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وقفات ولقاءات مسلحة ملختلف القبائل اليمنية ردًا على خرق العدوان وقف إطالق النار 

ضربات بالستية متزامنة تفتح أبواب اجلحيم  على 
جموع االرتزاق في فرضة نهم ومنفذ علب

■ قاصف1 تباغت قيادات االرتزاق مبأرب 
وتطهير ألوكار داعش في البيضاء

معسكرات التأهيل والتدريب تواصل رفد اجلبهات بدفعات عسكرية مؤهلة

خسرت  الس�عودية  األمريكية:  بوس�ت  واشنطن 
احلرب واحلوثي بات أكثر قوة من ذي قبل

حقول املوت
  موسم حصاد املرتزقة يتواصل في الساحل الغربي
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خاص / احلقيقة 

لق��اءات  اليمني��ة  القبائ��ل  خمتل��ف  نظم��ت 
ووقف��ات م�صلحة ناق�صت فيه��ا ت�صعيد حتالف 
الع��دوان ال�صعودي وخرقه لوقف اإطالق النار 
رغم التزام اجلي�ش واللجان ال�صعبية مببادرة 

رئي�ش اللجنة الثورية العليا.
فف��ي مديري��ة التحيت��ا مبحافظ��ة احلدي��دة 
قدم��ت اأ�ص��رة ال�صهيد داود �صليم��ان الزرنوقي 
قافل��ة غذائية ا�صنادا لأبط��ال اجلي�ش واللجان 
ال�صعبي��ة ، وتاأتي �صمن م�صان��دة ابناء  تهامة 

الداعم لأبطال اجلي�ش واللجان 
وع��ر الأه��ايل ع��ن عظي��م امتنانه��م جلهود 
املجاهدين املدافعني ع��ن �صيادة البلد وكرامة 
ال�صع��ب، موؤكدين ح�صورهم الدائم يف املعركة 
ال��ى جان��ب كل الأح��رار من ابن��اء املحافظات 

اليمنية .
ويف حمافظ��ة �صنع��اء نظ��م اأبن��اء بني جر 
الطي��ال وقف��ة احتجاجي��ة م�صلح��ة   بخ��ولن 
يوؤك��دون فيها  عل��ى ا�صتعدادهم لرفد اجلبهات 

باملقاتلني الأ�صداء وقوافل العطاء واجلود 
م��ن جهته��ا �ص��رت اأ�ص��رة ال�صهي��د  حمم��د 
�صادق العزي و�ص��ط ح�صد كبر من ابناء حي 
احل�صب��ة اجلنوبي��ة مبديري��ة الث��ورة، قافلة 
غذائي��ة وعينية رف��دا للجبه��ات ودعما لرجال 
الرج��ال من اأبط��ال اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية 
املرابطني يف جبهات البطولة وال�صرف والعزة 
ودمائه��م  ارواحه��م  يقدم��ون  م��ن  والكرام��ة 
رخي�ص��ة يف �صبيل الوط��ن والدفاع عن الر�ش 

والعر�ش.
كم��ا ُنظم��ت باأمان��ة العا�صم��ة عق��ب �صالة 
اجلمع��ة ، وقف��ات احتجاجي��ة للتنديد بجرائم 
الع��دوان واحل�ص��ار حت��ت عن��وان " لبي��ك يا 

ر�صول اهلل ".
ال�صع��ب  اأن  الوقف��ات  امل�صارك��ون يف  واأك��د 
الع��دوان  م��ن  �صن��وات  اأرب��ع  اليمن��ي وبع��د 
واحل�ص��ار واحلرب القت�صادي��ة وما �صنه من 
قناب��ل عنقودي��ة واأ�صلحة حمرم��ة ل�صتهداف 
الأطف��ال والن�ص��اء وتدم��ر مق��درات الب��الد، 

اأ�صبح اأقوى من ذي قبل، 

الث��ورة  مديري��ة  اأقام��ت  ال�صي��اق  ذات  يف 
ع�ص��ر يوم ال�صب��ت لقاء مو�صع للج��ان احل�صد 
ملديري��ة الثورة للمولد النب��وي ال�صريف وذلك 
حت��ت عن��وان "�صك��ر هلل عل��ى توفيق��ه لنجاح 
جل��ان احل�ص��د باملولد النب��وي" ملناق�صة تنفيذ 
توجيه��ات ال�صي��د القائ��د عبد امللك ب��در الدين 

احلوثي  .
وخ��الل اللقاء اأك��د احلا�صرون عل��ى اأهمية 
تنفيذ توجيهات ال�صيد القائد عبدامللك احلوثي 

وترجمه تلك التوجيهات على الواقع .
ويف حمافظة �صعدة قدم��ت الهيئة الن�صائية 
الثقافي��ة قافل��ة غذائي��ة ومالي��ة للمرابطني يف 

اجلبهات
القافل��ة  ه��ذه  اأن  احلا�ص��رات  وبين��ت 
املتوا�صع��ة لي�صت الأولى ول��ن تكون الأخرة 
وه��ي اأقل ما ميك��ن تقدميه لالإ�صه��ام يف معركة 

التحرر وال�صتقالل �صد قوى الطغيان.
ويف حمافظ��ة عمران نظم اأبناء املدينة  وقفة 
احتجاجية تندي��دًا بجرائم الع��دوان، واإعالن 
النف��ر العام لرف��د اجلبهات موؤكدي��ن وقوفهم 
�صف��ا واح��دا يف مواجه��ة قوى الع��دوان حتى 

حترير الوطن من الغزاة واملحتلني.
وخ��الل الوقفة قدم اأبناء قبائل مدينة عمران 
قافل��ة متنوعة، احت��وت على موا�ص��ي واأغنام 
وكميات من امل��واد الغذائي��ة املتنوعة ومبالغ 

مالي��ة ومالب���ش �صتوي��ة دعما لأبط��ال اجلي�ش 
واللجان ال�صعبية املرابطني يف جبهات البطولة 

وال�صرف.
ويف حمافظ��ة اإب عق��د لق��اء مو�ص��ع لل�صلطة 
التنفيذي��ة مبديريت��ي ذي  واملكات��ب  املحلي��ة 
ال�صف��ال وال�صي��اين لتح�ص��ني الأداء احلكوم��ي 
ورف��ع م�صت��وى الوعي لدى ال�صب��اب واحل�صد 

للجبهات �صد العدوان الغا�صم .
اأن  احلا�ص��رون  اأك��د  الفعالي��ة  وخ��الل  
احلكوم��ة تعت��ر نف�صه��ا خادمة له��ذا ال�صعب 
ولك��ن الأولوي��ة يف ه��ذه املرحلة ه��ي مواجهة 

العدوان 
ويف حمافظة املحوي��ت �صر القطاع الن�صائي  
يف بن��ي �صعد  مبحافظة املحويت  قافلة غذائية  
دعم��اً للمرابط��ني يف اجلبه��ات مبنا�صبة ذكرى 

املولد النبوي ال�صريف.
وخالل ت�صي��ر القافلة اأك��دت امل�صاركات اأن 
ال�صعب اليمني ب��ات يدرك م�صاره نحو التحرر 
والع��زة والكرام��ة واأن ل �صبي��ل اإل��ى ذلك اإل 
مبواجهة حتالف العدوان والت�صدي ملوؤامراته 

وخططه التدمرية التي يحملها لهذا ال�صعب.
القافل��ة  ه��ذه  اأن  احلا�ص��رات  ونوه��ن 
املتوا�صع��ة لي�صت الأولى ول��ن تكون الأخرة 
وه��ي اأقل ما ميك��ن تقدميه لالإ�صه��ام يف معركة 

التحرر وال�صتقالل �صد قوى الطغيان.

كم��ا نظم��ت قبائ��ل منطق��ة الغرب��ي الأعل��ى 
مبديري��ة جب��ل املحوي��ت  وقف��ة احتجاجي��ة 

تنديدا با�صتمرار جرائم العدوان.
وجددت قبائل املنطق��ة ا�صتمرار ال�صمود يف 
مواجهة العدوان وخمططاته وموا�صلة النفر 
نح��و اجلبهات لل��رد عل��ى جرائم ق��وى الغزو 

والحتالل وتطهر البالد من دن�صهم.
ويف حمافظ��ة ذم��ار نظمت عدد م��ن املدار�ش 
وقف��ات احتجاجي��ة تندي��دا بجرائ��م العدوان 
الطف��ال  ح��ق  يف  اأمريك��ي  ال�صهيو�صع��ودي 
والن�ص��اء واجلرائ��م الوح�صي��ة الت��ي يرتكبها 
ب�ص��كل يوم��ي، ناهيك عن احل��رب القت�صادية 

وتبعاتها على ال�صعب اليمني حجرا وب�صرا.
 ودعت الكلمات اإل��ى الثبات وال�صمود ورفد 
اجلبه��ات باملال والرجال حت��ى يتحقق الن�صر 

املوعود.
ويف حمافظ��ة البي�ص��اء ق��ام وف��د م�صائخ��ي 
وجهائي اعالمي برفقة اللواء �صالح بن �صالح 
الوهب��ي قائد كتائ��ب الوهبي بزي��ارة ميدانية 
ملجاهدي اجلي���ش واللجان ال�صعبية املرابطني 
بجبه��ة الوهبي��ة قانية لالطالع عل��ى احوالهم 
ومل�صاركته��م احتفالته��م بيوم املول��د النبوي 
ال�صريف املتزامن مع انت�صاراتهم التي حتققت 
خالل ت�صديهم للغ��زاة املحتلني ومنافقيهم من 

املرتزقة والعمالء

و و�صل الوف��د الزائر الى اخلطوط االمامية 
للجبه��ة والتق��ى بالأبط��ال املرابط��ني وا�ص��اد 
باملعنويات العالي��ة التي �صاهدها ومل�صها منهم 
وبحال��ة التاأه��ب وال�صتعداد الت��ام الذي بدى 

عليه البطال املرابطني. 
ونق��ل الل��واء الوهب��ي ومع��ه الوف��د الزائر 
حتايا القيادة الثورية وال�صيا�صية للمجاهدين 
املرابطني وحيا �صمودهم و ثباتهم ال�صطوري 
يف مواجهة قوى العدوان وتر�صانتها الع�صكرية 

وامكانياتها املالية والعالمية.
م��ن جانبه��م ثم��ن املرابط��ون البط��ال هذه 
الزي��ارة جمددي��ن عه��ود الوف��اء هلل ولر�صوله 
ولل�صي��د قائ��د الث��ورة عب��د املل��ك ب��در الدي��ن 
احلوث��ي وللقي��ادة ال�صيا�صية ممثل��ة بالرئي�ش 
ال�صاب��ر  اليمن��ي  ولل�صع��ب  امل�ص��اط  مه��دي 

ال�صامد.
كم��ا اأكد املرابطون انهم ثابتون ثبات اجلبال 
وانه��م ل��ن يتزعزعوا ع��ن مواقعهم قي��د اأمنلة 
متوعدين الع��دو ومنافقيه بالن��كال وبتلقينهم 
درو�ص��ا ل��ن ين�صوه��ا ودعوا كل ابن��اء ال�صعب 
اليمن��ي ال��ى املزيد م��ن ال�صر والثب��ات والى 
الوق��وف بجان��ب القي��ادة وال�صتم��رار يف رفد 
اجلبهات بامل��ال والرجال ك�صبيل وخيار حتمي 
ملجابهة العدوان وك�ص��ر كريائه وترميغ انفه 

برتاب اليمن الطاهر.
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احلقيقة- مازن الصوفي

ه��ذه امل��رة لي�ش ككل مرة فبع��د اأن كان��ت الغتيالت تطال  
ال�صخ�صيات الوطنية وال�صيا�صية والدينية من قبل املخابرات 
ال�صعودية الأمريكي��ة وت�صفيتها ل�صخ�صيات مل يكن يعترهم 
الحت��الل من �صم��ن مرتزقته وعبي��ده اأي ت�صفيت��ه للوجهاء 
الذين ن�صتطيع اأن نطل��ق عليهم ت�صمية الفئة املحايدة،  خوفا 
م��ن اأن يك��ون لهم موقف��ا يف اأحد الأي��ام رمبا ق��د يتعار�ش مع 

خمططاته ال�صتعمارية ..
ولك��ن املث��ر لالنتباه انه��ا ولأول م��رة منذ اإح��كام الغزاة 
ال�صيط��رة عل��ى ع��دن ال�صام��دة،  عم��د الحت��الل الأمريك��ي 
الإمارات��ي اإل��ى ت�صفي��ة �صخ�صي��ات لطاملا تفان��ت يف  خدمته 
ونفذت م�صروعاته ال�صتيطانية واأطاعت جميع اأوامره ،  ليكن 
مقاب��ل ذلك الوف��اء للم�صتعمر وملوقف اخلائ��ن الأبناء البلد مل 
ي�صفع لهم عند �صفاح مار�ش اقذر الأ�صاليب يف ت�صفية خ�صومه 
ال�صيا�صي��ني حيث اعتره الكثري��ن بالن�صخة املبطنة لداع�ش 
وعل��ى ما يظهر لل�صطح يت�ص��ح اأن حتالف العدوان ال�صعودي 

قد اخ��ذ مقولة هتلر على عني العتب��ار والتي م�صمونها يقول 
باأن احقر النا�ش هم من �صاعدوا امل�صتعمر على احتالل بلدانهم 
.. املدع��و ندمي ال�صنعاين �صخ�صية ع�صكرية عميلة وخائنة قد 
ال يعرف اأهميتها الكثريين عدا ال�صباط االإماراتيني وزمالئهم 
م��ن ال�صع��اودة وم��ن كان مع��ه يف جبه��ة تع��ز،  ذل��ك اخلائن 
ق��دم خدم��ات جماء لالحت��الل منذ ب��دء العدوان متقل��دا عددا 
م��ن املنا�ص��ب الع�صكرية و�صول اإلى قائ��د الفرقة التا�صعة يف  

كتائب ما ي�صمى باأبي العبا�ش املدعومة اإماراتيا 
يف يوم اخلام�س والع�صرين من ال�صهر اجلاري قرر االحتالل 
اإعفاءه من عمله واإغالق �صفحته اإلى الأبد لينال جزاء خيانته 
لأبن��اء جلدته،  معطيا التوجيه��ات لعمالئه ممن يطلقون على 
اأنف�صه��م قوات احلزام الأمن��ي لت�صفيته،  ليت��م قتله يف منزله 

بذرائع واهية ل يتقبلها عقل ذو ب�صرة ومنطق .
ما اأ�صافته هذه اجلرائم عن �صابقاتها اأن الحتالل   ي�صتخدم 
اأبناء البلد الواحد ليقتتلوا فيما بينهم،  والتي و�صلت اإلى حد 
ا�صتخدام��ه ملرتزقت��ه لالحرتاب فيم��ا بينهم منتهج��ا  اأ�صلوب 
الحتالل الرياطني �صابقا ) فرق ت�صد،(  لكي تخلو له ال�صاحة 

فينهب وي�صرق ويعمل ما ي�صاء بالء ح�صيب اأو رقيب ..
خ��الل ثالثة اأعوام ون�ص��ف من الغزو والحت��الل اأ�صبحت 
تل��ك املناط��ق الواقع��ة حت��ت �صيط��رة ال�صتعم��ار م�صرح��ا 
للفو�ص��ى والنتهاكات واجلرمي��ة مبختلف انواعه��ا و�صاحة 
ت�ص��م الل�صو�ش والقتل��ة وم�صا�صي الدم��اء الذين ين�صجون 

م�صروع العدو التخريبي والتدمري للوطن اأر�صا واإن�صانا .
اأك��ر م��ن اأربع��ة األف عملي��ة اغتي��ال منذ منت�ص��ف الفني 
وخم�ص��ة ع�ص��ر مبع��دل اأرب��ع جرائم يومي��ا طال��ت مواطنني 
وع�صكري��ني و�صيا�صي��ني م��ن خمتل��ف املكون��ات ال�صيا�صي��ة 
والفكرية اجلنوبية،  كما �صهدت مدينة عدن منذ �صيطرة قوات 
الغ��زاة عليها اأك��ر من ثالثمائ��ة عملية تفجري��ة و�صتة األف 
وخم�صمائ��ة عملي��ة �صطو م�صلح لعل اأبرزه��ا اقتحام م�صلحني 
جمهول��ني منزل الدكتورة جناة علي مقبل عميدة كلية العلوم 
ال�صحي��ة يف جامع��ة ع��دن وقتله��ا م��ع ابنه��ا �صام��ح وطفلته 

منت�صف �صهر مايو من العام اجلاري 
اأرق��ام وحقائق قد تك��ون �صادمة للكثري��ن ولكن ح�صب ما 
يق��ول اخل��راء واحلقوقيون اأن ما خف��ي كان اأ�صد واأعظم فما 

مت ذك��ره ه��و ما ت�صرب اإل��ى الإعالم ومل تكن ق��وات الحتالل 
ال�صعودي ترغب يف اأن ت�صل تلك احلقائق  اإلى عامة النا�ش. 

لقد مار�صت القوات الإماراتية منذ احتاللها لبع�ش املناطق 
اليمني��ة اأب�ص��ع اجلرائ��م يف التاريخ احلديث بح��ق املواطنني 
واأقلق��ت �صكين��ة كل ماه��و ح��ي وعبث��ت بالأخ�ص��ر والياب�ش 
وقلبت عاليها �صافلها ليتجلى معنى التحرر باملفهوم الأمريكي 
ال�صع��ودي يف ابه��ى �ص��وره م��ن اغت�ص��اب الأر���ش وهت��ك 

لالأعرا�ش وتدني�ش للقيم والأخالق.
تل��ك املمار�ص��ات الإجرامي��ة لل�صف��اح وزمرته دفع��ت اأبناء 
امله��رة اإل��ى اأن يفيق��وا م��ن غفلته��م وي�صح��وا م��ن �صباتهم، 
وايقظ��ت فيه��م الغ��رة ليخرج��وا اإل��ى ال�صاح��ات وامليادين 
ليقول��وا ب�ص��وت ع��ال ل لتواجد ق��وات الحت��الل ال�صعودي 
الإماراتي يف حمافظتنا،  فقد اأدركوا جيدا اأن امللوك اإذا دخلوا 
قري��ة اف�صدوها وجعل��وا اأهله��ا �صيعا،  وعما قري��ب �صيخرج 
اأبن��اء مدينة عدن وح�صرموت و�صب��وة  من �صمتهم و�صيتبني 
له��م اأنه لن يتحق��ق العي�ش بعزة وكرام��ة اإل مبقارعة املحتل 

واإعادته يف تابوت من حيث اأتى، واإن غدا لناظره قريب.

وقفات ولقاءات مسلحة ملختلف القبائل اليمنية ردًا على خرق العدوان وقف إطالق النار 

املناط������ق احملتلة تعيش التحرر باملفهوں الس������عودي األمريكي 
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وم��ع مرور �صن��وات العدوان، اع��رتف العامل 
اأجمع بق��وة و�صالبة وا�صتب�صال املقاتل اليمني، 
م�صتندين على ما ي�صطرونه يف اجلبهات رغم قلة 
الإمكانيات مقارنة مب��ا ميتلكه العدو من جيو�ش 

وتر�صانة حربية حديثة. 
وبالعودة اإلى ما يجرى يف مع�صكرات التدريب 
والتاأهي��ل وم��ا يتلق��اه املجاه��د م��ن تدريب��ات 
ومعارف يف فنون القتال وما تتطلبه اجلبهات من 

خرات.
واخل�ص��وع  االإمي��اين  الت��زود  يت��م  ففيه��ا 
الع�صكري��ة  للتدريب��ات، واكت�صابه��م  امله��ارات 
واخل��رات القتالي��ة التي حتاكي واق��ع املعركة 
احلقيقي��ة الت��ي يخو�صه��ا املجاه��دون مع قوى 

الغزو والحتالل مبختلف اجلبهات.
فخ��الل كل �صهر يتم تخرج العديد من الدفعات 
الع�صكري��ة القتالي��ة والتخ�ص�صي��ة والت��ي ق��د 
يتع��دى عدده��ا املئ��ات، ورفد اجلبه��ات باملئات 
من املجاهدين املوؤمنني بعد خ�صوعهم لتدريبات 
والتكتي��كات  ال�صلح��ة  خمتل��ف  عل��ى  مكثف��ة 
وهند�ص��ة  وقن���ش  اقتحام��ات  م��ن  الع�صكري��ة 

ودروع وغرها من الق�صام.
■ ■ ■

ففي ه��ذا الأ�صب��وع تخرج��ت دفع��ة ع�صكرية 
قتالي��ة يف املنطقة الع�صكري��ة اخلام�صة من اأبناء 
حمافظ��ة رمي��ة با�ص��م دفع��ة الر�ص��ول العظ��م 
�صلوات اهلل عليه واله وبح�صور قيادة ع�صكرية

وخالل حفل التخرج هناأت القيادات الع�صكرية 
كافة اخلريجني من اف��راد دفعة الر�صول االعظم 
واخل��رات  الع�صكري��ة  امله��ارات  الكت�صابه��م 
القتالي��ة الت��ي حتاكي واق��ع املعرك��ة احلقيقية 
الت��ي نح��ن نخو�صه��ا الي��وم م��ع ق��وى الغ��زو 

والحتالل مبختلف اجلبهات
القى القائمون على الدورة الع�صكرية القتالية 
كلم��ة للخريج��ني قائل��ني ان تخرجك��م اليوم هو 
ملوا�صل��ة م�صوار ال�صمود الذي ج�صده اليمنيون 
عل��ى م��دى اربع �صن��وات و تعزيز لرف��د جبهات 
القت��ال للدف��اع ع��ن حريتن��ا وعزتن��ا وكرامتن��ا 
وال��ذي يح��اول الع��دو الي��وم ان ي�صيط��ر عليها 
مبختل��ف و�صائله هذا وب��داأ العر���ش الع�صكري 
يف املي��دان بح��ركات نظامية ومه��ارات وخرات 
قتالية عالية ليختتم العر�ش الع�صكري مبناورة 
ع�صكري��ة عل��ى خمتل��ف التخ�ص�ص��ات القتالي��ة 
ج�ص��دت طبيع��ة املعرك��ة احلقيقي��ة يف مواق��ع 

العدو املفرت�ش
وع��ر اخلريجون اأن واقع معرك��ة اليوم التي 
يخو�صه��ا جماه��دو اجلي���ش واللج��ان ال�صعبية 
باأنهم �صمام اأمان له��ذا ال�صعب ودرعه احل�صني 

للحفاظ على مقدراته ومكت�صباته الوطنية
وج��دد اخلريج��ون عهده��م ووالءه��م لقائ��د 
الث��ورة باأنهم اليد ال�صاربة الت��ي ي�صرب بها كل 
م��ن ي�صعى مل�صا�ش واأمن وا�صتق��رار الوطن وان 
املعرك��ة الت��ي يخو�صه��ا ابن��اء ال�صع��ب اليمني 

الي��وم تتطلب الرتقاء بالوع��ي الثقايف واملعرفة 
مبختل��ف  ا  مواجهته��ا  ليت�صن��ى  مبخططات��ة 
الو�صائ��ل وال�صالي��ب ال��ذي ي�صع��ى م��ن خاللها 
لتحقيق اي اخرتاق��ات ت�صب يف �صالح العدوان 

وادواته.
■ ■ ■

اإلى ذلك وزع الإعالم احلربي، م�صاهد من حفل 
تخ��رج دفعة ع�صكرية با�ص��م الر�صول العظم من 
املنطقة الع�صكرية ال�صاد�صة رفدًا جلبهات القتال 

والت�صدي للعدوان الغا�صم ومرتزقته.
واأجرت الدفعة عر�صاً ع�صكرياً وقتالياً اأظهرت 

بع���س املهارات واخل��رات واالأ�صالي��ب وفنون 
القت��ال الت��ي تلقوه��ا خ��الل ال��دورة الع�صكري��ة 

املكثفة.
العملي��ات  م��ن  ع��ددًا  املن��اورة  واحت��وت 
والقن���ش  القتحام��ات  يف  متثل��ت  الع�صكري��ة 
و�صرب االأهداف باالأ�صلحة اخلفيفة واملتو�صطة.
واأك��د املتخرج��ون التحاقه��م بجبه��ات العزة 
وال�ص��رف للدفاع عن الأر�ش والعر�ش، جمددين 
العهَد هلل وللقيادة والوطن باحلفاظ على املبادئ 

والدفاع عن الُهوية الإميانية.
وق��د �صهد ه��ذا ال�صه��ر تخريج عدد م��ن الدفع 

الع�صكرية، ومنها تخري��ج دفعة ع�صكرية قتالية 
جديدة م��ن املنطق��ة الع�صكرية الرابع��ة با�صم” 
ب��درP_1 لرف��د جبه��ات القت��ال للت�ص��دي لقوى 
الع��دوان ومرتزقتهم املنافقني.. ودفعة ع�صكرية 
اآخ��ري حمل��ت ا�ص��م ال�صهي��د “عل��وي اليو�صفي 
” لرف��د جبه��ات الت�ص��دي للع��دوان الأمريك��ي 
ال�صع��ودي ومرتزقته ..  ودفع��ة ع�صكرية با�صم 
الر�ص��ول العظم من املنطق��ة الع�صكرية الرابعة 
رفدًا جلبه��ات القتال والت�صدي للعدوان الغا�صم 

ومرتزقته.
■ ■ ■

وبالنتق��ال اإل��ى اجلبهة الداخلي��ة الذي تعتر 
�صم��ام اأم��ان لأمن املواط��ن والوطن م��ن الداخل 
وحامي��ة لظهور املجاهدين يف اجلبه��ات القتالية، 
فق��د اختتم��ت الإدارة العام��ة حلرا�ص��ة املن�صاآت 
وال�صخ�صيات ب��وزارة الداخلية الدورة التدريبة 
الفن��ون  يف  الأعظ��م"  الر�ص��ول  "دورة  النوعي��ة 
وامله��ارات الأمني��ة والقتالية، لع��دد من منت�صبي 
تاأهيله��م،  مت  الذي��ن  للمن�ص��اآت  العام��ة  الإدارة 
لتعزي��ز اجلان��ب الأمني، وم�صارك��ة اإخوانهم من 
اأبن��اء اجلي���ش واللج��ان ال�صعبي��ة يف الدفاع عن 

الوطن.  
قتالي��ة  من��اورة  الختت��ام  فعالي��ة  و�صه��دت 
ا�صتعر���س فيه��ا اخلريج��ون ع��دد م��ن امله��ارات 
الع�صكري��ة الت��ي تلقوه��ا يف ال��دورة يف مه��ارات 
اقتح��ام ثكن��ات الع��دو، واللتف��اف، واملباغت��ة، 

و�صد الهجمات.
وقد اأظه��ر اخلريجون امله��ارات التي يتمتعون 
به��ا ، وال��روح املعنوية العالية، الت��ي اكت�صبوها 

من الدورة.
وتاأتي هذه الدورة �صم��ن �صل�صلة من الدورات 
الإدارة  منت�صب��ي  وتزوي��د  لتاأهي��ل  التدريبي��ة، 
العام��ة حلرا�ص��ة املن�ص��اآت، بامله��ارات القتالي��ة 
وا�صتخدام خمتلف الأ�صلح��ة لرفد جبهات الدفاع 
ع��ن الوطن.. وعر اخلريجون عن �صكرهم لقيادة 
وزارة الداخلي��ة لإتاح��ة الفر�صة له��م وتاأهيلهم 
لاللتح��اق ب�صاح��ات املع��ارك والقي��ام بالواج��ب 
الديني والوطني يف الدف��اع عن الوطن، وعاهدوا 
�صيظل��ون  باأنه��م  والوط��ن  الث��ورة  وقي��ادة  هلل 

احلرا�ش الأوفياء لكرامة واأمن اليمن. 

تعزيزًا للصمود اليماني: 

م���ع���س���ك���رات ال���ت���أه���ي���ل وال�����ت�����دري�����ب ف�����ي م���خ���ت���ل���ف امل���ن���اط���ق 
العسكرية تواصل رفد اجلبهات بدفعات عسكرية مؤهلة

احلقيقة: جميل مسفر احلاج
يف ظ��ل م��ا يتعر�ض له اليمن من ع��دوان اأمريكي �صعودي، حر�صت قي��ادة الثورة والقيادة 
ال�صيا�صي��ة ووزارة الدفاع ورئا�صة هيئة االركان على فت��ح مع�صكرات التدريب والتاأهيل يف 
خمتل��ف املناط��ق الع�صكري��ة، ال�صتقبال من يرغ��ب يف التجنيد والقت��ال يف �صف الوطن 
و�ص��ون االأر�ض والعر�ض، من حتالف عاملي اإن �ص��ح التعبري ح�ص��دوا فيه �ص��ذاذ االآفاق من 

خمتلف القارات، ومن مرتزقة الداخل الذين باعوا دينهم ودنياهم بثمن بخ�ض.
ومن منطلق الهوية االإميانية لل�صعب اليمني الذي ياأبى ال�صيم والقهر، ويرف�ض االحتالل 
عر االزمان حتي �ص��ميت اأر�ص��ه ب� " مق��رة الغزاة "، تقاطر االأحرار م��ن اأبناء اليمن منذ 
ب��دء العدوان اإل��ى اجلبهات واإلى مع�ص��كرات التدريب والتاأهيل، لينالوا �ص��رف الدفاع عن 

االأر�ض والعر�ض.
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احلقيقة /زين العابدين عثمان 
■ مفاو�ص��ات ال�صوي��د الت��ي يج��ري حت�صره��ا 
وجتهيزها امميا ودوليا على ا�صا�ش ان تكون املحطة 
الولي��ة لإنه��اء احلرب باليم��ن ب�صكل كام��ل ، يبدو 
انه��ا حتت�ص��ر وت�صارع غيبوبة الف�ص��ل قبل ان تبداأ 
نتيج��ة ا�صتمرار عربدة ال�صيا�صات الهوجاء لتحالف 
العدوان ال�صع��ودي الماراتي الذي يوا�صل غاراته 
وارتكاب��ه للمج��ازر بح��ق املدني��ني واي�ص��ا نتيجة 
فرو���ش امل�صالح المريكية الفرو���ش الذي كان له 
ال�صبق يف قتل كل املفاو�صات ال�صابقة واجه�صها هو 
اليوم يدف��ع مبفاو�صات ال�صويد لالإجها�ش رغم انها 

ما تزال م�صغوطة يف رحم المم املتحدة .
وبطبيع��ة احل��ال فان��ه ل جدي��د وحل��د اللحظ��ة 
موؤ�ص��ر ي�ص��ر اإل��ى ان مفاو�ص��ات ال�صوي��د �صتكون 
مكلل��ة بالنجاح او بامل�ص��ارات التي تقود اإلى مرحلة 
ايق��اف احل��رب باليمن ب�ص��كل جذري ع��ر الطاولة 
التفاو�صي��ة كم��ا يتوقعه بع�ش املراقب��ني ، فالواقع 
يحك��ي غ��ر ذل��ك وام��ا اجلديد هن��ا ه��و ان الدارة 
المريكية رغم دعواته��ا اجليا�صة لل�صالم وتنظيمها 

لتل��ك املفاو�صات او غرها م��ن املظاهر التي حتاول 
من خاللها ابراز نف�صها كعن�صر فاعل لإيقاف احلرب 
باليم��ن ...فان واقع �صيا�صاته��ا املتخذة حاليا تظهر 
على انها لي�ص��ت هي جاهزة ا�صال لأي �صالم يتحقق 
يف اليمن او ان تتوقف اآلة الدمار والقتل على ال�صعب 
اليمني ال��ذي تنفذه الم��ارات وال�صعودية بالوكالة 
عنها منذ اربعة اعوام ...فال املجازر والدمار توقف 
ول الدع��م اللوج�صت��ي وال�صتخبارات��ي المريك��ي 
انقطع ع��ن ال�صعودية او الم��ارات ول هناك حراك 
فعلي من داخل الدارة المريكية يظهر نوايا امريكا 

احل�صنة واحلقيقية لل�صالم .
امري��كا مل ت�ص��ع قط اإلى اي �ص��الم حقيقي يف�صي 
لإنه��اء اي �صراع لها يف اي بلد خ�صو�صا اذا ما كان 
هذا ال�ص��راع تديره هي عن بع��د او بالوكالة حلفظ 
م�صاحله��ا الراأ�صمالي��ة والقومي��ة ، فاأمري��كا بالكاد 
تعمل على احداث هدن��ات وقتية وفوا�صل ميكن ان 
نعترها)ا�صرتاح��ة حمارب( التي ع��ادة ما يتخللها 
�صيناريوه��ات ت�صعيدية اكر وا�ص��د تدمرا وعنفا 
م��ن �صابقه��ا وهذا لي���ش غريبا لأنه طب��ق يف احلرب 
باليم��ن فخ��الل كل هدن��ه جلل�صة تفاو���ش تعقد بني 
ان�ص��ار اهلل واط��راف الع��دوان باملراح��ل ال�صابق��ة 

تبعه��ا ت�صعيدات ميدانية كب��رة لأطراف العدوان 
واكر منوذج هو ما ح�صل ويح�صل يف احلديدة .

