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السيد نصر الله:
ج�������رائ�������م  إزاء  ي������ص������م������ت  ال��������ع��������ال��������م 
ال���س���ع���ودي���ة ف����ي ال���ي���م���ن وال���ب���ح���ري���ن 
ألن������ن������ا ن����ع����ي����ش ف�������ي ع������ال������م ال������ذئ������اب 

ال�������������������رئ�������������������ي�������������������س ص������������������������ال������������������������ح  ال�������������������ص�������������������م�������������������اد م������������������������ن م��������������ح��������������اف��������������ظ��������������ة ال����������������������������ل����������������������������واء األخ����������������ض����������������ر  

يتفقدمستشفى جبلة ويضع حجر األساس إلنشاء املجمع الطبي التعليمي فيها
< ان�������ك�������س�������ار زح������������ف ل�������ل�������غ�������زاة ف���������ي م��������ي��������دي وع����������ش����������رات اجل������ن������ج������وي������د ب���������ن ق�����ت�����ي�����ل وج������ري������ح

17 منافق بينهں قيادات في عمليات للجيش واللجان الشعبية شمال املخا < مصرع أكثر من 

!الوجه اآلخر للعدوان اعترافات مثيرة خلاليا 
اإلص�����������الح االج�����رام�����ي�����ة 

الصهاينــــــــــــــة يعترفــــــــــــــــون :
 العقبة التي تواجهنا والقلق الذي يثيرنا هو الشعب اليمني

راعي البقر والرقص على الدفوف البدوية :

ترامب يتحضر المتصاص  ما تبقى من ضرع البقرة احللوب 

مفاجآت قادمة : صواريخ مينية جديدة مهمتها إغراق البارجات املعادية 
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حاج����ز  دونه املوت
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لق��ي 3 م��ن عنا�س��ر مرتزق��ة الع��دوان ال�سع��ودي 
متفرق��ة  مناط��ق  يف  الثالث��اء،  م�سرعه��م،  الأمريك��ي 

مبديرية �سرواح مبحافظة ماأرب.
واأك��د م�سدر ع�سكري اأن 3 م��ن مرتزقة العدوان لقو 
م�سرعه��م بن��ران ق��وات اجلي���ش واللج��ان يف مناطق 

متفرقة مبديرية �سرواح.
يف �سياق مت�سل، اأفاد امل�سدر عن ا�ستهداف جتمعات 
مرتزقة الع��دوان يف مع�سكر كوف��ل بقذائف »بي-10«، 
حمققة اإ�سابات مبا�سرة، و�سوهدت �سيارات الإ�سعاف 
ته��رع اإل��ى امل��كان امل�سته��دف لنق��ل القتل��ى واإ�سع��اف 

امل�سابني.
وكان ع��دد م��ن مرتزق��ة الع��دوان �سقطوا ب��ني قتيل 
وجريح، يف وقت �سابق الليلة، اإثر ا�ستهداف جتمعاتهم 

�سرق وادي ربيعة بعدد من قذائف املدفعية.

الرئيس الصماد متفقدًا محافظة إب 
 تفقد رئي�ش املجل�ش ال�سيا�سي الأعلى الأ�ستاذ �سالح ال�سماد خالل زيارته ملحافظة اإب، اأم�ش الأربعاء، 

م�ست�سفى جبلة اجلامعي يرافقه حمافظ اإب عبد الواحد �سالح وعدد من قيادات املحافظة.
وط��اف الرئي���ش ال�سم��اد باأق�س��ام امل�ست�سف��ى املختلفة م�ستمع��ا اإلى �سرح ع��ن طبيعة عم��ل وخدمات 
امل�ست�سف��ى وم��ا يواجهه من �سغوط يف طل��ب اخلدمات العالجية واجلراحي��ة والإ�سعافيه جراء النزوح 
اإل��ى املحافظ��ة من تعز وبع�ش املحافظات اجلنوبي��ة التي ي�ستهدفها العدوان ب�س��كل م�ستمر ودمر بنيتها 

التحتية تدمرا كامال ورفع كلفة املعي�سة على �سكانها.
واأعرب رئي�ش املجل�ش ال�سيا�سي الأعلى عن �سكره ملا يبذله طاقم امل�ست�سفى الطبي والإداري والفني من 
جهود يف �سبيل اإبقاء هذه اجلبهة املهمة املتمثلة يف اخلدمة الطبية للمجتمع قائمة وتوؤدي واجبها املقد�ش 
من خالل هذا امل�ست�سفى اجلامعي الذي يخطو بثقة نحو التميز والتطور يف واحدة من اأحلك الظروف التي 

متر بها اليمن و�سعبها.
واأ�س��ار اإل��ى التوجيه��ات الت��ي �س��درت ل��وزارة ال�سح��ة باإي��الء امل�ست�سف��ى الهتم��ام ال��ذي ي�ستحقه 
وال�ستف��ادة من جتربت��ه املهنية والإدارية والعملي��ة واإدارة الإمكانيات يف الظ��روف احلرجة والأزمات 
كج��زء من جترب��ة اليمن يف اإدارة اأزمة الع��دوان واحلفاظ على املوؤ�س�سات اخلدمي��ة ويف مقدمتها الطبية 

بكوادر مينية �سنعت الفرق وك�سرت امل�ستحيل.

مأرب : مصرع 3 مرتزقة في صرواح واستهداف جتمعاتهم في كوفل

ال���وزي���ر ح��ام��د : اإلع����الم ال��وط��ن��ي لعب 
اآلل�����ة  م����واج����ه����ة  ف�����ي  م����ه����م����ًا  دورًا 

التضليلية الضخمة للعدوان
اأك��د وزير الإع��الم اأحمد حامد اأن الإعالم الوطني لع��ب دورًا مهماً يف مواجهة الآلة 

الت�سليلية الإعالمية ال�سخمة للعدوان ال�سعودي الأمريكي على اليمن .
ودعا وزير الإعالم يف احتفالية موؤ�س�سة الثورة لل�سحافة والطباعة والن�سر بعامني 
من ال�سمود ويوم العم��ال العاملي اأم�ش الأربعاء 
ب�سنع��اء و�سائ��ل الإعالم الوطني��ة اإلى م�ساعفة 
اجله��ود يف ك�سف جرائم الع��دوان واإي�سالها اإلى 
الراأي العاملي خا�سة بعد دخول العام الثالث من 
الع��دوان ..واأ�ساد حامد باإجن��از موؤ�س�سة الثورة 
لإج��راءات البطاق��ة ال�سلعي��ة ملوظفيه��ا يف وقت 
قيا�س��ي يف اط��ار احلل��ول التي و�سعته��ا حكومة 
الإنق��اذ الوطن��ي ملواجه��ة الع��دوان القت�سادي 

الذي ي�سنه حتالف قوى ال�سر .
فيم��ا اأو�س��ح رئي���س جمل���س اإدارة موؤ�س�س��ة 
اأن  عب��داهلل  بك��ر  اأب��و  التحري��ر  رئي���ش  الث��ورة 
�سحفي��ي وموظف��ي املوؤ�س�سة يعمل��ون يف ظروف 
ا�ستثنائية فر�سها الع��دوان ال�سعودي الأمريكي 
عل��ى كل ال�سعب اليمني ، دافعهم يف ذلك الواجب 
الوطني والبلد يتعر���س لعدوان وح�سار ظاملني 

وغر م�سبوقني.
ويف خت��ام احلف��ل ق��ام وزي��ر الإع��الم ورئي�ش 
جمل���ش الإدارة رئي���ش التحري��ر بتوزي��ع �سه��ادات التكرمي على �سحفي��ي و موظفي 

وفنيي املوؤ�س�سة .

اأك��دت وثيق��ة م�سرب��ة ع��ن م�س��ادر دبلوما�سي��ة 
الدع��م  تق��دمي  يف  والإم��ارات  ال�سعودي��ة  �سل��وع 
مل�سلح��ي تنظي��م القاعدة التكف��ري يف اليمن خدمة 

لأجندة العدوان ال�سعودي الأمريكي.
ونقلت �سحيفة البديل امل�سرية عن وثيقة م�سربة 
من ال�سفارة القطري��ة يف وا�سنطن اأن ويل ويل العهد 
ال�سع��ودي حمم��د ب��ن �سلم��ان، وويل عه��د اأبوظبي 
حممد ب��ن زايد دعما �سخ�سيات بارزة على ارتباط 

بتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ومقره اليمن.
اخلزان��ة  وزي��ر  نائ��ب  ب��اأن  الوثيق��ة  واأف��ادت 
الأمريكي��ة ل�س��وؤون الإره��اب واملعلوم��ات املالي��ة 
اأخ��ر ال�سف��ر القط��ري يف وا�سنط��ن حمم��د جهام 
الك��واري اأن الأم��ر ال�سع��ودي حمم��د ب��ن �سلمان 
وويل عه��د اأبوظبي حممد بن زايد كانا على توا�سل 
دائ��م باليمني��ني “عل��ي اأبك��ر احل�س��ن” و”عبداهلل 
في�س��ل الأه��دل” املدرجني �سمن قائم��ة العقوبات 

الأمريكية، لعالقتهما الوثيقة بتنظيم القاعدة.
 وت�سمنت الوثيق��ة اأي�ًسا معلومات تف�سيلية عن 
ن�ساط��ات كل من: عبداهلل ب��ن في�سل الأهدل، وعلي 
اأبك��ر احل�س��ن، لدع��م تنظيم��ي القاع��دة وداع�ش، 
والتمويل املبا�سر ال��ذي قدمه رئي�ش ال�ستخبارات 
ال�سعودي��ة خال��د ب��ن عل��ي ب��ن عب��داهلل احلميدان 
لعل��ي اأبكر، وذلك ل�سراء عتاد جمهول وتقدميه اإلى 

داع�ش.

 واأع��رب نائ��ب الوزي��ر ع��ن قلق��ه م��ن اأن يق��وم 
الأم��ر ال�سع��ودي حمم��د ب��ن �سلم��ان باأعم��ال مع 
تنظيم القاعدة واجلماع��ات املتطرفة الأخرى دون 
التن�سيق مع الأمريكان، كما اأبدى ا�ستياء الوليات 
املتح��دة الأمريكية ب�ساأن مت��دد وتو�سع القاعدة يف 

اليمن والدول املجاورة.
وكانت ن�سرت قناة بي بي �سي الريطانية حتقيقا 
تلفزيونيا ميدانيا قبل اأكرث من عام يوؤكد قتال قوات 

م��ن التحال��ف الذي تق��وده ال�سعودي��ة باليمن على 
نف���ش اجلبهة مع م�سلحني موال��ني لتنظيم القاعدة 

�سد من ا�سمتهم احلوثيني.
وقال��ت القن��اة" زار الفري��ق ال��ذي يعم��ل عل��ى 
وثائق��ي جدي��د لب��ي ب��ي �س��ي اخلط��وط الأمامي��ة 
ق��رب مدين��ة تعز حيث توج��د قوات م��ن الإمارات 
القاع��دة  لتنظي��م  تابع��ني  وال�س��ودان وم�سلح��ني 

يقاتلون احلوثيني، لكن يف نقاط متا�س منف�سلة".

وثيقة مسربة تكشف ضلوع السعودية واإلمارات في 
تقدمي الدعم ملسلحي تنظيم القاعدة التكفيري في اليمن

صعدة تقدم قافلة غذائية وأبناء اللحية 
مبحافظة احلديدة يعلنون النفير 

�سر ابناء واهايل مديرية �سعدة مبحافظة �سعدة 
قافل��ة غذائية كبرة متنوعة دعم��ا وا�سنادا للجي�ش 
ال�سنوي��ة  الذك��رى  مبنا�سب��ة  ال�سعبي��ة  واللج��ان 
لل�سهي��د القائد ، رغم ق�ساوة الظروف املعي�سية التي 
خلفه��ا العدوان عل��ى اأبناء املحافظ��ة طيلة العامني 

املا�سيني .
وق��د احتوت القافل��ة على ذهب و مبل��غ مايل يقدر 
ب���� 1٢ ملي��ون ريال مين��ي و٥3 را�ش م��ن الغنام و 
1٢00 طلق��ة و30 �سي��ارة حممل��ة بامل��واد الغذائية 
املتنوع��ة وجنبية �سيفاين  .. وخ��الل عر�س القافلة 
نظمت وقف��ة احتجاجية تنديدا با�ستم��رار العدوان 
واحل�س��ار الغا�سم وا�ستن��كارا لل�سمت الأممي اإزاء 
اجلرائ��م الت��ي يرتكبه��ا بح��ق املدني��ني با�ستم��رار، 
ووف��اًء لل�سهيد القائد والتزاما بال�سر على املنهجية 

القراآنية يف مواجهة الطغاة.
واأعلن اأبناء املديرية ا�ستمرارهم يف العطاء من كل 
ما ميتلكون ..موؤكدين على �سرورة الرفد املتوا�سل 
للجي�ش واللجان باملال والرجال، وم�سرين باأن هذه 
الع��دوان ي�ستلزم م��ن اجلميع القي��ام مب�سوؤولياتهم 

وواجبهم كل من موقعه وبقدر ما ي�ستطيع.
يف ح��ني نظمت قبائ��ل ووجاهات ابن��اء التومية  و 
القطم��ول و العي��ادل  مبديري��ة اللحي��ة مبحافظ��ة 
احلدي��دة ي��وم الثالث��اء وقفة قبلي��ة اأعلن��ت  فيها   
الكامل��ة  وجهوزيته��ا  وا�ستعداده��ا  الع��ام  نفره��ا 
خلو���س معرك��ة الدفاع عن الأر���س والعر�س ، كما 
اأك��دت توجهها الف��وري اإلى ميادي��ن اجلهاد املقد�ش 

ورفد اجلبهات بقوافل من املال والرجال.

يف  الع��ام  النف��ر  الوقف��ة  يف  امل�سارك��ون  واأعل��ن 
مواجه��ة الع��دوان والدفاع ع��ن ال�سي��ادة الوطنية 
وال�ستع��داد ل�س��د اأي تدخ��الت �سعودي��ة اأمريكية 
على عرو�ش البحر الأحمر حمافظة احلديدة خا�سة 

وكافة املحافظات واملدن وال�سواحل اليمنية عامة.
ورف��ع امل�سارك��ون يف الوقف��ة لفتات تن��دد بتدخل 
دول حتال��ف الع��دوان بدع��م اأمري��كا واإ�سرائي��ل يف 
ال�س��اأن اليمني وال�سيط��رة على ال�سواح��ل واملنافذ 
البحري��ة ومنه��ا حماول��ة ال�سيط��رة والتحك��م على 

ميناء احلديدة.
واأك��د بيان الوقف��ة ا�ستمرار �سم��ود اأبناء ال�سعب 
اليمن��ي يف مواجهة العدوان م��ن خالل رفد اجلبهات 
بالرجال واملال وخا�سة ال�سريط ال�ساحلي ملوا�سلة 
الت�س��دي للغ��زاة واملعتدي��ن. لفتا اإل��ى اأن مديرية 
اللحية. التي تقع يف اق�سى ال�سمال الغربي للمحافظة 
هي احلزام الأمني ال�سمايل ملدينة احلديدة وميناءها 
ال�سرتاتيجي كونها اخل��ط الأول للمواجهة ل�سمح 

اهلل و�سيقف كل اأبنائها ال�سرفاء �سد العدوان .
و�سدد البيان على �سرورة ر�س ال�سفوف وتعزيز 
ال�سطف��اف اإلى جان��ب اجلي�ش واللج��ان ال�سعبية 
دفاع��ا  والبطول��ة  ال�س��رف  ميادي��ن  يف  املرابط��ني 
ع��ن الوط��ن و�سواحله واأمن��ه وا�ستق��راره، مطالبا 
املجتم��ع الدويل وكافة املنظمات الدولية واحلقوقية 
والإن�ساني��ة بتبن��ي موق��ف وا�سح و�سج��اع اإزاء ما 
يرتكبه حتالف العدوان من جمازر وجرائم يندى لها 
جبني الإن�سانية بحق اأبن��اء ال�سعب اليمني والعمل 

على اإيقاف العدوان ورفع احل�سار. 

اأعل��ن الع��دو الإمارات��ي، اأم���ش الأول الثالث��اء، مقت��ل اأح��د جنوده 
امل�ساركني يف العمليات الع�سكرية لتحالف العدوان ال�سعودي الأمريكي 

على اليمن.
وذكرت القيادة العامة لقوات العدو الإماراتي، يف بيان ن�سرته وكالة 
الأنباء الإماراتية الر�سمية، اأن اجلندي ح�سن عبداهلل الب�سر، قتل اأثناء 

م�ساركته يف عملية اإعادة الأمل باليمن.
ومل يح��دد بي��ان الق��وات امل�سلح��ة الإماراتي��ة موقع مقت��ل اجلندي 

بال�سبط، ول مالب�سات مقتله.
وخ�س��رت الإمارات ث��اين اأكرب دولة م�سارك��ة يف حتالف العدوان بعد 

ال�سعودية املئات من جنودها يف العدوان على اليمن.

ال������ع������دو اإلم��������ارات��������ي ي���ع���ل���ن م���ق���ت���ل أح�������د ج������ن������وده ف������ي ال���ي���م���ن
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ج��ّدد الرئي�ش الأمريك��ي دونالد ترامب نظرت��ه القت�سادّية جتاه 
ال�سعودّي��ة. املوقف الأمريكي اجلديد الذي اأع��اد ترامب ترديده يف 
مقابلة خا�س��ة مع وكالة "رويرتز"، ياأتي بعد �ساعات على الإعالن 
ع��ن زيارة مرتقبة من ترامب اإلى ال�سعودّية، نا�سفاً بذلك الكثر من 
التكهن��ات حول الزيارة الأخرة لويل ويل العهد ال�سعودي حممد بن 
�سلمان، باعتبار اأن كثرين وجدوا فيها فاحتة خر لعالقة اأمريكية 

�سعودية تلفظ غبار �سنني اجلمود ال�سابقة.
ترامب قالها �سراح��ة، ودون اأّي مواربة، وا�سنطن تخ�سر اأمواًل 
هائل��ة للدفاع عن ال�سعودية والأخرة "ل تعامل الوليات املتحدة 
بعدال��ة"، اأّي اأّن��ه مل يغّي م��ن نظرته القت�سادّية الت��ي اخت�سرها 
ب�"البق��رة احللوب" اإبان حملته النتخابّية، تلك البقرة التي طالب 

بذبحها عندما يجّف حليبها.
بذلك، يك��ون الرئي�ش الأمريكي قد اأعاد ترتيب الأوراق ال�سيا�سّية 
املتعّلق��ة بال�سعودّية، والتي اأخط��اأ البع�ش يف فهمها، جمّددًا نظرته 

القت�سادّية ب�سكل عام ولل�سعودّية على وجه اخل�سو�ش.
ل ميكن ح�س��ر كالم ترامب بالأحداث ال�سابقة، ل�سّيما بعد مرور 
اأك��رث م��ن 100 ي��وم على وج��وده يف البي��ت الأبي�ش، وبالت��ايل، اإن 
كالم الرئي���ش الأمريك��ي بعد جملة من امل�ستج��دات يجمل جملة من 

الر�سائل اأبرزها:
اأّوًل: اإن التملم��ل الأمريك��ي يف املوق��ف جت��اه ال�سعودّي��ة، يوؤك��د 
الدبلوما�سّي��ة القت�سادي��ة التي تتخ��ذ منحى ت�ساعدي��اً با�ستمرار 
م��ن قبل وا�سنطن جت��اه الريا�س. هذا اللون الرم��ادي يحمل قابلّية 
التح��ّول اإل��ى الل��ون الأبي���ش يف حال دفع��ت ال�سعودي��ة املليارات 
لوا�سنطن، واللون الأ�س��ود يف حال متّنعت ال�سعودّية عن الر�سوخ 

للقرار الأمريكي.
ثاني��اً: يف كلتا احلالتني فاإن ال�سع��ب ال�سعودي هو الذي �سيتحّمل 

اأعب��اء ه��ذا "الن�س��ب" الأمريك��ي، اإل اأن النظ��ام ال�سع��ودي الذي 
جع��ل نف�سه رهينة املوق��ف الأمريكي يتحّمل ال�سب��ب يف ذلك. هناك 
موؤ�س��رات اقت�سادّية �سعبة ج��دًا يف الداخل ال�سعودي، حاول امللك 
�سلمان تزيينها يف القرارات الأخرة، اإل اأن اأّي التزام �سعودي جتاه 
وا�سنط��ن، يعن��ي اأّن هذه امللي��ارات �سيخ�سرها ال�سع��ب ال�سعودي 

قبل اأي طرف اآخر.
ثالثاً: رغم اأن نتائج الدبلوما�سّية القت�سادّية الأمريكية قد تكون 
كارثّي��ة على ال�سعب الأمريك��ي، اإل اأن ما هو اأخطر من ذلك يتعّلق 
بالراغماتّية الأمريكية جت��اه تفا�سيل نظام احلكم يف ال�سعودية، 
اأق�س��د نقل احلكم من �سلمان الأب، اإلى حممد البن. اأي اأن ترامب 

ق��د يتن��ازل عن الرج��ل ال�سع��ودي الأقرب اإل��ى اأمري��كا حممد بن 
ناي��ف، كما كان وال��ده الأمر نايف بن عب��د العزيز، ل�سالح حممد 
ب��ن �سلمان، اإل اأّن هذا الأم��ر قد يكّلف اخلزينة ال�سعودّية ع�سرات 

ورمّبا مئات املليارات.
رابعاً: رغم اأن ترامب ل زال يتعاطى "باحل�سنى" مع ال�سعودّية، 
ول��و ب�سي��ئ م��ن الت�سامح م��ن التعب��ر، اإل اأن بالده متتل��ك اأوراقاً 
اأخرى قد ت�ستخدمها مع ال�سعودّية عند ال�سرورة، �سواًء كانت هذه 
ال�سرورة متّنع ال�سعوديني اأو "جّف احلليب" وفق ترامب. الورقة 
التالي��ة هي ورق��ة 11 �سبتمر الت��ي تتفاعل اأكرث واأك��رث يف الإدارة 
واملحاكم الأمريكية، ل�سّيما مع ارتفاعها خالل ب�سعة اأ�سهر ب�سرعة 

هائل��ة م��ن 800 عائلة اإل��ى ما يتج��اوز 10 اآلف حالياً بع��د اإر�سال 
ر�سائ��ل اإليهم ت�سجعهم على الن�سمام اإل��ى �سفوف املطالبني حيث 
ت��رتاوح مبال��غ التعوي�سات املطلوب��ة بني ربع ملي��ون دولر و٢٥ 

مليون دولر لل�سخ�ش الواحد.
خام�س��اً: يرى مراقب��ون اأّن اأمريكا قد جمدت ه��ذا القرار مرحلياً، 
باعتبار اأن ال�سعودية تدفع من نف�سها اإل اأّنه ل مفّر من تداعيات هذا 
القرار الذي �سيكّلف اخلزينة ال�سعودية مئات مليارات الدولرات، 
اأي اأن ال�سعودي��ة �ستدف��ع اجلزي��ة جزيت��ني، جزية اآني��ة، وجزية 

لحقة اإلى اأجل غر معلوم.
�ساد�س��اً: ل تنح�سر اجلزية ال�سعودّي��ة بال�سّق القت�سادي، بل 
ت�س��رى على املواقف ال�سيا�سية. املواق��ف ال�سيا�سّية على خمتلف 
الق�سايا، وب�س��كل اأخ�ّش فيما يتعّلق بالق�سّي��ة الفل�سطينّية، عر 
اإجراء مباحثات مع الكيان الإ�سرائيلي. وبالفعل، قد اأعلن ترامب 
خ��الل املقابل��ة نف�سها مع وكال��ة "روي��رتز" اأّن "البي��ت الأبي�ش 
يجري حمادثات مع ال�سعودي��ني و"الإ�سرائيليني" ب�ساأن زيارات 
حمتملة يف الن�سف الثاين من اأيار/مايو املقبل، ولعل هذا الختيار 

لي�ش �سدفًة.
يب��دو وا�سح��اً اأن الرئي�س الأمريكي قد ن�س��ف كاّفة التف�سيات 
والتحلي��الت املتعّلق��ة بطاب��ع العالق��ة م��ع ال�سعودّي��ة. ل ينكر 
اأح��د ا�سرتاتيجية العالق��ات القت�سادّية، والت��ي انعك�ست على 
ال�سيا�س��ة، نظرًا لنظرية النفط ال�سعودي مقابل الأمن الأمريكي، 
اإل اأّن م��ا يح�س��ل الي��وم، ورغ��م اأّن��ه يف الظاهر قد يب��دو مريحاً 
للكثري��ن يف النظ��ام ال�سعودي، اإل اأّنه بالتاأكي��د اأخطر بكثر من 
التوتر الذي اأ�ساب العالقة خ��الل فرتة اإدارة الرئي�ش الأمريكي 

ال�سابق باراك اأوباما.
يف اخلال�س��ة، يبدو اأّن النظام ال�سع��ودي الذي كان يتمّتع ببع�ش 
الق��درة خ��الل ال�سنوات ال�سابق��ة، يتّجه نحو الإفال�س��ني ال�سيا�سي 
والقت�س��ادي على حّد �س��واء، وال�سبب يف ذل��ك العقلية ال�سعودية 
التي و�سل��ت اإلى احلكم من ناحي��ة، والعقلي��ة الأمريكية املتهّورة 
الت��ي ك�سف��ت حقيقة العالقة بني البلدين من ناحي��ة اأخرى. و�سفها 

البع�ش ب�سيا�سة الع�سا واجلزية، بدل الع�سا واجلزرة.

