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مصرع أكــثر مـن 700 منافـق في جبــهة نهـم خالل التصعيـد األخيــر

 جبهـات مـا وراء احلدود شـهدت عمليـات هجوميـة نوعية وسـاخنة وتطهيـر مواقع
والسـيطرة على أخرى واغتنام أسـلحة وحالة هروب جماعي ملرتزقة اجليش السعودي

قوافل العطاء 
ت������ت������دف������ق إل�����������ى امل��������راب��������ط��������ن ف��������ي ال�����ث�����غ�����ور 
وق���ب���ائ���ل ال��ي��م��ن م��س��ت��ع��دة ل��ك��ل اخل����ي����ارات ..

رفد للجبهات.. املناطق 
العسكرية تشهد تخرج 

دفع عسكرية جديدة

في مقابلة مع صحيفة رأي اليوم اللندنية:
الشيخ علي سالم احلريزي.. أنصار الله أفشلوا 

مخططات السعودية واألخيرة جلأت لتشكيل 
كيان البحر األحمر ويجب رفضه

موقع )بلومبيرغ بيزنس ويك( :

بعد كنائس بن سلمان في السعودية..

 كنيس يهودي في اإلمارات!

العدوان يواصل 
خرق اتفاق وقف 

إطالق النار في

الحديدة
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رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

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

صنعاء: ضبط كمية كبيرة 
من اخلمور قادمة من املخا

�ص��بطت وحدة احلزام الأمني ملحافظة �ص��نعاء التابعة لقوات النجدة، 
كمي��ة كبرية م��ن اخلمور، كانت قادمة من ميناء املخاء اخلا�ص��ع لالحتالل 

الإماراتي، ومتجهة للعا�صمة.
وقد �صبطت يف نقطة تفتي�ش " ي�صلح " مبديرية �صنحان، حيث كانت على 

منت ناقلة دينا، وخمباأة يف جتاويف خ�ص�صت لهذا ال�صاأن.
وقد اأحيلت امل�صبوطات مع املتهم بتهريبها لالإجراءات القانونية.

العدوان يواصل خرق اتفاق 
وقف إطالق النار في احلديدة

ال�ص��عودي  الع��دوان  وا�ص��ل 
الأمريك��ي، الثالث��اء، ق�ص��فه لعدد 
من املناطق، فيما خرق اتفاق وقف 
اإطالق النار يف احلديدة، الذي بداأ 
�صريانه منذ منت�ص��ف الليل، بعدة 

عمليات متوا�صلة.
احلدي��دة،  حمافظ��ة  فف��ي 
ا�صتهدفت قوى العدوان بالأ�صلحة 
الر�صا�ص��ة قرية الزعف��ران مبنطقة 
يف  ال�ص��باب  ومدين��ة  كيل��و16 
�ص��ارع الت�ص��عني مبديرية احلايل، 
كما ق�ص��فت بالأ�ص��لحة املتو�ص��طة 
والثقيل��ة منطقة جامعة احلديدة، 
واأماكن متفرقة بجوار �صارع ال�50 
و�ص��رق  احلدي��دة  مط��ار  و�ص��رق 
جولة مين موبايل، كما ا�ص��تهدفت 
بقذائ��ف الهاون مناطق بالقرب من 

مدينة ال�صباب.
كما نف��ذت قوى الع��دوان عملية 
ت�صلل على مواقع اجلي�ش واللجان 
حي���ش  مديري��ة  غ��رب  جن��وب 
ا�ص��تخدمت فيها الأ�صلحة اخلفيفة 

ا�ص��تهدفت  فيم��ا  واملتو�ص��طة، 
ب�ص��واريخ موجهة جنوب التحيتا 

مبحافظة احلديدة.
ويف احلديدة اأي�صاً، قامت جرافة 
ع�ص��كرية تابعة للغ��زاة واملرتزقة 
مدين��ة  �ص��رق  حت�ص��ينات  بعم��ل 
ال�صباب يف �صارع الت�صعني مبديرية 
احلايل، فيما ا�صتمر حتليق طريان 
والتج�ص�ص��ي  احلرب��ي  الع��دوان 
ب�صكل متوا�صل يف �صماء املحافظة.
ويف حمافظة �ص��عدة، ا�ص��تهدف 
�ص��اروخي  بق�ص��ف  الع��دوان 
بال�ص��كان يف  هل��ة  ق��رى  ومدفع��ي 
مديري��ة �ص��دا احلدودية، م��ا اأدى 
اإلى اأ�ص��رار يف ممتلكات املواطنني 

ونفوق عدد من املوا�صي.
ويف حمافظ��ة حجة، �ص��ن طريان 
منطق��ة  عل��ى  غارت��ني  الع��دوان 

املزرق يف مديرية حر�ش.
ويف جبه��ة جنران، �ص��ن طريان 
الع��دوان 5 غ��ارات قبال��ة موق��ع 

ال�صدي�ش.

تواص���ل معس���كرات التأهي���ل والتدري���ب عملية اس���تقبال 
املتطوع���ن وتخري���ج الدفع العس���كرية في مختل���ف املناطق 
العس���كرية رفد للجبهات اجلهادية، حي���ث يخضع املتطوعن 

ل���دورات عس���كرية مكثف���ة وتزويده���م باخلب���رات واملهارات 
القتالي���ة التي تتطلبها اجلبهات.. وفي التالي س���نعرض بعض 

من الدفعات املتخرجة من عدد من املناطق العسكرية.

رفد للجبهات.. املناطق العسكرية تشهد تخرج دفع عسكرية جديدة 

خترج دفعة كتائب تهامة 
العسكرية

وزع الإعالم احلربي، م�صاهد من 
حفل تخرج دفعة ع�ص��كرية جديدة 
حتمل ا�ص��م ” كتائ��ب تهامة ” لرفد 
جبهات الت�صدي للعدوان الأمريكي 

ال�صعودي ومرتزقته .
واأجرت الدفعة عر�ص��اً ع�ص��كرياً 
امله��ارات  اأظه��رت بع���ش  وقتالي��اً 
وفن��ون  والأ�ص��اليب  واخل��رات 
القت��ال الت��ي تلقوها خ��الل الدورة 

الع�صكرية املكثفة.
م��ن  ع��ددًا  املن��اورة  واحت��وت 
يف  متثل��ت  الع�ص��كرية  العملي��ات 
و�ص��رب  والقن���ش  القتحام��ات 
اخلفيف��ة  بالأ�ص��لحة  الأه��داف 

واملتو�صطة.
التحاقه��م  املتخرج��ون  واأك��د 
بجبهات العزة وال�صرف للدفاع عن 

الأر���ش والعر���ش، جمددين العهَد 
باحلف��اظ  والوط��ن  وللقي��ادة  هلل 
عل��ى املب��ادئ والدفاع ع��ن الُهوية 

الإميانية.

املنطقة العسكرية 
السادسة

الع�ص��كرية  املنطق��ة  �ص��هدت 
ال�صاد�صة قبل اأيام مناورة ع�صكرية 
لدفعة قتالية متخرجة حملت ا�ص��م 
با�ص��م ال�ص��هيد اب��و ريا���ش غازي" 

رفدا للجبهات اجلهادية.
واأظه��رت امل�ص��اهد الت��ي وزعه��ا 
الإع��الم احلرب��ي عر�ص��ا ع�ص��كري 
القتالي��ة  للت�ص��كيالت  رمزي��ا 
املتخرجة.. عق��ب العر�ش مناورة 
ع�ص��كرية للخريجني اأظهرت بع�ش 
والأ�ص��اليب  واخل��رات  امله��ارات 

القتالية التي اكت�صبوها يف الدورة.

املناورة القتالية التي ا�صتخدمت 
فيها الذخرية احلي��ة اأظهرت اقدام 
اخلريج��ون عل��ى اقتح��ام مواق��ع 
الفرتا�ص��ي  الع��دو  ومتار���ش 

وال�صيطرة على مواقعة.  
 

خترج دفعة عسكرية 
جديدة باملنطقة العسكرية 

املركزية
احتفلت دفعٌة من مقاتلي اجلي�ش 
واللج��ان ال�ص��عبية، بتخرجه��ا من 
دورات التدري��ب والتاأهي��ل، معلنة 
جبه��ات  اإل��ى  للتوج��ه  جهوزيته��ا 
القتال للت�صدي للعدوان ومرتزقته.
واأّدى خريج��و دفعة ال�ص��هيد ابو 
زكريا املطهر يف املنطقة الع�ص��كرية 
املركزي��ة، عر�ص��اً ع�ص��كرياً مهيب��اً 
خالل حفل تخرجهم، اأكدوا فيه على 
ا�صتعدادهم الكامل للتوجه اإلى كافة 
جبهات الت�صدي للعدوان الأمريكي 
ال�ص��عودي الغا�ص��م، معلن��ني اأنهم 
�ص��يكونون باملر�ص��اد لأي��ة حماولة 

للعدو لخرتاق اجلبهة.
ي�ص��ار اإلى اأن مع�صكرات التدريب 
باجلي�ش واللجان ال�ص��عبية ت�ص��هد 
اجلبه��ات  لرف��د  متوا�ص��ل  ن�ص��اط 
باملجاهدي��ن الأبط��ال، حيث ت�ص��هد 
تخ��رج  املحافظ��ات،  م��ن  العدي��د 
دفعات ع�ص��كرية ب�ص��كل م�صتمر، يف 
تاأكيد على موا�ص��لة ال�صمود بوجه 
الن�ص��ر  حتقي��ق  حت��ى  الع��دوان، 

الكامل.

خترج دفعة باسم” إذا أردت 
السالم فاحمل السالح”

تخرج��ت دفعة ع�ص��كرية جديدة 
م��ن املنطق��ة الع�ص��كرية املركزي��ة 
ال�ص��الم فاحم��ل  اأردت  با�ص��م” اإذا 
القت��ال  جلبه��ات  رف��دا  ال�ص��الح” 
للت�ص��دي لقوى الع��دوان الأمريكي 
املنافق��ني  ومرتزقته��م  ال�ص��عودي 

واف�صال خمططاتهم الجرامية.
من��اورة  نف��ذوا  اخلريج��ون 
بالأ�ص��لحة احلي��ة عك�ص��ت مدى ما 
متت��ع ب��ه اخلريج��ون م��ن ق��درات 
قتالية ومهارات يف عمليات القتحام 
وتنفيذ الكمائن وغريها من املهارات 
الالزمة خلو���ش معركة الدفاع عن 

الأر�ش والعر�ش.
اأن��ه ل خي��ار  واأك��د اخلريج��ون 
الع��دوان وا�ص��تمراه  اأم��ام �ص��لف 
يف �ص��فك الدم��اء �ص��وى التوجه اإلى 
جبهات القتال للثاأر عن كل قطرة دم 
اأريقت بدم بارد وباأ�ص��لحة اأمريكية 

واإ�صرائيلية.

خترج دفعة قتالية في 
املنطقة العسكرية 

السادسة 
الع�ص��كرية  املنطق��ة  احتفل��ت 
دفع��ة  بتخ��رج  الي��وم  ال�صاد�ص��ة 
قتالي��ة جدي��دة با�ص��م ال�ص��هيد اأبو 
عل��ي هم��دان يف املنطقة الع�ص��كرية 

ال�صاد�صة رفدا جلبهات القتال
الدفع��ة، عر�ص��اً  واأّدى خريج��و 
ع�صكرياً مهيباً خالل حفل تخرجهم، 
اأكدوا فيه على ا�ص��تعدادهم الكامل 
للتوجه اإلى كافة جبهات الت�ص��دي 
ال�ص��عودي  الأمريك��ي  للع��دوان 
الإمارات��ي الغا�ص��م، معلن��ني اأنه��م 
�ص��يكونون باملر�ص��اد لأي��ة حماولة 

للعدو لخرتاق اجلبهة.
كما ع��ّر اخلريجون خالل احلفل 
عن ثباِتهم عل��ى مبداأ مواَجهة قوى 
ال�ص��تكبار العامل��ي، حي��ث طرحوا 
والإ�ص��رائيلي  الأمريك��ي  العَلم��ني 
عل��ى الأر�ش ودا�ص��وا علي��ه خالل 
َوْق��ع  عل��ى  الع�ص��كري،  العر���ش 
�ص��رخات “امل��وت لأمري��كا، املوت 
اليه��ود،  عل��ى  اللعن��ة  لإ�ص��رائيل، 
الن�ص��ر لالإ�ص��الم” الت��ي تعاَل��ت يف 

�صماء احلفل.
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ولكنه��ا يف الوق��ت نف�ص��ه اأعط��ت الع��دوان 
ال�صعودي ال�صوء الخ�صر للقيام باملزيد من 
الهجمات الربري��ة وانتهاك اتفاقية ال�ص��الم 
الت��ي مت التوقيع عليها يف ال�ص��ويد ال�ص��بوع 
�ص��لوك  ب��اأن  الق��ول  ميك��ن  وهن��ا  املا�ص��ي، 
الولي��ات املتحدة وقوات الع��دوان العربية 
جتاه حمادثات ال�صالم التي عقدت يف ال�صويد 
ال�ص��بوع املا�ص��ي، توؤك��د مبا ل ت��دع جمال 
لل�صك باأن دول العدوان وموؤيديهم مل يكونوا 
را�صني على الإجنازات واملكا�صب ال�صيا�صية 
والإن�ص��انية التي حققها وفد “اأن�صار اهلل” يف 
مفاو�صات ال�ص��الم التي عقدت يف ال�صويد من 
اأجل ال�ص��عب اليمني ولهذا فاإن ذلك العدوان 
ي�ص��عى يف وقتنا احلايل اإلى من��ع تنفيذ بنود 
ذل��ك التف��اق ال��ذي مت التو�ص��ل اإلي��ه خالل 

حمادثات ال�صالم اليمنية.
يف نهاي��ة املط��اف وبع��د اأربع �ص��نوات من 
مقاوم��ة “اأن�ص��ار اهلل” لذلك الع��دوان وبعد 
مرور اأي�ص��ا اأ�ص��بوع على حمادثات ال�ص��الم 
التي عقدت يف ال�ص��ويد، متكن ال�صعب اليمني 
م��ن اإجب��ار الع��دوان ال�ص��عودي واملجتم��ع 

ال��دويل عل��ى قبول حقيق��ة اأن احل��ل الوحيد 
واحلقيق��ة  ال�صيا�ص��ي.  احل��ل  ه��و  لالأزم��ة 
الخ��رى التي برهنت عليها الفرتة املا�ص��ي، 
ه��ي اأن احل��رب يف اليمن مل تنت��ه خالل ثالثة 
اأ�ص��ابيع كما وع��دت ال�ص��لطات ال�ص��عودية، 
ومل ت�ص��قط مدين��ة احلديدة يف اأي��دي قوات 
العدوان خالل اأ�ص��بوع كما وع��دت الإمارات 
الإم��ارات  �ص��عت  الأ�ص��ا�ش،  ه��ذا  وعل��ى 
وال�ص��عودية لإنه��اء اإخفاقاتهم��ا بالدخول يف 
ح��وار دبلوما�ص��ي ويف ه��ذا الإط��ار، �ص��عى 
املتح��دة،  والولي��ات  ال�ص��عودي  الع��دوان 
لتحقي��ق الأه��داف التي مل تتحق��ق من خالل 
احل��رب، ع��ن ط��رق املفاو�ص��ات ولكنه��م يف 
نهاية املطاف مل يحققوا اأي مكا�صب ملمو�صة 
يف تل��ك املفاو�ص��ات الت��ي عقدت يف ال�ص��ويد 
ال�ص��بوع املا�ص��ي واإمنا كانت الي��د العلياء 
ل�”اأن�ص��ار اهلل”، الذي��ن حقق��وا الكث��ري م��ن 
املكا�ص��ب من تل��ك املفاو�ص��ات والتي جاءت 
نتيج��ة لالنت�ص��ارات املتتالي��ة الت��ي حققتها 
ه��ذه احلركة املقاومة ال�ص��عبية �ص��د قوات 

العدوان خالل الأ�صهر الأخرية.

يف  عق��دت  الت��ي  املفاو�ص��ات  نتائ��ج  اإن 
ال�ص��ويد، اأك��دت للع��امل اأجمع على �ص��رعية 
وجهة نظ��ر ومواق��ف حركة “اأن�ص��ار اهلل”، 
واأكدت اأي�ص��اً ب��اأن الأزمة اليمني��ة لن حتتل 
اأو تنته��ي اإل بحل �صيا�ص��ي وه��ذا الأمر ُيعد 
انت�ص��ارًا حلرك��ة “اأن�ص��ار اهلل”، ويف الوقت 
نف�ص��ه، تعت��ر ق�ص��ية مين��اء احلدي��دة هي 
الق�ص��ية الأكرث اأهمية، التي مت مناق�ص��تها يف 
مفاو�صات ال�صويد، حيث اأكد البيان اخلتامي 
لهذه املفاو�ص��ات عل��ى �ص��رورة تنفيذ بنود 
اتف��اق وق��ف اإطالق الن��ار يف ه��ذه املحافظة 
وال�صماح بدخول امل�ص��اعدات الإن�صانية اإلى 
اليم��ن عن طريق ميناء احلديدة، وهذا المر 
ُيعد �ص��ربة قا�ص��ية اأخ��رى تلقاه��ا العدوان 
ح�ص��اره  اإنه��اء  عل��ى  واأج��ره  ال�ص��عودي 

القت�صادي اجلائر على اليمن.
اإن وق��ف العملي��ات الع�ص��كرية يف مدين��ة 
احلدي��دة واإطالق �ص��راح ال�ص��فن املحتجزة 
يف مينائه��ا، يعن��ي ال�ص��ماح بدخ��ول امل��واد 
الغذائية والدواء وال�صلع الأ�صا�صية الأخرى 
اإلى اليمن، وهذا ن�ص��ر عظيم ل�”اأن�صار اهلل” 
وهزمية كرى لل�ص��عودية وحتالفها الغا�صم 
والن�ص��ر الآخر، ه��و العرتاف باأن�ص��ار اهلل 
كمفاو�ش رئي�ص��ي يف تلك املفاو�صات من قبل 
الأمم املتحدة وحتى من قبل حكومة الرئي�ش 
امل�ص��تقيل “عبد ربة من�ص��ور هادي”، وهذا 
يعني �ص��رعية تواج��د “اأن�ص��ار اهلل” وقوى 
املقاومة يف ال�صاحة اليمنية، وهو �صيء كانت 

ترف�صه ال�صعودية وحلفاوؤها.
هذا التفاق ُيعد انت�ص��ار �صيا�ص��ي حلركة 
“اأن�صار اهلل”، لأن املرتزقة ال�صعوديني كانوا 
يقولون يف املا�ص��ي باأن اأع�ص��اء هذه احلركة 
هم النقالبيون لك��ن الآن، عندما تدعو الأمم 

املتح��دة حركة “اأن�ص��ار اهلل” للحوار، فاإنها 
عالم��ة هام��ة عل��ى الع��رتاف مبمث��ل ميث��ل 
ج��زءا كب��ريًا م��ن ال�ص��عب اليمني وي�ص��يطر 
على الكثري من املناطق ال�صرتاتيجية يف هذا 

البلد.
وهو ي�ص��اف اإل��ى اأن الإجن��ازات الأخرى 
التي حققها “اأن�ص��ار اهلل” لل�ص��عب اليمني يف 
مفاو�ص��ات ال�ص��الم الت��ي عقدت يف ال�ص��ويد، 
يتمث��ل يف ع��دم جن��اح ق��وات “ه��ادي” م��ن 
ال�ص��يطرة عل��ى ميناء احلدي��دة، على الرغم 
م��ن ال�ص��وء الأخ�ص��ر التي قدمت��ه الوليات 
الق��وات  لتل��ك  الغربي��ة  وال��دول  املتح��دة 
ل�ص��تخدام كل قواته��م الع�ص��كرية م��ن اأجل 
ال�ص��يطرة على ذل��ك امليناء ولكنه��م يف نهاية 
املط��اف اأخفق��وا واأجروا على امل�ص��اركة يف 

هذه املفاو�صات.
كم��ا اأن بقاء مطار حتت �ص��يطرة “اأن�ص��ار 
ال�ص��عبية وحكوم��ة  اللج��ان  اهلل”، وق��وات 

�ص��نعاء ال�ص��رعية، ُيعد انت�ص��ارًا اآخر خرج 
ب��ه “اأن�ص��ار اهلل” من تلك املفاو�ص��ات وذلك 
لأن ال�ص��عوديني واملرتزقة كانوا يريدون اأن 
ينتزع��وا مطار �ص��نعاء م��ن اأيدي “اأن�ص��ار 
اهلل” خالل مفاو�ص��ات ال�ص��الم التي عقدت يف 
ال�ص��ويد وهذا المر يعد اأي�صا هزمية اأخرى 

ُمني بها العدوان ال�صعودي.
اإل��ى  اليم��ن  يف  التط��ورات  ت�ص��ري  وهن��ا 
والع�ص��كري  ال�صيا�ص��ي  الف�ص��ل  ا�ص��تمرار 
للعدوان ال�صعودي يف اليمن، وهذا الأمر اأدى 
اإلى ح��دوث املزيد من الرتباك وخيبة المل 
لل��دول امل�ص��اركة يف ه��ذا الع��دوان، والذين 
اأجروا يف نهاية املطاف اإلى تكثيف هجماتهم 
الوح�ص��ية عل��ى اليمن بع��د ي��وم واحد على 
انتهاء حمادثات ال�ص��الم ال�ص��بوع املا�ص��ي 
يف ال�ص��ويد، ولهذا فاإنه يج��ب القول هنا باأنه 
اإذا ما ف�ص��لت هذه املفاو�ص��ات ف��اإن العدوان 

ال�صعودي �صيكون هو امل�صوؤول على ذلك.

مفاوضات ستوكهولں والفشل الذي ُمني به حتالف العدوان السعودي

إمساعيل احملاقري
كي��ان جديد مل��ا ت�ص��مى ال��دول امل�ص��اطئة للبحر 
الأحم��ر وخلي��ج عدن تت�ص��كل مالحم��ه يف الريا�ش 
ويق��وم على تناغم خليجي �ص��هيوين عل��ى ما يبدو 
لكث��ري م��ن املراقب��ني حلماي��ة امل�ص��الح الأمريكية 
الكيان  هذا  املنطقة، وي�صرتك يف  "الإ�صرائيلية" يف 
غالبي��ة ال��دول املن�ص��وية فيم��ا ي�ص��مى التحال��ف 
"العربي" الذي ي�صن عدوانا �صامال وح�صارا مطبقا 

على ال�صعب اليمني.
وبح�ص��ب عراب��ي التطبيع، فالكي��ان املزعوم اإلى 
جان��ب ال�ص��عودية ي�ص��م كاًل م��ن "م�ص��ر والأردن 
وال�ص��ومال وجيبوتي وال�ص��ودان" واليمن ح�صب 
الطل��ب اخلليج��ي ويه��دف اإل��ى حماي��ة التج��ارة 
العاملي��ة وحرك��ة املالح��ة الدولية، وه��ي الذريعة 
التي ا�صتعا�ش بها ويل عهد ال�صعودية بن �صلمان عن 
�ص��رعية الفار ه��ادي لترير و�ص��رعنة عدوانه على 
اليمن والتحكم برثواته ومقدراته، وقد حظيت هذه 

الذريعة مبباركة اأمريكية وتاأييد �صهيوين لفت.
بالطبع، ل يوازي هذا الكيان اأو يلغي كيان العدو 
ال�صيهوين بقدر ما �ص��يكون �صامنا لبقائه ودميومة 
م�ص��احله باعتبارها املهمة الأ�صا�ص��ية املوكلة على 
عاتق النظام ال�ص��عودي، ح�ص��ب تاأكيدات الرئي�ش 

الأمريك��ي ترام��ب يف اأكرث من منا�ص��بة لي�ش اآخرها 
قوله لول ال�صعودية لكانت "اإ�صرائيل" يف ورطة.

ل  ال�ص��عودي  املل��ك  فمب��ادرة  الأح��وال  كل  يف 
تخرج عن املرتكزات اجليو �صيا�ص��ية والقت�صادية 
املطروح��ة اأمريكيا لإر�ص��اء قواع��د خارطة طريق 
متكامل��ة لإع��ادة �ص��ياغة املنطقة تقوده��ا اململكة 
وت�ص��عى من خاللها لتق�صيم املق�صم وجتزئة املجزاأ 
وت�ص��فية الق�ص��ية الفل�ص��طينية مل�ص��لحة الوجود 

ال�صهيوين عر اإبرام �صفقة القرن املزعومة.
و�ص��بق للجرنال ال�صعودي اأنور ع�صقي يف موؤمتر 
بوا�صنطن منظم من ِقبل جمل�ش ال�صوؤون اخلارجية 
الأمريكي��ة اأن اأف�ص��ح ع��ن خط��وات عملي��ة لإمتام 
م�ص��روع التقارب والتعاون مع كيان العدو تنطلق 
حمركات��ه من الربع اخلايل اإل��ى اأثيوبيا ثم جيبوتي 
واليم��ن، وه��ذا م��ا يتطلب بح�ص��ب املخطط ف�ص��ل 
جنوب البلد عن �ص��ماله واإن�ص��اء ق��وة عربية بدعم 

اأمريكي واأوروبي.
ول يوج��د تف�ص��ري اآخ��ر لإن�ص��اء ما ي�ص��مى كيان 
ال��دول امل�ص��اطئة للبح��ر الأحم��ر املمول �ص��عوديا 
غ��ري ما تبدي��ه الولي��ات املتحدة من حر���ش دائم 
على اأمن الكيان ال�ص��رائيلي بعيدًا عن ال�ص��عارات 
والعناوين ال�ص��عودية الإماراتية الراقة يف بعدها 
القومي ل �ص��ّيما فيما يخ�ش اأمن اليمن وا�صتقراره 
ووحدة اأرا�ص��يه كونه البلد العرب��ي الوحيد الذي 
يتمتع مبيزة الإطالل��ة الفريدة والهامة على البحر 

الأحمر وكذا البحر العربي.
ولأن ال�ص��عب اليمن��ي يرف���ش م�ص��روع الهيمنة 
الأمريك��ي، جت��ري رح��ى ح��رب دولية ل�ص��تكمال 
ال�ص��يطرة عل��ى �ص��واحله املمت��دة من ح�ص��رموت 
�صرقا حتى حجة �صماال النتزاع نقاط قوته و�صواهد 
ح�صارته وح�صوره املوؤثر يف ر�صم اخلارطة اجليو 
�صيا�ص��ية للمنطق��ة مبن��اأى ع��ن �صيا�ص��ة التبعي��ة 

والرتهان.
وميث��ل الإعالن عن كيان �ص��عودي جديد موؤ�ص��رًا 
ميه��د ملي��دان املعرك��ة ال�ص��رتاتيجية وال�ص��راع 
الكب��ر يف منطقتن��ا العربي��ة المت��اك نق��اط القوة 
والتحك��م بحرك��ة التج��ارة العاملي��ة ب��ني الق��وى 
الإقليمي��ة والدولي��ة على راأ�ص��ها وا�ص��نطن وباأياد 

�صعودية اإماراتية.