امري��كا عندم��ا تعل��ن ان�صحابها للخل��ف هي فعال 
تتق��دم لالأم��ام حامل��ة �صيناريوه��ات اك��ر تدم��را 
ودموي��ة وهذا هو الطابع الذي ترتكز عليها عقائدها 
ال�صيا�صية والع�صكرية يف جميع حروبها ففي العراق 
مثال عندما اعلنت ان�صحابها و�صحب قواتها كانت قد 
ح�ص��رت �صيناري��و داع�ش ال��ذي كان �صيناريو اكر 

دموية وخطورة من التدخل المريكي نف�صه فقد كان 
م�صروعا كاد ان مي�صح باحل�صارة والهوية العراقية 
بالكامل ل��ول وعي ال�صعب العراق��ي ومقاومته لهذا 

امل�صروع حتى اف�صاله .
ل ن��ود التوغ��ل اك��ر يف م��ا حتمل��ه مفاو�ص��ات 
ال�صوي��د م��ن ابع��اد ولك��ن توقعن��ا من هن��ا ان هذه 
املفاو�ص��ات ه��ي فع��ال حتت�ص��ر واحتمالي��ة وفاتها 
كب��رة ج��دا �صيما وان نتائ��ج واجن��ازات العدوان 

ال��ذي تق��وم ب��ه الريا���ش وابو ظب��ي عل��ى اليمن ل 
يرقى اإلى م�صت��وى الطموحات والهداف المريكية 
املر�صوم��ة واملفرت���ش حتققه��ا او حت��ى م��ا يوؤم��ن 
امل�صال��ح الليرالية لأمريكا القومي��ة والقت�صادية 
وعليه ن�صتطيع ال�صتنتاج بان هذا ال�صعيد ميكن ان 
يك��ون هو ال�صبب الول يف قي��ام امريكا بدفع النظام 
ال�صع��ودي والماراتي اإلى خو�ش جولة جديدة من 
الت�صعي��د عقب اعالن ف�صل مفاو�صات ال�صويد وهذا 

احتمال وارد ب�صكل كبر .
عموم��ا م��ا يج��ب قول��ه يف الول والخ��ر ان ل 
تعوي��ل عل��ى مفاو�صات ال�صويد الت��ي حتملها المم 
بفرو���ش  م�صاب��ة  الآن  فه��ي  رحمه��ا  يف  املتح��دة 
امل�صال��ح المريكي��ة وق��د جته���ش يف اي وقت لذلك 
فاحلذر وال�صتعداد واجلاهزية يجب ان تتوفر لدى 
ال�صعب اليمن��ي وقيادته �صيما وان هناك نار ماتزال 
حتت الرم��اد تنتظر هبة ريح ف�ص��ل تلك املفاو�صات 
لتع��ود لال�صتع��ال يف جمي��ع اجلبه��ات وبالأخ���ش 
جبهات ال�صاحل الغربي ال��ذي تقوم المارات حاليا 
يف ا�صتقط��اب ق��وات جديدة م��ن املرتزق��ة املحليني 

ومن القوات ال�صودانية .

احلقيقة/هبا علي أحمد
■ ا�صتثم��ار اأمريكي – غربي دائم كنا جنده عند 
كل منعط��ف مف�صلي يف م�صار الع��دوان ال�صعودي 
عل��ى اليمن.. من معركة تق��دم عليها قوى العدوان 
اإلى اأخرى ومعها ع�صرات املجازر و ح�صار ي�صيق 
باأبن��اء اليم��ن ال�صامد ذرع��اً، وج��ولت للتفاو�ش 
تو�ص��ع الع�ص��ي يف عجالته��ا، كل ذل��ك والإدارات 
وت�صان��د  تراق��ب  الأمريكي��ة  ومعه��ا  الغربي��ة 
العدوان وم�صان��ع اأ�صلحتهم تعمل، لعلَّ اخلواتيم 
تك��ون �صاحل��ة بو�ص��ع اليد عل��ى اليم��ن مبوقعه 
ال�صرتاتيج��ي املهم، لكن الآمال خاب��ت والنتظار 
ط��ال.. حف��اة اليم��ن اأذل��وا الع��دوان وح�ص��روه 
وم�صغليه يف عنق الزجاجة، وباتوا اليوم يبحثون 
عن خم��رج.. كثرًا م��ا �ُصمع التباك��ي الغربي على 
اليم��ن دون فائ��دة، ولك��ن الي��وم عل��ت الأ�صوات 

وكرت التح��ركات وكلها ت�صب يف نهاية املطاف يف 
الدع��وة لإنهاء الع��دوان وحظر ت�صدي��ر الأ�صلحة 
لل�صعودي��ة، ب�صكل يبدو للوهلة الأولى اأن ما جرى 
يف اليم��ن »كان مغيب��اً عن الغ��رب واأن ما يجري ل 
ت��ورط غربياً فيه«، لكن يف احلقيقة لهذه اال�صتفاقة 

الغربي��ة – الأمريكي��ة، وو�ص��ع املاأ�ص��اة اليمني��ة 
احلا�صرة يف دائرة ال�صوء اأ�صبابها التالية:

– با�صتثن��اء الدم��ار واخل��راب واملجاعة التي 
اأ�صاب��ت اليمني��ني -وه��و الأم��ر الأ�ص��د اإيالم��اً- 
ل�صيء حتقق من املرامي الغربية وهو ما و�صعهم 

يف موقف حم��رج و�صيزداد حرج��اً –اأقله ظاهرياً- 
يف ح��ال التغا�صي عن املزيد من املجازر ال�صعودية 
يف  الرغب��ة  ذل��ك  اإل��ى  ي�ص��اف  فيه��ا،  وامل�صارك��ة 
التن�صل م��ن اأي حما�صبة قانونية واأخالقية نتيجة 
تلطخ اأياديهم بدم��اء اليمنيني، والرغبة يف الظهور 
باأنه��م »ه��م م��ن و�صع��وا حدًا له��ذه املاأ�ص��اة« من 
ب��اب »الإن�صانية« ما يوؤدي اإل��ى تبيي�ش �صفحتهم 
ال�ص��وداء اأم��ام �صعوبه��م الغا�صبني م��ن �صيا�صات 

حكوماتهم على امل�صتوى الداخلي واخلارجي.
– الأه��م بالن�صب��ة لأمري��كا يف الدع��وة لإنه��اء 
احل��رب على اليمن، التفرغ ملا ي�صمى »ناتو عربي« 
ال��ذي تعّد العدة ل��ه، ول�صيما بعد ف�ص��ل العدوان 
على اليم��ن كاأداة ملحاربة اإي��ران يف الإقليم، ولبد 
من ا�صتبدال العدوان بال�»ناتو« املذكور بالأدوات 
وال��وكالء اأنف�صهم للغاية ذاتها وهي حماربة اإيران 
باأ�صل��وب جدي��د ع��لَّ اله��دف ي�صي��ب ه��ذه املرة، 
فاالأهم اليوم ا�صتخدام املال اخلليجي يف حما�صرة 

طه��ران.. ما يدلل عل��ى اأن االأط��راف اخلارجية يف 
الع��دوان عل��ى اليمن تبحث عما تري��د وت�صتثمر يف 
ماأ�صاة اليمن لي���ش اإل، اأن ف�صاًل جديدًا من ف�صول 
معرك��ة احلديدة قائ��م بالتزامن مع تل��ك الدعوات 
وحت��ت اأنظاره��ا اأماًل يف تغ��ر املع��ادلت اليمنية 
امل�صتم��رة يف فر�س نف�صها، واأم��اًل يف توفري �صروط 
منا�صب��ة لتحال��ف الع��دوان يف املفاو�ص��ات املقبلة 
والت��ي مت تاأجيلها من نهاي��ة ال�صهر اجلاري لنهاية 

العام احلايل.
يعانيهم��ا  الل��ذان  واحل�ص��ار  اجل��وع  ل  اإذًا 
اليم��ن ول الرغب��ة احلقيقي��ة يف اإنه��اء العدوان 
ه��و ما دفع له��ذا التهافت الغربي، ب��ل الدافع ما 
�صب��ق ذك��ره، اإلى جان��ب اأنه��ا فر�ص��ة اإ�صافية 
ملزيد من البتزاز املايل وال�صيا�صي ول�صيما لويل 
عهد النظ��ام ال�صعودي حممد ب��ن �صلمان يف هذه 
املرحل��ة، وبالتايل يغ�صل اأولئك اأياديهم من دماء 
الأبري��اء ويبقى ال�صعودي وحتالفه ي�صتنزف يف 
اليم��ن ومن اخلارج حت��ى ُير�صى عنه من جديد 
تبع��اً لنج��اح اأي مهمة ق��ذرة -بطبيعة احلال- 
ت��وكل اإليه، وبع��د ذلك �ص��واء اإن انتهت املاأ�صاة 

اليمنية اأم ل فلي�ش مهماً!.

مفاوضات السويد حتتضر قبل أن تبدأ .. وهناك نار حتت الرماد تنتظر فشلها لتشتعل

يعاين اليمن على مدار اأربعة اأعوام من ظروف ماأ�س��اوية 
�سببه��ا احل��رب الت��ي فر�سه��ا علي��ه جريان��ه والت��ي اأودت 
بحي��اة ع�س��رات االآالف وعّر�س��ت البل��د ملاأ�س��اة اإن�ساني��ة 
طويل��ة امل��دى مل يك��ن االأطف��ال مبع��زل ع��ن اآثاره��ا فقد 
ح��ّذرت منظمة االأمم املتح��دة للطفول��ة )يوني�سف( يوم 
االأح��د املا�س��ي م��ن اأن هن��اك طف��ًا ميني��ًا مي��وت كل 10 

دقائق جراء اأمرا�ض ميكن الوقاية منها.

األوضاع اإلنسانية في اليمن
■ هك��ذا مّرت الأع��وام والأي��ام والعامل يتف��ّرج على م�صر 
اليمنيني دون اأن يتحّرك قيد اأمنلة لإنقاذ هذا ال�صعب من جحيم 
النار التي حا�صره بها التحالف العربي بقيادة ال�صعودية، وعن 
اآخر الأو�صاع الإن�صانية يف اليمن، قال املدير الإقليمي للمنظمة 
يف ال�ص��رق الأو�ص��ط و�صم��ال اإفريقيا، خرت كاب��الري، خالل 
موؤمت��ر �صحفي يف العا�صمة الأردنية عم��ان: “يجب اأّل نتفاجاأ 
من اأن هنالك اليوم طفاًل ميوت كل 10 دقائق من اأمرا�ش ممكن 
الوقاي��ة منها ب�صهول��ة”، واأ�صار اإلى اأن: “اليم��ن اليوم جحيم 
لالأطفال، لي�ش فقط ل�50-60% من الأطفال، بل لكل طفل وطفلة 
يف اليم��ن”، واأو�صح اأنه يف اليمن: “يع��اين 1.8 مليون طفل من 
�ص��وء التغذية احلاد، و400 األف طف��ل يعانون من �صوء تغذية 

مهدد للحياة منهم 40% يعي�صون يف حمافظة احلديدة”.
وتاب��ع امل�ص��وؤول الأممي: “ل�ص��وء احلظ، الو�ص��ع يف اليمن 
�صع��ب ويتده��ور با�صتم��رار، وبالإ�صاف��ة اإل��ى احل��رب هناك 
الأزم��ة القت�صادي��ة الت��ي ت��وؤدي اإل��ى �ص��ّح امل��واد الأ�صا�صية 
لل�صع��ب اليمن��ي”، ولفت اإل��ى اأنه “م��ا زال 30 األف طفل ميني 

دون اخلام�صة ميوتون كل عام من اأمرا�س ممكن اأن مننعها اإذا 
ما قمنا بالق�صاء على �صوء التغذية”، ودعا كابالري: “اأطراف 
النزاع اأن تكفل و�صول امل�صاعدات الإن�صانية وحماية ال�صعب، 

من دون اأي �صرط وقيد”.

محاوالت لوضع حّد حلرب اليمن
ل عالق��ة ملقت��ل خا�صقجي بح��رب اليمن ونتائجه��ا اإل اأننا ل 
ن�صتطي��ع اأن ننك��ر باأن اآثار ه��ذه الق�صية امت��دت اإلى ما يجري 
يف اليم��ن فق��د جت��ّراأ املجتمع ال��دويل اأكر للحديث ع��ن جرائم 
ال�صعودية يف اليمن وعلت الأ�صوات اأكر لإنهاء احلرب هناك، 
وب��داأت اأمريكا نف�صها باإط��الق ت�صريحات تطالب بو�صع حّد ملا 
يجري يف اليم��ن، وبدء مفاو�صات بني اأطراف ال�صراع امل�صتمر 
منذ �صن��وات، وقال وزير اخلارجية االأمريك��ي مايك بومبيو يف 

وقت �صابق اإنه حان الوقت لوقف الأعمال القتالية باليمن.
ويف وق��ت �صابق، دع��ا الأمني العام لالأمم املتح��دة، اأنطونيو 
غوتري���ش اإلى وقف “اأعمال العن��ف” يف اليمن والدفع باجتاه 

حمادثات �صالم ت�صع حّدًا للحرب الدائرة يف هذا البلد الفقر.
كم��ا اجتم��ع كب��ار امل�صوؤول��ني وال�صف��راء م��ن ال�صعودي��ة 
والإم��ارات واأمريكا وبريطانيا يف الريا���ش اأم�ش الأول لتحديد 
الإج��راءات والتداب��ر الرئي�ص��ة والعاجل��ة ملعاجل��ة الو�صع 

القت�صادي والإن�صاين يف اليمن.

واأو�ص��ح بي��ان �ص��ادر ع��ن الجتم��اع، اأنه وحت��ى اليوم مت 
اتخاذ عدد من اخلطوات مل�صاعدة اقت�صاد اليمن ودعم ا�صتقرار 
الري��ال اليمني. و�صملت هذه الإج��راءات وديعة من ال�صعودية 
مببلغ 2 ملي��ار دولر يف البنك املركزي اليمني، متبوعة مبنحة 
قيمته��ا 200 ملي��ون دولر م��ن ال�صعودية اأي�ص��اً اإلى احلكومة 
اليمني��ة، وترع �صه��ري بقيمة 60 مليون دولر م��ن امل�صتقات 
النفطي��ة ملول��دات الكهرباء يف املحافظات، ولك��ن منذ اأن اأعلنت 
ال�صعودي��ة عن ه��ذه الوديعة، م��اذا تغّر يف اقت�ص��اد البالد؟، 
فالأم��ور ل ت��زال ت�ص��ر نح��و الأ�ص��واأ وكاأن ه��ذه الجتماعات 
ما ه��ي اإل جمرد حماول��ة لتخفيف الحتق��ان العاملي ملا يجري 
هن��اك وتبيي���ش �صفحة ال�صعودي��ة على ح�ص��اب اآلم ال�صعب 
اليمن��ي الذي يحتل مرتبة متدنية من حيث الو�صع القت�صادي 
وبح�ص��ب البن��ك الدويل ن�صب��ة الفقر يف اليمن تتج��اوز ال�%85، 
فه��ل �صتتغ��ر هذه الن�صب��ة يف امل�صتقبل على خلفي��ة التحركات 
الدولي��ة اجلدي��دة اأم �صرتّجح اأمري��كا �صفق��ات الأ�صلحة على 

ح�صاب اأرواح املظلومني يف اليمن؟!.

بادرة حسن نية
اأعلن��ت جماع��ة اأن�ص��ار اهلل اأنها اأوقفت الهجم��ات التي كانت 
ت�صنها بوا�صطة ال�صواريخ والطائرات امل�صرة على ال�صعودية 
والإم��ارات وحلفائهم��ا يف اليم��ن، واأ�صاف��ت اجلماع��ة يف بيان 

اأ�صدرت��ه يف وقت متاأخر من م�ص��اء الأحد اأنها م�صتعدة لتجميد 
ووقف العملي��ات الع�صكرية يف كل اجلبه��ات و�صوًل اإلى �صالم 
ع��ادل اإن كان الطرف املقابل يري��د ال�صالم لل�صعب اليمني الذي 

قالت اإنه عانى وما زال من احل�صار والعدوان.
وق��ال البي��ان: اإن هذه املب��ادرة تاأتي دعماً جله��ود املبعوث 
الأمم��ي اإل��ى اليم��ن، واإثبات��اً حل�صن الني��ة، وتعزي��زًا جلهود 

ال�صالم.
اأقام��وا احلج��ة على دول  وبه��ذا يك��ون “اأن�ص��ار اهلل” ق��د 
الع��دوان، فه��ل �صتبادلها هذه الدول ذل��ك اأم �صت�صتمر يف ق�صف 
الأبري��اء كما فعلت موؤخرًا يف احلدي��دة؟!، مع العلم اأن جماعة 
“اأن�ص��ار اهلل” حا�ص��رة جلميع الحتمالت وقد راأينا ذلك يوم 
الأم�ش، حيث متّك��ن “اجلي�ش واللجان من اإف�صال زحف وا�صع 
ل�)مرتزق��ة( الع��دو يف جبه��ة ح��ران بحجة”، بح�ص��ب وكالة 

الأنباء اليمنية “�صباأ” التي تديرها جماعة اأن�صار اهلل.
واأو�ص��ح املتحدث با�صم اجلماع��ة اأن “العدو حاول الزحف 
خالل الأربعة والع�صرين �صاعة املا�صية على حران مبحافظة 
حج��ة من ثالثة م�ص��ارات وبق��وام ثالثة األوي��ة ع�صكرية حتت 
غط��اء جوي مكثف من ط��ران العدوان، ومن هن��ا جند اأن كل 
الحتمالت ما زال��ت مفتوحة لكن اجلميع لديه اأمل باأن جتل�ش 
الأط��راف املتنازع��ة عل��ى طاولة احل��وار حلل الن��زاع القائم 

والذي مل يحقق اأي جدوى حتى اللحظة.

االحتماالت جلميع  مستعد  اليمن  ال��ك��ي��ل..  طفح 

ع��������ل��������ى دم������������������اء ال������ي������م������ن������ي������ن ي�������ح�������ق�������ق�������ون أه���������داف���������ه���������م!
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حماول��ة �صيطرة التحال��ف على احلدي��دة تتكرر 
من��ذ اكر من عامني ون�صف، وتعتمد هذه املرة على 
زحف ب�صري كبر، جتتاح مدينة احلديدة ، وق�صف 
ج��وي ه�صت��ري، و�ص��ط ت�صاع��د الن��رة الدولي��ة 
ال�صاعي��ة لإيقاف احلرب ، والذهاب باأطراف النزاع 

اإلى طاولة املفاو�صات.
وو�صط التح�صي��د، والت�صعيد ، التفت احلوثيون 
اإلى قواعدهم ال�صعبي��ة باعتبارها واحد من جدران 
احلماي��ة الت��ي ي�صتن��دون عليه��ا، لإر�ص��ال ر�صال��ة 
لتنام��ي �صعبيته��م، وبذات الوقت حج��م �صيطرتهم، 

لإظهار مدى �صيطرتهم الأمنية.

االتفاق الصامت
فاج��اأت   ، ال�صخم��ة  احل�ص��ود  ان   .. املفاج��اأة   
احلوثي��ني انف�صهم قبل خ�صومه��م، ول ميكن القول 
ان كل م��ن خ��رج كان حوثي��ا ، ب��ل ه��م ميني��ون من 
خمتلف املحافظ��ات والتيارات، تقاطعت م�صاحلهم 
، وحدث بينهم اتف��اق غر مرئي كما ي�صمى يف علوم 
الجتماع ، التفاق ال�صامت الذي يحدث بني النا�ش 
، فيخرج��ون جميع��ا للتعبر ع��ن فك��رة او اإي�صال 

ر�صالة ،وهذا بال�صبط ما حدث.
لقد كانت الر�صال��ة موجهه لدول التحالف العربي 
/ال�صع��ودي ، دول الع��دوان التي ت�صن منذ �صنوات 
حربه��ا الظامل��ة على جم��وع ال�صعب اليمن��ي ولي�ش 

فقط على جماعة احلوثي.
ه��ذا هو �صر املفاجاأة التي قلبت املوازين واعادت 
تعري��ف الق��وة ال�صعبي��ة ، ومل جت��د له��ا تف�ص��را 
منطقيا.. فالأول مرة ياأتي هذا احل�صد الكبر يف اكر 
م��ن 7 حمافظات مينية لتي��ار �صيا�صي واحد، ولي�ش 
حكومة او دولة.. دقة التنظيم، وم�صتوى اجلاهزية 
وال�صتع��داد المن��ي ، كله��ا امور احرتافي��ة تعمل 
عليه��ا دول وحكومات، جلان تنظي��م، وتن�صيق عايل 
امل�صت��وى ، وهو ام��ر ي�صي بق��درة اجلماعة الأمنية 
و�صيطرته��ا احلقيقية على كل املفا�صل احل�صا�صة يف 

مناطق �صيطرتها.
الكتل��ة ال�صماء، الت��ي ي�صعب اخرتاقه��ا اليوم ، 
ه��ي هذا الزخ��م ال�صعبي ، الذي يعم��ل كجدار �صد، 
للمجتمع اليمني �صد حروب التدمر وتزييف الوعي
وياأت��ي هذا التنظيم عايل امل�صت��وى يف اأ�صواأ ظرف 
حرب��ي وامن��ي متر به جماع��ة ان�ص��ار اهلل احلوثية 
وه��ي تواجه ت�صعيدا حربيا غ��ر م�صبوق، اي انها 
لي�ص��ت يف مرحل��ة ا�صتقرار وا�صرتخ��اء، بل يف حالة 

�صد وا�صتنفار.

ال�صتنف��ار الأمن��ي ب��دا وا�صح��ا م��ن تعاملها مع 
منظم��ات املجتمع امل��دين يف املدن الك��رى التي تقع 
حت��ت �صيطرته��ا خا�ص��ة العا�صمة �صنع��اء ، حيث 

حجم ومنع ن�صاط كثري من هذه املنظمات.
ومن��ع عم��ل الكث��ر م��ن النا�صط��ني والعالميني 
ووقف ال�صح��ف وو�صائل الع��الم، واعتقالت لأي 
م�صتب��ه به بته��م التعامل م��ع الع��دوان ، كلها امور 
حدت بل ومنعت من حرية الراأي والتعبر ، وزادت 
ح��الت النته��اك على ال�صحفي��ني . وكر�صت مفهوم 

القب�صة الأمنية التي تقمع اي اأ�صوات معار�صة.
اف�صال املظاهرات امل�صادة

القب�ص��ة الأمنية لي�صت وحدها م��ن اف�صلت خطة 
خ��روج مظاه��رات مناوئ��ة للحوثي��ني يف �صنع��اء 
واأخواته��ا ، فرغ��م ف�صل خ��روج اي مظاهرات �صد 
احلوثي��ني ، فق��د خرج��ت مظاه��رات �ص��د التحالف 
وحكوم��ة هادي يف مناط��ق �صيطرتها ، يف عدن وتعز 

واملهرة وح�صرموت.
الأمن��ي  الف�ص��ل  كان  املظاه��رات  خ��روج  �صب��ب 
والقت�صادي ، وهي اأي�ص��ا دليل وعي ال�صارع الذي 
يتنام��ى مع الوقت ، �ص��د دول التحالف ال�صعودي ، 
التي اأ�صبحت اأجندتها مك�صوفة ووا�صحة ، باأنها ل 
تعم��ل ل�صتقرار اليمن او اإعادة هيبة الدولة ، واأنها 

تدخل خارجي حمتل ، ويحل الفو�صى لي�صتمر.

مليشيات تعز
فالقرب من من��وذج التحالف يف مناطق �صيطرته، 
�صيجع��ل الروؤي��ة للنا���ش او�ص��ح ..وه��ذا ماحدث.
ففي املقابل ، تبدو امل��دن واملحافظات الأخرى التي 
تق��ع حتت �صيط��رة التحال��ف وحلفائه م��ن حكومة 
ه��ادي، يف حالة ا�صطراب امن��ي، وفو�صى ، ب�صبب 
تع��دد الروؤو���ش ، و�صيط��رة امللي�صي��ات املت�صارعة 
على حمافظ��ات ومدن كرى كتع��ز الأكر من حيث 

ال�صكان.
واملفارق��ة ان ا�صتعرا���ش احلوثي��ني ل�صيطرته��م 
الأمني��ة على 7 حمافظات ياأت��ي بالتزامن مع زيادة 
وت��رة العنف والفو�ص��ى يف تعز وع��دن على وجه 
اخل�صو���س ، حي��ث زادت جرائ��م االغتي��ال املنظم 
للنا�صطني وال�صحفيني والكادمييني، وكذلك جرائم 

ا�صتهداف املدنيني العزل من ن�صاء واأطفال.
وتبقى مي��زة املناطق التي ي�صيط��ر عليها ان�صار 
اهلل احلوثي��ني ، انه��ا براأ�ش واحد، وحت��ت �صيطرة 
قب�ص��ة اأمنية واحدة، مم��ا ميكنها من فر�ش الأمن ، 

وهو ال�صر يف معادلة ال�صتقرار.

ان تنظي��م منا�صبات كبرة من هذا النوع ، ميكنه 
ان يك��ون �صببا لخ��رتاق �صهل ، كما يحدث يف كرى 
عوا�ص��م الع��امل ، حي��ث �صه��دت باري���ش ح��وادث 
اإرهابي��ة م��ع احتف��الت الكر�صم���ش ، ولك��ن هذا مل 

يحدث يف �صنعاء يف احتفال املولد ، ملاذا ؟
جهاز املخاب��رات جلماعة �صيا�صية نا�صئة، تب�صط 
�صيطرته��ا الأمني��ة قب��ل الع�صكرية ، واح��د من اهم 
نقاط الق��وة ، وهذه القوة تعد �صببا مبا�صرا لتنامي 
�صعبي��ة اجلماع��ة يف االأو�ص��اط ال�صعبي��ة ، حي��ث 
اأ�صب��ح لها منا�ص��رون م��ن كل املحافظ��ات اليمنية 

ولي�ش فقط ال�صمالية
ب��ني  املقارن��ة وا�صح��ة وفج��ة،  فق��د ا�صبح��ت 
حمافظات وم��دن كبرة ت�صيطر عليها حكومة هادي 
والتحال��ف ، وب��ني م��دن وحمافظات ت�صيط��ر عليها 

جماعة ان�صار اهلل.
ان الدول��ة حتولت اإل��ى ملي�صي��ات مت�صارعة، يف 
حني ع��ززت ملي�صيا احلوثيني تواجده��ا الع�صكري 

والأمني لتبداأ التحول اإلى دولة. دولة ان�صار اهلل
ان مفهوم الدولة يف اليمن باأب�صط تعريف له يعني 
اللتف��اف حول القائ��د، فلي�ش هن��اك تواجد حقيقي 
ملوؤ�ص�ص��ات الدول��ة ، فالدول��ة دائم��ا كان��ت تعن��ي 

مبفهومها البدائي الزعيم او القائد
لذل��ك كانت هناك دولة علي عبد اهلل �صالح ، الذي 
كان حري�ص��ا دائما عل��ى التواجد و�ص��ط احل�صود ، 
ويعد هو بطل اجلماهر ال�صعبية بدون مناف�ش حلد 
الن برغ��م مقتل��ه.. فهو اكر من ا�صتف��اد من الزخم 
ال�صعبي لإثبات �صعبيته وتواجده و�صرعيته، وكان 
دائم��ا حا�ص��را يف كل املهرجان��ات اجلماهرية التي 
ينظمها حزبه خالل �صنوات احلرب ، دون خوف من 

ا�صتهداف او ق�صف.
يف ح��ني مل ي�صجل لعب��د ربه هادي اي ح�صور من 
اي ن��وع ط��وال �صنوات رئا�صت��ه ، وحتى خالل هذه 

احلرب ، والتي هي اي�صا حرب �صرعيات
ام��ا زعيم جماع��ة احلوثي��ني ، فقد بق��ي لدواعي 
اأمني��ة بعي��دا دائما ع��ن التواج��د ب�صخ�ص��ه و�صط 
اجلماه��ر ، برغ��م ذلك تعمل اجلماع��ة على حتويل 
زعيمها من زعيم جماعة اإلى زعيم جماهري ، وهذا 
كان وا�صح��ا يف املهرج��ان الخر مبنا�صب��ة املولد، 

حي��ث األتفت جماهر 7 حمافظ��ات ل�صماع كلمة عبد 
امللك احلوثي .

ليبق��ى ال�ص��وؤال مل��اذا مل ت�صتط��ع حكوم��ة هادي 
اخراج وتنظيم ح�صود مماثلة طيلة 5 �صنوات.

بينم��ا يتمك��ن احلوثي��ون دائم��ا من الف��وز بلقب 
حمرك اجلماهر ، وياأخذون مكان الأحزاب الكرى 
يف تنظي��م اك��ر امل�ص��رات املهرجان��ات ال�صعبي��ة 
والأح��زاب  التي��ارات  كل  ح�ص��ور  يبه��ت  حي��ث   ،
ال�صيا�صي��ة حالي��ا، ويرز دور احلوثي��ني يف القدرة 

على حتريك ال�صارع.
لك��ن ال�صوؤال ماه��ي اهمية ذلك ، ه��ل هناك اهمية 
لإخ��راج النا���ش لل�ص��ارع، ومل��اذا تخ��رج كل ه��ذه 
احل�صود ، وهل ينعك�ش هذا على ال�صعيد ال�صيا�صي 

ويعك�ش نف�صه ع�صكريا.
اإثب��ات  ه��ادي  و�صلط��ة  حكوم��ة  حتت��اج  ه��ل 

جماهريتها و�صعبيتها باخراج احل�صود.
اإجابة هذا ال�ص��وؤال �صتجيب على قدرة كل �صلطة 
بال�صيطرة على منطقتها، وهي الر�صالة التي اأر�صلها 
احلوثي��ون للتحالف، ولكن حكوم��ة هادي مل تتمكن 

حتى الن من اإثبات قدرتها على ال�صيطرة
بل انها اأكدت منوذج الدولة الفا�صلة ، التي ف�صلت 
اداريا وامني��ا، ‘حتى �صيا�صيا، يف مناطقها التي تقع 

حتت �صيطرتها بدعم من التحالف ال�صعودي.
حي��ث يب��دو اأن ه��ذا امل�ص��روع الدراي والأمني 
الفا�ص��ل، هو ما يود التحال��ف ال�صعودي تطبيقه، يف 

بقية املحافظات التي تقع حتت �صيطرة ان�صار اهلل
هذا بدوره عزز موق��ف الأن�صار ،ولن ننده�ش ان 
عرفن��ا ان �صعبيته��م زادت بعد عر�صه��م واحتفالهم 
اجلماه��ري ، وان م��دى القب��ول والرتي��اح لهم يف 
ازدي��اد ، فق��ط لن املواط��ن ا�صب��ح ي�ص��ع مقارنة 
ب��ني النموذجني.. فقد ل يكون من��وذج الأن�صار هو 
الجن��ع والجن��ح، لكن��ه يبق��ى الأف�ص��ل برغم كل 
املالحظ��ات عليه، فق��ط ان قارنته مع منو ج حكومة 

هادي والتحالف.
ان املواط��ن يبح��ث ع��ن الم��ن، لن الم��ن ه��و 
ال�صتق��رار ، وه��و ال�صتثمار وازده��ار العمال، ان 
الدول��ة اول واأخرا تعن��ي المن.. وه��ذه املعادلة 
الت��ي ف�صلت فيها حكومة ه��ادي ، التي مل تقدر على 

فر�ش ال�صتق��رار و�صط حربه��ا الدعائية التي ترر 
ه��ذه احلرب بانها حرب ا�صتعادة الدولة. فاأي دولة 
تريد احلرب ال�صعودية ا�صتعادتها، وهي مل تفر�ش 

اب�صط �صروط اال�صتقرار.

اهمية احلشود
ماه��ي اهمي��ة حت�صي��د النا�ش، وتنظي��م مثل هذه 
الحتف��الت العامة، خا�ص��ة يف وقت م�صحون كهذا، 

هل هي فعال دليل �صعبية و�صرعية؟
لعل خ��روج هذا العدد الكبر م��ن النا�ش ويف هذا 
التوقي��ت بال��ذات، م��ع ال�صغ��وط الدولي��ة وزيادة 
وت��رة احل��رب الإعالمي��ة والت�صعي��د الع�صكري، 
ياأت��ي كر�صال��ة �صعبي��ة م��ن عم��وم ال�صع��ب اليمني 
يف خمتل��ف املحافظ��ات ، ليوؤكد تواج��ده وتالحمه، 
والتفاف��ه ال�صعب��ي ح��ول الأه��داف الوطني��ة التي 
ترف���ش احل��رب الظامل��ة علي��ه وترف���ش الحت��الل 

وال�صيطرة اخلارجية.
ان اللتفاف كان ح��ول اليمن، ولي�ش حول ف�صيل 
ميني كاحلوثي��ني، وان كان احلوثيون او بالأحرى 
جماع��ة ان�صار اهلل التي متثل كل املحافظات اليمنية 
ال�صيط��رة  وحت��ارب  تق��اوم  الت��ي  الوحي��دة  ه��ي 
واالحت��الل والنفوذ اخلارجي ، فاإن االلتفاف حولها 
لي�ش ال التفافا �صد العدوان اأكر منه اتباعا جلماعة 
معينة. ومن هنا تاأتي �صرعية اي جماعة او �صلطة.. 
ان الذه��اب بتف�صرات تقلل من قيمة ال�صعب اليمني 
، كفاع��ل يف كل حلق��ات التاريخ ال�صيا�ص��ي ، كالقول 
ان مئ��ات الآلف ان مل يك��ن املالي��ني ق��د اأخرج��ت 
بالإكراه ، امنا هي توؤكد ان هناك ا�صتخفاف بالنا�ش 
وعدم فهم لطبيعة اليم��ن، فهذا لي�ش تقليال من �صاأن 
احلوثيني بل تقليل من �صاأن اليمن .. فان كان جلماعة 
اي جماع��ة القدرة على اخراج كل هذا احل�صود ولو 
بالقوة،فه��ذا يعن��ي انها جماعة موؤث��رة وقوية ، ان 
تف�صرات كهذه تقلل من �صاأن ال�صعب اليمني وترفع 
م��ن �صاأن جماعة احلوثي ، كما انها جتانب ال�صواب 
واملنط��ق.. عدم العرتاف باحلقيقة م�صكلة ، ودليل 
ع��دم القدرة على فهم طبيعي��ة ال�صعب اليمني الذي 

يرف�ش الو�صاية
ان حالة الوعي ال�صعبي يف ازدياد، ومعادلة القوة 
تتغ��ر ، ولن ننده���ش ان عرفن��ا ان ال�صباب اليمني 
يتطوع بالآلف يف جبهات القتال �صد العدوان، وهو 
ليهت��م ان كان��ت الراي��ة للحوثي��ني او �صواهم، انه 
يبحث عمن يدافع عن ار�صه وم�صتعد للتحالف معه 
، وان�ص��ار اهلل اثبتوا انهم دون �صواهم من يت�صدون 
للم�صروع اخلارجي بالكف��اح امل�صلح، وهنا يبدو ان 
اخلالف��ات االأيديولوجية وال�صيا�صة ذابت يف مرحلة 

الت�صدي للعدوان.
اننا ل نفهم خروج مئات اللف ال كر�صالة مينية 
وا�صح��ة ، بان ال�صعب اليمني حي، ويق�ش، ومدرك 
ل��كل اأبعاد احل��رب ، وانه متالح��م برغم كل حمالت 
التحري���ش ، فقد ف�صلت الدعاية الإعالمية يف تزييف 
الوعي ، وعلى القوى اليمنية ويف مقدمتها احلوثيني 
، ان ت�ص��ع ال�صع��ب يف ح�صاباته��ا ، لن يقظته تدفع 

باجلميع ملراجعة مواقفه ، و�صيا�صاته.