3تقارير

أمريكا تستخدں سياسة العصا واجلزية جتاه السعودّية؟

ا�سرتاتيجية 
التحال��ف  ل��ردع  اليم��ن 

ال��ذي تق��وده ال�سعودي��ة من خ��الل القوة 
ال�ساروخية كان لها �سدًى كبرًا يف العالم 
اخلليج��ي المريك��ي، وكذل��ك كان لها دور 
كب��ر يف ح�ساب��ات التحال��ف، فالرت�سانات 
ال�ساروخي��ة البالي�ستية اليمنية ا�سبحت 
للولي��ات  بالن�سب��ة  كب��ر  قل��ق  م�س��در 
ح��ال  يف  ال�سهي��وين  والكي��ان  املتح��دة 
جهوزيتهم لبدء معركة احلديدة، وان هذا 
الم��ر جعل وا�سنطن وت��ل ابيب تتحركان 
به��دوء وبعيدًا ع��ن انظ��ار ال�ستخبارات 
اليمنية يف اجلزر اليمنية ال�سرتاتيجية يف 

منفذ باب املندب.
و بح�س��ب م�س��در ع�سك��ري يف اجلي���ش 
واللجان ال�سعبي��ة فان القوة ال�ساروخية 
تر�سد التح��ركات الع�سكرية واللوج�ستية 
وان  المريك��ي،  ال�سع��ودي  للتحال��ف 
ال��ى  عنه��ا  يك�س��ف  مل  الت��ي  ال�سواري��خ 
الن �س��وف ُت��رى عند ا�سته��داف البوارج 
المريكي��ة والقواع��د الع�سكري��ة التابعة 

للتحالف يف اجلزر.
ادارة احل��رب يف غرفة العمليات اليمنية 
التابع��ة للجي���ش واللج��ان ال�سعبية دائماً 
فاجاأت التحالف باجنازات جديدة لإن�ساء 
التوازن يف اجلبهات ورمبا تفاجاأنا بدخول 
منظومة �س��اروخ “ب��ركان3″ البالي�ستي 
لتح��دي املنظوم��ات الدفاعي��ة المريكي��ة 
التحال��ف،  عوا�س��م  بع���ش  وا�سته��داف 
وكذل��ك �ساروخ “بر بح��ر” متطور حملياً 

ل�ستهداف احدث بوارج العدوان.
تدخل  ان  ميكن  ال��ت��ي  ال�����س��واري��خ  ان 
حلماية  اليمنية  ال��دف��اع��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 

ال�سواحل قد 
او   80٢-C تكون من طراز 
1C-80 ، حيث ان هذه ال�سواريخ ي�سميه 
وبتعريف   .  8٢-Yingji ال�سينيون 
 8-CSS-N ب��ا���س��م  ي��ع��رف  ال��ن��اآت��و 
للوجود  ع��ر���س��ه  ومت   ،.  Saccade
موؤ�س�سة  طرف  من   1989 �سنة  مرة  اأول 
China Haiying Electro-
 Mechanical Technology
و   )Academy )CHETA
الأكادميية  ا�سم  حتت  اأي�سا  املعروفة 
اأبحاث و �سناعات  الثالثة و هي موؤ�س�سة 
ال�سينية،  الدفاع  لوزارة  تابعة  ع�سكرية 
راآداآري �سغي وطياآن  مقطع  ب��  ويتميز 

منخف�ش حوايل 7 اأمتاآر .
 6.4 : الط��ول   : العام��ة  املوا�سف��ات  و 
م��رت، القط��ر : 0.36 م��رت، ال��وزن الكلي : 

71٥ ك��غ، وزن ال�سحنة املتفجرة 
: 16٥ ك��غ، ال�سرع��ة : 
0.9 ماخ، املدى : 

1٢0 كم.
ن��ا  هد �سا و
ل  خ��و د
�س��اروخ  منظوم��ة 
ال�ستار  ك�سف  دون  “ب��ركان٢″ 
عنه��ا يف تر�سان��ات ال�ساروخي��ة بح�سور 
العلمي اليمني وان�سار اهلل، بل مت العالن 
عنه بع��د ا�سته��داف الريا���س، واأ�سدرت 
الق��وة ال�ساروخية بياناً اأعلن��ت فيه ا�سم 
ال�ساروخ الأخر التي ا�ستهدفت من خالله 

قاعدة ع�سكرية �سعودية غرب الريا�س.
ان الق��وة ال�ساروخي��ة اليمني��ة ر�سمت 
معرك��ة  ب��دء  ح��ني  يف  جدي��دة  معادل��ة 
احلدي��دة، حي��ث اأنها وجه��ت �سواريخها 
البالي�ستي��ة الت��ي مل يك�سف عنه��ا بعد الى 
اله��داف ال�سرتاتيجي��ة ومنه��ا عوا�سم 
عربي��ة م�ساركة �سم��ن التحالف بالإ�سافة 
احلربي��ة  وال�سف��ن  الع�سكري��ة  القواع��د 
التابع��ة للتحال��ف، وه��ذا المر ه��و الذي 
اثار خم��اوف املجتمع الدويل وحثهم بعدم 
دخ��ول اي ح��رب م�ستقبل��ي م��ع اجلي���ش 

واللجان يف احلديدة .

نع��م هو اهلل ذي �سدد.. ه��و اهلل ذي رمى... من هذا املنطلق 
الإمي��اين نقتح��م ع��امل جمه��ول لعام��ة النا���س .ع��امل مل��يء 
..تظه��ر عل��ى �سفح��ات  الإمياني��ة والع�سكري��ة  بالأ�س��رار 
التهدي��ف اخلاطف اجلهادي ا�سمى وابلغ الجنازات النارية 
مبفرده��ا العملياتي��ه املميت��ة والت��ي تنجزها �سواع��د ثابته 
وانفا���س حامي��ه وعق��ول ن�سط��ه وقل��وب تنب���س بالغ�سب 
والنتق��ام والث��اأر يف مرت���ش يخي��م علي��ه ال�سم��ت والهدوء 
وانع��دام احلي��اه اق��ل ما يو�س��ف ان��ه خيمة عزرائي��ل التي 
تنطل��ق قب�س��ة امل��وت الطائ��رة “الر�سا�سه” لتنت��زع نف�ش 

الغ��ازي واملرت��زق انه��ا اجن��ازات عزرائيلي��ه تطلقها 
فوه��ات قنا�سات اجلند الله��ي فجعلت من 

الغ��زاة واملرتزقة يدخل��ون ح�سبة “ 
طلقه لكل غازي او مرتزق”....
تكت�سفه��ا  ل  �سرادي��ب  له��م 

ع�سكري��ة  ر�س��د  ال��ة  اي 
غازي��ه متط��ورة حممول��ة 

الطائ��رات  اج�س��اد  عل��ى 
وح��دات  يحمله��ا  او 
ال�س��ري  ال�ستط��الع 
فخرة  للع��دو  املتقدم��ة 

القنا�س��ني  واحرتافي��ة 
متن��ع  العزرائلي��ني 

م��ن  واملرت��زق  الغ��ازي 
ك�سف اماكنهم مم��ا حّر قادة 

الغ��زاة واملرتزقة ع��ن ما يحدث 
جليو�سهم من ح�سد ل يرحم.. طيلة 

عامني وب�سع��ة ا�سهر عجز خرباء الغزاة 
ان يقتحم��وا عامل قنا�سات اجلن��د اللهي ومعرفة 

ا�سراره��م وا�ساليبه��م وكيفي��ة مواجهة املج��زرة الوح�سية 
الت��ي ترتك��ب ب�سفوفه��م .... م�ساه��د ترتجم طلق��ة واحدة 
ملدخ��ل ع��امل القنا�سة يف اجلي���ش اليمني واللج��ان ال�سعبية 
اأولئك الذين من الوا�سح اأن مهمتهم تنح�سر يف �سيد الغزاة 
واملرتزق��ة بعناية وبهدوء اأع�ساب حي��ث ل يدخل القنا�سة 
مي��دان املعرك��ة ول يخو�سون احل��رب ال ون�س��روا الرعب 
واملوت يف الرجاء اإنهم ميكثون يف مكان ما يطّلون عر منظار 
القنا�س��ة عل��ى مداخل البي��وت اأو ال�سرف��ات اأو الطرقات او 
ب��ني �سخور اجلبال او يف اعماق الرم��ال انهم ا�سباح ينتقون 
اأهداف �سيدهم بربودة اأع�ساب ويقررون يف حلظة ما و�سع 

ح��دًا حلياة الغ��ازي او املرتزق من هنا ف��اإن التقدمي الطويل 
واملتع��دد امل�سام��ني يغ��دو لزم��اً للفيلم ال�سط��وري لرجال 
القنا�س��ة اليمنيني فهو فيلم تاريخي لوحده ابطاله حمرتفني 
على الفطرة عا�سوا حياة ال�سيد والتخفي والنتقاء يتميزون 
اخلفة وال�سرعة واجلراأة والثبات. حتدث الغزاة واملرتزقة 
كث��را عنهم وا�سبحوا �سباك م��وت يف كل ممر ومنفذ ونقطة 
مواجه��ه فه��م اأخط��ر وحدات اجلي���ش واللجان بع��د حاملي 
ال�سواري��خ املوجهة لنهم يخطفون انفا�س الغزاة واملرتزقة 
م��ن عل��ى بعد وعلى غفل��ه وح�ساده��م ح�ساد مري��ر لأعداء 
الوطن وباعرتافه��م هم.... الرق��ام واملعطيات تت�سدر 
وح��دات قنا�س��ة اجلي���ش واللج��ان املرتبة 
الول��ى يف العملي��ات الري��ه من حيث 
يف  كب��ره  خ�سائ��ر  الع��دو  تكبي��د 
الرواح وخ�سو�س��ا م��ن ق��ادة 
م��ن  والث��اين  الول  ال�س��ف 
واملرتزقة  الغ��زاة  جيو���س 
اعتم��اد  عل��ى  دال  وه��ذا 
الق��وة الع�سكري��ة اليمنية 
املوؤم��ن  املجاه��د  عل��ى 
ال�سر���ش وثقته��ا الكامل��ة 
اك��ر  اجن��از  بتحقي��ق 
ا�ساف��ة الى ذل��ك احرتافية 
املقات��ل اليمن��ي القنا���ش يف 
تنفيذ املهم��ة والتواجد يف ا�سد 
املناط��ق اجلغرافي��ة خط��را على 
حياته وذلك ي��دل على ان املغامرة يف 
احل��رب لي�ست ح�س��اب ع�سك��ري عملياتي 
يقيد او يعرقل القنا�ش اليمني يف اداء واجبه و من 
جانب اخ��ر ان ظروف املعركة وم�ستوياته��ا ل تك�سر ارادته 
او تك�سف حتركاته مما يدل على امتالك املقاتل اليمني عقلية 

ع�سكرية قارئة للميدان ب�سكل مبهر…
فف��ي �سه��ر ابريل كتب��ت قنا�س��ات اجلند الله��ي على اخر 
�سفح��ة م��ن �سه��ر ابري��ل رق��م ٢48 جن��دي و�ساب��ط غازي 
ومرت��زق ُخطفت ارواح يف كل ميدان قبل ان ترتد اليهم طرفة 
اعينه��م ..ان عمليات �سيد خاطفه ن�سف��ت الغزاة  واملرتزقة 
م��ن اخل��وف والذعر الذين ميوتون الف م��ره قبل ان تخرتق 
اج�ساده��م طلق��ات كتائ��ب عزرائي��ل ال�سي��ادة... وللميدان 

حديث اخر

ق�������ن�������اص�������ات اجل�������ن�������د اإلل��������ه��������ي .. 
ع����زرائ����ي����ل����ي����ات ال����ن����ه����ج وال����غ����اي����ة 

تقريــــــر عســــــــ�ــــري..

مفاجئآت قادمة .. 
صواريخ مينية جديدة مهمتها إغراق 

البارجات ودك عواصں »التحالف«
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اعترافات منفذي االغتياالت والتفجيرات ورصد اإلحداثيات تك����شف ال�����������������������������������������������������������������������وجه اإلجرامي حلزب اإلصالح 

▪ البداي��ة م��ن عن��د .. د/ ن�س��ر حمم��د ال�سالم��ي اأ�ست��اذ الفق��ه 
والأ�سول امل�ساعد  يف جامعة الإميان:

وال��ذي حتدث قائاًل .. لب��د اأن اأعطي فر�سة واأ�سوف كم معي من 
قي��ادات ونكت��ب بيان وا�سح اإل��ى �سباب ال�سالح اأن��ه مت توريطنا 
فيم��ا ل ي�س��ح ومال ينبغ��ي وهو م�ساأل��ة الغتي��الت والتفجيات 

والعمل الذي كنا نقوم به .
تعرف��ت عل��ى التجمع اليمن��ي لالإ�سالح ح��ني ن�ساأ يف ع��ام 90من 
خ��الل امل�ساجد واملحا�سرات التي كان��ت تلقى  بداخله عرب م�سائخ 
منه��م الدكت��ور ح�سن الأه��دل اأو الدكت��ور �سالح الهم��داين ، او من 
خ��الل الن�سط��ة التي كانت تق��ام يف ن��ادي الهجرة لالإ�س��الم التابع 
للم�سج��د ومع اليام ت�سكلت حلقات  كان م��ن �سمنها  وعلى راأ�سها 
الخ �سي��ف الع�سلي وهو الذي عرفن��ي  بالإ�سالح وحركة الخوان 
امل�سلم��ني واأدبيته��ا وم�سروعها ونهجه��ا واهدافه��ا والتحقت بهذه 
احللقات حتى ان�سممت اإلى ما ي�سمى بجمع الخوان امل�سلمني عام 

96-97م.
بع��د املب��ادرة اخلليجية وانتخ��اب عبدربه من�س��ور هادي  كنت 
لزل��ت ما�س��ك فرع جامع��ة المي��ان كان ال�سالح ق��د اجته اجتاه 
ت�سكيل م��ا ي�سمى بالكتائب الع�سكرية واحنا كن��ا ما ن�سميه بالعمل 

والقتال امل�ساند نظرا ل�ست�سعار الظروف 
فكن��ا نرف��د ه��ذه الكتائ��ب 

باأفراد.
كن��ت اأن��ا يف جمل���ش 
ادي��ر  وكن��ت  ال�سعب��ة 

يراأ���ش  وكان  اأ�س��رة 
الأي��ام  تل��ك  يف  ال�سعب��ة 

ابراهي��م احلارث��ي ال��ذي 
كان م��ن معي��دي جامع��ة 
المي��ان  وا�ستم��ر العم��ل 

ال�سعب��ة  يف  مع��ه 
العام  اإل��ى 

.٢011
ك��ل��ن��ا 
ن���ل���ق���ي 

لهم حما�سرات ودرو�س ون�ست�سيف حما�سرين من القيادة عندما 
اخلا�ش  التدريب  على  للت�سجيع  تهدف  كانت  ا�سماءهم  تعطينا 

وال�ستعداد الكامل واحلذر وكان هذا دورنا .
يف ليل��ة 19-٢0 �سبتم��ر جاءت لن��ا توجيهات بدف��ع النا�ش اإلى 
جامعة الميان والفرقة فكنا نعمم لالأخوة يف اللجان ال�سعبية وكنا 
نعم��م ملن يري��د القتال ادقعوا بالنا�ش اإل��ى الفرقة وجامعة الميان 

للدفاع  عن �سنعاء وهناك �سيجد اللبا�ش وال�سالح
ان��ا عرفت هذا ليلة ما كانوا يح�س��دوا النا�ش اإلى الفرقة وجامعة 

الميان وكانوا ي�سلحون النا�ش من داخل جامعة الميان
اأدى ه��ذا لن�سحاب ل��دى ال�سباب امل�سارك��ني يف الكتائب البع�ش 
مت القب���س عليه��م والبع�س ترك ال�سالح وبع�سه��م رد ال�سالح اإلى 
املق��ر مما ادى اإلى احراج اأمام اجلران ونهبت بع�ش ال�سلحة من 
بع���ش املق��رات ومنها املقر الذي كنا نديره دائ��رة 1٥ ومنها مكتب 

الدكتور �سالح.
كن��ا ن�سم��ع ع��ن مفاو�س��ات يف موفمبي��ك وب��اإذن اهلل يتفقوا حتى 

تفاجاأنا مفاجاأة يعلم اهلل مل نكن نعلم بها مبا ي�سمى العدوان.
احنا ما ر�سد نرفع��ه واجلهات املخت�سة هي التي حتدد بعد ذلك 

التعامل مع الهدف .
ج��اء لنا ات�سال من عبدالعزيز من�سور ق��ال لنا كلف واحد عندك 
على م�ستوى اخلم�ش املديريات مي�سك املعلومات والر�سد وي�سمى 
م�سوؤول املعلومات واربطه باأبو ابراهيم  وا�سم ابو اإبراهيم يو�سف 

البواب دكتور يف جامعة �سنعاء.

شمالي قسم مديرية معني إلى قسمني 
وجنوبي

ق�سم��ت  مع��ني  يف  ي��ة احن��ا  ير مد
ل��ى مع��ني  اإ

ق�سم��ني 

�سم��ايل وجنوب��ي وادي��ت م��ن كل جه��ة من��دوب و�سلمناه��م خلالد 
النهاري الذي ا�سبح لديه مندوب من كل مديرية ومعه من مديرية 
مع��ني اثنان ثم فر�سنا على كل مديرية ان تاأتي من كل فرع مندوب 
وم��ن كل �سعب��ة مندوب وكان��ت ت�سكيله ه��ذا الفريق به��ذا ال�سكل 

وعددهم ٢00 فرد من جميع املديريات اخلم�ش .
املعلوم��ات كلها كانت ترفع من عند خال��د النهاري خالد النهاري 

يعك�سها اإلى ابو ابراهيم باعتباره اأنه ال�سل املطالب بالر�سد.
ن�سب��ة اله��داف الت��ي مت ر�سدها ه��ي ما كان��ت تاأتينا م��ن عماد 
والباقي هو ما رفع من امليدان وكان ما يرفع من امليدان اي حتركات 
لكن اأنا اتذكر ان ال�سياء التي رفعت انه مت ا�ستهدف المن القومي 

ب�سواريخ بع�سها مل تتفجر وا�ستهدف بجانبه منزل اآمن.
التقاري��ر املوج��ودة ح��ق ال�سم��اء مكت��وب فيها ا�سم ف��الن متى 
يخ��رج متى يدخل بيته عندما يجل�ش م��ن مرافقيه يف اخرها حتديد 

حقه الحداثيات ومكتوب قابلية الطران.
فج��اأة ات�سل بي عبدالعزيز من�سور ويقول : �سياأتيك عماد وكلما 
يطلب��ه منك تعاون مع��ه فتواعدنا انا وعماد تالقين��ا فجاأة واذا بي 
اعرف��ه لن بع���ش ال�سخا�ش ما اعرفهم ا�سم��ه اكرم حمادي قال يل 
ي��ا اخي ان��ا كلفت بالعمل اخلا���ش ونريد منك��م ان ت�سندونا بالذي 

نطلبها.
م��ا ه��و الذي طلبها فقال �سب��اب فقلت اي �سباب ، ق��ال �سباب من 
الذي��ن كان��وا يف الكتائ��ب وان�سم��وا اليك��م نريدهم واحن��ا قد معنا 

�سباب من الولني ب�ش نريد اأ�سماء، فكيف نخر ال�سباب ،
قل��ت ل��ه وكيف نبلغ النا���ش؟  عندن��ا اأ�سماء ، قال جي��ب يل قائمة 

ال�سماء وطلبها مني عر ر�سائل .
فجاب يل اأ�سماءهم واأرقامهم ، واي مديريات يتبعونها ؟

فقال ابلغ مثال مديرية �سعوب فالن وفالن وفالن قالوا نهم عندكم 
يف مديري��ة �سع��وب هات��وا لن��ا ر�سائله��م " فروهم" يعن��ي ن�سميها 
ر�سال��ة فروه لالإخوة يف نا�ش ي�ستوهم .. وما اأحد داري من ي�ستيهم 

..قلنا يف نا�ش ي�ستوهم وب�ش.
كان تاأتين��ا تعميمات باحل�س��د وكنا نطلب من مدي��ري املديريات 
بان يبلغوا ال�سباب خ�سو�سا من املتفرغني للنزول اإلى مارب وكان 
التوا�س��ل ف��ردي ويوج��د معنا اي�س��ا من�سق لكل مديري��ة يف مارب  
او م�س��وؤول املديرية يف مارب يهتم ب�سب��اب مديريته حال و�سولهم 

مارب.
**********

حلزب  خالد النهاري م�سوؤول التوجيه  والإر�س��اد 
 17 بالدائ��رة  بالأمانة الإ�س��الح 

ك�����ان   : ق���������ال 
حزب  يف  دخ���ويل 
ال����س���الح ع��ام 

يف   ك������ان   9٥
ال�ستاذ  حلقة 
ع��ب��دال��وه��اب 
اأح��د  الغيثي 
�سنعاء  اأبناء 
ال�����ق�����دمي�����ة 

وبعدها ا�ستمرينا حتى ح�سلت على بطاقة ال�سالح يف عام 97.
البيعة كانت يف عام 97 عر الخ عبداهلل عمر احلطامي 

ال�ساحة  يف  الئتالف  طريق  عر  كان  لأن��ه  موجود  كان  الدفع 
حماية  اأجل  من  �سنعاء  جامعة  يف  للتدريب  بال�سباب  ندفع  وكنا 
امل�سيات ويف جمموعة مت الدفع بهم اإلى املع�سكرات ومنها الفرقة 

عندما فتحت الع�سكرة.
دفعنا مبجموعة  من عندنا يف ائتالف �سنعاء القدمية من ال�سباب 
مم��ن كان��وا يرغب��ون و�ساركوا يف حينه��ا ٢٢ فرد ودخل��وا مع�سكر 

الفرقة هذا الذين كانوا مر�سلني من عندنا من الئتالف. 
كن��ا ن�سم��ع ع��ن ه��ذه الكتائ��ب ان احل�س��د كان دائم اإل��ى الفرقة 
باعتب��اره كان مع�سكر مهيئ��ا وكان النا�ش كلهم يح�س��دون اإلى هذا 
املكان و�سكلت فريق للح�سد للنا�ش العاديني واملواليني اإلى الفرقة.
عندن��ا يف ال�سرية كانت معنا قنابل وذخ��رة معدلت الذي كانت 
عن��د الخ عبداهلل الغز املوج��ودة عندنا اأما بقية ال�سلحة فقد كالها 

عند ال�سرايا والكاتب الخرى وال�سيارات كانت يف كتائب اخرى.
**********

ولي��د قا�س��م الزين : م�س��وؤول ال�سري��ة الثالثة يف الكتيب��ة الثالثة 
للجناح الع�سكري حلزب الإ�سالح بالأمانة 

در�س��ت الثانوي��ة يف معه��د �سنع��اء العلم��ي وعن طري��ق املعهد 
وان�سطته التعليمية مت .