املؤامرة األمريكية في اليمن تبّدت.. اكتمال فصول العدوان بعد أعوام

سياس���ة النفاق للواليات املتحدة التي ظه���رت في محادثات 
الس���ام التي عق���دت في الس���ويد، والتي جذب���ت انتب���اه العديد من 
املراقبن السياس���ين، خاصة وأن واش���نطن قدمت الكثي���ر من الدعم 
العسكري واللوجستي لقوات العدوان السعودي لاستمرار في جرائمه 
الوحش���ية في اليمن، حي���ث أصدرت وزارة اخلارجي���ة األمريكية بيانًا 
يتعلق مبفاوضات “ستوكهولم”، أعربت فيه بأنه يجب القيام بالعديد 
من املفاوضات واالتفاقات وإجراء املزيد من املشاورات بن كافة االطراف 

اليمنية للتوصل إلى حل سياسي لألزمة اليمنية، 
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ويف مديري��ة املن��رية نظ��م ابن��اء الهارونية  
وقف��ة احتجاجي��ة تندي��دا بجرائ��م الع��دوان 
املتوا�ص��لة  بح��ق البري��اء  م��ن املواطن��ني 
ال�ص��يادين  وجرمي��ة  احلدي��دة  حمافظ��ة  يف 
م��ن ابن��اء الهاروني��ة الت��ي ارتكبه��ا العدوان 
المريكي ال�ص��عودي المارات��ي بحق البرياء 

من ال�صيادين  
كما نظ��م اأبناء مديرية ال�ص��حي وقفة قبلية 
يف  ومرتزقته��م  الع��دوان  بت�ص��عيد  تندي��داآ 

ال�صاحل الغربي 
 واأك��د امل�ص��اركون فيها ب��اأن دم��اء البرياء 
من املواطن��ني العزل لن تذهب هدرا متوعدين 
المارات��ي  المريك��ي  ال�ص��عودي  الع��دوان 

ومرتزقتهم بثاأر لدماء البرياء 
■ ■ ■

ويف حمافظ��ة �ص��نعاء �ص��ري تنظي��م العدالة 
امل�ص��تقل قافلة غذائية لأبناء اجلي�ش واللجان 

ال�صعبية
وانطلق��ت القافلة م��ن اأمام �ص��ريح الرئي�ش 
ال�ص��هيد �ص��الح ال�ص��ماد ب�ص��نعاء ورفقائ��ه، 
واأو�صح البيان ال�صادر عن الفعالية اأن القافلة 
الغذائي��ة انطالق��اً من جت�ص��يد مبداأ ال�ص��راكة 
العدال��ة  م�ص��تقبل  تنظي��م  م��ن  وا�صت�ص��عارًا 
ظ��ل  يف  واملجتمعي��ة،  الوطني��ة  مب�ص��ئوليته 
ا�صتمرار العدوان الغا�صم على بالدنا، وتاأكيدًا 
ملوا�ص��لة مواجه��ة الع��دوان بدع��م اجلبهات 
وحت�ص��ني اجلبهة الداخلية، ومنه��ا الهتمام 
وتنفي��ذًا  وا�ص��تجابة  الجتماع��ي،  بالتكاف��ل 
لتوجيهات قائد الثورة ال�صيد عبدامللك بن بدر 

الدين احلوثي .
ذم��ار  حمافظ��ة  اأبن��اء  �ص��ري  جانبه��م  م��ن 
ال�ص��اكنني بالعا�ص��مة �ص��نعاء قافل��ة غذائية 
ومالي��ة دعم��اً للمرابط��ني يف جبه��ة ال�ص��احل 
الغربي بح�ص��ور وزيري العدل القا�صي اأحمد 
عقب��ات والكهرب��اء املهند�ش لط��ف اجلرموزي 
واأم��ني العا�ص��مة حم��ود ُعب��اد وحمافظ ذمار 
حممد ح�ص��ني املقد�ص��ي وم�ص��ئول اأن�ص��ار اهلل 
بذمار الأ�صتاذ فا�ص��ل ال�صرقي ورئي�ش جمل�ش 

التالحم القبلي ال�صيخ �صيف اهلل ر�صام.
واحتوت القافلة التي حملت ا�ص��م "الر�صول 
الأعظ��م" م��واد غذائية واأدوي��ة ومبالغ نقدية 
تق��در مببل��غ 50 ملي��ون ري��ال دعم��ا لالأبط��ال 
املرابط��ني يف جبهات الع��زة والكرامة والإباء 
. واأكد وزي��را العدل والكهرباء اأن هذه القافلة 
لي�صت الأولى ولن تكون الأخرية، بل �صتتبعها 
قوافل مالية وغذائية وا�ص��تمرار رفد اجلبهات 
للجي���ش  واإ�ص��نادا  دعم��ا  والعت��اد،  بالرج��ال 
الن�ص��ر،  حتقي��ق  حت��ى  ال�ص��عبية  واللج��ان 
وحثا اجلميع على مزيد من الدعم وامل�ص��اندة 
الوط��ن  ع��ن  دفاع��ا  اجلبه��ات  يف  للمرابط��ني 

الأر�ش والعر�ش.
واأعل��ن حماف��ظ ذمار ع��ن ت�ص��يري دفعة من 
اأبن��اء املحافظ��ة لرف��د اجلبهات خالل ال�ص��هر 
اجلبه��ات  يف  املرابط��ني  مل��وؤازرة  اجل��اري 
ملواجه��ة ق��وى الع��دوان، مثمن��ا ب��ذل وعطاء 
اأبناء املحافظة املقيمني يف العا�ص��مة �ص��نعاء 
ودوره��م يف دع��م اجلبه��ات وت�ص��يري قواف��ل 

العطاء واملدد.
كم��ا �ص��ري اأبن��اء حي ع�ص��ر مبديري��ة معني 
�ص��باح يومنا هذا ال�صبت قافلة �صتوية غذائية 
مقدمة من اأ�ص��ر ال�ص��هيدين ال�ص��هيد احل�ص��ني 
عمار ح�صني �صرف الكب�ص��ي ر�صوان وال�صهيد 

اأحمد علي عبداهلل الع�صري اأبوالقا�صم.
واأكدت كاًل من اأ�ص��ر ال�صهيدين باأنهم �صاأرون 
عل��ى نه��ج �ص��هدائهم و�ص��يقدمون املزي��د م��ن 
الدعم بالقواف��ل للمجاهدين من اأبطال اجلي�ش 
اجلبه��ات  و�ص��ريفدون  ال�ص��عبية  واللج��ان 
باملزي��د من املقاتلني يف �ص��بيل اهلل والدفاع عن 
الدين والأر�ش والعر�ش �صد الغزاة املحتلني 
بني �ص��عود وبني زايد ومرتزقته��م يف الداخل 

واخلارج عبيد وخدام اأمريكا واإ�صرائيل.
�ص��توية  مالب���ش  عل��ى  القافل��ة  واحت��وت 
منوع��ة وغذائية منها التم��ور والكعك والقمح 

والع�صائر واملتنوعة.
ويف مديرية همدان �ص��ري الأحرار وال�صرفاء 
م��ن اأبن��اء حم��ل الغيل قافل��ة اإيوائي��ة ومالية 
يف  املرابط��ني  ال�ص��عبية  واللج��ان  للجي���ش 

اجلبهات ومنها جبهة ال�صاحل الغربي. 
و اأك��د امل�ص��اركون ال�ص��تمرار يف ال�ص��مود 
ومواجهة العدوان وال�ص��ري على نهج ال�صهداء 
يف دفع الظلم وت�ص��يري القوافل ورفد اجلبهات 

باملال والرجال حتى حتقيق الن�صر املوؤزر.
واحتوت القافلة على مالب�ش �صتوية ومبالغ 
ماليه دعماً واإ�ص��نادًا لأبط��ال اجلي�ش واللجان 
ال�ص��عبية الذين يقدمون اأرواحهم رخي�ص��ة يف 
�ص��بيل الدفاع عن اليمن واأمنه وا�ص��تقراره يف 

جبهات العزة والكرامة 
كما �ص��ريت قبائل مناخة  قافلة غذائية دعما 
واإ�ص��نادا لأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية يف 

ميادين ال�صمود. 
واأك��دت قبائ��ل مناخ��ة يف لق��اء قبل��ي عق��ب 
اجلبه��ات  لرف��د  ال�ص��تعداد  القافل��ة  ت�ص��يري 
باملزي��د من الرج��ال والعت��اد .. معترين ذلك 
اأق��ل ما ميك��ن تقدميه دفاعا ع��ن الوطن واأمنه 

وا�صتقراره.
واأ�ص��ارت القبائ��ل  اإلى اأن القافلة �ص��يتبعها 

قوافل اأخرى حتى حتقيق الن�صر . 
م��ن جهته��م عق��د م�ص��ائخ ووجه��اء واأعيان 
واأبن��اء قبائ��ل خ��ولن الطي��ال   لق��اءا قبلي��ا 
الغ��ام و ال�ص��تمرار يف رف��د  للنف��ري  مو�ص��عا 
اجلبه��ات باملقاتلني ال�ص��داء وقواف��ل العطاء 

واجلود واحل�صد والتعبئة العامة .
واأكدت قبائل خولن الطيال يف وقفة م�صلحة 
حا�ص��دة موا�ص��لتهم رف��د اجلبه��ات بالرج��ال 
واللج��ان  اجلي���ش  اأبط��ال  لدع��م  والم��وال 

ال�صعبية حتى ياذن اهلل بن�صره..
 ويف مديرية بني احلارث �ص��ريت حرائر حي 
احلمى قافل��ة مالية وغذائية دعم��ا للمرابطني 

باجلبهات.
واأ�صادت احلرائر بدور املجاهدين املرابطني 
يف اجلبه��ات موؤك��دات على ا�ص��تمرارهن برفد 
ينت�ص��ر  حت��ى  وامل��ال  بالقواف��ل  املجاهدي��ن 

ال�صعب اليمني على الغزاة واملحتلني 
كما اأك��دت احلرائر على اأن اخ��راج القوافل 
م�ص��تمرة وهن��اك قواف��ل اخ��رى تع��د وجتهز 

و�صتخرج خالل اليام القادمة
واحت��وت القافلة عل��ى  مبالغ مالي��ه ومواد 

غذائية

كما نظمت  ب�صاحة بيت دغي�ش مبديرية بني 
احلارث وقفة قبلية م�ص��لحة لأبناء قبيلة بني 
جرموز ا�ص��تجابة لدع��وة قائد الثورة ال�ص��يد 
عبدامللك بن بدر الدين احلوثي بدعم اجلبهات 

باملال والرجال.
ويف حمافظ��ة حج��ة نظم��ت قبائ��ل واأوفياء 
مديري��ة خ��ريان املح��رق وقفة قبلية م�ص��لحة 
رف�ص��ا للع��دوان وجرائمه املتوا�ص��لة يف حق 

املدنيني العزل وممتلكاتهم.
واأك��دت قبائ��ل خ��ريان املح��رق مبوا�ص��لة 
ال�ص��مود ومواجه��ة الغ��زاة ومرتزقته��م، يف 
معرك��ة ال�ص��رف والرجول��ة الت��ي يخو�ص��ها 
كل �ص��رفاء الوط��ن م��ن اأج��ل دينه��م ووطنهم 
ومظلومية �ص��عبهم،وباأن قبائ��ل اليمن واأبناء 
تهام��ة على وج��ه التحديد �ص��يظلون يف مقدمة 
ال�ص��فوف جنبا اإلى جنب مع اجلي�ش واللجان 
الأمريك��ي  ال�ص��عودي  الع��دوان  دح��ر  حت��ى 
وال�ص��ر، وتلق��ني الطغ��اة وامل�ص��تبدين در�ص��ا 

يتوارثه اأجيالهم جيال بعد جيل.
ونظ��م اأبن��اء مديرية قفل �ص��مر وقف��ة قبلية 
م�ص��لحة تنديدا مبحاولت العدوان ومرتزقته 
الت�ص��عيد رغم م��ا مت من تفاهمات يف ال�ص��ويد 
برعاية المم املتحدة بني الوفد الوطني ووفد 

الريا�ش.
وطالبوا يف ر�ص��التهم املجتم��ع الدويل بوقف 
الطغي��ان ال��ذي ميار�ش عل��ى ال�ص��عب اليمني 
م��ن قبل حتال��ف الع��دوان بقيادة ال�ص��عودية 
اإ�ص��رائيلي  اأمريك��ي  وبدع��م  والإم��ارات 
مك�ص��وف،واإنهاء معاناة ال�صعب اليمني الذي 
يتعر�ش حل�ص��ار جائر نتج عنه جماعة طالت 

اأطفال اليمن وقتلت البت�صامة من وجوههم.
عزل��ه  اجلميم��ة  مديري��ه  ابن��اء  ُنظ��م  كم��ا 
الظه��رة، وقفة احتجاجي��ة تنديدا با�ص��تمرار 
جرائ��م الع��دوان ال�ص��عودي الأمريكي يف حق 

املدنيني واحل�صار اجلائر امل�صتمر .
■ ■ ■

جع��ر  خم��الف  �ص��هد  ذم��ار  حمافظ��ة  ويف 
وقف��ة  �ص��باح   الع��ايل  و�ص��اب  مديري��ة  يف 
قبلي��ة حا�ص��دة بح�ص��ور امل�ص��ايخ والأعي��ان 
وال�صخ�ص��يات العتباري��ة تندي��دا بت�ص��عيد 
الع��دوان يف جبهات ال�ص��احل الغربي، وتاأييدا 
ملخرجات م�ص��اورات ال�ص��ويد التي �صارك فيها 
وفدن��ا الوطن��ي وخرج مبب��ادرات من �ص��اأنها 

انقاذ الو�صع الإن�صاين يف اليمن.
واأكد امل�ص��اركون جهوزيته��م لرفد اجلبهات 
والدفاع عن حيا�ش الوطن احلبيب، م�صددين 
على النباهة واليقظة وو�ص��ع اليد على الزناد 

حت�صبا لأي ت�ص��عيد ع�صكري من قوى عدوان 
متغطر�ص��ة ل تف��ي بعهوده��ا ول تت��ورع ع��ن 

نق�ش التزاماتها.
■ ■ ■

ويف حمافظة �صعدة �ص��هدت مديرية رازح ، 
م�صرية جماهريية حا�صدة لإعالن النفري العام 

رفدًا جلبهات وميادين ال�صمود.
ت�ص��عيد  امل�ص��رية  يف  امل�ص��اركون  واأدن 
وا�ص��تهدافه  ال�ص��عودي  الأمريك��ي  الع��دوان 
ملنازل املواطنني، مرتكباً اأب�ص��ع اجلرائم بحق 

املدنيني 
■ ■ ■

ويف حمافظ��ة اإب اأقام ابناء ووجهاء مديرية 
ذي ال�ص��فال لق��اء مو�ص��ع للتح�ص��يد والتعبئة 
برئا�ص��ة وكيل املحافظ��ة القا�ص��ي عبدالفتاح 

غالب
واأق��ر اللقاء ت�ص��كيل جلان تعبئة وحت�ص��يد 
ودف��ع ال�ص��باب نح��و التجني��د الر�ص��مي على 
يك��ون  اأن  عل��ى  والع��زل  الق��رى  م�ص��توى 

احلا�صرين �صمن هذه اللجان .
م��ن جانبه��م نظ��م اأبن��اء عزل��ة الأعما�ش يف 
مديرية ال�صدة حمافظة اإب وقفة قبلية للتعبئة 
العامة والتح�صيد جلبهات القتال �صد العدوان 

الغا�صم.
وا�صاد امل�صاركون بال�صمود الأ�صطوري لهذا 
ال�ص��عب والعزم على موا�ص��لة طري��ق العزة 
والكرامة التي ر�ص��مها ال�ص��هداء بت�ص��حياتهم 
ودمائه��م ولن يف��رط اليمانيون ال�ص��رفاء بهذه 

الت�صحيات مهما ا�صتمر العدوان.
و�صددوا على �صرورة النفري العام والتوجه 
اإلى جبهات القتال وامل�صاهمة يف معركة التحرر 

لهذا الوطن من قوى الهيمنة والو�صاية
■ ■ ■

 ويف حمافظ��ة رمي��ه نظ��م ابن��اء ووجه��اء 
مديرية ب��الد الطع��ام وقف��ة احتجاجية نددت 

بجرائم العدوان
 واأخرها جرمية ا�ص��تهداف طريان العدوان 
للطفلة ب�صمة �صالح الزبري اأثناء رعيها لالأغنام 

يف وادي كالبة باملديرية.
واأ�ص��ار مدي��ر ع��ام مديري��ة بالد الطع��ام اأن 
جرمي��ة العدوان بح��ق الطفلة ب�ص��مة تاأتي يف 
اإطار اآلف اجلرائم التي ارتكبها بحق الطفولة 
يف انتهاك �ص��ارخ للقوان��ني واملواثيق الدولية 

والإن�صانية.
وح��ث م�ص��ائخ ووجه��اء واأبن��اء املديري��ة 
على ا�ص��تمرار النفري ورف��د اجلبهات بالرجال 

والعتاد.

ت������ت������دف������ق إل�����������ى امل��������راب��������ط��������ن ف��������ي ال�����ث�����غ�����ور قوافل العطاء 
وق���ب���ائ���ل ال��ي��م��ن م��س��ت��ع��دة ل��ك��ل اخل����ي����ارات ..

احلقيقة / خاص
رفدت عدد من القبائل في مختلف احملافظات حماة األرض 
والعرض بعدد من قوافل اجل���ود والعطاء كما عقدت لقاءات 
ووقفات احتجاجية لرفع مس���توى اليقظ���ة العالية والتأهب 
ملواجه���ة تصعيد العدو الذي ال يأمن جانبه  .. ففي محافظة 
احلدي���دة نظم ط���اب عزلة احلش���ابرة مبديري���ة الزيدية 
مس���يرة احتجاجية تنديدا باس���تهداف العدوان للمواطنن 

االبرياء مبحافظة احلديدة
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ترتدى الأو�صاع الأمنية يف املناطق التي ي�صيطر عليها الحتالل الإماراتي 
ال�صعودي يوما بعد اآخر وكل يوم ا�صعف من �صابقه يف موؤ�صر خطري مل�صتقبل 

ابناء تلك املناطق
على �ص��بيل املثال ل احل�ص��ر وكما يقال حدث اآين ' اقدمت عنا�ص��ر تابعة 
لبع�ش ف�ص��ائل املرتزقة على �صفك دم املدعو �صالح بن �صالح العتبات رغم 

تفانيه يف خدمة الحتالل ولكن هيهات يظل حقريا ول قيمة له.
�صالح بن �صالح العتبات كان ذنبه الوحيد انه حمل �صورة للخائن عفا�ش 
فقتله ف�ص��يل من اجلناح املعار�ش يف �ص��ورة تك�صف عمق خالفات املرتزقة 
وتنوع م�ص��اريعهم واأطماعهم يف عمل ممنهج من قبل قوات الحتالل لإحياء 

ال�صراع بني منافقيها ومرتزقتها...

ا�صرتاتيجية مدرو�صة مي�صي عليها الحتالل و�صعها له خراء وخمططون 
هدفها الرئي�صي والأ�صا�صي ا�صعال الفتنة ومتزيق الن�صيج الجتماعي للبلد

اح��داث دموية وفو�ص��ى عارمة يعي�ص��ها اأبن��ا املناطق الذين �ص��كتوا عن 
جرائم الحتالل وقبلوا بتواجده حيث توؤكد اح�ص��ائيات ر�ص��مية ومنظمات 

حقوقية ان معدل اجلرمية يف تلك املناطق و�صلت اإلى اربع جرائم يوميا
وع��ود العدو اإبان انطالق عدوانه يف ال�ص��اد�ش والع�ص��رين من مار�ش قبل 
اربعة اعوام بتح�ص��ني او�ص��اع املواطنني املادية تبخرت يف الهواء وذهبت 

ادراج الرياح
يف قامو���ش الحت��الل ان خدمت��ه  وال��ذود عن��ه ل ت�ص��فع لك من م�ص��ريك 
املحت��وم  فاأنت حقري ممتهن ل يحق لك العي�ش ب�ص��الم واطمئنان دام وانت 

خنت اهلك ووطنك بفتات من املال ...
ل عزاء للعمالء ول راأفة فنف�ص��يتهم �ص��يئة واأعرا�صهم مهدورة ودماوؤهم 

م�ص��فوحة فهم جماع��ة كاأنها خلقت لتنتهك من قبل اراذل الأر�ش وا�ص��افلهم 
واملهان ي�صهل الهوان عليه

تراهم جميعا وقلوبهم �ص��تى ذلك باأنهم قوم ل يفقهون هو حال الواقفني يف 
�ص��ف العدوان وحتت اإمرة امريكا تتنوع اهدافه��م وخمططاتهم ليعيثوا يف 

الأر�ش الف�صاد....
يعتقد البع�ش من اخوتنا يف املحافظات املحتلة ان هذه احلالة املتدهورة 
�ص��تكون لفرتة وتنتهي ولو �ص��لمنا بكالم��ه لكانت اربعة اعوام من �ص��يطرة 

املحتل كافية لن يكون لها حد 
من الأمور التي اكدها التاريخ ووثقها املوؤرخون ان الأمن واملحتل كلمتان 
مت�ص��ادتان فعند تواجده��ا يغيب الآخر فاإما ان يكون الأم��ن اإذا مل يتواجد 
الحتالل واإما ان يح�ص��ر الغ��ازي لينعدم الأمان للب�ص��طاء من عامة النا�ش 

وها هو التاريخ يعيد نف�صه من جديد

محافظات اجلنوب اليمني في ظل االحتالل فوضى أمنية وتردي في اخلدمات 

ن�ص��رت �ص��حيفة راأي الي��وم اللندني��ة  الأح��د ح��وارًا 
�ص��حفياً  مع ال�صيخ علي �صامل احلريزي اأحد اأبرز م�صايخ 
حمافظة املهرة وقائد احلراك ال�صعبي املناه�ش لالحتالل 
ال�ص��عودي، تط��رق خالله لالأطم��اع ال�ص��عودية يف املهرة 
واليمن عموماً واأ�ص��ار اإلى اإ�ص��هام اأن�ص��ار اهلل يف الت�صدي 

لعدوانها ومنعها من حتقيق اأهدافها يف اليمن.
وو�صفته ال�ص��حيفة بالقائد الع�ص��كري املخ�صرم الذي 
يتح��دث بروؤي��ة ا�ص��رتاتيجية بعي��دة امل��دى، حيث يرى 
اأن طريقة احلكم ال�ص��عودي و�ص��ط هذه ال�صغوط �صوف 
تتغ��ري، كم��ا يتح��دث بنف���ش وطن��ي جام��ع حول ق�ص��ية 
مركزية وهي “ال�ص��يادة اليمني��ة “،حيث يفتت اي خالف 
�صيا�ص��ي مع اي طرف ميني يف مقابل التوحد حول الهدف 
الرئي�ص��ي، ان��ه يتحدث كقائ��د ميداين و�ص��عبي، وبخطاب 
ا�ص��بح غائب��ا ع��ن النخب��ة اليمني��ة الت��ي بهت��ت ب�ص��بب 
ال�ص��راع، بتف�ص��يل الجن��دات احلزبي��ة ال�ص��يقة عل��ى 

الجندة الوطنية اجلامعة.
ال�ص��عودية  العربي��ة  اململك��ة  “احلري��زي” اأن  وق��ال 
تعي�ش اأ�ص��عف مراحلها، ولكن من املمك��ن للقوى اليمنية 
بالرغم من الختالف يف الأهداف اأن تتوحد �ص��د الحتالل 
الع�ص��كري اخلارجي، واأن اململكة تهتم باملهرة التي ميكن 
اأن ته��دد اليمن و�ص��لطنة عمان، على حًدا �ص��واء، وتتميز 
امله��رة برثوته��ا وكذل��ك قدرته��ا عل��ى احب��اط خمططات 
اململكة، والتي تعي�ش اأ�صعف مراحلها، وت�صعى من خالل 
�صعفها اإلى اللحاق ال�صرر الأكر باليمن و�صلطنة عمان.