تقارير

الحقيقة/منى صفوان

قنبل����ة.. فجرته��ا جماع��ة ان�س��ار اهلل يف وج��ه التحال��ف العربي، 
وحلفائ��ه يف حكوم��ة ه��ادي، ح��ن نظم��ت ح�س��دا جماهريي��ا يف �س��بع 
حمافظ��ات مينية احتفاال باملولد ال�س��ريف.. جاءت منا�س��بة املولد هذا 
الع��ام، يف و�س��ط منعط��ف جديد لل�س��راع الدائ��ر يف اليمن منذ �س��نوات، 
حيث ياأتي حتت �سحابة ت�سريحات وقف احلرب، وبذات الوقت �سواعق 

الت�سعيد احلربي جتاه احلديدة وال�ساحل الغربي .

احلقيقة/وضاح عيسى
■ برتق��ب و�صغ��ف، ينتظ��ر املهتم��ون بال�ص��اأن اليمن��ي م��ا 
ميك��ن اأن تف�ص��ي اإليه اجلول��ة اجلديدة من حمادث��ات ال�صالم 
املق��رر عقدها يف العا�صمة ال�صويدي��ة ا�صتوكهومل نهاية ال�صهر 
اجل��اري، حي��ث يوا�ص��ل املبع��وث االأمم��ي اخلا���س مارت��ن 
غريفي��ث لقاءات��ه م��ع امل�صوؤول��ني اليمنيني لبح��ث فر�ش عقد 
هذه املحادثات والتو�ص��ل اإلى اإنهاء العدوان واحلد من اأ�صواأ 
كارث��ة اإن�صانية على مر التاريخ يعانيها ال�صعب اليمني ب�صبب 

همجية »حتالف« العدوان بقيادة نظام بني �صعود.
زي��ارة املبع��وث الأممي اإل��ى اليم��ن وم�صاعيه لب��دء جولة 
جديدة من املحادثات ومناق�صة اجلوانب املت�صلة بامل�صاورات 

ال�ص��الم  واإح��الل  ال�صيا�صي��ة  العملي��ة  ل�صتئن��اف  القادم��ة 
والإج��راءات املتعلقة بها، تتزامن مع الدعوات الدولية لوقف 
العدوان واحلرب على اليمني��ني والبدء باإجراءات بناء الثقة 
ب��ني الأط��راف املتنازع��ة، فهل تنجح ه��ذه امل�صاع��ي يف وقف 
الع��دوان واإحالل ال�ص��الم يف هذا البلد، وبالت��ايل اإنهاء الكارثة 

الإن�صانية؟.
يف اأج��واء التحركات التي تبدو جّدية لعقد حمادثات ال�صالم 
يف ه��ذا البل��د اجلريح، ي�صتم��ر »حتالف« الع��دوان ومرتزقته 

با�صته��داف اليمني��ني وبناه��م التحتي��ة وممتلكاته��م يف ع��دة 
حمافظ��ات ول�صيما احلدي��دة و�صنعاء، بينم��ا يوؤكد »اأن�صار 
اهلل« للمبع��وث الأمم��ي لدى و�صول��ه اإلى �صنع��اء يف حماولة 
منه لإنعا���ش حمادثات ال�صالم املتعرة من��ذ اأكر من �صنتني، 
على �ص��رورة توازن وحي��اد الأمم املتح��دة يف �صعيها لإيجاد 
حل �صيا�صي و�صامل لالأزم��ة، وت�صهيل نقل اجلرحى واملر�صى 
للع��الج يف اخلارج واإعادتهم، باملقابل رحبت حكومة امل�صتقيل 
عبد ربه هادي من�صور بدعوة الأمم املتحدة، اإل اأنها مل تطلق 

اأي رد على الهدنة التي اأطلقها »اأن�صار اهلل«!.
ويف ظ��ل ما يجري، ومع تعايل اأ�ص��وات املنظمات الإن�صانية 
الدولي��ة لإنهاء اأ�صواأ كارث��ة اإن�صانية غر م�صبوقة تهدد ن�صف 
ال�صع��ب اليمن��ي باملجاعة، ق��ررت احلكوم��ة الفنلندية تعليق 
ت�صدي��ر الأ�صلحة للنظام ال�صعودي، بينم��ا يدر�ش الكونغر�ش 

الأمريكي حظر الأ�صلحة للنظام ال�صعودي.
م��ا ياأمله اليمنيون من املبع��وث الأممي اأن تكون اقرتاحاته 
بن��اءة تلب��ي طموحاته��م القت�صادي��ة والإن�صاني��ة، وتر�ص��م 
مالمح حقيقية لل�ص��الم املن�صود وفق روؤية وا�صحة بعيدة كل 
البع��د عن االإم��الءات اخلارجية، لكن، يف ظل م��ا يجري االآن، 
هل �صتج��ري مباحثات ال�صالم اليمنية وف��ق التوقعات؟ واأين 
�صرت�ص��و؟ واأي ح��ال ميك��ن اأن ت�ص��ل اإليه��ا الأو�ص��اع؟ وهل 

�صيتحقق ما يتطلع اإليه اليمنيون؟.

رس��������������ائ��������������ل  أن������������ص������������ار ال����������ل����������ه ف������������ي امل������������ول������������د ال�������ن�������ب�������وي

هل يتحقق السالں في اليمن؟



متابعات صحفيةالخميس 29/  11 /  2018م الموافق 21 ربيع أول 1440هـ  العدد )292(6

متابعات صحفية

■قال��ت وكال��ة �صبوتنيك الرو�صي��ة اإن دباب��ة اأبرام��ز M1A2 الأمريكية، التي 
تعتر واح��دة من الأف�صل يف العامل، والتي ت�صتخدمه��ا اململكة العربية ال�صعودية 

�صد احلوثيني يف اليمن باتت عاجزة اأمام احلوثيني.
وقال��ت الوكال��ة يف املق��ال املن�صور عل��ى موقعها بالن�صخ��ة الفرن�صي��ة “اإن دبابة 
اأبرام��ز M1A2 الأمريكية، التي تعتر واحدة م��ن الأف�صل يف العامل، ت�صتخدمها 

اململكة العربية ال�صعودية �صد احلوثيني يف اليمن.” اأ�صبحت عاجزة.
واأ�صافت بالقول “ومع ذلك، فمنذ التجارب الأولى لهذه الدبابات �صد احلوثيني، 
طل��ب ال�صعودي��ون م��ن ال�صرك��ة امل�صنع��ة الأمريكية حتديثه��ا، وحت��ى ا�صتبدال 
 ”We are the Mighty“ بع���ش الدباب��ات، وفقا ملا ذك��ره املوقع الأمريك��ي

املتخ�ص�ش بالق�صايا الع�صكرية.”
واأ�ص��ارت الوكال��ة الرو�صية اإلى ن�صر الإع��الم احلربي اليمني ع��ددا من امل�صاهد 
اأظه��رت �صع��ف الدباب��ة، قائلة: “قد �ص��ارك احلوثيون ع��ددا من اأ�صرط��ة الفيديو 
تظه��ر دباب��ة الإبرام��ز M1A2 مدم��رة باأ�صلحة ب�صيط��ة م�صادة للدباب��ات، مثل 
TOWSAN-1 �صواريخ موجهة مطورة من نظام م�صاد للدبابات ال�صوفيتية 

كونكور�ش، متكنت هذه ال�صواريخ من تدمر ابرامز على م�صافة 3.5 كيلومرت”.
ولفت��ت الوكال��ة اأنه “وبح�صب خراء، ل متتلك الدبابات ال�صعودية املبنية حالًيا 

يف الوليات املتحدة حماية اآمنة �صد هذه ال�صواريخ امل�صادة للدبابات”.
واأ�ص��اف: “ميكن للدروع التفاعلي��ة اأن ت�صاعد، واأن تكون هناك حت�صينات ميكن 
اأن ت�صاع��د M1 عل��ى الأرجح، على الرغ��م من عدم وجود حماي��ة كاملة وموثوقة 
الوكالة ثالث��ة م�صاهد  بزاوي��ة 360 درج��ة يف عائل��ة الدبابات ه��ذه”.. وعر�ص��ت 
لالإع��الم احلرب��ي اأظه��رت اإح��رتاق الدباب��ات عل��ى الفور بع��د اإ�صته��داف اجلي�ش 

واللجان ال�صعبية لها يف مدينة اخلوبة ومواقع ع�صكرية يف جيزان.
وختم��ت الوكال��ة تقريره��ا ب��اأن “و�صائل الإع��الم ت�صر اإل��ى اأن م�صكل��ة اململكة 

العربية ال�صعودية مع دباباتها هي كيفية ا�صتخدامها”.

موقع وكالة أنباء إسبانية: السعودية تشتري 
500 دبابة ميركافا من الكيان اإلسرائيلي

■ ك�ص��ف موقع وكالة اأنب��اء اإ�صبانية 
قريب من املخابرات الإ�صبانية، النقاب 
عن بي��ع اإ�صرائيل 500 دبابة )مركافا( 
للجي�ش ال�صعودي، يف اأول �صفقة �صالح 
ب��ني البلدين..وح�ص��ب املوق��ع، والذي 
نقلت عنه القناة الإ�صرائيلية العا�صرة، 
اأن اجلي���ش ال�صع��ودي، ا�ص��رتى 500 
دبابة )مركافا( الإ�صرائيلية، بوا�صطة 
�صركة و�صيطة اإ�صبانية، على اأ�صا�ش اأن 

الدبابات هي لإ�صبانيا.
واأو�صح املوقع، اأن حممد بن �صلمان، 
دف��ع ثم��ن الدبابات نق��دًا، و�صيت��م نقل 

الدباب��ات ع��ر البحري��ة الإ�صبانية اإلى 
اأ�صه��ر، م��ع  ال�صعودي��ة عل��ى م��دى 6 
طاق��م اإ�صرائيل��ي م��ن �صب��اط مدرعات 
اجلي���ش  لتدري��ب  “اإ�صرائيلي��ني” 
ال�صع��ودي عل��ى الدباب��ات، وذخائرها 

و�صواريخها وكيفية قتالها.
واأ�صارت اإل��ى اأن الختيار وقع على 
الدبابات الإ�صرائيلية )مركافا(، حيث 
�صيت��م �صراوؤها م��ع ناق��الت �صواريخ 
م�ص��ادة لل��دروع، ي�صل مداه��ا اإلى 8 
كلم، وتراقب وت�ص��رب اأي هدف بري 

يكون يف وجهها.

دورية »إنتلجنس أونالين«، االستخباراتية الفرنسية: 
أمريكا تشارك في الهجوم على مدينة احلديدة اليمنية

■ اأفادت دورية »اإنتلجن�ش اأونالين«، ال�صتخباراتية الفرن�صية، باأن »م�صوؤولني يف 
البنتاغون �صاركوا يف التخطيط للهجوم اجلديد على مدينة احلديدة« ال�صاحلية. وقالت 
الدورية: »قبيل اندالع معركة احلديدة، عقد م�صوؤولو البنتاغون و�صباط �صعوديون 
واإماراتي��ون اجتماع��ات يف الريا�ش للتو�صل اإلى خطة جدي��دة للهجوم على املدينة«. 
واأ�صارت اإلى اأن »وا�صنطن �صّلمت الريا�ش طائرتي ا�صتطالع ومراقبة اإ�صافيتني قبيل 
الهجوم على احلدي��دة«. وك�صفت عن اأن »البنتاغون زّود التحالف العربي مبعلومات 
حيوي��ة ل�صن الهجوم عل��ى احلديدة«. وبين��ت الدورية ال�صتخباراتي��ة انه ومع هذا 

الهجوم »يجر الأمريكيون احلوثيني على العودة اإلى طاولة املفاو�صات«.

وكالة س�بوتنيك الروسية: أفضل الدبابات 
في العالم عاجزة ضد احلوثيني

■ “لق��د ف�صل��ت ح��رب ال�صعودي��ة يف 
اليم��ن” به��ذا العن��وان ن�ص��رت ك��رى 
ال�صحف الأمريكية، “وا�صنطن بو�صت” 
مق��اًل اأك��دت في��ه اإن ال�صعودية خ�صرت 
احلرب يف اليمن واأن احلوثيني اأ�صبحوا 

اأقوى من اأي وقت م�صى.
وقالت ال�صحيف��ة يف املقال الذي كتبه 
ال�صيا�ص��ي الأمريك��ي فيلي��ب ج��وردون 
من�ص��ق البيت الأبي�ش لل�ص��رق الأو�صط 
يف عه��د ب��اراك اأوبام��ا، اإن مقت��ل الكاتب 
ال�صحف��ي ال�صع��ودي جم��ال خا�صقج��ي 
والتدهور احل��اد يف الأو�صاع الإن�صانية 
باحل��رب يف  الإع��الم  و�صائ��ل  واهتم��ام 
اليم��ن اأدى اإل��ى زي��ادة ال�صغ��ط عل��ى 

ال�صعودية لإنهاء احلرب هناك.
واأ�ص��اف ج��وردون “يف الواقع، على 
ح��رب  ف�صل��ت  تقريًب��ا،  املقايي���ش  كل 
ال�صعودي��ة يف اليمن. بع��د ثالث �صنوات 
ون�ص��ف من اإطالق م��ا كان من املفرت�ش 
اأن يكون عملية ع�صكرية �صريعة، اأ�صبح 

احلوثيون اأقوى من اأي وقت م�صى”.
وق��ال من�ص��ق البيت الأبي���ش لل�صرق 
امل�صوؤول��ني  كب��ار  اإن  �صابق��اً  الأو�ص��ط 
الآن  الريا���ش  يدع��ون  الأمريكي��ني 
اإل��ى املوافق��ة عل��ى وق��ف اإط��الق النار 
وامل�صارك��ة يف املحادث��ات الت��ي ترعاها 
الأمم املتحدة، م�صرًا اإلى اأن البنتاغون 
اأعل��ن اجلمعة املا�صية اأن��ه لن يقدم بعد 

اأثن��اء  بالوق��ود  التزوي��د  لإع��ادة  الآن 
العملي��ات الع�صكري��ة اجلوي��ة للتحالف 
اليم��ن،  يف  ال�صعودي��ة  تق��وده  ال��ذي 
�صع��ود  بع��د  الكونغر���ش  اإن  واأ�ص��اف 
يف  اجلدي��دة  الدميقراطي��ة  الأغلبي��ة 
جمل���ش النواب يهدد ب�صكل قوي بتعليق 
مبيعات الأ�صلحة اإلى اململكة ال�صعودية 

والتي فعلت ذلك دول مثل اأملانيا.
ال�صغ��ط املتزايد والذي ي��راه الكاتب 
اإن��ه خ��روج ملح��وظ م��ن الدع��م �صب��ه 
اإدارة ترام��ب  ال��ذي قدمت��ه  امل�ص��روط 
للريا���ش، يق��ول الكات��ب اإن��ه اأدى اإل��ى 
جت��دد الآمال باأن احلرب قد ت�صل اأخرًا 

اإلى نهاية متفاو�ش عليها.
واأ�صاف ج��وردون اإنه يف الوقت الذي 
يجب اأن ياأمل اجلميع يف جناح حمادثات 

ال�ص��الم بقيادة مارت��ن غريفي��ث، اإل اأن 
يجب النظ��ر بواقعية للو�ص��ع احلقيقي 
اإذا كان��ت  اإن��ه  الأر���ش، م�صيف��اً  عل��ى 
ال�صعودية و�صريكتها الإمارات م�صتعدة 
للتو�ص��ل اإل��ى حل و�صط ف��اإن احلوثيني 
والذي��ن ي�صيط��رون على ج��زء كبر من 
اليم��ن اليوم، “م��ن امل�صتبع��د اأن يردوا 
باملث��ل، بع��د اأن جن��وا م��ن �صن��وات من 
العزلة القت�صادية والق�صف ال�صعودي 

الذي ل هوادة فيه”.
وق��ال جوردون اإنه لي���ش من م�صلحة 
ال�صعودي��ني الع��ودة اإلى خي��ار ت�صعيد 
احل��رب م��ن جدي��د اإذا مل يت��م التف��اق 
يف املحادث��ات، وذل��ك لأن كل م��ا ادع��ت 
ال�صعودية اأنها اأجنزته ع�صكرياً بعد ثالث 
�صنوات ون�صف م��ن احلرب وقولها اإنها 

تتخوف من النف��وذ الإيراين والتهديدات 
احلوثي��ة، هو يف الأ�صا���ش لي�ش عقالنياً، 
م�صيفاً: “ولهذا م��ن الأف�صل لل�صعودية 
اأن تعل��ن اأنه��ا انت�صرت وتعي��د حلفائها 
اإلى اليمن وتر�صى باخلروج من احلرب 
ول��و خا�ص��رة، ف��اأن تتج��رع ال�صعودية 
م��رارة ابت��الع ه��ذه احلب��ة اأف�ص��ل لها 
بكثر م��ن ال�صتمرار يف ح��رب كانت لها 
تكالي��ف اإن�صانية ومالي��ة وا�صرتاتيجية 
بالن�صب��ة  تقديره��ا  ميك��ن  ل  و�صمع��ة 
لل�صعوديني ورغم ذلك مل حتقق اأهدافها 
املعلن��ة بعد”، م�صرًا اإلى اأن حتمل هذه 
التكالي��ف املرتفعة هو اأك��ر مرر لوقف 
احل��رب التي متت به��دف اإعادة ال�صلطة 
ال�صابق��ة اإلى احلكم، وه��و الهدف الذي 
يوؤك��ده ج��وردون اأن��ه “بعي��د الحتمال 

حتى على املدى البعيد”.
وك�ص��ف من�صق البيت الأبي�ش لل�صرق 
الأو�ص��ط يف مقال��ه اإن ال�صعوديني كانوا 
يعرتف��ون ل��ه ح��ني كان يق��وم بزيارات 
دوري��ة للريا���ش عل��ى م��دى ال�صن��وات 
الث��الث والن�ص��ف املا�صية ب��اأن احلرب 
مل تك��ن ت�صر على م��ا ي��رام، قائاًل: “يف 
زيارات دوري��ة اإلى الريا���ش على مدى 
ال�صن��وات الث��الث والن�ص��ف املا�صي��ة، 
كان امل�صوؤولون ال�صعوديون يعرتفون يل 
ب�صفة خا�صة ب��اأن احلرب مل تكن ت�صر 

على ما يرام”.

■ ذك��رت �صحيف��ة »الغاردي��ان« اإن 
معان��اة املدني��ني باليم��ن ل تع��د اأ�صواأ 
اأزم��ة اإن�صاني��ة يف الع��امل وح�ص��ب، بل 
هي جرمية، فهن��اك ن�صف �صكان البلد، 
البال��غ عدده��م 22 ملي��ون ن�صمة، على 
ج��رف املجاعة، ونحو 1.8 مليون طفل 

يعانون �صوء التغذية احلاد.
واأ�ص��ارت ال�صحيف��ة الريطانية اإلى 
اأن الغرب، الذي ما زال يزود ال�صعودية 
بالأ�صلحة واملعلومات ال�صتخباراتية، 

متواطئ يف هذه املاأ�صاة.
وت�صي��ف اأن الأوان رمب��ا يك��ون ق��د 
فات بالفعل، حيث تتوقع الأمم املتحدة 
اأن ي�صب��ح م��ا يج��ري يف اليم��ن اأ�ص��واأ 
جماع��ة عل��ى م��دار ق��رن كام��ل، فلق��د 
كانت هناك حتذي��رات من املجاعة قبل 
اأربع �صن��وات، اأي قبل اندلع احلرب، 
واأ�صبح اليمن ي�صتورد اأغلب متطلبات 
الطع��ام، وتده��ورت اأو�صاعه ب�صكل ل 

ميكن ت�صوره.
يبلغ ع��دد القتل��ى امل�صجل��ني ر�صمياً 

باليم��ن نح��و 10 اآلف قتي��ل، يف ح��ني 
يق��در البع���ش الع��دد احلقيق��ي باأكر 
م��ن خم�صة اأ�صعاف هذا الرقم، يف وقت 
ح��ذرت فيه منظم��ة ال�صح��ة العاملية، 
التقاري��ر  اأن  م��ن  املا�ص��ي،  ال�صه��ر 
اخلا�ص��ة بالكولريا ت�ص��ري اإلى ت�صجيل 

قرابة األف حالة اأ�صبوعياً.
لقد اأ�صبح��ت البالد يف حالة فو�صى، 
هن��اك  يع��د  مل  »الغاردي��ان«،  تق��ول 
كي��ان ل��ه مغزى يف ظ��ل ال�ص��راع الذي 
ال�صع��ودي- التحال��ف  ق��وات  تق��وده 

الإمارات��ي لحت��الل اليم��ن ..وتابع��ت 
العوام��ل وغره��ا  ال�صحفي��ة: »ه��ذه 
اأدت اإل��ى اأن ت�صب��ح عملي��ة الو�ص��ول 
وق��ت  اأي  م��ن  اأ�صع��ب  ال�ص��الم  اإل��ى 
م�ص��ى، وبات العنف الي��وم على اأ�صده 
خا�ص��ة عقب الدعوة التي وجهها وزير 
الدفاع الأمريكي جي��م ماتي�ش لأطراف 
ال�ص��راع من اأجل اجللو���ش اإلى طاولة 
املفاو�ص��ات خ��الل م��دة �صه��ر، حي��ث 
اأطلق��ت ال�صعودية والإم��ارات هجوماً 
وا�صع��اً م��ن اأجل ال�صيط��رة على ميناء 

احلديدة، ما دفع مببعوث الأمني العام 
لتاأجي��ل حمادث��ات ال�صالم حت��ى نهاية 
الع��ام اجلاري«..واأ�ص��ارت ال�صحيف��ة 
اإلى اأن  قوات التحالف حتا�صر امليناء، 
ال��ذي كان ي�صتقب��ل 80% من الواردات 
اجلوي��ة  ال�صرب��ات  تنف��ذ  اأنه��ا  كم��ا 
ال�صخم��ة التي اأودت موؤخرًا بحياة 40 

طفاًل كانوا يف حافلة مدر�صية.
وت��رى ال�صحيف��ة اأن��ه رغ��م املاأ�صاة 
اجلاري��ة يف اليم��ن، اإل اأنه��ا كانت ذات 
تاأث��ر �صئيل، غ��ر اأن مقت��ل ال�صحفي 
جمال خا�صقجي دفع وا�صنطن لإ�صدار 
قرار بوقف اإطالق النار، يف وقت تقرتب 
بريطانيا من اإ�ص��دار موقف مماثل بعد 
اأن اأنه��ت معار�صته��ا يف جمل���ش الأمن 
الدويل لط��رح قرار يه��دف لو�صع مزيد 
م��ن ال�صع��وط على ال�صعودي��ة  الإنهاء 
القت��ال وال�صم��اح بتق��دمي امل�صاعدات، 
واإل��ى اأن تتوق��ف بريطاني��ا ع��ن بي��ع 
�صتظ��ل  فاإنه��ا  للريا���ش،  الأ�صلح��ة 

متواطئة باجلرمية، وفق ال�صحيفة.

■ م��ا كان على اإ�صرائيل وعل��ى ل�صان وزير موا�صالت 
اأن تعلن عن �صكة )ال�ص��الم القليمي( اأو قطاع التطبيع، 
لو مل حت�صل على �صمانات عربية ودولية لت�صغيله.. هذا 
القطاع الذي ت�صارك وت�صرتك فيه دول العتدال العربي، 
ميث��ل مرحلة االنتق��ال من العالق��ات ال�صرية واخلجولة 
ال��ى الزواج بني هذه الدول واإ�صرائي��ل ب�صهادة اأمريكية 

فهو املاأذون اجلاهز دوما.
وتق��ول م�ص��ادر مطلعة ل��� )املن�ار( اأن م�ص��روع �صكة 
ال�صالم القليمي بحثته اإ�صرائيل مع دول عربية منذ زمن 
طوي��ل، وبعد ح�ص��ول تل اأبيب على �صمان��ات الت�صغيل 
عربيا ودوليا و�صمان التمويل، من دول اخلليج واأمريكا 
قام��ت بالإع��الن عنه م��ن قلب عا�صم��ة خليجي��ة، قطار 

التطبي��ع �صيك��ون عابرا للقارات ينتقل م��ن اإ�صرائيل الى 
االردن ال��ى عوا�صم اخلليج خمرتق��ا العوا�صم امل�صماة 
باملعتدلة، اأي اأدوات امريكا يف املنطقة.. وت�صمي امل�صادر 
هذه املرحل��ة التي ت�صه��د اقتحامها اإ�صرائيلي��ا لعوا�صم 
انظمة ال��ردة يف اخلليج باأنها مرحل��ة حتالفات علنية يف 
كل امليادي��ن المني��ة وال�صرتاتيجي��ة والقت�صادية مع 
اإ�صرائي��ل، وبداي��ة لع�صر ذهب��ي جديد ب��ني اجلانبني.. 
وتفيد امل�ص��ادر اأن املت�صرر الوحيد م��ن هذا احلدث هو 
الق�صي��ة الفل�صطيني��ة الت��ي اأ�صقطته��ا اأنظم��ة الردة عن 
اولوياتها واأجنداتها، ودائم��ا كانت تتطلع اإ�صرائيل الى 
ح��ل اقليم��ي لل�صراع بعيدا ع��ن الفل�صطيني��ني، وهذا ما 
يجري العمل ب�صاأنه الن، وقطار التطبيع يف هذا ال�صياق 

وهو اجن��از تقدمه ال�صعودية الوهابي��ة لدولة الحتالل 
التي �صتدفع اجلزء الكر من تكاليفه.

امل�ص��ادر ذاته��ا ترى اأن �صك��ة ال�ص��الم القليمي، دليل 
جديد اآخر على اأن ري��ة ال�صالم القت�صادي التي طرحها 
رئي���ش ال��وزراء الإ�صرائيل��ي بنيام��ني نتنياه��و، ها هي 
تتحقق بعد تعاظم التن�صيق االمني اخلطري بني تل ابيب 
وعوا�ص��م الردة يف اخلليج. ومن ثم االنتقال الى مرحلة 
التح�صي��د �ص��د ايران و�صاح��ات عربية ما ت��زال راف�صة 
للتح��رك المريكي ال�صهيوين و�صيا�ص��ات النظام الدموي 
الوهاب��ي يف الريا���ش وحلفائ��ه يف اأب��و ظب��ي واملنام��ة، 
ودول العت��دال التي اجنرفت له��ذا ال�صبب اأو ذاك وراء 

الوهابيني.

واشنطن بوست األمريكية: السعودية خسرت احلرب واحلوثي بات أكثر قوة من ذي قبل

صحيفة الغارديان البريطانية : الغرب متواطئ في مأساة اليمن

صحيفة )املن�ار( املقدسية: قطار التطبيع.. جسر اقتصادي وسياسي مع إسرائيل.. يخترق العواصم املعتدلة!!
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العدوان يواصل شن غاراته الهمجية وقصفه الصاروخي واملدفعي.. 
مخلفًا ش�هداء وجرح�ى وأض�رارًا  مادية ف�ي ممتل�كات املواطنني 

جرائم العدوان

م�ص��تمرون يف حماقتهم وعدوانيتهم بت�ص��عيد ميداين واإجرامي بغارات وبق�ص��ف مكثف 
عل��ى ال�ص��احل وحمافظتي حج��ة و�ص��عدة، وقد اأ�ص��فرت الغارات والق�ص��ف عن �ص��هداء 
وجرحى بينهم ن�ص��اء واأطفال �ص��قطوا �ص��حايا لهمجية عدو ال يبدو عليه اأنه يف وارد اأن 

يتعقل، واأن اأمرا ما ال بد اأن يكون حتى يدرك االأعداء عواقَب ما يفعلون. 
وم��ع ه��ذا التمادي لتحال��ف العدوان االأمريكي ال�ص��عودي، ياأت��ي الرد واأخد الث��اأر لدماء 

امل�صت�ص��عفني يف املي��دان، باأي��ادي املوؤمنني من رج��ال اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية مبختلف 
ت�ص��كالتها ووحداته��ا، ولتق��ول للعدو كلم��ا متاديت��م يف اجرامكم كن��ا اأكرث ا�ص��رارا على 

التنكيل بكم واجتثاثكم من املعمورة.. 
ومن هنا نحر�ض يف �ص��حيفة احلقيقة ال�صحيفة االأم للكل املجاهدين، على ر�صد جرائم 
العدوان االأمريكي ال�صعودي بحق الن�صاء واالأطفال واملواطنني االبرياء من امل�صت�صعفني. 

يوم األربعاء | 21 نوفمبر | 
وا�ص��ل الع��دوان ال�صع��ودي الأمريك��ي غارات��ه 
وق�صف��ه عل��ى الق��رى والأحي��اء ال�صكني��ة يف ع��دد 
م��ن املحافظات خملف��اً �صهداء ودم��ارا يف املمتلكات 

العامة واخلا�صة.
فف��ي احلدي��دة، ا�صت�صهد ثالث��ة مواطنني وجرح 
اآخ��رون يف غارة �صنها ط��ران العدوان وا�صتهدفت 
منزله��م م�صاء اأم�ش يف قري��ة كليب جنوب كيلو16، 
كم��ا �ص��ن الط��ران غارتني غ��رب جول��ة الغرا�صي 

مبديرية احلايل.
ال�صع��ودي  الع��دوان  ط��ران  �ص��ن  �صع��دة  يف 
يف  املواطن��ني  ممتل��كات  عل��ى  غارت��ني  الأمريك��ي 
وم��زارع  من��ازل  تعر�ص��ت  فيم��ا  باق��م،  مديري��ة 
املواطن��ني يف املديرية لق�ص��ف �صاروخي ومدفعي 

�صعودي مكثف.
ويف حمافظة حجة �صن طران العدوان 4 غارات 

على مدينة حر�ش.

يوم اخلميس | 22 نوفمبر | 
 يوا�صل ط��ران الع��دوان ال�صع��ودي الأمريكي 
�ص��ن غاراته وق�صفه على عدد من املحافظات خملفا 

اأ�صرارا مادية يف املمتلكات.
يف حج��ة �ص��ن ط��ران الع��دوان 9 غ��ارات عل��ى 
مديري��ة حر���ش، منها 5 غ��ارات يف منطقة ال�صعاب 

بذات املديرية.
ويف �صع��دة �صن العدوان 3 غ��ارات على مديرية 

جمز.
ويف وق��ت لحق �صن ط��ران الع��دوان 4 غارات 

على قهرة الن�ش مبديرية �صحار.
يف  املواطن��ني  وممتل��كات  م��زارع  وتعر�ص��ت 
مديريت��ي باق��م ورازح لق�ص��ف �صاروخي ومدفعي 

�صعودي.
اأم��ا يف احلدي��دة ف�صن غارة عل��ى مدينة ال�صباب 

ب�صارع ال�90.

يوم اجلمعة | 23 نوفمبر | 
وا�صل طران العدوان ال�صعودي الأمريكي، �صن 
غاراته وق�صفه على حمافظة �صعدة خملفا اأ�صرارا 

مادية يف املمتلكات.
حي��ث �صن ط��ران العدوان 15 غ��ارة على قهرة 

الن�ش مبديرية �صحار.
كم��ا �ص��ن غارت��ني على منطق��ة �صعب��ان مبديرية 
رازح احلدودي��ة و7 غ��ارات عل��ى مديري��ة الظاهر 

فيما ا�صتهدف بغارة جبل املفتاح مبديرية حيدان.
وتعر�ص��ت مزارع وممتل��كات املواطنني والقرى 
الآهل��ة بال�ص��كان يف مديري��ات باق��م ورازح و�ص��دا 
ومدفع��ي  �صاروخ��ي  لق�ص��ف  ومنب��ه  والظاه��ر 

�صعودي.