 يف املعه��د ومن ثم ا�ستقطابنا يف حزب ال�سالح وكنا نذهب معهم 
للرحالت حتى عام ٢000 والتي انتهت باأداء البيعة .

كان��ت األف��اظ البيعة ق�س��م تق�سم ب��اهلل العظيم عل��ى ان تكون مع 
الخ��وان امل�سلم��ني يف املكره واملن�سط وان تب��ذل كل جهدك ووقتك 

وجهدك يف �سبيل اإعالء كلمة الخوان 
بع��د البيعة مت التوزيع والتق�سيم على ال�سر او ا�سافة ال�سخ�س 

اجلديد لالأ�سرة  الذي كانت مكونة �سابقا
كن��ت يف ٢011 يف النادي ندير مع بع���ش ال�سباب ان�سطة وثقافة 

وريا�سة وان�سطة ريا�سية واجتماعية 
مت توجي��ه الفراد يف ال�س��الح وامل�ساركني يف ال�ساحة ومت انزال 
م��ن عنده الرغب��ة لالن�سم��ام يف ال�سل��ك الع�سك��ري وترف��ع اأ�سماء 
دفع��ات اإلى مع�سكر الفرق��ة لتدريبهم وكانت اع��داد كبرة ت�سارك 

يف الفرقة.
اأنا اذكر انه كان يوجد �سرية ثانية راحوا يدربوا على الغام وكنا 
ن�سم��ع ان يف دورات يف الفرقة على اللغام واملتفجرات عرب دورات 

تخ�س�ش .
كانت التعبئة حتت ما ي�سمى بان ال�سالح م�ستهدفني من اأن�سار 

اهلل والعك�ش فكان التجيي�ش بهذا ال�سكل.
يف ع��ام ٢01٢ اأبلغن��ي م�س��وؤويل احمد املعلم��ي ان هناك احلاجة 
لتكوي��ن فرق ر�س��د وعمل نوعي يكون بداية خمت���ش بالر�سد م�ش 
للتنظيم بالكامل وبداأنا بهذا العمل واأو�سلني ب� احمد ال�سجاع الدي 
كان م�سوؤول ال�سالح واخربين باملهمة بانه �ستكون هناك عبارة عن 
جماميع تك��ون مهمتها الر�س��د وا�ستمر 
هدا العمل كر�س��د وتو�سع يف العام 
التنظي��م  �سمل��ت  ان  اإل��ى   ٢01٢
فق��ط  الم��ر  يع��د  ومل  بالكام��ل 
عل��ى املجموعتني الت��ي ت�سكلت 

وتكونت.
اأ  ب��ذ

بعون من اهلل ا�شتطاعت االجهزة االمنية واللجان ال�شعبية الك�شف عن اجلهة الواقفة خلف االختالالت االمنية 
التي �شهدتها اليمن خالل ال�شنوات املا�شية والتي �شبقت العدوان ال�شعودّي االأمريكي واملتمثلة يف االغتياالت 
والتفج�ريات االرهابية والتي طال�ت ال�شخ�شياِت ال�شيا�شية واالأمنية والع�شكري�ة وغريها من اجلرائم وخالل 
ف�رة الع�دوان من خالل ر�ش�د االإحداثيات للعدوان ، لتوؤك�د اأنه ال حدوَد لدى هذا احل�زب لقيامه باأية اأعمال 
اإْجَرامي�ة خدم�ًة للخارج وعلى ح�ش�اب الدولة اليمني�ة ودماء اأبناء ال�شع�ب اليمني وِدماء الق�ادة الع�شكريني 
واالأمنيني.. وقد اأظهرت التحقيقات تورط حزب اال�صالح ، بعد االعرتافات التي ادلى بها عنا�رص حزب اال�صالح، 
لتك�صف الوجه االخر والقناع الذي كان يت�صرت به هذا احلزب ..وقد اأظهر الفيلم الذي بث عرب و�صائل االإعالم 
املرئي�ة الوطنية، اع�راف 36 مرتِزقًا، معظُمهم من املنتمني اإلى حزب االإ�ش�الح، تفيُد باأنهم ا�شركوا يف عملية 
�د واإع�داد ك�شوفات باأ�شماء قياداٍت من اأن�شار اهلل واملوؤمتر ال�شعبي الع�ام وُعّقال احلارات وُكّل ال�شخ�شيات  َر�شْ
املناه�شة للعدوان، وكذلك القيادات االأمنية والع�شكرية ومقراتها؛ ليتم ا�شتهداُفهم، �شواء بالطريان االأمريكي 
ال�صع�ودّي، اأَْو بالتفجريات عرب الُعْبوات النا�صفة اأَْو االغتياالت.. كما تظهر يف االعرتافات الطُرُق التي ا�صتخدمها 
املتهم�ون يف التخطي�ط والتنفيذ لتلك اجلرائ�م، مع اأ�شماء امل�شرك�ني معهم، وكيف مت االلتق�اُء بهم وتوجيُههم 

وتدريُبهم.. وهنا �صن�رصد لكم عدد من االعرتافات التي اأدلى بها عنا�رص تابعة حلزب اال�صالح.
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اعترافات منفذي االغتياالت والتفجيرات ورصد اإلحداثيات تك����شف ال�����������������������������������������������������������������������وجه اإلجرامي حلزب اإلصالح 
ال�س��الح يف جتيي�س النا�س وتدريبهم ب�س��كل ع�سكري وكنت من �سمن 
الذين �ساركوا لكن كان العمل كبداية  عبارة عن جماميع للر�سد تخت�ش 

بالر�سد يف املنطقة لر�سد حتركات احلوثيني وان�سار اهلل .
مت ت�سلي��ح ال�سراي��ا يف الكتيب��ة وكان ال�سالح ال��ذي ا�ستلمته ال�سرية 
1٢0 �سالح كال�سنكوف  عطفة ودب�سيك مع ذحرتها وكان كل فرد يعطي 
ايل كال�س��ن مع 4 قرون بذخرتها و3 مع��دلت بيكا مع كل معدل 1000 
طلق��ة و3 اآر ب��ي جي مع كل قاذف اآر بي  ج��ي 3 قذائف ور�سا�ش 7،1٢ 
م��ع ٢000 طلق��ة ، كذل��ك طقم �سا�س ال��دي كان يو�سع علي��ه الر�سا�س 

بالإ�سافة اإلى قوالب تي ان تي ما يقارب 1٥ قالب كانت موجودة.
مت طل��ب ٥0 ف��رد للم�ساركة يف �سمالن من نف���ش �سريتنا و�سعدنا بهم 
وكان ذل��ك يف اللي��ل و�سع��د كل ف��رد ب�سالح��ه ال�سخ�س��ي وطلب��وا منا 
باإح�س��ار املع��دلت والر بي ج��ي وكان يف انتظارنا ه��الل العكروت يف 
م�ست�سف��ى اليتيم واو�سلن��ا ال�سباب اإلى عند امل�ست�سف��ى وانزلنا معهم 

ال�سالح ال�سخ�سي وال�سالح املطلوب .
كانت املهمة املحددة م�سبقا هي نقطتني اذا ت�سارعت الحداث وكانت 
الول��ى انن��ا نن��زل يف بداي��ة خط عم��ران على مدخ��ل ال�سيان��ة، وعند 
موؤ�س�س��ة اليتي��م ولكن ه��ذا مل يتم فعندم��ا ت�سارعت الح��داث يف قرية 
القاب��ل ويف �سمالن مت التوجي��ه اإلى ان ت�سارك ال�سرية بدفع الفراد اإلى 

�سمالن .
بعدها بداأ الت�سكيل بنمط جديد يف بداية ٢01٥ وكانت املجاميع قليلة 

وكنا يف نف�ش املنطقة ويف نف�ش الدائرة 17 ويف نف�ش ال�سرية .
هن��اك تقرير مت تعميمه على م�سئويل الر�س��د من قبل م�سئول الكتيبة 
اإل��ى م�سوؤول ال�سرية وم�س��وؤول ال�سرية عممه على م�س��وؤويل الر�سد يف 
ه��ذه الف�سائل هذا التقري��ر يت�سمن البيوت والقي��ادات واأماكن تخزين 
ال�س��الح واأ�سياء اخرى ممكن يرفعه��ا وكل ي�سمل التقرير احداثيات كل 

هدف مر�سود .
عن��د زياتي خلال��د النهاري واثن��اء  كالمي معه و�س��رح يل بان العمل 
انته��اء واو�سلن��ي بالدكت��ور فتحي هو اخ��ربين عن و�سع��ه هو وعمله 
ال��ذي ه��و يتوا�سل م��ع الدكت��ور ن�سر ال�سالم��ي ح�سبما اخ��ربين خالد 
النه��اري ان��ه م�سوؤول عن المان��ة للعمل التنظيمي حل��زب ال�سالح يف 
المانة، ال�سالح الن وفروعه املوجودة  امل�سرف عليها الدكتور ن�سر 
ال�سالم��ي كما اخربين خالد اأنه بيتوا�سل م��ع ن�سر ال�سالمي بخ�سو�س 

مو�سوع الر�سد . 
اآلي��ة الر�سد التي كانت تتم هي عبارة عن ر�سد املنطقة التي يتواجد 
فيه��ا فري��ق العمل بحكم انه م��ن ابناء املنطق��ة فال يحتاج اإل��ى و�سيلة 
موا�س��الت او ات�س��ال ومب��ا اأنه م��ن اأبناء املنطق��ة فهو اع��رف النا�ش 
باملكان الذي ير�سده ولديه اي�سا معلومات �سابقة عن هدا املكان ويرفع 
ما هو م�ستجد عن املكان الدي ير�سده اإلى م�سوؤول جمموعته وم�سوؤول 

جمموعته يرفعه بدروه اإلى من هو اأعلى منه بالت�سل�سل.
الهداف التي مل يك��ن فيها الحداثية كان م�سوؤول الكتيبة ي�ستعر�س 
مع م�سوؤول الر�سد على قوقل ارث املكان وم�سوؤول ال�سرية كان يو�سح 
له املنطقة مع مندوب الر�سد وهو بدوره ي�سره اإلى املكان امام م�سوؤول 

الكتيبة وم�سوؤول الكتيبة هو الذي يقوم بدروه بعمل الحداثية .
مت رفع اهداف يف منطقتنا يف املنطقة التي كانت تقع فيها ل�سرية وهي 

على النحو التايل :

جامعة اإلميان هده كانت في حي النهضة :
البطاق��ة للف�سي��ل الثالث والكائنة من �س��ارع  ٢0 اإلى جولة عمران 
رفع��ت في��ه �سالة  املدائ��ن وق�سف��ت وامللعب وق�س��ف  وهنجر كان 

بجوار املعلب من اجلهة ال�سمالية وق�سف.
اأخرنا خالد بان علينا ان نرتب املكان وهو الذي �سيح�سر ال�سخ�ش  
كان ه��دا يف �سهر رم�سان فت��م ترتيب اللقاء عندي يف البيت ومت ابالغ 
ال6 افراد عن طريق م�سوؤوليهم يف الف�سائل باحل�سور اإلى البيت ومت 
ح�سوره��م وخالد ال�سريحي ق��ام بدوره اح�سار عب��د الكرمي الهاتف 
وقابل هوؤلء ال�ستة كل على حده وكان ياأخذ منهم بيانات مل نكن نعلم 

ما هي البيانات 
بعد ه��ذه املقابالت بفرتة ب�سيطة اخر  خالد ال�سريحي بان عبداهلل 
ال�سام��ي وحمم��د الريا�س��ي بانه��م مل يع��ودوا يف نط��اق ال�سرية ومت 

اختيارهم ومل يعد لنا بهم اي توا�سل.

* قابو���ش ال�سام��ي  ع�س��و يف جمموع��ة الغتي��الت والتفج��رات 
التابعة حلزب الإ�سالح يف الأمانة:

ق��ال.. مع اق��رتاب ٢011 كنت م�س��ارك يف ال�ساحة وكن��ت م�سوؤول 
ع��ن جمموعة يف خيم��ة هذه اخليمة كانت عبارة ع��ن مركز متكامل يف 
الدائ��رة 17ز كن��ا نح�سر اإلى هذه املجموع��ة وكل �سخ�ش كان عنده 

جمموعة من ال�سالحيني هو الذي يرتب ح�سورهم وان�سرافهم.
كان��ت املجموع��ات موزع��ة يف اك��رث م��ن م��كان داخل احل��ي يف مقر 

النادي ويف بيوت ح�سب تخطيط معني
بعدم��ا طل��ع ال�سباب اإل��ى الفرق��ة بالليل نقلن��ا ال�س��الح وخرجناه 
م��ن املق��ر ومل يبقى لدى كل ف��رد ال �سالحه ال�سخ�س��ي اإلى ثاين يوم 

ال�سباح وجاءت الوامر برتك والذهاب اإلى البيوت.
ح��دث النفجار عر �سي��ارة مفخخة كانت مطروح��ة خلف اجلامع 
ومت الجتم��اع عل��ى ان يكون �ساح��ب املرت وانا منف��ذ العملية وكان 

ها�سم و�سقر حماية .
توا�س��ل ب��ي احم��د ال�سج��اع واخربين ب��اأن العم��ل �سيتو�س��ع وان 

جمامعي الر�سد �ستتو�سع وان التنظيم ككل �سيدخل يف هذ العمل .
اأوكل لن��ا العمل تدريجيا ر�س��د �سخ�سيات تبع ان�س��ار اهلل ونقاط 

واطقم وكان يتم العمل بهذا.
و�سلن��ا اإل��ى م��ارب وتوا�سلنا م��ع �سخ���ش ا�سمه حام��د لكن كان 
تلفونه مغلق وتوا�سلنا مع �سخ�س اخر لأنه مل يكن احد يدخل مارب 
ال مبعرف هذا ال�سخ�ش ار�سل  لنا جمموعة دخلتنا اإلى مقر التوجيه 
املعن��وي مبارب تب��ع التجمع ورقدنا هناك اإلى الي��وم الثاين ال�سباح 
حت��ى جاء حام��د ال�سباح و�سعدن��ا معه عر طقم حت��ى و�سلنا اإلى 

املع�سكر.
كان مع�سك��ر الن�سر مق�سم اإل��ى عدة اقاليم اقليم تهامة اجلند امانة 
العا�سم��ة وهكذا وانتظرنا حت��ى قالو لنا حت��ى ت�ستكمل املجموعات 

العدد وعند ا�ستفائها بداأنا بالدورة التي نزلنا من اأجلها.
▪ حمم��د الريا�س��ي :ع�سو اأ�س��رة يف ال�سعب��ة )ز( بالدائ��رة )17( 

حلزب الإ�سالح بالأمانة 
ال�س��رة يت��م توزي��ع اأعم��ال جل��ان م�سجدي��ه وخري��ة وثقافي��ة 

و�سيا�سية ويتم اعطاء كل فرد مهمة.
كانت تن�س��م للمن�سمني اإلى الفرق��ة دورة ع�سكرية  ملدة اأ�سبوعني 

ودبابات �سلكا ملدة 10 اأيام.
مت ت�سكلين��ا عب��ارة ع��ن �سراي��ا تابع��ة حل��زب ال�س��الح حلماي��ة 
احل��ارات وكان دوري فيها قائد �سرية ومت ا�ستدعائنا اإلى تبة �سادق 
الحم��ر واخذن��ا ت�سلحينا هناك عب��ارة عن ايل كال�س��ن و3 قرون مع 

الذخرة .
بع��د اعالن حزب ال�سالح تاأيي��ده للتحالف مت ا�ستدعائي عرب وليد 
الزين للح�سور ومقابلة احد القيادات ا�سمه عبد الكرمي الهاتف واخذ 
من��ي بياناتي وارقام��ي وموؤهالتي ودونها عنده واخ��ربين بانه �سيتم 

التوا�سل بي يف الفرتة القادمة. 
مت اختي��اري للعم��ل اخلا���س والدي ميث��ل با�سته��داف �سخ�سيات 
داخل امانة العا�سمة والعمل اخلا�س يكون �سمن عمل خا�س بداخل 

حزب ال�سالح.
مت تق�سي��م المان��ة اإل��ى 6 مربعات اجل��زء ال�سمايل اإل��ى 3 مربعات 
واجلنوب��ي اإل��ى 3 مربع��ات اخ��رى كل جمموع��ة مت تق�سيمه��ا اإلى ٥ 

جمموعات على ا�سا�س كل جمموعة ت�ستغل يف احد املربعات .
كان يت��م رف��ع القي��ادات من قب��ل فري��ق الر�سد وابالغن��ا بها وكان 
م��ن �سمن ال�سماء التي رفع��ت يف الر�سد يحي��ى الديلمي احد علماء 
�سنع��اء القدمي��ة وف��وؤاد ناج��ي يف اجلام��ع الكب��ر والزب��ري احد 
القيادات احلوثية يف منطقة باب اليمني والوادعي اي�سا يف باب اليمن 

وزيد الو�سلي قيادي اي�سا يف منطقة ال�سافية .
اجلن��اح الول كان يرا�س��ه يون���ش اجلرادي وحتت��ه 3 جمموعات 
املجموع��ة الولى بقيادة نا�سر امل�س��وري واملجموعة الثانية بقيادة 
�سم��ر احل��رازي واملجموعة الثالث��ة بقيادة احم��د ميا�ش، جمموعة 
نا�س��ر امل�س��وري كانت حتتوي على 3  اأ�سخا���س الفريق الثاين فريق 
يزن والذي ا�سمه هو حممد الريا�سي لديه ٢جمموعتني وكان يراأ�سهم 
حمزة ملجموعة امين وجمموعة �سالح، جمموعة اأمين كانت حتتوي 

على 3 اأ�سخا�ش وجمموعة اأمين 3 اأ�سخا�ش.

مناورات مينية ضخمة 
حتاكي تدمير مواقع الغزاة 

وان��ت مت�س��ك بجه��از التلف��ون تقل��ب 
ال�سفحات واملواقع 

وتت��كاأ علي خم��دة ناعمة خل��ف ظهرك 
وجتل�ش علي جمل�ش مريح ونااااعم.. 

يف منزلك و بني اهلك.. 
اغلق عينك وتخيل ..

اأنت يف منطق��ة �سحراوية داخل حفرة 
من الرمل 

مت�س��ك بي��دك بندقيتك وحتم��ل جعبك 
وعدتك وعتادك بهذا الوقت

م�ساح��ات  ن�س��رك  م�ست��وي  وعل��ي 
او  ال�ساحلي��ة  الرمل��ة  الر���س  م��ن 

ال�سحراوية او اجلبلية ..
م��ن  الذخ��رة  �سنادي��ق  وبجانب��ك 
�سواريخ وقذائ��ف واخري مل تراها يف 

حياتك ..
ت�سمع فقط ا�سوات النفجارات ..

ت�سعر بحبات الرمال تلفح ج�سمك ..
طولي��ة  م�ساح��ات  تغط��ي  عين��اك 
وعر�سية كاأنها جه��از م�ساحي لرت�سد 

اي حترك.. 
اذني��ك ت�سغي حتي كاأنه��ا ت�سمع دبيب 

النملة يف هذه الرا�سي ال�سا�سعة.. 
ت�سع��ر بحب��ات م��ن الرم��ال ملت�سق��ة 

بيديك وقدميك ..
ت�سمع ا�سوات النفجارات تقرتب ..

تتاأهب بتجهيز �سالحك ..

تتوا�س��ل مب��ن يعطيك املعلوم��ات عما 
يجري ..

ت�سوب ال�سالح وتطلق النار ..
تتنق��ل يف امل��كان لتجد  اف�س��ل الماكن 

لت�سويب �سالحك
ترتفع ا�سوات النفجارات ..

الطران يحلق ..

