ة 
ع�ص��كرية حمملة باملرتزقة يف جبهة العقبة 
مبديرية خب وال�ص��عف وم�صرع واإ�صابة 

من كانوا على متنها .
وق�ص��فت مدفعي��ة اجلي���ض واللج��ان 
ال�ص��عبية جتمعاً كب��رًا الأف��راد واآليات 
املرتزق��ة يف مديري��ة الغي��ل باملحافظ��ة 
العدي��د  يف  خ�ص��ائر  وكبدته��م  نف�ص��ها 
والعت��اد ، فيم��ا مت اإط��الق �ص��لية م��ن 
جتمع��ات  عل��ى  الكاتيو�ص��ا  �ص��واريخ 

املرتزقة يف جممع احلزم .
ولف��ت امل�ص��در اإل��ى اأن املدفعي��ة دك��ت 
جتمع��ات املرتزق��ة يف ال�ص��ريجة بكر�ض يف 

حمافظة حلج حمققة اإ�صابات مبا�صرة .
و اأ�ص��فرت عملي��ة هجومية عل��ى مواقع 
املرتزق��ة يف عدد من املواق��ع جنوب القرن 
مبديرية نهم عن م�ص��رع واإ�ص��ابة العديد 
منهم ، كما قتل وجرح عدد من املرتزقة اإثر 

تفجر يف املجاوحة واحلول باملديرية .

و  النب�وي  المس�جد  عل�ى  نخش�ى 
المس�جد األقصى م�ن األمريكيين 

واإلسرائيليين ألنهم حالة مشابهة 
لبط�ش وجب�روت بن�ي أمية 

في الماضي.
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الشاعر املغوار ابوكنن

خ���ل���ودي ف��ي��ه��ا  وال����ف����ردو�����س  دام 
ي����ا ح���ي���اة ال������ذل ه���ي���ه���ات ه��ي��ه��ات

ي���ا ���س��ح��اب اخل����ر ب��ال��ن�����س��ر ن���ودي
وام��ط��ري��ن��ا ال���ي���وم ب��االن��ت�����س��ارات

خ�����ري ���س��ع��ب��ي وم�����ن ف����احل����دودي
م��ل�����س��ي اجل��ب��ه��ات ع��اي�����س والم����ات

ع���دودي ل���ه  وال  ي��ح�����س��ى  ال  ج��ي�����س 
ب����اآي����ات ت�����س��ل��ح  اهلل  ك����ت����اب  م����ن 

ج���ه���ودي ب�������اذل  اهلل  ����س���ب���ي���ل  يف 
وال�����س��ه��ادة ف��خ��ر واج���م���ل ع��ب��ارات

وال���ي���م���ن ار�����س����ي وف���ي���ه���ا وج�����ودي
م��ن��ب��ع ال���ت���اري���خ م��ه��د احل�������س���ارات

ق��ب��ل ي��ت�����س��م��ى ال�����س��ع��ودي ���س��ع��ودي
ق��ب��ل م���ا ت��خ��ل��ق ق��ط��ر واالم�������ارات

رع������ودي وح����ن����ت  ب����رق����ي  مل�����ع  ال 
ب���ا ي�����ذوق اخل�����س��م ك���ا����س امل�����رارات

اأ�����س����ودي ت��������زاأر  جن������ران  رب�����ى  يف 
���س��ط��رت ب��ال��ع��ز اق�����وى ان��ت�����س��ارات

ع��زم��ي ا���س��ل��ب م��ن ���س��ال���س��ل ق��ي��ودي
ال�سعارات جميع  م��ن  اع��ظ��م  وا�سمي 

ع����ودي م������االن  الن  ل����و  واحل����دي����د 
ع���ودي ا���س��ل��ب م��ن ح��دي��د ال��والي��ات

ي���ا ج��ي��و���س احل�����زم ل��ل��خ��ل��ف ع���ودي
ال���ه���زمي���ة م��ك�����س��ب�����س واخل�������س���ارات

جم��ل�����س االأم������ن ال��ع��م��ي��ل ال��ي��ه��ودي
ي�������س���دروا ك��م��ا ي���ب���وا م���ن ق�����رارات

ع��ا���س��ف��ت��ه��م م���ا ت���زع���زع ���س��م��ودي
وال���ع���ق���االت وال��ل��ح��ئ امل�����س��ت��ع��ارات

دودي ال���را����س  يف  ب���ه  ع��د���س��ي  وان 
ن��ق��ل��ع��ه م���ن ب��ط��ن م���دف���ع ودان�����ات

خ���ل���ودي ف��ي��ه��ا  وال����ف����ردو�����س  دام 
ي����ا ح���ي���اة ال������ذل ه���ي���ه���ات ه��ي��ه��ات

يا حياة الذل هيهات هيهات

نقلت �ص��حيفة لوفيغارو الفرن�ص��ية، عن 
م�ص��در دبلوما�ص��ي و�ص��فته بالرفي��ع، اأن 
هيئ��ة البيعة يف ال�ص��عودية تنظر يف تعيني 
ويل لويل العه��د، الذي يرجح اأن يكون خالد 
بن �صلمان، وذلك متهيدًا لعزل �صقيقه االأكرب 
حممد بن �ش��لمان، وذلك ملواجهة ال�شغوط 
املوجه��ة للمملكة العربية ال�ص��عودية عقب 
مقت��ل ال�ص��حايف جم��ال خا�ص��قجي داخ��ل 

قن�صلية بالده يف اإ�صطنبول.