يوم السبت | 24 نوفمبر | 
وا�صل طران العدوان ال�صعودي الأمريكي، �صن 
غارات��ه وق�صفه على حمافظت��ي �صعدة واحلديدة 

خملفا اأ�صرارا مادية يف املمتلكات.
فف��ي �صعدة �صن طران الع��دوان 3 غارات على 
الأزهور مبديرية رازح، و�صن غارتني على ممتلكات 

املواطنني يف مديرية باقم.
وتعر�ص��ت مزارع وممتل��كات املواطنني والقرى 
الآهل��ة بال�ص��كان يف مديري��ات باق��م ورازح و�ص��دا 
ومدفع��ي  �صاروخ��ي  لق�ص��ف  ومنب��ه  والظاه��ر 

�صعودي.
ويف احلديدة �صن طران العدوان غارتني جنوب 

مديرية اجلراحي و3 غارات على مديرية اللحية.
الأمريك��ي  ال�صع��ودي  الع��دوان  ط��ران  و�ص��ن 
مدين��ة  يف  �صكني��ة  اأحي��اء  عل��ى  غ��ارات  �صل�صل��ة 

احلديدة.

يوم األحد | 25 نوفمبر | 
يوا�صل العدوان ال�صعودي الأمريكي �صن غاراته 
وق�صف��ه عل��ى عدد م��ن املحافظ��ات خملف��ا �صهداء 

وجرحى واأ�صرارا مادية يف املمتلكات.
يف حج��ة ا�صت�صهد 4 �صه��داء يف ح�صيلة اأولية و5 
جرح��ى يف جرمية ا�صتهداف العدوان بغارة حمطة 

عبده اخلمي�صي يف مدخل �صوق الهيجة مب�صتباء.

كم��ا ا�صتهدف الع��دوان �صيارة مواط��ن واأ�صاب 
الغ��زاوة  ابن��ه بغ��ارة ج��وار منزله��م يف منطق��ة 

مبديرية م�صتباء.
ويف �صع��دة ُدم��ر خ��زان مي��اه يف منطق��ة بط��الن 
مبديري��ة حي��دان بق�ص��ف �صاروخي ط��ال مناطق 
متفرقة غ��رب حيدان، و�صن ط��ران العدوان غارة 
عل��ى منطق��ة اآل عل��ي مبديري��ة رازح احلدودية ما 

اأدى لأ�صرار يف املحالت التجارية.
و�صهدت ق��رى اآهل��ة بال�صكان يف مديري��ات رازح 
ومنب��ه وباقم والظاه��ر ق�صفا �صاروخي��ا ومدفعيا 

�صعوديا.
ويف احلدي��دة �ص��ن ط��ران الع��دوان ال�صعودي 
مديريت��ي اجلراح��ي  عل��ى  غ��ارات  الأمريك��ي 10 
والتحيت��ا، و�ص��ن غارت��ني عل��ى مزرع��ة مواطن يف 
مديرية الدريهمي وغ��ارة بالقرب من فندق الواحة 

يف منطقة 7 يوليو ال�صكنية مبديرية احلايل.
ع�ص��رات  والغ��زاة  املرتزق��ة  واأطل��ق  ه��ذا 
القذائف على م�صاكن املواطنني يف مدينة الدريهمي.

 يوم االثنني | 26 نوفمبر | 
�ص��ن طران الع��دوان ال�صع��ودي الأمريكي اأكر 
م��ن 29 غارة تركز معظمها عل��ى حمافظتي �صعدة 
واحلدي��دة، فيم��ا ارتك��ب جرمي��ة يف حج��ة، و�صن 

مرتزقته اأكر من 35 قذيفة مدفعية باحلديدة.
يف حج��ة اأف��اد م�ص��در حمل��ي ع��ن ا�صت�صه��اد 6 

مواطن��ني واإ�صاب��ة 3 اآخري��ن يف جرمي��ة العدوان 
بح��ق منزل مواطن يف قرية الَيَمَنة مبديرية حر�ش، 
واأ�ص��اف اأن فرق الإنقاذ مل تتمكن من الو�صول اإلى 

م�صرح اجلرمية ب�صبب حتليق الطران امل�صتمر.
ويف احلدي��دة �صن طران الع��دوان غارتني على 
قري��ة ال�صج��ن مبديرية الدريهم��ي، و3 غارات على 
قريتي الكوعي وال�صولة بذات املديرية، و�صن غارة 
عل��ى منطقة كيل��و16 وغارة على م�صج��د الفا�صلي 
بكيل��و16، كم��ا �ص��ن غارة �صم��ال �ص��ارع اخلم�صني 
مبديري��ة احل��ايل، وغ��ارة بالق��رب م��ن جولة مين 

موبايل يف منطقة 7 يوليو مبديرية احلايل.
واأطل��ق الغ��زاة واملنافق��ون اأكر م��ن 35 قذيفة 
مدين��ة  يف  املواطن��ني  ممتل��كات  عل��ى  مدفعي��ة 

الدريهمي.
ويف �صع��دة �ص��ن ط��ران الع��دوان 10 غ��ارات 
على جب��ل املفتاح مبديرية حي��دان م�صتهدفا �صبكة 
الت�ص��الت، كم��ا �ص��ن 9 غ��ارات عل��ى جب��ل عن��م 

مبديرية �صحار.
فيما �صهدت ق��رى اآهلة بال�ص��كان يف مديرية منبه 

احلدودية ق�صفا �صاروخيا ومدفعيا �صعوديا.

يوم الثالثاء | 27 نوفمبر |
وا�صل العدوان ال�صعودي الأمريكي، �صن غاراته 
وق�صف��ه على عدد من املحافظات، خملفاً اأ�صرارًا يف 

املمتلكات العامة واخلا�صة.
ففي حمافظة احلديدة، ا�صتهدف طران العدوان 
من��زل مواطن غرب جولة ال�صفينة مبديرية احلايل، 
ما اأدى اإلى تدم��ر املنزل، كما �صن طران العدوان 
غارت��ني ا�صتهدفتا منتج��ع الواحة يف ذات املديرية، 

ومدينة ال�صباب يف �صارع الت�صعني.
ويف احلدي��دة اأي�ص��اً، ا�صتهدف��ت ق��وى العدوان 
بق�ص��ف مدفع��ي مكثف مناط��ق بالقرب م��ن فندقي 
القم��ة والحتاد يف حي 7 يولي��و ال�صكني، وبالقرب 
من جامع احلم��ادي، وعلى �صارع �صنعاء مبديرية 

احلايل.
ويف حمافظة �صعدة، �ص��ن طران العدوان غارة 
على منطقة اآل علي مبديرية رازح، و 5 غارات على 

منطقة البقع.
الع��دوان  ط��ران  �ص��ن  حل��ج،  حمافظ��ة  ويف 

غارتني على منطقة كر�ش مبديرية القبيطة.
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حقول املوت في الساحل الغربي موسم حصاد املرتزقة يتواصل

البيض�اء ف�ي  داع�ش  ألوكار  وتطهي�ر  مب�أرب  االرت�زاق  قي�ادات  تباغ�ت  قاص�ف1   ■

 ضربات بالستية متزامنة تفتح أبواب اجلحيم على جموع االرتزاق في فرضة نهم ومنفذ علب

عملي�ة عس�كرية ف�ي حي�س وتطهير ع�دد من 
املواقع في اجلاح األسفل

ُقت��ل واأ�صي��ب عدد من الغ��زاة واملرتزقة يوم الثن��ني املا�صي اإثر عملي��ًة نوعية على مواقع لهم يف حي���ش ب� ال�صاحل 
الغرب��ي.. واأك��د م�ص��در ع�صكري اأن جماه��دي اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية �صنوا بع��ون اهلل عملية ع�صكري��ة نوعية على 
مواق��ع للغزاة واملرتزق��ة جنوب و�صرق مديرية حي�ش ما اأدى اإلى م�صرع واإ�صابة ع��دد من الغزاة واملرتزقة واإعطاب 
طق��م ع�صك��ري خالل العملية الع�صكرية.. وكان اأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبي��ة قد متكنوا يف وقت �صابق اليوم بعملية 
هجومي��ة م��ن تطهر عدد م��ن املواقع التي كان يتمرك��ز فيها الغزاة واملرتزق��ة يف اجلاح الأ�صف��ل، وتكبيدهم خ�صائر يف 

العديد والعتاد واغتنام اأ�صلحة خالل عملية التطهر.

الساحل الغربي

متك��ن اأبطال اجلي���ش واللج��ان ال�صعبية � بع��ون اهلل � 
م��ن الت�ص��دي ملحاولة ت�صل��ل ملنافقي ومرتزق��ة العدوان 
يف منطق��ة اجل��اح الأ�صف��ل بال�صاح��ل الغرب��ي، وكبدوهم 

خ�صائر يف الأرواح والعتاد.
واأك��د م�ص��در ع�صك��ري: �صق��وط قتل��ى وجرح��ى م��ن 

املنافق��ني ودم��ر �ص��الح ومعدلت خ��الل اإف�ص��ال حماولة 
ت�صللهم باجلاح الأ�صفل.

كم لق��ي الع�صرات من مرتزقة الغ��زو م�صرعهم وجرح 
اأع��داد منه��م يومي الإثن��ني والثالث��اء يف ت�ص��دي اأبطال 
اجلي�ش واللجان ال�صعبية ملحاولت زحف فا�صلة ملرتزقة 

الغزو باجتاه كيلوا16 
كم��ا اأو�ص��ح م�ص��در ع�صك��ري ت�صديهم ملحاول��ة تقدم 

فا�صلة للغزاة واملرتزقة يف كيلو 16 بال�صاحل الغربي
واأ�ص��اف امل�ص��در: اأن قوى الع��دوان ا�صتخدمت خالل 
الزحف خمتلف اأنواع الأ�صلحة وا�صتهدفت قرية ال�صرف، 

ما خلف اأ�صرار مادية ج�صيمة بالقرية امل�صتهدفة.
وكان جماهدو اجلي�ش واللجان ال�صعبية قد �صنوا، قبل 

بي��وم واحد، عملي��ة ع�صكرية نوعي��ة على مواقع 
للغ��زاة واملرتزق��ة جنوب و�ص��رق مديرية 

حي�ش ما اأدى اإل��ى م�صرع واإ�صابة عدد 
من الغ��زاة واملرتزق��ة واإعطاب طقم 

ع�صكري.
�صودانَي��ان  مرتزَق��ان  ُقت��ل  كم��ا 
بر�صا���ش قنا�صة اجلي�ش واللجان 
ال�صعبي��ة �صم��ال �ص��رق الدريهمي، 

كم��ا متك��ن املجاه��دون م��ن تدم��ر 
ب��ذات  واملنافق��ني  للغ��زاة  مدرع��ة 

املنطقة.

نوعي�ة مصرع عشرات املنافقني في محاوالت زحف فاشلة اس�تدراج  عملي�ة 
وتفجير عدد من اآلليات

ُقت��ل واأ�صي��ب عدد من مرتزقة الع��دوان ال�صع��ودي الأمريكي بينهم قي��ادي يف عمليات 
للجي���ش واللجان ال�صعبية يوم��ي ال�صبت والأحد املا�صيني حيث متك��ن اأبطالنا من تنفيذ 
عملي��ة ا�صت��دراج نوعي��ة مبجموعة من املرتزق��ة اإلى حقل الغ��ام بعدما حاول��وا الزحف 

�ص��ارع  اخلم�صني..باجت��اه 
كما �صق��ط الع�صرات م��ن املرتزقة 
اإث��ر اآلي��ة بعب��وة نا�صف��ة غ��رب 
التحيت��ا م��ا اأدى اإل��ى م�ص��رع 
وجرح عدد من املرتزقة بينهم 

قيادي.
واأ�ص��اف امل�صدر اأن وحدة 
واللج��ان  للجي���ش  ال��دروع 
متكنت بع��ون اهلل من ا�صتهداف 
جرافة ع�صكرية للغزاة واملرتزقة 
ب�ص��اروخ موجه اأثن��اء حماولة �صق 

طريق جنوب كيلو16.

للمنافقني  وطق�م  مدرع�ة  تدمي�ر 
ودك جتمعات لهم في التحيتا

اأك��د م�صدر ع�صك��ري باأن وحدة الهند�ص��ة التابعة ملجاهدي 
اجلي���ش واللج��ان متكنت بت�صديد اهلل م��ن تدمر مدرعة وطقم 

للغزاة واملنافقني غرب التحيتا بعبوات نا�صفة.
واأ�ص��اف امل�ص��در اأن مدفعي��ة اجلي���ش واللج��ان ق�صف��ت 
جتمع��ات املرتزقة غرب التحيت��ا حمققًة اإ�صاب��ات مبا�صرة يف 

�صفوفهم.

عبوات ناسفة تلقف ما يزحفون
 

واأو�ص��ح م�صدر ع�صك��ري اأن جماهدي اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية متكنوا يوم بع��ون اهلل من ك�صر زحف 
الثالث��اء املا�ص��ي ملنافقي العدوان يف جبهة القحيفة مبديرية املعافر ما اأ�صف��ر عن �صقوط العديد من القتلى 
واجلرح��ى يف �صفوف املنافقني.. واأكد امل�ص��در اأن وحدة الهند�صة متكنت من تفجر 3 عبوات نا�صفة بعدد 

من منافقي العدوان خالل انك�صار زحفهم يف جبهة القحيفة.
وكان��ت الق��وة ال�صاروخية للجي���ش واللجان قد ا�صتهدف��ت يف وقت �صابق جتمع��ات للمنافقني ب�صاروخ 

املديرية. بذات  الكدحة  جبهة  يف  ال�صنع  "زلزال1" حملي 

كرش حلج يفترس املرتزقة والقبيطة تلتهم ما تبقى
دم��ر جماه��دو اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية الثالثاء املا�صي اآلي��ة ملنافقي العدوان ال�صع��ودي الأمريكي يف 
حمافظة حلج.. واأكد م�صدر ع�صكري اأن وحدة الهند�صة للجي�ش واللجان متكنت بت�صديد اهلل من تدمر اآلية 

ملنافقي العدوان يف جبهة كر�ش بعبوة نا�صفة وم�صرع وجرح من عليها.
وكان جماه��دو اجلي���ش واللج��ان ال�صعبية قد متكن��وا يف خالل الأي��ام املا�صية من ك�ص��ر زحفني ملرتزقة 
الع��دوان يف جبه��ة مغنية مبديرية القبيط��ة احدهم ا�صتمر ل 9 �صاعات وف�صل بف�ص��ل اهلل ونتج عنه �صقوط 

قتلى وجرحى من املرتزقة.

الصاروخية تزلزل جتمعات املرتزقة بزلزال 1
ا�صته��دف جماه��دو اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية الثالث��اء املا�صي ب�ص��اروخ زلزال 1 جتمعا 
ملنافقي العدوان يف ال�صالع.. واأفاد م�صدر ع�صكري باأن وحدة الإ�صناد ال�صاروخي ا�صتهدفت 

ب�صاروخ زلزال1 جتمعا ملرتزقة ومنافقي العدوان يف مع�صكر حلم بنقيل اخل�صبة.
وكان عدد من منافقي ومرتزقة العدوان قد لقوا م�صارعهم يف ذات اجلبهة واأ�صيب اآخرون 

يف 11 نوفمر اجلاري اإثر ق�صف جتمعاتهم بعدد من قذائف املدفعية.

■ الضالع■ لحج■ تعز



لق��ي الع�صرات م��ن املرتزق��ة م�صرعهم 
وجرح اآخرين اأثن��اء حماولة زحف فا�صلة 

قبالة منفذ اخل�صراء 
كم��ا �صه��د موق��ع ال�صدي���ش املط��ل على 
جن��ران مواجه��ات �صاري��ة حي��ث متك��ن 
اأبطالن��ا من تدمر اآلية للمنافقني ب�صاروخ 
قبال��ة  موج��ه 
ي�ش  ل�صد ا

وا�صتهداف مدفع��ي على جتمعات اجلنود 
وغ��رب  ال�صرف��ة  موق��ع  يف  ال�صعودي��ني 

ال�صدي�ش وقبالتة
فيم��ا متكن��وا اأي�ص��اً م��ن ك�ص��ر زحف��ني 
للمنافقني غرب ال�صدي�س و�صقوط ع�صرات 
القتلى واجلرحى من املنافقني وا�صتمر من 
ال�صب��اح حت��ى امل�صاء مب�صارك��ة الطران 
احلرب��ي والأبات�ص��ي دون اأي تق��دم فيم��ا 
اأطل��ق �ص��الح ال�صن��اد ال�صاروخ��ي ثالثة 
�صواري��خ زل��زال1 على جتمع��ات منافقي 
الع��دوان قبال��ة ال�صدي�ش تل��ى ذلك ق�صف 
مدفعي مركز على مواق��ع املرتزقة يف ذات 

املوقع.
وكان اأبط��ال اجلي���ش واللجان ال�صعبية 
قد نف��ذوا عمليات هجومية عل��ى املنافقني 

اأثن��اء الزحف��ني و�صق��وط قتل��ى وجرحى 
يف �صفوفه��م.. فيما نف��ذوا عملية هجومية 
اأخ��رى عل��ى مواق��ع املنافق��ني يف التب��اب 
املجاورة لل�ص��وح و�صقوط قتلى وجرحى 
يف �صفوفهم.. ووجه �صالح ال�صناد املدفعي 
�صرب��ات قا�صي��ة على جتمع��ات للمنافقني 
يف �صح��راء الأجا�صر وجتمع��ات اأخرى يف 
منطق��ة الفرع و�صق��وط قتل��ى وجرحى يف 
�صفوفهم واإعطاب اآلية ع�صكرية وا�صتهدف 
البق��ع  �صح��راء  يف  للمنافق��ني  جتمع��ات 

ورقابة اخل�صباء وال�صربات م�صددة
كما لق��ي القي��ادي املنافق اأ�ص��رف رزاز 
التابع��ة  ال�صراي��ا  اح��دى  قائ��د  املخ��اليف 
للمنافق��ني م�صرع بنران اجلي�ش واللجان 

يف جبهة البقع ■ مأرب

اأطلقت الق��وة ال�صاروخية لدى اجلي�ش 
املا�ص��ي،  الأح��د  ال�صعبي��ة،  واللج��ان 
�صاروخا بالي�صتيا من طراز بدرP-1 على 
مع�صك��ر للغ��زاة واملرتزق��ة يف منف��ذ علب 
بع�صر.. واأو�صح م�صدر ع�صكري يف القوة 
البالي�صت��ي  ال�ص��اروخ  اأن  ال�صاروخي��ة 
اأ�صاب جتمع��ا كبرا من الغزاة واملرتزقة 

يف املع�صكر امل�صتهدف.
واأك��د امل�ص��در وق��وع قتل��ى وجرح��ى 
وتدمر اآلي��ات تابعة للعدوان اإثر ال�صربة 
عل��ب  منف��ذ  قبال��ة  امل�ص��ددة  البالي�صتي��ة 

بع�صر.
وم��ن جهة اأخ��رى متكن اأبط��ال اجلي�ش 
واللجان ال�صعبية خالل الأيام املا�صية من 
الت�صدي ملح��اولت زحف فا�صل��ة ملرتزقة 
اجلي�ش ال�صع��ودي قبالة منفذ علب وتلقى 
قا�صي��ة خ��الل زحف��ني  املرتزق��ة خ�صائ��ر 
فا�صل��ني رغ��م ال�صناد اجل��وي املكثف من 
الطران احلرب��ي وال�صتطالعي للمرتزقة 

اإل اأنهم ف�صلوا من حتقيق اأي تقدم.
واأك��د م�ص��در ع�صكري اأن��ه مت تفجر 4 
عبوات نا�صفة باملرتزقة خالل ك�صر زحفهم 

قبال��ة منفذ علب ما اأ�صف��ر عن �صقوط قتلى 
وجرحى يف �صفوفهم.

وكان اأف�ص��ل جماهدو اجلي���ش واللجان 
ال�صعبية حماولت��ني ت�صلل ملرتزقة اجلي�ش 
بع�ص��ر  عل��ب  منف��ذ  قبال��ة  ال�صع��ودي 
وكبدوه��م خ�صائر فادحة يف الأرواح بينهم 

قيادات.
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حقول املوت في الساحل الغربي موسم حصاد املرتزقة يتواصل

 ضربات بالستية متزامنة تفتح أبواب اجلحيم على جموع االرتزاق في فرضة نهم ومنفذ علب

عمليات هجومية تنكل باملرتزقة في املصلوب واملتون
نف��ذ جماهدو اجلي�ش واللجان ال�صعبية عمليتني هجوميتني خالل الأيام املا�صية اأو�صح م�صدر ع�صكري اأن 
اأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية نفذوا علمية اإغارة على مواقع للمنافقني يف حزمة احللو مبديرية امل�صلوب 

ما اأ�صفر عن وقوع قتلى وجرحى يف �صفوفهم. . 
واأك��د امل�ص��در اأن جماهدي اجلي�ش واللج��ان نفذوا عملية اإغ��ارة ثانية على مواق��ع املنافقني خلف جممع 

املتون باجلوف.. واأ�صاف امل�صدر اأن القوة ال�صاروخية للجي�ش واللجان ا�صتهدفت جتمعا للمنافقني يف مع�صكر 
�صويقة مبديرية خب وال�صعف باجلوف بعدد من �صواريخ الكاتيو�صا حمققًة اإ�صابات مبا�صرة يف �صفوفهم..

بدر1 بي الباليستي يدك معسكًرا للمرتزقة في نهم
ق�صفت القوة ال�صاروخية لدى اجلي�ش واللجان ال�صعبية، الأحد املا�صي، مع�صكًرا ملرتزقة 

العدوان ال�صعودي الأمريكي يف نهم ب�صاروخ بالي�صتي من طراز بدر1- بي البالي�صتي.
واأك��د م�صدر يف القوة ال�صاروخية اأن ال�صاروخ ب��در1- بي البالي�صتي اأ�صاب هدفه بدقة 

خملفا قتلى وجرحى يف �صفوف املرتزقة.
وكان��ت القوة ال�صاروخية قد دكت، الثنني املا�صي، ب�صاروخ بالي�صتيا من طراز بدر1 بي 

جتمعات للغزاة واملرتزقة اأ�صفل نقيل فر�صة نهم.

الصاروخية تزلزل جتمعات املرتزقة بزلزال 1
ا�صته��دف جماه��دو اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية الثالث��اء املا�صي ب�ص��اروخ زلزال 1 جتمعا 
ملنافقي العدوان يف ال�صالع.. واأفاد م�صدر ع�صكري باأن وحدة الإ�صناد ال�صاروخي ا�صتهدفت 

ب�صاروخ زلزال1 جتمعا ملرتزقة ومنافقي العدوان يف مع�صكر حلم بنقيل اخل�صبة.
وكان عدد من منافقي ومرتزقة العدوان قد لقوا م�صارعهم يف ذات اجلبهة واأ�صيب اآخرون 

يف 11 نوفمر اجلاري اإثر ق�صف جتمعاتهم بعدد من قذائف املدفعية.

■ نهم ■ الجوف

■ جزيان

■ نجران

■ البيضاء

■ عسري

واللج��ان  اجلي���ش  جماه��دو  �ص��ن 
علمي��ة  املن�ص��رم،  الثالث��اء  ال�صعبي��ة، 
هجومي��ة على مواق��ع مرتزقة الع��دوان ال�صعودي 
العدي��د  البي�ص��اء وكبدوه��م خ�صائ��ر يف  الأمريك��ي يف حمافظ��ة 
والعتاد... واأف��اد م�صدر ع�صكري باأن جماه��دي اجلي�ش واللجان 
�صن��وا عملية هجومية من 3 اجتاهات عل��ى مواقع وتباب يتمركز 

فيها املنافقون بجبهة قانية حمافظة البي�صاء.
واأك��د امل�ص��در وق��وع ع��دد م��ن القتل��ى واجلرح��ى يف �صفوف 

املرتزقة بينهم ثالثة قيادات فيما لذ الباقون بالفرار.
وكان جماه��دو اجلي���ش واللجان ال�صعبية قد طه��روا، ال�صبت، 
عددا م��ن التباب واملواقع م��ن منافقي الع��دوان بعملية هجومية 

للمجاهدين يف جبهة قانية.

لقيادات  اجتماعًا  تباغت  "قاصف1" 
الغزاة واملرتزقة مبأرب

نف��ذ �صالح اجلو امل�صر التاب��ع للجي�ش واللجان ال�صعبية م�صاء 
الأح��د املا�صي هجوماً على اجتماع لقي��ادات الغزاة واملرتزقة يف 

حمافظة ماأرب.
واأف��اد م�ص��در يف �صالح اجلو ل��� "امل�صرة ن��ت" اأن �صالح اجلو 
امل�ص��ر التابعة ملجاهدي اجلي�ش واللجان ال�صعبية نفذ بعون اهلل  
هجوماً عل��ى اجتماع لقيادات الغ��زاة واملرتزقة يف مع�صكر ما�ش، 
موؤك��دًا اأن الهجوم اجلوي الذي ج��اء بعد عملية ر�صد دقيق حقق 

هدفه واأوقع قتلى وجرحى يف �صفوف العدو.

ب��اأن  امل�ص��در  واأك��د 
العملي��ة ردا على ت�صعيد 

قوى العدوان.
امل�ص��ر  اجل��و  �ص��الح  وكان 

التاب��ع للجي���ش واللجان ق��د �صن يف 16 
م��ن ال�صهر احل��ايل هجوًم��ا جوًيا بطائ��رة من طراز 

"قا�صف1"على مع�صكر تدريب تابع للغزاة واملرتزقة 
ب��ذات املحافظ��ة، واأك��د م�ص��در يف �ص��الح اجلو حينه��ا اأن 

الهج��وم اجل��وي حق��ق اإ�صابات مبا�ص��رة يف املع�صك��ر امل�صتهدف 
و�صقوط قتلى وجرحى يف �صفوف املرتزقة.

 واأ�ص��اف امل�ص��در الع�صكري اإن وح��دة الهند�صة دم��رت طقماً 
ملنافقي العدوان بعبوة نا�صفة يف جبهة ال�صيق مبديرية �صرواح.

زل��زال1 وقذائ��ف املدفعي��ة ت��دك جتمع��ات 
مرتزقة اجلي�ش ال�صعودي يف جبل قي�ش 

الإ�صن��اد  اأن وح��دة  ذك��ر م�ص��در ع�صك��ري 
ال�صاروخي واملدفعي ا�صتهدفت جتمعا ملرتزقة 
اجلي���ش ال�صع��ودي واآلياتهم قبال��ة جبل قي�ش 

بجيزان، موؤكدا اإ�صابة ال�صاروخ لهدفه بدقة.
استهداف دبابة أبرامز سعودية 

بصاروخ موجه في جيزان
متك��ن اأبطال اجلي���ش واللج��ان ال�صعبية من 
ا�صتهداف دباب��ة اأبرامز �صعودية �صرق اخلوبة 

ب�صاروخ موجه.
جدي��ر بالذك��ر اأن اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان 
دم��روا يف 31 اأكتوب��ر املا�ص��ي دباب��ة اأبرام��ز 
اأمريكي��ة ال�صن��ع تابع��ة للجي���ش ال�صعودي يف 

موقع العمود ب�صاروخ موجه.
إفشال محاولة تسلل على جبل تويلق بجيزان

اأف�ص��ل اجلي���ش واللج��ان ال�صعبي��ة الثن��ني 
اجلي���ش  ملرتزق��ة  ت�صل��ل  حماول��ة  املا�ص��ي 
ال�صع��ودي على اأح��د مواقع اجلي���ش واللجان 

ال�صعبية يف جيزان.
واأف��اد م�ص��در ع�صكري ع��ن اإف�ص��ال حماولة 

ت�صل��ل ملرتزق��ة اجلي���ش ال�صع��ودي عل��ى جبل 
تويلق و�صقوط قتلى وجرحى يف �صفوفهم.

وكان اجلي���ش واللج��ان ال�صعبي��ة ق��د ك�صرا 
يف وق��ت �صاب��ق الي��وم زحفني ملرتزق��ة اجلي�ش 
ال�صع��ودي �صرق جبال الن��ار وجبل قي�ش بذات 
القط��اع وكب��دوا مرتزق��ة الع��دوان ال�صعودي 

الأمريكي خ�صائر كبرة.

ينسف  موجه  ص��اروخ 
تويلق  وجبل  إبرامز  دبابة 

يلفظ عبيد آل سعود 

ضربات صاروخية ومدفعية مركزة وعمليات هجومية قاتلة وقيادات االرتزاق تتهاوىعلب منفذ إلى جحيم املرتزقة

هجوم من ثالثة محاور على مواقع املرتزقة في البيضاء
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■ يق��ول اهلل تعالى:   )) واأعدوا لهم ما ا�صتطعتم 
م��ن ق��وة ومن رب��اط اخلي��ل ترهب��ون به ع��دو اهلل 

وعدوكم ((،
ويق��ول نبي امللحمة عليه واآله ال�صالة و ال�صالم: 
)) واأع��دوا لهم ما ا�صتطعتم من ق��وة " األ اإن القوة 

الرمي األ اإن القوة الرمي األ اإن القوة الرمي " ((. 
الكال�صنك��وف :وه��و �ص��الح هجوم��ي ر�صا���ش له 
ممي��زات عدي��دة فه��و مقارن��ة باأن��واع الر�صا�ص��ات 
اأك��ر �صالبة واأقل اأعطال ب��ل ميكننا و�صع الرمل يف 
غرف��ة النار واإطالق الر�صا���ش ب�صكل عادي اإ�صافة 
ملقاومت��ه للظ��روف اجلوي��ة اأو الطارئ��ة كالرطوبة 

العالية اأو احلرارة ال�صديدة .

أجزاء سالح الكالشنكوف
1- األجزاء الثابتة وتتألف من :

– جه��از  النفج��ار  حج��رة  م��ع  ال�صبطان��ه 
الت�صديد – الأخم���ش – واقية اليد – اأ�صطوانة 
– غط��اء علب��ة  – القب�ص��ة امل�صد�صي��ة  الغ��از 

املغالق – املخزن – ج�صم ال�صالح – الالقط .
- ال�صبطان��ة : عب��ارة ع��ن ما�ص��ورة جموفة 
وحملزنة م��ن الداخل باأربعة خط��وط حلزونية 
طوله��ا ) 414مل��م ( تبت��دئ م��ن نهاي��ة حجرة 

النفجار واإلى نهاية ال�صبطانة .
- حج��رة النفجار ) بي��ت النار ( : وهي اأكر 
�صماك��ة من ال�صبطان��ة ومل�صاء م��ن الداخل ويف 
مقدمته��ا ) راأ�ش ال�صبطان��ة ( قطعة واقية لراأ�ش 

ال�صبطانة من الطرقات وميكن فكها وتركيبها .
اأو  خ�صبي��ة  قطع��ة  وه��ي   : الي��د  واقي��ة   -
بال�صتيكي��ة مقاوم��ة للح��رارة تغل��ف ال�صبطانة 
م��ن اأ�صفل وق��د و�صع��ت حلماية ي��د الرامي من 
ح��رارة ال�صبطانة عند الرمي وُتركب على ج�صم 

ال�صبطانة ولها عتلة تثبيت .
- اأ�صطوان��ة الغ��از : وه��ي اأ�صطوانة معدنية 
تق��وم باإي�ص��ال الغاز من ثقب الغ��از املوجود يف 
ال�صبطان��ة اإلى راأ�ش املكب���ش الدافع الذي يكون 
بداخلها لتتم حركة رج��وع الأق�صام وهي مغلفة 
باخل�ص��ب اأو البال�صتي��ك لوقاي��ة ي��د الرامي من 

احلرارة .
- القب�ص��ة امل�صد�صي��ة : وت�ص��كل قب�ص��ة لليد 
عل��ى �ص��كل قب�ص��ة امل�صد���س م��ن اخل�ص��ب اأو 

البال�صتيك .
- غط��اء علب��ة املغ��الق : عب��ارة ع��ن قطع��ة 
معدني��ة تغط��ي علب��ة املغ��الق والزن��اد وتقيها 
ال�صدم��ات والأو�ص��اخ وله��ا مق��ر عل��ى ج�ص��م 
ال�صالح م��ن االأمام واخللف للرتكيب وي�صاهد يف 

نهايتها ثقب لتثبيت الناب�ش املرجع ودليله .
- ج�ص��م ال�ص��الح : وه��و القطع��ة الرئي�صي��ة 
الت��ي تثب��ت عليه��ا كاف��ة الأج��زاء ، فبداخل��ه 
توجد جمموعة الزن��اد واملطرقة وعتالت الأمان 
ومفت��اح تبديل الرمي ، كم��ا يركب عليها املغالق 

والدافع من الأعلى وغطاء علبة املغالق .

2- األجزاء املتحركة  وهي:
 غط��اء علبة املغ��الق .- ا�صطوانة الغاز .- فتحة 
دخول الناب���ش .- املغالق .- الدافع .- املكب�ش .- 
الناب���ش مع دليله .- حا�صن املغالق .- مقر الدافع 
واملغ��الق .- فتح��ة الغاز الت��ي ي�صتقر به��ا املكب�ش 
.- القب�ص��ة امل�صد�صي��ة .- الزن��اد .- خط��اف تثبت 
املخ��زن .- املخ��زن .- القب�صة اخل�صبي��ة .- �صيخ 

التنظيف.
2- الأجزاء املتحركة :

وت�صم��ل مكب�ش الغ��از والناب�ش املرج��ع واملدك 
واملغالق ، مكب�ش الغاز اأ�صطواين ال�صكل له اأخدودان 
ومت�ص��ل ب�صاعد طويل ينته��ي بتجويف كبر ن�صبياً 

ي�ص��م املغالق ، وال�صاعد نف�ص��ه جموف ليم�صي فيه 
الناب���ش املرجع ودليل��ه ، ويدخل راأ���ش املكب�ش يف 
قطعة معدنية مثبته قلياًل ومغلفة باخل�صب وت�صمى 

اأ�صطوانة الغاز .
يوجد عل��ى اجلزء اخللفي م�صكتان لرتكيب املدك 

يف مكانه على ج�صم ال�صالح .
- الناب�ش املرجع :

تنظيف السالح 
اعلم اأن املحافظة على ال�صالح والهتمام به يزيد 
م��ن عمره ، ويقلل من اأعطاله ، ويتم تنظيف ال�صالح 
م��ن البارود املح��رتق والغب��ار والزي��ت ونحوها ، 
وه��ذه الأو�صاخ توؤثر على ال�صالح اإذا مل يتم اإزالتها 
، وق��د تعطله عن الرماية .. ينظ��ف ال�صالح – عادًة 

 : التالية  املواطن  – عند 
1- قب��ل تخزينه 2- قبل الرماية 3- بعد الرماية 

4- التنظيف الدوري ، ويكون كل �صهر تقريباً . 
5- قبل دخول العمليات احلربية.