الليات تقرتب ..
تنظ��ر  ايل اخوان��ك املجاهدي��ن ينطلق 

منهم اعداد متفرقة
يختف��ي من ام��ام ناظريك وه��و يتوجه 

اإلى مواقع املواجهة
ت��راه يوج��ه �سالح��ه الثقي��ل وي�سرب 
وتنق�س��ع  اللي��ات  ت�سي��ب  بقذائ��ف 
الظلم��ة بانفجار كبر يك�س��ف بقية من 

بجوار الية املعتدين ..
تنطلق من خندقك

توجه��ه �سالحك وتبدا يف اط��الق النار 
وان��ت ت�ساه��د ت�ساقط املرتزق��ة ت�سعر 
بان��ك ل�ست مم��ن يت�ساقط��وا بر�سا�ش 

بندقيته
مل ا�سوب بهذه الدقة ..

يرتاج��ع املرتزقة يرتكوا اليات عمالقة 
يتقافزوا كالفئران و يولوا الدبر

يا اهلل ت�سمع ا�سوات املجاهدين ترتفع 
بال�سرخة وهتافات احلم��د وال�سكر هلل 
لق��د دحرناهم لقد ف��روا وتركوا قتالهم 

وجرحاهم

العم��الء  جث��ث  ل��رتي  منه��م  تق��رتب 
املرتزقة

ي��ا اإلهي ..هذا الرجل يقدم روحه مقابل 
ماذا ؟!!

ايل اي��ن يري��د ان يدخ��ل ؟! وملاذا خرج 
منها اذا كان يقاتل للدخول !

وبينم��ا ان��ت تنظر وخيال��ك يبحث عن 
الجاب��ات ت�سم��ع ا�س��وات الطائ��رات 

وتري لهيب القذائف.. 
تعود ايل مرت�سك.. 

ي�سج املكان امامك  بانفجارات كبرة
وت�ستعل الن��ران يف مواقع تعرف انها 

للمرتزقة
ماذا يجري !!!

يق�سفوا مواقعهم !
يخربوا بيوتهم !

يقتلوا عمالئهم!! 
نعم هذا جزاء العمالء ..

وان��ت يف جبهة العزة وال�سرف واحلق 
..

ه��ذه هي حي��اة املجاهدين وه��ذه ليايل 
رجال اهلل يف جبهات ال�سرف.. 

وه��ذا انت لتزال مت�سك بتلفونك وتتكاأ 
علي خمدتك وت�ستمتع بحياتك وحريتك 

بف�سل هوؤلء الرجال العظماء 
ودعم��ك  دعائ��ك  م��ن  تن�ساه��م  ف��ال 
واحواله��م  با�سره��م  واهتمام��ك 

وجرحاهم و�سهدائهم..

تخرج دفعة جديدة من املقاتلني األشداء من أحد مواقع التدريب لرفد اجلبهات
تخرج��ت موؤخرا دفع��ة جديدة من املقاتلني الأ�س��داء الذين خ�سعوا 
ل��دورة ع�سكري��ة مكثفة يف اأحد مواقع التدريب بح�س��ور رئي�ش اللجنة 
الثوري��ة العلي��ا حمم��د عل��ي احلوث��ي، واأك��د امل�سارك��ون يف ال��دورة 
عل��ى ا�ستعدادهم لتلق��ني املعتدين اأق�س��ى الدرو���ش يف خمتلف ميادين 
املواجه��ة، م�سرين اأنهم ا�ستفادوا اأميا ا�ستفادة من الدورة الع�سكرية 
التي اأُجريت باأحد مواقع التدريب، واأو�سح رئي�س الثورة العليا حممد 
علي احلوثي اأنه واأمام التحدي القائم جراء العدوان ل بد من املواجهة 
والإع��داد، م�سرا اأن ال��دورة التي نال املتدربون الي��وم �سرف التخرج 
منه��ا هي ج��زء من الإع��داد له��ذه املعركة، م�سيف��ا اأن هن��اك الدورات 
الكثرة جدا، وكا�سفا اأنه �سين�سم باإذن اهلل ما يقارب ٥ الف من اللجان 
ال�سعبي��ة اإلى اجلبهات بكامل تدريبه��م وارتباطهم باهلل تعالى لي�سكلوا 
راف��دا يف مواجهة املعتدين والغزاة، اجلدير بالذكر اأن اليمنيني يعدون 
اأنف�سه��م حل��رب �سرو�س وكاأنه��ا مل تبداأ بعد، بح�س��ب مراقبني مينيني 

طويلة تنقطع دونها اأنفا�س الغزاة.

"البأس الشديد"
نف��ذت دفع��ٌة قتالي��ٌة جدي��دٌة م��ن اأبط��اِل اجلي���شِ اليمن��ي واللج��اِن 
ال�سعبية مناورَة “الباأ�ِش ال�سديد” حم��اكاًة ملعركِة ال�ساحِل املحتملة، 
وتخل��ل املن��اورة عملي��ات هجومي��ة متحرك��ة ،ومباغت��ة، وتكتي��كات 
قتالية ملواجه��ة كِلّ ال�سيناريوهات العدوانية الت�سعيدية وعلى طريق 
ا�ستعادة اليمن جمَده بقوة اهلِل واملقاتلنَي الأ�سداء، وتاأتي املناورات يف 
اإط��ار ا�ستنفار �سعب��ي وا�سع لدعم اجلبهات بالرج��ال واملال ويف �سياق 
تنفي��ذ املرحل��ة الثالثة من حمل��ة اأ�سداء عل��ى الكف��ار لتدريب وجتهيز 
املقاتل��ني لرف��د اجلبه��ات ب�سكل ع��ام ومعرك��ة ال�ساحل الغرب��ي ب�سكل 

خا���ش مواجهة العدوان، ت�سمّنت املناورة خمتلف التدريبات القتالية 
والتماري��ن الع�سكرية على معظم اأنواع الأ�سلحة والعتاد احلربي، ويف 
تفا�سي��ل التدريبات، بداأ املقاتلون بعملي��ة اقتحام افرتا�سية اإلى عمق 
مواق��ع العدو، حتت غطاء ناري كثيف مبختلف الأ�سلحة، فيما تعاملت 

وحدات الدروع مع الأهداف املفرت�سة.

مناورة لقوات املهمات الصعبة حتت اسم الشهيد القائد
اأج��رت ق��وات املهم��ات ال�سعب��ة يف حفل تخرجه��ا من��اورة ع�سكرية 

حملت ا�سم ال�سهيد القائد ال�سيد ح�سني بدر الدين احلوثي.
وحتاكي املناورة عملية الهجوم على اأحد مع�سكرات العدو ال�سهيوين 
لل�سيط��رة عليه وتدمره بالكامل، وقد اأظهر املقاتلون يف املناورة قدرة 
عالية ومرونة يف التعامل مع الأهداف، موؤكدين اأن العدوان منذ ما يزيد 

عن عامني ما زادهم اإل كفاءة وخرة يف ميادين القتال.

تخرج دفعة الفتح العسكرية مبهارات قتالية متقدمة لرفد جبهات القتال
تخرج��ت دفع��ة الفت��ح القتالية مبه��ارات ع�سكرية متقدم��ة مبناورة 
قتالية حتاكي معركة ا�ستخدم خاللها خمتلف اأنواع الأ�سلحة والكمائن 
والآلي��ات املدرع��ة يف �سبي��ل رف��د خمتل��ف جبه��ات مواجه��ة العدوان 
واملرتزق��ة، واأك��د املقاتلون املتدربون بع��د تلقيهم التدريب��ات الالزمة 
اأنه��م على ا�ستعداد للقاء العدو والتنكيل به.. م�سرين اأن اليمن مقرة 

لكل غاز وعميل ومرتزق.
اإل��ى ذلك وجه املقاتل��ون ر�سائل مفادها اأنهم لن ياأل��وا جهدا يف �سبيل 
الدف��اع عن حيا�س الوطن ومقارعة كل م��ن يريد به �سرا من الداخل اأو 

اخلارج، موؤكدين اأنهم على ا�ستعداد للتوجه اإلى خمتلف اجلبهات.

عبد السالم العزيليلة في جبهات العزة

من�اورات قتالي�ة وتدريبات تاأهيلية ترف�د املعركة بدفعات رجال الرجال، مزودين بروحية قتالية مدرعٍة تدريع�ا اإميانيا ال يتزعزع مهما كانت ظروف 
معرك�ٍة..... ب�ات الع�دو لكرثة التهديد بها يخ�صاها ف�صال ويخ�صاها حتى منجزا...، فالرب حتى البحر مزروع مب�ا يليق باملحتلني اأن ُي�صتقبلوا به .. فاإن جاءوا 
ج�اء اإليه�م رج�اُل اهلل من حي�ث مل يحت�صبوا....وال�صعُب حا�رٌص بامل�د، وكل املحافظات لتهام�ة مدد، وحمافظة رمية �صن�ٌد بجبالها ورجاله�ا ملحافظة احلديدة، 
واجلمي�ع جن�ٌد للدف�اع عن اليمن ق�صيًة ودولة وحا�رصا وم�صتقب�ال ... ويف عيد العمال العاملي، فلي�س من عيد لعمال اليم�ن اإال انت�صاَر بلدهم ... لينه�صوا مبهمة 

البناء .. واإعادِة االإعمار بعزة وكرامة، فعرُق جبني العمال املخل�صني ال�صادقني .. من قدا�صة دماء ال�صهداء.

تقرير / محمد محسن احلمزي
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يتهياأ راعي البقر للنزول بجزمته التك�سا�سية على اأر�س 
قري���ش يف اجلاهلية، مي�سح �سفتيه قبل ال�سروع بامت�سا�ش 
�س��رع البق��رة ال�سعودية، ث��م ي�سخ�س بعيني��ه اإلى كثبان 
الرب��ع اخل��ايل وبي��وت ال�سع��ر، مت�سائ��اًل مت��ى �سيب��داأ هل 
�سي�ستطي��ع امللك ال�سعودي العج��وز الرق�ش بال�سيف معي 

اأم اأنه �سيوكل تلك املهمة اإلى ويل عهده الأخرق.
اأف��كار تزدحم يف راأ�ش ترمب قبيل ذهابه اإلى ال�سعودية، 
لكن الفكرة الأهم يف ذهنه هي اأنه كيف �سي�ستطيع امت�سا�ش 
الأم��وال وال�ستثم��ارات والتفاقي��ات م��ن الريا���س مقابل 
املل��ف ال�س��وري، عل��ى اعتبار اأن رج��ل الأعم��ال الأمريكي 
يع��رف من اأين توؤكل الكتف ، وكت��ف ال�سعودي ميكن اأكلها 
من خالل اإغوائه بعرو�س �سد �سورية وت�سعيد الأمر فيها.

زي��ارة ترم��ب ه��ذه �سبيه��ة بزي��ارة الرئي���ش الأمريكي 
الأ�سب��ق ج��ورج دبلي��و بو���س اإل��ى ال�سعودي��ة، حينها مت 
اإل��ى  ا�ستقب��ال بو���س كمغ��رتب �سع��ودي تع��ود اأ�سول��ه 
الع�س��ية، مت تاأدية رق�سة ال�سيف عل��ى الدفوف البدوية، 
وُفر�س��ت اأمامه املنا�س��ف وا�ستنفرت كل اململك��ة كا�ستنفار 

قري�س �سد حممد وع�سيته يف اجلاهلية.
ومب��ا اأن الد�سم هو العنوان العري���ش لهذه الزيارة فاإن 
امللف��ات التي �سيتم تناولها لن تق��ل د�سماً عن من�سف ب�سمن 
عربي، هناك امللف ال�سوري و�سرورة رفع وا�سنطن ل�سقف 
مواقفها �سد دم�سق وحلفائها، وتفعيل خطة مناطق احلكم 
الذات��ي و�س��وًل اإل��ى مرحلة انتقالي��ة ل يكون هن��اك مكان 
للقي��ادة ال�سورية فيه��ا، ف�ساًل ع��ن امللف الإي��راين واإعادة 
العقوبات عل��ى طهران، واعتبار امللف النووي معها لغياً، 
م��ع اإمكاني��ة اإع��ادة و�سع��ه عل��ى ن��ار �ساخن��ة يف املطبخ 

ال�سيا�سي للمجتمع الدويل.
�سيقوم اأباطرة احلجاز بتهيئة كل مناخ الإغواء للرئي�ش 
امللياردي��ر،  عل��ى ما يبدو ف��اإن ترامب �سيق��وم با�سطحاب 
�سه��ره اليه��ودي جاري��د كو�س��ر النهم للم��ال ه��و اأي�ساً، 
وال��ذي يق��وم اأي�ساً مبهامه عل��ى اأمت وجه من قب��ل اللوبي 

ال�سهي��وين املوجود يف وا�سنط��ن واملرتبط بتل اأبيب، حيث 
ُيعتق��د باأن��ه �ستوكل لكو�س��ر مهمة لع��ب دور الو�سيط بني 
ال�سعودي والإ�سرائيلي يف الفرتة املقبلة، وزيارته هذه اإلى 

ال�سعودية تاأتي يف هذا الإطار.
التوقع��ات م��ن ه��ذه الزيارة ه��ي اأن حتم��ل ت�سريحات 
ناري��ة من قب��ل اجلانبني الأمريكي وال�سع��ودي �سد كل من 
�سورية واإيران ب�سكل مبا�س��ر، و�سد رو�سيا لكن ب�سكل اأقل 

فجاجة خوفاً من ت�سعيد املوقف اأكرث مما ينبغي.
�ستكون هناك ت�سريحات تدعو لتغيي القيادة ال�سورية، 
وقد يتحم�ش ترمب لالإعالن عن عزمه اإعادة دعم اجلماعات 
امل�سلحة بطريقة اأكرث فعالية مما كانت عليه خالل ال�سنوات 
ال�ست املا�سية، كما اأنه �سيغازل حلفائه الأتراك والأردنيني 
الذي��ن �سيلعب��ون دورًا هام��اً يف خطته املقبل��ة �سد دم�سق، 
اأم��ا ال�سعودي��ون فاإنه��م �سي�ستغل��ون تل��ك الزي��ارة جي��دًا 
و�سرك��زون على فكرة عدم القبول بحل �سيا�سي اإل برحيل 
القي��ادة ال�سوري��ة، اإ�سافًة اإل��ى اإطالق الن��يان ال�سيا�سية 
على طهران والإتيان على ذكر حزب اهلل و�سرورة اإخراجه 

من �سورية.
اأم��ا امللف الكيم��اوي ال��ذي �سُيعم��ل عليه فاإن��ه �سيكون 
بالتاأكي��د على اأجندة تل��ك الزيارة، و�سيعم��د ال�سعوديون 
اإل��ى التباحث ب�ساأن ما ميك��ن فعله بعد تروي��ج بروباغندا 
تظهر اململكة على اأنها منت�سرة �سيا�سياً وتنجح با�ستقطاب 
الأمريك��ي يف املنطق��ة، وذل��ك بع��د اأن �س��ادت فك��رة تق��ول 
ب��اأن وا�سنط��ن تتق��ارب مع مو�سك��و وتتخل��ى تدريجياً عن 

الريا�س.
وحت��ى حل��ول موع��د تل��ك الزي��ارة ف��اإن ال�سعودي��ني 
�سيكون��ون م�سغولني م��ن الآن يف اإخراج �سيوفه��م ال�سداأة 
لأداء رق�س��ة الرتحي��ب برتم��ب، فيم��ا �ستتفرغ فتي��ات اآل 
�سع��ود مب�سح �سعوره��ن بالزي��ت والطيب للتاأث��ر يف قلب 
الرجل ال��ذي مل يتعلم حتى الآن الرق���س �سواء على اأنغام 

اجلاز الأمريكية.

عالمية 6
إضراب ’احلرية والكرامة’ يدخل أسبوعه الثالث 

.. واألسرى ُيصّرون على مواصلة معركتهم
اأ�سب��وع جديد يدخل��ه اإ�س��راب »احلرية والكرام��ة« الذي 
يخو�سه الأ�سرى الفل�سطينيون يف ال�سجون ال�سهيونية، ومعه 
ان�سم��ت جمموعات اإ�سافي��ة من املعتقلني؛ تاأكي��دًا على ف�سل 
حم��الت القمع التي ت�سّنها ما ُت�سم��ى اإدارة »م�سلحة �سجون« 

العدو منذ )1٥( يوماً بهدف اإنهاء هذه املعركة الن�سالية.
ا�س��راب الكرام��ة ويف امل��وازاة، دع��ا القي��ادي يف حرك��ة 
»اجله��اد الإ�سالم��ي« ب�س��ام اأبو عكر اإل��ى مزيد م��ن الت�سامن 
م��ع الأ�سرى امل�سرب��ني، وم�ساندتهم بكل ال�سب��ل املتاحة حتى 
حتقي��ق مطالبه��م العادلة وامل�سروعة.. وطال��ب القيادي »اأبو 

عك��ر« يف حديث ملرا�س��ل »العهد« الإخب��اري، ب�سرورة 
العم��ل عل��ى جت��اوز الأزم��ات الداخلي��ة بني 

ط��ريف النق�سام من خالل احلوار البّناء 
واجل��اد، وذل��ك مراع��اة للمعتقلني 

الذي��ن دخل��وا مرحل��ة حرجة يف 
اإ�سرابه��م املتوا�سل، ولتفويت 
الفر�س��ة عل��ى اأذرع الحتالل 

القمعية لال�ستفراد بهم.
وم��ن جانب��ه، اأ�س��ار مدي��ر 
الأ�س��رى  �س��وؤون  »هيئ��ة 

واملحرري��ن« يف مدين��ة اخللي��ل 
جنوب��ي ال�سف��ة الغربي��ة اإبراهيم 

ال�سج��ون  اإدارة  اأن  اإل��ى  جناج��رة 
ال�سهيوني��ة ق��د كثف��ت حماولته��ا الرامي��ة 

لاللتفاف على اإ�سراب الأ�سرى من خالل امل�ساومة، 
والإيه��ام بوج��ود قي��ادة بديلة، م�ست��دركاً بالق��ول: »احلركة 
الوطني��ة الأ�س��رة تعي جي��دًا كيف تتعامل مع ه��ذه امل�ساعي 

امل�سبوهة«.

الأ�سرى ُي�سّرون على موا�سلة معركتهم
واعت��رب »جناج��رة« اأن الإ�س��راب قد دخ��ل مرحلة الع�س 

على الأ�سابع، و�سراع الإرادات مع �سلطات الحتالل.
وبدوره��ا ذكرت »اللجن��ة الإعالمية املركزي��ة« لالإ�سراب، 
اأن »اإدارة ال�سجون« ا�سرتطت البدء مبفاو�سات مع املعتقلني 

امل�سربني با�ستثناء قائد الإ�سراب الأ�سي مروان الربغوثي.
واأو�سح��ت اللجن��ة اأن حم��الت التنق��الت الت��ي ت�سته��دف 
قي��ادة الإ�س��راب م��ا ت��زال م�ستم��رة، وه��ي طال��ت اأك��رث من 
�سج��ن »اإ�سرائيل��ي«. واأكد يامن زيدان حمام��ي عميد الأ�سرى 
الفل�سطيني��ني كرمي يون���ش –املعتقل من��ذ )3٥( عاماً- 
اأن حالة الأخر ال�سحي��ة يف تدهور متزايد؛ 
ج��راء الإهم��ال الطب��ي املتعم��د ال��ذي 
يف  م�ساركت��ه  اإث��ر  ل��ه  يتعر���س 
اإ�س��راب »احلري��ة والكرام��ة«. 
ولفت »زي��دان« اإلى اأن �سلطات 
نق��ل  اإل��ى  عم��دت  الحت��الل 
الأ�س��ر »يون�ش« اإل��ى اأربعة 
�سجون خالل اأ�سبوعني فقط!، 

الأمر الذي فاقم من حالته.
�س��وؤون  »هيئ��ة  اأن  يذك��ر 
الأ�س��رى واملحرري��ن« كان��ت ق��د 
يون���ش«  »ك��رمي  املعتق��ل  اأن  اأف��ادت 
ق��د خ�س��ع جلل�سة حماكم��ة مبدين��ة حيفا 
املحتل��ة عام ثماني��ة واأربعني، م�سيف��ة اأن عالمات 
اإعياء وتعب �سديد قد بدت عليه، علماً باأنه قد فقد ما يزيد على 
)10( كغ��م م��ن وزنه منذ بداية الإ�س��راب يف ال�سابع ع�سر من 

ني�سان/اأبريل املن�سرم

راعي البقر والرقص على الدفوف البدوية ..