ولع��ل حماولته��ا منذ عق��ود اإلى مد اأنب��وب النفط عر 
اليمن خري دليل على ا�ص��تغاللها للق�ص��ية اليمنية، ونحن 
نعت��ر حماولته��ا يف الوق��ت ب��دل ال�ص��ائع، لأن اجندتها 

ك�صفت وظهرت للجميع.
واعتقد ال�ص��يخ اأن ال�ص��عودية �ص��توقع الن�ص��حاب من 
كل مناط��ق اليم��ن اإل امله��رة وذل��ك لأهميته��ا له��م، م��ن 
ناحية نفطية وخمزون هائل واأر�ش �ص��احلة لنقل نفطها، 
وت�صعى كذلك اإلى تهديد دولة اجلوار وهي �صلطنة عمان، 
وكذلك الكويت ب�ص��بب عدم ر�صوخهم للقرار ال�صعودي يف 
احلرب عل��ى اليمن، ولعل ال�ص��اهد كذلك ح�ص��ب قوله اأن 
قرار جمل�ش التعاون اخلليجي بات قراًرا �ص��عودًيا ولي�ش 

خليجًيا.
ومن باب ثقة الأ�ص��قاء بنا وكذلك من باب حماية املهرة 
لن ن�صمح لل�صعودية بالعبث مبقدرات الوطن، ولن ن�صمح 
اأن يك��ون اليم��ن مركز تهدي��د لدول اجل��وار، واي تواجد 
�ص��عودي يف امله��رة، على امل��دى البعيد ه��و تهديد لعمان 
وتهديد لليمن، وكذلك ال�ص��عودية مل تعد املرجع للق�ص��ية 
اليمنية بعد احلرب، ول ت�ص��لح ان تت�صيد القرار العربي 
والإقليمي، فهي غري موؤهلة لذلك. فهي مل تعد مركز القرار 
القليمي يف املنطقة بعد ان فجرت ال�صراعات مع اجلميع، 

وا�صبحت اجندتها مك�صوفة.
وياأمل ال�ص��يخ م��ن الرئي�ش هادي وال��ذي يعتره زميل 
قدمي يف اخلدمة الع�ص��كرية، اأن يقف موقف ال�ص��جاع �صد 
التدخالت ال�ص��عودية والإماراتية يف اليمن، وقال: ” ا�صك 
ان عليه �ص��غوط هائلة وا�ص��تغرب موقفه ال�ص��امت حلد 
الن م��ن التدخل ال�ص��عودي /الإمارات��ي يف اليمن والذي 

ي�صعف موؤ�ص�صات ال�صرعية”.
واأكد اأن العامل ميار�س �ص��غوط دولية على ال�ص��عودية 
لإيق��اف تدخله��ا يف اليمن، وه��ذا ما يجعله��ا تبحث وراء 
بدائ��ل كون احلوثي اأ�ص��بح ق��وة حقيقية عل��ى الأر�ش، 
لذلك �ص��عت اململكة لالإعالن عن الكيان امل�صمى كيان البحر 
الأحمر، والذي يجب على اجلميع رف�صه، ونحن يف املهرة 
�ص��رنف�ش  القوان��ني اجلدي��دة على املناف��ذ الرية، حيث 
جاءت ال�ص��عودية بقوانني خا�صة بها، تعرقل من و�صول 
الب�ص��ائع، وتغلق ه��ذه املنافذ، وتزيد من ح�ص��ار اليمن 

اقت�صادًيا.
وعند �ص��وؤاله ع��ن الأقاليم رد “احلزي��ري” اأن من يتهم 
اأبناء املهرة اأنهم يريدون اإقليما منف�ص��اًل فهذا ال�صيء غري 
مقب��ول، نحن نوؤم��ن بالوح��دة، وقال:” انا ل ا�ص��دق ان 
ق��رار القاليم باأنه قرار ميني متفق عليه، فموؤمتر احلوار 
كانت هناك اإ�ص��كالية كث��رية حوله، وال�ص��عودية اعتادت 

على الكذب على كل العامل”.
م�ص��يًفا اأنه  ورغم الت�صهيالت املمنوحة لل�صعودية 
م��ن قب��ل ه��ادي اإل اأن امله��رة كفيل��ة باأن تف�ص��ل هذا 
املو�ص��وع نهائًي��ا، موؤك��ًدا اأن هناك �ص��غوطات على 

ه��ادي لي�ص��ل امله��رة ليعطي م��ررا مل�ص��روع اململكة 
بامل��رور اإل اأن ه��ادي ي��رى ال�ص��غوطات الدولية على 

اململكة واعتقَد اأنه لن يرتكب خًطاأ يف هذا.
موؤكًدا اأنه ويف حال ح�ص��لت مواجهة م�ص��لحة فاإن اأبناء 
امله��رة لديهم الق��درة على �ص��د الهجوم الع�ص��كري، واأن 
هن��اك   ع�ص��رات الآلف م��ن املقاتل��ني اليمني��ني ممن لهم 
ثارات مع ال�ص��عودية �ص��مال وجنوبا، �ص��يتوافدون الينا 
للدف��اع عن امله��رة، واننا خالل هذه احل��رب، عرفنا كيف 

ميكن ان تهزم ال�صعودية ع�صكريا.
ومن ناحية اأخرى قال ال�صيخ اأنه يثق يف هادي كحكومة 
لليم��ن، لكن��ه غري قابل للتعام��ل الذي يت��م التعامل به مع 

هادي، حيث يتم معاملته خ�ص��م ولي�ش كحليف، 
وهن��اك الكث��ري من الدلة الت��ي بيدنا من 

حيث ق�صف املع�صكرات والأماكن 
اأو  تفك��ري  اأي  دون  العام��ة 

ت��روي، وراأى اأن��ه بعد ما 
فعلت��ه اململك��ة باليم��ن 

حتتم��ل  ل��ن  فاإنه��ا 
مواجهة  فتح  على 

اأخرى باملهرة، كون العامل بكله يقف �صد احلرب يف اليمن، 
ول ميك��ن للعامل اأن ي�ص��تثني امله��رة، واأن اململكة تخطط 
لال�ص��تحواذ على 70% من اأرا�ص��ي اليمن يف ح�ص��رموت، 
اجل��وف و�ص��بوه واملهرة، حيث ل ن�ص��تبعد م�ص��تقبال ان 
تعمل ال�صعودية على �صمها اإليها. وواجبنا الوطني يحتم 

علينا ان نعمل لوقف هذه الطماع.
وح��ذر من مغبة الت�ص��ارك م��ع اململكة يف ان�ص��اء قواعد 
��ا بريطاني��ا  واأمري��كا، وهذا  ع�ص��كرية يف اليم��ن خ�صو�صً
ما �ص��يجعل الو�ص��ع خطر وقد ينفج��ر يف اأي حلظة، وهي 
مواجهة ل تتحملها ال�صعودية فما هو املرر لقتل واحتالل 
ار���ش ميني��ة يف �ص��رق اليم��ن، خا�ص��عة للدول��ة اليمنية 
ول�ص��لطة الرئي���ش هادي، فان كانت ال�ص��عودية تقول انها 
حتارب يف جنوب و�ص��مال اليمن لتعيد ال�ص��رعية والدولة 
وه��ذا غري �ص��حيح فما هو مرره��ا يف �ص��رق اليمن حيث 

البوابة ال�صرقية واهم نقاطها ال�صرتاتيجية.
علي العامل ان يدرك ان ال�ص��عودية بو�ص��عها احلايل مل 

لتت�ص��يد  موؤهل��ة  او تع��د  العرب��ي  الق��رار 
تع��د ه��ي الإقليمي، فلم 

ك��ز  مر

قرار، ومل تعد اي�صا مرجعا فيما يخ�ش القرار اليمني
حي��ث كان��ت حتظ��ى به��ذه املكان��ة يف الع��امل ب�ص��فتها 
املرجع فيما يخ�ش القرار وال�ص��راع يف اليمن. لقد �صقطت 
ال�ص��عودية وف�ص��لت ب�ص��بب �صيا�ص��تها العدواني��ة جت��اه 

ال�صعب اليمني.
معقًب��ا على حتذيره ال�ص��ابق م��ن الكيان الذي ان�ص��اأته 
اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية، وال��ذي يوج��د له��ا امل��رر 
للتواج��د يف مواقع ميني��ة ا�ص��رتاتيجية، وحتت مررات 
مزيفه وه�صة،  بعد اأن اأف�صل خمططها احلوثيون وت�صدوا 
لها بالقوة، وحذر من مغبة التجاوز على ال�صيادة اليمنية 

عر احل�صول على بع�ش اجلزر اأو غريها.
وقال اأن هن��اك احتالل جلزر اليم��ن ومواقعها البحرية 
الهام��ة، وبع��د مقاومة احلوثي��ني لها يف ال�ص��احل الغربي 
وف�صلها يف ال�صيطرة، ت�صعى للعودة من خالل اإن�صاء كيان 
البح��ر الحم��ر، ال��ذي اأعلنت عن��ه مب�ص��اركة دول القرن 
الأفريقي واليمن وم�ص��ر، ول ا�صتبعد ان يكون لإ�صرائيل 
تواجد فيه، وله��ذا احذر مرة اأخرى من هذا الكيان، الذي 
�ص��يعيد لنا اململكة عر بوابة الأمم املتحدة، وبعد اف�صال 
خمطط الحتالل من قبل احلوثيني حتاول التواجد حتت 

غطاء اآخر.
املرر اجلدي��د حتت كيان البحر الحمر، لن ي�ص��مد، 
وه��و يريد خل��ق فر�ص��ة للتواج��د خالل ال20 �ص��نة 
القادم��ة، وميك��ن لل�ص��عودية يف �ص��بيل ذل��ك التنازل 
عن عدن واملكال لتحا�ص��ر اليمن وتتواجد يف ال�صاحل 

الغربي وباب املندب.
ولف��ت اأن��ه يجب عل��ى اليمني��ني اأن ينتبه��وا ملثل هذه 

املخططات، وان يكونوا حذرين ويق�صني.
ويف نهاي��ة حديثة توقع ال�ص��يخ “احلزيري” اأن يحدث 
تغي��ري داخلي، ح��رب اليمن غريت كل خطط ال�ص��عودية، 
اإنه��ا تتج��ه اأن توؤمن اكرث بحقوق الإن�ص��ان وعدم التدخل 
ب�ص��وؤون الدول، وعدم اختالق ال�صراع، واحرتام حقوق 

اجلوار.
واعتق��َد اأن نظ��ام احلكم قد يحدث تغي��ريا بطيئا يحول 
ال�ص��عودية اإل��ى موؤ�ص�ص��ات حكم معا�ص��رة، ب�ص��غط من 
احللف��اء الأمري��كان، لأن ال��راأي الع��ام الأمريك��ي 
اأ�ص��بح غا�ص��ًبا م��ن دعم نظ��ام همجي 
معا�ص��ر  غ��ري  متخل��ف 
يوؤم��ن بحق��وق  ل 

الإن�صان.

الشيخ علي سالم احلريزي أحد أبرز مشايخ محافظة املهرة وقائد احلراك الشعبي املناهض لالحتالل السعودي:

 أنصار الله أفشلوا مخططات السعودية واألخيرة جلأت لتشكيل كيان البحر األحمر ويجب رفضه
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بعد كنائ�ش ابن �ص��لمان … بتاريخ 
اخلام�ش من �صهر كانون الأول دي�صمر 
“بلومب��ريغ  وكال��ة  ن�ص��رت  اجل��اري 
بيزن���ش وي��ك” تقري��رًا بعن��وان “مع 
لإ�ص��رائيل…  اخللي��ج  دفء  زي��ادة 
كني���ش يهودي ينم��و يف دبي” حتدثت 
في��ه ع��ن اأول كني���ش يه��ودي اأقي��م يف 
الإمارات منذ ثالث �ص��نوات وتقام فيه 
ال�صلوات ب�صورة متوا�صلة. واأ�صاف 
املوق��ع اإّن رج��ال اأعمال يه��ودًا يف دبي 
ك�ص��فوا ع��ن ذل��ك لأول م��رة ب�ص��ورة 
علنية. واأن الكني�ش اأقيم بف�ص��ل جهود 
منظم��ات يهودية دولي��ة على مدار 20 
عام��اً املا�ص��ية، وحظ��ي بت�ص��جيع من 
جمموعات يهودية مثل مركز “�صيمون 
فيزنتال”، بالإ�صافة اإلى حكومة دبي، 
وحممد العب��ار، رئي�ش جمل���ش اإدارة 
�ص��ركة اإعم��ار العقاري��ة، وال��ذي بنى 

برج خليفة املكون من 163 طابقاً.
ل يب��دو اخل��ر مفاجئ��اً يف ظ��ل م��ا 
ن�صهده من تهافت اأمراء الإمارات على 
اإقامة العالق��ات مع الكيان ال�ص��هيوين 
كان��ت  واإن  الأخ��رية،  ال�ص��نوات  يف 
ق��د ب��داأت تاأخ��ذ طابع��اً اأك��رث وقاحة 
وعلني��ة م��ن ذي قبل. فرغ��م تلميحات 
بع���ش م�ص��وؤويل الكي��ان ال�ص��هيوين يف 

اأكرث م��ن منا�ص��بة عن وج��ود عالقات 
وحتالفات ا�صرتاتيجية  “ا�صتثنائية” 
ال��دول  الكي��ان املحت��ل وبع���ش  ب��ني 
العربية والتي كان اآخرها اأثناء خطاب 
نتنياه��و اأم��ام اجلمعية العام��ة لالأمم 
�ص��متاً  الإم��ارات  التزم��ت  املتح��دة، 

خبيثاً وكاأن الأمر ل يعنيها وقتها!
ولك��ن �ص��يئاً ف�ص��يئاً ب��داأت الأم��ور 
تاأخ��ذ طابع العلني��ة والوقاحة عندما 
الإ�ص��رائيلي  اجل��ودو  فري��ق  �ص��ارك 
يف بطول��ة يف اأب��و ظب��ي برفق��ة وزيرة 
ال�صباب والريا�صة. ثم رفُع علم الكيان 
ال�صهيوين يف �صماء اأبو ظبي على اأنغام 
ما ي�صمى بالن�صيد الوطني الإ�صرائيلي. 
وبعد ذلك، ظهور الوزيرة ال�صهيونية 
برفق��ة بع���ش امل�ص��وؤولني الإماراتيني 
وه��ي تتجول يف م�ص��جد زاي��د وُتلتقط 
لها ال�ص��ور التذكاري��ة يف الوقت الذي 
كانت طائرات كيانها تدمر بيوت قطاع 

غزة فوق روؤو�ش اأ�صحابها وتقتل اأحد 
ع�صر طفاًل..

ويبدو الآن ويف هذا الفرتة بالتحديد 
اأن هن��اك ق��رارًا م�ص��رتكاً ب��ني زعم��اء 
الكيان ال�صهيوين واملت�صهينني العرب 
اإل��ى  م��ن عي��ال زاي��د عل��ى النتق��ال 
املرحل��ة العلنية من تطبي��ع العالقات 
بع��د اأن درَّجت حكومة الإم��ارات هذا 
التطبيع على مدى عدة �ص��نوات حتى 
ي�ص��بح ماألوفاً لأذن ال�صعب الإماراتي 
وال�ص��عب العربي ب�صكل عام. ولعل ما 
ورد يف تقري��ر بلومبريغ م��ن قول “اإّن 
رج��ال اأعمال يهودًا يف دبي ك�ص��فوا عن 
ذلك لأول مرة ب�صورة علنية” لأ�صدق 

تعبري عن ذلك!
وكني���ش  ال�ص��عودية  كنائ���ش  بع��د 
�ص��به  �صت�ص��ل  اأي��ن  اإل��ى  الإم��ارات 
اجلزيرة العربي��ة اإذا ما بقي ابن زايد 

وابن �صلمان على راأ�ش دولتيهما؟

متابعات صحفية

متابعات صحفية

ق��ال معه��د اأبح��اث ال�ص��الم ال��دويل يف تقري��ر حديث ل��ه اأن 
ال�ص��عودية التي ت�ص��ن حربا على اليمن ت�ص��درتالئحة الدول 
امل�ص��توردة لالأ�ص��لحة يف الع��امل ع��ام 2017، واأن الولي��ات 
املتحدة الأمريكية اأكر م�صدر لالأ�صلحة اإلى الريا�ش، متقدمًة 

على اململكة املتحدة وفرن�صا وال�صني.
ومق��ره  ال��دويل  ال�ص��الم  اأبح��اث  معه��د  تقري��ر  وبح�ص��ب 
انف��اق  حج��م  ف��اإن  ا�ص��توكهومل،  ال�ص��ويدية  العا�ص��مة  يف 
ال�ص��عودية على �صراء الأ�صلحة منذ بدء احلرب على اليمن يف 

مار�ش2015، بلغ  69.4 مليار دولر العام املا�صي.
املعه��د  واأ�ص��ار 
الريا���ش  اأن  اإل��ى 
ا�ص��توردت اأي�ص��ا يف 
 2017 الع��ام  نف���ش 
اأ�ص��لحة بقيمة اأربعة 

مليارات دولر.
فاإن  للتقرير  ووفقا 

اأرب��ع دول م��ن الأع�ص��اء اخلم���ش الدائمني يف جمل���ش الأمن 
وهي وا�ص��نطن وال�صني وفرن�صا وبريطانيا، باعت لل�صعودية 
90 باملائة من املعدات الع�ص��كرية خالل عامي 2015، 2017، 
فيما باعت اأ�ص��بانيا واإيطاليا و�صوي�صرا وكندا باعت ما ن�صبته 

10 باملائة من هذه الأ�صحلة للريا�ش خالل العامني.
ويف ال�ص��ياق ذهب مركز الأبح��اث “اي اإت�ش اإ�ش ماركيت” 
اإل��ى اأن ال�ص��عودية عل��ى راأ�ش الرتتي��ب العاملي مل�ص��توردي 
الأ�ص��لحة، قبل الإمارات التي ت�صارك يف ارتكاب جرائم حرب 
يف اليمن.. وتتهم منظمات دولية، اأبرزها منظمة العفو، العديد 
من الدول الغربية بتزويد ال�ص��عودية وحلفائها بالأ�صلحة، ما 

ق��د يجعلهم “متواطئني يف انتهاكات حقوق الإن�ص��ان وجرائم 
احلرب”.. واأح�ص��ى موقع “مينداتا بروجك��ت دوت اأورغ” 
16.749 عملي��ة ق�ص��ف ج��وي �ص��ّنها التحالف ال�ص��عودي – 
الإماراتي بقيادة ال�ص��عودية ب��ني اآذار/مار�ش 2015 واآذار/
مار���ش 2018، ا�ص��تنادًا اإلى عدد كبري من امل�ص��ادر، �ص��منها 
وكالت الأنباء ومواقع التوا�ص��ل الجتماعي واملنظمات غري 

احلكومية وال�صلطات املحلية.
ووفق��ا لطوين فورتان من “مر�ص��د الت�ص��لح” ف��اإن منظمات 
اتهمت بقي��ام ال�ص��عودية والإمارات بح�ص��ار اليمنيني ومنع 
و�ص��ول امل�ص��اعدات 
الن�ص��انية والأدوية 
اأن  اإل��ى  م�ص��ريا   ،
بقي��ادة  التحال��ف 
ال�ص��عودية ت�صتخدم 
احل�ص��ار  ه��ذا  يف 
باعته��ا  فرقاط��ات 

فرن�صا.
وق��ال فورت��ان اإنه “قد ينتهي الأمر بفرن�ص��ا” �ص��من لئحة 
�صيا�ص��ة الإليزيه جتاه ال�ص��عودية  اأن  “املتهم��ني”، معت��رًا 

ت�صكل “عودة اإلى الوجه الأ�صود للجمهورية اخلام�صة”.
وذكر فورتان اأن 130 دولة  �ص��منها فرن�ص��ا، وقعت يف عام 
2016، معاه��دة ح��ول جت��ارة الأ�ص��لحة حتظر نقل اأ�ص��لحة 
تقليدية ميكن ا�صتخدامها �صد املدنيني وت�صجع املوقعني على 
“اإقام��ة وتطبي��ق نظام وطن��ي للمراقبة”. لك��ن اآلية التحكم 
هذه، برملانية على �ص��بيل املثال، ل وجود لها يف فرن�ص��ا حيث 

للرئي�ش اليد العليا يف ال�صيا�صة الدفاعية، كما يقول فورتان

ك�ص��فت “القناة 2″ ال�ص��هيونية اأن 
رئي���ش وزراء”ال�ص��رائيلي” بنيامني 
نتنياه��و عم��ل موؤخ��رًا عل��ى ترتي��ب 
العالقات مع ال�ص��عودية، م�صرية اإلى 
اأن “يو�صي كوهني” رئي�ش “املو�صاد” 

هو �صريك يف هذه اخلطوة.
قالت القناة الثانية الإ�ص��رائيلية اإن 
رئي���ش ال��وزراء الإ�ص��رائيلي بنيامني 
نتنياه��و “يعمل على ترتيب العالقات 
بني اإ�صرائيل وال�صعودية”، واأ�صافت 
القناة “يهدف نتنياه��و من خالل ذلك 
اإلى حتويل العالقات بني كال الدولتني 
اإلى علنية ور�صمية قبل النتخابات”.

ي�ص��اعد  م��ن  اأن  القن��اة  وك�ص��فت 
نتنياه��و يف ه��ذه اخلط��وة ه��و رئي�ش 
اأن  كم��ا  كوه��ني،  يو�ص��ي  املو�ص��اد 
الأمريكي��ني �ص��ركاء يف ه��ذه العملية، 
بح�ص��ب القناة، التي اأك��دت اأن مكتب 

نتنياهو رف�ش التعليق على اخلر.
وق��ف  “موؤخ��رًا  القن��اة  وتابع��ت 
نتنياهو اإلى جانب ويل العهد ال�صعودي 
حممد بن �ص��لمان، رغم قتل ال�ص��حايف 
خا�صقجي، كما فعل الرئي�ش الأمريكي 
الذي قال اإنه �ص��يحافظ على التحالف 
مع ال�صعودية ل�صالح اإ�صرائيل”، على 
ح��د تعب��ري القن��اة.. اإلى ذلك ك�ص��فت 
هيئ��ة الب��ث ال�ص��هيونية »م��كان« اأن 

رئي���ش اأركان جي���ش الحت��الل غادي 
اآزينك��وت زار الإمارات �ص��ّرا، والتقى 

ويل عهد اأبو ظبي حممد بن زايد.
رئي���ش  ع��ن  »م��كان«  ونقل��ت 
الأمريكي��ة  العام��ة  ال�ص��وؤون  جلن��ة 
الإ�ص��رائيلية )اأيباك( مورت فريدمان 
قوله اإن اآزينكوت زار الإمارات مّرتني 

خالل ت�صرين اأول/ نوفمر املا�صي.
والتقى اآزينكوت يف اأبو ظبي، مبحمد 
ب��ن زاي��د، وع��دد من كب��ار ال�ص��باط 

الع�صكريني، بح�صب فريدمان.
وذك��ر فريدمان اأن��ه مت التفاق على 
بيع اأ�صلحة الأبو ظبي، وزيارة �صباط 

اإماراتيني كبار لإ�صرائيل قريبا جدا.
وقال اإن »املحطة اخلليجية العلنية 
املقبل��ة لرئي�ش ال��وزراء الإ�ص��رائيلي 
بنيامني نتنياهو �ص��تكون املنامة، وقد 
اأعط��ت ال�ص��عودية ال�ص��وء الأخ�ص��ر 
ر�ص��مية  ممثلي��ة  لفتت��اح  للبحري��ن 

لإ�صرائيل خالل هذه الزيارة«.
ووفًق��ا لفريدمان، فاإن »ال�ص��عودية 
هي اليوم احلليفة املقربة ل�«اإ�صرائيل« 
الإقليمي��ة  والق�ص��ايا  امللف��ات  كل  يف 

والدولية«.
ولف��ت اإلى اأن »العالق��ات قائمة منذ 
عقود بني »اإ�ص��رائيل« وكل من م�ص��ر 
كان��ت  ح��ني  يف  واملغ��رب،  والأردن 

�ص��رية مع بع�ش دول جمل�ش التعاون 
اخلليج��ي، اأم��ا الي��وم فق��د باتت هذه 
العالق��ات اأكرث دفًئ��ا م��ع اأغلبية هذه 
ال��دول، اإلى حد زيارة بع���ش الأفراد 
من الأ�ص��ر احلاكمة يف اخلليج العربي 
ل�«اإ�ص��رائيل««.. كم��ا اأكدت �ص��حيفة 
اأن  الإ�ص��رائيلية  اأحرن��وت  يديع��وت 
ال�ص��عودية واإ�ص��رائيل حتافظان على 
وجود روابط بينهم��ا وراء الكوالي�ش 
رغ��م تخل��ي الريا���ش عن ا�صت�ص��افة 
بطولة ال�صطرجن الدولية بدًل من منح 

تاأ�صريات دخول لالإ�صرائيليني.
واأ�ص��افت ال�ص��حيفة اإن العالق��ات 
حت�ص��نت  الإ�ص��رائيلية  ال�ص��عودية 
الأخ��رية  ال�ص��نوات  كب��ري يف  ب�ص��كل 
ب�ص��بب امل�ص��لحة الأمني��ة امل�ص��رتكة 
ملواجه��ة تو�ص��ع اإي��ران، الأم��ر الذي 
يوؤكد ح�ص��ب مراقبني، وجود م�صلحة 
ت�ص��نها  الت��ي  للح��رب  اإ�ص��رائيلية 
ال�ص��عودية وحتالفها عل��ى اليمن منذ 
مار���ش 2015 حت��ت �ص��ماعة حماربة 

التو�صع الإيراين.
كما لفتت ال�ص��حيفة اإلى اأن الرابطة 
غري الر�ص��مية بني الريا���ش وتل اأبيب 
بالواق��ع  وم�ص��روطة  مهده��ا  يف  ه��ي 
اجليو �صيا�ص��ي احلايل ال��ذي قد يكون 

عابرًا ح�صب و�صف ال�صحيفة.

اأك��دت �ص��حيفة »الغاردي��ان« الريطاني��ة اأن التاري��خ لن 
يغف��ر لريطانيا بيعها الأ�ص��لحة للنظام ال�ص��عودي واإ�ص��عال 
احل��رب على اليم��ن.. وقال��ت ال�ص��حيفة يف مق��ال للكاتبة اآنا 
�صتافرياناكي�ش ن�صرته اأم�ش: اململكة املتحدة �صاهمت يف حرب 
اليم��ن التي راح �ص��حيتها م��ا يزيد على 57 األف �ص��خ�ش منذ 
اآذار ع��ام 2015، وخلفت 8،4 ماليني �ص��خ�ش يعي�ص��ون على 

امل�صاعدات الغذائية، بالإ�صافة اإلى انت�صار وباء الكولريا.
واأ�ص��افت ال�ص��حيفة: حكوم��ة لن��دن تزع��م اأنه��ا كان��ت يف 
طليعة ال��دول التي قّدمت م�ص��اعدات اإن�ص��انية لليمن، بيد اأن 
القيمة املالية لهذه املعونة �صئيلة للغاية اإذا ما قورنت بتاأثري 
الأ�صلحة التي بيعت لتحالف العدوان الذي تقوده ال�صعودية. 
كما بّينت ال�ص��حيفة اأن هذه »املعونات« لي�صت �صوى �صمادة 

جروح ل�ص��قت يف حماولة لتغطية املوت والإ�ص��ابات والدمار 
والتهجري واملجاعة واملر�ش، �ص��من كارثة من �ص��نع الب�ص��ر 
ي�صهدها اليمن.. واأو�صحت ال�صحيفة اأن احلكومة الريطانية 
تدعي اأن لديها واحدًا من اأكرث اأنظمة �ص��بط الأ�صلحة �صرامًة 
يف الع��امل، لكن الأدل��ة على الهجمات التي نفذت �ص��د املرافق 
الطبي��ة وتالمي��ذ املدار���ش يف اليمن وا�ص��حة، لفت��ة اإلى اأن 
الع��دوان ال��ذي ت�ص��نه ال�ص��عودية عل��ى اليم��ن يعد ال�ص��بب 
الرئي�ص��ي للوفيات والإ�ص��ابات واملجاعات والأمرا�ش يف هذا 
البلد.. ال�ص��حيفة التي اأ�ص��ارت اإلى حم��اولت ترئة حتالف 
العدوان من جرائم احلرب يف اليمن، �صددت على اأن بريطانيا 
والولي��ات املتح��دة هم��ا الداعم��ان الرئي�ص��يان »للتحالف«، 
اإذ قدمت��ا الأ�ص��لحة واملعلوم��ات ال�ص��تخباراتية واخلدمات 
والغط��اء  الع�ص��كري  والتدري��ب  اللوج�ص��تية 

الدبلوما�صي.
واختتم��ت ال�ص��حيفة مقاله��ا بالقول: م��ع تزايد 
الدعوات لفر�ش حظر على ال�صعودية وفر�ش عملية 
�ص��الم يف اليمن، فاإن التاريخ لن يغف��ر لريطانيا ما 
ارتكبته من اأخطاء وخداع و�صوء اإدارة ومناورات 

�صيا�صية من اأجل دعم النظام ال�صعودي املتهور.