واأ�ص��افت ال�ص��حيفة، ع��ن امل�ص��در، اأن 
تعي��ني االأم��ر خالد بن �ص��لمان ك��ويّل لويل 
العه��د، يعني اأن �ص��قيقه حممد بن �ص��لمان 
�ص��يغادر من�ص��به يف امل��دى املتو�ص��ط، م��ا 
�ص��يحتفظ  �ص��لمان  ف��رع عائل��ة  اأن  يعن��ي 
بال�ص��لطة، وتلك هي اأولوية امللك..  اأما اإذا 
قامت هيئ��ة البيعة بتعي��ني ويل لويل العهد 
م��ن فرع اآخ��ر غر ف��رع امللك �ص��لمان، فاإن 
ذل��ك يعني اأن حممد بن �ص��لمان �ص��يحتفظ 

بال�ص��لطة يف نهاية ق�ص��ية جمال خا�صقجي 
املظلمة.. وقالت ال�صحيفة اإن هيئة البيعة 
اجتمعت الإعادة النظر يف و�ص��ع ويل العهد 
حممد بن �ص��لمان. واأكد م�ص��در دبلوما�صي 
يف باري�ض ل�ص��حيفة »لوفيغ��ارو« اأن هيئة 
البيعة ال�صعودية تعقد اجتماعات منذ عدة 
اأي��ام لهذا الغر�ض. وتتكون هذه اللجنة من 
7 اأع�ص��اء، حي��ث ميث��ل كل ع�ص��و اإح��دى 

الع�صائر ال�صعودية.

بدر1 الباليستي يضرب جتمعات املرتزقة قبالة جنران
واللج��ان  للجي���ض  ال�ص��اروخية  الق��وة  اأطلق��ت 
ال�ص��عبية، يوم اخلمي�ض، �ص��اروخا بالي�صتيا من طراز 
بدر1 على جتمعات ملرتزقة اجلي�ض ال�صعودي يف البقع 

قبالة جنران.
واأكد م�ش��در يف القوة ال�شاروخية اإ�شابة ال�شاروخ 
لهدفه بدقة، موقعا خ�صائر مبا�صرة يف �صفوف املرتزقة.
وكان��ت الق��وة ال�ص��اروخية ق��د اأطلق��ت الثالث��اء، 
عل��ى  ب��در1   ط��راز  م��ن  بالي�ص��تيني  �ص��اروخني 

جتمع لقيادات حتالف العدوان يف حمافظة ماأرب.
كم��ا اأن ق��وة االإ�ص��ناد املدفع��ي التابع��ة ملجاه��دي 
اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية ا�صتهدفت جتمعات مرتزقة 
اجلي�ض ال�ص��عودي غرب موقع ال�ص��دي�ض ويف �صحراء 
االأجا�ص��ر قبال��ة جن��ران حمققًة اإ�ص��ابات مبا�ص��رة يف 

�صفوفهم.
اإيل ذل��ك متكنت وحدة القنا�ص��ة يف اجلي�ض واللجان 
مرتزق��ة اجلي���ض  م��ن  قن���ض خم�ص��ة  م��ن  ال�ص��عبية 

ال�صعودي غرب موقع ال�صدي�ض.
يذك��ر اأن الق��وة ال�ص��اروخية اأطلق��ت يف ال���11 م��ن 
اأكتوب��ر اجلاري �ص��اروخا بالي�ص��تيا من نف���ض الطراز 

على جتمعات للمنافقني يف ع�صر.

يعت�رف  الع�دو  إع�الم 
في  جنوده  من   8 مبصرع 

جبهات ما وراء احلدود
اع��رتف اإع��الم الع��دو ال�ص��عودي اخلمي���ض 
مب�ص��رع  8 من اجلنود ال�صعودي يف مواجهات 
مع قوات اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية يف جبهات 

ما وراء احلدود .
وقالت تلك الو�ص��ائل اإن اجلنود ال�صرعى هم 
)الرقيب �صامي بن علي قمعي واجلنود م�صفر بن 
حم�ص��ن فهيد ال فطيح اليامي ومهدي بن �صايع 
فهيد ال فطي��ح اليامي واحمد بن �ص��الح جملي 
وحم��د ف��رج الكرب��ي وم�ص��فر حمم��د ال فروان 
اليامي وهادي �صالح ال مهري اليامي  ومعجب 

م�صلي القحطاين.

مصرع وجرح عدد من جنود العدو واملرتزقة في عمليات عسكرية

صحيفة فرنسية: هيئة البيعة تنظر في تعيني خالد بن سلمان وليًا لولي العهد في السعودية

قتلى وجرحى من املرتزقة إثر هجوم على مواقعهم بتعز
نف��ذ اأبطال اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية يوم 
اخلمي���ض ، عمليت��ني هجوميت��ني يف حمافظة 
تعز، فيما مت تدمر مدرعة بال�ص��احل الغربي 
.واأكد م�ص��در ع�ص��كري م�ص��رع وجرح عدد 
م��ن مرتزق��ة الع��دوان اإث��ر عملي��ة هجومية 
للجي���ض واللج��ان عل��ى مواقعه��م يف جبه��ة 
ع�ص��يفرة بتع��ز.. واأ�ص��ار اإل��ى اأن 5 مرتزقة 

لقوا م�ص��ارعهم وجرح اآخ��رون خالل عملية 
ا�ص��تهدفت  باملدفعي��ة  م�ص��نودة  هجومي��ة 
مواقعه��م يف حم��ور اجلرة بع�ص��يفرة .. ويف 
ذات ال�صياق اأفاد امل�ص��در اأن  اأبطال اجلي�ض 
واللج��ان دم��روا مدرع��ة للغ��زاة واملرتزقة  
ب�ش��اروخ موج��ه جنوب كيلو 16 بال�ص��احل 

الغربي وم�صرع من كان على متنها .