ت����������������رام����������������ب ي��������ت��������ح��������ض��������ر الم���������ت���������ص���������اص 
ض������������������������رع ال��������������ب��������������ق��������������رة ال�����������س�����������ع�����������ودي�����������ة

الت��ي  ال�سعب��ة  العقب��ة  ان  ل�س��ك 
تواج��ه الكي��ان ال�سهي��وين من��ذ ظهور 
الر���س  ج�س��د  يف  ال�سرط��اين  الكي��اين 

العربية هو ال�سعب اليمني
�سحيف��ة  وك�سفته��ا  قالته��ا  هك��ذا 
ايديع��وت احرن��وت ال�سهي��وين، اي�سا 
ن���س  ال�سهيوين-ال�سع��ودي  التف��اق 
عل��ى ان تدوي��ل م�سي��ق ب��اب املن��دب 
و البح��ر الحم��ر يجب ان يك��ون بحر 
مفت��وح ل �سي��اده لأحد في��ه وان تكون 
البحرية ال�سهيونية ه��ي �سيدة البحر 
الحم��ر “اي تكون مي��اه يهودية حتت 

الهيمنة ال�سهيونية” ما هو املقابل:
ان يدع��م الكي��ان ال�سهي��وين موقف 
ال�سعودي��ة العدائ��ي جتاه اي��ران وان 
يكونوا يف خندق واحد وان و�سلت الى 
ان��دلع احلرب، ه��ذا ما ك�سف��ه املحلل 
ال�سهي��وين ايال اليم��ا بالقناة العا�سرة 

ال�سهيونية.
ال�سهي��وين  الكي��ان  ق��ادة  وك�س��ف 
ان العقب��ة الت��ي كان��ت تواج��ه الكيان 
ال�سهيوين ه��و ال�سعب اليمن��ي وابدوا 
خوفهم من العقب��ة الثانية وهي ل تقل 
�س��اأن يف �سعوبته��ا ال وه��ي املتمثل��ة 
يف �سخ�سي��ة ال�سي��د القائ��د عب��د امللك 
احلوثي حفظ��ه اهلل ون�س��ره، املعادي 
ب�س��ّدة للكي��ان ال�سهي��وين والذي ابدى 
قادة الكيان ال�سهي��وين خوفهم ال�سديد 
م��ن �سعوب��ة اجن��اح امل�س��روع طامل��ا 
ا�سب��ح ال�سع��ب اليمن��ي يق��وده قائ��د 
�ساب يوؤم��ن مبا يوؤمن به ابناء ال�سعب 
اليمن��ي، هذا م��ا ن�سرته القن��اة الثانية 
ا�سرتاتيج��ي  تقري��ر  يف  ال�سهيوني��ة 
يو�س��ف  ال�سرتاتيج��ي  للمحل��ل 
الف��ي وال��ذي اث��ار �سج��ة يف او�س��اط 
ال�سهاين��ة  والع�سكري��ني  ال�سيا�سي��ني 
وال��ذي ن�سح ق��ادة الكي��ان ال�سهيوين 
ال��ى دع��م ال�سعودي��ة يف حربه��ا �س��د 

اليمن بكل مااوتوا من قّوة.
الع�سك��ري  الع��دوان  ان  كم��ا 
اليم��ن،  عل��ى  ال�سع��ودي  المريك��ي- 
يه��دف ال��ى البق��اء على م�سي��ق باب 
املن��دب مفتوح��اً اأمام اجلمي��ع، ووفق 
م�سوؤول��ني امريكي��ني يج��ب ان يبق��ى 
المر خارج ال�سي��ادة اليمنية لأنه يعد 
حيوي��اً بالن�سبة لل�سعودية ول� “الكيان 
ال�سهي��وين” عل��ى ح��د �س��واء ح�س��ب 

موقع وال ال�سهيوين.
ا�س���س امل�س��روع ال�سهي��وين جت��اه 

البحر الحمر:
بحري��اً  اأ�سط��وًل  منل��ك  “نح��ن 
�سخم��اً يعم��ل يف كافة موان��ئ العامل، 
و�سرتف��ع ع��دده يف عام وله��ذا فعلينا 
اأن نع��د الع��دة مل�ستقب��ل ت�ستطيع فيه 

اأ�ساطيلنا البحرية واحلربية اأن حتطم 
احل�سار املفرو���س علينا، واأن نفر�س 
احل�س��ار بدورن��ا عل��ى بع���ش الدول 
اأق��وى مم��ا فر�س��وه  العربي��ة ب�س��كل 
من��ا  مطل��وب  باخت�س��ار  اأي:  علين��ا؛ 
اأن تك��ون لدين��ا خط��ة ن�ستطي��ع ع��ن 
طريقه��ا اأن نح��ول البحر الأحم��ر اإلى 
بحرة يهودية بالتدرج”بهذه العبارة 
الت��ي قاله��ا كان�ستلون )قائ��د البحرية 
ال�سهيوني��ة ال�ساب��ق( يف اخلم�سينيات 
م��ن القرن املا�سي حيث تظهر الأهداف 
ال�سهيوني��ة يف البحر الأحمر وما يبدو 
للعي��ان من حماولة لل�سيط��رة عليها ما 
ه��و اإل ترجم��ة للهدف��ني ال�سابقني، األ 
وهم��ا: ف��ك احل�س��ار ع��ن ال�سهاين��ة، 
وو�سع العرب وامل�سلمني عموماً حتت 

ال�سيطرة الغربية وال�سهيونية.
اأي�سا:

داووؤد  باأ�ساطي��ل  اأحل��م  )اإنن��ي 
متخ��ر على ب��اب البح��ر الأحم��ر، اإننا 
حما�س��رون بري��اً والبح��ر الحمر هو 
طريقن��ا الرئي�س��ي للم��رور احل��ر اإل��ى 
يهود العامل ولالت�سال بالعامل ( عبارة 
اطلقه��ا رئي�ش وزراء ا�سرائيل ال�سبق 
بن جوريون قبل ع�س��رات ال�سنني، لذا 
ا�سب��ح الوج��ود ال�سهي��وين يف البح��ر 
الحمر واحد من الهداف ال�سرائيلية 

يف املنطقة.
ملعرف��ة ال�سيا�س��ة ال�سهيونية جتاه 

ه��ذه املنطقة علين��ا اأن نتتبع م�سرتها 
تلك- ولو ب�س��كل �سريع- عر تاريخها 
اأن  امل�س��ادر  تفي��د  حي��ث  احلدي��ث، 
الهتم��ام ال�سهي��وين ب��داأً م��ن منطق��ة 
اأفريقي��ا، وبالذات الق��رن الأفريقي منذ 
البداي��ات الأول��ى لتاأ�سي�سها حيث وان 
اأفريقي��ا والق��رن الأفريقي بال��ذات لها 
يف ا�سرتاتيجي��ة بن��ي �سهي��ون اهتمام 
خا���ش، فِلك��ي يتحقق حل��م )اإ�سرائيل 
الك��رى( ف��ال ب��د م��ن تاأم��ني الط��رق 
واملناف��ذ وحما�س��رة الع��دو ) العرب 
وامل�سلمني(، وتوفر امل�سادر والطرق 
القت�سادية، ول يتاأتى لها ذلك اإل عر 
ه��ذه املنطقة، فه��ي ت�سرف عل��ى منفذ 
ه��ام وح�سا���ش )ب��اب املن��دب(، وممر 
مائ��ي يرب��ط بني ث��الث ق��ارات )البحر 
الأحم��ر(، وبالإ�ساف��ة اإل��ى اأنه��ا غنية 
بال��رثوات املعدني��ة والنف��ط والغ��از، 
م�ستق��رة،  وغ��ر  ه�س��ة  اأنظمته��ا  و 
واأو�ساعها متدهورة، فهي اأكرث قابلية 
لأي نف��وذ خارج��ي مقابل دع��م ُي�سكت 
الأف��واه وُيعمي الأب�س��ار او ا�ستخدام 
مت  الق��وة  وه��ذا  الع�سكري��ة  الق��وة 

ترجمتها يف العدوان على اليمن ….

األهداف االستراتيجية 
اإلسرائيلية :

ب��ني  البحري��ة  املالح��ة  تاأم��ني   -1
واأوروب��ا  واإفريقي��ا  واآ�سي��ا  اإ�سرائي��ل 
عر حماي��ة ميناء اإي��الت ، حق املرور 
يف م�سيق ث��ران وباب املن��دب وقناة 
يف  الع�سك��ري  والتمرك��ز  ال�سوي���ش، 
لرقاب��ة  الأحم��ر  البح��ر  ُج��زر  بع���ش 
والتمركز الع�سكري كقاعدة للعمليات.

ال��دول  بع���ش  م��ع  التع��اون   -٢
الوج��ود  حتقي��ق  عل��ى  الإفريقي��ة 
الع�سك��ري اأو الفن��ي يف بع���ش املوانئ 

واملواقع واجُلزر يف البحر الأحمر.
ب��اب  م�سي��ق  لتدوي��ل  العم��ل   -3

املندب، كممر دويل للمالحة.
الوج��ود  اإل��ى  ال�ستن��اد   -4
الإ�سرائيل��ي يف البح��ر الأحمر من اأجل 
تر�سيخ عالق��ات اإ�سرائيل القت�س�ادية 
الإفريقي��ة  بال��دول  وال�سيا�سي��ة 

والآ�سيوية.
٥- تعطيل اأي م�سروع للت�سامن اأو 
التع��اون العربي يف البح��ر الأحمر، اأو 
جلعل البحر الأحم��ر “بحرة عربية” 
علي��ه  العربي��ة  ال�سيط��رة  لن�س��ر  اأو 

وال�سعي اإلى طم�ش هويته العربية.
6- فر���س وج��ود اإ�سرائي��ل كدولة 

اإقليمية يف البحر الأحمر.
7- تر�سي��خ ان�سطار الوطن العربي 
اآ�سي��وي  منف�سل��ني،  ق�سم��ني  اإل��ى 

واإفريقي.

الكيان الصهيوني يعترف :

 أن العقبة الصعبة التي تواجه ال��يان 
الصهيوني منذ ظهور ال��ياني السرطاني في 

جسد األرض العربية هو الشعب اليمني

الحم��ر  البح��ر  ان  اليمن��ي  لل�سع��ب  بالن�سب��ة 
والبح��ر العرب��ي هم��ا مي��اه اقليمي��ة ميني��ة �سواء 
بجانبيها ال�سيادي والقت�سادي هذا من ناحية ومن 
ناحي��ة اخرى ان ع��زم وارادة واميان ال�سيد القائد 
وال�سع��ب واجلي���س واللج��ان ان يخو�س��وا حربا 
جي��اًل بعد جياًل على كل بح��ر وار�س و�سماء مينية 
�س��د اي معتدي غازي امر ل مفر منه لذلك لن يكون 
يف يوم��ا من اليام البحر الحمر او العربي ال مياه 
مينية عربية �سرفة ل نقا�ش فيه ول جدال وان عقد 
العراب ال�سد كفرا ونفاق��ا �سفقات مع �سادتهم يف 
ت��ل ابيب على التخلي عن عروب��ة البحر الحمر او 
العربي للكي��ان ال�سهيوين فلي�سوا ا�سحاب حق ول 
احرار ول ميلكون انف�سهم وامنا جمرد دمى وعبيد 

ل وزن لهم ول قيمة لهم .
والقت�سادي��ة  الع�سكري��ة  الهمي��ة  عموم��اً 
وال�سرتاتيجية للبح��ر الحمر وم�سيق باب املندب 
ويف مقدم��ة هذه الهمية هو خلق ثق��ل اقليمية عاملي 
من بواب��ة اجلغرافي��ا ال�سرتاتيجي��ة الهامة جعلت 
الكيان ال�سهيوين وامريكا ان يبذلوا اجلهود اجلبارة 
وينفق��وا الم��وال الهائل��ة يف �سبي��ل ال�سيط��رة على 

البح��ر الحم��ر وم�سي��ق باب املن��دب ويلي��ه البحر 
العربي.

ان ال�سع��ب اليمني يعي جي��دا ما يخطط له الكيان 
ال�سهي��وين وان خط��ة احت��الل احلدي��دة ماه��ي ال 
حماول��ة لل�سيطرة عل��ى البحر الحم��ر، ولكن هناك 
رج��ال ليهابون ال اهلل ول يقبل��ون ال�سيم ول املذلة 
و�سيف�سلون هذه اخلطة البائ�سة وي�سحقون منفذيها 
يف كل مرت من الر���س اليمنية والبحار اليمنية باإذن 
اهلل و�سيغ�س��ل الغزاة بدمائه��م على �سواطيء البحر 
الحم��ر اليمني العربي وي��درك ال�سعب اليمني جيدا 
ان امل�ساريع ال�ستعمارية التي يريد الكيان ال�سهيوين 
وامري��كا حتقيقها يف البحر الحم��ر والعربي واليمن 
ع��ر بواب��ة الع��دوان حتت ذريع��ة حمارب��ة النفوذ 
الي��راين ومكافح��ة تهري��ب الأ�سلح��ة اليرانية الى 
اليم��ن والتي ماهي ال اكاذيب خبيثة وخ�سي�سة وان 
ه��ذه امل�ساريع واملخطط��ات ال�ستعماري��ة لن تكون 
ولن يكون لها واقع و�سيواجه و�سيقاتل ال�سيد القائد 
وال�سعب واجلي�ش واللجان كل العداء وخمططاتهم 
وم�ساريعه��م و�سيهزم��ون �سيهزم��ون، ه��ذا وعد اهلل 

وعد به عباد الحرار الطهار املجاهدين.

الرد الشعبي اليمني:
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األربعاء 29 رجب 1438 ه� 
املوافق 26 / 4 / 2017م

العدوان غارة على تبة  •�سنعاء: �سن طران 
التلفزي��ون بالعا�سم��ة ، و3 غ��ارات عل��ى جبل 

املرحة مبنطقة ال�سواد.
•تع��ز: غ��ارات لطران الع��دوان على مديرية 
م��وزع اإحداه��ا ا�ستهدف��ت �سبكة ات�س��الت، و 
٥ غ��ارات على منطق��ة الزهاري �سم��ال مديرية 
املخ��ا، وغارت��ان على جب��ال العم��ري مبديرية 
ذباب، وغارتان اأخ��رى بالقرب من مفرق موزع 
مبديري��ة املخا، كم��ا ا�سته��دف الط��ران اأي�سا 

بغارتني مديرية الوازعية.
عل��ى  الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   3  : •حج��ة 
منطق��ة امل��زرق مبديري��ة حر���س، و1٢ غ��ارة 

على مديريتي حر�س وميدي.
على  الع��دوان  لط��ران  غارت��ان   : •احلدي��دة 

ميناء احليمة مبديرية اخلوخة.
الع��دوان على  لط��ران  غ��ارات   3  : •�سع��دة 
جب��ل �سع��ر وغ��ارة عل��ى منطق��ة اآل الزم��اح 

مبديرية باقم.
•م��اأرب : �س��ن ط��ران الع��دوان غ��ارة عل��ى 

مديرية �سرواح.

اخلميس 1 شعبان 1438 ه�
 املوافق 27 / 4 / 2017م

الع��دوان غارتني على  : �سن طران  •�سع��دة 
منطق��ة م��ران يف مديرية حي��دان، وغ��ارة على 
�سبك��ة الت�سالت يف منطق��ة املالحيط مبديرية 

الظاهر، وغارة منطقة املليل مبديرية كتاف.
غ��ارات على  الع��دوان 3  �س��ن طران  •تع��ز: 
منطق��ة الزه��اري يف مديري��ة املخ��ا، و٥ غارات 
على مديرية م��وزع، وغارة �سمال مع�سكر خالد 

مبديرية موزع.
الع��دوان 7 غارات على  •حج��ة : �سن طران 

مديرية حر�س.
•اجل��وف : �س��ن ط��ران الع��دوان 3 غ��ارات 
اإحداهن عنقودية على منطقة �سرين مبديرية 

خب وال�سعف.
العدوان  غ��ارة جوية  : �س��ن ط��ران  •ذم��ار 
ا�ستهدف��ت حف��ارا لآبار املي��اه يف قري��ة تفا�سل 

مبديرية جهران.

اجلمعة 2 شعبان 1438 ه�
 املوافق 28 / 4 / 2017م

•تعز : �سن طران العدوان غارة على منطقة 
ال��رح يف مديري��ة مقبن��ة، وغارت��ني على منزل 
اأح��د املواطن��ني يف منطق��ة الهامل��ي يف مديري��ة 
موزع، وغ��ارة على مفرق الوازعي��ة، وغارتني 

على منطقة العمري يف مديرية ذوباب.
عل��ى  �سع��ودي  مدفع��ي  ق�س��ف   : •�سع��دة 

منطقت��ي اآل ال�سي��خ والبقع��ة مبديري��ة منب��ه، 
فيم��ا ا�سته��دف الط��يان بغ��ارة عل��ى مديري��ة 

الظاهر.
•حج��ة : �س��ن طران العدوان  6 غارات على 

مديريتي حر�س وميدي.
•م��اأرب : �س��ن ط��ران الع��دوان غ��ارة عل��ى 
مديري��ة �سرواح، وغ��ارة عل��ى مديرية حريب 

القرامي�ش.
•نهم : �سن طران العدوان غارتني على مفرق 

رمادة يف مديرية نهم.

السبت 3 شعبان 1438 ه
� املوافق 29 / 4 / 2017م

•تع��ز : �س��ن ط��ران العدوان 4 غ��ارات على 
وغارت��ان  ذب��اب،  مبديري��ة  العم��ري  منطق��ة 
لطائ��رة من دون طي��ار يف حمي��ط مع�سكر خالد 
مبديرية م��وزع، و3 غارات على منطقة حوزان 

مبديرية ذباب، وغارتني على مديرية موزع.
•�سنع��اء : �س��ن ط��ران العدوان غ��ارة على 
مع�سك��ر ال�سيان��ة، وغارت��ني بالق��رب من مطار 

�سنعاء الدويل.
•�سعدة : ق�سف �ساروخي �سعودي ي�ستهدف 
مناط��ق متفرق��ة م��ن مديري��ة رازح، وق�س��ف 
مدفع��ي �سعودى عل��ى منطقت��ي اآل ال�سيخ واآل 
عمر مبديرية منبه، كم��ا �سن طران العدوان ٥ 
غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر.

األحد 4 شعبان 1438 ه�
 املوافق 30 / 4 / 2017م

الع��دوان غارت��ني على  �س��ن ط��ران   : •تع��ز 
مديري��ة م��وزع، وغ��ارة عل��ى مف��رق الوازعية 
مبديري��ة مقبنة، و٥ غارات على منطقة حوزان 
مبديري��ة ذباب، كم��ا ا�ست�سه��د ٢ و4 جرحى يف 
غارة لط��ران الع��دوان على مف��رق الوازعية، 
بالتزامن مع غارتني على مع�سكر خالد مبديرية 

موزع.

يوم اإلثنني 5 شعبان 1438 ه�
 املوافق 2017/5/1م

تعز : 
″ ط��ران العدوان الأمريك��ي ال�سعودي ي�سن 10 

غارات على جبل حوزان يف مديرية ذباب
″ طران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن غارة 

على مفرق الوازعية 
″ ط��ران الع��دوان الأمريكي ال�سع��ودي ي�سن 3 
غ��ارات على مع�سكر خالد اإحداها من طائرة بدون 

طيار
″ ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�سع��ودي ي�س��ن 

غارتني على منطقة يختل باملخا

″ ط��ران الع��دوان الأمريكي ال�سع��ودي ي�سن 3 
غارات على مدينة الراهدة مبديرية خدير

″ اإ�ساب��ة 3 مواطن��ني بغ��ارات لط��يان العدوان 
على مدينة الراهدة مبديرية خدير

″ ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�سع��ودي ي�س��ن 
6 غ��ارات عل��ى الطريق الع��ام يف منطق��ة الهاملي 

مبديرية املخا
حجة : 

″ طران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن غارة 
على اإحدى املزارع يف اجلر مبديرية عب�ش

″ ط��ران العدوان الأمريك��ي ال�سعودي ي�سن 11 
غارة على مديريتي حر�س وميدي

نهم : 
″ طران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن غارة 

على منطقة قطبني يف املديرية
�سنعاء : 

″ ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�سع��ودي ي�س��ن 
غارتني على مديرية بني مطر

�سعدة : 
″ ط��ران الع��دوان الأمريكي ال�سع��ودي ي�سن ٥ 

غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر
اجلوف : 

″ طران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن غارة 
على مديرية امل�سلوب

يوم الثالثاء 6 شعبان 1438 ه� 
املوافق 2017/5/2م

تعز :
طران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن غارتني 

على منطقتي العمري وحوزان مبديرية ذباب
�سعدة :

ا�ست�سه��اد مواطن��ني اثن��ني واإ�ساب��ة اآخ��ر بغارة 
لط��ران العدوان الأمريكي ال�سعودي على مزرعة 

احد املواطنني يف منطقة حمديدة مبديرية باقم
طران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن غارتني 

على البقع مبديرية كتاف
حجة :

طران العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن غارتني 
على مزارع اجلر مبديرية عب�ش

ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�سع��ودي ي�سن 11 
غارة على مديريتي حر�س وميدي

ج��رح 4 مواطن��ني يف الغ��ارات عل��ى عل��ى �ساحل 
مديرية ميدي

اجلوف :
طران الع��دوان الأمريكي ال�سع��ودي ي�سن غارة 

على مديرية املطمة
احلديدة :

ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�سع��ودي ي�س��ن 4 
غارات على مديرية اخلوخة

7جرائم العدوان
جرائم 

العدوان
يعي�ش ال�س���عب اليمني عامة الثالث يف ظل عدوان همجي ،ارتكب فيها املجازر على مدار العامني املا�س���يني والعام احلايل  بحق الأبرياء من الأطفال والن�س���اء 
م���ن اأبن���اء ال�سعب اليمني يف عدد من مناطق وحمافظات اجلمهورية، ومع كل تلك اجلرائم واملجازر اإل اأن ال�سعب اليمني يقابل ذلك ب�سمود منقطع النظري ، 
وم�ستب�سرًا مبا يتم اإجنازه من قبل اجلي�ش واللجان من عمليات تنكيل بقوى العدوان ومنافقيهم.. وبالتزامن مع ذلك توا�سل �سحيفة احلقيقة عملها يف ر�سد 

ون�سر غارات طريان العدوان واملجازر التي ترتكبها على مدار الأ�سبوع.

حــــــرب أمريگــــــية سعوديـــــة »إلخضاع اليمن«؟
ع����������دوان إج������رام������ي ي�����ع�����ري وج�������ه أم����ري����ك����ا ال���ق���ب���ي���ح
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الى املتلهفني �شوقًا ملعرفة ما ت�شنعه 
�شواعد الرجال يف ميادين الثبات 
واال�شتب�شال، اإلى رجال املدفعية 

وقوتنا ال�شاروخية، اإلى القاب�شني على 
الزناد من جنود االإ�شناد واالإعداد، اإلى 

كتائب االإقدام واالقتحام، اإلى النفو�س 
االأبية وال�شمائر احلمية من القوة 

االأمنية ورجال اجلي�س واللجان ال�صعبية 
حيث هم واأينما كانوا اإلى ال�شعب 
اليمني العظيم اإليكم نزف ب�شائر 
الن�رص الذي ت�شنعه االإرادة االإلهية 

على اأيدي الرجال املوؤمنني الثابتني من 
اأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبية على 

خمتلف اجلبهات

بالس������تي يضرب مركز احلافية بجيزان.. وأروغان يحصد أرواح عشرات املنافقني 
ف������ي اخلض������راء ومي������دي وزل������زال في نه������ں وصلي������ات الكاتيوش������ا تط������ال مواق������ع عدة

حمم نيران أبطال املدفعية حُتيل مواقع العدو ومرتزقته إلى جحيں

يف ح�سيلة اأ�سبوعية )اخلمي�ش 1 �سعبان 1438ه�  املا�سي 
واإل��ى ي��وم الأربع��اء 7 �سعبان 1438ه���( لإجن��ازات قواتنا 
ال�ساروخي��ة ال�سجاعة ويف عمليات نوعي��ة باغتت مع�سكرات 
العدو وجتمع��ات جنوده يف جبهات ما وراء احلدود وجبهات 
الداخ��ل عل��ى حد �س��واء فف��ي جبهة م��ا وراء احل��دود �سنت 
الق��وة ال�ساروخي��ة �سرب��ات نوعية ومكثفة عل��ى مع�سكرات 
وجتمع��ات الع��دو الع�سكري��ة وبداية من جبه��ة جنران حيث 
ترك��زت ال�سرب��ات ال�ساروخي��ة عل��ى موقع ر�ساح��ة وموقع 
مثن��ى بنهوق��ة وجتمعات ع�سكري��ة �سعودية مبواق��ع الطلعة 
و�سق��ام واملخ��روق الكبر وغ��رب الفواز ويف ح�س��ن احلماد 
ومع�سك��ر عاكفة كما مت اطالق �ساروخ اأروغان على جتمعات 
اجلي���ش ال�سعودي ومرتزقته يف منف��ذ اخل�سراء  تبعه اإطالق 
�سلي��ات م��ن �سواريخ الكاتيو�س��ا على نف�س املوق��ع و�سقوط 

اإ�سابات وقتلى وجرحى يف اأو�ساطهم. 
جيزان: كان للقوة ال�ساروخية ح�سورها النوعي يف جبهة 
جيزان حيث اأطلقت �ساروخاً بال�ستياً )قاهرM٢( على جتمع 
للجي���ش ال�سع��ودي ومرتزقت��ه يف مركز احلافي��ة باملو�سم كما 
مت ا�سته��داف جتمعات للجي���س ال�سعودي �س��رق موقع القفل 

وكذل��ك ا�سته��داف مراب���ش املدفعي��ة ال�سعودية �س��رق قرية 
القفل وخلف كر�ش جوبح.      