معهد أبحاث السالم الدولي:  السعودية تصدرت الدول املستوردة للسالح 

منذ بدء حربها على اليمن ومركز األبحاث “اي إتش إس ماركيت” يؤكد أن السعودية على رأس الترتيب 
العاملي ملستوردي األسلحة، قبل اإلمارات التي تشارك في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

القناة اإلسرائيلية الثانية :منذ 3 سنوات.. نتنياهو يعمل على ترتيب العالقات بني إسرائيل والسعودية 

ا والتقى بن زايد  وحتويلها إلى علنية ورمسية وهيئة البث الصهيونية »مكان«:رئيس أركان االحتالل زار اإلمارات سّرً
وصحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية  تؤكد على الروابط القوية بينها وبني السعودية من أجل  احلرب على اليمن

موقع )بلومبيرغ بيزنس ويك( :بعد كنائس بن سلمان 

في السعودية.. كنيس يهودي في اإلمارات!

صحيفة الجارديان البريطانية: التاريخ لن يغفر لبريطانيا دعم 

نظام سعودي متهور قتل األبرياء ودمر اليمن
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خــــالل أيــــام املشــــاورات:

استشهاد 23 شخصًا وإصابة 40 آخرين وتدمير 569 منشأة منها 62منزلًا

جرائم العدوان

يوم األربعاء| 12 ديسمبر | 
وا�ص��ل العدوان ال�ص��عودي الأمريكي، �ص��ن 
غاراته وق�صفه على عدد من املحافظات، خملفاً 
اإ�ص��ابات واأ�ص��رارًا مادية يف املمتل��كات العامة 

واخلا�صة.
ففي احلديدة اأ�صيب 6 مواطنني بجروح اإثر 
ق�ص��ف مدفعية الغ��زاة واملرتزق��ة على منطقة 

7يوليو ال�صكنية مبديرية احلايل.
و�ص��ن طريان العدوان ال�صعودي الأمريكي 4 

غارات على مديرية الدريهمي.
ويف �ص��نعاء املحافظة �ص��ن ط��ريان العدوان 
ال�ص��عودي الأمريكي غارتني على وادي �ص��هام 

مبديرية احليمة اخلارجية.
ويف �ص��عدة تعر�ص��ت قرى اآهلة بال�ص��كان يف 
مديري��ة رازح احلدودي��ة لق�ص��ف �ص��اروخي 
ومدفع��ي �ص��عودي ت�ص��بب باأ�ص��رار فادحة يف 

منازل وممتلكات املواطنني ونفوق موا�صي.

يوم اجلمعة | 14 ديسمبر | 
وا�ص��ل العدوان ال�ص��عودي الأمريكي، �ص��ن 
غاراته وق�صفه على عدد من املحافظات، خملفا 
اإ�ص��ابات واأ�ص��رارًا مادية يف املمتل��كات العامة 

واخلا�صة.
بج��روح  اأطف��ال   3 اأ�ص��يب  احلدي��دة  فف��ي 

قنبل��ة  انفج��ار  اإث��ر  متفاوت��ة 
عنقودية من خملفات العدوان 
يف قري��ة احل�ص��يب مبديرية 

اجلراحي.
الع��دوان  ط��ريان  و�ص��ن 
ال�صعودي الأمريكي 5 غارات 

عل��ى عدد من امل��زارع يف مديرية 
بي��ت الفقي��ه وغارتني عل��ى مزارع 
املواطن��ني غ��رب منطق��ة املدم��ن 
مبديرية التحيتا فيما �صن 3 غارات 

على منطقة كيلو16 مبديرية احلايل 
وغارت��ني عل��ى منطقت��ي اجلبلية و 

الفازة مبديرية التحيتا و�ص��ن غارتني 
على راأ�ش عي�صى مبديرية ال�صليف.

واألقى طريان العدوان قنابل عنقودية 
على مراعي وم��زارع املواطنني يف عزلة 

املجامل��ة مبديري��ة بي��ت الفقي��ه فيما 

ا�ص��تهدف مرتزقة العدوان ق�صم �صرطة 7 يوليو 
بقذائف املدفعية مبديرية احلايل وجولة ال�صمكة 
مبديري��ة احلوك وق�ص��فوا باملدفعي��ة ممتلكات 
املواطن��ني غرب منطقة املدمن مبديرية التحيتا 
يف ح��ني ق�ص��ف املرتزق��ة باأك��رث م��ن 50 قذيفة 
مدفعي��ة مناط��ق متفرق��ة م��ن مديري��ة التحيتا 
خالل ال�صاعات املا�ص��ية.. ويف حمافظة �صعدة 
�ص��ن ط��ريان الع��دوان ال�ص��عودي الأمريكي 7 

غارات على مناطق متفرقة يف مديرية باقم.
وتعر�ص��ت ق��رى مناط��ق متفرق��ة يف مديرية 
باقم ومنطقة غافرة مبديرية الظاهر احلدودية 
لق�ص��ف �ص��اروخي ومدفعي �ص��عودي ت�ص��بب 

باأ�صرار فادحة يف منازل وممتلكات املواطنني.
ويف �ص��نعاء املحافظة �ص��ن ط��ريان العدوان 
ال�ص��عودي الأمريك��ي غ��ارة على وادي �ص��هام 
مبديري��ة احليم��ة اخلارجي��ة.. ويف املحوي��ت 
�ص��ن طريان العدوان غ��ارة على منطق��ة الهدم 
مبديرية ملحان واألقى قنبلة �ص��وتية فوق بني 
احلم��ادي مبديرية بني �ص��عد.. ويف حجة �ص��ن 
ط��ريان العدوان ال�ص��عودي الأمريكي غار على 

مديرية عب�ش.

يوم السبت | 15 ديسمبر |
وا�ص��ل العدوان ال�ص��عودي الأمريكي، �ص��ن 
غاراته وق�صفه على عدد من املحافظات، خملفا 
�ص��هداء وجرحى واأ�صرارًا مادية يف 

املمتلكات العامة واخلا�صة.
ففي رمية �ص��ن طريان 
غ��ارات   3 الع��دوان 
عل��ى وادي كالبة 
مديري��ة  يف 
ب��الد 

الطعام ما ت�صبب يف ا�صت�صهاد امراأة ونفوق عدد 
من املوا�صي.

ويف احلدي��دة ا�صت�ص��هد مواطن جراء انفجار 
قنبل��ة عنقودية من خملفات العدوان يف مديرية 
التحيت��ا.. و�ص��ن ط��ريان الع��دوان ال�ص��عودي 
الأمريك��ي غارت��ني على اإح��دى الق��رى جنوب 

وادي نخلة �صمال �صرق حي�ش.
واألقى ط��ريان العدوان قنابل �ص��وئية غرب 
مدين��ة احل�ص��ينية مبديري��ة بيت الفقي��ه، فيما 
مكث��ف  بق�ص��ف  الع��دوان  مرتزق��ة  ا�ص��تهدف 
باملع��دلت الثقيل��ة فن��دق الحت��اد والأحي��اء 
املجاورة له مبنطقة 7يوليو ال�ص��كنية مبديرية 
احلايل، وق�ص��ف املرتزقة مدينة ال�ص��عب بعدد 
من قذائ��ف املدفعي��ة يف حني اأطلق��وا 11قذيفة 

مدفعية باجتاه م�صنع كمران.
ويف حمافظة �صعدة اأ�صيب مواطن يف مديرية 
رازح احلدودية بق�صف من قبل قوى العدوان.

كما �صن طريان العدوان ال�صعودي الأمريكي 
غارت��ني عل��ى منطق��ة قه��رة الن���ش يف مديرية 
�ص��حار وغارة عل��ى مديرية �ص��دا احلدودية، 
و�ص��ن 3 غ��ارات عل��ى مديرية 
عل��ى  وغ��ارة  باق��م 
عل��ي  اآل  منطق��ة 

رازح احلدودية.مبديرية 
مناط��ق وتعر�ص��ت  ق��رى 

ومنب��ه  وباق��م  رازح  مديري��ات  يف  متفرق��ة 
ومدفع��ي  �ص��اروخي  لق�ص��ف  احلدودي��ات 
�صعودي ت�صبب باأ�ص��رار فادحة يف منازل 
م�ص��ط  ح��ني  يف  املواطن��ني،  وممتل��كات 

ط��ريان الأبات�ص��ي عل��ى ممتل��كات املواطن��ني 
ط��ريان  �ص��ن  املحوي��ت  ويف  باق��م..  مبديري��ة 
العدوان غ��ارة على مزرعة مواط��ن يف مديرية 

اخلبت.

يوم األحد 16 ديسمبر 2018 | 
وا�ص��ل الع��دوان ال�ص��عودي الأمريكي �ص��ن 
املحافظ��ات  خمتل��ف  عل��ى  وق�ص��فه  غارات��ه 
واملناط��ق اليمني��ة خملف��ا �ص��هيدين واإ�ص��ابة 
والدهم يف البي�صاء واإ�صابة مواطن يف احلديدة 

واأ�صرارا مادية يف املمتلكات.
يف البي�ص��اء اأفاد م�ص��در حملي عن ا�صت�صهاد 
طفل��ني واإ�ص��ابة والدهم بجروح جراء ق�ص��ف 
ط��ريان العدوان ل�ص��احنتهم بغارتني يف منطقة 

حرية يف الوهبية مبديرية ال�صوادية.
ويف احلدي��دة اأ�ص��يب مواط��ن جراء ق�ص��ف 
مرتزق��ة الع��دوان عل��ى من��ازل املواطن��ني يف 
واملرتزق��ة  الغ��زاة  ق�ص��ف  كم��ا  الدريهم��ي.. 
باملدفعي��ة الثقيل��ة مزارع املواطن��ني يف منطقة 
اجل��اح الأ�ص��فل.. هذا وق�ص��فت ق��وى العدوان 
مديري��ة الدريهمي باأكرث م��ن 50 قذيفة مدفعية 
واأك��رث من 7 غارات خالل ال�ص��اعات املا�ص��ية، 
فيم��ا �ص��نت غارت��ني �ص��مال منطق��ة العي�ص��ي 
باملدينة.. ويف �ص��عدة �ص��ن العدوان غارة على 
احلدودي��ة،  رازح  مبديري��ة  احلجل��ة  منطق��ة 
فيما �ص��هدت قرى اآهلة بال�ص��كان بذات املديرية 
ق�ص��فا مدفعي��ا �ص��اروخيا متوا�ص��ال.. اأم��ا يف 
ذم��ار ف�ص��ن طريان الع��دوان غارت��ني على قاع 
احلق��ل مبديري��ة �ص��وران اآن���ش.. ويف اجلوف 

�ص��ن 4 غارات على منطقة رحوب مبديرية برط 
العنان.

يوم االثنني 17 ديسمبر 2018 |
وفيه اأفاد م�صدر حملي عن اإ�صابة 6 مواطنني 
بينهم طف��ل بحالة خطرة اإثر اعت��داءات العدو 

على عدة مناطق يف احلديدة.
واأو�صح اأن طفال اأ�ص��يب بر�صا�صة يف راأ�صه 
اأطلقها الغزاة واملرتزقة اأثناء رعيه للموا�ص��ي 

يف منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا.
ه��ذا واأطلق الغ��زاة واملرتزقة اأك��رث من 12 
قذيف��ة مدفعية بالقرب من فندق الواحة وغرب 
م�ص��نع مي��اين مبديرية احلايل، كم��ا اأطلقوا 10 

قذائف مدفعية �صرق قرية املنظر.
و�ص��ن ط��ريان العدوان 3 غ��ارات على اخلط 

العام يف منطقة الزبيلة مبديرية ال�صحي.
ويف �ص��عدة �ص��ن العدوان غارة على مديرية 
الظاه��ر، فيم��ا �ص��هدت ق��رى اآهل��ة بال�ص��كان يف 
�ص��اروخيا  ق�ص��فا  احلدودي��ة  منب��ه  مديري��ة 

ومدفعيا �صعوديا.
اأما يف حجة ف�صن غارة على مديرية ميدي.

ويف جن��ران �ص��ن ط��ريان الع��دوان 14 غارة 
على مواقع متفرقة يف قب�ص��ة اجلي�ش واللجان، 
منها 11 غارة وعدد من ال�صواريخ مبروحيات 
الأبات�ص��ي على مواقع مت تطهريها يف �ص��حراء 

الأجا�صر قبالة جنران.
ويف جيزان �صن العدوان 5 غارات على مواقع 
�ص��يطر عليها اجلي�ش واللجان ال�صعبية يف وقت 

�صابق قبالة جبل قي�ش و�صرق جبل جحفان.

اأكد املتحدث با�صم القوات امل�صلحة العميد يحيى �صريع، ان حتالف العدوان مل يلتزم بالتهدئة يف حمافظة احلديدة 
ح�ص��ب ما مت اإعالنه يف ختام م�ص��اورات ال�صويد .. وقال العميد �ص��ريع يف موؤمتر �صحفي عقده يوم ال�صبت ب�صنعاء اأن 

طريان العدوان �صن يف اليوم الأول بعد امل�صاورات اجلمعة 14 دي�صمر اجلاري ، 21 غارة منها ع�صر 
غارات ا�ص��تهدفت مناطق الفازة والتحيتا والدريهمي ومدينة احلديدة، ويوم اأم�ش ال�صبت �صن 38 
غ��ارة منه��ا 12 غارة على مدينة احلديدة و منطقة كيلو 16 اأو مثلث املوت وغارات على ال�ص��ليف 

وبيت الفقيه ، ا�صت�صهد على اإثرها خم�صة مواطنني يف خرق وا�صح لتفاق التهدئة.
وا�ص��اف متح��دث القوات امل�ص��لحة " األق��ى طريان الع��دوان قناب��ل عنقودية على مراع��ي ومزارع 

املواطنني يف بيت الفقيه وتعر�ص��ت اأحياء مدينة ال�ص��الح لق�ص��ف مدفعي ع�ص��وائي من قبل املرتزقة ، 
وهناك حماولة ت�ص��لل م�ص��نودة بغطاء ناري وق�ص��ف مدفع��ي يف الدريهمي، كما ح��اول املرتزقة 

الت�صلل بالتزامن مع ق�صف مدفعي مكثف يف ا لدريهمي.
وتابع العميد �ص��ريع " �ص��بق واأن اأكدنا حر�ش القوات امل�صلحة اليمنية على تهيئة 
الأجواء املنا�ص��بة للتهدئة اإل اأن العدوان ا�ص��تمر يف �ص��ن الغارات اجلوية والق�صف 

ونوؤكد اليوم اأن قواتنا لن ترتدد يف الرد على اأي اعتداءات".
وا�صتعر�ش متحدث القوات امل�صلحة اعتداءات ونتائج العدوان منذ اليوم الأول 

لنطالق امل�ص��اورات يف ال�ص��ويد قائال " �ص��ن طريان العدوان)236( غارة جوية على مناطق متفرقة اأثناء م�ص��اورات 
ال�صويد، منها يوم اخلمي�ش 6 دي�صمر 28غارة معظمها على نهم و�صعدة واحلديدة، ويوم اجلمعة 7دي�صمر 19غارة 
منها 13غارة على رازح وباقم واملالحيط ب�ص��عدة، ويوم ال�ص��بت 8 دي�صمر 25غارة، ويوم الحد 9دي�صمر 
15غارة، ويوم الثنني 10دي�صمر 27غارة، ويوم الثالثاء 11دي�صمر 30غارة، ويوم الأربعاء 12دي�صمر 
15غ��ارة، ويوم اخلمي�ش 13دي�ص��مر 18غارة، بالإ�ص��افة اإلى 38غارة ، وما تبقى �ص��نها طريان العدوان 

ال�صعودي الأمريكي.

استشهاد 23 شخصًا وإصابة 40 آخرين
واأو�ص��ح �ص��ريع ب��اأن الغ��ارات على عدد م��ن املحافظ��ات اأدت اإلى ا�صت�ص��هاد 23 �صخ�ص��ا منهم 
خم�ص��ة رجال و�صبع ن�صاء وخم�ص��ة اأطفال، اأما اجلرحى فقد بلغوا 40 جريحاً منهم 18 من 
الرجال و10ن�ص��اء و12طفاًل، وت�ص��ررت جراء ا�ص��تمرار العدوان وخالل اأيام امل�ص��اورات 
569 من�ص��اأة منها 62منزًل تعر�ص��ت للتدمري و507 من�ص��اأة تعر�ص��ت لأ�صرار خمتلفة، 
كما ت�ص��ررت 65حماًل جتارياً، وا�ص��تهدف العدوان خالل نف���ش الفرتة 46 مزرعة منها 

23مزرعة يف حمافظة احلديدة ونفوق 17 من املا�صية".



على وق����ع االنتصار السياس����ي الذي أحرزه املف����اوض اليمني املس����تند إلى ركن 
صمود اجليش واللجان وبس����الة أبطال امليدان وصبر الشعب اليمني األصيل كانت 
ق����وى العدوان ومرتزقته����م تتهاوى في جبه����ات ما وراء احلدود وف����ي ذات الوقت 
الذي دخلت فيه احلديدة س����اعة الصفر لسريان هدنة عسكرية وفقًا خملرجات 

مش����اورات السويد كانت أنامل جيش����نا وجلاننا تقصقص آخر محاوالت 
مرتزق����ة العدو الفاش����لة في التس����لل حتت جنح اللي����ل إلى أي 

من الثغرات في س����احل شاس����ع ومفتوح.. فيما كانت جنران 
وجيزان تشهدان عمليات هجومية نوعية وساخنة وتطهير 
مواقع والسيطرة على أخرى واغتنام أسلحة نوعية وحالة 
ه����روب جماعي ملرتزقة اجليش الس����عودي وجنوده أما نهم 

التي ش����هدت تصعيد ملرتزقة العدوان احملس����وبن على حزب 

اإلصاح فقد كانت حصيلة تصعيد أسبوع واحد قرابة 700 منافق لقوا مصرعهم 
بينه����م قيادات بارزة.. ما يؤكد على أن زم����ام األمور ما تزال بيد أبطالنا وعلى 

أن سعي العدو املستميت للحصول على أوراق سياسية يفاوض بها مجرد رمي 
باملزي����د من مرتزقته الرخاص إلى جحي����م بأس اجليش واللجان 

الششعبية وأمام العدو خياران ال ثالث لهما إما الهزمية اليوم أو 
الهزمية غدًا ال خيار آخر غيرهما فالش����عب اليمني بجيشه 

وجلان����ه اختار أن ينتص����ر ولو بقي الده����ر محاربًا 
وقدم انه����ارا من الدم����اء فاملذل����ة والعيش بهوان 

ال يتقبله الش����عب اليمني.. هن����ا كالعادة نوجز 
إجنازات ابطال امليدان فإلى تفاصيل بش����ائر 

النصر خال األيام القليلة املاضية:
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وزع الإع��الم احلرب��ي الأحد املا�ص��ي م�ص��اهد جديدة 
لعملية اقتحام جماهدي اجلي�ش واللجان ال�صعبية مواقع 

مرتزقة اجلي�ش ال�صعودي �صرقي ال�صدي�ش بنجران.
ووثقت عد�ص��ة الإعالم احلربي بدء العملية الهجومية 
بتم�ص��يط حت�ص��ينات املنافق��ني بقذائف ال��� "اآر بي جي" 

واملعدلت املتو�صطة واخلفيفة.
واأظهرت امل�صاهد حلظة تقدم جماهدي اجلي�ش واللجان 
ال�ص��عبية لقتح��ام مواق��ع مرتزق��ة اجلي�ش ال�ص��عودي 

والتنكيل بهم ودحرهم منها.
كم��ا وثق��ت حلظ��ة ف��رار اأع��داد م��ن مرتزق��ة اجلي�ش 
ال�ص��عودي وتركهم ملواقعهم واأ�صلحتهم وراءهم، وفرار 
عدد من املدرعات والأطقم الع�ص��كرية، يف �صورة تعك�ش 

مدى ذل من يقاتلون بال ق�صية.
ت  �ص��د ر و

عد�ص��ة الإعالم احلربي عددا من خيام 
ومع�صكرات مرتزقة اجلي�ش ال�صعودي 

تق��ع بالق��رب م��ن املواق��ع الت��ي مت��ت 
ال�صيطرة عليها يف �صرقي ال�صدي�ش.

كم��ا اأظهرت اغتنام املجاهدين اأ�ص��لحة 
وذخائر وقذائف "اآر بي جي" ونواظري يف 

املواقع التي متت ال�صيطرة عليها.
كم��ا متك��ن جماه��دو اجلي���ش واللج��ان 

ال�ص��عبية م��ن تدم��ري اآلية ملرتزق��ة اجلي�ش 
ال�ص��عودي قبال��ة منف��ذ اخل�ص��راء بعب��وة 

نا�صفة ما اأدى اإلى م�صرع طاقمها.
وقتل وجرح عدد من اجلنود ال�صعوديني اإثر 

عملية هجومية �صنها جماهدو اجلي�ش واللجان 
على مواقع اجلي�ش ال�صعودي يف جنران.

واأكد م�صدر ع�صكري مقتل عدد من الع�صكريني 
ال�ص��عوديني واإ�ص��ابة اآخري��ن يف الهج��وم ال��ذي 

ف  �ص��تهد الع�ص��كري ا احلم��اد  موق��ع 
اغتن��م  كم��ا  ال�ص��عودي، 

املجاهدون اأ�صلحة متنوعة.
كما متكن اأبطال اجلي�ش واللجان 

ال�ص��عبية من تدم��ري طقم��ني للمرتزقة 
يحمالن عددا منهم بعبوتني نا�ص��فتني 

يف �ص��حراء الجا�ص��ر قبالة 
جنران.

وزع الإع��الم احلربي ال�ص��بت املا�ص��ي 
مواق��ع  اقتح��ام  لعمي��ة  نوعي��ة  م�ص��اهد 
للجي���ش ال�ص��عودي �ص��رقي جب��ل الدود 

بجيزان.
ووثق��ت امل�ص��اهد جانبا م��ن العملية 
النوعية التي بداأت بدك مواقع اجلي�ش 
ال�ص��عودي ب�صلية �ص��واريخ من نوع 
حت�ص��ينات  دك  مت  وكذل��ك  زل��زال1 
ال�ص��عودي  اجلي���ش  ومتار���ش 
ال� P10 حمققة  بقذائ��ف  ومرتزقته 

اإ�صابات مبا�صرة.
وتقدم��ت وح��دات خا�ص��ة م��ن 
واللج��ان  اجلي���ش  جماه��دي 
ال�صعبية لقتحام مواقع اجلي�ش 
املجاه��دون  وب��داأ  ال�ص��عودي، 
بال�ص��تباك املبا�ص��ر مع حامية 
ي�ص��مد  مل  حي��ث  املواق��ع، 
اجلي�ش ال�ص��عودي ومرتزقته 
بعده��ا  لذوا  حلظ��ات  اإل 

بالفرار.
الإعالم  ووثق��ت م�ص��اهد 
احلرب��ي حلظة فرار اأعداد 
ال�ص��عودي  اجلي���ش  م��ن 
م�ص��هد  يف  ومرتزقت��ه 
الألع��اب  �ص��باق  ي�ص��به 
الأوملبي��ة، حي��ث كانت 
املجاهدي��ن  طلق��ات 
البع���ش  تتخط��ف 
منه��م، لت��رتك جثثهم 

يف �صاحات املواجهة.
واأظهرت امل�ص��اهد جثث ع��دد ممن لقوا 
م�ص��ارعهم من قوات العدو يف املواقع التي 

متت مهاجمتها �صرقي جبل الدود.
ويف حماولة يائ�ص��ة �صن طريان العدوان 
غ��ارات لإعاق��ة تق��دم املجاهدي��ن لكنها مل 
ت�ص��ب اإل اجلنود ال�ص��عوديني ومرتزقتهم 

الذين لذوا بالفرار.
م�ص��اهد العملية النوعي��ة يف جيزان التي 
نفذتها وحدات خا�صة من جماهدي اجلي�ش 
واللج��ان ال�ص��عبية ما هي اإل ر�ص��الة توؤكد 
لق��وى العدوان باأن الذهاب اإلى م�ص��اورات 
ال�صويد ومد يد ال�ص��الم مل ياأت من �صعف، 
ولكن اإذا ما اأرادت قوى العدوان موا�ص��لة 
القتالي��ة  الوح��دات  جمي��ع  ف��اإن  املعرك��ة 
جاهزة لتلقني العدو �صربات منكلة مبمالك 
النف��ط حت��ى ي�ص��مع عويله��م اإل��ى مغارب 

الأر�ش وم�صارقها.
للجي���ش  اجلوي��ة  الدفاع��ات  متكن��ت 
واللجان ال�صعبية يوم اخلمي�ش املا�صي من 
اإ�ص��قاط طائرة جت�ص�صية لقوى العدوان يف 

وادي جارة بجيزان.
ال�ص��اروخية  الق��وة  ا�ص��تهدفت  كم��ا 
ال�ص��عبية  واللج��ان  للجي���ش  واملدفعي��ة 
ال�ص��عودي  اجلي���ش  ملرتزق��ة  اجتمع��ات 
الق��وة  اأطلق��ت  حي��ث  جي��زان  قط��اع  يف 
ال�صاروخية 4 �ص��واريخ "زلزال1" حملي 
ال�ص��نع عل��ى جتمع��ات ملرتزق��ة اجلي���ش 
ال�صعودي �ص��رق اخلوبة وحققت اإ�صابات 
مبا�ص��رة فيم��ا ق�ص��فت املدفعي��ة جتمعات 
م��ن  بع��دد  ال�ص��عودي  اجلي���ش  ملرتزق��ة 
القذائف �ص��رق جبل الدود يف ذات اجلبهة، 
موؤكدا اأن الق�ص��ف املدفعي حقق اإ�ص��ابات 

مبا�صرة يف �صفوف واآليات املرتزقة.