واأه��م ه��ذه املوا�ص��ع الثال��ث ) بع��د الرماي��ة ( 
واخلام���س ) قبل دخول العملي��ات ( ، ويكون �صاماًل 

لكل اأجزاء ال�صالح وبدقة . 
* قب��ل تخزي��ن ال�ص��الح ين�ص��ح بزي��ادة الزي��ت 
فين�ص��ح  ال�صت��اء والرطوب��ة  اأم��ا يف   ، ال�صي��ف  يف 

با�صتخدام ال�صحم .
* قب��ل الرماي��ة ين�ص��ح باإزال��ة ال�صح��م والزيت 

بق��اء  يف�ص��ل  كم��ا   ، قليل من الزيت الزائ��د 
ع��د  لي�صا
�صهول��ة  عل��ى 

الأجزاء  حركة 
املتحركة يف ال�صالح ويقلل من احتكاكها . 

* يج��ب اأن يراع��ى يف التنظي��ف الف��وري : اإزالة 
الغب��ار والأو�صاخ ، وو�ص��ع ال�صالح يف مكان جاف ، 

لحتمال تعر�صه للرطوبة اأو البلل . 

كيفية التنظيف : 
اأح�ص��ر : فر�ص��اة تنظي��ف ، اأو فر�ص��اة اأ�صن��ان . 
قطعة قما�ش .�صيخ التنظيف . ) قاز ( اأو ) ديزل ( . 

زيت ماكينة خياطة . 
طبع��اً توجد هناك عدة تنظيف و�صوائل للتنظيف 

تباع يف حمالت �صيانة الأ�صلحة . 
الطريقة :

1- نظ��ف جمي��ع الأج��زاء الداخلي��ة بالفر�ص��اة 
والق��از جيدًا ، ثم ام�صحه��ا بالقما�ش لكي يزول القاز 

والأو�صاخ
2- ال�صبطان��ة يتم تنظيفه��ا كالآتي : اأدخل قطعة 
قما���ش مبللة بالقاز يف ال�صبطان��ة ، ثم ادفعها ب�صيخ 
التنظي��ف ، اأو ارب��ط قطع��ة القما�ش يف خي��ط ثم قم 
بتحريكه��ا اإلى اأعلى واأ�صفل مع تغي��ر القما�ش بعد 

التنظيف .
3- لب��د م��ن التاأك��د من عملي��ة التنظي��ف ، ويتم 
التاأك��د بتمري��ر قطعة قما���ش بي�صاء عل��ى الأجزاء 

والقطع 
، وكل �ص��واد يعل��ق يف 

القما���ش فه��ذا يدل عل��ى اأن تلك 
القطعة مل ُتنّظف جيدًا . 
ق��م  ذل��ك  بع��د   -4
بتزييت ال�صالح ، ويكون 

ي��ت باإمرار قطعة قما�ش مبللة  لز با
ك��ة عل��ى القط��ع وخا�ص��ًة جماري  حلر ا

والحتكاك .
تنبية 

� ع��دم تنظي��ف ال�صبطانة وراأ�ش املق��ذوف يوؤدي 
اإلى جترح اخلطوط احللزونية . 

� ع��دم تنظيف حلم��ة الغ��از وفتحتها ي��وؤدي اإلى 
تعطيل الرماية الآلية . 

أعطال السالح :
80% م��ن اأعط��ال ال�ص��الح تك��ون ب�صب��ب ع��دم 
التنظي��ف اجليد لل�صالح واإهمال��ه ، واأكر الأعطال 

التي حتدث لل�صالح هي على النحو التايل:
1- اختي��ار و�صعي��ة ) ال�صلي ( ولك��ن ال�صالح 
الغ��از  .... ات�ص��اخ حلم��ة  ال�صب��ب  يرم��ي ف��ردي 
وجم��اري الأق�صام ، اأو �صع��ف الناب�ش ، وواحدة 

تكفي لتعطيلهمنه��ا 
اختي��ار و�صعي��ة ) الفردي ( ولكن 2- 

ال�ص��الح يرم��ي �صل��ي اأو يرم��ي مع وج��ود الأمان 
ال�صبب .... �صعف يف قيد الزناد ، ويكر يف الأ�صلحة 
قدمي��ة ال�صتعمال مع ك��رة الرماية بها وكرة فك 

جمموعة الزناد 
3- ع��دم انفجار الطلقة ال�صب��ب رطوبة البارود 
ت��اآكل الإب��رة  اأو   ، الكب�صول��ة (  داخ��ل الطلق��ة ) 

و�صعفها . 
4- ع��دم خروج الطلقة : اأحياناً ل تخرج الطلقة 
من بي��ت النار ال�صبب .... ات�ص��اخ الطلقة اأو غرفة 
النفج��ار ، اأو �صع��ف ناب���ش الظف��ر املوج��ود يف 
جمموع��ة الإبرة ، اأم��ا اإذا خرج املق��ذوف من بيت 
الن��ار ولك��ن مل يخرج الظ��رف الف��ارغ ، فال�صبب : 
ت��اآكل الل�صان الطارد للظ��رف اأو انك�صاره ، اأو عدم 

رجوع جمموعة الأق�صام الرجوع الكايف .

الصدأ : 
يتعر���ش ال�ص��الح لل�ص��داأ ب�صبب اإهم��ال ال�صالح 
وتعر�ص��ه للرطوب��ة والبل��ل . وطريق��ة عالج��ه : 
تن�صي��ف املاء والبلل مبا�صرة ، ثم و�صع الزيت على 
القطع��ة الت��ي اأ�صابها ال�صداأ ، اأم��ا اإذا تّكون ال�صداأ 
فقم بحك��ة ب�صنف��رة اأو فر�صاة حديد م��ع ا�صتعمال 
بخاخ مزيل لل�صداأ ، وبعد التنظيف قم ب�صبغ املكان 

املنظف . 
مالحظ��ة : الكال�صينك��وف الرو�ص��ي ق��وي ج��دًا 
ويعي�ش مل��دة طويلة ، بخ��الف النوعيات الأخرى ، 
فتج��د الكال�ش الرو�صي ُيَقاَت��ْل به حتى الآن ، وكذلك 
احل��ال يف جبه��ات كثرة م��ن العامل ، م��ع اأن عمره 

يزيد على خم�صني �صنة !!

أنواع رصاص الكالشينكوف 
تاأتي على الطلقة عدة األوان تدل على نوعها : 

1- الطلقات العادية تكون خالية من اأي عالمة . 
2- الر�صا���س اخلارق له عالم��ة �صوداء يف اأعلى 

الر�صا�صة . 
3- الر�صا���ش احلارق له عالم��ة حمراء يف اأعلى 

الر�صا�صة . 
4- الر�صا�س احلارق اخل��ارق له عالمة �صوداء 

وحمراء يف اأعلى الر�صا�صة .
5- الر�صا���ش الر�ّص��ام ) ال�صّب��اب ( ل��ه عالم��ة 

خ�صراء يف اأعلى الر�صا�صة . 
6- الر�صا���ش امل�صتعم��ل م��ع كامت ال�ص��وت ل��ه 

عالمة �صوداء وخ�صراء يف الأعلى . 
7- يوج��د طلقات تدريبي��ة ل يوجد فيها مقذوف 

، وت�صمى ) ف�صنك ( ، ولها ا�صتعمالت تدريبية . 
* هن��اك اخت��الف ب�صي��ط يف العالم��ات بالن�صب��ة 

للدول امل�صنعة املختلفة . 

طريقة خروج املقذوف : 
عندم��ا ت�ص��رب الإب��رة كب�صول��ة الطلق��ة تنفجر 
وُتخ��ِرج نفثت��ني ت�صعل الب��ارود ، وعندم��ا ي�صتعل 
الب��ارود يح��دث �صغط قوي يوؤدي اإل��ى دفع الطلقة 

اإلى اخلارج . 

ركوالج السالح : ضبط السالح : 
�صب��ط التن�ص��ني : ل��كل �ص��الح طريق��ة رك��ولج 
خا�صة به ، وُيْق�صد بالركولج : �صبط التن�صني على 
الهدف مع الإ�صاب��ة .. وميكن رفع التن�صني واإنزاله 
بتدوي��ر ال�صع��رة مييناً وي�ص��ارًا ، ويوجد يف حامل 
ال�صع��رة نت��وء دائ��ري ب�صيط عل��ى اجلهتني 

ُيحّرك ال�صعرة مييناً وي�صارًا . 

طريقة ركوالج مبسطة  :
�ص��ع م�صط��رة امل�صافات عل��ى ) 100 م 
( ث��م اخرت ه��دف على نف���ش امل�صافة ، ثم 
ارم ث��الث طلقات ، ث��م حدد رمايتك ، فاإن كانت 
الرماي��ة م�صتتة فمعناه اأنك غ��ر رامي ، اأو اأن 
ال�صبطان��ة مت�صعة . . اأم��ا اإذا كانت الإ�صابات 
متقارب��ة ف��رى : اإن كانت فوق اله��دف فاأنزل 
فارف��ع  اله��دف  حت��ت  كان��ت  واإن  ال�صع��رة 
ال�صع��رة ، واإذا كانت على ميني الهدف فحرك 
ال�صعرة نح��و اليمني ، واإذا كان��ت على ي�صار 
اله��دف فح��رك ال�صعرة نحو الي�ص��ار ، ثم اأعد 
الرماية مرًة اأخرى حتى ت�صيب الهدف بدقة . 
و�صعي��ات الرماية : - واقف��اً - جاثياً  - مرتكزًا 

.- منبطحاً . 
ه��ذه ه��ي الو�صعي��ات الأ�صا�صي��ة ، ول ب��د م��ن 
معرف��ة باق��ي الو�صعي��ات ، والت��ي تاأت��ي يف دورة 
الكال�ص��ن اخلا�ص��ة و ذل��ك يف تدريب��ات جمموع��ة 

التنفيذ يف دورة احلرب . 

قواعد التنشني : 
1- ح��دد امل�صاف��ة بينك وبني اله��دف ، وا�صبط 
م�صط��رة امل�صاف��ات ) الفري�ص��ة ( عل��ى امل�صاف��ة 

املحددة . 
2- ام�ص��ك ال�ص��الح جيدًا بحيث تك��ون متمكناً 

منه .
3- ن�ّص��ن على الهدف بحيث تك��ون ال�صعرة يف 
منت�ص��ف الفري�صة على نف�ش م�صت��وى الرتفاع يف 

منت�صف الهدف . 
4- حاول اأن تكتم نف�صك ، ولكن بدون تكّلف . 

5- اع�ص��ر الزن��اد ع�ص��رًا خفيف��اً متدرجاً حتى 
تخرج الطلقة واأنت ل ت�صعر ، ول تنت�ش . 

6- ل تنتظر خروج الطلقة . 
7- ل مت�صك ال�صالح ب�صدة ) عدم الت�صنج ( . 

عسكرية

ثقافة عسكرية

معلومات عن الكالشنكوف أجزاؤه وكيفية تنظيفه 
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■ �ص��رح املحل��ل الع�صك��ري رونالد جيمي وامل�صه��ور يف حتليالته 
الع�صكري��ة لدى البنتاغ��ون الأمريكي قائال عن احل��رب احلا�صلة يف 

اليمن :
لق��د كان التخطي��ط م��ع اململك��ة ال�صعودي��ة الإ�صق��اط احلوثي��ني 
واجلي�ش التابع لهم مدرو�ش وفق اأعلى درجات التن�صيق كما اأن بنك 
الأهداف امل�صتهدفة كانت مر�ص��ودة بعناية فائقة عن طريق الأقمار 
ال�صناعية والطائرات بدون طيار ولقد لعبت قيادات ع�صكرية مناوئة 
للحوثي��ني واجلي���ش التابع لهم بتوف��ر معلومات نفي�ص��ة ا�صافة اإل 
اأن جماع��ة حزب الإ�صالح وافتنا مبعلوم��ات مهمة ومتوا�صلة طيلة 

فرتة احلرب.
لق��د عملن��ا �صمن غرف عملي��ات م�صرتكة ووفرنا كب��ار م�صت�صاري 
الواليات املتحدة ك�صباط مناوبني يف غرفة العمليات مع ال�صعودية.
وقمنا بتزوي��د ال�صعودية ب�صواريخ واأجه��زة توجيه عالية الدقة 
وقنابل ذات ق��درة عالية على التدمر.. كّنا نتوقع اأن ل ت�صتمر فرتة 
ال�صرب��ات اجلوية ل�صه��ر كوننا نواج��ه جي�ش بلد فق��ر واحلوثيني 

ذوي ت�صليح حمدود باالأ�صلحة اخلفيفة واملتو�صطة.. لكن كل خططنا 
وتوقعاتن��ا م��ع وج��ود اآلف م��ن ق��وات ه��ادي واآلف م�صاعفة من 
ملي�صي��ات الإ�ص��الح والأح��زاب املتحالفة �صمن ال�صرعي��ة اأي بقوة 

توازي قوة احلوثيني واجلي�ش التابع لهم 
اإل اأنن��ا مل ن�صتط��ع اأن ن��درك حتى ه��ذه اللحظة �صر ق��وة اجلي�ش 

اليمني واحلوثيني.
لقد ات�صح لنا اأن اجلي�ش اليمني واحلوثيني اأقوى جي�ش وميتلكون 
�صجاع��ة ا�صطورية حرتن��ا وجعلتنا نعرتف يف اأعم��اق اأنف�صنا اأنهم 
ي�صتحق��ون الإعج��اب والتقدير... لق��د جنحنا بغزو الع��راق بظرف 
اأ�صابيع واأرغمنا يوغ�صالفي��ا على ال�صت�صالم باأ�صابيع لكننا يف اليمن 
وجدنا احلوثيني واجلي�ش التابع لهم قوة اأ�صطورية خارقة.. حقاً اإن 

اليمن هي اأ�صل احل�صارة والتاريخ
اإنن��ا مل نعرتف مطلقاً ب�صجاعة من قاتلناهم وخططنا ل�صربهم لكن 
ه��وؤلء الب�صطاء من احلوثيني وجي�صهم اأجرونا اأن نهابهم ونعرتف 

باأنهم اأ�صجع واأ�صر�ش مقاتلني يف الكرة الأر�صية.

■  ك��م من م��دين متح�صر طاملا ق��دم للنا�ش 
ك��ذي ثقاف��ة وذي وع��ي وذي معرف��ة ال ان��ه 
ظه��ر ام��ام مدلهمات اح��داث الت�صلي��ل والفنت 
كواحد من قطع��ان امل�صتحمرين ويف املقابل كم 
م��ن بدوي ا�صعث اغر ظهر امام تلك املدلهمات 
م��ن امل�صتب�صري��ن الواعني م�صتن��را يف اأحلك 

الظلمات واأ�صد ال�صاللت 
لق��د اأثبت��ت جتلي��ات الأح��داث والوقائع يف 
ه��ذا الع�ص��ر ويف كل جمال باأن��ه ل ب�صرة ول 
بال�صتب�ص��ار  ال  عل��م  ول  معرف��ة  ول  وع��ي 
بثقاف��ة الق��ران الك��رمي واأما ما �ص��وى ذلك فهو 
يف  والتخب��ط  وال�صي��اع  والتي��ه  ال�صتحم��ار 
ظلم��ات اجله��ل وم��ن ث��م ال�صقوط امل��دوي يف 
م�صتنقع��ات الفنت ..فهذا )كتاب اهلل فيه خر ما 
قبلك��م ونباأ ما بعدكم ه��و الف�صل ولي�ش بالهزل 
م��ن قال به �صدق ومن حك��م به عدل من ابتغى 

الهدى يف غره اأ�صله اهلل (
ه��ذا ال�صي��د عب��د املل��ك ر�ص��وان اهلل عليه يف 

خطابه مبنا�صبة مولد امل�صطفى حممد �صلوات 
اهلل وعلي��ه واله 1440ه� يو�ص��ح باأنها مرحلة 
ال�ص��راع والتماي��ز لي�ش فق��ط بالن�صب��ة لالأمة 
الإ�صالمية املحمدية بل وعلى م�صتوى الب�صرية 
كلها هي مرحلة حا�صمة ومف�صلية ونهائية واأن 
ل جن��اة ول فالح ول فوز �صواء فيما تبقى من 
احلي��اة الدنيوية اأو يف الآخرة ال بال�صتب�صار 
بثقاف��ة الق��راآن الك��رمي باعتباره��ا وحده��ا ل 

�صواها الكا�صفة لكل الظلمات
الهادية للتي هي اأقوم وللتي هي اجنى وللتي 

هي اأعز واأكرم
خا�ص��ا بخطاب��ه ر�ص��وان اهلل علي��ه �صب��اب 
_وندائ��ي  اهلل  :حفظ��ه  قائ��ال  الأم��ة  و�صاب��ات 

لل�صباب وال�صابات:
)) اأنت��م ذخ��ر الأم��ة وعم��اد نه�صته��ا واأنتم 
ُم�صتهدف��ون م��ن ق��وى الطاغ��وت، لي���ش فق��ط 
بالقنابل الذكية وال�صواريخ املدّمرة والأ�صلحة 
القاتل��ة، بل اإ�صافة اإلى ذلك اأنتم م�صتهدفون يف 
اإميانك��م ويف وعيك��م ويف �صرفك��م ويف اأخالقكم 
ويف كرامتك��م، ويف طهارتكم ويف عفتكم، اأنتم يف 
ع�صر الإنرتنت ومواق��ع التوا�صل الجتماعي 

والف�صائي��ات، ُت�صتهدف��ون اأي�ص��اً عر موجات 
الأث��ر مبا هو اأ�صد فت��كاً واأكر �صررًا حتى من 

القنابل العنقودية، 
فاهلل اهلل كونوا يف هذه املعركة ويف هذا امليدان 
عند م�صت��وى الأمل بكم يف اجتاهكم اجلاد نحو 
التم�ص��ك بهويتك��م وانتمائك��م يف �صعيكم اجلاد 
للتثقف بثقافة القراآن الكرمي والتح�صن بالوعي 
الع��ايل والتح�ص��ن باأخ��الق الق��راآن الت��ي ه��ي 
مكارم الأخالق، ويف اهتمامكم بزكاء اأنف�صكم يف 

حذركم من كل ما مي�ش بوعيكم وبزكائكم، 
كل  ك�ص��ف  يف  الق��راآن  بن��ور  ا�صتب�ص��روا 
الظلمات واحذروا كل الظالميني من التكفريني 
الذين افت�صحوا بكل و�ص��وح بتبعتهم لأمريكا 
وعمالئه��ا وم��ن الإباحي��ني الفا�صدي��ن الذي��ن 
ي�صع��ون ل�صربك��م يف قيمكم واأخالقك��م ل�صمان 
ال�صيطرة عليكم عن طريق اإف�صادكم، واجعلوا 
م��ن ه��ذه الذك��رى املبارك��ة حمط��ة للتعبئ��ة 
الأخالقية والروحي��ة، وكونوا لأمتكم اليوم يف 
حمنته��ا ذراعه��ا ال�صارب و�صياجه��ا احل�صني 

وتاجها الزاهي.((!!

مل يك��ن غريبا على بلد كرت في��ه التجاذبات 
له��ذه  م�صرح��ا  وب��ات  والدولي��ة  الإقليمي��ة 
التجاذب��ات اأن يعل��م اجلمي��ع اأن ه��ذا الوط��ن 
مه��زوم فينت�صر، فه��ذا البل��د امل�صتهدف والذي 
ميث��ل وزنا كبرا يف امليزان اجلغرايف يف املنطقة 
ي�ص��ده امل��د واجل��زر يف اإقحام��ه يف �صراع��ات 
جانبي��ة امل�صتفي��د الأول والأخ��ر منه��ا العدو 
الأمريكي،  حيث يق�صم الأر�ش وينهب الروات 
وين�ص��ر  القواع��د  ويبن��ي  ال�صي��ادة  وينته��ك 
التفج��رات ويثر النع��رات والفنت وه��و راأ�ش 
حرب��ة يف هذا العدوان،  قد علمنا نحن اليمنيون 
اأن فعل التق�صيم لن يجدي نفعا طاملا اأن الأوطان 
بر�ص��م ال�صم��ود واملقاومة لها ح��د تنتهي عنده 
الق�صم��ة، فاجل��زء ال��ذي ل يتجزاأ م��ن الأوطان 
يفج��ر اأك��ر انتفا�صة وي�صنع معج��زة الن�صر، 

فاليمن اأ�صغر حقا من اأن يجزاأ لكنة اأكر من اأن 
يخ�صع ويه�ص��م ويبتلع، فدرو�ش ال�صمود �صد 
الع��دوان توؤك��د على حتمي��ة الن�ص��ر بالأولوية 
القطعية وهي اأبل��غ طريقة للتاأكيد على اأن ما ل 
يقهر يف تقدير �صناع الأوهام واملرجفني قابل اأن 
يقهر �صر قهر، وان ما ل ينت�صر يف تقديرهم قابل 
اأن ينت�ص��ر اأعظم انت�صار  فما ح�صل يف ال�صاحل 
الغربي  مث��ل مفاجئة لالأمريكي واأدواته القذرة 
من ال�صع��ودي والإماراتي  وك�ص��ر اأهم فقرة يف 
العمود الفقري للموؤامرة مما ت�صبب يف �صل قدرة 
الع��دوان واإع��الن الف�صل والع��رتاف ب�صعوبة 
املعركة فك�ص��ر جروت اأمريكا ودفنت جحافلها 
يف الرمال، وهذا بف�صل اهلل وف�صل �صواعد رجال 
الرج��ال من اأبط��ال اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية، 
واأبن��اء تهام��ة ال�صرفاء واأبن��اء القبائ��ل الذين 
تواف��دوا م��ن كل منطق��ة للدف��اع ع��ن ال�صاح��ل 
الغرب��ي وبالتحرك ال�صعبي والوعي والب�صرة 

يف اإف�صال املوؤامرات.

وبالت��ايل ق��وة ال�صع��وب ف��وق كل ق��وة ول 
ت�صتطيع اأي قوة يف هذه الأر�ش اأن تقهر ال�صعب 
اليمن��ي لن اإرادت��ه قوية و�صلب��ة، ويتحرك يف 
الجت��اه ال�صحيح ل يب��ايل بال�صجيج الإعالمي 
املوج��ه والهادف اإل��ى اإ�صعاف عزائ��م ال�صعب 
اليمني والتقليل من الجن��از تلو الجناز الذي 
ي�صنع��ه ال�صع��ب جنب��ا اإل��ى جن��ب م��ع القائد 
ال��ذي ي��زداد حبه يف قل��وب اليمني��ني يوما بعد 
ي��وم، والذي حترك م��ع �صعب��ه يف اإ�صقاط قوى 
الإجرام والف�صاد وواجه قوى الغزو والحتالل 
لتتجل��ى بعدها العظمة وتل��وح يف الأفق ب�صائر 
اإرادت��ه  وتنت�ص��ر  ال�صع��ب  وينت�ص��ر  الن�ص��ر 
وتبقى اليم��ن يف اخلارطة كما هي حرة م�صتقلة 
وبه��ذا �صنع ال�صع��ب اليمن��ي بت�صحياته ويده 
امل�صتقبل امل�ص��رق بعيدا عن الهيمنة والو�صاية 

اخلارجية.

من صفحاتهم

نهم وصرواح"!!
■ يخط��ط حتال��ف العه��ر ل�ص��ن هجمات �صر�ص��ة باجت��اه �صنعاء لكي 

ُيحدث اخرتاقا ع�صكريا مُيكنه من تهديد �صنعاء ومطارها "!! 
يرغ��ب التحالف يف الو�ص��ول اإلى منطقة تطل على مط��ار �صنعاء لكي 

ُيدخل مطار �صنعاء �صمن املفاو�صات القادمة "!! 
يدرك حتالف العهر ان الن�صر الع�صكري احلا�صم لن يتحقق له يف هذه 
احل��رب، " ل��ذا �صي�صعى بكل الو�صائ��ل اإلى و�صع مط��ار �صنعاء ا�صافة 
اإلى ميناء احلديدة حتت ا�صراف اممي، لي�صمن عدم و�صول اي معدات 
ع�صكري��ة اإلى اليمنيني م�صتقباًل وليمنع و�صول اي خراء من اخلارج يف 
جمال الت�صنيع الع�صكري اإلى اليمن "!! قادة اجلي�ش واللجان ال�صعبية 
يعرف��ون مايبي��ت لهم حتال��ف العهر يف نهم و�ص��رواح ،لذل��ك كثفوا من 
ق�ص��ف جتمعات املرتزق��ة يف ا�صفل الفر�صة ومع�صك��ر ما�ش وغرها قبل 
ان تب��داأ املعرك��ة"!!  ول�صك كذل��ك انهم يف امت ال�صتع��داد ملواجهة ذلك 
املخطط"!!  ل ابالغ ان قلت ان نهم �صتبتلع كل املرتزقة ،�صت�صمعون عن 
�صح��ق كتائب والوية عن بكرة ابيها يف هذه املعركة ب�صكل كبر "ول�صك 

ان لت�صاري�ش نهم ال�صعبة دورًا حا�صماً يف خدمة هذا الهدف "!!
�صدقوين ان كل تلك القوات �صُت�صحق وتباد دون ان حتقق اي اخرتاق 

او اي اجناز حتى لو كان �صكليا "!! 
يري��د التحال��ف الزج بالإ�صالحي��ني يف هذه املعركة بق��وة )لذلك جلب 

اليدومي والن�صي اإلى ابوظبي (ليحقق احدى غايتني "!! 
*اذا جن��ح ال�صالحيون يف احداث اخرتاق فق��د خدموا الهدف املراد 
للتحالف)املط��ار( ويف نف���ش الوق��ت �صيك��ون ه��ذا الخ��رتاق ق��د كل��ف 
ال�صالحي��ني الكث��ر الكثر م��ن الرواح نظ��رًا لق�ص��اوة املعركة هناك، 

وبذلك �صي�صبح ال�صالحيون ا�صعف بكثر من ذي قبل "!! 
* او ان يخ�ص��ر ال�صالحي��ون هذه املعركة وحينه��ا �صُيحقق التحالف 
هدف��ه الخر وهو الق�صاء على معظم الق��وات ال�صالحية التي يرغب يف 

اخلال�س منها "!! 
اي ان��ه يف كال احلالت��ني �صربح "!!  -- �صيبث حتال��ف العهر اخبارا 
ع��ن ا�صتبكات بني قبيل��ة اجلدعان واملرتزقة )حت��ى وان حدثت جرمية 
الغت�ص��اب( ويعم��ل عل��ى ت�صخيمه��ا والرتوي��ج لها بق��وة وغرها من 
الخب��ار ،لي�صهل ح�صد قواته ومتركزه��ا ب�صكل اف�صل ا�صتعدادًا للهجوم 
الق��ادم،، ويف نف�ش الوقت يروج تلك الخبار ليوهم اجلي�ش واللجان انها 
ق��وات تقاتل بع�صها بع�صا فال تكون عر�صة لال�صتهداف من قبل الطران 
امل�ص��ر وال�صواري��خ البال�صتي��ه "!! لكنه لن ينج��ح ل يف هذه ول يف تلك 

فالعيون تر�صد وال�صابع على الزناد "!!

من هم أنصار اهلل ؟
كل من يرف�ش الباطل هو من اأن�صار اهلل 
كل من يقف مع احلق هو من اأن�صار اهلل 

كل من يرف�ش العدوان هو من اأن�صار اهلل 
كل من يرف�ش املح�صوبية هو من اأن�صار اهلل 

كل من يرف�ش الع�صبية هو من اأن�صار اهلل
كل من يرف�ش العنجهية والغرور والتكر هو من اأن�صار اهلل 

كل من يرفع من �صاأن العلم هو من اأن�صار اهلل  
كل من يج�صد الأخوة والتعاون هو من اأن�صار اهلل 

كل من يحب دينه ووطنه هو من اأن�صار اهلل 
كل من يجاهد يف �صبيل اهلل  بالكلمة والنف�ش

 واملال هو من اأن�صار اهلل 
كل من ي�صعى لرفع �صاأن اأمته بالق�صط والعدل

 هو من اأن�صار اهلل 
كل من يرف�ش العمالة هو من اأن�صار اهلل 

كل م��ن يتم�ص��ك بكتاب اهلل و�صنة ر�صوله �صل��ى اهلل عليه واآله و�صلم هو 
من اأن�صار اهلل 

كل م��ن يرف�ش الحتالل وال�صتكب��ار وال�صتعمار والقهر والطغيان هو 
من اأن�صار اهلل 

اأن�صار اهلل لي�صوا �صعارا" يرفع بل هامات ترف�ش
 اأن تركع لغر اهلل 

اأن�صار اهلل دماء م�صفوكة هلل ويف �صبيل اهلل 
 اأن�صار اهلل ت�صحيات وفداء و�صهادة وجراح 

اأن�صار اهلل اأخالق ومبادئ وقيم 
اأن�صار اهلل حمبة و�صدق وود  

اأن�صار اهلل توكل على اهلل وثقة مطلقة بن�صر اهلل 
ولذل��ك فال�صع��ب اليمن��ي كله م��ن اأن�صار اهلل م��ن رفع ال�صع��ار ومن مل 
يرفع فهو �صعب اأبي �صجاع ج�صد كل القيم الميانية يف �صموده اجلبار يف 

مواجهة الطغيان وال�صتكبار

استبصروا بنور القرآن في كشف كل الظلمات  

.. االن��ت��ص��ار  وح��ت��م��ي��ة  ال��ي��م��ن 

الحقيقة / محمد فايع

الحقيقة/ علـي القحـوم

حتي���ة إج�الل للشعب اليمني
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بقلم/ حزام األس��د
الأخ��ر  خطاب��ه  يف  اهلل  حفظ��ه  القائ��ُد  حِر���شَ   ■
اأوًل؛  لالأمريك��ي  الوا�صح��ة  الر�صائ��ل  اإي�ص��ال  عل��ى 
��ه �صاح��ب الق��رار.. والأدوات��ه القذرة م��ن النظام  الأَنَّ
ال��ذي  اليمني��ني  واملرتِزق��ة  والإمارات��ي  ال�صع��ودّي 

ارمتوا يف اأح�صان العدوان.
■ فلالأمريك��ي مهما حاولتم اأن تغّطوا على اإجرامكم 
عل��ى  الع��دوان  يف  الأ�صا�ص��ي  ودوِرك��م  ووح�صيتك��م 
اليم��ن.. ف��اإن ه��ذا ال يج��دي؛ الأَنَّ وجَهك��م القبي��ح قد 
انك�ص��ف خالل الع��دوان، وهذا بف�ص��ل �صمود ال�صعب 
يف  الزدواجي��ة  وانتهاجك��م  اأع��وام  اأربع��ة  اليمن��ي 
املعاير ليكون هذا الأ�صلوب ذا وجهني.. فوجٌه يعتمد 
يف االأ�صا���س عل��ى اخل��داع واالبت��زاز والوج��ه االآخر 
اإجرام��ي ووح�صي..؛ وبهذا لك��م م�صلحة يف ا�صتمرار 
العدوان، ل �صيما وهناك مكا�صُب كبرٌة على امل�صتوى 
القت�ص��ادي وامل�صتويات الخ��رى.. وبالتايل ل ميكن 
اأن ينخ��دع ال�صع��ب اليمن��ي بالدع��وات امل�صللة التي 

اأعقبها ت�صعيد ع�صكرّي يف ُك�ّل اجلبهات..
اأَْو عنوان��اً  �صقف��اً  ي�ص��ع  الأمريك��ي  اأن  والأه��م   ■
ل��كل مرحل��ة.. حيث ج��اء الت�صعيد بع��د الت�صريحات 
الأمريكي��ة الت��ي دعت اإلى جول��ة حوار وف��ق روؤيتهم 
الرامية للتق�صيم والتفتيت على اأ�صا�ش جهوي مناطقي 
مذهب��ي.. وه��ذا امل�ص��روع يرف�ص��ه ال�صع��ب ول ميكن 
اأن يتحق��ق؛ الأَنَّ اليم��ن بل��د م�صتقل و�صعب��ه حر ياأبى 
ال�صيم والقهر.. ويرف�ش الحتالل ويتطلع اإلى احلرية 

وال�صتقالل دون الو�صاية الأجنبية..