جبهات الداخل 
تعز

عل��ى جبه��ة املخ��ا بال�سح��ل الغرب��ي تلق��ت ق��وات الغزاة 
واملنافقني �سلي��ه من ال�سواريخ حمققة � بف�سل اهلل � اإ�سابات 

مبا�سرة �سقوط جرحى وقتلى، كما مت ا�ستهداف جتمعات 
الغ��زاة واملرتزق��ة بعدد م��ن �سواري��خ الكاتيو�سا غرب 

جبل النار واإ�سابات مبا�سرة
ميدي

اإطالق �ساروخني من ن��وع اأوراغان على جتمعات ملرتزقة 
اجلي�ش ال�سعودي �سمال �سحراء 

ميدي
نهم 

�س��اروخ  اط��الق 
جتمعات  ٢على  زلزال 

للمنافق��ني يف وادي ملح 
مبديرية و�سيارات الإ�سعاف تهرع للمكان

القوة الصاروخية

وحدة القناصة مدفعية واسناد

خ�الل هذه االأيام تاألق رجال اال�صناد الناري وعلى وجه 
اخل�صو�س كتائب املدفعية حيث �صهدت � بف�صل اهلل وعونه 
� خمتل�ف اجلبهات �رصبات مدفعية نوعي�ة �شددها رجال اهلل 
اإل�ى نحور االأع�داء ومواقعهم حمدثة حرائ�ق وقتلى وتدمري 
كل�ي ورعب زلزل عبي�د اأمريكا وال�شهيوني�ة وقد كانت 
احل�شيلة التقريبية لعمليات كتائب املدفعية االأبطال خالل 

االأ�صبوع املا�صي على النحو التايل.

املواقع التي دكتها املدفعية في جبهات 
ما وراء احلدود 

جنران
ونهوق��ة وموقع ذوع��ني وموقع  عاكف��ة  •موق��ع 
اآل حم��اد وموق��ع  الع���ش وقي��ادة  عبا�س��ة وموق��ع 
ر�ساح��ة وموقعي املخ��روق والف��واز وموقعي �سلة 
وال�سبك��ة ومواقع قبال��ة منفذ اخل�س��راء ال�سعودي 
وا�سته��داف حت�سين��ات اجلي�ش ال�سع��ودي يف رقابة 
ال�سدي���س و�سك��ن ال�سب��اط مبرك��ز رج��الء و�سقوط 

اإ�سابات يف اجلي�ش ال�سعودي ومرتزقته.
جيزان

مت ا�ستهداف جرافة حال بنائها حت�سيات يف موقع 
الكر���ش ودك حت�سين��ات اجلي�ش ال�سع��ودي مبوقع 
الدخ��ان وعل��ى موقع الكر���ش وموق��ع اخل�سل وبرج 
ملح��ة والعبادي��ة وموق��ع الفري�س��ة وموق��ع مثع��ن 
غرب احلثره وحت�سينات اجلي�ش ال�سعودي مبوقع 
الدخ��ان وا�ستع��ال للن��ران يف اأماكن مترك��ز اجلنود 
ال�سعودي��ني باخلوبة اإث��ر مت�سيط اجلي���ش واللجان 

ال�سعبية.

ال�سع��ودي  اجلي���ش  مدفعي��ة  ومراب���ش  •دك 

�س��رق قري��ة القف��ل وخلف كر���ش جوب��ح وا�ستهداف 
جتمع��ا لآلياته��م يف موق��ع ال�سانق الع�سك��ري وكذلك 
ا�سته��داف يوم الأح��د جتمعا للجن��ود ال�سعوديني يف 
تبة امل�سفوقة وجتمعات للجنود ال�سعوديني يف موقع 
الرم�سة وبوابة الط��وال ودكت املدفعية يوم الثنني 
حت�سين��ات للجي���ش ال�سع��ودي يف التب��ة احلمراء و 
ا�ستهدف��ت مراب���ش املدفعي��ة للجي���ش ال�سعودي يف 
جبل الدخان وا�ستهداف جتمعا للجي�ش ال�سعودي يف 

موقع ال�سودانة.
ع�سر

•ا�ستهداف جتمعات للجي�ش ال�سعودي ومرتزقته 
للجن��ود  وجتمع��ات  عل��ب  يف  الثوري��ن  مع�سك��ر  يف 
موق��ع  ودك  الربوع��ة  مدين��ة  و�س��ط  ال�سعودي��ني 

م�ستح��دث للجي���ش ال�سع��ودي خل��ف مرك��ز امل�سيال 
الع�سك��ري وت�سته��دف جتمع��ات للجي���ش ال�سعودي 

ومرتزقته يف موقع امللطة وقبالة منفذ علب

جبهات الداخل
ماأرب: 

•ا�سته��دف جتمع��ات املنافق��ني ب��وادي منل��ة يف 
وادي  ويف  املدفعي��ة  بقذائ��ف  القرامي���ش  حري��ب 

الربيعة ب�سرواح
•ا�سته��داف جتمعات للمنافق��ني يف مع�سكر كوفل 
بقذائ��ف بي 10 حمقق��ة اإ�سابات مبا�س��رة و�سيارات 

الإ�سعاف تهرع اإلى املكان
نهم:

خل��ف  الع��دوان  مرتزق��ة  جتمع��ات  •ا�سته��داف 
جب��ل عي��دة يف مديرية نه��م بقذائ��ف املدفعية حمققة 

اإ�سابات مبا�سرة
•ا�سته��داف جتمعات للمنافقني يف منطقة اخلانق 

ومنطقة البزة اأ�سفل جبل وتران
اجلوف

الغيل  مبديرية  ال�سالن  مع�سكر  •ا�ستهداف 
ميدي:

�سحراء  �سم��ال  للمنافقني  جتمع��ات  •ا�سته��داف 
ميدي 

•ا�ستهداف جتمعات وحت�سينات مرتزقة اجلي�ش 
ال�سعودي غرب �ساحل ميدي 

تعز
يف  املنافقني  وحت�سين��ات  جتمع��ات  •ا�سته��داف 

جبل جرة حمققة اإ�سابات مبا�سرة
الهاون يف  بقذائ��ف  للمنافقني  •ا�سته��داف جتم��ع 

منطقة �سالة
املنافقني يف ع�سيفرة بعدد  •ا�سته��داف جتمعات 
م��ن القذائ��ف و�سواري��خ الكاتيو�س��ا و�سق��وط قتلى 

وجرحى يف �سفوفهم
منطقة  يف  العدوان  مرتزقة  جتمع��ات  •ا�ستهداف 

يختل �سمال املخا
•ا�سته��داف جتمعاتهم حول مفرق موزع بقذائف 
املدفعي��ة واله��اون وت�سته��دف جتمع��ات للمنافق��ني 

واماكنهم �سمال املخا
باملعافر. اخلزان  تبة  يف  املنافقني  جتمعات  •دك 

•ا�ستهدف جتمعاتهم �سمال جبل ناب�سة وم�سرع 
الع�سرات من املنافق��ني و�سوهدت �سيارات الإ�سعاف 

تهرع اإلى املكان.
البي�ساء: 

•ا�ستهداف جتمع للمنافقني يف مديرية ال�سومعة.

وحدة القناصة حتصد 7 جنود 
سعوديني بينهم 2 برصاصة 

واحدة و 12 منافق مرتزق
رجال القنا�سة عيون ل تنام واأيادي ل تخطئ مراميها وج�سدت وحدة القنا�سة بالفعل الزامل 
ال�سعب��ي ال�سهر )ما مثلنا بني القبائل من رمى.. م��ا نرمي ال القلب وال اجلمجمة( حيث تطورت 
وحدة القنا�سة يف زمن قيا�سي وات�سعت عملياتها فال يخلوا يوم واحد ل ن�سمع بعملية قن�ش حتى 
اأ�سبح��ت عملي��ات القنا�سة النوعية حديث ال�سارع اليمني .. وق��د �سدد اهلل رميهم وكانت ح�سيلة 

عملياتهم خالل الأ�سبوع الفائت كما يلي:
بجيزان الرم�سه   موقع  يف  منهم  وواحد  الفري�سة  موقع  يف  �سعوديني  ٥جنود  • قن�ش 

جنران  - الطلعة  �سل�سلة  يف  واحدة  بطلقة  املنافقني  من  اثنني  •قن�ش 
ميدي يف  منافقني   3 •قن�ش 

بتعز ع�سيفرة  مناطق  يف  منافق  • قن�ش 
•اجل��وف: قن���ش 8 منافق��ني 4 منهم مبنطقة وقز يف مديري��ة امل�سلوب  و4 اآخرين مبديرية 

املتون.
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بتعز 
•ك�س��ر زح��ف للمنافق��ني �سم��ال املخا 
وم�سرع وجرح اأع��داد من املنافقني اأثناء 

ك�سر الزحف
�س��ن  املنافق��ني  انك�س��ار زح��ف  •بع��د 
اأبط��ال اجلي�ش واللج��ان ال�سعبية هجوماً 
متكن��وا فيه م��ن ال�سيط��رة على ع��دد من 

مواقع العدو �سمال املخا
واملرتزقة  للغ��زاة  لزحف  • الت�س��دي 
م�سن��ودا  املخ��ا  �سم��ال  يخت��ل  باجت��اه 
بغط��اء جوي وم�ساركة ط��يان الأبات�سي 

وال�ستطالع
البي�ساء:

للمرتزق��ة  زح��ف  حماول��ة  ك�س��ر   •
الزاه��ر  مديري��ة  يف  القاع��دة  وعنا�س��ر 

وم�سرع وجرح اأعداد منهم
حجة: 

•ك�سر زحف ملرتزقة اجلي�ش ال�سعودي 
غ��رب �سحراء ميدي م�سنودا بغطاء جوي 

وتكبيدهم خ�سائر يف الأرواح والعتاد  

هجوم واقتحام مواقع
هجمات مباغته وكمائن حمكمة واغتنام 
م��ن  ع�س��رات  و�سق��وط  واآلي��ات  اأ�سلح��ة 

مرتزقة العدوان بينهم قيادات ميدانية.
تعز:

�س��ن  املنافق��ني  زح��ف  انك�س��ار  •بع��د 
اأبطال اجلي���ش واللج��ان ال�سعبية هجوماً 
متكن��وا في��ه م��ن ال�سيط��رة على ع��دد من 

مواقع العدو �سمال املخا.
ح��وزان  يف  للمنافق��ني  زح��ف  •ك�س��ر 

مبديري��ة ذب��اب وتدم��ر طقم��ني ومدرعة 
للمنافق��ني خ��الل ك�س��ر الزح��ف و�سق��وط 

قتلى وجرحى يف �سفوفهم
املرتزقة  م��ن  ع��دد  واإ�ساب��ة  •م�س��رع 
خ��الل الت�س��دي ملحاول��ة ت�سل��ل باجت��اه 

منطقت��ي املجعممة وتب��ة النوبة يف حمر 
مبديرية مقبنة

•م�س��رع ع��دد من املنافق��ني يف عملية 
نوعي��ة �سم��ال املخ��ا جنوب��ي غ��رب تع��ز 
قتل��ى  لنق��ل  ته��رع  الأطق��م  م��ن  وع��دد 

وجرحى املنافقني
اجلوف: 

•اجلي���ش واللج��ان ال�سعبي��ة ي�سنون 
ال�س��الن  مع�سك��ر  عل��ى  مباغت��ا  هجوم��ا 
�سبق��ه عملي��ة مت�سي��ط  الغي��ل  مبديري��ة 
مكثف��ة وت��اله ق�س��ف مدفع��ي ويلحق��ون 
�سف��وف  يف  ومادي��ة  ب�سري��ة  خ�سائ��ر 

املنافقني 
واغتنام  املرتزقة  من  • قتلى وجرحى 
اأ�سلح��ة يف هج��وم عل��ى مواقعه��م ب�سفر 

احلنايا يف املتون
ط��ارق  القي��ادي  املناف��ق  ا�ساب��ة   •
الثالي��اء ي��وم اأم�ش قائ��د �سري��ه يف منطقة 
ح��ام اثن��اء هج��وم اجلي�ش واللج��ان على 

مواقعهم.

بالس������تي يضرب مركز احلافية بجيزان.. وأروغان يحصد أرواح عشرات املنافقني 
عشرات اآلليات تتساقط كالذباب أمام ضربات رجال الله املسددة ومصرع العشرات من جنود العدو ومرتزقتهف������ي اخلض������راء ومي������دي وزل������زال في نه������ں وصلي������ات الكاتيوش������ا تط������ال مواق������ع عدة

تدمير آليات وقتلى في صفوف العدو

وحدة القناصة

وحدة القناصة

ومل تك��ن اآلي��ات الع��دو ودبابات��ه التي تع��د من فخر 
ال�سناع��ات الأمريكي��ة والت��ي تباه��ى به��ا وه��و يظنها 
�ستخي��ف رج��ال اهلل امليام��ني ولكنها مل تك��ن بعيدة عن 
باأ���س اهلل و�سربات جنوده التي حولتها اإلى رميم وحتى 
)الولع��ة( اليمنية كان لها ح�سوره��ا يف اإحراق الآليات 
الأمريكي��ة ومن��ذ بداي��ة الت�س��دي للع��دوان الإجرامي 
واإل��ى اليوم تت�ساقط اآلياته حتت اأقدام اأبطالنا البوا�سل 
يف خمتل��ف اجلبه��ات وقد كان��ت احل�سيل��ة الأ�سبوعية 
التقريبي��ة لآليات الع��دو املدمرة وخ�سائ��ر جنوده على 

كما يلي:
جيزان:

•تدم��ر اآلية ع�سكري��ة �سعودية وم�سرع طاقمها يف 
كمني حمكم مبوقع اجلمامي

اآلية  ا�سته��داف  اإثر  •م�س��رع ع�سكري��ني �سعودي��ني 
كانت تقلهم ب�ساروخ موجه يف التبة احلمراء

للجي���ش  مدفع��ي  بق�س��ف  �سع��ودي  طق��م  •تدم��ر 
واللجان يف موقع الفري�سة

جنران
عوجبة مركز  يف  حمكم  كمني  يف  اآلية  •تدمر 

ماأرب:
واللج��ان  اجلي���ش  بن��ران  منافق��ني   4 •م�س��رع 
ال�سعبي��ة واإعط��اب طق��م يف مناط��ق متفرق��ة مبديري��ة 

�سرواح.
ميدي:

•م�س��رع ٥ م��ن مرتزق��ة الع��دوان بن��ران اجلي�ش 
واللجان ال�سعبية �سمال �سحراء ميدي

تعز:
موج��ه  ب�س��اروخ  الع��دوان  لق��وى  دباب��ة  •تدم��ر 

جنوب جبال العمري مبديرية ذوباب

الكدحة  للمنافق��ني يف منطق��ة  تاب��ع  •اإح��راق طق��م 
مبديرية املعافر

•تدم��ر مع��دل1٢ تابع للمنافق��ني بقذيفة بي10 يف 
املن�سورة مبديرية الوازعية

اآلي��ة حممل��ة باملرتزق��ة ب�س��اروخ موج��ه  •تدم��ر 
وم�س��رع من عل��ى متنها خالل الت�س��دي للزحف باجتاه 

يختل �سمال املخا
اجلوف: 

للجي���ش  حمك��م  كم��ني  يف  للمنافق��ني  اآلي��ة  •تدم��ر 
واللجان ال�سعبية يف وادي �سواق مبديرية الغيل

بعب��وة  للمرتزق��ة  اآلي��ة  تفج��ر  الهند�س��ة  •وح��دة 
نا�سف��ة وم�س��رع طاقمه��ا يف وادي ه��راب مبديرية خب 

وال�سعف.
• وح��دة الهند�س��ة تدم��ر اآليت��ني ملرتزق��ة العدوان 

بعبوبتني نا�سفتني يف مديرية خب وال�سعف
•وح��دة الهند�سة تدمر اآلي��ة مدرعة تابعة للعدوان 
خ��ب  مبديري��ة  اخلليف��ني  منطق��ة  يف  نا�سف��ة  بعب��وة 

وال�سعف
•م�س��رع 3 م��ن مرتزق��ة الع��دوان بن��ران اجلي�ش 

واللجان يف مديرية امل�سلوب

وحدة القناصة حتصد 7 جنود 
سعوديني بينهم 2 برصاصة 

واحدة و 12 منافق مرتزق
رجال القنا�سة عيون ل تنام واأيادي ل تخطئ مراميها وج�سدت وحدة القنا�سة بالفعل الزامل 
ال�سعب��ي ال�سهر )ما مثلنا بني القبائل من رمى.. م��ا نرمي ال القلب وال اجلمجمة( حيث تطورت 
وحدة القنا�سة يف زمن قيا�سي وات�سعت عملياتها فال يخلوا يوم واحد ل ن�سمع بعملية قن�ش حتى 
اأ�سبح��ت عملي��ات القنا�سة النوعية حديث ال�سارع اليمني .. وق��د �سدد اهلل رميهم وكانت ح�سيلة 

عملياتهم خالل الأ�سبوع الفائت كما يلي:
بجيزان الرم�سه   موقع  يف  منهم  وواحد  الفري�سة  موقع  يف  �سعوديني  ٥جنود  • قن�ش 

جنران  - الطلعة  �سل�سلة  يف  واحدة  بطلقة  املنافقني  من  اثنني  •قن�ش 
ميدي يف  منافقني   3 •قن�ش 

بتعز ع�سيفرة  مناطق  يف  منافق  • قن�ش 
•اجل��وف: قن���ش 8 منافق��ني 4 منهم مبنطقة وقز يف مديري��ة امل�سلوب  و4 اآخرين مبديرية 

املتون.

متكن��ت الدفاعات اجلوية اليمنية من ا�سقاط طائرتني بدون 
طي��ار خالل ٢4  �ساعة وذلك يومي ال�سبت والأحد املا�سيني.. 
وح�س��ب مراقبني فاإن ذلك ي�سكل �سرب��ة قا�سمة للعدو ودليل 

على فّعالية الدفاعات اجلوية للجي�ش واللجان ال�سعبية.

ك��س��ر زح��وف��ات

آمال خائبة وزحوفات تتالشى أمام صمود وثبات جنود الله على مختلف اجلبهات
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ط���������������رق ال�������ت�������خ�������ف�������ي م����ن 
ال����ط����ائ����رات ب������دون ط��ي��ار 
1 � التموي��ه يف النه��ار : اختب��ئ يف ظ��الل البناي��ات او ال�سجار، 
ادخل الغابات الكثيفة كتمويه طبيعي او ا�ستعمل �سبكات التمويه.
٢ � التموي��ه يف اللي��ل : اختب��ئ داخ��ل البنايات او حت��ت حماية 

الأ�سج��ار واأوراقه��ا،   ول ت�ستعم��ل امل�سابي��ح او ا�سواء 
املركبات حتى يف املهمات الليلة.

التموي��ه احل��راري : بطاني��ات الط��وارئ   �  3
"تع��رف اأي�سا ببطاني��ات الف�ساء" م�سنوعة 

حت��ت  الأ�سع��ة  �س��د  ميكنه��ا  املايل��ر  م��ن 
احلمراء .

4- انتظ��ر الطق���ش ال�س��يء : الطائ��رات 
ب��دون طي��ار ل ميكنه��ا العم��ل يف اج��واء 
،العوا�س��ف  الدخ��ان  ال�سدي��دة،  الري��اح 

املمطرة .
٥- ل لالت�س��الت الال�سلكي��ة : ا�ستعم��ال 

الهات��ف املحم��ول او الت�س��الت ع��ر نظ��ام 
يف  موقع��ك  �سيك�س��ف   GPS املواق��ع  حتدي��د 

الغالب .
6- نرث قطع زج��اج عاك�سة او مرايا على املركبات على 

ال�سطح �سربك كامرا الطائرة بدون طيار
7-  ا�ستعمل الدمى يف حجم الن�سان ملغالطة انظمة التعرف لدى 

الطائرة بدون طيار. 
8- التظاهر باملوت يجب على الفرد اذا خرج �ساملا او م�سابا من 

بعد الق�سف ان يتظاهر باملوت ليخدع الرامي واجلا�سو�ش .
- ل تتحرك حتى وان ا�ستلزم الأمر املكوث ل�ساعات طويلة حتى 

تذهب الطائرة بدون طيار.
- ح��َذر الأخ��وة الآخرين بع��دم التحرك وتذكرهم ب��اهلل تعالى 

وكرثة ال�ستغفار.
-اأنتظ��ر حت��ى ياأت��ي امل�سعف��ون اأو الرف��اق، واذا كن��ت م�ساب��اً 

ف�سوف يقومون باإ�سعافك.
9- اذا كان��ت الطائرة بدون طيار متواجد فوق املركز احلذر من 
ا�ستعمال الك�سافات اليدوية يف الليلي ف�سل ا�ستعمال ك�ساف �سوء 

�سعيف جدًا لق�ساء احلوائج.
10- اذا كان��ت الطائ��رة ف��وق املركز احلذر 
كل احل��ذر م��ن ع��دم ا�ستعم��ال" املنظ��ار 
الليلي " لأن املنظ��ار يخرج اأ�سعة حتت 
احلم��راء فكام��را الت�سوي��ر للطائرة 
تخرج ا�سعة حت��ت احلمراء فهنا كل 
من الأخر ينظر للبع�ش ، فهنا �سوف 
نك�س��ف مكانن��ا للطائ��رة ع��ن طريق 
موج��ات  بخ��روج  الليل��ي  املنظ��ار 

ا�سعة حتت احلمراء .
11-اذا كان��ت ف��وق املرك��ز طي��اره 
ب��دون طي��ار احل��ذر كل احل��ذر من عدم 
جتم��ع الأف��راد يف املرك��ز يف غرف��ة واحده 
كال�سالة واأكل الطعام اوالنوم يف غرفة واحد.

فهنا ي�سبح هدف الأفراد �سهاًل جدًا على الطائرة . 
يجب ان يكونوا " منت�سرين " ويف وقت النوم.

1٢- اأثن��اء ال�سر يجب ان يكون ب��ني كل جماهد م�سافة كبرة ، 
فلالأ�س��ف ن�ساهد ع�س��رات املجاهدين متكتلني يف م��كان واحد وهذا 

يغري الطيار بالق�سف .