نف��ذت ق��وى العدوان 
الأمريك��ي،  ال�ص��عودي 
الثالثاء، عملية ت�صلل على 
واللج��ان  اجلي���ش  مواق��ع 
ال�ص��عبية يف ال�ص��احل الغربي 
بعد �ص��اعات من �ص��ريان اتفاق 

وقف اطالق النار.
 واأفاد م�صدر ع�صكري يف احلديدة 
اأن قوى العدوان نفذت عملية ت�ص��لل 
عل��ى مواق��ع اجلي�ش واللج��ان جنوب 

جبهات ما وراء احلدود شهدت عمليات هجومية نوعية وساخنة وتطهير مواقع والسيطرة على أخرى واغتنام أسلحة وحالة هروب جماعي ملرتزقة اجليش السعودي
الساحل 
الغربي

اغتنام أسلحة والسيطرة على مواقع بنجران في سلسلة

 اقتحامات نوعية ألبطال اجليش واللجان

■ جيزان■ نجــــــران

اإلعالم احلربي يوزع مشاهد لعملية اقتحام نوعي شرق جبل الدود



ق��ال م�ص��در ع�ص��كري : اأن جماهدو اجلي�ش واللج��ان متكنوا من 
�ص��د زحفاً للمنافقني يف حريان ب�حجة وم�ص��رع واإ�صابة الع�صرات 

منهم بينهم قيادات وتدمري واإعطاب 6 اآليات
واأ�ص��اف اأن اأبط��ال اجلي�ش واللجان ال�ص��عبية متكنوا من تدمري 
3 اآلي��ات حممل��ة باملنافقني بعبوات نا�ص��فة غرب حريان وم�ص��رع 

وا�صابة من عليهن 
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ً

الأر�ش وم�صارقها.
للجي���ش  اجلوي��ة  الدفاع��ات  متكن��ت 
واللجان ال�صعبية يوم اخلمي�ش املا�صي من 
اإ�ص��قاط طائرة جت�ص�صية لقوى العدوان يف 

وادي جارة بجيزان.
ال�ص��اروخية  الق��وة  ا�ص��تهدفت  كم��ا 
ال�ص��عبية  واللج��ان  للجي���ش  واملدفعي��ة 
ال�ص��عودي  اجلي���ش  ملرتزق��ة  اجتمع��ات 
الق��وة  اأطلق��ت  حي��ث  جي��زان  قط��اع  يف 
ال�صاروخية 4 �ص��واريخ "زلزال1" حملي 
ال�ص��نع عل��ى جتمع��ات ملرتزق��ة اجلي���ش 
ال�صعودي �ص��رق اخلوبة وحققت اإ�صابات 
مبا�ص��رة فيم��ا ق�ص��فت املدفعي��ة جتمعات 
م��ن  بع��دد  ال�ص��عودي  اجلي���ش  ملرتزق��ة 
القذائف �ص��رق جبل الدود يف ذات اجلبهة، 
موؤكدا اأن الق�ص��ف املدفعي حقق اإ�ص��ابات 

مبا�صرة يف �صفوف واآليات املرتزقة.

نف��ذت ق��وى العدوان 
الأمريك��ي،  ال�ص��عودي 
الثالثاء، عملية ت�صلل على 
واللج��ان  اجلي���ش  مواق��ع 
ال�ص��عبية يف ال�ص��احل الغربي 
بعد �ص��اعات من �ص��ريان اتفاق 

وقف اطالق النار.
 واأفاد م�صدر ع�صكري يف احلديدة 
اأن قوى العدوان نفذت عملية ت�ص��لل 
عل��ى مواق��ع اجلي�ش واللج��ان جنوب 

فيه��ا  ا�ص��تخدمت  حي���ش  مديري��ة  غ��رب 
موؤك��دا  الأ�ص��لحة اخلفيف��ة واملتو�ص��طة، 

اف�صال عملية الت�صلل.
واأ�ص��اف املرا�ص��ل اأن جراف��ة ع�ص��كرية 
مدين��ة  �ص��رق  حت�ص��ينات  بعم��ل  قام��ت 

ال�صباب ب�صارع ال�90 مبديرية احلايل.
كما ا�ص��تهدفت قوى الع��دوان مبعدلت 
ر�صا�صة قرية الزعفران يف كيلو16 و مدينة 

ال�صباب.
احلرب��ي  الع��دوان  ط��ريان  وحل��ق 

�ص��ماء مدين��ة احلدي��دة  والتج�ص�ص��ي يف 
وع��دد م��ن مديرياته��ا من��ذ ال�ص��باح بعد 
�ص��اعات من اعالن وقف اإط��الق النار وفقا 

لتفاق اإ�صتكهومل.
للق��وات  الر�ص��مي  املتح��دث  اأف��اد  كم��ا 

امل�صلحة يف بيان له 
اأن جماهدي اجلي�ش واللجان ال�ص��عبية 
ت�ص��لل  حم��اولت  اف�ص��ال  م��ن  متكن��وا 
كثي��ف  ق�ص��ف  م��ع  بالتزام��ن  للمنافق��ني 
مدين��ة  عل��ى  وال�ص��واريخ  باملدفعي��ة 

وقتل��ى  اجتاه��ات  ع��دة  م��ن  الدريهم��ي 
وجرحى يف �صفوفهم

قتل��ى  الع�ص��كري:  املتح��دث  واأ�ص��اف 
خ��الل  املرتزق��ة  �ص��فوف  يف  وجرح��ى 
الت�ص��دي لت�ص��للهم باجتاه مواق��ع قواتنا 

جنوب #اجلاح الأ�صفل
موؤكدا م�ص��رع القيادي املرت��زق العقيد 
"ح�صني ابو حوريه " قائد اأحدى الكتائب 
للمرت��زق ط��ارق عفا���ش وقائ��د  التابع��ة 
ماي�صمى مبكافحة الإرهاب يف عدن �صابقاً . 

متكن اأبط��ال اجلي�ش واللجان ال�ص��عبية 
من �ص��د زحف وا�ص��ع للمنافقني يف احلول 
الق��رن  ب��ارق وخل��ف  وبن��ي  وال�ص��بوعة 
وخل��ف ال�ص��لطاء واح��راق مدرع��ة واآلية 
وم�صرع وا�ص��ابة عدد من املنافقني وفرار 
من تبقى دون حتقيق اي تقدم وا�صتهداف 
جتمعاته��م ب�ص��اروخ زل��زال1 كم��ا ك�ص��ر 
باجت��اه  للمنافق��ني  ثال��ث  زح��ف  اأبطالن��ا 
ال�صلطاء يف احلول وخلف القرن بجبهة نهم 
و�ص��قوط قتلى وجرح��ى معظمهم بعبوات 

نا�صفة
واللج��ان  اجلي���ش  جماه��دي  نف��ذ  كم��ا 
ال�ص��عبية 4 عملي��ات هجومي��ة يف اأوق��ات 
متفرق��ة على مواق��ع املنافق��ني يف  العملية 
الأولى ا�ص��تهدفت مواقع املنافقني يف عيدة 
باملجاوح��ة والعملي��ة الثاني��ة ا�ص��تهدفت 

واحلم��راء  النه��ود  يف  املنافق��ني  مواق��ع 
ا�ص��تهدفت  فيم��ا  بالقت��ب 

التباب  الثالث��ة  العملي��ة 
ال�ص��ود باأطراف حريب 

نهم و�ص��قوط عدد من 
يف  واجلرحى  القتل��ى 
املنافق��ني  �ص��فوفهم 

العملي��ات  خ��الل 
 7 بينه��م  الهجومي��ة 

بعمليات قن�ش 
فيم��ا �ص��ن جماه��دو اجلي���ش واللج��ان 
ال�صعبية عملية هجومية رابعة على مواقع 
بجبه��ة  والنحري��ن  عبي��دان  يف  املنافق��ني 
املجاوحة يف نهم وم�صرع وجرح اعداد من 
املنافق��ني خ��الل العملي��ة الهجومية وفرار 

من تبقى من مواقعهم.

كما 
اأبطالن��ا  اأف�ص��ل 
اإف�ص��ال حماولت ت�ص��لل 
للمرتزقة بجبهة نهم وخ�ص��ائر 

فادحة يف الرواح والعتاد 
كم��ا لقي القي��ادي املناف��ق العميد الركن 
طاهر حمي��د املحمدي ال�ص��رعبي رئي�ش ما 
ي�ص��مى �صعبة هند�صة اللغام يف حمور تعز 

م�صرعه 
ن  ا بن��ري
جلي���ش  ا
واللج��ان ال�ص��عبية يف جبه��ة 
نهم.. وكان املتحدث با�صم القوات امل�صلحة 
العمي��د يح��ي �ص��ريع ق��د ك�ص��ف يف موؤمتر 
�ص��حفي بالعا�ص��مة �ص��نعاء ي��وم الأثنني 
 700 مايرب��و  ع��ن  �ص��قوط  ع��ن  املا�ص��ي 
مرت��زق بني قتي��ل وجريح خالل الت�ص��عيد 
الأخري الذي ي�صنه املرتزقة عقب لقاء جمع 
ق��ادة حزب الإ�ص��الح ب��ويل عه��د ايو ظبي 

حممد بن زايد.

نفذ اأبطال اجلي�ش واللجان ال�ص��عبية عمليتني 
مواق��ع  عل��ى  متفرق��ني  وقت��ني  يف  هجوميت��ني 
املرتزق��ة يف التب��اب ال�ص��ود يف جبه��ة ال�ص��يق 
مبديري��ة �ص��رواح و�ص��قوط قتل��ى وجرح��ى يف 
�ص��فوفهم فيم��ا كانت .. كم��ا لقي الع�ص��رات من 
املنافقني م�صرعهم خالل عملية هجومية وق�صف 

مدفعي على مواقعهم يف النجد بجبهة �صرواح

•  اإف�ص��ال حماولة ت�ص��لل للمنافقني يف 
اجلر�ص��ب مبديرية الغي��ل وانفجار عبوة 
نا�صفة وم�صرع واإ�صابة عدد يف �صفوفهم

املنافقني  اغارة عل��ى مواقع  • عملي��ة 
و�ص��قوط  وال�ص��عف  بخ��ب  املها�ص��مة  يف 
قتلى وجرحى يف �ص��فوفهم جلهم بتفجري 

ثكناتهم الع�صكرية بعبوات نا�صفة 

التصدي لزحفني 
واسعني قبالة منفذ علب

واللج��ان  اجلي���ش  جماه��دو  ت�ص��دى 
ال�ص��عبية ي��وم الثن��ني املا�ص��ي، لزحف��ني 
وا�ص��عني نفذهما مرتزقة اجلي�ش ال�صعودي 
قبال��ة منفذ علب بع�ص��ري ا�ص��تمر ل�ص��اعات 

بغطاء جوي مكثف.
ع��دد  م�ص��رع  ع�ص��كري  م�ص��در  واأف��اد 
كبري م��ن مرتزقة اجلي�ش ال�ص��عودي خالل 
ا�ص��تمرا  له��م  زح��ف  ملحاولت��ي  الت�ص��دي 
ل�ص��اعات وبغط��اء جوي للط��ريان احلربي 

والأبات�صي قبالة منفذ علب بقطاع ع�صري.
املدفع��ي  ال�ص��ناد  �ص��الح  ق�ص��ف  كم��ا 
جتمع��ات مرتزقة اجلي�ش ال�ص��عودي قبالة 
منفذ علب وغرب جمازة واإ�صابات مبا�صرة  
بعدد من القذائف و�صقوط قتلى وجرحى يف 

�صفوفهم.

جبهات ما وراء احلدود شهدت عمليات هجومية نوعية وساخنة وتطهير مواقع والسيطرة على أخرى واغتنام أسلحة وحالة هروب جماعي ملرتزقة اجليش السعودي
الساحل 
 يقظة عالية ألبطال اجليش واللجان الشعبية والتصدي حملاوالت تسلل فاشلة ملرتزقة الغزوالغربي

اإلعالم احلربي يوزع مشاهد لعملية اقتحام نوعي شرق جبل الدود
■ نهم:■ عسير

عمليات هجوميـة والتصدي لـ 3 زحوفات ومصرع 
700 منافق خـالل التصعيد األخير في نهم أكثر من  يذ

4تنف

■ مارب: ■ حيران / حجة:■ الجوف:
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بأنه���ا  األولي���ة  اإلس���عافات  تع���رف 
إجراءات طبية بس���يطة ومؤقتة يقوم 
بها ع���ادًة غير اخملتص طبيًا ملس���اعدة 
مص���اب أو مريض للتحس���ن من وضعه 
الصح���ي، ب���أدوات ومه���ارات بس���يطة 
قبل وص���ول طاقم اإلس���عاف اخملتص، 
إذ تعتم���د اإلس���عافات األولية على فن 
التقني���ات االس���تراتيجية املهمة التي 
قد تنقذ حياة اآلخرين بأبس���ط وأقل 

األدوات.

*إصابات احلروب
إسعاف إصابات الرصاص:  

�ص��اأجعلها  ولك��ن  متع��ددة  ح��الت  ع��دة  هن��اك 
خمت�ص��رة . تذك��ر ه��ذه الأم��ور!! _اأغل��ب الحي��ان 
هن��اك خمرج للر�صا�ص��ة .  املخرج اك��ر من املدخل 

.  املخرج لي�ش م�ص��تويا دائما. خ�صو�صا اإذا ا�صيب 
العظم.  

الن��زف الداخلي ومتزق الن�ص��جة اأك��ر مما تراه 
عين��ك. خ�صو�ص��ا البطنية، عالم��ة النزيف 

الداخل��ي ه��و النتف��اخ البطن��ي وتغري 
ل��ون اجللد اإل��ى وردي وعندما تكون 
الإ�صابة جديدة ملم�ش البطن يكون 
وكاأن��ك ت�ص��ع ي��دك عل��ى ك��وم من 
القطن . اأما اإن كانت الإ�صابة قدمية 

فيك��ون ملم�ش البط��ن متحجر ولونه 
ازرق. وه��ذا احل��ال  عل��ى  بنف�ص��جي 

ينطب��ق عل��ى منطق��ة الع�ص��الت 
�ص��تتقل�ش  فالع�ص��لة  اأي�ص��ا 

ويق�ص��ى م��كان اجل��رح من 
جراء هذا . 

الر�صا�ص��ة:   مدخ��ل   
يك��ون بعر���ش قط��ر قلم 
املخ��رج  ام��ا  الر�ص��ا�ش 

فاأحيانا يكون بعر�ش قطر 
لإن  ؟؟؟؟  .مل��اذا  الرتقال��ة 

الر�صا�ص��ة تدخل ب�صكل لولبي 

وعندما تخرج تاأخذ معها ما كان ورائها من ان�ص��جة 
وتدفعه اإلى اخلارج ب�ص��كل ا�صبه بانفجاري ) ينكت 

اللحم نكت ( 

إصابات الرأس:
 99% منه��ا قاتل��ة ولك��ن 
احين��ا ق��د ل تك��ون. فهن��ا 
يجب ان تك��ون حذرا ...اإن 
اأوقفت الدم ميوت ال�صخ�ش 
امل�صاب وذلك لتجمع الدم يف 
اجلمجمة و�ص��غطه على املخ . 
كل ما يتوجب عمله هو ان ت�ص��ع 
كتف��ي امل�ص��اب عل��ى فخذيك 
وت�صع ال�صا�ش على اجلرح 
وب��دون �ص��غط ق��وي ) ل 
متن��ع الدم م��ن اخلروج ( 
م�صت�ص��فى  هن��اك  كان  اإن 
ميداين قريب ينقل امل�صاب 
امل�صت�ص��فى  اإل��ى  مبا�ص��رة 
.  دائم��ا راق��ب امل�ص��اب، فقد 

يتوق��ف عن التنف�ش فج��اأة . لي�ش معنى هذا اأنه مات 
فالقلب ينب�ش لعدة دقائق من بعد توقف التنف�ش. 

إصابات الصدر بالرصاص:
 اإن اأ�صيب ال�صخ�ش ب�صدره بر�صا�صة او طعن مع 
نزيف �صديد كل ما تريد ان تعمله هو ان جتلب قطعة 
من كي�ش بال�صتيك وتق�ش منه قطعة بحجم كف يدك 
وت�صعها على اجلرح وتل�صقها من ثالث اطراف فقط 
وت��دع الطرف الرابع بدون ل�ص��ق حتى ت�ص��مح للدم 
باخلروج ... اإن مل تفعل ذلك امل�صاب لن ي�صتطيع اأن 
يتنف�ش ... واإن اغلقت الربع منافذ جميعا �ص��يغرق 
امل�ص��اب بدمه ومتتل��ئ الرئتان بالدم �ص��ريعا فتذكر 
اأترك ق�ص��م بدون ل�ص��ق. �صع امل�ص��اب على فخذيك 
متكاأ عل��ى الطرف امل�ص��اب ...يعني الرئة ال�ص��ليمة 
تك��ون العل��ى والرئة امل�ص��ابة اإلى ط��رف الأر�ش. 
ل تن�ص��ى رفع��ه قلي��ال على فخذي��ك حتى ي�ص��تطيع 
التنف�ش.  اإن كان هناك خمرجا للر�صا�ص��ة من الظهر 
فباإمكانك ان ت�صع ال�صا�ش على اجلرح كامال ول�صقه 
وعليك ان تتجنب ان ت�ص��غط ب�صكل كبري يكون معه 
موت ال�ص��خ�ش خنقا . اذكر ه��ذه املعلومة الخرية 
ل�صت مقلال لقدرات امل�صعف ولكن احلالة النف�صية لها 
تاأثريها فانت لن تكون مرتاحا 100% مع �صخ�ش قد 

ميوت بني يديك. وللموت رهبة. 

الكماشة املزدوجة: 
ُتعد اأحد اأ�ص��اليب التطويق الرئي�صية والتي 
تق��وم اأ�صا�ًص��ا عل��ى مهاجمة اأجنح��ة اجلي�ش 
اأثن��اء املعركة، فيم��ا تقوم الق��وات املتحركة 
�صواء كانت م�صاة خفيفة اأو فر�صان اأو دبابات 
اأو ناق��الت جن��ود مدّرع��ة مبحاول��ة اقتح��ام 

�ص��رعتها  با�ص��تخدام  ال�ص��فوف 
القتالي��ة  وقدرته��ا  الفائق��ة 
وبالتايل تتمركز وراء اخلطوط 
اخللفي��ة للعدو لتغل��ق احللقة 
ح��ول الق��وات املعادي��ة التي 
ت�ص��بح حما�ص��رة م��ن كاف��ة 

اجلهات.
ويختل��ف الأمر حال وجود 

كاملحيط��ات  طبيع��ي  عائ��ق 
واجلب��ال عل��ى اأح��د جوانب 

بحي��ث  املعرك��ة  اأر���ش 
الفردية  الكما�ص��ة  ت�صبح 

كافي��ة بتطويق الق��وات املعادي��ة وذلك لقيام 
العائ��ق الطبيع��ي بعم��ل ال�ص��لع الأخ��ر م��ن 

الكما�صة.
التكتي��ك الثال��ث: والذي 

�ص��يوًعا  الأق��ل  ُيع��د 
قيام  هو  للتطويق 

قوات متحركة باقتح��ام اإحدى جبهات العدو 
الع�ص��كرية ثم النت�ص��ار يف اجتاهني خمتلفني 
كح��د اأدنى خلف خط��وط الع��دو، بعدها يتم 
اإمت��ام التطويق بالكامل، وه��و اأقل التكتيكات 
للق��وات  فر�ص��ة  يتي��ح  حي��ث  املُ�ص��تخدمة 
املُدافع��ة لتدم��ري الوح��دات املعادي��ة الت��ي 
قام��ت بتنفيذ القتحام كم��ا يعّر�ش الوحدات 
املهاجم��ة نف�ص��ها للتطويق اإذا �ص��محت كفائة 
ي�ص��لح  بذل��ك، وعلي��ه ل  املدافع��ة  الق��وات 
هذا التكتي��ك اإل يف عمليات احل��رب اخلاطفة 
والت��ي ل يتم اللج��وء اإليها اإل يف حالة ت�ص��ّيد 
القوات املهاجمة للموق��ف باأكمله عالوة على 
الأف�ص��لية الكاملة �صواء من الناحية العددية 
اأو النوعي��ة فيما يخ�ش التف��وق التكنولوجي 

والتنظيمي.
التطوي��ق  �ص��ور  اإح��دى  احل�ص��ار  ويع��د 
اخلا�ص��ة والتي ُتتيح فيه القوات املُحا�ص��رة 

حوله��ا  باللتف��اف  ملهاجميه��ا  الفر�ص��ة 
�ص��ريطة تواج��د تل��ك الق��وات 

املُحا�ص��رة داخل ح�ص��ون 
الإم��دادات  تتوافر  حي��ث 

والدفاع��ات القوية التي 
ي�ص��ُعب 

عل��ى �ص��د  الق��درة  اخرتاقه��ا مم��ا مينحه��ا 
الق��وات  تفق��د  وبالت��ايل  املتتالي��ة  الهجم��ات 
املُهاجم��ة قدرته��ا عل��ى ال�ص��تمرار وت�ص��طر 

لالن�صحاب.

نظرية االستنزاف
نظرة ال�ص��تنزافيني للح��رب تقوم على نقل 
الكث��ر م��ن الرج��ال والعت��اد اإلى نق��اط قوة 
العدو، مع الرتكيز على تدمري العدو اأ�ص��وله 
املادية ويقا���ش جناح اجلي�ش والنت�ص��ار يف 
احل��رب بقتل ق��وات الع��دو وتدم��ري معداته 
وبنيت��ه التحتي��ة، واحتالل الأرا�ص��ي. حرب 
املركزي��ة  ل�ص��تخدام  متي��ل  ال�ص��تنزاف 
ال�صارمة وهيكلة القيادة التي ل حتتاج 

اإل��ى  م��ن اإل  قلي��ل 
اأو  الإبداع 
املب��ادرة 

م��ن 
ة  د لقي��ا ا
املنخف�صي 
ى  مل�ص��تو ا
)وت�ص��مى اأي�ص��ا من اأعلى 
اإل��ى اأ�ص��فل، اأو تكتي��كات 

القيادة"(. "دفع 
احلربي��ة  املن��اورة 
احل��رب  اأ�ص��اليب  ت��رى 
باعتباره��ا الطيف مع حرب 
ال�صتنزاف وحرب املناورة 
يف  الغاي��ات.  عك���ش  عل��ى 

حرب ال�ص��تنزاف ينظر اإلى العدو كمجموعة 
م��ن الأهداف ميك��ن العثور عليه��ا وتدمريها. 
ح��رب ال�ص��تنزاف ت�ص��تغل املن��اورات لتنقل 
ق��وة النريان لتدمري قوات الع��دو، واملناورة 
احلربي��ة م��ن ناحي��ة اأخ��رى، ت�ص��تغل القوة 
العنا�ص��ر  لتدم��ري  وال�ص��تنزاف  الناري��ة 

الرئي�صية املت�صارعة فقط.

 املناورة احلربية استراتيجية:
تدعو اإلى احلركة كي توؤدي اإلى هزمية قوة 
معار�ص��ة اأكرث كفاءة ولي�ش ملجرد الت�ص��ال 
املبا�ص��ر به��ا وتدم��ري قواته��ا حتى تل��ك التي 
مل تع��د ق��ادرة عل��ى القت��ال. فبدل م��ن ذلك، 
يف املن��اورة احلربي��ة، تدم��ري بع���ش اأهداف 
الع��دو )مراكز القي��ادة الع�ص��كرية والقواعد 
اللوج�ص��تية وق��وات الدع��م، وم��ا اإل��ى ذلك( 
يق��رن بعزل ق��وات الع��دو وا�ص��تغال نقاط 
�ص��عف حرك��ة الع��دو وجعله غري ق��ادر على 

احلرب.
جتاوز نقاط قوة الع��دو غالبا ما يوؤدي اإلى 
انهيار حت�صيناته حتى يف حالة ال�صرر املادي 
ال�صئيل، القوة النارية، التي ت�صتخدم اأ�صا�صا 
لتدم��ري اأكر ع��دد ممكن م��ن ق��وات العدو يف 
حرب ال�ص��تنزاف، ت�ص��تخدم لقم��ع اأو تدمري 
مواقع العدو واخ��رتاق نقاطه خالل املناورة 
احلربي��ة. تكتيكات الت�صل�ص��ل الت��ي تعمل بها 
القوات التقليدية اأو القوات اخلا�صة ت�صتخدم 
على نطاق وا�صع من اأجل الت�صبب يف الفو�صى 

واالرتباك وراء خطوط العدو.

 التطوي���ق مصطل���ح عس���كري يرم���ز لفصل ه���دف أو وحدة 
عسكرية عن باقي القوات الصديقة وحصارها من كافة اجلهات 
من ِقب���ل القوات املعادي���ة.. وهو وضع بالغ اخلطورة بالنس���بة 
للق���وات امُلحاص���رة؛ فعلى اجلانب االس���تراتيجي ال تس���تطيع 
تلك الق���وات تلّقي الدعم أو التعزيزات، في حن يصبح موقفها 
التكتيكي أكث���ر حرًجا الحتمال تعرضه���ا للهجوم من مختلف 
اجلهات كما أنها ال متتلك القدرة على االنس���حاب وعليه تصبح 
أمام خيارين فقط؛ إما القتال حتى ُتباد بأكملها أو االستس���ام 
للقوات املعادية.. اسُتخدم التطويق على مدار القرون املتعاقبة 

من جانب العديد من القادة العسكرين. 

مبادئ ومفاهيم اإلسعافات األولية

تكتيكات عسكرية:

التطويــق -  االستنــزاف -  املنــاورة احلربـــية
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ال����ب����داي����ة لأح�������د ال�������ص���ع���راء امل���ج���اه���دي���ن 
ال�������ص���اح���ل.. ج���ب���ه���ة  يف  امل����راب����ط����ني 

ريت )حمزة( يف ال�صواحل ريت)ال�صرت( ..
ري����������ت م�������ا ������ص�����ر ال�������ن�������ظ�������ر..!!

خير.. ب��اب  )ع��ل��ي(!!يف  �صربة  اأن��ا  ري��ت 
ري�����������ت ل�����ف�����ح�����ة م���������ن ������ص�����ق�����ر..

ال��ق��ي��ام��ة!! ري���ت  �صتع�ش  ك��ي��ل��و  و���ص��ط 
واذناب)�صعرت(!! والنخب  داع�ش  ريت 

وامل����������������������درع وال����������ه����������م����������ر..!!
ت�����ص��ت��وي وت�����ذوب وا���ص��اله��م ت��ب��ع��رث..

امل��������ط��������ر..!! م�����ث�����ل  ال��������ه��������واء  يف 
ت���ه���ام���ة..  حت���م���ي  ذي  اهلل  ج���ن���د  ح����ي 

أ. ضيف اهلل سلمان
م����ات����غ����رّي!! ث����اب����ت  اهلل  وع������د  ري������ت 

ري������������ت اآي������������������ات وع������������������ر..!!
الحمر البحر  ..ح���ول  ال�صر  حلف  ري��ت 

ري���������ت ف�������رع�������ون ان�����ك�����������ص�����ر..!!
اأم��ام��ه..!! واق��ف  و)مو�صى(بالع�صى  جا 

امل��ج��ن��زر... ال���ع���ام���ري..ف���وق  ود  ري���ت 
خ���������ط���������ر..!! يف  وامل��������دي��������ن��������ة 

واخل��ن��ادق ج��اه��زة وا���ص��ب��ال ح��ي��در..!!
ح�����ول�����ه�����ا ب�����اع�����ل�����ى ح���������������ذر..!!