ذات  الر�صائ��ل  كان��ت  والإمارات��ي  لل�صع��ودّي   ■
اجتاه��ني، منها ل تركنوا اإلى عمالتكم لالأمريكي.. فلكم 
العرُة بعمالء قد �صبقوكم يف �صوق النخا�صة والعمالة 
اأي��ن كانوا واأين اأ�صبحوا.. فله��ذا مهما ُكنُتم خمل�صني 
يف خدمته��م فاإنه �صياأتي اليوم ال��ذي �صيكون م�صركم 

م�صر من �صبقكم..
■ الجت��اُه الآخر ل��ول الدور الأمريك��ي ملا كان هذا 
الع��دوان -وه��و يف الأ�صا�ش الأمريك��ي- يتبنى الدوَر 
ال�صعودّي على م�صت��وى حمايته للبقاء وعلى م�صتوى 
اإدارت��ه يف الدور الع��دواين والإجرامي يف اليمن.. كذلك 
الت�صعي��د يف ه��ذه املرحل��ة بقابل��ة توج��ه م��ن بع�ش 
دول اخللي��ج.. ويف مقدمته��ا ال�صع��ودّي واالإمارات��ي 
لتعزي��ز الروابط م��ع العدّو الإ�صرائيل��ي وهذا يف اإطار 

ال�صطفاف يف اجلبهة الإ�صرائيلية..
■ الر�صائل للمرتِزقة اليمنيني اأنه ل م�صتقبَل ملن باع 
وطنه وحريته وكرامته وال مَلن ي�صتقوي باخلارج على 
الداخل.. فالأمريكي واأدواته من ال�صعودّي والإماراتي 
مل ياأت��وا بهذا الع��دوان من اأجل م�صلحة اليم��ن اأَْو اأي 
طرف فيه.. �صيما وُهم ل يروا يف اأية جهة مينية ارمتت 

يف اأح�صانهم �صوى اأداة ي�صتغلونها لتحقيق اأَْهَدافهم..
■ يف الأخ��ر، اأ�ص��اد قائ��د الثورة ال�صعبي��ة �صماحة 
ال�صي��د حفظ��ه اهلل بال��دور البط��ويل للجي���ش واللج��ان 
ال�صعبي��ة واأبن��اء القبائ��ل واأبن��اء ال�صع��ب اليمن��ي يف 
مواجه��ة الغزاة واملحتل��ني.. وطماأن اجلمي��َع يف نف�ش 
الوق��ت اأن ُك�ّل حم��اولت الت�صعيد ب��اءت بالف�صل، اأهم 
�ص��يء اأن نعَي املعركَة وحج��م خطر التفريط فيها.. ول 
ب��د للجميع من حتّمل امل�صوؤولي��ة والتَح�ّرك بجد يف ُك�ّل 

املجالت ملواجهة العدوان..

■ ل ت��كاد تخلو خطاب��ات قائد الثورة ال�صيد عبد امللك بدرالدين 
احلوث��ي، وخ�صو�صاً يف منا�صبات اإحياء ذك��رى املولد النبوي من 
مرتك��زات اأ�صا�صي��ة مل�ص��روع اإ�صالمي �صام��ل، واأولوياته��ا واآليات 
للتحرك ملواجهة م�صروع قوى ال�صتكبار ال�صهيواأمريكي واأذيالهم 
يف املنطق��ة، وكذل��ك تقدمي تقييم �صامل لواق��ع املرحلة التي متر بها 
االأم��ة العربية واالإ�صالمي��ة، ور�ْصم اخلط��وط العري�صة للم�صروع 

القراآين وجمالت التحُرّك يف املرحلة.
وح��ني يتح��دُث ال�صي��ُد القائ��د فاإن��ه يخاط��ب الأم��ة الإ�صالمية 
والعربي��ة باأجمعها ولي�ش ال�صع��ب اليمني فقط، ولذا فاإن خطاباته 
ل��ًة  يف منا�صب��ات املول��د النب��وي تع��ر ع��ن روؤي��ًة ر�صين��ًة ومف�صّ
ملقت�صي��ات املرحلة احلالي��ة بكامل جوانبها، لي���ش لل�صعب اليمني 

فقط، واإمنا ل�صعوب الأمة العربية والإ�صالمية قاطبة.
ويف كل منا�صب��ة لإحياء مولد النبي �صلوات اهلل عليه واآله، ياأتي 
خط��اب ال�صيد القائ��د ليقدم اإ�ص��اءات فكرية عميق��ة ملعنى النبوة 
والر�صال��ة املحمدي��ة و�صرح بع�صاً من �صخ�صي��ة الر�صول الأعظم، 
كما يك��ون خطاب ال�صيد القائد خطاباً عاملي��اً موجهاً ل�صعوب الأمة 
العربي��ة والإ�صالمي��ة قاطب��ة ي�ص��رح في��ه واق��ع الأم��ة وجوانب 
الق�ص��ور فيه��ا، وي�ص��ع جمي��ع �صع��وب الأم��ة اأم��ام م�صوؤولياتها 
احلتمي��ة و�ص��رورة مواجهة امل�ص��روع املعادي، وجتدي��د التاأكيد 
عل��ى الق�صية املركزي��ة لالأمة وهي الق�صي��ة الفل�صطينية، ثم ينتقل 
اخلطاب اإلى ال�صاأن اليمني، حيًث ي�صع النقاط على احلروف اإزاء 
الع��دوان الظامل على ال�صعب اليمني ال��ذي يقرتب من اإغالق عاَمه 
الرابع، وي�صرح موؤامرات قوى ال�صتكبار التي تهدف الى ا�صتعباد 
وتركي��ع ال�صع��ب اليمني ويح���ش ادعاءاته��م الباطل��ة، ويقدم يف 
الوق��ت نف�ص��ه املوجه��ات الرئي�ص��ة لل�صع��ب اليمن��ي ملواجهة ذلك 

العدوان اجلائر .
ويف �ص��وء ذلك، ميِكُن قراءُة اخلطاب��ات ال�صابقة ال�صّيما يف �صل 
الع��دوان عل��ى اليم��ن من خ��الل ع��دة م�ص��ارات رئي�ص��ة وردت يف 
خطابات ال�صي��د القائد منذ العدوان الغا�صم على اليمن، وذلك على 

النحو التايل:
اأوًل: اإ�ص��اءات فكرية وفل�صفية عميقة ملعن��ى النبوة والر�صالة 

املحمدية:
متث��ل �صخ�صي��ة الر�ص��ول �صل��وات اهلل علي��ه وال��ه يف خطابات 
ال�صي��د �صخ�صية حموري��ة عظمى للوحدة ال�صالمي��ة والن�صانية، 
مب��ا ميثله من نور، وهدى، ورحم��ه، ومثال عظيم للحركة واجلهاد 

والعمل الدوؤوب وال�صر واملثابرة.
وتت�صمن خطاب��ات ال�صيد القائد على اإ�ص��اءات فكرية وفل�صفية 
عميق��ة ملعن��ى النب��وة والر�صال��ة املحمدي��ة تع��ر ع��ن اأن فاعلية 
الإ�ص��الم تكم��ن يف ا�صتمراريت��ه، وح�ص��وره يف الواق��ع ال�صالم��ي 
تعبريًا ع��ن االنتماء واالرتباط والنه��ج احلياتي العام واخلا�س، 

ولي���ش كحالة ما�صوية منف�صلة عن الراهن وامل�صتقبل كما هو حال 
امل�صلمني غالبا اليوم.

وي�ص��ر ال�صي��د َعبداملل��ك احلوث��ي يف خطاب��ة مبنا�صب��ة املول��د 
النب��وي ال�صري��ف للع��ام 1438ه���، اإل��ى اأن الر�صال��ُة الإلهي��ُة هي 
امل�ص��روُع الوحي��ُد، ولي�ش هن��اك اأَيُّ م�صروٍع اآخ��َر، واأنها امل�صروُع 
الوحي��ُد الق��ادُر على اإح��داِث التغي��ِر احلقيقي للواق��ع الب�صري، 
لتقدمِي احللول الواقعية للب�صر، ويبني اإن العنوان العظيم للر�صالة 
والر�ص��ول ه��و الرحمة، ق��ال اهلل �صبحان��ه وتعالى ) َوَم��ا اأَْر�َصْلَناَك 
��نَي(، واأن القراآن الكرمي بهدي��ه العظيم وتعليماته  اإِالَّ َرْحَم��ًة لِّْلَعامَلِ
النافع��ة رحم��ة لالإن�ص��ان ورحم��ة للمجتمع ال��ذي يهتدي ب��ه فيما 
ي�صنعه من اأثر عظيم يف نف�ش الإن�صان �صموا وزكاًء وطهرا يخل�ش 
النف���ش الب�صرية م��ن الأثر ال�صي��ئ لل�صالل ال��ذي ي�صقيها ويعذبها 
ويحوله��ا اإل��ى نف���ش �صري��رة حق��ودة م�صحون��ة دنيئ��ة خ�صي�صة 
منحط��ة حتم��ل نزع��ة ال�ص��ر والإج��رام وتفق��د ال�صع��ور الإن�صاين 
الفط��ري الرحيم واملحب للخر والتواق ملكارم الأخالق والعطوفة 

بالرحمة.
فيه��ا  الق�ص��ور  وجوان��ب  ����ة  االأُمَّ واق��ع  ت�صخي���س  ثاني��اً: 

وم�صوؤولياتها احلتمية:
د  ��ة عن م�صروع الر�صالة املُحمدية، ومل يعُّ بع��د اإن انحرفت االأُمَّ
��ة ماأ�صاوي؛ يّقدم ال�صيد  مَّ من اال�صالم اإال ا�صم��ه، واأ�صبح واقَع االأُ
القائد يف خطاباته ت�صخي�ش دقيق لأبرز الإ�صكاليات التي تعاين منها 
����ة يف ع�صرن��ا احلا�صر والتي تتخل�س يف ع��دة اإ�صكاالت كانت  االأُمَّ
نتيجة انح��راف عن اأَ�َص��ا�صيات هذا الدي��ن، منها الختالل الرهيب 
��ة، واالخت��الٌل الكبري يف القي��م َواالأَْخالق،  يف الوع��ي يف َواق��ع االأُمَّ
وغي��اب امل�ص��روع احلقيقي لالأم��ة الذي يٌعد من�ص��اأ كّل م�صاكل هذه 
����ة.. وي�صع ال�صيد القائد يده على الداء قبل ان يعطي الدواء،  االأُمَّ
حي��ث يعتر اأن غياب امل�صروع احلقيقي لالأمة هو من�صاأ ُكّل م�صاكل 
��ة ُيفرت���س اأن لها ر�صال��ًة َوم�صروعاً  ����ة، ويق��ول اأن ه��ذه االأُمَّ االأُمَّ
َوهدفاً تبني واقعها؛ لتكون اأمة عظيمة قوية تقدم النموذج العاملي 
كاأمة ح�صاري��ة راقية واقعها قائم على الأَْخالق وعلى القيم َوعلى 
الع��دل وتن�صر احل��ق واخلري اإَلى اأرجاء الع��امل، ويقدم ت�صخي�صاً 
حلال��ة الأمة عن��د غياب امل�صروع احلقيقي ونتائ��ج ذلك بالقول انه 
حينم��ا غاب امل�صروع احلقيقي لالأمة حّل��ت بدائل عنه هي م�صاريع 

الأَْع�َداء وموؤامراتهم التي ت�صتهدفها بالدرجة الأولى.

القضية الفلسطينية
يحر�س ال�صيد القائ��د يف خطاباته على تكرار وتاأكيد نقاط ثابتة 
لتظل حا�صرًة يف ذهنية ُكّل ميني وعربي وم�صلم، والتاأكيد يف املقام 
الأول على الق�صي��ة املركزية لالأمة العربي��ة والإ�صالمية )الق�صية 
الثاب��ت املبدئ��ي والدين��ي  الفل�صطيني��ة(، ويوؤك��د عل��ى املوق��ف 

والإْن��َص���اين والأَْخاَلق��ي يف الت�صاُم��ن م��ع �صعب فل�صط��ني املظلوم 
وحّق��ه يف احُلرّية وال�صتق��الل وا�صتعادة كامِل اأر�ص��ه وا�صتعادة 

��ة وعلى راأ�صها االأق�صى ال�صريف”. مقّد�صات االأُمَّ
ورغ��م الع��دوان العامل��ي واحل�ص��ار اجلائ��ر ال��ذي يتعر�ش له 
ال�صع��ب اليمن��ي اإل اأن ال�صي��َد ل يتوق��ف ع��ن التاأكيد ع��ن اأولوية 
واأهمي��ة الق�صي��ة الفل�صطيني��ة، واإنَّ ال�صع��َب اليمن��ي م��ن واق��ِع 
انتمائه الإ�ْص�اَلمي وُهويت��ه الإِْي�َم�انية واإْن�َص�انيته، متم�صٌك بق�صايا 
متها  ���ة، لن يبعَدُه عنه��ا ان�صغاُله مبواَجهة الُع���ْدَوان، ويف مقدَّ االأُمَّ
الق�صي��ة املركزية املتمثلة مبظلومي��ِة ال�صعب الفل�صطيني واحتالل 
الأق�ص��ى واملقّد�ص��ات، وم��ا ميّثل��ه الُع��دوُّ الإ�صرائيل��ي م��ن خطر 
ُد على الدوام الوق��وف ال�صادَق وت�صامنه  �ة بكله��ا، ليوؤكِّ عل��ى االأُمَّ
الدائم مع ال�صع��ب الفل�صطيني الذي يتعر�ش اليوم ملوؤامرة كبرة 
لت�صفية ق�صيته ب�صكل مك�ص��وف ومف�صوح، مبيناً اأن هذه املوؤامرة 
ال�صيطاني��ة يتولها لنظام ال�صعودي، وبع���ش الأنظمة العربية يف 

خدمة جمانية لإ�صرائيل.
ه��م الُع��ذَر اإن �صغلتهم  وق��د يق��ول قائ��ل ب��اأن اليمني��ني ل ينق�صُ
اأولوياتهم عن ق�صايا الأمة الأخرى اإل اأن هذا القول ياأتي يف �صياق 
م�ص��روع العدو الذي يهدُف اإل��ى متزيق الدول العربي��ة وت�صتيتها 
واإ�صغال ُكّل ُقطر عربي مب�صاكله اخلا�صة، وهو ما رف�صه اليمنيون، 
وكان التحرك الكبر والقوي لل�صعب اليمني للت�صامن مع فل�صطني 
هو اأحد اأهم الأ�صباب التي توؤرق اإ�صرائيل ويجعلها �صريكاً مبا�صرًا 

يف هذا العدوان القائم على اليمن.
كم��ا يوؤك��د ال�صيد عل��ى “اعتب��ار الع��دو الإ�صرائيل��ي الغا�صب 
��ة وخطرًا على االأمن واال�صتقرار يف العامل  لفل�صط��ني عدوًا لكل االأُمَّ
اأجم��ع، واعتبار ُكّل اأ�صكال التطبيع للعالقات معه من كافة الأنظمِة 
املح�صوب��ة عل��ى امل�صلم��ني خيان��ًة ونفاقاً ب��كل ما تعني��ه الكلمة”، 
وه��و اأمٌر يف غاي��ة الأهمية يف ظ��ل حمالت تطبيع علني��ة مع الكيان 
ال�صهي��وين تقوده��ا دول عربية “كال�صعودي��ة والإمارات” ويف ظل 

ا�صطفاف عربي اإ�صرائيلي جتاه العديد من ق�صايا الأمة.
ثالث��اً: التح��رك اجل��اد وامل�ص��وؤول م�صاعف��ة اجله��ود ملواجه��ة 

العدوان على ال�صعب اليمني:
يرتكز جزء من خطاب��ات ال�صيد القائد على ال�صاأن اليمني، حيث 
يدع��و ُكلَّ االأحرار وال�صرفاء من ُكِلّ فئات ال�صعب يف اليمن املظلوم 
ك اجلاِدّ امل�صوؤول يف الت�صِدّي للُغزاة واملعتدين  لة الَتَح�رُّ اإَلى موا�صَ
اخلي��ارات  لدع��م  ال�صع��ب  اأو�ص��اط  يف  امل�صتم��ّر  واال�صتنها���س 
ال�صرتاتيجي��ة وحترير ُكلِّ �صر حمتٍلّ م��ن البلد، بالتوكل على اهلل 
تعالى وبالعمل واجِله��اد والت�صحية يف �صبيله تعالى حتى يتحقَق 
لل�صعب العزيز نيُل احلرية وال�صتقالل وينعَم بالأمن وال�صتقرار.

    ويف ظل حترك العدو بكل اإمكاناته الكبرة وال�صخمة ل�صتهداف 
ال�صعب اليمني والعمل على تركيعه ياأتي كواجب حتمي و�صرورة 

ق�صوى اأن يوا�صل اليمني��ون التحرك يف مواجهة الغزو وم�صاعفة 
اجله��ود اأَْي�ص��اً، وله��ذا جن��د يف كل خطاب تاأكي��د ال�صي��د القائد اإنَّ 
خي��اَر ال�صعب اليمني العزي��ز يف مواَجهة هذا الُع���ْدَوان الإجرامي 
الوح�ص��ي ال��ذي يقُتُل الب�ص��َر ويحت��لُّ الأر���شَ وينته��ُك احُلُرماِت 
وين�ُص��ُر الُفرقة ويحا�صر ال�صعَب يف ُقوت��ه ومعي�صته وي�صتهدفه يف 
مقدراته وم�صاحله، هو ال�صموُد والثباُت واملواجهة، فال َوهَن ول 
ُذلَّ وال ا�صت�ص��الَم، ياأبى اهللُ لنا ذلك وَر�ُص��ْوُله واملوؤمنون، وذلك من 
ُة  منطل��ق اأن هذا ال�صعب هو �صعٌب عزيٌز بعّزِة االإِْي�َم�ان، وهلل الِع��زَّ
ولَر�ُص��ْوِل��ه وللموؤمن��ني، وطاملا ا�صتم��ر هذا الُع���ْدَواُن يقول ال�صيد 
ل  ، وبالتوكُّ القائ��د “فل��ن ناألَو ُجهدًا يف الت�ص��ّدي له بُكلِّ عزٍم وِج����دٍّ

على اهلل تعالى وبثقتنا به وبوعده لنا بالن�صر”.
وي�ص��رح ال�صيد القائد ُكّل هذا بالتوكل على اهلل اأوًل حتى حترير 
ُكّل �صر من الأر�ش اليمنية، وهو ما ميثل ا�صرتاتيجية الثورة التي 
ل��ن ت�صاوم اأَْو تفاو�ش يف �صيادة البالد وحريتها، حيث يوؤكد ال�صيد 
م��رارًا وتك��رارًا اأن املقاَوم��ة للغ��زاة �صت�صتمر مهم��ا كّلفت من ثمن 
ومهم��ا طال اأَمُدها حتى حتقي��ق احلرية الكاملة لليمنيني وكل �صر 
م��ن الأر���ش، نا�صفاً اأوهام الغ��زاة باأن الآل��ة الع�صكرية املتوح�صة 
ميك��ن اأن تُفَتّ م��ن َع�ُصِد اليمنيني اأَْو ت�صع��ف عزمهم لر�صخوا اأَْو 
ي�صت�صلم��وا، واأن الق��وة لن حتق��ق للعدو مبتغاه كم��ا لن يحقق له 
امل��ال اأَْو املفاو�ص��ات ذلك يف ظل ثورة �صعبي��ة حا�صدة انطلقت من 
وع��ي قراآين جام��ع ترف�ش الرته��ان والعمالة للم�ص��روع الأمريكي 

وتطالب مبطالب عادلة وحمقة.
ويوؤك��د اأنه “ل وهن اأًب��دًا، وميكُننا اأن ن�صُم��َد ولو عَر الأجيال 
ولي�ش فقط على م�صتوى هذا اجليل”، وهنا ينتقل ال�صيد باملواجهة 
اإل��ى ُبع��د جدي��د ل يح��دده الزم��ان اأَْو امل��كان، موؤك��دًا اأن ال�صمود 
�صي�صتم��ر عر اأجي��ال وِحَقٍب طامل��ا ا�صتمَرّ ال�صته��داُف واملوؤامرة 
اأَْو قبول بهذا  ا�صت�صالم  “اأك��ر من جيل واحد”، ولن يكون مطلقاً 
��ة وفتوة و�صجاعة  امل�ص��روع، موؤكدًا على ع��زم وثبات ووعي وهَمّ
وق��وة الأجي��ال ال�صاع��دة، م��ا �صيجعل املعرك��ة اأ�ص��َدّ اإيالماً على 
الع��دو يوم��اً بعد ي��وم، ول��و ا�صتمرت املعرك��ة حتى ي��وم القيامة 

)نهاية الزمان(.

دعواته املتكررة للتكافل االجتماعي، 
ورعاية الفقراء واحملتاجني:

ويف خت��ام كل خط��اب جن��د دع��وة ال�صي��د القائد املتك��ررة على 
العناية الق�صوى بالتكافل الجتماعي، ورعاية الفقراء واملحتاجني، 
�صيما مع ظروف الو�صع احلايل نتيجة للعدوان، والذي تفاقمت فيه 
املعاناة القت�صادية، ويع��اين البع�ش لدرجة املجاعة، ويف ظروف 
كهذه تعظم امل�صوؤولية ويكر ال�صرف، ويت�صاعف الأجر يف الرحمة 

باملعانني.

قراءة أولية في خطابات السيد عبد امللك بدرالدين احلوثي في مناسبات إحياء ذكرى املولد النبوي

قائد الثورة يضُع النقاط على احلروف
أحمد محمد الدفعي
■ بينم��ا كان��ت الأنف�ش احلرة تتله��ُف ل�صماع 
الدي��ن  ب��در  عبداملل��ك  القائ��د  ال�صي��د  خط��اب 
احلوث��ي يحفظ��ه اهلل، واملحلل��ون ال�صيا�صي��ون 
ب��ه  �صيتح��دث  م��اذا  ينتظ��رون  والع�صكري��ون، 
ال�صي��د القائ��د، حول الت�صعيد املي��داين الذي قام 
ب��ه الع��دو، يف ال�صاح��ل الغرب��ي، وم��ا �صيك�صفه 
من جدي��د، حول ه��ذا الت�صعي��د..، اأط��ل ال�صيد 
اأم��ام  اليمني��ني،  ليخاط��ب  احلوث��ي  عبداملل��ك 
ُث �صعبه  الع��امل بلغ��ة الواث��ق، املطمئ��ن، يح��دِّ
ب��كل و�صوح و�صفافية.. وه��ذا خطاُب َمن مي�صك 
زمام املبادرة، ومن ميتل��ك الن�صر، مهما اْعَتَمِت 
الأخبار الكاذبة �صماَء و�صائ��ل الإْعاَلم؛ لت�صليل 
ال��راأي العام، وهذا ما و�صفه الكثر من املحللني 
ال�صيا�صي��ني، واملتابع��ني للم�صه��د اليمني، حول 
خط��اب ال�صيد عبدامللك.. تكلم ليبلغ احُلّجة اأمام 
ال�صع��ب اليمن��ي وكل الأح��رار ح��ول الت�صعي��د 
الذي اأقدم علي��ه العدو... ل مزايدة ول مكابرة، 

كما هو حا�صل عند الطرف الآخر..
لل�صع��ب  ليو�ص��ح  عبداملل��ك  ال�صي��د  حت��دث 
اليمن��ي، عوام��ل الن�ص��ر، واآثاره��ا عل��ى اليمن، 
واأر�ص��د ال�صع��َب للم�ص��ي عليه��ا، لك��ي يتحّق��ق 
التقاع���ش  خط��ورة  م��ن  وحذره��م  الن�ص��ر.. 
والته��رب م��ن حتم��ل امل�صئولي��ة، يف مواجه��ة 
اخلطر املحدق على �صعبن��ا، وبنّي اآثارها اأَْي�صاً، 

حي��ث ق��دم منوذجا حيا وهي احلال��ة التي تعاين 
منها املحافظات املحتّلة.

كم��ا ب��ني ح��ال الع��دو ومرتِزقت��ه وم��ا ه��ي 
الو�صعي��ة الت��ي ه��م عليه��ا، اإزاء م��ا حلق��ت به 
م��ن هزائَم، وم��ا تكبدها م��ن خ�صائ��َر اقت�صادية 
وع�صكري��ة، عل��ى م��دى اأربع��ة اأع��وام، وكذل��ك 

�صقوط �ُصمعته اأمام العامل.
ال�صيد عبُدامللك احلوث��ي، مل يذهب يف خطابه 
االأخري بعيدًا، لكنه و�صع النقاط على احلروف، 
واأو�ص��ح الطريق املوؤدية اإل��ى الن�صر، واملوؤدية 
اإلى الهزمية.. فما يجب علينا وعلى ُك�ّل الأحرار 
اإل اأن نتَح�ّرك يف طريق الن�صر، الذي هو حليفنا، 
لنحّقق��ه، ونكت�صب��ه، ول داعَي لرم��ي امل�صئولية 

على عاتق غرنا كما يقال《غري املعني《..
كل ف��رد من��ا ك�صعب ميني م�صئ��ول، اأمام اهلل، 
وام��ام التاأري��خ، وعلي��ه اأن يتحم��ل وي�صت�صع��ر 
امل�صئولية التي على عاتق��ه، يف مواجهة ت�صعيد 
الع��دوان، كون اخلطر على ال�صعب ُك�ّل ال�صعب، 
ولي���ش هن��اك اأح��د م�صتثن��ًى م��ن ه��ذا العدوان 
وخطورت��ه، حي��ث اأن الع��دو الي��وم يرم��ي بكل 
ثقل��ه، لحتالل احلديدة، واإح��كام �صيطرته على 
ُك���ّل ال�صري��ط ال�صاحل��ي؛ ول��ذا ال��كل م��ن اأبناء 
�صعبنا اليمن��ي معني بالتَح�ّرك وعدم التثاقل، يف 
حم��ل م�صئولية مواجهة هذا الحت��الل، وكما اأن 
ك�ص��ر �صوكة العدو، واإ�صق��اط رهاناته حم�صوبة 
لن��ا ولر�صيدن��ا الن�ص��ايل، واأن نلق��ى اهلل بوجوه 

التخل��ف والتثاق��ل ع��ن مواجه��ة  اإن  بي�ص��اء.. 
ت�صعيد العدو ونتائَج��ه الكارثية، على حا�صرنا 
وعل��ى م�صتقبل الأجيال القادمة، حم�صوبٌة علينا 
وكل من تخلف وتثاقل، �صنتحمل وزرًا كبرًا مما 
قد يح��دث اإَذا متّكن العدو من ال�صيطرة، وح�صم 
املوق��ف ل�صاحل��ه، وهذا لن يكون ب��اإذن اهلل، كما 
دع��ا ال�صي��د عبداملل��ك اأبن��اء اليم��ن لالطمئنان، 
وع��دم القلق مهما كانت هن��اك اخرتاقات للعدو، 

ما دام هناك اإرادة لتحرير الوطن..
لذل��ك يجب عل��ى ُك�ّل �صري��ف التَح���ّرك اجلاد 
وحتمل امل�صئولية لكي يحيا �صعُبنا اليمني بعزة 
وكرامة وا�صتقالل، فاإن هذه املرحلة الراهنة هي 
املرحلة التي �صتحدد م�صر اجلمهورية اليمنية، 
وم�صر املنطقة ب�صكل عام، فاإما اأن تك�صر �صوكة 
الظل��م وتنه��ار عرو���ش امل�صتكري��ن، وتتخل�ش 
الأمت��ان العربي��ة والإ�ْص�اَلمي��ة، م��ن هيمنة دول 
ال�صتكب��ار العاملي املتمثلة يف اأمري��كا واإ�صرائيل 
ال�صع��وب  وتنت�ص��ر  فلكه��م،  يف  ي��دور  وم��ن 

امل�صت�صعفة، وتتحرر فل�صطني..
واإم��ا العك���ش، وكل �صخ���ش ي�ص��ع لنف�ص��ه 

اخلياَر الذي يريد، ويف املكان الذي يريد..
واأّكد ال�صيد عبدامللك بدر الدين احلوثي:《اإن 

امل�صار الع�صكري اليوم رئي�صي ومف�صلي《..
وه��و م��ا يدفعنا اإل��ى التَح���ّرك ب��كل اإخال�ش 
بال�صتق��الل  اليمن��ي  �صعبن��ا  لينع��م  واأمان��ة، 
واحلري��ة، حا�صرًا وم�صتقب��اًل.. وعلى العدو اأن 
ل يراهن على احل�صم الع�صكري مهما كانت هناك 
اإمكانيات لديه فاإن نتائ��ج ت�صعيده لن تكون اأقل 
مم��ا قبلها، فالهزميُة النكراء ه��ي م�صرهم باإذن 

اهلل تعالى.. وهلل عاقبة الأمور..

خطاب القائد الواثق
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نضطر للحرب..
عبدالحميد الغرباني

■ يج��ُب اأن نظ��لَّ يف غمرة االندفاع املناه���س للعدوان واأدوات��ه..؛ الأن اإ�صغاَل 
النا���ش باحلدي��ث ع��ن املفاو�ص��ات واملب��ادرات وب�صكل كب��ر ينعك���ُش �صلباً على 

ال�صمود ال�صعبّي و�صمود مقاتلي اليمن البوا�صل يف مواقع اجلهاد.
اإن املفاو�صاِت بالن�صبة للغزاة �صالح اآخر ي�صلبنا اأحر ما فينا َوهو اخلوُف على 
ّططاته، ل نخ��اف من اأحد ولكن على وطنن��ا اأن يت�صرطن  الوط��ن من املحت��ّل َوخُمَ

جزٌء جديٌد منه..
الع��دوان يركز �صيا�صيًّا واإعالميًّا وب�صتى ال�صب��ل، على اأن ُيفِقَد اجلبهَة الوطنية 
�ص��الَح الزخم ال�صعبّي واحل���ش الوطني املتقد والذي اأحبط اأ�صر�ش الهجمات التي 
��ت الختطاف احلديدة.. وب�صكل م�صتمّر يطُرُق اأعداء اليمن ُك�ّل مدخل؛ للولوج  �ُصنَّ
اإل��ى �صرب متان��ة الولء املطَلق هلل والوط��ن والقيادة الثورية ال��ذي اأبداه اأحرار 
اليم��ن..، م��ن ُهن��ا يج��ُب اأن ُي�صَغَل ال�ص��ارُع با�صتم��رار باأولوية الدف��اع عن اليمن 

ات امل�صلحة.. واحل�صد امل�صتمّر اإلى مع�صكرات التاأهيل والتدريب التابعة للُق��وَّ
وه��ذه روُح الرئي���ش ال�صهي��د �صال��ح ال�صّم��اد حتل��ق يف �صماء اليم��ن، يف �صماء 
احلديدة عل��ى وجه اخل�صو�س ت�صتنفرُّ اجلميُع وعل��ى خمتلف ال�صعد با�صتمرار 
حال��ة التعبئة ال�صاملة والنفري الع��ام اإلى اجلبهات واخلروج اإلى ميادين التظاهر 

ومقاومة اأية حلظة لتخدير ال�صارع.
عل��ى اجلميع اأن ي�صتذك��َر اأن الهدَف الأبرز لهذا العدوان هو تق�صيُم اليمن، وهذا 
امل�ص��روُع ال ميك��ن اأن مُيرَّ وما ي��زال عمق اليم��ن اال�صرتاتيجي يف اأم��ان وما تزال 
حمافظ��ُة احلدي��دة ال�صرتاتيجية حمافظ��ًة حرة ول تخ�صُع جل��رالت بريطانيا 
واأمري��كا واإ�صرائي��ل وغريهم م��ن مرتِزقة اخللي��ج الذين يريدون اختط��اَف ميناء 
احلديدة؛ للتحكم باإمدادات البل��د الغذائية والدوائية والإم�صاك ب�صالح التجويع 
عر اأدواتهم من املرتِزقة وَخَوَنة الوطن الذين ينّفذون اأ�صواأ املوؤامرات �صد بلدهم 

ويف اأ�صواأ �صور لالنحطاط على مر التاأريخ..
ملاذا احلديدة؟

ة، ينظ��ر لرتاُتبيتها واالأدوار  الع��امَلُ من منظ��ور اجلغرافيا ال�صيا�صّي��ة ُبَقُع ُق��وَّ
َة واأهمّية احلديدة وجدناه��ا عموَد الوطن والبقعة  الت��ي تلعبها واإَذا م��ا وزنا ُق��وَّ

الأهم يف �صبه اجلزيرة العربية.
_ احلدي��دة اأر�ٌش زراعية هامة، �صهول ووديان كب��رة وتوفر التكامل والتنوع 

يف املحا�صيل الزراعية..
_ �صاحل ميتد على ال�صفة ال�صرقية للبحر الأحمر بطول 300 كم.

_ 112 جزي��رًة تنتظ��م قبالة �صاحلها كقالع ع�صكرّية طبيعية يف بحر يربط �صرق 
الع��امل بغربه، ع��دٌد منها ي�صيطر ب�صكل مبا�صر على خط��وط املالحة الدولية وتعد 

جزيرة زقر اأعلى قمة جبلية يف البحر الأحمر..
_ ثالث��ة موانئ جتاري��ة مهمة يف �صدارتها ميناء احلديدة وعدد اآخر من املوانئ 

املحلية..
“اإن حمافظ��ًة واحدًة يف اليمن متتلك اأَْكَث��ر م��ن 3 موانئ، فيما دولة عظمى مثل 
رو�صي��ا برمتها تعد دولًة خمنوقًة ت�صكو عوَز املوانئ عل��ى املياه الدافئة َوتتنف�ُش 

من م�صار �صّيق ميناء نوفورو�صيك”.
_ �صاحل احلديدة من املناطق الواعدة بالنفط وغره.