ثقافة عسكرية10

عمل اجلاسوس مع الشريحة اإللكترونية 
الطائ��رة م��ن دون طي��ار جمهزة 
ت�ستطي��ع  ج��دا  قوي��ة  بكام��رات 
ا�ست�سع��ار الف��راد و املركب��ات من 

ارتقاع عدة كيلومرتات.
ب��دون طي��ار  الطائ��رات  واغل��ب 
جمهزة بالروؤية الليلة، او كامرات 
للروؤي��ة بالأ�سع��ة     حتت احلمراء  
) الكام��رات احلرارية ( املعروفة 
مب�ست�سع��رات لال�ستك�ساف املتقدم 
بالأ�سع��ة التح��ت احلم��راء، الت��ي 
ميك��ن لها روؤي��ة الب�سمة احلرارية 

لالإن�سان من بعيد ليال او نهارا .
طريق��ة  عل��ى  نتع��رف    : اول 
ال�سريح��ة  م��ع  اجلا�سو���ش  عم��ل 
الإلكرتوني��ة وا�سته��داف الطائ��رة 

بدون طيار للهدف :-
1-يتم توزي��ع �سرائح اإلكرتونية 
على اجلوا�سي���ش كل �سريحة لها " 

رقم خا�ش بها " 
اجلا�سو���ش  يق��وم  ٢-بعده��ا 

مبراقبة الأهداف .
اجلا�سو���ش  ينتظ��ر  بعده��ا   -3
اللحظ��ة احلا�سمة لرم��ي ال�سريحة 

بجوار الهدف .
4- عندم��ا ي�س��ع ال�سريحة يقوم 

اجلا�سو���ش بالت�سال عل��ى املركز 
 Cia ل��ه  التاب��ع  ال�ستخب��ارات 
اخلا���ش  الرق��م  باإعط��اء  ويق��وم 

لل�سريحة.
٥- ث��م تق��وم الغرف��ة اخلا�س��ة 
ب��دون طيار  " للطائ��رة  " للرام��ي 
باإدخال الرقم لل�سريحة فيظهر لديه 
م��كان ال�سريحة وحتديد " الهدف " 

.

6- ث��م يق��وم الرام��ي وم�ساعدة 
احلا�سم��ة  اللحظ��ة  بانتظ��ار 
" جتم��ع  مث��ل  اله��دف  ا�سته��داف 
الأف��راد املركز يف غرف��ه كال�سالة ، 
ووقت اأكل الطعام ، ووقت النوم ".
عل��ى  الق�س��ف  يت��م  بعده��ا   -7
اله��دف ويك��ون غالب��اً اجلا�سو���ش 
يرت�س��د ليعط��ي تقري��ر للرامي عن 

دقة الإ�سابة لالأفراد واجلرحى.

ميك��ن تعريف احل��رب النف�سي��ة باأنها : 
عملي��ة منظمة �سامل��ة ي�ستخ��دم فيها من 
الأدوات والو�سائ��ل م��ا يوؤث��ر على عقول 
ونفو�ش واجتاهات اخل�سم بهدف حتطيم 
تغييه��ا  )اأو(   ، والإخ�س��اع  الإرادة 
واإبداله��ا باأخ��رى مب��ا ي��وؤدي ل�سلوكيات 
تتفق مع اأهداف وم�سالح منظم العملية . 
غايته��ا الرئي�سية :�س��ل عق��ل اخل�س��م 
وتفك��ره ونف�سيت��ه وحتطي��م معنوياته 
وبث الياأ�ش ، والت�سجيع على ال�ست�سالم 
والق�س��اء على كل اأ�س��كال املقاومة عنده 

فردًا اأو جماعة اأو جمتمعاً  . 

خصائص احلرب النفسية : 
� ل ت�سع��ى لالإقن��اع ب��ل حتطي��م القوة 
املعنوي��ة للخ�س��م � موجه��ة اأ�س��اًل نحو 

اخل�سم )العدو(  � ت�سعى لزعزعة اخل�سم 
وثقت��ه باأهداف��ه ومبادئ��ه بت�سوي��ر ع��دم 
اإمكاني��ة حتقيق ه��ذه الأه��داف واملبادئ 
�  حتطي��م الوح��دة املجتمعي��ة والنف�سية 
للخ�س��م ، ببعرثة اجله��ود وبلبلة القوى 
ال�سيا�سية وال�سعي لتناحرها � الت�سكيك يف 
�سالمة وعدالة الهدف اأو الق�سية � زعزعة 
الثقة لدى اخل�سم باإحراز الن�سر وبقوته.
� ا�ستغ��الل اأي انت�س��ارات يف اإ�سع��اف 
عقي��دة اخل�س��م � تفتي��ت حلف��اء اخل�سم 
اأه��داف  حتقي��ق    � املحايدي��ن  وك�س��ب 

وم�سالح الطرف الأول يف ذلك.

أدوات احلرب النفسية : 
باإيج��اد   : ال�سيا�سي��ة  الدعاي��ة   �  1
املعار�س��ة داخل ال�سف��وف.. ٢ � الت�سميم 

بالعقي��دة  الإمي��ان  حتطي��م  ال�سيا�س��ي 
والتما�س��ك النف�س��ي ، ومتزي��ق مكون��ات 

ال�سخ�سية 
3 � ال�سائع��ات : خل��ق بلبل��ة والت�سكك4 
� الغتي��الت : قتل ق��ادة ال��راأي وامليدان 
وال�سيا�سة ٥ �  ت�سجيع التمرد : هلع ، قالقل 
، فتنة.. 6 � غ�سل الدماغ : خلق �سخ�سيات 
جدي��دة 7� ا�ستخ��دام الأقلي��ات : العرقية 
ا�ستخ��دام   �  8 والع�سائري��ة  الطائفي��ة  و 
املنظم��ات : ب�سرائه��ا مالي��اً ، عقائدي��اً 9 
 � ، وت�سه��ر10  : معلوم��ات  التج�س���ش   �
التزوي��ر : للعملة واجل��وازات والهويات 
اأو  … لالإرب��اك 11� ال�سغط القت�سادي 
التلويح با�ستخدام العقوبات القت�سادية 
1٢�  تعطي��ل و�سائل الت�س��الت : �سربها 

، ت�سوي�سها.

وسائل احلرب النفسية : 
يف  ف��رد  كون��ه  حي��ث  م��ن  الإن�س��ان    *
املجتم��ع منا�س��ر اأو معار���س اأو مذبذب 
اأو حمايد اأو عمي��ل ي�ستخدم لن�سر البلبلة 

وحتطيم املعنويات . 
ال�سيا�سي��ة  املنظم��ات  ا�ستخ��دام   *  
والجتماعية وغر احلكومية واجلمعيات 

 ..
  * ا�ستخ��دام كاف��ة و�سائ��ل الت�سالت 
 ، ال�سف��ارات   ، الدع��وات   ، )املوؤمت��رات 

الندوات،
املقاب��الت ، التلفاز ، الإذاعة ، املرئيات ، 

الإنرتنت ، املعار�س. 
 *  ا�ستخدام القوة الع�سكرية اأو املظاهر 

احلربية .

احل�����������������������������������������������������رب ال�����������������ن�����������������ف�����������������س�����������������ي�����������������ة ب��������������������������������ني اخل�������������������������ص�������������������������ائ�������������������������ص وال�������������������������غ�������������������������اي�������������������������ات 

ا�ستخ��دام  يف  واحرتافي��ة  مه��ارة  ر�سخ��ت 
الكورني��ت نف�سي��ة خائفة مهزوم��ة ماأزومة لدى 
جيو���س الغ��زاة واملرتزق��ة واأ�سبح��ت جحافل 
مذع��ورة من رك��وب اآلياته��ا املدرع��ة خوفاً من 

ا�ستهدافها ويكونوا هم ال�سيد.
م��ن  �سلك��ي  توجي��ه  ذات  �سواري��خ  وه��ي 
ط��ران  �سرع��ة  تف��وق   . العام��ة  خ�سائ�س��ه 
و  ال�س��وت،  �سرع��ة  هدف��ه  نح��و  ال�س��اروخ 

ي��رتاوح م��داه م��ا ب��ني 100 م��رت و ٥٥00 مرت 
)3٥00 م��رت لي��ال(، و يعتم��د نظ��ام الدف��ع على 
الوق��ود ال�سلب مبخرجني للعادم بكل جانب من 
ال�س��اروخ مينحان��ه ميزة ال��دوران حول نف�سه 
عن��د النطالق نحو هدفه مما يزيد من ا�ستقراره 
خ��الل الط��ران و ذلك بالعتماد عل��ى زعانف يف 
املقدم��ة و املوؤخ��رة تنفتح مبا�س��رة بعد خروج 

ال�ساروخ من القاذف.

ي�ستخ��دم �س��اروخ الكورنيت نظ��ام التوجيه 
الليزري للت�سويب و اإ�سابة الهدف، بحيث يقوم 
الرام��ي بعد حتديد الهدف بتوجيه �سعاع الليزر 
نح��وه لإ�ساءت��ه بينم��ا يق��وم جه��از ا�ست�سعار 
ف��ى اجل��زء اخللفي م��ن ال�ساروخ برك��وب هذا 
ال�سع��اع يف اجت��اه اله��دف و يوف��ر ه��ذا النظام 
احلماي��ة �سد التداب��ي الإلكرتوني��ة امل�سادة و 
به��ذا الأ�سلوب يف التوجيه يك��ون الرامي جمرا 
على ال�ستمرار يف اإ�س��اءة الهدف اإلى اأن يحقق 
ال�س��اروخ الإ�ساب��ة، و يحمل ال�س��اروخ راأ�سا 
ق��درة اخ��رتاق  ترادفي��ا �سدي��د النفج��ار، ذو 

تدمرية ترتاوح بني 1000-1٢00 ملم.
 فيما يخ���ش الدروع التفاعلي��ة املتفجرة. كما 
يتوف��ر ال�ساروخ براأ�ش حرب��ي حراري من نوع 
متفج��رات الوق��ود اجل��وي للتعامل م��ع ي�سمى 
املخاب��ئ  و  كالتح�سين��ات  الناعم��ة  بالأه��داف 
الر�سا�س��ات.  مراب���ش  و  الق��وات  جتمع��ات  و 
يت�س��كل النظام يف جممل��ه من الق��اذف الأنبوبي 
الذي يحتوي على ال�س��اروخ و احلامل الثالثي 
حمل��ه  وميك��ن  الت�سوي��ب،  ووح��دة  القوائ��م 

وا�ستخدامه من طرف جنديي م�ساة.

هند�س��ة ع�سكرية هم جنود يقومون مبهام هند�سية 
مث��ل بن��اء اجل�س��ور واإزال��ة العقب��ات الطبيعي��ة، 
ويوؤّمن��ون و�سائ��ط عب��ور الأنهار، وي�سرف��ون على  
العب��ور واملعاب��ر. كم��ا ت�سم��ل مهامهم ن��زع الألغام 
وزرع حق��ول الألغ��ام يف للت�س��دي للع��دو يف ح��ال 
احل��رب وهناك بع���ش اجليو�ش يف الع��امل ت�ستخدم 
ه��ذه ال�سالح يف وق��ت ال�سلم للم�ساهم��ة ببناء البنى 

التحتي��ة للبلد .كذل��ك ي�ستخدم اأي�س��ا لتطوير البني 
التحتي��ة للجي�ش ومن�ساأته احليوي��ة و�سيانتها مثل 
القواع��د اجلوي��ة واملع�سك��رات والقواع��د البحرية 
واملن�س��اآت الأخرى مث��ل الأندية والفن��ادق وغرها 
.وف��ى الآون��ة الأخ��رة بداأ ه��ذا ال�س��الح بالهتمام 
بت�سنيع وتطوي��ر الأ�سلحة املختلفة يف اجليو�ش من 

خالل امل�سانع واحلربية وهيئاتها.

ال���������ه���������ن���������دس���������ة ال���������ع���������س�����������ري���������ةصواريخ الكورنيت الكابوس املرعب للغزاة واملرتزقة 
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ال��������������������داء وال����������������������دواء ..

11كتابات

 ف�ّ��ا ��ماشة السعودي 
عندما تضيق ع���سيًا عليه 

يف الوق��ت ال��ذي ت�ستمّر في��ه ف�سول ال�سم��ود اليمني اأم��ام موجات الزح��ف امل�سلح 
لق��وى الع��دوان على حمافظات ومدن �سمال اليمن و�سمال �سرق��ه وغربه، ومع انك�سار 
معظ��م هذه املوج��ات على م�سارف هذه امل��دن، واأمام عجز ال��دول ال�سريكة يف احلرب 
ع��ن اإح��راز اأي اخرتاق، انتقلت هذه الدول اإلى ح��رب ا�ستنزاف لقوى اجلي�ش اليمني 
و«اأن�س��ار اهلل« يف حماولة اأخرة لإ�سقاطهما. ورغم حجم اخل�سائر والت�سحيات الذي 
اأفرزت��ه حرب ا�ستنزاف اجلي�ش اليمني و«اأن�سار اهلل«، فما زالت الدولة اليمنية ممثلة 
بالق��وى الوطني��ة قادرة على اأن تره��ن للجميع اأنها قادرة عل��ى ال�سمود، بدليل قوة 
وحج��م الت�سحي��ات والنت�س��ارات الت��ي يقدمها اجلي���ش اليمني وحلف��اوؤه يف اللجان 
ال�سعبي��ة، بعقيدته الوطني��ة والقومية اجلامعة، والتي انعك�س��ت اأخرًا بظهور حالة 
ت�س��رذم وا�سعة ملا ُي�سّمى ب�«قوى التحالف« و«اأن�س��ار هادي« و«القاعدة« و«داع�ش. 
اإّن حال��ة الت�س��رذم داخل هذه املجاميع امل�سّلحة وقوى التحال��ف، تقابلها حالة �سمود 
و�سع��ود لقوة اجلي���ش اليمني وحلفائه يف امليدان، واإْن ا�ستمّر هذا ال�سعود فمن �ساأنه 
اأن ي�سع��ف اجلبهة ال�ساعي��ة اإلى اإ�سقاط اليمن بالو�سائل وال�سبل كلها. وبالنتقال اإلى 
م��ا يجري يف ال�ساح��ة اليمنية ع�سكري��اً بالعام الثال��ث للحرب العدواني��ة على اليمن، 
وحتديدًا يف حمافظَتي ماأرب وتعز باأق�سى �سمال �سرق البالد و�سمال جنوبها وببع�ش 
املدن ب�سم��ال اليمن و�سمال جنوبه، فقد �سهدت معظم هذه املدن خالل الأيام الع�سرين 
املا�سية، �سراعاً دموياً كبيًا مدعوماً باأجندات خارجية، مبحاولة لإ�سقاط هذه املدن 
ال�سرتاتيجي��ة من قبل ق��وى العدوان لفر�س واقع جديد على الأر�س. وقد ا�ستخدمت 
قوى العدوان يف معركتها العبثية بهذه املدن تكتيكات وا�سرتاتيجيات ع�سكرية خمتلفة، 
وانتهج��ت اأ�سلوب��اً تدميي��اً وا�سعاً، يف حماول��ة لفر�س واقع جديد يف ه��ذه املدن ومع 
كّل ه��ذا وذاك فقد تك�ّس��رت جميع هذه املحاولت على �سخ��رة �سمود اجلي�ش اليمني 
و»اأن�س��ار اهلل. من هنا ن�ستطيع اأن نقراأ اأّن الأدوار واخلطط املر�سومة، يف �سّن احلرب 
عل��ى اليم��ن، قد تغّيت. واآخ��ر اخلطط التي ما زالت تعمل بفعالي��ة نوعاً ما حتى الآن 
عل��ى الأر�س هي حرب ال�ستنزاف، وقد ا�ستطاعت الق��وى الوطنية اليمنية اأن ت�سمد 
وبق��وة، كما �سمدت �س��د خطط �سابقة، وال�سب��ب اأّن خطة ال�ستن��زاف التي تنتهجها 
اأط��راف العدوان عل��ى اليمن لها اأمد مع��نّي و�ستنتهي بانتهاء م��دة �سالحيتها، وبذلك 
يكون اليمن اأمام اآخر خطط احلرب املبا�سرة عليه. ويف حمور اآخر، ويف الوقت الذي ما 
زالت فيه اأ�سداء العدوان ال�سعودي - الأميكي على اليمن تلقي بظاللها على الو�سع 
املاأ�س��اوي واملعي�س��ي يف الداخل اليمن��ي، خ�سو�ساً يف مدن �سمال �س��رق اليمن و�سمال 
جنوب��ه وو�سط��ه، جاء امل�سهد املي��داين يف مدينتي تعز وماأرب ليلق��ي بظالله وجتلياته 
املاأ�ساوي��ة كله��ا بواقع جديد عل��ى الواقع اليمن��ي امل�سطرب، فيظهر اإل��ى هذا امل�سهد 
اليمن��ي امل�سطرب واق��ع امل�سهد يف مدينتي تعز وم��اأرب بتجلياته املوؤمل��ة واملاأ�ساوية 
كله��ا، والتي ما زالت حا�سرة منذ اندلع احلرب العدوانية ال�سعودية الأميكية على 
ال�سع��ب اليمني، ويف اآخر تطورات هذا امل�سهد ا�ستمرار ف�سول هذا العدوان الع�سكري 
عل��ى الأر�س ت��اركاً خلفه ع�سرات اآلف ال�سهداء واجلرحى ودم��ارًا وا�سحاً وبطريقة 
ممنهج��ة للبن��ى التحتي��ة كاف��ة يف الدولة اليمني��ة. ختاماً، ت��درك قوى الع��دوان على 
اليم��ن اأّن امل�سهد اليمني يزداد تعقي��دًا مع مرور الأيام، خ�سو�ساً مع عجز هذه القوى 
ع��ن حتقي��ق اأي خرق مي��داين ا�سرتاتيجي، وهذا ما ي�ستلزم و�س��ع خطوط عمل فاعلة 
عل��ى الأر���س اليمنية من قب��ل بع�س القوى الوطني��ة يف الداخل اليمن��ي، لنتهاز هذه 
الفر�س��ة لو�سع حّد للفو�سى وتن�سيق حلول مقبولة م��ع الأطراف الأخرى يف الداخل 
اليمني لإيقاف حالة النزيف التي يتعّر�س لها الوطن اليمني، واإل �سنبقى ندور يف فلك 

فو�سوي طويل عنوانه العري�س هو الفو�سى وال�سراع الدائم على الأر�س اليمنية.

*كاتب ونا�سط �سيا�سي – الأردن

. وم�سراقة  و�سرق  ف�ساد  هناك  – قالوا 
قلن��ا نفذوا النق��اط ال�1٢ التي م��ن �سمنها تفعي��ل الأجهزة 

الرقابية ..!!
– قال��وا احلكوم��ة متر بظروف �سعب��ة واأزمة اقت�سادية 

وماب�ش �سيولة .
اللجن��ة  تفعي��ل  �سمنه��ا  م��ن  ال���1٢  النق��اط  نف��ذوا  قلن��ا 

القت�سادية وا�سرفوا املرتبات بدون اعذار..!!
اأعوام دون  – قال��وا هن��اك متهمني ظلما يف ال�سجون من��ذ 

حماكمة .
قلن��ا نف��ذوا النق��اط ال���1٢ ايل من �سمنه��ا اإ�س��الح وتفعيل 

الق�ساء..!!
. عمل  لقيوا  عاد  وما  بيوتهم  يف  راقدين  املوظفني  – قالوا 

قلن��ا نف��ذوا النقاط ال���1٢ ايل م��ن �سمنها تفعي��ل موؤ�س�سات 

الدولة..!!
– قالوا املوظفني ايل يف الريا�س جال�سة مرتباتهم تو�سلهم 

.
قلن��ا نفذوا النق��اط ال�1٢ ايل م��ن �سمنها تطه��ي موؤ�س�سات 

الدولة من اخلونة..!!
. ياأكلوا  اأي�ش  بيلقوا  عاد  ما  والنا�ش  زاد  الفقر  – قالوا 

قلن��ا نف��ذوا النق��اط ال���1٢ م��ن �سمنه��ا الهتم��ام بالتكافل 
الجتماعي و�سرورة الزكاة..!!

– قال��وا الدول��ة بتدخل فلو���ش من ال�سرائ��ب واجلمارك 
والنفط اأين بت�سر .

قلنا نفذوا النقاط ال�1٢ من �سمنها �سبط موارد الدولة..!!
ال�سعودية  لليوم مع  بيقاتلوا  به خونة يف اجلي�ش  – قالوا 

والمارات .

قلنا نفذوا النقاط ال�1٢ من �سمنها فتح باب التجنيد لرجال 
اهلل الأوفياء..!!

. �سنعاء  و�سط  لليوم  مالن  عادهم  العمالء  – قالوا 
قلن��ا نفذوا النقاط ال�1٢ من �سمنها تفعيل قانون الطوارىء 

ملواجهة العمالء..!!
للريا�س  – قال��وا هيا مالكم بت�سربوا ع �ساروخ �ساروخ 

بالتق�سيط .
قلن��ا نف��ذوا النق��اط ال���1٢ م��ن �سمنه��ا ا�ستم��رار تطوي��ر 

ال�سناعات الع�سكرية..!!
. احلرب  بداأت  حني  من  عطفت  املنظمات  اغلب  – قالوا 

قلنا نفذوا النقاط ال�1٢٢ من �سمنها تفعيل العمل احلقوقي 
والإن�ساين..!!