ك���ل غ����ازي ل��ل��ي��م��ن ت��ط��ح��ن ع��ظ��ام��ه..!!

#محمد_مفلح
م��رح��ب��ا ت��رح��ي��ب مي���الأ الأر�������ش واك���رث

ب������ال������ظ������ف������ر واه����������������ل ال�����ظ�����ف�����ر
ا���ص��ه��د ان��ك��م م��ع��ج��زة الإمي������ان الأك���ر

ك����������ل����������ه اآي�����������������������������ات وع����������ر
وال��ك��رام��ة الأع��ظ��م  الن�صر  ���ص��وت  ح��ي 

م�����ص��ّزر اأدى  م���ا  ق�����ص��م  ي��واج��ه��ك��م  م���ن 
ل�����������و م�������ع�������ه ك�����������ل ال�����ب�����������ص�����ر

ت�صعر ال���غ���ازي���ن  ع��ل��ى  ك����رى  حم���رق���ة 
ن������������اره������������ا ج��������م��������ر و���������ص��������رر

ي����ا ع����دام����ة م����ن غ����زان����ا ي����ا ع���دام���ه

صالح احمد الرمام
ُي��ن�����ص��ر والآل  املُ�����ص��ط��ف��ى  ي�����وايل  م���ن 

ح��������ت��������م ي������ح������ظ������ى ب�����ال�����ظ�����ف�����ر
ي�خ��ص�ر  والآل  ال��ن��ب��ي  ع�����ادى  وال����ذي 

ال�����������ص�����ور يف  ق��������اط��������ع  وع������������د 
ب�����ع�����د ط��������ه واآل������ه اب�����ص��ر ب��ال�����ص��الم��ة

ت�ق�ه�ق�ر  حت��اُل��ف��ه��ا  اأم��ري��ك�ا  خ�����اب�����ت 
خ��������������اب م�����������ن وال������������������ى ق����ط����ر 

واب����ن زاي����د خ���اب ه��و وع��ي��ال )ه��م��ف��ر(
خ��������اب��������ت ال�����������ص�����ب�����ع�����ه ع�������ص���ر

خ���اب���ت اإ����ص���رائ���ي���ل ودب������ي وامل���ن���ام���ة

أبو العباس مفلح
اأن�������ص���ار ح��ي��در  ل��ط��ف اهلل حت���ف  ���ص��ف��ت 

م�����������ن جم��������ام��������ي��������ع ال������د�������ص������ر 
���ص��ف��ت الأع���������داد ال�������ص���ع���ودي���ة ت��ف��ج��ر 

وامل���������������������������������درع وال��������ه��������م��������ر 
وال�����ص��ع��ري ا���ص��ت��ب وا���ص��ت��د اح��ت��دام��ه 

م���ن ت��ق��دم ���ص��ر ���ص��اف ال���ق���رم الع�����ص��ر 
ي������ر�������ص������ل������ه ط�����������������ازج �����ص����ق����ر 

����ص���ب ب���������اروده ع���ل���ى ال���ك���اف���ر وك���ر 
م���������ص����ت����م����ر  دامي  �������ص������ح������ق 

م�����ص��ت��دام��ة ن�����اره  ال���غ���ازي���ن  ق����وى  يف 

الشاعر عبدالكرمي مقبل
ري���ت ح��ل��ف ال�����ص��ر ذي ج��ان��ا م��ب��ه��رر..!!

ب������ا ال������ط������واي������ر وال�������ه�������م�������ر...!!
ك��ي��ف ط��ع��ف��رن��ا ب��ه��م يف ك���ل حم�����ور.!!

واع���������ت���������م���������و ب�����������ح�����������رًا وب�������ر
وا���ص��ب��ح اب����ن ���ص��ع��ود ي��ت��ف��ق��د ح��ط��ام��ه

م���ات���غ���ري  وايف  ي�����اك�����ل  وال�������وف�������ا 
م����������ن ن�������������ص������ر رب�������������ه ُن�����������ص�����ر

م���ن م���ع ال�����ص��ي��ط��ان ي��ت��ق��ه��ق��ر وي��خ�����ص��ر
ال���������ط���������واغ���������ي���������ت ال�������د��������ص�������ر

ل���ل���ري���ا����ش امل���زب���ل���ة ����ص���ل ال��ق��م��ام��ة

الشاعر بدر الكهالي
ي��ظ��ه��ر امل�����ي�����دان  يف  اهلل  ن�����ص��ر  ري�����ت 

ال���������ص����ور يف  ذي  وال����������وع����������ود 
����ر اأ�����صّ ل���الأن�������ص���ار  اهلل  ن�������ص���ر  ري�����ت 

ال������ظ������ف������ر م����������ي����������ادي����������ن  يف 
وال���ع���الم���ة ب����رق����ه  لح  رب������ي  ن�������ص���ر 

ري����ت خ��ي��ب��ة ح��ل��ف الذن������اب امل��خ��ن��زر
ك����ف����ر م������������ن  ت������������ول������������وا  ذي 

وال���ن���ه���اي���ه ح��ت��م��ي��ه ل��ل��ح��ل��ف الح���ق���ر
وال�����������ي�����������ه�����������ودي وال�����������ص����������ر

واجل���ه���اد ���ص��د ال���ع���داء ف��ي��ه ال�����ص��الم��ة

أمريكا  أّم 
الفرعنة..!!

كلمات الشاعر/ ضيف اهلل سلمان

اإّن اأمريكا علت يف الر�ِش..
كفرًا وف�صادًا..

و�صالًل..و�صقاء..!!
�صنعت كل املاآ�صي واحلروب..!!

اعلنت عدوانها الباغي على امتنا..
وا�صتهدفت كَلّ ال�صعوب..

جعلتهم �ِصَيَعا..
وا�صت�صعفت من بينهم..

�صعباً كرمياً م�صلماً..
تقتُلُه ُكَلّ �صباٍح وم�صاء..!!

َذَبَحت اأبناَءُه ظلماً 
وما ا�صتْحَيت به حتى الن�صاء..!!

********
اإن اأمريكا �صذوٌذ و�صقوٌط وحقارة...

اإن اأمريكا عبارة...
عن ع�صاباِت انحطاٍط ُم�ْصتعارة..!!

مالها اأُيّ ح�صارة..!!
اإّنها حي�صُة اإبلي�َش وعنواُن القذارة..!!
وهي بيٌت �َصا�ُصُه عهٌر وُقبٌح ودعارة..!!

هكذا اأ�ّص�صها ال�صيطاُن ...
وكرًا جلميع املنكراِت..
وح�صي�صاً للخطيئاِت..

ومنفًى ..للنفو�ِش النتنة..
يطنة..!! َيت)وا�صنطٌن( عا�صمًة لل�َصّ ولهذا �ُصِمّ

********
اإّن اأمريكا عليها لعنُة اهلِل تعالى..

..منهاٌر َزُهوق..!! باطٌل حم�ٌش..اأَماَم احلِقّ
لي�ش لالإن�صان يف قامو�صها اأّي ُحقوق..!!

فهي ل تعرف حقاً ..
غري حِقّ ال�صهينة..!!

لعنة اهلل عليها..
وعلى كِلّ اليهود.. 

املف�صدين ..الكهنة..!!
وعلى عبد العزيز ..!!

وبنيِه املجرمني اخلونة..!!
منحوا اأر�ش فل�صطنَي 

لحفاد القروِد اخلا�صئني..
فاأبادوا اأهَلها..من غرِي حٍق 

وا�صتباحوها..لكي تبقى لهم م�صتوَطَنة..!!
بعد اأن كانوا اذلًء يعانون ال�صتات..

يف َهَواٍن �صاغرين..!!
�صرب اهلل عليهم حالة الذلِة..

ْيِه وعي�َش امل�صكنة..!!  والَتّ
*********

ِر والإجراِم  اإّن اأمريكا اأ�صا�ُش ال�َصّ
والفح�صاِء واملنكرِ يف الدنيا واأُمّ الفرعنة..!!

وهي م�صروع ف�صاٍد ودماٍر واحتالل..
مل يزل منها يعاين النا�ش يف كل جمال..!!

من �صواها ا�صعل الأر�َش حروبا طاحنة..؟؟!!
لعنة اهلل عليها ...

لعنٌة متتُدّ عَر الأزمنة..
وعلى من جعلونا اأمًة 

خانعًة..�صائعًة..ُمرتهنة..!!
وعلى من باَع منها وطنه...

وهو يدري مايقول اهلل عن اأعداءه...
يف �صورِة)التوبِة(و)الأحزاِب(و)املمتحنة(!!

وعلى �صعٍب اأراد اهللُ ان يحيا عزيزًا..
فاأبى″ اإل باأن يحيا ذلياًل..

حتت ظِلّ الهيمنة..!!

مجاراة عن املواقف البطولية في جبهة الساحل

ل�������ك اأي�������ه�������ا ال��������وف��������د  امل�����ف�����دى
م�����ن�����ا ج������زي������ل ال���������ص����ك����ر ُي�����ه�����دى 

ف�����ل�����ق�����د رف�������ع�������ت روؤو��������ص�������ن�������ا
ب���������ل زدت���������ن���������ا ع������������زا وجم���������دا

ي���������اآاأي���������ه���������ا ال������ب������ط������ل ال���������ذي 
ق�������د واج�����������ه اخل�����������ص�����م الأل�����������دا

ومِلَ�����������ا اخ����ت����ف����ى م������ن خ����ب����ث اأم�������
ري������ك������ا واإ��������ص�������رائ�������ي�������ل اأب����������دى

م�����������ْع ه�����ي�����ئ�����ة الأم����������������م ال����ت����ي
ك�������ان�������ت ل�����ه�����م ع�������ون�������ا ورف����������دا

وب�������ن�������ى �������ص������ل������ول ق�����������رن اإب���������
ل�����ي�����������ش ال�������������ذي ي�����ح�����ت�����ل جن������دا

ورا وق�������ف�������وا  م�������ن  وف���������ص����ح����ت 
وم�������دا ت���������ص����ل����ي����ح����ا  احل������������رب  ء 

ب�������و��������ص�������وح روؤي����������ت����������ك ال�����ت�����ي
ق������دم������ت������ه������ا ب���������ن���������دا ف�����ب�����ن�����دا

وب��������ه��������ا و�������ص������ع������ت مل���������ا مُت������ا
ر�������ص������ه ق���������وى ال���������ع���������دوان ح�����دا

األ�����ق�����م�����ت�����ه�����م ح�������ج�������را و�����ص����ع�����
و������ص�����دا ردم������������ا  اأم�������ام�������ه�������م  ت 

ق������د ج����ئ����ت وف����������دا ب����ا�����ص����م ���ص��ع���
ب��������ك ل�����ل�����ت�����ف�����او������ش م�������ص���ت���ع���دا

ال��������ق��������رار ي������������دك  ويف  ح������������را 
ول�������������ص������ت م������ث������ل ال�����غ�����ريع�����ب�����دا

ت���������ص����ع����ى لإح����������������الل ال�����������ص�����الم 
ف������ق������د راأي����������������ت الأم����������������ر ج������دا

اأف�����������ص�����ل�����ت�����ه�����م وف���������ص����ح����ت����ه����م'
وم��������الأت��������ه��������م غ�����ي�����ظ�����ا وح������ق������دا

ف�����������الأج�����������ل ذل��������������ك ق�����������������رروا'
ق����ي����دا ب�����ي�����دي�����ك  ي����ج����ع����ل����وا  اأن 

ي���ح���� ق��������د  رج��������وع��������ك  وراأوا 
������������ّول ع����ي���������ص����ه����م ن������ك������دا وك�������دا

ل��������ك��������ن ف�������ع�������ل�������ك ق������������د ب��������دا
ردا الأف����������ع����������ال  اأع��������ظ��������م  م��������ن 

ف�����ل�����ق�����د ح���������ص����ل����ت ع������ل������ى م���ك���ا
�������ص������ب لن������ط������ي������ق ل������ه������ن ع������دا

خ���������ص����ران����ه����م ع������ل������ى  زادوا 
ودا ازددت  واأن������������ت  ب���غ�������ص���ا 

وع�������ل�������ى ال�������ن�������دام�������ة ح���������ص����رة 
ب����ع����دا ث�������م  ف���������ص����ح����ق����ا  زادوا 

وع������ل������ى م�����اآ������ص�����ي�����ه�����م �����ص����ي����زدا
ووج�������������دا اأح�������������زان�������������ا  دون 

مب����ا  اأرك�������������������ص���������ه���������م  واهلل 
واأردى واأخ���������زاه���������م  ك���������ص����ب����وا 

ف�����ج�����ه�����وده�����م ������ص�����اع�����ت �����ص����دى
وج�����م�����ي�����ع م�������ا��������ص�������رتوا ت����ب����دى

الوطنـي... وفدنـا  الشاعر / يحيى حسن الرازحيإلـى 
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الشهيد أبو شـعوب فارس أسـقط أسـطورة اجليش األمريكي 
والسعودي وشـهدت له مواقع جيزان على رأسها جبل الدود 

الشهيد مصطفى اجلنيد أحد فرسان تعز في مواجهة العدوان 
التكفيريني وخدامهـم  واملنافقـني  األمريكـي  السـعودي 

ـــــِهـــــْم ُيـــــْرَزُقـــــوَن ــــِه َأْمــــــَواًتــــــا َبـــــْل َأْحـــــَيـــــاٌء ِعـــنـــَد َرِبّ ـــــِذيـــــَن ُقـــِتـــُلـــوا ِفــــي َســـِبـــيـــِل الــــَلّ ّ اَلّ ـــــَســـــَ�َ َوَل َتْ

ال�صم    فايد احل�صوين 
ال�صم اجلهادي:  اأبو �صعوب

املنطقة : فوط – حيدان - �صعدة
العمر:35 �صنة

تاريخ امليالد :  1981م 

نشأته – جانب من صفاته 
ولد ال�صهيد �صام اهلل عليه يف بيئة موؤمنة يف منطقة فوط القريبة من مران 
در���ش يف املعاه��د العلمية واملراكز ال�ص��يفية وانتهل منه��ا الكثري   وكان له 
م�صاركات يف الرامج اثناء درا�صته  �صواًء  يف املدر�صة او يف املعاهد العلمية 

. كانت اأخالقه عالية جدًا �صواًء مع ا�صرته او مع املجتمع من حوله.

التحاقه باملسيرة القرآنية ومشوار حياته اجلهادية 
انطلق ال�ص��هيد مع امل�ص��رية القراآنية قبل الولى ال ان انطالقته العملية 
كان��ت منذ احل��رب الرابع��ة وكان��ت انطالقته ب�ص��كل واعي وحكي��م يف كل 
ت�ص��رفاته والتح��ق بالكثر من القيادات من �ص��منهم ابو بدر فوط وحترك 
يف تهام��ة  وعاهم حجه وكذلك يف حروب �ص��عدة وعمران و�ص��نعاء وعدن 

وتعز  وتهامة.

أعماله اجلهادية 

تول��ى العدي��د من امله��ام فق��د كان م�ص��رف مع ابو 
بدر فوط وكذلك م�ص��رف يف عاه��م وكذلك يف حرب 
كت��اف ودماج ، وكذلك يف ح��رب عمران وكذلك يف 
اقتحام��ات �ص��نعاء كان له العديد م��ن املجاميع 
القتالي��ة  وكذل��ك كان ل��ه دور ب��ارز يف اقتح��ام 
اجلن��وب  وتع��ز مع ابو يون�ش وكان اخر �ص��يء 
يف تهامة م�ص��رف على اجلبهة  جت��اه جبل الدود 

ال�صعودي.

شهادة أهله ورفاق دربه 
�ص��هادة اأهله: ات�صف بال�صدق والخالق 

الكب��رية والفا�ص��لة فكان ل ينه��ر احدا 
وكان حري�ص��ا جدًا عل��ى دخول النا�ش 

و�ص��ديد  املبارك��ة  امل�ص��رية  ه��ذه  يف 
الرنام��ج  تطبي��ق  عل��ى  احلر���ش 

اليوم��ي وعلى مالحظ��ة افراده يف 
تطبيق الرنامج.

�ص��هادة رفاق دربه:  كان اي 
ا�ص��كالية يالحظها ويرد �صببها 
الى عدم تطبيق الرنامج. كان 

حكيم��ا يف ت�ص��رفاته فال يق��دم على معركة ال وقد ح�ص��ب لها األف ح�ص��اب 
وا�صتطلع وجهز كل �صيء.

ابرز مواقفه كان له ال�ص��رف الكبر بعد اهلل �ص��بحانه وتعالى يف ا�ص��قاط 
جبل الدود ال�ص��عودي حيث ا�ص��تطلعه ما يقارب ال�صبوع  وهو من خطط 
له ونفذ  حيث �ص��كل ا�صقاطه �صربة قا�صية للعدو ال�صعودي حيث انهارت 
معنويته بعد �ص��قوط الدود وحاول جاهدًا ا�ص��رجاعه دون جدوى . كان 
طلوع الدود ب�ص��كل ا�ص��هل نتيجة التخطيط الدقيق فلم ي�ص��قط �ص��هيد او 

جريح .

قصة استشهاده :
ا�صت�ص��هد اأثناء املواجهات يف تهام��ة منطقة جيزان 
يف حم��ور جبل الدود بغارة جوية لطريان العدوان 

ال�صعودي الأمريكي. 

وصية الشهيد 
كان يو�ص��ي رف��اق درب��ه بالرج��وع اإل��ى 
اهلل وكرثة الت�ص��بيح وال�ص��تغفار وقراءة 
القرءان و�ص��رورة تطبيق برنامج رجال 
اهلل مل��ا له م��ن اأهمية كب��رية يف الرتقاء 

بنف�صية املجاهدين.

تع��ز  حترك��ت  اليمني��ة  املحافظ��ات  كباق��ي 
ورجاله��ا الأفي��اء يف مواجهة اأع��داء اهلل من الطغاة 
وامل�ص��تكرين ومن خلفهم من الأمريكيني وخدامهم 
ال�ص��عوديني واملنافقني والتكفرييني، فها هو ال�صهيد 
اأب��و حيدر اجلنيد اأحد فر�ص��ان املحافظ��ة الذي قدم 
مالح��م بطولي��ة يف منا�ص��رة احلق والق�ص��اء على 

الباطل.
ال�صم :  م�صطفى اإبراهيم �صعيد اجلنيد

ال�صم اجلهادي:  اأبو حيدر
املنطقة : ذي الرح – �صر املوادم - تعز

العمر: 30 عام
تاريخ امليالد : 1987م 

تاريخ ال�صت�صهاد : 19-5-2017م 
امل�صتوى العلمي:   ثانوي

احلال��ة الجتماعي��ة وع��دد الأولد: مت��زوج وله 
ولدان وبنت 

رو�ص��ة ال�صهداء:   رو�ص��ة الكب�صي – اجلراف - 
الأمانة

نشأته – جانب من صفاته: 
ن�صاأ ال�صهيد يف قريته ذي الرح حيث تلقى درا�صته 
البتدائية الإعدادية من ثم انتقل اإلى حمافظة ذمار 
ليكمل درا�ص��ته الثانوية، عرف ال�ص��هيد بالتوا�ص��ع 
والك��رم والوفاء ح�ص��ن اخلل��ق، وكان رج��اًل عملياً 
بكل ما تعنيه الكلمة، كما كان اجتماعياً يتعاي�ش مع 
ال�صغري والكبري واختلط باملجتمع ولهذا كان حمط 

اعجاب كل من عرفه.

التحاقه باملسيرة القرآنية ومشوار حياته اجلهادية 
يف بداي��ة انطالق ث��ورة 11 فراي��ر 2011م، كان 
من اأوائل الثوار الذين ذهبوا لن�ص��رة الثورة وكان 
اأحد اأفراد �ص��باب ال�ص��مود وكانت ال�ص��احة �صاحة 

انط��الق يف امل�ص��رية القراآني��ة، حي��ث انتقل اإلى 
�ص��عدة وتلقى العديد من ال��دورات الثقافية 

والع�ص��كرية ثم انتقل اإلى مدينة تعز حيث 
كان له ن�ص��اط توعوي وثقايف يف جمتمعه، 
امل�ص��رية  يف  للتح��رك  بالكث��ري  ودف��ع 
حت��ى  التوعي��ة  يف  وا�ص��تمر  القراآني��ة 
ثورة 21 �ص��بتمر ثم انتقل اإلى املجال 

الأمني ومنها يف مواجهة العنا�ص��ر 
حل��ج،  حمافظ��ة  يف  التكفريي��ة 

حيث اأ�ص��يب يف راأ�ص��ه 
وبعد ان �ُص��في رجع 

اإل��ى املجال الأمني 
يف امانة العا�صمة 
مبنطق��ة التحرير 
من ثم حترك اإلى 

جبهة نهم.

أعماله 
اجلهادية 

يف  عم��ل 
اجلان��ب الثق��ايف 
ع  �ص��تطا ا و

حتري��ك الكث��ري من اأبن��اء تعز الذين عرف��وا حقيقة 
م��ا يتعر�ش له اليم��ن من خمططات �ص��هيونية عر 

اأيادي �صعودية.
عم��ل يف اجلان��ب الأمن��ي وكان ل��ه دور يف �ص��بط 
الم��ن مبنطق��ة التحري��ر، من ثم 
لالأمني��ات يف  م��ايل  كم�ص��وؤول 
مديري��ة التحري��ر ث��م انتقل 

اإلى املجال الع�صكري .
�صهادة اأهله ورفاق دربه 
�صهادة اأهله:  كان ال�صهيد 
م�صطفى قدوة يف الخالق، 
باأخالق��ه يوؤث��ر عل��ى  وكان 
الكثري، وكان يهتم بامل�ص��ارعة 
يف العم��ال واجنازه��ا، ويح��ب 
اخل��ري وم�ص��اعدة الخرين، 
وكان يحب خدمة 
اأي ان�صان دون 

اأي تردد.
ة  د �ص��ها
درب��ه  رف��اق 
اح��د  يق��ول   :
كان  رفاق��ه: 
ال�ص��هيد كثري 
���ش  جللو ا

معن��ا 
يتلم���ش 

لن��ا  ا حو ا

وهمومن��ا لي���ش كم�ص��وؤول علين��ا بل كاأخ و�ص��ديق 
ويحر�ش ب�ص��دة على اإحالل الأمن حيث كان ل ينام 
اللي��ل وهو يف دوريات وي�ص��دد على رفاق��ه للتحرك 

اجلاد وحتمل امل�صوؤولية.
ال�ص��هادة  كان يف فرتت��ه الأخ��رية يتح��دث ع��ن 
وف�صلها العظيم وع�صق ال�ص��هادة ع�صقاً قويا ورغم 
التاأكيد على اأهمية العمل الأمني اإل انه رف�ش البقاء 
يف �ص��نعاء قائال" اذا منعت م��ن الذهاب مع زمالئي 
اإلى جبهات القتال ف�ص��وف اأذهب م�صياً على الأقدام 

اأنا م�صتاق لكل رفقائي الذين �صقطوا �صهداء"

قصة استشهاده 
بعد تقدمي العطاء الكبري يف املجال الأمني، حترك 
ال�ص��هيد اإل��ى جبهة نه��م واأبلى ب��الًء ح�ص��ناً وتقدم 
املجاهدي��ن يف الزحوف��ات عل��ى مواق��ع املرتزقة يف 
اأطراف نهم، ويف احدى الغزوات تقدم ال�صهيد برفقة 
ع��دد من املجاهدي��ن ومت طرد املرتزق��ة من مواقع، 
واثناء التقدم انفجر به لغم زرعه املنافقون فارتقى 

�صهيدًا فتحققت اأمنيته بال�صهادة يف �صبيل اهلل.

وصية الشهيد 
كان يو�ص��ي زوجته باأن تربي اأولده على نهج اآل 
البيت عليهم ال�ص��الم و�ص��رورة توعيتهم وتربيتهم 
تربية قراآنية واأن يكونوا رجاًل مقاتلني يف �صبيل اهلل 
ويف هذه امل�ص��رية القراآنية املبارك��ة حتى يظهر اهلل 

دينه وينت�صر احلق.
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ُيقـال
 ان ماح��دث يف ال�ص��ويد يعت��ر هزمي��ة نكراء 
للحوثيني وانت�صار �ص��احق للتحالف وال�صرعية 
انق��ذ  ال��دويل  املجتم��ع  ان  "!!  وق��ال بع�ص��هم 
احلوثي��ني من هزمي��ة �ص��احقة يف احلديدة بهذا 

التفاق "!!
وقال اخرون ان �صعف احلوثيني ع�صكريا هو 

مادفعهم للقبول بهكذا اتفاق "!!

اخلالصة 
وال�صخ�ص��يات  التلفزيوني��ة  القن��وات  كل 
التابع��ة للتحال��ف ومرتزقت��ه ت�ص��ف ماح�ص��ل 

بالنت�صار ال�صاحق "!!
يف حني ي�ص��ف الن�ص��ار ماحدث ) انهم قدموا 

تن��ازلت كبرية من اجل ال�ص��عب ولقمة عي�ص��ه 
وحر�صاً على حتقيق ال�صالم "!!

نق��ول الي��وم ل��كل م��ن كان يطالبن��ا بتق��دمي 
التن��ازلت م��ن اجل ال�ص��الم هانح��ن نفعل حتى 

وان احت�صبوه ن�صرًا لهم   "!!
نقول لكل من كان يقول ان احلوثيني ليريدون 
ح��اًل �ص��لميا هانحن نفع��ل ونقدم التن��ازلت من 

اجل ذلك حتى وان اعتروه هزمية لنا "!!
نقول لكل من كان يقول ان احلوثيني ليفهمون 
لغة احلوار "!! هانحن نفعل ونقدم التنازلت يف 

احلوار من اجل ال�صالم وحقناً للدماء "!!
نق��ول للجميع لتظنوا ان تنازلتنا ناجمة عن 
�ص��عف فقد ظن عفا�ش ذلك من قبل وقد �ص��اهدمت 

النتيجة "!!

راقب��وا جي��دا من يق��دم التن��ازلت م��ن اجل 
ال�صعب، و�صاهدوا جميعا من ي�صعى لل�صالم ولو 

على ح�صاب نف�صه "!!
وثق��وا كثريا ان ماقدمناه من تنازلت لي�ص��ت 
ناجمة عن �صعف فمن ا�صتطاع ان يجعل املعركة 
م��ن اخلوخة )التي �ص��لمها عفا�ش يف 2 دي�ص��مر 
العام املا�صي ( الى م�صارف احلديدة وهي ار�ش 
خالية ت�ص��تمر اكرث من عام ل�ص��ك انه ي�ص��تطيع 
ان يجعل من معركة احلديدة وميناوؤها ت�ص��تمر 
اعوام��ا لكن��ه قدم التن��ازلت من اج��ل احلديدة 

والوطن وال�صعب "!!