_ الروة ال�صمكية.
ة وتوزيُعها  يق��ول عمالق��ُة ال�صيا�ص��ة يف الغ��رب: اإن جوهَر ال�صيا�ص��ة هو الُق����وَّ
ب��ني اأط��راف الفع��ل ال�صيا�ص��ّي، مبعن��ى اأن ُك���ّل عن�ص��ر م��ن عنا�ص��ر اجلغرافيا 
ة الدول كفاعل �صيا�صّي متام��اً كما ياأتي �صمن العوامل  ي�صي��ف اأَْو ي�صع��ف ِمن ُق��وَّ
الإ�صرتاتيجي��ة لفاعلي��ة اأية دولة روؤية قادته��ا وطموحاتهم َوقدراته��ا واإمكاناتها 

واحتياجاتها وخماوفها واأثر حَت�ّركها على القوى الأخرى..
اليمن متلك يف هذه املرحلة من التاأريخ القيادَة والروؤية التي تتكامل مع امليزات 

الإ�صرتاتيجية املختلفة والتاأريخ العميق لليمن.
ث��م اإن الأخط��َر من منظ��ور ال�صتعمار هو ال��روؤى والقيادة الطموح��ة؛ ذلك اأن 
ة الع�صكرّية والقوى  اإمكان��ات الدول الب�صري��ة واملعرفية ورقعة االأر���س والُق����وَّ
القت�صادي��ة والق��وى الإعالمية ودرج��َة اجلاذبية احل�صارية كله��ا ل تعني �صيئاً 

بدون القيادة امل�صتقّلة َوالإرادة احلرة التي تعاظمها وحَت�ّركها..
ورباعية ال�صر )اأمريكا. بريطانيا. ال�صعودّية. الإمارات( مل تخرت ماأزَق العدوان 
عل��ى اليمن اإل ح��ني وجدته يفرُّ من قب�ص��ة و�صايتهم ونفوذه��م و�صّمر ل�صتعادة 
موقع��ه ودوره يف املنطق��ة وف��ق ما ميلكه من مي��زات.. املوق��ع.. الإن�صان.. الإرث 

احل�صاري و… اإلخ.
هجموا على اليمن متجاوزين بذلك ال�صرعيات والأَْخ��اَلقيات واإَذا كانت الأطماع 
)امل�صال��ح( هي التي �صاق��ت عكاكيَز املحتّل َواملحتّل نف�َصه اإل��ى بلدنا، فاإنَّ م�صالح 
الوط��ن وم�صتقبَل��ه َوال�صرعي��ة الوطني��ة والأَْخ����اَلق والقي��م الديني��ة واملب��ادئ 
الإن�صاني��ة، تفر���شُ علين��ا املواجه��َة واجلهاَد، والت�صحي��اُت العظيم��ُة يف النهاية 
تو�ص��ل اإلى ج��الء املحتّل وت�صري��ده، اإن ال�صعَب ال��ذي يبذل ال�صه��داَء ميتلك ُك�ّل 
و�صائ��ل الن�صر... اإن دواَم غمرة الدفاع ع��ن الكرامة الوطنية يعاظم املقاومَة هذا 
اأم��ٌر، واأم��ٌر اآخر اأن اختي��ار القتال �صرورٌة ل حباً للحرب، ولك��ن كراهيًة للعدوان 
َواإحباط��اً مل�صاريع��ه الإذللية التدمرية، ثم اإن قهر هذا الع��دوان هو ُحبٌّ للحياة 
َعنا بخيار التحرير و�صرورته امللحة بل الوجودية لنا  ولي���ش كراهيًة لها.. اإن ت�صبُّ
ك�صع��ب يحَفُظ كرامته َوميلك قراَره، ه��و ي�صّهل علينا املهمة، مهمة حترير الأر�ش 

املحتّلة.. ومهمة هزمية العدوان وفر�ش املعادلت وفق ا�صتحقاقاتنا الوطنية.

الحقيقة /إسماعيل المحاقري

■ “هنيئاً لأمريكا والعامل و�صكرًا لل�صعودية”
هكذا عل��ق الرئي���ش الأمريكي دونال��د ترامب على 
انخفا���ش اأ�صعار النفط �صاك��را اململكة لأول مرة منذ 
تولي��ه احلك��م على ه��ذا الج��راء، وهو ال��ذي ل ياألو 
جه��دا ول يف��ّوت فر�صة لتذك��ر موالي��ه ال�صعوديني 
باأنه��م بدون الوليات املتح��دة ل �صيء، واأن �صلطتهم 

لن ت�صمد اأكر من اأ�صبوعني على اأكر تقدير.
ورغم اأن انخفا�ش ا�صعار النفط من 82 دولرا اإلى 
54 دولرا اأ�صبه بخف�ش �صريبي كبر لأمريكا بح�صب 
ترام��ب يف اإح��دى تغريدات��ه عل��ى مواق��ع التوا�صل 
الجتماع��ي اإل اأن الأخر ي��رى ذلك غر كاٍف كونه ل 
يلبي احلاجة الأمريكي��ة ول يدعم اقت�صادها بال�صكل 

الالزم، فعلى ال�صعودية اأن تخف�ش اأكر واأكر.
اأوام��ر ترامبي��ة نافذة لي�ص��ت بتمني��ات اأو دعوات 
موجه��ة لل�صعودية التي باتت عالقته��ا باأمريكا عارية 
متام��ا وخالي��ة م��ن اأي لغ��ة حتتمه��ا الدبلوما�صي��ة 

وال�صراكة كما يحلو للنظام ال�صعودي الرتويج له.
ومن اأج��ل امل�صالح الأمريكي��ة و”اإ�صرائيل” يقول 
الرئي���ش الأمريكي يف اأول بي��ان ر�صمي للبيت الأبي�ش 
ب�ص��اأن ق�صية خا�صقج��ي اإن وا�صنطن تعت��زم اأن تظل 
�صري��كا را�صخ��ا لل�صعودي��ة، عل��م ابن �صلم��ان مبقتل 
ال�صحف��ي ال�صع��ودي اأم مل يعل��م، الأه��م ه��و بي��ع 
املواق��ف بقدر ما تدفع والكونغر���ش حر يف الذهاب يف 

اجتاه خمتلف.

وال�صعودية حماطة ب�صياج م��ن ال�صغوط الدولية 
واملواق��ف املن��ددة املطالب��ة مبعاقبته��ا عل��ى خلفية 
ق�صي��ة قتل خا�صقج��ي، وكذا امللفات الت��ي راكمها بن 
�صلمان وا�صتع�صى حلها كتبعات عدوانه على اليمن، 
ولي���ش ببعي��د اأن يتجل��ى الكرم ال�صع��ودي يف خف�ش 
اأ�صع��ار النف��ط اإل��ى اأدن��ى م�صتوياتها، ول��ن يجد ويل 
عه��د ال�صعودية �صبيال للفكاك من هذه الأزمة والإبقاء 
على اأحالمه يف تويل عر�ش اململكة �صوى ت�صريع عجلة 

التطبيع مع كيان العدو ال�صهيوين.
وا�صنط��ن  ب��ني  العالق��ة  تبق��ى  الأح��وال  كل  ويف 
والريا���ش جم��رد عالقة تعاق��دات ميلي فيه��ا القوي 
عل��ى ال�صعيف مبنطق التابع واملتب��وع، ولأن اأمريكا 
اأول بالن�صب��ة لرتامب فلن يتخل��ى عن مئات مليارات 

الدولرات ويدع الأمر يذهب لرو�صيا وال�صني
وبالطبع فال�صعودية لي�صت ال�صني ول رو�صيا وهي 
بالن�صبة لأمريكا بنك ا�صتثماري وبقرة حلوب متى ما 
ج��ف �صرعها وج��ب ذبحها، والوقت عل��ى ما يبدو مل 
يحن بع��د، لكن دول كثرة تخال��ف راأي ترامب ترى 

اأن راأ�صا يف اململكة قد اأينع وحان قطافه
وكما ي�صعر الرئي�ش الأمريك��ي بالغبطة والرتياح 
باإهانات��ه املتك��ررة حل��كام ال�صعودي��ة ودول اخلليج 
وا�صع��ا عالقة بالده بهذه ال��دول يف مكانها ال�صحيح، 
كذل��ك ل تخفي اإدارته اليوم اأن ق��رار ال�صلم واحلرب 
يف اليم��ن بيد وا�صنطن، واأن الريا�ش واأبو ظبي جمرد 
اأدوات وظيفي��ة يف خدمة م�ص��روع الهيمنة الأمريكي، 
اإ�صافة اإلى م��ا يقدمونه من اأموال طائلة هي بالن�صبة 

لرتامب ثمن حمايتهم والدفاع عن �صلطتهم.
خالل الأ�صابيع املا�صية بدا وزير احلرب الأمريكي 
جيم ماتي���س مهتما ب�صيا�صة بالده اخلارجية واالأزمة 
االإن�صاني��ة يف اليم��ن اأكرث م��ن وزي��ر اخلارجية مايك 
بومبي��و، اإذ ج��دد التاأكي��د اأن حمادث��ات ال�ص��الم بني 
كانون  بال�صويد مطلع  اليمني��ة” �صتنعقد  “الطراف 
الأول/ دي�صم��ر، وهو املوعد ال��ذي �صبق واأن حدده 

قبيل ت�صعيد العدوان يف ال�صاحل الغربي باأيام.
وقال ماتي�ش لل�صحفي��ني اإن ال�صعودية والإمارات 
اأوقفت��ا العملي��ات الهجومي��ة ح��ول مدين��ة احلديدة 
ال�صاحلي��ة، واإن جبهات القتال مل تتغر خالل الثالثة 
الأي��ام املا�صي��ة عل��ى الرغم م��ن بع���ش ال�صتباكات 
واأ�ص��اف: اإذا كنت��م تري��دون اإنهاء احل��رب يف اليمن 

فعليكم العمل مع ال�صعودية.
ت�صريح��ات وزي��ر احل��رب الأمريك��ي ق��د ل تبدو 
حمرجة لدول العدوان ب�صقيها ال�صعودي والإماراتي 
وح�ص��ب، ب��ل ولالأم��م املتح��دة ومبعوثها اإل��ى اليمن 
مارتن غريفت الذي مل يكد ينهي زيارته اإلى العا�صمة 
�صنع��اء اإل وثم��ة من ح��دد موعد امل�ص��اورات ور�صم 

خارطة طريقها.
هذا الأمر حمل رئي�ش “الثورية العليا” حممد علي 
احلوث��ي للتعبر عن اأمله يف اأن حتم��ل اأجندة زيارة 
املبعوث الدويل مقرتحات بن��اءة ل تخ�صع لإمالءات 
اأو ر�صائ��ل من دول الع��دوان، باعث��ا بر�صالة لغريفت 

باأن ل يكرر ما ف�صل فيه �صلفه من قبل.

منصر هذيلي/كاتب تونسي

■ اآلم اليمني��ني قيا�صي��ة، م�صاهد الدم��اء وال�صالء التي تعر�صه��ا ال�صا�صات ل 
تك�ص��ف اإل جانب��ا ب�صيطا ول يتوّفر اليمنيون على �صب��كات اإعالمية �صخمة حتّدث 
عنه��م وتبّل��غ معاناته��م. ولكّن الثاب��ت اأّن حل��ف اآل من�صار يرتكب هن��اك ب�صاعات 
بحج��م جزعه��م واإح�صا�صه��م باأنها الآزفة تط��رق اأبوابه��م وتو�ص��ك اأن تاأتي على 
عر�صه��م الزّقوم. يرى اليمنيون اأملهم ويفزعهم �صم��ت العامل من حولهم ويذوقون 

مت خذلنا لإن�صانيتهم وتنّكرا للخرية والفطرة. ذلك ال�صّ
 يذوق��ون اأمرا�صا واأوبئة خلن��ا اأنها غادرت الر�ش منذ عق��ود. يذوقون جوعا 
ي�صطّره��م ال��ى الع�ص��اب واأوراق ال�صج��ر. املراف��ق معّطل��ة ول حتوي��الت عر 
در وتخرتقه الآه والزفرة ويدّب الى نفو�صهم  البن��وك ول جرايات. قد ي�صيق ال�صّ
��ع يذبحون كما ال�صيوخ وتق�صف طائرات امل��وت املدار�ش وامل�صايف  الياأ���ش. الر�صّ
والعرا���ش واملقابر. هي �صاعة زلزلة ول �صّك وعن��د الزلزلة ي�صاأل املوؤمن املكابد: 
مت��ى ن�ص��ر اهلل؟ ون�صر اهلل لأّنه ن�صر اهلل قريب ولأنه ن�صر اهلل ل ي�صوبه نق�ش فكم 
م��ن ن�ص��ر اأتى به الع��دد و�صمنته العّدة وحت��ّول نك�صة ونكبة. ن�ص��ر اهلل ل يكون 
ال �صخم��ا ممت��دا فاحتا على �صعة بال حّد وموؤ�ّص�ش مب��ا ل حتيط به العقول. على 
اليمني��ني اإدراك، وهم يدركون بن�صب قيا�صية مقارنة بغرهم، اأّنهم يقارعون عتاة 
الع��امل ويقفون بوجه �صياطين��ه املردة. هذا يعني اأّنه��م ي�صطلعون بقدر تاريخي 
غ��ر م�صب��وق ول يوؤّهل ه��ذا وذاك لهك��ذا دور. العرة لي�صت بك��رة عندما تكون 
مواجه��ة بهذا احلجم وبهذه التداعيات. هن��اك خ�صو�صية مينية هي من ال�صّر فال 
منلك لها تف�صرا �صافيا ول نحيط بها ول نفهمها ب�صيط الفهم. قد نفهم بعد اأن ت�صع 
احل��رب اأوزاره��ا وينفذ اأم��ر اهلل. نح��ن الآن، ويف اأح�صن حالتنا ن�ص��ّم بعيد ال�صّم 

واأكرنا يتابع ملحمة البلقي�صيني باأنف مزكوم.
عم��ر عر���ش األ من�صار يق��ارب القرن وه��و عر�ش ُق��ّد مبكر وده��اء ليذهب بريح 
الع��رب وامل�صلم��ني ويطّوع رقابهم ل�صكاك��ني ال�صهيونية وال�صتعم��ار. هذا عر�ش 
وع��وده من��ذ البداية ملن مّكن��وا له اأن ميّك��ن لإ�صرائي��ل ويدعمها ب��كّل المكانيات 
ويع��ادي م��ن يعاديها كان عربي��ا اأو تركيا اأو ايراني��ا اأو باك�صتانيا اأو غر ذلك من 
مك��ّون يف ف�صيف�صاء املنطقة ال�صيا�صية والعرقي��ة. مل يتزلزل ومل يرتع�ش يوما كما 
يح�صل له اليوم بركات اليمنيني، قب�صات و�صرخات ور�صا�صات. ل عبد النا�صر 
ول �ص��دام ول غرهما ق��درا على ما يقدر عليه اليوم اليمني��ون. ثالث �صنوات من 
ال�ص��ر والت�ص��دي والثب��ات كفت ه��وؤلء لتحوي��ل اآل من�صار ال��ى مهانة وحتويل 
تر�صانته��م وه��ي الأ�صخ��م اإلى خ��ردة يركلها الأطف��ال ركل كرة. مل��اذا يتجّول بن 
�صلمان يف االأم�صار الواهية؟ ليغ�صل بع�س ذّله وخزيه. ومن اأين ركبه اخلزي؟ من 
لعن مينيني مو�صولني برّبهم من ال�صباح واإلى امل�صاء. خا�صقجي تف�صيل توّرطوا 
في��ه وا�صط��ّروا اليه قتال ون�صرا وتذويبا من فرط نكب��ة بيمن تعّريهم لتاأتي عليهم 

زلزلة عدم.
ي��اأمل اليمني��ون وياأملون كثرا ولكّنهم مفاتيح اأ�صخم اأم��ل لبني وطنهم ولأّمتهم 
ولالإن�صاني��ة. طبيعي اأن يكون اأملهم مب��ا نرى من حجم. متى ن�صر اهلل؟ ارتبط ذكر 
اليم��ن يف الق��راآن ب�صطوة الروح بفعل م��ا اأوتي �صليمان من م��دد و�صلطان. ارتبط 
اأي�ص��ا بال�صرعة فالهدهد اأت��ى �صريعا باأخبار بلقي�ش وقومه��ا والذي عنده علم من 
الكت��اب تعّهد با�صتقدام العر�ش قبل اأن يرت��ّد الطرف. مقايي�صنا ان�صانية والن�صان 
ه�ّش �صعيف ولكن ل باأ�ش من بع�ش ال�صتئنا�ش مبا يرد يف القراآن عند ذكر اليمن. 
ب�صط��ة الروح ثابتة متج��ذرة هناك ونفاذ اأمر اهلل باأر���ش باركها اهلل وحممد وعلي 

�صريع �صريع. األ اإّن ن�صر اهلل قريب ولي�ش الَيمن غر مُين.

محمد فهيد الكابي/كاتب أردني

■ حقيق��ة يج��ب اأن يعرتف بها الع��امل لكي تتوقف 
احلرب وتبقى ال�صعودية وهي اأن احلوثي هزم العامل 
ووق��ف يف وج��ه ال��دول العظم��ى وحق��ق انت�صارات 
مذهل��ة واإن مل ندرك هذه احلقيقة اليوم �صندركها غدا 

ولكن بعد اأن تتدمر ال�صعودية وي�صقط ترامب.
اأن�صح اأمري��كا وال�صعودية اأن يتخلوا عن الإخوان 
وع��ن املوؤمت��ر وعن وع��ن وعن وع��ن حتى اإي��ران ل 
م�صكلة يف قطع العالق��ات معها لكن من اخلطاأ العظيم 

معاداة احلوثيني.
احلقيق��ة الغائب��ة عنكم ه��ي اأن احلوثيون قادمون 
ب�صعاراته��م ومبالب�صهم املقطع��ة وباأ�صكالهم العربي 

الأ�صيل.
مالزم و�صعاراتهم �صتدر�ش يف اجلامعات الأمريكية 

و�صعاراتهم �صتعلق يف البيت احلرام.
�صيحج امل�صلم��ون اإلى مكة ويع��ودون اإلى بلدانهم 
حامل��ني �صعارات وم��الزم احلوثي ومن ث��م �صتنت�صر 
دعوته��م على م�صتوى العامل ول��ن يتمكن العامل حتى 
اإي��ران من الوقوف يف وجه هذه الدع��وة التي اأ�صبهها 

بت�صونامي و�صيل العرم.
اأخ��اف اأنا يوما ما عندما ترتج��م مالزمهم اأن اأكتب 

عنهم وعن دعوتهم يف وا�صنطن بو�صت.
اأخ��اف اأن��ا اأن ي�صب��ح اأولدي يرددون م��ا ي�صميه 

احلوثي )زوامل( 
اأخ��اف يوم��ا م��ا اأن يذه��ب اأولدي دون معرفت��ي 
اإل��ى اليمن لاللتح��اق ب��دورة ثقافي��ة وع�صكرية لدى 

احلوثيني.
الأحرار هم احلوثيون

واحلوثيون هم الأحرار يف هذا العامل.

ترامب يثني على السعودية.. إذا ُعرف السبب بطل العجب

مَي�ن الُيم�ن.. األل�م مخ�اض أم�ل

احلوثيون هم األحرار في هذا العالم
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إمي������ان������ن������ا ب������امل������الئ������ك������ة ي����������������دِرك ق�����ي�����م�����َت�����ه امل������ق������ات������ل������ون ف��������ي س�����ب�����ي�����ل ال����ل����ه

دع����������������اء امل��������ؤم��������ن��������ن ف����������ي م��������ي��������ادي��������ن ال�����ع�����م�����ل
ي���������ك���������ون م�����������ن واق������������������ع ال���������ش���������ع���������ور ب������احل������اج������ة 

الطاقة ح��دود  في  الله  تشريعات  كل 

ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
اإمي��ان ال يب��داأ م��ن اهلل وينته��ي باملواجه��ة م��ع 
واالأنبي��اء  الر�س��ل  اإمي��ان  ه��و  لي���س  اأعدائ��ه، 

وال�ساحلني من عباد اهلل.

ِمُنوَن ُكٌلّ اآَمَن  ��ِه َوامْلُوؤْ ِبّ ن��ِزَل اإَِلْيِه ِمن َرّ ا اأُ �ُصوُل مِبَ ■ }اآَم��َن الَرّ
�ُصِلِه َوَقاُلوْا  ن ُرّ ُق َبنْيَ اأََحٍد ِمّ ِباهلّلِ َوَمالآِئَكِتِه َوُكُتِب��ِه َوُر�ُصِلِه َل ُنَفِرّ
ُر َل ُيَكِلّ��ُف اهلّلُ َنْف�ًصا  َن��ا َواإَِلْيَك امْلَ�صِ �َصِمْعَن��ا َواأََطْعَن��ا ُغْفَراَنَك َرَبّ
ن  َنا َل ُتوؤَاِخْذَنا اإِ اإَِلّ ُو�ْصَعَه��ا َلَها َما َك�َصَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَت�َصَبْت َرَبّ
ًرا َكَم��ا َحَمْلَتُه َعَلى  ِمْل َعَلْيَنا اإِ�صْ َن��ا َوَل حَتْ �ِصيَن��ا اأَْو اأَْخَطاأَْن��ا َرَبّ َنّ
ا  ْلَنا َم��ا َل َطاَقَة َلَنا ِب��ِه َواْعُف َعَنّ ِمّ َنا َوَل حُتَ اَلِّذي��َن ِم��ن َقْبِلَن��ا َرَبّ
ْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن{ َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَناآ اأَن��َت َمْوَلَنا َفان�صُ

)البقرة:285-286( �صدق اهلل العظيم.
اإن ه��ذه الآي��ة الكرمي��ة، ه��ي الهوي��ة الإمياني��ة لأنبياء اهلل 

ور�صل��ه وللموؤمن��ني جميع��اً، ه��ي البطاق��ة الكامل��ة العناوين 
لأنبي��اء اهلل ور�صله، وال�صائرين على طريق��ه من املوؤمنني بهم، 
ه��ي تقري��ر للموؤمن��ني اأن��ه هك��ذا يج��ب اأن يك��ون اإميانهم، هي 
تعري��ف بامل�صرة الإلهي��ة لأنبياء اهلل ور�صل��ه وال�صاحلني من 

عباده جياًل بعد جيل.
�صمل��ت وب�صورة موج��زة املجالت الإمياني��ة الكاملة، بدءًا 
م��ن الإميان باهلل �صبحانه وتعالى، وهكذا تت�صدر الآية الكرمية 
بالتقري��ر على الإميان ب��اهلل، ثم تنتهي باملواجه��ة لأعدائه، اأنه 
اإمي��ان على غ��ر هذا النحو لي���ش اإمياناً، اإمي��ان ل يبداأ من اهلل 

وينته��ي باملواجهة مع اأعدائه، لي�ش هو اإميان الر�صل والأنبياء 
وال�صاحلني من عباد اهلل.

لقد جاءت هذه الآية ب�صيغ اإخبارية يف التقريرات الإميانية؛ 
لتوح��ي لنا باأنه هك��ذا، هكذا يك��ون الإميان، الإمي��ان الذي هو 

اإميان الأنبياء والر�صل وال�صاحلني من عباد اهلل.
وكما كررن��ا اأكر من مرة: اأن الإميان، اأن العقائد يف الإ�صالم 
العظي��م كله��ا عملي��ة .. كله��ا عملية، اإمي��ان يرتك تاأث��رًا على 
النف���ش، ث��م نف���ش ت��رتك تاأث��را يف واقع احلي��اة، ما ع��دا ذلك 
يعت��ر اإميان��اً اأجوفاً، ل يق��دم ول يوؤخر، ول ينف��ع ل يف الدنيا 

ول يف الآخ��رة، واأول املوؤمنني به��ذا الإميان هو الر�صول حممد 
)�صلوات اهلل عليه وعلى اآله(. 

اإن الآي��ة هذه نزلت يف القراآن الكرمي ال��ذي هو خطاب للنا�ش 
جميع��اً يف هذه الأمة، والتي اأوله��ا الر�صول حممد )�صلوات اهلل 
و�صالم��ه عليه(، هك��ذا اإميان، واأن نعرف باأن��ه هكذا كان اإميان 
الر�ص��ول )�صل��وات اهلل علي��ه وعلى اآل��ه(، يعني ذل��ك اأنه بغر 
اإمي��ان من هذا النوع ل نكون �صادقني حتى يف اإمياننا بالر�صول 
)�صل��وات اهلل علي��ه وعل��ى اآل��ه(، ولن نلتق��ي مع��ه يف الطريق 

الإميانية، ول يف غاية تلك الطريق، ل يف الدنيا ول يف الآخرة.

■   الإمي��ان مبالئكة اهلل ل��ه قيمته الكرى، له اأثره الكبر عند 
من يعرف املالئكة، وعند من يعرف الدور الذي يقوم به املالئكة.
قد ي��رى النا�ش اأنف�صه��م يف ظرف من الظ��روف وهم عازمون 
على اأن يتحركوا يف ميدان املواجهة لأعداء اهلل ولكنهم قد يرون 
اأنف�صه��م قلياًل، وقد نرتاح فيم��ا اإذا بلغنا اأن هناك منطقة اأخرى 
تتحرك نف�ش التحرك اأو عدد من النا�ش ينطلقون نف�ش النطالقة 
ويقفون نف�ش املوقف، األي�ش ذلك مما يعزز معنويات اأنف�صنا؟!.
الإمي��ان باملالئك��ة باعتباره��م جن��د م��ن جن��د اهلل، الإميان 
باملالئك��ة متى ما كن��ت يف طريق ت�صبح فيها جديرًا باأن حتظى 
بوقوف املالئكة معك فاإنك قد ترى يف ميادين املواجهة اآلفاً من 
املالئك��ة، من جند اهلل ينطلق��ون وبكل اإخال�ش، وبكل ن�صيحة، 
ومب��ا ميلك�ون من خب�رة عالية لتثبيت قل�وب املوؤمنني متى م�ا 

يِنّ َمَعُكْم  َلى امْلَالآِئَكِة اأَ َك اإِ توج��ه الأمر الإلهي اإليهم }اإِْذ ُيوِحي َرُبّ
ُتوْا اَلِّذيَن اآَمُنوْا{)الأنفال: من الآية 12(. َفَثِبّ

ق��د ل ن�صعر نح��ن بقيمة الإميان باملالئك��ة، وقد ل ي�صعر كل 
اإن�صان قاعد، كل اإن�صان ل يحمل هم العمل يف �صبيل اهلل، ل يكون 
اإميان��ه باملالئكة اإل جمرد ت�صدي��ق باأنهم عباد مكرمون، واأنهم 
َ َم��ا اأََمَرُه��ْم َوَيْفَعُلوَن َما  وَن اهلَلّ كم��ا حكى اهلل عنه��م: }َل َيْع�صُ

ُيوؤَْمُروَن{)التحرمي: من الآية 6(.
لك��ن يف اأن يرتك ذلك الإميان اأث��رًا يف نف�صه ل يح�صل �صيء؛ 
لأن��ه لي�ش يف ميدان يرى فيه قيم��ة اإميانه باملالئكة، لكن اأولئك 
الذي��ن ينطلقون يف ميدان العم��ل يف �صبيل اهلل �صيعرفون اأهمية 
الإمي��ان مبالئك��ة اهلل �صبحانه وتعالى، وقد حت��دث القراآن عن 
دور للمالئكة يف بدر ويف يوم الأحزاب ويف اأيام غرها يف حركة 

الر�ص��ول )�صلوات اهلل علي��ه وعلى اآله( اأولئ��ك الذين خرجوا 
وعدده��م قد ل يزيد على نحو ثالثمائ��ة �صخ�ش اإل عددا قليال، 
اهلل وعده��م باأنه �صيع��زز بجند من لديه يبل��غ عددهم اأ�صعاف 
اأ�صع��اف اأولئ��ك، هن��اك �صيع��رف الإن�ص��ان     قيم��ة اإميان��ه 
باملالئكة، و�ص��رتى باأنه ل�صت اأنت وح��دك يف ميدان املواجهة، 
�ص��رتى تل��ك املجامي��ع ال�صغ��رة م��ن   املوؤمنني باأنه��ا لي�صت 
وحده��ا ه��ي يف ميدان املواجهة ب��ل هناك اآلف م��ن مالئكة اهلل 
�صبحان��ه وتعال��ى الذي��ن لي�صوا كمثلن��ا يقع��دون ويتثاقلون، 
ويع�ص��ون، ويتحيل��ون، ويتهرب��ون، ويبحثون ع��ن مررات. 
ل.. ه��م من ينطلقون انطالقة واح��دة ل يع�صون اهلل ما اأمرهم 

ويفعلون ما يوؤمرون.
ف��اإذا كانت معنويات��ك ترتفع عندما ت�صمع ب��اأن هناك عددًا 

ق��د يكون اأقل من هذا، اأو اأكر ف��اإن عليك اأن ترتفع معنوياتك 
وت�صت�صع��ر القوة اإذا م��ا كنت يف طريق �صتقف معك فيه اآلف 
من مالئكة اهلل، اإذا ما توجه الأمر منه �صبحانه وتعالى اإليهم، 
فقط عليك اأن تبحث عن كيف توؤهل نف�صك، على تلك املجاميع 
اأن تبحث عن كيف توؤهل نف�صها لتكون جديرة باأن تقف مالئكة 

اهلل معها.
فاإميانن��ا باملالئك��ة هو اإميانن��ا بجند من جن��ود اهلل، متى ما 
ت�ص��در اأمر اإلهي نحوهم: انطلقوا لتثبيت نفو�ش املوؤمنني، فهم 
م��ن �صينطلقون بكل جّد، وبكل اإخال���ش وبكل ن�صح، ينطلقون 
ولديه��م خ��رة، ولديهم معرف��ة فيكون لهم تاأثره��م الكبر يف 
تثبي��ت نفو���ش املوؤمن��ني، اأو يف اأي عم��ل ياأمره��م اهلل �صبحانه 

وتعالى اأن يقوموا به. اإذًا ل بد من اإمياننا مبالئكة اهلل.

ثقافي

 )286 َمْوَلَنا{)البق��رة:  اأَن��َت   {  ■
اأن��ت وح��دك مولنا، ولين��ا ويل اأمرنا من 
ل��ه الأم��ر فينا من ل��ه اخت�صا���ش تدبر 
اأمرن��ا و�صوؤونن��ا، اأن��ت ملكنا اأن��ت اإلهنا 
اأن��ت وحدك مولن��ا، مولنا هن��ا مبعنى 
ولينا ويل اأمورنا، من اإليه نرجع، ومن به 
نلتجئ، ومن منه ننت�صر ونطلب التاأييد، 
ومن بهديه نهتدي، ومن له وحده نذعن، 
وم��ن بحكم��ه وح��ده نر�ص��ى، وم��ن ل��ه 

وحده ن�صتجيب.
ْرَن��ا َعَل��ى اْلَق��ْوِم  }اأَن��َت َمْوَلَن��ا َفان�صُ
لي���ش   .)286 اْلَكاِفِريَن{)البق��رة: 
اأن��ت مولن��ا تن��زل لن��ا املط��ر وتب��ارك 

لن��ا الأرزاق، ]وت�صتغ��ل معن��ا[ تعم��ل 
معن��ا، هك��ذا اأ�صب��ح واقعن��ا نري��د م��ن 
اهلل اأن يعم��ل معن��ا يهي��ئ الأ�صي��اء التي 
نح��ن بحاجة اإليه��ا ول ن�صتجيب له، ول 
نوؤمن ب��ه اإمياناً فعاًل عملي��اً باأنه مولنا، 
ول ننطل��ق يف ميدان املواجه��ة لأعدائه، 
اأم��ا املوؤمن��ون فه��م قالوا هذه م��ن واقع 
ال�صع��ور باحلاج��ة، وه��م مل يدعوا فقط 
لأن ينطلقوا يف ميادين املواجهة بل هم يف    
ميادي��ن املواجه��ة مع اأع��داء اهلل، هم يف 
مواجهة مع اأعداء اهلل؛ لهذا كان دعاوؤهم 
دع��اء من يعمل، دعاء من هو     يف ميدان 
ْرَن��ا َعَلى  املواجه��ة }اأَن��َت َمْوَلَن��ا َفان�صُ

اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن{)البقرة: 286(.
وهك��ذا املوؤمنون يدع��ون اهلل �صبحانه 
وتعال��ى وهم يف ميادي��ن العمل ولي�ش يف 
زواي��ا بيوته��م ول يف زواي��ا م�صاجدهم، 
بعيدي��ن ع��ن واقع احلي��اة، بعيدين عن 
الأعم��ال التي ل بد اأن ينطلق��وا فيها كما 

اأمر اهلل �صبحانه وتعالى.
املوؤمن��ون يدع��ون اهلل دعاء م��ن يوؤمن 
باأن��ه هو وح��ده وليه اأن��ت ولين��ا }اأَنَت 
َمْوَلَنا{)البق��رة: 286(، وه��ا نح��ن يف 
ْرَن��ا  لأعدائ��ك }َفان�صُ املواجه��ة  مي��دان 
َعَل��ى اْلَق��ْوِم اْلَكاِفِري��َن{ هك��ذا هو دعاء 

املوؤمنني.