صدقوني قبل ان تقع الواقعة
ان كل ماقدمن��اه من تنازلت من اجل ال�ص��الم 
وب��راءة للذم��ة واقامة للحجة ام��ام اهلل والنا�ش 

اذا ما �صفكت الدماء بعد ذلك "!!
 وان كل مانتمن��اه ان يلتزم الطرف الخر بهذا 
التف��اق ال��ذي يعت��ره ن�ص��را ل��ه وان لتاأخذه 

العزة بالإثم الى طريق اخر "!! 

وفي االخير
 ن�صيحة للتحالف ومرتزقته لياأخذكم الغرور 
بعيدا ولتظنوا ان تنازلتنا �صعفا، "!! فكل من 
ظن��وا ذلك من قبلكم وتغطر�ص��وا " ا�ص��بحوا يف 

خر كان "!!
دعون��ا جنن��ب ال�ص��عب املزي��د م��ن الوي��الت 
ونبحث عن ال�ص��الم "!! ولتنكثوا العهد فمابعد 

التنازلت ال النازلت "!! 
اللهم هل بلغت اللهم فا�صهد "!!

شكًرا وفدنا 
الوطني!

      مصباح الهمداني   

ل اأدري من اأين ا�صتقيت اأحالمي باإيقاف احلرب، ووقف نزيف 
ال��دم اليمن��ي، وعَلّق��ت اآم��ايل على م�ص��اورات ال�ص��ويد، وظننتها 
�ص��تكون اخلامتة، و�ص��ُيعلن فيها طي �ص��فحة احلرب اإلى الأبد، 
و�ص��يعود الفرقاء اإلى طاولة الإخاء.. وتنا�صيُت اأَنّ وفد الريا�ش 

.. ْ ٌ ل خُمرَيّ ُم�صرَيّ
ول اأدري مَل مْل اأ�صحك كعادتي واأنا اأ�صتمع جلباري وهو يردد 
"نريد ا�ص��تعادة الدولة" ومَل مل اأخاطبه بال�ص��وت العايل "متى 
ا�ص��رتددت مطاري وميناءي عدن وح�ص��رموت حتى تتجراأ على 
�ص��نعاء"... لقد انتهت م�ص��اورات ال�ص��ويد، وعاد وفدنا الوطني 
اإلى �صنعاء، وبالرغم من عدم و�صولنا اإلى الهدف الكبري؛ اإل اأن 
هناك اإجنازات كبرية وعظيمة يف م�صار مكا�صفة احلقيقة، وك�صف 
اأقنع��ة اخلديع��ة، وقد اأبل��ى الوفد ب��الًء عظيًما يف هذا امل�ص��مار، 

ونقَل �صورة �صنعاء وجمل�صها ال�صيا�صي باأبهى �صورة..
 ، وترب��ع رئي�ش الوفد الوطن��ي على راأ�ش قائمة اهتم��ام العامَلْ

وكان حديثه حديًثا للقنوات، وت�صريحاته مادًة للتحليالت..
اأو  ال�ص��ويد جم��رد جل�ص��ات حواري��ة،  م�ص��اورات  تك��ن  ومل 
مفاو�ص��ات روتينية، مع طرف الريا�ش والذي ل ميتلك من اأمره 
�ص��يئا؛ بل كانت يف ح�ص��رة �ص��احب الكلمة واملعنى ميداًنا للقاء 
ال�صفراء وال�صحفيني واملهتمني، ونقل ال�صورة احلقيقية للحرب 

العدوانية مباآ�صيها وجرائمها الكارثية...
لق��د كان اإجناز ملف الأ�ص��رى واإيقاف احلرب يف احلديدة عماًل 
عظيًما، وكانت ف�ص��يحة وفد الريا�ش جملجلة حني جاء لل�صويد، 
وهو ل يحمُل اإل قائمة باأ�صماء خم�صة اأ�صرى مينيني فقط ويطالب 

باإطالق الأ�صرى ال�صعوديني..
لق��د علَم العامَل ب��اأن وفد الريا�ش ل يبحُث ع��ن اليمن ول يهمه 
اأمر اليمنيني �ص��واًء الأ�ص��رى اأو العالق��ني، ول يريد اخلروج من 
الريا���ش والقاهرة؛ ولهذا ج��اء بال اأجن��دة ول معطيات مفيدة، 

ويختلق الأعذار الواهية...
ومما يوؤ�ص��ُف له.. م��دى ا�ص��تخفاف العدوان باليمنيني �ص��واًء 
مرتزقت��ه اأو خ�ص��ومه؛ فق��د كان الط��ريان يف اأثن��اء امل�ص��اورات 
وبعدها يق�ص��ف على مدار ال�صاعة بيوت الآمنني املدنيني ويخلف 
القتلى واجلرحى بالع�ص��رات..ومل ي�ص��تثِن من الق�صف مرتزقته 

املقاتلني.. وكاأَنّ �صيًئا مل يُكن...
ومَع ترقب املراقبني، واآمال الآملني، كانت بنادق رجال الرجال 
ل تنام، واأ�ص��ابعهم على الزناد، فقد عرف��وا العدو حق املعرفة، 

وعلموا مكره وغدره...
وب��ني م��ا حتقق وم��ا ناأمل، جِن��ُد اأم��ري املوؤمنني عليه ال�ص��الم 

يخاطبنا وكاأنه حا�صٌر بيننا حني قال يف ر�صالته ملالك الأ�صرت :
ا ِر�صً فيِه   ِ وهلِلَّ عدوك  اإِليِه  دعاَك  ْلحاً  �صُ "وَلتْدفعَنّ 

نودَك وراحًة ِمن همومك واأَْمنا فاإن يِف ال�صلح دَعًة جِلُ
��لحه فاإن  لبالدك..ولِك��ن احل��َذَر كل احْل��َذِر م��ن ع��دوك َبعد �صُ
ِهم يِف ذلك ُح�صَن الظن" زِم واَتّ َل فُخذ باحْلَ العدو رمبا قارَب ليتغَفّ

ُيقـال
علي الصنعاني

بقلم/نبيل جبل

نعاين ون�صحي ونقدم �صهداء وجرحى واأ�صرى 
وتهدم منازلنا وم�صت�ص��فياتنا وطرقنا وم�ص��ادر 
معي�ص��تنا ون�صر على �ص��ظف العي�ش ملاذا؟ هل 
من اجل م�صاريع �صيا�صية او مادية او احل�صول 
على منا�ص��ب؟ ل واهلل بل لأن لدينا ق�صية حمقة 
وم�ص��روعا اإلهيا قراآنيا يهدف اإلى بناء الن�ص��ان 
وه��ذه الأمة ملا فيه م�ص��لحتنا وعزتن��ا يف الدنيا 

والآخرة..
 م�ص��روعنا م�ص��روع �ص��الم.... واهلل �ص��بحانه 
وتعالى من ا�ص��مائه احل�صنى ) ال�صالم ( وديننا 
احلنيف �ص��ماه اهلل الإ�ص��الم.... ولكن هذا الدين 
وهذا امل�صروع الرباين حمفوف باملخاطر ويحتاج 
اإلى جهاد يف �صبيل اهلل للدفاع عن امة الإ�صالم من 

اعدائها املرتب�ص��ني به��ا من اليهود والن�ص��ارى 
وغريهم من العراب املنافقني العمالء ..

ولو كان م�ص��روعنا م�ص��روعا �صيا�صيا او لدينا 
اأطم��اع واهداف ومقا�ص��د �صخ�ص��ية او حزبية 
او طائفي��ة لي���ش لها اأي اثر يف واق��ع احلياة مبا 
يخدم ق�ص��ايا م�ص��ريية نابعة م��ن تعاليم اهلل ملا 
ا�صتهدفنا احد وملا احتجنا للدفاع عن ق�صيتنا بل 
لكان اجلميع يتهافتون لعقد �ص��فقات وحتالفات 

معنا ..
وهذا امل�ص��روع الذي نتحرك م��ن اجله ونقدم 
ال�صهداء واجلرحى يف �صبيله وراءه اهلل �صبحانه 
واحلرك��ة  والعم��ل  لل�ص��ر  ويحت��اج  وتعال��ى 
لأن  النف��ري..  يف  وال�ص��تمرار  والت�ص��حيات 
عاقبته م�ص��مونة وراءها الن�صر والفوز والفالح 
والتمكني والنج��اة يف الدنيا والخ��رة لأن لدينا 

اإًلّ ول ذم��ة ولأن  اأع��داء ل يرقب��ون يف موؤم��ن 
اهدافنا حمقة.. وهو يف نف�ش الوقت م�صئولية اذا 
تن�صلنا عنها فم�صرينا اخلزي والذل والعبودية 
وغ�ص��ب اهلل له��ذا نحن ب��ني خيارين اما امل�ص��ي 
والرتاخ��ي  اجلم��ود  او  ال�ص��واب  وه��ذا  قدم��ا 

والعياذ باهلل ان فكرنا يف هذا..
لن يرحمنا الأعداء حتى لو قدمنا لهم تنازلت 
وقررنا ان نتخذهم ارباباً من دون اهلل فم�صروعهم 
م�ص��روع ف�صاد يف الأر�ش وم�صروع طغيان وظلم 
امل�ص��تهدفون  ونح��ن  ميدانه��م  ونح��ن  وجت��ر 

وحينها �صنخ�صر الدنيا ونخ�صر الآخرة..
اما وقد عرفنا وو�ص��لنا اإل��ى مرحلة اليقني ان 
م��ا نعمله هو عني ال�ص��واب ف��ان خيارنا الوحيد 

هو ال�صتمرار  والثقة باهلل. (

ملاذا نضحي ونصبر ونعاني؟

مع  مؤخرًا  األمريكيـون  يتعامـل  ملاذا 
الشكل  بهذا  سلمان  بن  محمد  حليفهم 

عمار قاضي

امتنى ان تعريوين انتباهكم .!
اجلميع يت�صاءل .!

مل��اذا يتعام��ل المريكيون موؤخ��رًا مع حليفه��م حممد بن �ص��لمان بهذا 
ال�صكل .?!

من الوا�صح انهم يريدون اإ�صقاطه وي�صعون عر الكوجنر�ش وجمل�ش 
ال�ص��يوخ لإدانت��ه يف جرائ��م "اليم��ن وخا�ص��قجي" واإزالت��ه من امل�ص��هد 

ال�صيا�صي للمملكة .!
بالن�صبة لالأمريكيني ل يوجد حليف "اراجوز" يحكم ال�صعودية اف�صل 

من حممد بن �صلمان لكنهم على الرغم من هذا ي�صعون لإ�صقاطه .!
امٌر غريب الي�ش كذلك .??!!

�صتزول غرابته اإذا عرفتم اأن ال�صبب يف هذا هم "ان�صار اهلل".!
نعم، هم ال�صبب .!!

�صاأ�صرح لكم .!
بن �ص��لمان ف�ص��ل يف حرب اليمن، وا�ص��بح "ان�ص��ار اهلل" قاب قو�صني 
من النت�ص��ار عليه ب�ص��كل كلي، هزميت��ه يف هذه احلال �صتت�ص��بب حتماً 
ب�ص��قوطه و�ص��يطرة ان�ص��ار اهلل على اليمن وامل�ص��هد وبالتايل �صي�ص��بح 

تاأثريهم على املنطقة بكلها .!
المريكي��ون يعلم��ون ه��ذا جي��دًا له��ذا يري��دون اإيه��ام الع��امل اأنه��م 
امل�ص��يطرون عل��ى خي��وط اللعب��ة وانه��م هم من ا�ص��قطوا بن �ص��لمان ال 

احلوثيون .!
يخاف المريكيون من ان يلعب "ان�ص��ار اهلل" دور حموري يف املنطقة 

يف حال مل ي�صحبوا ب�صاط اإ�صقاط بن �صلمان ل�صاحلهم .!

مبعن��ى خمت�ص��ر .. يريد المريكيون اأن يقول��وا للعامل انهم ل يزالون 
يحكمون دولة عظمى تتحكم باخليوط، وانهم من ا�صقطوا بن �صلمان .!

حقيق��ًة ل قل��ق، عاج��اًل ام اآجاًل �ص��يعلم الع��امل كله اأن من ا�ص��قط بن 
�صلمان هم "ان�صار اهلل" الذين �صيلعبون دور حموري يف املنطقة كلها .!

اإنه وعد اإلهي للحوثيني النقالبيني املجو�ش .!

؟!
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ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
ِ يف طاعته، الحظوا هنا مل يقولوا:  ْطُت على ما ق�صرت يِف َجْنِب الَلهّ َرَتى َعَلى َما َفَرهّ َيا َح�صْ
]يف اأوامر الل[ اأنا ق�صرت فيما له عالقة بالل، فيما كان ميكن اأن اأح�صل من خالله على 

ر�صى الل، وما كان ميكن اأن يقي نف�صي من هذه النار التي اأ�صاهدها.

ثقافي

)ف�����������ي ج������ن������ب ال���������ل���������ه( امل�����������ب�����������ادرة ف���������ي ك���������ل األع����������م����������ال ال�����ص�����احل�����ة

م����ن ي����ّت����خ����ذون ال���ك���اف���ري���ن أول�����ي�����اء م����ن دون امل����ؤم����ن����ن  م���ن���اف���ق���ون.

نحن نعرف يف الدنيا ه��ذه النار، األي�ش كذلك؟ ونحن 
نعرف اأنه لو مل تك��ن جهنم اإل كهذه النار لكانت كفاية 
وف��وق الكفاي��ة، ولرحم��ة اهلل الوا�ص��عة بعب��اده هكذا 
ينطل��ق: اأن يكون م��ا يخوفهم به مما جن�ص��ه معروف 
لديه��م يف الدنيا، خوفنا بالعذاب ث��م خوفنا من حالت 
الن��دم واحل�ص��رة، األي���ش الإن�ص��ان يف حياته حت�ص��ل 
له مواقف يتندم؟ يتح�ص��ر؟ هل ترى نف�ص��ك اأنت اأثناء 

الندم واأثناء التح�صر كيف تكون؟
�صديد،  ن��دم  هناك  �صيح�صل  ب��اأن��ه:  اأي�صاً  يذكرنا 
وح�صرة �صديدة، والتح�صر اأو احل�صرة والندم هي يف 
حد ذاتها عذاب، عذاب نف�صي �صديد، بل اأ�صبح العذاب 

يقولون  كما   - م���ن النف�صي   -
ي�صتخدم  م���ا  يف اأك����رث 

ال����ت����ع����ذي����ب يف 
ال���������ص����ج����ون، 
التعذيب النف�صي 
التعذيب  غ��ري 
اجل���������ص����دي، 

نف�صيتك  تعذيب 

باأي طريقة.
}اأَْن َتُق��وَل َنْف���ٌش{ )الزمر: من الآي��ة56( اأي: ومن 
قبل اأن ت�ص��ل اإلى }اأَْن َتُقوَل َنْف�ٌش َيا َح�ْص��َرَتى َعَلى َما 
ِ{ )الزمر: من الآية56( األي�ش هذا  ْطُت يِف َجْن��ِب اهلَلّ َفَرّ
تعبريًا عن التح�صر عندما يرى نف�صه اإلى اأين و�صل به 
احلال اأ�صبح من اأهل جهنم، وجهنم اأمامه يراها؟ هذا 
ال�صيء املخيف: اأن جهنم ترز يوم القيامة اأمام النا�ش 
وي�ص��معون تغيظه��ا وي�ص��معون زفريها، وه��و منتظر 
اأن ي�ص��اق اإل��ى جهنم ه��و يف حالة من الع��ذاب، عذاب 
ْطُت{ على ما ق�صرت  التح�ص��ر }َيا َح�ْصَرَتى َعَلى َما َفَرّ
ِ{ يف طاعته، لحظوا هنا مل يقولوا: ]يف  }يِف َجْن��ِب اهلَلّ
اأوام��ر اهلل[ اأنا ق�ص��رت فيما له عالقة ب��اهلل، فيما كان 
ميك��ن اأن اأح�ص��ل من خالل��ه على ر�ص��ى اهلل، وما كان 

ميكن اأن يقي نف�صي من هذه النار التي اأ�صاهدها.
مل يكون��وا يف ي��وم القيامة: ممن يعم��ل يف هذه الدنيا 
عل��ى اأن يتعام��ل م��ع اهلل فيم��ا يتعل��ق بالواجب فقط، 
والواجب من منظار �ص��يق، ال��ذي ل منا�ش من القيام 

به على اأقل م�صتوى.
ي��ود اأن��ه متكن وه��و يف الدنيا اأن يعم��ل اأي عمل فيه 
ر�ص��ى هلل، مل يعد لديهم مقا�ص��اة ق�ص��ي 
]�ص��اأعمل فقط تلك الأوامر اخلا�صة اإذا 

مل يعد هناك جمال[.
راأى �ص��دة احل�ص��رة والندام��ة الت��ي هو 
فيه��ا، وراأى العذاب عذاب جهن��م اأمامه، هل 
الإن�صان هناك يظهر مبظهر من يكون حدياً جدًا، 
وق�ص��يا يف اأعم��ال الطاع��ات؟ ل. ]ليتن��ي عملت كل 
م��ا ميك��ن اأن اأعمله يف جنب اهلل ويف طاعته ويف ر�ص��اه 

لأ�صلم من هذه[.
ه��ذه احلال��ة هي التي حت�ص��ل عند كثري م��ن النا�ش 
هن��ا يف الدني��ا عند بع�ش م��ن العلماء، عن��د بع�ش من 
املتعلم��ني، عند بع�ش م��ن املتدينني يبح��ث عن احلد 
الأدن��ى م��ن الواجب بعد اأن يقولوا قد اأ�ص��بح واجباً، 

ويذهب لي�صاأل هذا: هل فعاًل هذا قد وجب؟
اذهب ا�ص��األ عاملا من النا�ش عن الإنفاق يف �صبيل اهلل 
�صيقول لك: ]هذه اآيات من�صوخة باآيات الزكاة[ األي�ش 
كذل��ك؟ الآن اذهب ا�ص��األ. لكن انظر م��اذا يقول النا�ش 
هنا املتح�ص��رون واملتندمون، تَن��ّدم اأنه مل يعمل كل ما 
كان باإمكان��ه اأن يعمل مما فيه هلل ر�ص��ى يف هذه الدنيا، 
واجب مندوب م�ص��تحب كيف ما كان، ل يقا�ص��ي؛ لأن 
جهن��م فع��اًل - اإن الإن�ص��ان يفكر يف اأن يقي نف�ص��ه منها 
- هي مما تفكر اأن تقي نف�ص��ك باأي �ص��يء، لي�ش �ص��يئاً 
ب�ص��يطاً وهيناً تكون "مقا�ص��ي ج��دًا فيما يقي��ك منها" 
"هذا قدو يلزمنا يا �صيدي فالن يا �صيدنا فالن" قد هو 
يل��زم، قد هو واجب علينا، اأو عاد معنا خمرج اأو معنا 

كذا؟"
اأن��ت انظر اأن اأمامك جهنم. اأولي�ص��ت جهنم بال�ص��كل 
ال��ذي يجعلك تنطل��ق اأنت لتعمل كلما ميك��ن اأن تعمله 
مما فيه جناة نف�ص��ك منها؟ "األي���ش الواحد ياأتي يفتح 
م�ص��اجرة  يف  قد�ص��ار  اإذا  فلو�ص��ا  ويخ��رج  ال�ص��نطة 
ويريدوا اأن ي�صجنوه؟ يعطي ر�صوة لهذا ور�صوة لهذا، 
هل هو يقا�ص��ي؟ مل يعد يقا�ص��ي. هات ع�ص��رة األف - 
اإذا اأردت وهم با يخرجونك. قال: تف�ص��لوا. ويف البيت 
عندما يقولون - وهو بي�صرتي له - مثاًل - مبائتي ريال 
حلم��ا: ملاذا ل تزد مبائتني؟ �ص��يقول: لي�ش باأربع مائة 

كل يوم، هذا كثري! األي�ش هنا قد يقا�ص��ي؟ لكن يف حالة 
ال�ص��جن: ع�ص��رة األف و�ص��يخرجونك، قال: تف�ص��لوا. 
األي���ش يراأى باأنها �ص��هلة؟ لن يقول - اأب��دًا – هل تريد 
ت�ص��عة األف وخم���ش مائ��ة اأول، هل اأحد )�ص��رياجل( 
هكذا: ت�ص��عة اآلف وخم�ص��مائة لن اأ زيد ريال واحدا؟ 
قد يقول )اأمانة ما ر�ص��يوا( اإل باثنى ع�ص��ر األف ريال 

�صتقول: تف�صل. لاأحد بيقا�صي"
جهنم لي�ص��ت مما )تقا�صي(، فالإن�ص��ان ل ينطلق يف 
وقاية نف�ص��ه من جهن��م من منطلق )املقا�ص��اة(. ليكن 
�صوؤالك للعلماء: هل يف هذا هلل ر�صى؟ هذا هو ال�صحيح. 
هل اإذا اأنفقت يف جمال كذا هل فيه هلل ر�ص��ى؟ من الذي 
�ص��يقول ل��ك: ل؟ هذا هو ال�ص��وؤال ال�ص��حيح. )هل قدو 
يلزمني؟ هل قدو واجب علّي، هل.. هل... اإلى اآخره؟(
اأنظار العلماء يف ه��ذه، والذي يقول لك:  xتختل��ف 
ل. ق��د يتح��دث مع��ك من وجه��ة نظ��ره، ق��د ل ينفعك 
ي��وم القيام��ة ه��و. قد يك��ون الأم��ر لي�ش كما ق��ال ذلك 
ال�ص��خ�ش، تك��ون يف الواق��ع ملزم��اً، اإمن��ا اأن��ت الذي 
تبح��ث عن خم��ارج وحي��ل. انطلق يف �ص��وؤالك للعلماء 
- اإذا كن��ت ت��رى ب��اأن جهنم �ص��ديدة، واأنها ت�ص��تدعي 
من��ك اأن تبح��ث عن م��ا فيه جن��اة لنف�ص��ك - فقل: هل 
ه��ذا العم��ل فيه وقاية من النار؟ هل ه��ذا العمل فيه هلل 
ر�ص��ى؟ و�ص��تجد اجلواب واحدًا. وهذا هو ال�صحيح، 

�صرتى الإجابة واحدة.

]الدرس احلادي عشر – معرفة اهلل – وعده ووعيده[
ِذيَن َأْسَرُفْوا َعَلى َأْنُفِسِهْم{ }ُقْل َيا ِعَباِدَي اَلّ

  املنافقون فئة ل يهتمون على الإطالق ل بدين اهلل ول بعباد اهلل }اَلِّذيَن 
َيَتِّخ��ُذوَن اْلَكاِفِري��َن اأَْوِلَي��اَء ِم��ْن ُدوِن امْلُوؤِْمِننَي{ وكان الواج��ب عليهم اأن 
يتخ��ذوا املوؤمنني اأولياء لأن املوؤمنني دائما ين�ص��دون اإلى بع�ص��هم بع�ش 
{ )التوبة: من الآية71(  }َوامْلُوؤِْمُن��وَن َوامْلُوؤِْمَناُت َبْع�ُص��ُهْم اأَْوِلَياُء َبْع���شٍ
يكون��ون عب��ارة عن اأم��ة واحدة وكتلة واح��دة ليكونوا قوامني بالق�ص��ط 
ِر امْلَُناِفِقنَي ِباأََنّ َلُهْم َعَذاباً اأَِليماً اَلِّذيَن َيَتِّخُذوَن اْلَكاِفِريَن اأَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن  }َب�ِصّ
َة{ )الن�ص��اء: من الآية139( اأيبتغون عند  امْلُوؤِْمِننَي اأََيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعَزّ
ِ َجِميعاً{ )الن�ص��اء:  َة هلِلَّ الكافري��ن العزة ل ميكن على الإطالق }َفاإَِنّ اْلِعَزّ
من الآية139( لو ح�صل على �صيء موؤقت فهي ق�صية وهمية فقط وهميات 
خيالي��ات العزة ه��ي هلل جميعاً وبيده جميع��اً }ُقِل الَلُّهَمّ َماِل��َك امْلُْلِك ُتوؤِْتي 
ْن َت�َص��اُء َوُتِعُزّ َمْن َت�َص��اُء َوُتِذُلّ َمْن َت�َصاُء{  امْلُْلَك َمْن َت�َص��اُء َوَتْنِزُع امْلُْلَك مِمَّ
)اآل عم��ران: من الآية26( يك��ون املنافق عنده اأنه خمطط تخطيطا حكيما 
اأنه �صيعتز هو ويحاول بعد كافرين يتولهم ول يدري اإل وانهار الكافرون 

واإذا به خا�ص��رًا هذا ح�ص��ل للمنافقني يف بداية الإ�ص��الم مت�صبثني بكافرين 
وبيهود وحماولني ويف الأخري اأنهار الكافرون واليهود واإذا هم خا�صرون، 
كم��ا قلنا اأكرث من مرة: القراآن يقدم فئة املنافقني فئة خا�ص��رة بل اأخ�ص��ر 
الفئات على الإطالق فئة خا�ص��رة يف هذه الدني��ا ويف الآخرة؛ لأنه فعاًل ل 
املوؤمن��ون يعترونهم منهم ول الكافرون يعترونهم منهم نهائياً ل املوؤمن 

يثق فيه ول الكافر يثق فيه.
َل َعَلْيُكْم يِف اْلِكَتاِب{ )الن�صاء: من الآية140( اأي: نزل اهلل، هذا  }َوَقْد َنَزّ
ِ َوَر�ُص��وِلِه  َها اَلِّذيَن اآَمُنوا اآِمُنوا ِباهلَلّ ق��د يكون تابعا لقول اهلل تعالى: }َيا اأَُيّ
َل َعَلى َر�ُص��وِلِه َواْلِكَتاِب اَلِّذي اأَْنَزَل ِمْن َقْبُل{ )الن�ص��اء:  َواْلِكَت��اِب اَلِّذي َنَزّ
ِ ُيْكَفُر  ْن اإَِذا �َص��ِمْعُتْم اآَياِت اهلَلّ َل َعَلْيُك��ْم يِف اْلِكَتاِب اأَ م��ن الآي��ة136( }َوَقْد َنَزّ
ُكْم اإِذًا  َنّ ِه اإِ وا يِف َحِديٍث َغرْيِ ِبَها َوُي�ْص��َتْهَزاأُ ِبَها َفال َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحَتّى َيُخو�صُ
َم َجِميعاً{ )الن�ص��اء:140(  َ َجاِمُع امْلَُناِفِقنَي َواْلَكاِفِريَن يِف َجَهَنّ ِمْثُلُهْم اإَِنّ اهلَلّ
اإذا �ص��معتهم اآي��ات اهلل يكفر بها من املنافقني اأو من قب��ل اأعداء اآخرين فال 

تقعدوا معهم وقد يكون يف الغالب من قبل منافقني، قد يكونون هم باعتبار 
املجتمعات؛ لأنه عادة تكون فئة املنافقني فئة داخل املجتمع املوؤمن داخل 
جمتمع امل�صلمني لكن يح�صل منهم خو�ش يف اآيات اهلل وتقدميها ب�صكل غلط 
ومتحالت ومبا هو يف الأخري يعتر كفر }َفال َتْقُعُدوا َمَعُهْم{ )الن�صاء: من 
الآية140( هذا اأ�ص��عف الإميان بالن�ص��بة لك ل تقعد معهم؛ لأن املنافقني 
عادة اإمنا يتحركون ويحاولون اأن يح�صل كفر وا�صتهزاء واأ�صياء من هذه 
للتاأثري على الآخرين اأما هم فيما بينهم فقد �صاروا منافقني جاهزين }َفال 
َتْقُع��ُدوا َمَعُهْم{ يفوت عليهم الهدف الذي يريدونه وهو ماذا؟ اأن يحاولوا 
اأن يوؤث��روا عليك نف�ص��ياً ويوج��دوا لديك ارتباكاً معين��اً يجعلك يف الأخري 
مم��ن مرة يوؤمن ومرة يكف��ر مرة اإميان ومرة كف��ر ويف الأخري ثم ازدادوا 

كفرًا.
الدرس العشرون - من دروس رمضان 
للسيد/ حسني بدر الدين احلوثي / رضوان اهلل عليه

الشهيد القائد/ حسين بدر الدين الحوثي
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م��ا أس����وأ أن ي��ك��ون االن���س���ان م��ك��روه��ًا ع��ن��د ال��ل��ه ف��ال يقبله ف��ي اجل��ه��اد.