■ حينئ��ذ يجب علينا جميع��اً اأن نراجع اأنف�صنا 
واأن ننظ��ر اإل��ى دي��ن اهلل نظ��رة �صحيح��ة، اإنه��ا 
�صريع��ة �صمحة، اإنه��ا �صريعة كلها حت��ت قول اهلل 
�صبحان��ه وتعالى: }ُيِريُد اهلّلُ ِبُك��ُم اْلُي�ْصَر َوَل ُيِريُد 
ِبُكُم اْلُع�ْصَر{)البقرة: 185(. }َما ُيِريُد اهلّلُ ِلَيْجَعَل 
��ْن َحَرٍج{. لكن ا�ص��األ كثرًا من  َعَلْيُك��م يْف الَدين ِمّ
املتعلمني كم �صتطلع لك يف قائمة احلرج من اأ�صياء 
كث��رة ف��رتى نف�صك م��ن يغم�ش عيني��ه اإذا ما مر 
بق��ول اهلل �صبحانه وتعالى: }ُيِري��ُد اهلّلُ ِبُكُم اْلُي�ْصَر 
َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْصَر{ )البقرة: 185( يريد بنا من 

خالل ماذا؟ من خالل هديه، 
م��ن خالل ت�صريع��ه، وهو هو من ق��ال للموؤمنني 
باأن��ه ل يكل��ف نف�ص��ا اإل و�صعه��ا، ه��و م��ن يق��ول 
للموؤمن��ني اأي�ص��ا اأو يع��ر ع��ن ل�ص��ان حاله��م اأنه 
هك��ذا يف واق��ع اإميانهم تك��ون نظرتهم اإل��ى الدين 
ب��اأن   كل ت�صريعاته وهدي��ه واأحكامه هي مما فيها 
�صع��ة على اأنف�صن��ا، حتى تلك الت��ي اأ�صبحنا الآن 

وعل��ى مدى زمان   طويل ننظر اإليها اأنها من �صمن 
امل�صتحي��الت، وم��ن �صم��ن ما ل يط��اق، املوؤمنون 
َلّ  هك��ذا يقول��ون ويعتق��دون }َل ُيَكِلّ��ُف اهلّلُ َنْف�ًصا اإِ
اهلل  اأن  يق��روؤون  وه��م   )286 ُو�ْصَعَها{)البق��رة: 
كلفه��م باجلهاد يف �صبيل��ه األي�ش كذل��ك؟ هم يرونه 
مم��ا يف و�صعهم اأن يعملوه كي��ف؟ هم ينظرون اإلى 
الدي��ن اأنه عندما �صرع اهلل هذا املبداأ املهم كم �صَرّع 
له م��ن اأ�صياء مهمة ه��ي يف متن��اول النا�ش ي�صبح 
واق��ع ذلك املبداأ ي�صلون اإلي��ه تلقائيا بل ي�صتاقون 
اإلي��ه ف��ال ي�صع��رون بح��رج اإطالقا وه��م ينطلقون 
في��ه، اأمل يك��ن الر�ص��ول )�صل��وات اهلل عليه وعلى 
اآل��ه( والإمام علي ونبذة من اأولئك الذين يعرفون 
الدي��ن اأكر مما نعرف، كان��وا ينطلقون يف ميادين 
اجلهاد يف �صبي��ل اهلل بن�صوة وارتياح و�صرور، اأمل 

يكونوا يت�صابقون يف ميادين اجلهاد؟.
املوا�صي��ع املختارة  من ملزمة الهوية الإميانية 

لل�صيد ح�صني بدرالدين احلوثي ر�صوان اهلل عليه
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من يتهرب عن املسؤولية ال يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم
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ال����ق����ول ال��س��دي��د
 ال��ذي يح�سب نف�سه عل��ى االإ�سالم ثم يتهرب ع��ن امل�سوؤوليات واملواقف يف 
ه��ذا االإ�سالم، يريد اإ�سالم بدون مواقف! ه��ذا ال يقتدي بالنبي، النبي هو 
ه��ذا رجل يتحرك حام��اًل للم�سوؤولية، يتح��رك للت�سدي لالأع��داء، )َكَما 
(، ماب�س اب��َق يف بيتك ما لك حاجة، ومن  ِقّ َ ِتَك ِباحلحْ َك ِم��نحْ َبيحْ َرَج��َك َرُبّ اأَخحْ

بيتك اإلى م�سجدك!

■ )اأُذن للذي��ن ُيقاتل��ون باأنه��م ظلم��وا واإن اهلل على ن�صرهم 
لقدي��ر الذين اأخرجوا من ديارهم بغر ح��ق اإل اأن يقولوا ربنا 
اهلل ول��ول دفع اهلل النا�ش بع�صهم ببع�ش لهدمت �صوامع وبيع 
و�صل��وات وم�صاجد يذكر فيها ا�صم اهلل كثرا ولين�صرن اهلل من 
ين�ص��ره اإن اهلل لقوي عزي��ز(، اأُذن للذين يقاتلون باأنهم ظلموا، 
اإن اهلل اأراد لعب��اده املظلومني وامل�صطهدين وامل�صتهدفني حتى 
ع�صكري��ا بغر حق ميتلك��ه اأعداوؤه��م يف ا�صتهدافهم، من موقع 
املظلومي��ة، الذي��ن يقاتلون باأنهم ظلموا، م��ن موقع املظلومية 
من موقع املعتدى عليهم بغر حق، اأراد اهلل لهم اأن يتحركوا اأن 
يت�ص��دوا لهذا اخلطر لهذا اال�صتهداف، اإن اهلل جل �صاأنه ال يريد 
لعباده املظلومني امل�صطهدين وبالذات عندما يكون ال�صطهاد 
له��م وال�صته��داف له��م من موق��ع انتمائه��م للح��ق، ذنبهم هو 
انتماوؤه��م للحق، ذنبهم ه��و حتررهم من هيمنة الطاغوت ومن 
�صيط��رة امل�صتكرين، من �صيطرة الظاملني، من �صيطرة الطغاة 
وامل�صتكري��ن، فيك��ون ه��ذا ذن��ب كب��ر بالن�صب��ة له��م، الذين 
اأخرج��وا م��ن ديارهم بغ��ر ح��ق اإل اأن يقولوا ربن��ا اهلل، هذه 
حالة حترر، حترر، امل�صت�صعفون يتحررون فيها من ال�صيطرة 

للطغ��اة للم�صتكري��ن للظامل��ني للمجرم��ني، وللم�صتكرين مبا 
تعني��ه الكلم��ة الذي��ن ي�صتن��دون اإل��ى نفوذهم اإل��ى جروتهم 
اإلى قوته��م املادية، اإلى �صيطرتهم الع�صكري��ة اإلى تكرهم اإلى 
حر�صه��م عل��ى اأن يكون��وا ه��م امل�صيطرين �صيط��رة تامة على 
النفوذ النا�ش، وامل�صادرين لالإرادة وللحرية وللكرامة للنا�ش، 
اأذن له��وؤلء املظلوم��ني باعتب��ار اأنه��م مظلوم��ني م��ن موقعهم 
يف املظلومي��ة اأُذن لهم م��ن اهلل اأن يقاتل��وا، اأن يتحركوا بكل ما 
ي�صتطيع��ون وب��كل الطرق امل�صروع��ة للت�صدي لالأع��داء، فهنا 
يو�ص��ف املوقف م��ن املظلوم��ني، امل�صتندي��ن يف مظلوميتهم يف 
انتمائهم للحق ويف حتررهم للطواغيت وامل�صتكرين والظاملني 
واملجرم��ني، ليك��ون هذا بالن�صب��ة لأولئك �صبب��ا يف ا�صتهدافهم 
وظلمهم، اأُذن لهم من اهلل اأن يقاتلوا، اأن يدافعوا عن اأنف�صهم عن 
حريتهم عن كرامتهم، اأن يدافعوا عن انتمائهم للحق فال يقبلوا 
باأن ُيظلموا واأن ُي�صتهدف��وا واأن ُيقهروا، واأن يتحكم الطاغوت 
حت��ى يف هويته��م حتى يف انتمائهم وحت��ى يف ثقافتهم وحتى يف 
خياراته��م يف ه��ذه احلياة، فاأنت اأمام �صرعي��ة اإلهية، اأمام اإذن 
م��ن اهلل رب النا�ش ملك النا�ش اإله النا�ش، امللك العظيم، ولذلك 

النب��ي �صل��وات اهلل علي��ه وعل��ى اآله وم��ن معه م��ن امل�صلمني 
ه��م حتركوا بدءا من ه��ذه ال�صرعية، ال�صرعي��ة الإلهية، الإذن 
الإله��ي، اإذن اهلل لعب��اده، املظلومني يف مواجه��ة ظامليهم، اإذن 
اهلل لعب��اده املنتمني للحق املتحررين به��ذا النتماء اإلى احلق 
من هيمنة الظاملني وهيمن��ة امل�صتكرين و�صيطرة الطاغوت يف 
الدفاع ع��ن انتمائهم هذا وهويتهم ه��ذه، اأذن اهلل لهم فتحركوا 
به��ذه امل�صروعي��ة، وهذا رك��ن اأ�صا�ش يف اجله��اد يف �صبيل اهلل، 
الإذن الإله��ي امل�صروعية الإلهية، وهي امل�صروعية احلقة، هي 
امل�صروعي��ة ال�صادقة، هي امل�صروعي��ة احلقيقية والفعلية، ما 

عداها كالم يف كالم.
كي��ف حتظى بالإذن الإلهي؟ حينما تك��ون مظلوما، الظامل اإذا 
اتخذ قرارا باحلرب، امل�صتكر الطاغي اإذا اتخذ قرار باحلرب ل 
�صرعي��ة اأبدا لقراره، �صواًء حظ��ي مبوافقة دولية، �صواًء �صانده 
جمل�ش الأم��ن، �صواًء �صاندته الأمم املتح��دة، �صواًء جتتمع من 
اأجل��ه اجلامعة العربي��ة، �صواًء اجتمع من اأجل��ه طواغيت هذه 
الأر���ش، وكل امل�صتكرين يف هذه الأر�ش وكل املجرمني يف هذه 
الأر���ش �صواًء حمل �صفة رئي�ش، �صف��ة ملك، �صفة زعيم، �صفة 

دولة، �صفة حكومة، �صفة جي�ش، ل تكت�صب ال�صرعية من ال�صفة 
م��ا تكت�صب م��ن ال�صف��ة، ت�صمي نف�ص��ك رئي�ش فيك��ون لت�صرفك 
�صرعي��ة تفعل ما ت�صاء وتريد ل��و اأردت اأن تقتل كل اأطفال الدنيا 
مل ي�صب��ح هناك م�صكلة، اأو ملك اأو نظام اأو �صلطة ل.. ال�صرعية 
تعود اإلى حقيقة الفع��ل يف دافعه ويف ممار�صاته، فلذلك لحظوا 
كان��ت هذه املظلومي��ة للم�صلمني للنبي �صل��وات اهلل عليه وعلى 
اآله، كانت مظلوميتهم يف اأنهم معتدى عليهم وحوربوا منذ اليوم 
الأول من م�صرة الإ�صالم واعتدي عليهم بغر وجه حق بال�صجن 
وبالقت��ل وبالتهج��ر ث��م باملالحق��ة وال�صته��داف وامل�صايقات 
واملوؤام��رات واملكائد اإلى حيث قد هاج��روا، كانت م�صروعيتهم 
التي عر عنها القراآن "باأنهم ظلموا" لحظوا معي باأنهم ظلموا" 
مظل��وم ميتلك ال�صرعي��ة الإلهية ه��ذه ال�صرعية احلقيق��ة باأنهم 
ظلموا ويف اأنهم م�صتهدف��ون لنتمائهم للحق وحتررهم من قوى 
الطاغ��وت امل�صتكرة، الظاملة، املجرمة، املبطل��ة، التي تريد اأن 
ت�صتح��وذ عليه��م اأن ت�صتعبده��م واهلل ل ياأذن لعب��اده اأن يقبلوا 
بال�صتعب��اد اأبدا اأبدا، ه��ذه مبادئ كبرة يف الإ�ص��الم ما اأحوج 

�صعوبنا اليوم اإلى اأن تت�صبث بها اأن تتم�صك بها كل التم�صك.

■ )كم��ا اأخرجك ربك م��ن بيتك باحلق( لحظ��وا نرى هنا 
ال�صي��اق اأو الآي��ة من �صورة الأنفال بالتاأكي��د يف �صياق وقعة 
ب��در، ولذل��ك نح��ن ل ن��رى راأي بع���ش املف�صري��ن وبع���ش 
اأ�صح��اب ال�ص��ر اأن الآي��ة هن��ا يق�ص��د به��ا واقع��ة احد ل.. 
املق�ص��ود به��ا بالتاأكي��د وقعة بدر وه��ي يف �صياقه��ا و�صورة 
الأنف��ال وثق��ت لن��ا واقعة ب��در "كم��ا اأخرجك ربك م��ن بيتك 
باحل��ق" النبي �صلوات اهلل عليه واآله م��ن موقعه العظيم يف 
دي��ن اهلل، ر�صول ونبيا من موقع الأ�ص��وة والقدوة والتدين، 
ه��ذا في��ه در�ش مهم ج��دا، لحظوا هن��اك يف �صاحتنا العربية 
يف �صاحاتن��ا الإ�صالمي��ة، يف واقعن��ا ال�صعب��ي ُر�صمت �صورة 
منطي��ة عن الدي��ن والتدين لي�ص��ت واقعية اأب��دا ُحذفت منها 
ور  امل�صئولي��ة العامة، ُحذفت منها الهتمامات العامة، بل �صُ
اجلهاد يف �صبي��ل اهلل والتحرك الع�صكري والت�صدي لالأعداء، 

ور فيه وكاأنه ل �صلة له من قريب ول  والتحرر من الأعداء �صُ
م��ن بعيد بالدين والتدي��ن وكاأن التدين هو حالة من اخلنوع 
واال�صت�ص��الم واخل�صوع واالنعزال ع��ن �صئون هذه احلياة 
وع��ن اأحداث هذه احلي��اة، وعن ظروف ه��ذه احلياة، وعن 
م�ص��اكل هذه احلياة، وال�صورة النمطية لالإن�صان املتدين هو 
ذل��ك الذي يذه��ب اإلى امل�صجد ويعود اإل��ى منزله ول �صاأن له 

باأي �صيء من اأحداث هذه احلياة وظروف هذه احلياة.
هناك اليوم يف واق��ع الأمة فئة وا�صعة حتمل هذا الت�صور 
املغل��وط بالتاأكيد، ويف ذهنيتها �ص��ورة منطية عن املتدينني 
هي ال�صورة التي عليها بع�ش املتدينني اجلهلة يف هذا الزمن 
وقب��ل هذا الزمن من الذين يحول��ون الدين رهبانية وانعزاًل 
ع��ن امل�صوؤولي��ات العام��ة وع��ن الهتمام��ات العام��ة وع��ن 
امل�صاكل الكرى وعن التحديات والأخطار، دين لي�ش فيه اأي 

موق��ف جت��اه اأي ظ��امل ول اأي ظل��م ول اأي م�صتك��ر ول اأي 
خطر ول اأي حتد، ينعزل في��ه الإن�صان، فيذهب اإلى امل�صجد 
لي��وؤدي �صلوات��ه، له �صكل معني، له مالب���ش معينة، له �صيما 
معين��ة، يب��دو عليها، حالة م��ن البهطلة، حال��ة من اخلنوع، 
حال��ة من الإبق��اء للراأ�ش نحو الأ�صفل، حال��ة معينة وله زي 
معني و�صكل معني، من��ط معني! اأ�صبح هو النمط املتدين!.. 
اأم��ا ذلك الذي يذهب م��ن املنتمني لالإ�صالم، عنده اهتمام باأمر 
اأمت��ه، عنده التفاته جادة اإل��ى الواقع، عنده اإدراك للمخاطر 
والتحدي��ات واملظامل والأمور الفظيعة والرهيبة التي ت�صكل 
حتدياً �صاماًل على الأمة بدينها ودنياها، عنده اأمل وهم باأمته، 

هذا �صيا�صي! هذا ما ي�صلح! هذا مل يعد متديًنا كما ينبغي!
وفع��اًل نحن يف واقع النتم��اء الديني اأمام اأ�صكال متعددة، 
واأم��ام �ص��كل ياأخذ ه��ذا التوجه ه��ذا النمط، ه��ذا امل�صار من 

التدي��ن، احلالة النعزالية عن الهم الع��ام وعن امل�صوؤوليات 
العامة، عن التحديات وعن الأخطار! هذا منط �صلبي، هذا ل 

ميثل الدين بحقيقته.
 النم��وذج العت��زايل ال��ذي يح�صب نف�صه عل��ى الإ�صالم ثم 
يته��رب ع��ن امل�صوؤولي��ات واملواق��ف يف ه��ذا الإ�ص��الم، يريد 
اإ�ص��الم ب��دون مواقف! هذا ل يقت��دي بالنبي، النب��ي هو هذا 
رج��ل يتحرك حام��اًل للم�صوؤولية، يتحرك للت�ص��دي لالأعداء، 
(، ماب�ش ابقى يف بيتك ما  ��ِقّ َك ِمْن َبْيِتَك ِباحْلَ )َكَم��ا اأَْخَرَجَك َرُبّ
َك ِمْن َبْيِتَك(  لك حاجة، ومن بيتك اإل��ى م�صجدك! )اأَْخَرَجَك َرُبّ
خَرّجه من بيته، ي��ا اهلل.. ا�صرح.. األهم اهلل.. حترك.. جاهد.. 

َك ِمْن َبْيِتَك(. )اأَْخَرَجَك َرُبّ
املوا�صيع املختارة لهذا العدد من )حما�صرة غزوة بدر( 

لل�صيد القائد عبد امللك بدر الدين احلوثي

■  لأن ال�صبي��ل اليوم اإل��ى حتريرنا ك�صعوب 
نح��ن �صعوب مظلوم��ة نحن �صع��وب مقهورة، 
نحن �صعوب التحدي الذي نواجهه من الآخرين 
لي�ش حتديا عل��ى اأمننا واقت�صادنا وا�صتقرارنا 
هذا التحدي هو حتٍد على حريتنا على كرامتنا، 
ال�صبي��ل اليوم اإل��ى اأن منتلك احلرية واأن ن�صل 
اإلى التحرر ك�صع��وب اإ�صالمية و�صعوب عربية 

م�صطه��دة لن يكون اإل به��ذه املبادئ، لن يكون 
اإل به��ذه القي��م، ل��ن يك��ون اإل به��ذه املنهجية، 
ل��ن يك��ون اإل من ه��ذا الطريق طري��ق الر�صول 
�صلوات عليه وعلى اآله طريق التحرر احلقيقي 
واإل اإذا كان اأب��و جه��ل وكان اأبو �صفيان وكانت 
ق��وة قري���ش وم��ن معه��ا اآن��ذاك متث��ل الق��وة 
الطاغي��ة امل�صتكرة قوة الطاغوت الذي ي�صعى 

اإلى اأن يتحكم يف النا�ش واأن ي�صيطر على النا�ش 
ال�صيطرة املطلقة، اأن ي�صادر حريتهم اأن ميتلك 
عليه��م حت��ى عبوديته��م هلل فيك��ون اأم��ره ه��و 
الأعلى وتكون كلمته هي الأعلى وتكون اإرادته 
ه��ي الأعلى حتى فوق التوجي��ه الإلهي، فيكون 
هو ال��ذي ياأخذ مقام الربوبي��ة، مقام الربوبية، 
نك��ون له ، ما يريده فينا فح�صب هو الذي نلتزم 

ب��ه وهو ال��ذي نطيعه هذه ه��ي الربوبية عندما 
اأن ي�صتح��وذ علين��ا ا�صتح��واذا كام��ال،  يري��د 
ي�صادر فيه علينا كل اإرادة كل موقف كل توجه 
واأن م��ا ياأمرن��ا ب��ه ويوجهن��ا ب��ه ويري��ده، لنا 
فعلين��ا الن�صي��اع التام ل��ه واإل واجهنا الكثر 
م��ن التهم وكنا يف دائ��رة ال�صتهداف ويف حمط 
ال�صته��داف ب��كل اأ�صكال��ه، ف��اإًذا الي��وم اأمتن��ا 

الإ�صالمي��ة �صعوبن��ا امل�صت�صعف��ة ه��ي يف اأم�ش 
احلاجة اأن تعود من موقعها اليوم وهي ت�صعى 
للتح��رر وهي تواجه التحدي��ات من هذا املوقع 
تع��ود اإل��ى غ��زوة ب��در ع��ودة م��ن ي�صتفيد من 
هذه املبادئ، من ه��ذه القيم، من هذه املدر�صة، 
ع��ودة من يرى يف النب��ي �صلوات اهلل عليه واآله 

القائد والقدوة والأ�صوة هذا اأوًل.



داف��ع الرئي���ش الأمريك��ي دونالد ترام��ب جمددا ع��ن ال�صلطات 
ال�صعودية يف ق�صية قت��ل ال�صحفي جمال خا�صقجي، موؤكدا اأهمية 

التحالف مع اململكة بالن�صبة لبالده ولإ�صرائيل اأي�صا.
وق��ال ترام��ب لل�صحفي��ني اخلمي���س املا�ص��ي  عن��د حتدثه عن 
ق�صي��ة قت��ل ال�صحفي ال�صع��ودي جم��ال خا�صقج��ي: »اإذا نظرمت 
اإل��ى اإ�صرائي��ل، ف��اإن اإ�صرائي��ل �صتك��ون يف ورطة كب��رة من دون 
ال�صعودي��ة. فماذا يعني ذلك؟ هل تعتزم املغادرة؟ هل تريدون اأن 

تغادر اإ�صرائيل )املنطقة(«؟
واأ�صاف: »لدينا حليف قوي جدا يف اململكة العربية ال�صعودية. 
لدين��ا حلي��ف يوؤكد عل��ى امل�صتوى الأعل��ى، على ل�ص��ان ويل العهد 

وامللك، اأنه مل يرتكب هذه الفظاعة«.
واأ�ص��ار ترام��ب اإلى ع��دم رغبته يف فق��دان احللفاء وم��ن بينهم 
ال�صعودي��ة قائ��ال: »اإذا اتبعن��ا معاي��ر معين��ة، فلن يك��ون لدينا 

حلفاء«.
وخل�ش اإلى اأن بالده �صتبقي على عالقاتها مع ال�صعودية كونها 
»حليف��ا رائع��ا يف معركتنا املهمة جدا �صد اإي��ران. تنوي الوليات 
املتحدة اأن تظ��ل �صريكا ثابتا للمملكة العربي��ة ال�صعودية ل�صمان 

م�صالح بلدنا واإ�صرائيل وجميع ال�صركاء الآخرين يف املنطقة«.
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العدد )292(

ك�صفت وح��دة القنا�صة التابعة للجي�ش 
واللج��ان ال�صعبي��ة يف اإح�صائية اأ�صبوعية 
ن�صرته��ا ي��وم اجلمعة املا�ص��ي عن م�صرع 
واإ�صاب��ة الع�ص��رات من املنافق��ني وجنود 
اجلي�ش ال�صع��ودي بعمليات قن�ش طالتهم 

يف خمتلف اجلبهات خالل الأيام املا�صية.
واأف��اد م�ص��در يف وح��دة القنا�ص��ة ع��ن 
م�صرع واإ�صابة اأكر من 599 منافقاً بينهم 
14 جندياً �صعوديا و9 مرتزقة �صودانينني 
بعملي��ات قن�ش يف خمتل��ف اجلبهات خالل 

الأ�صبوعيني املا�صيني.
اأعلن��ت ع��ن  القنا�ص��ة  وكان��ت وح��دة 

املنافق��ني  235م��ن  واإ�صاب��ة  م�ص��رع 
واجلن��ود ال�صعودي��ني بعملي��ات قن�ش يف 
خمتلف اجلبهات خالل الأ�صبوع الأول من 

ال�صهر احلايل.
ك��ر  ن يذ اأ

ة  ح��د و

القنا�ص��ة كثفت من عملي��ات القن�ش خالل 
الفرتة املا�صية، حيث ا�صتهدفت الع�صرات 
من اجلنود ال�صعوديني واملرتزقة ومنافقي 

احلدود الع��دوان يف جبه��ات 
والداخل.

د�صن بالإ�صالحي��ة املركزية باأمانة العا�صمة اإجراءات الإفراج 
ع��ن 53 �صجينا مع�صرا تكفلت الهيئة العامة للزكاة بدفع ما عليهم 
من حقوق خا�صة للغر مببلغ 221 مليون و535 الف ريال، حتت 

�صعار » الزكاة يف م�صارفها والغارمني«.
ويف التد�ص��ني اأك��د رئي���ش الهيئ��ة العامة لل��زكاة �صم�ص��ان اأبو 
ن�صط��ان اأن ه��ذه اخلط��وة �ص��وف تليه��ا خط��وات عل��ى م�صت��وى 

جمي��ع املحافظ��ات مل�صاعدة ال�صجن��اء املع�صرين ودف��ع ما عليهم 
م��ن التزامات مالية للغ��ر عجزوا عن دفعها م��ن م�صارف الزكاة 
الثماني��ة.. ودع��ا رج��ال الأعم��ال وال�ص��ركات اإلى اللت��زام بدفع 
م��ا عليهم م��ن زكاة والتعاون مع الهيئة مبا يخ��دم ال�صالح العام 
..م�صي��دا باجلهود املبذولة من قيادة ومنت�صب��ي م�صلحة التاأهيل 

والإ�صالح يف متابعة ق�صايا املع�صرين.

�صيط��ر جماه��دو اجلي���ش واللج��ان ال�صعبي��ة الثالث��اء بعملية 
نوعي��ة عل��ى مع�صكر تاب��ع لعنا�صر م��ا ي�صمى تنظي��م "القاعدة" 
التكف��ري املنط��وي حتت حتالف الع��دوان ال�صع��ودي الأمريكي 

مبحافظة البي�صاء.
واأو�ص��ح م�صدر ع�صك��ري اأن اأبطال اجلي���ش واللجان ال�صعبية 

متكن��وا بع��ون اهلل م��ن ال�صيط��رة على مع�صك��ر تاب��ع لعنا�صر ما 
ي�صم��ى "القاع��دة" التكفري��ة يف ال�صحاك��ي يف مديري��ة البي�صاء 
بعملي��ة نوعي��ة.. واأكد امل�ص��در اأن املجاهدين متكن��وا من اغتنام 
5 اآلي��ات واأ�صلح��ة خمتلف��ة وم�ص��رع واإ�صابة عدد م��ن العنا�صر 

التكفرية وفرار من تبقى خالل العملية بجبهة ال�صحاكي.

وحدة القناصة

مصرع وإصابة 638 منافقًا بينهم جنود سعوديون بعمليات قنص خالل أسبوعني

الهيئة العامة للزكاة تدفع أكثر من 200 مليون ريال لإلفراج عن 50 سجينًا معسرًا

السيطرة على معسكر ملا يسمى "القاعدة" واغتنام آليات وأسلحة بعملية نوعية في البيضاء

الرئيس األمريكي دونالد ترامب: إسرائيل ستكون في ورطة كبيرة دون السعودية

” التونسيون يرفعون شعار “الصرخة” في الشوارع
�صهدت العا�صمة التون�صي��ة الثالثاء مظاهرات كبرة احتجاجاً على زيارة ويل 

العهد ال�صعودي حممد بن �صلمان لبالدهم.
وخ��رج املتظاهرون من النخ��ب املجتمعية من �صحفي��ني وحماميني ونا�صطني 
حقوقيني يف �صارع احلبيب بورقيبة رافعني لفتات كبرة �صد بن �صلمان وجرائمه 
يف اليم��ن �ص��د الن�صاء والأطف��ال، وكان الالفت رفع املتظاهري��ن �صعارات اأن�صار 
اهلل “ال�صرخ��ة” والت��ي علقوه��ا حتى عل��ى اأعمدة الإن��ارة و�صط اأ�صه��ر �صوارع 
العا�صم��ة تون�ش.. جتدر الإ�صارة اإلى اأن الق�ص��اء التون�صي فتح حتقيقاً �صد ويل 

العهد ال�صعودي بناًء على �صكوى تقدمت بها نقابة ال�صحفيني التون�صيني.

االستقالل بني األمس واليوم 
عيد ال�صتقالل من امل�صتعمر الريطاين؟.

يف ال��� 30 من نوفمر من كل عام يحتف��ل ال�صعب اليمني بعيد 
ال�صتق��الل او ما ي�صمى بعيد اجلالء وه��و اليوم الذي رحل فيه 
اآخ��ر جن��دي بريطاين م��ن اليمن م��ن ار�ش اجلن��وب التي كانت 
م�صتعم��رة من قب��ل اململكة املتح��دة املعروف��ة بريطانيا يف عام 
1967م يف نهاي��ة �صه��ر نوفم��ر ف��كان ول يزال عب��ارة عن يوم 
تاريخ��ي ومف�صل��ي يف حي��اة اليم��ن واليمني��ني الذي��ن تنف�صوا 
ال�صع��داء وح��رروا وطنهم م��ن امل�صتعمر الريط��اين الذي ظل 
جاثم��اً عل��ى �صدورهم ووطنهم ف��رتة من الزم��ن ينهب الروة 

وميار�ش الو�صاية ال�صيا�صية على ال�صعب اليمني 
حيث �صيط��ر الريطانيون على عدن ع��ام 1839 عندما قامت 
�صرك��ة الهن��د ال�صرقي��ة باإر�ص��ال م�ص��اة البحري��ة امللكي��ة اإل��ى 
�صواط��ئ املدينة و كانت حتكم كجزء م��ن الهند الريطانية اإلى 
�صن��ة 1937 عندم��ا اأ�صبحت م�صتعمرة بحد ذاته��ا تابعة للتاج 
الريطاين وا�صتمرت بريطانيا ت�صتعمر عدن واجلنوب اليمني ما 
يق��ارب مائ��ة وثالثني عاماً ال ان ال�صع��ب اليمني مل يكن را�صياً 
ع��ن الحت��الل الريط��اين ال��ذي كان ميار���ش اجلرائ��م الب�صعة 

بحقهم 
ويف ال���  يف 10 دي�صم��ر 1963 انطلق��ت �ص��رارة الث��ورة �صد 
امل�صتعم��ر الريط��اين عندم��ا األق��ى عنا�ص��ر من جبه��ة التحرير 
القومي��ة قنبل��ة اأدت اإل��ى مقت��ل املن��دوب الريط��اين ال�صامي و 
ا�صتم��رت هجمات الف�صائ��ل حتى ان�صحبت الق��وات الريطانية 
ع��ن عدن يف 30 نوفمر 1967 قبل املوع��د املقرر من قبل رئي�ش 
ال��وزراء الريط��اين هارولد ويل�ص��ون و قام��ت جمهورية اليمن 

الدميقراطية ال�صعبية
وكان للقبائل ال�صمالية اليمنية دورًا بارزًا يف حترير اجلنوب 
م��ن امل�صتعم��ر الريط��اين حي��ث كان ال�صماليون يف تل��ك الفرتة 
ي�صان��دون اإخوانهم اجلنوبي��ني ويدعمونهم يف مقاومة الحتالل 
ف��كان ال�صمال عبارة عن نقطة انطالق��ة يتحرك منها اجلنوبيون 

ومب�صان��دة م��ن ال�صمالني ل�ص��ن هجمات متوا�صل��ة على مقرات 
ومع�صكرات امل�صتعمر الريط��اين اإن ملحمة الثالثني من نوفمر 
ه��ي اأحد اأعظم النت�ص��ارات اليمنية �صد املحتل��ني  بها �صنعنا 
مكاننا الذي ن�صتحق يف م�صار الزمن والتاريخ فاإن جمد ال�صعوب 
وقوته��ا تنب��ع من املالح��م العظيمة الت��ي ي�صنعه��ا يف مواجهة 
الأعداء رغم الفارق املادي فيما بينهم و اأن ثورة 30 نوفمر هي 
قف��زة لبناء الوط��ن غايتها عدم تكرار اأخط��اء املا�صي بالقتتال 
والتناح��ر والن��زاع والت�صظي فيما ب��ني اأبناء الأر���ش والعرق 
الواحد �صواء كانت الأ�صباب اأنانية اأو جمرتة ملوروث الأحداث 
املتخلف��ة اأو وظيف��ة تدمري��ة مدفوع��ة الأج��ر ياأت��ي الحتفال 
باملنا�صب��ة اليوم وبالدنا تواجه موؤامرة قذرة ي�صعى من ورائها 
�صعف��اء النفو���ش وعبي��د امري��كا وا�صرائي��ل اإلى اإع��ادة عجلة 
التاري��خ اإلى الوراء م��ن خالل تق�صيم اليمن اإل��ى اأجزاء متفرقة 
والني��ل من املكا�صب الوطنية العظيمة ان حديثنا عن ذكرى 30 
نوفم��ر يذكرنا دائماً ب�صعبنا الذي كان ول يزال �صعباً قوياً اأبياً 
ل يقبل الظلم ول ير�صى بالذل والهانة فهو �صعب خلق ليعي�ش 
ح��رًا دون اأي قي��ود تقيده اأو�صال�صل تكبل��ه وحتد من حريته اإن 
ه��ذه املنا�صبة تعتر �صفحة من �صفحات تاريخ الثورة اليمنية 
الت��ي انتقل��ت بالوط��ن و ال�صعب م��ن ع�صور التخل��ف والظالم 
واجله��ل وال�صتعب��اد اإل��ى رح��اب احلري��ة والتق��دم والنم��و 
والتط��ور حيث كان لتلك املنا�صبة ف�ص��ل  كبر يف اإعادة احلياة 

يف اجلنوب
واليوم ما ا�صبه الليلة بالبارحة اجلنوب يرزح حتت الحتالل 
وال�صتعم��ار املتع��دد اجلن�صي��ات بقي��ادة اأمري��كا وال�صعودية 
والم��ارات وبريطاني��ا وها هو التاري��خ يعيد نف�ص��ه وعلينا ان 
ن�صتفيد ك�صعب ميني من املا�صي ونفعل ثورة ال�30 من نوفمر 
يف ه��ذه املرحل��ة من جدي��د ونقف جميع��اً ملواجه��ة ال�صتعمار 
�صم��اًل وجنوباً ونطردهم من جن��وب اليمن كما طردناهم يف عام 

67 وهذا ما �صوف يح�صل ان �صاء اهلل.

■ جمال أبومكية

الع�دوان  حتال�ف  لضغ�وط  ترض�خ  الصناعي�ة  األقم�ار  ش�ركات 
الس�عودي األمريكي وحتجب ب�ث قناة املس�يرة الفضائي�ة على مدار 
الناي�ل س�ات ميكنكم متابع�ة بث قن�اة املس�يرة على القمر الروس�ي
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