امل������ت������خ������اذل������ون ع�������ن اجل�������ه�������اد س����ي����س����ق����ط����ون ف�������ي ال���ف���ت���ن���ة

{َل��ْو َخَرُجوْا ِفيُكم} على ما هم عليه من حالة �ص��يئة 
ا َزاُدوُك��ْم اإِاَلهّ  وف�ص��اد نف�س وقلة �ص��الح وا�ص��تقامة، { َمهّ
َخَب��ااًل } يخربوا ميحقوا ي�ص��ببوا حالة اال�ص��طراب والقلق 
��ُعوْا ِخاَلَلُك��ْم } لن�ص��روا ال�ص��ر يف  واالرب��اك والف�ص��ل، { والأَْو�صَ

داخلكم، ولفرقوكم من الداخل.

َطُهْم َوِقيَل  ُ انِبَعاَثُهْم َفَثَبّ   }َوَل�ِك��ن َكِرَه اهلَلّ
اْقُع��ُدوْا َمَع اْلَقاِعِديَن{ ما اأ�ص��واأ اأن ي�ص��ل 
الإن�ص��ان اإلى هذا امل�ص��توى م��ن اخلذلن، 
اإلى هذا امل�ص��توى م��ن اخل��ذلن، اأن يكره 
اهلل انبعاث��ه يف �ص��بيله، اأن تك��ون مكروه��اً 
عن��د اهلل لدرج��ة اأن اهلل ل ير�ص��ا ول يقبل 
ب��ك اأن تك��ون جماهدًا يف �ص��بيله فيم��ا اأنت 
علي��ه من واقٍع نف�ص��ي وواق��ٍع عملي، فيما 
اأنت عليه، اإن�ص��ان متخ��اذل، قليل الإميان، 
قليل الثقة باهلل، اإن�ص��ان م�ص��طرب مرتدد، 
اإن�ص��ان ما عن��دك قناعة، ما عندك �ص��دق، 
م��ا عن��دك اهتمام، م��ا عندك ج��د، ما عندك 
م�ص��ئولية، وبالت��ايل غ��ري مقب��ول عند اهلل 
�ص��بحانه وتعال��ى، فل��م يقبل ب��ك اأن تكون 
م��ن جن��وده واأن حتظى ب�ص��رف اجلهاد يف 
�صبيله؛ لأنك؛ لأنك لو حتركت يف �صبيل اهلل 
مبا اأنت عليه، بنف�صيتك املعقدة واملري�صة 
والهزيلة �صعيفة الإميان، �صعيفة اليقني، 
مب��ا اأنت علي��ه من انعدام للم�ص��ئولية، مبا 
اأن��ت عليه من �ص��عف يف التزامك و�ص��دقك 
�ص��تكون عن�صر خمرب ي�صبب الف�صل، يثري 
الرباك والقلق وال�ص��طراب، ت�ص��ر اأكرث 
مما تنفع، وتخرب اأكرث مما تبني، وتف�ص��د 
اأكرث مما ت�ص��لح، ويكون دورك �صلبياً اأكرث 

مما هو ايجابي.
َطُه��ْم{  َفَثَبّ انِبَعاَثُه��ْم   ُ اهلَلّ َك��ِرَه  }َوَل�ِك��ن 
ينطلق��وا  فل��م  توفيق��ه  و�ص��لبهم  خذله��م 

للجه��اد يف �ص��بيل اهلل، }َوِقي��َل اْقُع��ُدوْا َمَع 
اْلَقاِعِدي��َن{ اقعدوا م��ع القاعدين، اقعد يا 
�صحيح اجل�ص��د لكنك عليل النف�ش، يا قليل 
ال�صتجابة، يا �صعيف الإميان، اقعد، اقعد 
م��ع املري���ش، اقعد م��ع الن�ص��اء، اقعد مع 
الأطف��ال، اقعد مع العاجزين، هذا حتقري، 
حتقري لهم }اْقُعُدوْا َمَع اْلَقاِعِديَن{ لباأ�ش 
اجل�ش مثلما يجل�ش الأطفال، مثلما جتل�ش 
الن�صاء، مثلما يجل�ش املر�صى، اقعد معهم.
}َل��ْو َخَرُج��وْا ِفيُك��م{ عل��ى ما ه��م عليه 
من حالة �ص��يئة وف�ص��اد نف�ش وقلة �ص��الح 
ا َزاُدوُكْم اإَِلّ َخَباًل{ يخربوا  وا�صتقامة، }َمّ

ميحقوا ي�ص��ببوا حالة ال�صطراب والقلق 
��ُعوْا ِخاَلَلُكْم{  والرباك والف�صل،}ولأَْو�صَ
لن�ص��روا ال�ص��ر يف داخلك��م، ولفرقوك��م من 
الداخل كمجاهدين يثريون بينكم امل�ص��اكل 
القل��ق، يجرونك��م اإل��ى حالة م��ن التنازع، 
اإل��ى حال��ة م��ن اخل�ص��ام، يذهب��ون منك��م 
الح��رتام لبع�ص��كم بع���ش والإخ��اء فيما 
بينكم والتفاهم، ويكون دورهم دورًا �صلبياً 

و�صيئاً.
}َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنة{ما عندهم �ص��الح نية 
ول ر�ص��د ول هدف �ص��ليم، يريدون الفتنة، 
يريدون ال�ص��ر واخلالف وال�صقاق والنزاع 

فيم��ا بني املجاهدي��ن م��ن الداخل.}َوِفيُكْم 
م�ص��كلة}َوِفيُكْم  ه��ذه  َلُه��ْم{  اُعوَن  �َص��َمّ
اُعوَن َلُهْم{ ما اأ�ص��واأ اأن يكون الإن�صان  �َص��َمّ
اع ي�ص��مع فيتاأث��ر، ي�ص��مع من  اع، �ص��َمّ �ص��َمّ
مناف��ق ي�ص��مع من �ص��عيف اإمي��ان فيتاأثر، 
ي�ص��مع منه ما يخذله فيتاأثر، ي�صمع منه ما 
يرجفه فيتاأثر، ي�صمع منه ما يعقده ويثريه 
اعون  �ص��د اأخوته املجاهدين فيتاأثر، ال�صَمّ
يج��ب اأن يعاجل��وا واقعهم الإمي��اين حتى 
اع  �ص��َمّ اع،  �ص��َمّ هك��ذا  الإن�ص��ان  يك��ون  ل 
لأ�ص��حاب الدعاي��ات والت�ص��وي�ش والذين 
يث��ريون ال�ص��طراب وامل�ص��اكل الداخلية 

والقلق واخلالفات والنزاعات وما �صابه.
امِلِنَي{ هو عليم باملتقني  ُ َعِليٌم ِبالَظّ }َواهلَلّ
فحك��ى م��ا حكى عنه��م وع��ن ا�ص��تجابتهم 
ال�صادقة هلل، حكاه عن علم، وحكى ما حكى 
ع��ن الظامل��ني؛ لأن املتخاذلني ع��ن اجلهاد 
يف �ص��بيل اهلل واملنحرف��ني الذي��ن يث��ريون 
ال�صطراب والقلق والتخاذل وما �صابه هم 
عن��د اهلل يف ع��داد الظاملني، ظلموا اأنف�ص��هم 
وظلموا اأمتهم، فحكى ما حكاه عنهم، وعن 
�ص��وئهم حت��ى ل��و خرج��وا وه��م يحملون 
النف�صية نف�صها والتوجه نف�صه، خطورتهم 
واخلل��ل املمكن من جانبه��م حكاه عن علم، 

حكاه عن علم.. اإذًا ل اأ�صف، ل اأ�صف.
يف  يتحرك��ون  الذي��ن  املوؤمن��ني  واج��ب 
�ص��بيل اهلل اأن ل ياأ�ص��فوا ول يتاأمل��وا عل��ى 
املتخاذل��ني، مل��اذا مل يح�ص��روا معه��م اأو 
ي�ص��اركوا معهم اأو يجاهدوا معهم؟ يف ذلك 
خري، رمبا لو �صاركوهم مبا هم عليه لأثروا 
�ص��لباً اأو �صببوا هزميًة اأو اأثاروا ا�صطراباً 

اأو اأوجدوا تنازعاً.

دروس من ســورة التــوبــة -الدرس الرابع
ألقاها السيد: عبد امللك بدر الدين احلوثي/ حفظه اهلل.
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ن َيُقوُل اْئَذن يِلّ َوَل َتْفِتِنّي{ البع�ش ي�ص��تاأذن يف التخاذل عن    }َوِمْنُهم َمّ
اجله��اد يري��د اأن يتخاذل باإذن، ثم وهو يطل��ب الإذن يف تخاذله عن اجلهاد 
يف �ص��بيل اهلل يقدم امل�ص��األة باأنه متدين، واأنه يخاف م��ن اجلهاد الوقوع يف 

الفتنة، فريى يف حتركه اجلهادي مدعاة للوقوع يف الفتنة.
وهم يحكون اأنه يف ع�ص��ر النبي )�ص��لوات اهلل عليه وعلى اآله( جاء اأحد 
املح�ص��وبني عل��ى الإ�ص��الم اإلى الر�ص��ول، يطلب من الر�ص��ول اأن ي��اأذن له 
يف التخل��ف عن اجله��اد، قال اأنه ل يطي��ق البتعاد، البتع��اد عن اأهله عن 
زوجته، ويخاف الوقوع يف املحظور وخ�صو�صاً اإذا �صاهد بنات الروم، هذا 
التلفيق ال�ص��خيف وهذا التظاهر ال�ص��خيف والزائ��ف بالدين، ومن منطلق 
يريد اأن يتخلف عن اجلهاد با�ص��م ماذا؟ با�صم التدين، وهناك كثري من هذه 
النوعية، يقدم نف�صه على اأنه متدين، واأنه يخ�صى من اجلهاد بع�ش املحق 
اأو خل��ل يف دينه اأو ت�ص��رفات اأو اأ�ص��ياء قد تبطل تدين��ه اأو حتبط اإميانه، 
ف��ريى اأن اجلهاد مدعاة للوقوع يف الفتنة باأي �ص��كل من اأ�ص��كال الفتنة، ثم 

يحاول اأن يجعل ذلك مررًا دينياً لتخاذله.
}اأََل يِف اْلِفْتَنِة �َص��َقُطوْا{ ملا مل يجاهد، ملا تخلف عن اجلهاد يف �ص��بيل اهلل 
َم  �ص��قط يف الفتنة، وهوى يف الذنب يف هاوية الذنب واملع�ص��ية، }َواإَِنّ َجَهَنّ
مَلُِحيَط��ٌة ِباْلَكاِفِري��َن{ والبع�ش ي�ص��مي اجلهاد فتنة بكل��ه، البع�ش يعتر 
اجلهاد يف �ص��بيل اهلل فتنة بكلها، وهم �ص��قطوا يف الفتنة بتخاذلهم وتثاقلهم 

وموقفهم ال�صلبي من اجلهاد يف �صبيل اهلل.

بتخاذلك عن اجلهاد ورفضك ألمر اهلل  
سيوقعك في عميق جهنم

َم مَلُِحيَطٌة ِباْلَكاِفِريَن{ من يق�ص��د هنا بالكافرين؟ هل يعني بذلك  }َواإَِنّ َجَهَنّ
اخلارج��ني عن امللة؟ ل، هو لي�ش يف �ص��ياق احلديث عن اخلارجني من امللة، 
هو يعني الكافرين: الراف�ص��ني لأمر اهلل؛ لأن الرف�ش لأمر اهلل هو كفر، �ص��كل 

من اأ�ص��كال الكفر الرف�ش لأمر اهلل �صبحانه وتعالى، والكفر درجات ومراتب، 
من��ه ما ُيخ��رج عن امللة، ومن��ه ما ل ُيخرج ع��ن امللة، لكن الإن�ص��ان يف حاله 
ومن خالله قد �ص��بب لنف�ص��ه الهالك والعياذ باهلل، ول ينفعه ا�صم الإ�صالم ول 

انتمائه الكاذب اإلى الإميان.
حميط��ة بهم ل ميكنهم الهروب منها، وتخاذلهم عن اجلهاد ورف�ص��هم لأمر 
اهلل �ص��بحانه وتعالى وواقعهم ال�ص��يء �ص��يوقعهم يف عمي��ق جهنم، يف عميق 
جهن��م، اأين �ص��تهرب م��ن جهنم؟ تخاذلك عن اجلهاد يف �ص��بيل اهلل، ورف�ص��ك 
لأم��ر اهلل العظي��م هو اإيقاع لنف�ص��ك يف جهنم التي ل ميك��ن اأن تهرب منها اإلى 

اأي اجتاه.

دروس من ســورة التــوبــة -الدرس الرابع
ألقاها السيد: عبد امللك بدر الدين احلوثي/ حفظه اهلل.
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■ تدعم اقت�صاد الكيان الإ�صرائيلي ب�صكل غري مبا�صر 
■ تتبنى اإعالماً يدعم الكيان ال�صهيوين ويروج له

■ ترر اجلرائم ال�صهيونية وت�صورها كال�صحية بدل اجلالد
■ حتارب املقاومة الفل�صطينية وت�صنفها بالإرهاب

■ تعادي حمور املقاومة وت�صنف حزب اهلل بالإرهاب
■ تغذي ال�صراعات والفنت يف املنطقة

■ تدفع الدول العربية للتطبيع مع الكيان ال�صهيوين

■ تعتقل وجترم كل من ينتقد التطبيع ويدعو لرف�صه
■ تدعم النظمة التي حتمي اأمن الكيان ال�صهيوين يف املنطقة

■ تدعم �صفقة القرن التي تدعم التنازل عن القد�ش
■ ت�صن حرباً على اليمن

■ رئي���ش وزراء كيان العدو ال�ص��هيوين مل يدافع يف تاريخه 
عن اأي نظام عربي اإل النظام ال�صعودي

■ اأخ��ريًا حتّقق��ت نبوءة ال�ص��حفي امل�ص��ري 
ال�صهري حممد ح�ص��نني هيكل ، بعد اربع �صنوات 
، عندم��ا اكد م��رارا ان كل من دخ��ل اليمن حمتال 
عل��ى م��ر التاري��خ ، خ��رج منه��ا مهزوم��ا ذليال ، 
فال�ص��عب اليمن��ي ع�ص��ي عل��ى النك�ص��ار ، وان 
نتيجة العدوان المريكي ال�ص��عودي الماراتي ، 

لن تكون �صوى الهزمية والعار.
■ نب��وءة هي��كل ه��ذه الت��ي تع��ود اإل��ى اربع 
“عا�ص��فة  ع��ني  ، و�ص��عته يف  م�ص��ت  �ص��نوات 
احلزم” ال�ص��عودية ، ف�صن االخطبوط االعامي 
ال�ص��عودي والماراتي ، حربا �صعواء على هيكل 
، ومت جتني��د جيو���ش م��ن العالمي��ني املرتزقة 
والذباب اللكرتوين ، للنيل من الرجل ، لأنه جتراأ 
وق��ال : اين اق��ف اإلى جانب اليمنيني لنهم ا�ص��ل 

العرب.
■ اليوم ير�ص��خ التحالف المريكي ال�صعودي 
المارات��ي ، م��ن خالل حكومة عبد ربه من�ص��ور 
هادي ، للدخول يف مفاو�صات مبا�صرة ، مع حركة 
ان�ص��ار اهلل وحكومة النق��اذ الوطن��ي اليمنية ، 
وجها لوجه ، ويتو�ص��ل اجلانب��ان اإلى اتفاقات ، 
يف اط��ار حمادثات ال�ص��ويد، التي ا�ص��تمرت على 
مدى ا�صبوع، ب�صان الو�صاع يف مدينة احلديدة 
ومينائه��ا وتع��ز ، وتب��ادل نح��و 15 الف ا�ص��ري 
،وكذلك التفاق على عقد جولة حمادثات جديدة 

ال�صهر املقبل لو�صع اأطر �صالم ينهي العدوان.
■ م�صاركة وفد حركة ان�صار اهلل يف مفاو�صات 
ال�ص��ويد والجن��از ال��ذي مت حتقيق��ه ، ياأت��ي يف 
اإط��ار حر���ش احلرك��ة عل��ى تخفيف الأو�ص��اع 

الإن�ص��انية والقت�صادية التي يعاين منها ال�صعب 
ال��ذي   ، التحال��ف  ا�ص��تخدام  ج��راء   ، اليمن��ي 
ي�ص��م الق��وى الك��رى يف الع��امل ومنه��ا امري��كا 
وبريطاني��ا وفرن�ص��ا ، وال��دول العربي��ة الرثي��ة 
ومنها ال�صعودية والمارات والبحرين ، والدول 
ذات الكثاف��ة ال�ص��كانية واجليو���ش اجل��رارة ، 
ومنها م�ص��ر وال�صودان ، ل�صرتاتيجية التجويع  

الوح�صية ، بهدف اخ�صاعه واإركاعه واذلله.
■ ه��ذا التحال��ف الطوي��ل العري���ش ، عج��ز ، 
ب��ل انهزم ، ام��ام ارادة ال�ص��عب اليمن��ي ، الذي 
حتمل اجلوع والعط�ش واملر�ش والقتل والدمار 
واحل�ص��ار ، ال ان��ه مل يتحمل املهان��ة والتبعية 
والذلل ، فانت�ص��ر يف معركته �صد هذا التحالف 
الظ��امل من اجلباب��رة ، جبابرة املال وال�ص��الح ، 
فدفعه��م للجلو���ش معه وجها لوج��ه ، وندا لند ، 
ففر���ش ارادته على املعتدي��ن ، وكان حريا على 
كل العامل دون ا�صتثناء ، ان يقف اجالل واكراما 
واحرتام��ا ، لل�ص��عب اليمن��ي البط��ل ، الذي قدم 
ابل��غ در�ش ل�ص��عوب الع��امل اجمع يف الت�ص��حية 

والباء وال�صموخ والكرياء والعزة.
■ م��ا قاله الراح��ل هيكل ع��ن ان اليمن مقرة 
املحتلني وامل�صتعمرين ، وان م�صري التحالف هو 
الهزمي��ة ل حمالة ، وان الن�ص��رة كان و�ص��يكون 
حلي��ف ال�ص��عب اليمني ، مل يكن رجم��ا بالغيب ، 
بل هو نتيجة منطقية لتفكري رجل عارف بخ�صال 
ال�ص��عب اليمن��ي العني��د ، وبتاريخ��ه املجي��د ، 
وبجغرافية ار�ص��ه الوعرة ، و برجاله ون�ص��ائه 

املجبولة �صجاياهم بالكرياء والكرامة.

جاعــوا ولكن لم يستسلموا

إسرائيل لهلكت  السـعودية  لوال 

منـيب السـائـــح

�ص��ن رئي�ش اللجنة الثوري��ة العليا 
هجوما لذع��ا على النظام ال�ص��وداين 
والرئي���ش الب�ص��ري يف اأعق��اب اإع��الن 
ال�صودان العزم على اإر�صال املزيد من 

اجلنود لليمن.
وقال حممد علي احلوثي الأربعاء، 
عل��ى  الع��زم  ال�ص��ودان  "اإع��الن  اإن 
اإر�ص��ال املزيد من اجلن��ود لليمن جاء 
خالل لق��اء بوفد اجلي�ش ال�ص��عودي، 
يفه��م  ل  املج��رم  الب�ص��ري  نظ��ام  لأن 
معت��را  اأمثال��ه"،  م��ع  اإل  التعام��ل 

الإع��الن "تاأكيدا اإ�ص��افيا على رف�ش 
واإعاقته��ا  لل�ص��الم،  الع��دوان  دول 

جلهود ال�صالم الدولية".
العلي��ا  الثوري��ة  رئي���ش  واأب��دى 
ا�صتغرابه من كون "النظام ال�صوداين 
العاجز يف الدفاع عن �ص��رعية رئي�صه 
الب�ص��ري - املطلوب دولي��ا لإرهابيته 
وارتكابه اجلرائ��م - يخو�ش معارك 
يف اليمن للدفاع عن قرارات ال�ص��رعية 

الدولية الهارب منها".
واأكد حمم��د احلوث��ي اأن "الرئي�ش 

ال�ص��وداين مل يبدع طوال فرتة حكمه 
بغ��ري احل��روب واجلرائ��م"، وتاب��ع 
"على الب�صري األ يبيع اأبناء ال�صودان 
فال�ص��عب  امل��ال،  مبغ��رى  الأع��زاء 
ال�صوداين يبحث عن حل لأزمة اخلبز 
والبرتول ويخو�ش ن�صاله مب�صريات 

راف�صة للغالء واملعاناة".
واختتم قائال "الأجدر بنظام الب�صري 
ه��و ال�ص��ماح مبمار�ص��ة الدميقراطية 
للتغيري، فال�ص��ودان ولدة بالكفاءات 

القادرة على انت�صاله".

يشـن  العليـا  الثوريـة  اللجنـة  رئيـس 
السـوداني الرئيس  على  الذعـًا  هجومًا 

نف��ذ جماه��دو اجلي�ش واللج��ان ال�ص��عبية يف جبهات 
الداخ��ل وفيما وراء احلدود، عمليات هجومية وكمائن 
واف�ص��ال زحوفات الع��دو، فيها تكبد الع��دو ومرتزقته 

خ�صائر كبرية يف العديد والعتاد الع�صكري. 
فق��د طهر جماه��دو اجلي���ش واللجان ال�ص��عبية يوم 
الأربع��اء، ع��دة مواق��ع خ��الل عملي��ات هجومي��ة يف 
حمافظة اجلوف، كما كبدو مرتزقة العدوان ال�صعودي 
الأمريك��ي قتل��ى وجرح��ى يف عملية اإغ��ارة يف حمافظة 

حجة.
اجلي���ش  جماه��دي  اأن  ع�ص��كري  م�ص��در  واأو�ص��ح 
واللجان ال�صعبية �صنوا – بعون اهلل – عملية هجومية 
يف جبه��ات حمافظ��ة اجلوف، وتطهري مواق��ع كانت يف 
ي��د املنافقني يف القعي��ف بالظهرة والتواثن��ة وتباب يف 

املهور باجلوف خالل العملية الهجومية.
اأن  ع�ص��كري  م�ص��در  اأو�ص��ح  حج��ة  حمافظ��ة  ويف 
جماه��دي اجلي���ش واللج��ان ال�ص��عبية نف��ذوا، عملي��ة 
اإغارة عل��ى مواقع املنافقني يف حريان، موؤكدا م�ص��رع 

وجرح اأعداد من املنافقني خالل العملية.
 وكان جماه��دو اجلي���ش واللجان ال�ص��عبية، ك�ص��رو 
زحف��اً وا�ص��عاً ملرتزقة اجلي���ش ال�ص��عودي قبالة منفذ 
عل��ب بجبه��ة ع�ص��ري، مكبدين الع��دو ع�ص��رات القتلى 

واجلرحى.

واأو�صح م�صدر ع�صكري اأن جماميع مرتزقة اجلي�ش 
ال�صعودي حاولوا التقدم من ثالثة اجتاهات قبالة منفذ 
علب، فت�ص��دى لهم جماهدو اجلي�ش واللجان واأوقعوا 
يف �ص��فوفهم ع�ص��رات القتل��ى واجلرح��ى، ومت دم��رت 
اآليتني ع�ص��كريتني ب�ص��اروخني موجهني، وم�صرع من 

كان على متنها.
اأك��د امل�ص��در اأن جماه��دي اجلي���ش واللج��ان  كم��ا 
ا�ص��تدرجوا جمامي��ع م��ن املرتزق��ة اإل��ى حق��ل األغ��ام، 

موقعني خ�صائر فادحة يف الأرواح ب�صفوف العدو.
ويف جنران لقي القيادي املنافق توفيق قا�ص��م ح�صن 
معو�صة رئي�ش عمليات ما ي�صمى لواء الفتح اللواء 84 

م�صاه بنريان اجلي�ش واللجان ال�صعبية بجبهة البقع.
اأم��ا يف جي��زان فقد متك��ن جماهدو اجلي���ش واللجان 
ال�صعبية من ال�صيطرة على التبة احلمراء قبالة جيزان 
خال عملية هجومية على التبة و�صقوط قتلى وجرحى 
من املنافقني، ويف �صياق مت�صل مت قن�ش 7 من املنافقني 

�صرق اخلوبة وجحفان.
يف ح��ني مت اإف�ص��ال حماول��ة ت�ص��لل للمنافقني جنوب 
غرب حي�س و�ص��قوط قتلى وجرحى يف �صفوفهم وفرار 
م��ن تبق��ى.. كما مت  ك�ص��ر هجوم��ني للمرتزق��ة باجتاه 
جنوب جبل النار و�ص��رق جبل الن��ار يف حر�ش وتكبيد 

املرتزقة خ�صائر فادحة.

عمليات نوعية ملجاهدي اجليش واللجان 
الشعبية في مختلف اجلبهات