الشهيد غازي ضيف الله غازي ... املجاهد الذي نكل بالغزاة واملنافقني
 في جنران واجلوف ومأرب فانتقں حتالف العدوان من أطفاله بغارة جوية 

ع��������������������������������������������������������������ادل م�������������������رع�������������������ي

ه�������������شام الهب��������يشان

محمد الصفي الشامي

اأب��و مقتدى �سيظ��ل قدوة وقائ��د فمهما 
كتب��ت الأقالم وحتدث��ت الأل�سن، وفكرت 
العق��ول، �سيبق��ى ال�سه��داء  اأعلى من كل 
ذل��ك، و�ستبقى حا�س��رًا يف قلوب وعقول 
املله��م،  القائ��د  فاأن��ت  عرف��وك  م��ن  كل 
ال�س��ورة امل�سرق��ة للمقات��ل العنيد الذي 
تبن��ى الفك��رة وق�سى م��ن اأجلها مبنتهى 
و  الق��وة  وبكام��ل   .. الكرام��ة  و  الع��زة 
القناع��ة يق��دم جماه��دي اليم��ن اأنف�سهم 
ب�س��كل يوم��ي �سه��داء عل��ى اأر���سِ وطٍن 
ارت��وى م��ن دم��اء اأبن��اءه ... و بعده��م 
م�سري��ن عل��ى ال�سر عل��ى خطى حترير 
اأر�سه��م م��ن  الغ��زاة واملحتل��ني حت��ى 

ال�سهادة اأو الن�سر
غ��ازي �سي��ف اهلل غازي »اب��و مقتدى« 
واح��د من الكثرين من املجاهدين  الذين 
ناداهم الوطن فلّب��وا نداءه م�سرعني اإلى 
�ساحات املع��ارك ...طالب��ني ال�سهادة اأو 

الن�سر
ل اأدري م��ن اأي��ن اأب��دا ول كي��ف اأكتب 
اح��د  او�س��ف  لك��ي  كلمات��ي وعبارات��ي 
�سه��داء البط��ولت  ورج��ل ق��ال اأن جت��د 
ن�س��ره يف ه��ذا الزم��ان .رج��ال �سبورا. 
مقدام��ا .�سج��اع .ومقات��ل �سدي��دا عل��ى 
الكافري��ن م��ن طين��ة النب��الء .وال�سرفاء 

والفر�سان 
ذاك ه��و ال�سهيد البطل املي��داين ال�سيف 
القاط��ع والي��د ال�س��ارب املق��دام .غازي 
�سي��ف اهلل غ��ازي )مقتدى(ال��ذي �س��ال 
وج��ال يف اجلبه��ات وكان م��ن املقاتل��ني 

ال�سداء والقادة العظماء فقد قاد ال�سهيد 
مقت��دى جبهات عديدة وكان اأهال للقيادة 
ذو حنكة وحكمة واهتمام  بكل فرد مقاتل 
كان يتق��دم ال�سف��وف؛ يقات��ل ب�سرا�سة؛ 
يره��ب الأع��داء اإن تواج��د يف جبهت��ا ما. 
ل يه��دا ل��ه بال اإن مل يك��ن للعدو �سربات 
�ساحق��ة فكان موه��وب احلكم��ة القتالية 
ع��ن  يتمي��ز   كان  املحك��م  والتخطي��ط 
غيه بذكائ��ه اخلارق و�سربات��ه املنكله 
وا�ساأل��وا رمال جن��ران واجلوف ومارب 
عن ال�سهيد مقت��دى وعن �سرباته القاتلة 
واملميت��ة.  وقد ت�ساه��دون ل�سهيد مقتدى 
فيل��م وثائق��ي يبث عل��ى القن��وات قريبا 

فيل��م يحك��ي ع��ن البط��ولت وال�سربات 
الت��ي تلقاه��ا العدو عل��ى يد ه��ذا ال�ساب 
اجلب��ال  وت�ساري���ش  القت��ال  مع��ارك  يف 

واملعارك التي قادها 
فبع��د حتري��ر اليتم��ة اجل��وف اجت��ه 
ال�سهي��د مقت��دى  مبجاميعه ليك��ن �سهمنا 
ذابح��ا يف نحور الع��داء ويف جبهة مارب 
�س��رواح كان قائد اإح��دى اجلبهات هناك 
�ساه��م يف الهج��وم والغ��زوات واملعارك 
الطاحن��ة وبط��ولت ل ن�س��ر له��ا  فكان 
ال�سهيد مقتدى يتمي��ز ب�سدقه واخال�سه 
ول يري��د من اح��د �سيء مقاب��ل ذلك  ومل 
يك��ن باحث��ا ع��ن �سه��رة او من�س��ب ب��ل 

بق��ي ذل��ك ال�س��اب ال��ذي يعرف��ه اجلميع 
تف��ارق  ل  الت��ي  وابت�سامت��ه  بتوا�سع��ه 

وجهه .بل خر والح�سان والكرم 
وعندما ن��ادى نداء القتال بجبهة مارب 
�س��رواح بع��د احل�س��م القات��ل للع��دو يف 
جبه��ة اليتمة  كان غازي �سيف اهلل غازي 
من اأوائل الأبطال الذين اأجابوا داعي اهلل 
وذهب ال��ى ثغور الر���س مقاتال مرابطا 
�سجاع��ا كان همه الوحي��د هوا الدفاع عن 
الدي��ن والأر�س والعر�س فام��ر  بالتقدم 
والهجوم على مواقع العدوان يف خمدرة 
�سرواح ليتقدم ال�سف��وف وي�سول فيهم 
كالأ�س��د املنطلق على فري�سته حتى �سقط 
�سهيدا لينال م��ا كان يبحث عنه ال�سهادة 

يف �سبيل اهلل .
رحم اهلل ال�سهيد البطل غازي �سيف اهلل 
غ��ازي وتقبل��ه اهلل �سهيدا م��ع ال�سديقني 
وال�سه��داء والأنبي��اء فق��د خ�س��ر الوطن 
واح��دا م��ن اأ�س��دق الق��ادة وبط��ال م��ن 
اأ�سر�ش املقاتل��ني؛ م�سابنا كبر برحيلك 
اأيه��ا البط��ل فهنيئ��ا ل��ك ال�سه��ادة. وبعد 
ا�ست�سه��اد ه��ذا الفار�ش مل يكتف��ي العدو 

بقتله
 ب��ل عمد بغارة لط��يان املكر واخلداع 
ليوق��ع ب��كل اف��راد ا�سرت��ه �سه��داء بع��د 
منت�سف اليل يف ٢01٥/9/18م وعددهم 
18 �سهي��د ومل ينج��و م��ن تل��ك اجلرمية 
�سواء ابنه وبنته �سادفهم احل�ش وكانوا 
خارج البي��ت رحمة اهلل علي ال�سهيد وكل 

ا�سرته الطاهرة 

ح�����������������������������������س�����������������������������������ن ال�����������������������������������ع�����������������������������������زيعلى طريق الوعي : أ- داعش والقاعدة ) السعودية ( حلف أمريكا املستمر 

1- املذه��ب ال��ذي يعتنقه �سلم��ان ب��ن عبدالعزيز هو 
املذهب نف�سه الذي يعتنق��ه الظواهري والبغدادي وهو 

املذهب الوهابي كماهو معروف 
الحت��اد  �س��د  تقات��ل  القاع��دة  كان��ت  وعندم��ا   -٢
ال�سوفيت��ي كان��ت م�ساجد اململكة ت�س��ج بالدعاء وكانت 
خزائنها تتدفق على ا�سامة بن لدن ، والمريكان كذلك 

3- عالق��ة القاع��دة وداع���ش بامري��كا ه��ي انعكا���ش 
لعالقة امري��كا بال�سعودية ومثلما قال ترامب وكلينتون 
بان القاعدة وداع�ش �سنيع��ة اأمريكية قالوا اأي�ساً نف�ش 
ال��كالم ع��ن ال�سعودية واأ�ساف��وا ب��ان ال�سعودية بدون 

امريكا ل�سيء . 
4- وعندما وجه ترامب باإطالق ٥8 �ساروخ توماهوك 
م�ستهدف��اً مطار ال�سع��رات على خلفية خ��ان �سيخون ، 
كان��ت الرواية الوحي��دة التي ا�ستند اليه��ا يف املو�سوع 

هي رواية جبهة ) الن�سرة ( التابعة للظواهري 
٥- اي�س��ا عالق��ة ا�سرائي��ل بالقاع��دة وداع���ش ه��ي 
انعكا���ش لعالقته��ا بال�سعودي��ة ولذل��ك معظ��م جرح��ى 
القاع��دة الت��ي تقاتل اأ�س��د �سوريا هم يتلق��ون العالج يف 

م�ست�سفيات العدو ال�سهيوين 
6- وقبل ايام فقط تلق��ت ا�سرائيل اعتذارا من داع�ش 
لنها اأطلقت عيارًا ناري��ا باخلطاأ ناحية اجلولن ، وهذا 

م��ا اأك��ده وزير احل��رب يف حكوم��ة ال�سهاين��ة ، يف حني 
راأين��ا ح�س��ان ابوحم��زة ) قا�س��ي داع���س( وه��و يعلن 

اعتناقه امل�سيحية يف احدى الكنائ�ش المريكية 
7- يف اليم��ن اأعلن��ت ه��ذه التنظيمات انه��ا تقاتل الى 

جانب قوات التحالف يف 11 جبهة 
8- راين��ا اع��الم القاع��دة وداع�ش وه��ي ترفرف على 
العربات ال�سعودية وعربات التحالف يف اأكرث من منطقة 

واكرث من جبهة 
9- الزن��داين ال��ذي يو�س��ف ب��الأب الروح��ي للقاعدة 
ه��و الن يف �سيافة ال �سعود، وقبل��ه قلما جتد قياديا يف 
القاع��دة وداع�س مل يحل �سيفا على اململكة او يتتلمذ يف 
مدار�سها بل وعمل بع�سهم حما�سرا يف جامعة حممد بن 

�سعود 
10- علي حم�سن املعروف بارتباطه الوثيق بعنا�سر 
القاع��دة ه��و الي��وم ي�سغ��ل من�س��ب نائ��ب الرئي���س يف 

ت�سكيلة دولة املرتزقة . 
11- وموؤخرًا اأ�سدر ه��ادي قرارات بتعيني حمافظني 
لقي��ادات اأ�سماوؤه��ا مدرج��ة �سم��ن ك�سوف��ات الوليات 
املتح��دة اخلا�س��ة بالعنا�س��ر الك��رث ن�ساط��ا يف تنظيم 

القاعدة . 
وبعد كل ذلك ياأتي واحد مرتزق ويقول هذا م�ش �سح 

او واحد مغفل ويقول طيب هي هذه امريكا بتالحق فالن 
وفالن وهم قاعدة 

اذا �سمع��ت مثل هذا الخي فيجب عليك اأن تو�سح له 
امل�ساأل��ة وان تخره بان امريكا تالحق فقط من ترى انه 
ق��د انتهت �سالحيته من عنا�س��ر التنظيم وهم يف العادة 
عنا�س��ر حمدودي��ن ، اأم��ا القاع��دة كتنظيم ف��ان امريكا 
لميك��ن ان تالحقها لنها كانت ومازالت و�ستبقى واحدًا 
من اهم حلفائها واأدواتها مثلها مثل داع�ش وال�سعودية .

على طريق الوعي ٢
) نحن النعرف شيئًا آخر غير هذا ( 

--------
1- نعرف اأن هذه الأر�س اأر�سنا واأنها يجب اأن تبقى 

اأر�سنا نحن ال�سعب اليمني واإلى الأبد .
٢- نع��رف اأن اأمامن��ا حمتل واأن ه��ذا املحتل يجب اأن 

يرحل . 
3- نعرف اأن هذا العدو قد ارتكب جرائم ف�سيعة واأن 

هذا العدو يجب اأن يعاقب .
4- نع��رف اأن ه��ذا الع��دو ق��د اأحل��ق ببنان��ا التحتية 
الكث��ر م��ن الدم��ار ، واأن هذه البنى يج��ب اأن تعود كما 

كانت 

٥- نع��رف اأن تراثن��ا تعر���س للتدم��ي ونع��رف اأن 
تعوي���ش القطعة الواحدة من ه��ذه الثار قد يتجاوز ما 
ه��و اأكر من خزين��ة العدو ، واأن يوم احل�ساب يجب اأن 

يكون طويال .
6- نع��رف اأن املعن��ي الأول با�ستعادة كل حقوقنا هم 
نح��ن اليمنيون ول�سوان��ا ، ولذلك لن نتو�س��ل احد ولن 
نعتمد ال على اهلل وعلى اأنف�سنا ، وانه يجب اأن ن�ستعيد 
�سيادتن��ا وا�ستق��الل قرارن��ا وكل حقوقن��ا وب�سكل كامل 

وغر منقو�ش 
7- نع��رف اأن لن��ا اإخوة اأ�س��رى ومعتقلني لدى العدو 

واأن هوؤلء الأعزاء يجب اأن يعودوا
8- نع��رف اأنه ل�س��يء نعرفه �سوى ه��ذا الذي نعرفه 
وان الع��دو ل��ن يذوق طع��م اأمٍن ولن ينع��م ب�سالم حتى 
يع��رف اأن مانعرفه هو احلق الذي يجب اأن يحدث ويتم 

ويتحقق .

على طريق الوعي ٣
) أنتم على وشك إنقاذ أمتكم ووطنكم العربي ( 

----------
• لي�ش لديها اأي جتربة اأو خرة يف مواجهة الأزمات 
والتحدي��ات ، وبيئته��ا الداخلية �سيا�سي��ا وفكريا لي�ست 

م��ن الن��وع ال��ذي ميك��ن ان يدع��م احلل��ول القريب��ة ، 
وطبيعته��ا الزجاجي��ة ونزعتها الجرامي��ة والت�سلطية 
تدفعها الى املزيد من التخبط ، وحتّملها ماليكاد ينتهي 

من التبعات والتداعيات املرهقة واملدمرة . 
لي�ست  ال�سعودي��ة  ب��اأن  القول  ن�ستطيع  • وم��ن هن��ا 
موؤهل��ة للخ��روج م��ن الورط��ة يف امل��دى القري��ب ، لبل 
م��ن املتوق��ع اأن توا�س��ل الإبحار يف ورطته��ا وتذهبالى 

م�سافات اأعمق واأعمق حتى تغرق. 
• و�سندًا ملاتقدم فاإنه يلزمنا ك�سعب وكقوى �سيا�سية 
وجمتمعي��ة فقط املزي��د من ال�سر وال�سم��ود ، واملزيد 
م��ن التالح��م ور���ش ال�سف��وف وم�ساعف��ة اجله��ود ، 
والإ�سرار عل��ى موا�سلة الن�سال بهم��م عالية وبعزائم 
لتل��ني ، وبه��ذا �س��رتون ب��اإذن اهلل كيف �ستق��ف �سعوب 
الدني��ا ب��ني يديكم اإج��الًل ملا�سنع��ه �سرك��م وكفاحكم 
، واعرتاف��اً باأنك��م ق��د حزمت ق�س��ب ال�سب��ق ، و كنتم - 
لوحدك��م وبال منازع - اأ�سح��اب الف�سل يف الق�ساء على 
م�سدر الرتهان والتاآمر ، واملفق�ش الأول لأخطر اأ�سباب 
الكراهي��ة والفرق��ة والتخل��ف ، واأكرب عوائ��ق النهو�س 
والتط��ور ، لي���ش فق��ط عل��ى م�ست��وى �سعبك��م وبلدكم 
، وامن��ا عل��ى م�ست��وى وطنكم العرب��ي الكب��ر واأمتكم 

ال�سالمية الوا�سعة.

اليمـــــــــــن..
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التابع��ة  البحري��ة  الق��وات  قائ��د  ع��ّر 
للقيادة املركزي��ة الأمريكية كيفن دوجنان 
عن قلقل��ه من ق��درات الق��وة ال�ساروخية 
اليمني��ة بالق��ول » اأن ميل��ك »احلوثيون« 
اأ�سلح��ة دولة قومية ميكنه��ا الو�سول اإلى 
)املنطقة( املالحية ف��اإن هذا يثر اهتمامي 
الأمريك��ي  الع�سك��ري  القائ��د  »..وق��ال 
دوجن��ان يف مقابل��ة م��ع وكال��ة »رويرتز« 
اأن اجلي���ش اليمن��ي ب��ات ميتل��ك اأ�سلح��ة 
مل تك��ن موج��ودة بحوزت��ه قب��ل احلرب، 
الت��ي  ال�ساروخي��ة  الق��وة  ع��ن  متحدث��اً 
حققت اإجنازات ملحوظة يف جمال �سناعة 
وتطوي��ر ال�سواريخ والتي اأثبتت فاعليتها 

يف �ساحات املواجهة.
ياأت��ي ت�سريح القائد الع�سكري الأمريكي 
يف الوق��ت الذي تتحدث في��ه قوى العدوان 
ع��ن التح�س��ر لعم��ل ع�سك��ري ي�سته��دف 
ميناء احلديدة مب�ساركة مبا�سرة للمارينز 

ت�سريح��ات  م��ع  وبالتزام��ن  الأمريك��ي 
للرئي���ش الأمريك��ي دونال��د ترام��ب يته��م 

ال�سعودي��ة بع��دم الدفع بال�س��كل املطلوب 
مقابل احلماية الأمريكية.

متابعات صحفية 12

ق��ال موقع »جينز اإنتلجن���س« ال�ستخباراتي الربيط��اين، اإن ف�سل 
التحال��ف بقيادة ال�سعودية يف تاأمني خط املخ��ا ال�ساحلي ي�سر اإلى 

حدود الهجوم املخطط له على احلديدة يف اليمن.
واأ�س��ار املوق��ع ال�ستخبارات��ي ان احلوثي��ني والق��وات املتحالفة 
ا�ستطاعت من��ع القوات املدعومة من التحالف من ا�ستغالل مكا�سبها 
الع�سكري��ة على طول ال�ساحل اجلنوبي للبحر الأحمر. وهو ما يوؤكد 

ان اخلطط لال�ستيالء على احلديدة �ستكون فا�سلة
واأ�س��اف ان ال�ستي��الء عل��ى مدينة احلدي��دة ال�ساحلي��ة الكربى 
مهم��ة �سعبة. و�سيوؤدي هج��وم احلديدة اإلى وق��وع خ�سائر كبرة 
يف �سف��وف املدني��ني، واإحل��اق اأ�س��رار ج�سيم��ة ووا�سع��ة النطاق 
باملمتل��كات والبنية التحتي��ة، ويزيد من خط��ورة املجاعة ال�سديدة 

اأ�سال يف �سمال اليمن.
واعتر املوق��ع ال�ستخباراتي انه وبدون الدع��م القتايل الأمريكي 

عل��ى الر���س، م��ن غ��ي املرج��ح اأن تلت��زم ال�سعودي��ة والإمارات 
العربي��ة املتحدة بقوات قتالية اأر�سية كافية لتعزيز القوات املحلية 
املجزاأة يف هجوم ناجح على احلديدة. ونتيجة لذلك، من املرجح اأن 
العملي��ة تثبت انها بطيئة وغي حا�سم��ة، ومن غي املرجح اأن تغي 
م��ن مي��زان املعركة.. وذكر املوق��ع انه يف ٥ ني�س��ان / اأبريل، اأفادت 
و�سائ��ل الإعالم اليمني��ة اأن القوات املوالية للحكوم��ة بداأت تركز يف 
الآون��ة الأخ��رة على كتائ��ب مدرعة مدرب��ة من الإم��ارات العربية 
املتحدة يف ميدي بالقرب من احلدود مع اململكة العربية ال�سعودية، 
وعل��ى بع��د 140 كيلوم��رتا اإلى ال�سم��ال من احلدي��دة، واخلوخة، 
ح��وايل 1٥0 ك��م جنوب مدين��ة احلدي��دة. واإذا كان ه��ذا �سحيحا، 
ف�سيتع��ني عل��ى هذه الق��وات اأن تتق��دم من خالل مناط��ق وا�سعة ل 
تزال ت�سيطر عليها القوات املوالية للحوثيني على املناطق ال�سمالية 

واجلنوبية للحديدة قبل حماولة ال�ستيالء عليها.

مجلة “فورن بوليسي” األمريكية: 

متى أعلّنا احلرب على اليمن التي قتلت فيها السعودية آالف املدنّيني؟

“ميدل ايست آي” البريطاني: 

محمد بن سلمان استأجر أكبر شركات العالقات العامة 
لتبييض جرائم السعودية في اليمن

كت��ب ال�سنات��ور الأمريكي “راند ب��ول” مقالة 
اجلمع��ة )٢8 اأبري��ل ٢017( يف جمل��ة “ف��ورن 
ينبغ��ي  ل   ” بعن��وان:  الأمريكي��ة  بولي�س��ي” 
للولي��ات املتح��دة اأن متول احل��رب ال�سعودية 
عل��ى اليمن”، تطرق فيها اإل��ى التوّرط الأمريكي 
يف الع��دوان ال�سع��ودي املتوا�س��ل عل��ى اليم��ن 
من��ذ اأكرث من عام��ني.. ال�سناتور ب��ول اأ�سار اإلى 
لق�س��ف  ال�سن��ع  اأمريكي��ة  ا�ستخ��دام طائ��رات 
جمل���ش ع��زاء يف اليمن مم��ا اأدى اإل��ى مقتل اأكرث 
م��ن 100 �سخ�ش واإ�ساب��ة ٥00 اآخرين، وكذلك 
قي��ام الطياري��ن الأمريكي��ني بتزوي��د الطائ��رات 
الت��ي ت�سق��ط القنابل عل��ى اليمن بالوق��ود قائال 
“متى  “كاأنه��ا ح��رب بالن�سب��ة يل”، ومت�سائ��ال 
اأعلّنا احلرب على اليمن؟ متى �سّوت الكونغر�س 
عل��ى تفوي�ش للحري على اليمن؟ من هو العدو؟ 

وملاذا نقاتلهم؟”
واأ�س��اف “دعون��ا نك��ون وا�سح��ني: مل يعلن 
الكونغر���س احل��رب، كم��ا يتطل��ب الد�ستور، مل 
ي��اأذن الكونغر���س اأب��دا بامل�سارك��ة الأمريكية يف 
احل��رب يف اليمن، ومع ذلك، نحن هنا، ن�سارك يف 

حرب اأخرى يف ال�سرق الأو�سط”.
واأو�س��ح ب��ول “لدينا ع��ادة موؤ�سف��ة لت�سليح 
الدول الأجنبية، فقط لنكت�سف اأن هوؤلء احللفاء 
املفرت�سني قد يخلقون املزيد من الأعداء لأمريكا 

اأكرث مما يقتلون”.
وطال��ب ب��ول الكونغر�س مبناق�س��ة احلرب يف 

اليم��ن قائ��ال ” األ يناق�س الكونغر���س ما اإذا كان 
اإ�س��راك اأمتن��ا يف ح��رب يف اليمن ي�س��ب ل�سالح 

م�ساحلنا الأمنية؟”.
وقال بول “لقد قتل اآلف املدنيني جراء الق�سف 
ال�سع��ودي يف اليم��ن، اإن ردة الفع��ل م��ن قت��ل 
ه��وؤلء املدنيني �ستكون اأجيال من الكراهية ومن 
املرجح اأن يكون املزيد من الإرهاب”.،وحّذر من 
اأن امل�سارك��ة الأمريكية يف احلرب يف اليمن ميكن 
اأن “تنه��ك ال�سعودية واحلوثيني وحتدث فراغا 
ميالأه تنظيم القاع��دة”، م�ست�سهدا مبا ح�سل يف 
�سوري��ا التي “دعمت فيه��ا ال�سعودية املتمردين 
�س��د الأ�س��د مم��ا ت��رك فراغ��ا يف ال�سلط��ة مالأته 
داع�ش”..واأ�ست�سه��د ب��ول بت�سري��ح لل�سنات��ور 
الأمريك��ي كري�ش موريف وج��اء فيه “اإذا حتدثت 

م��ع اليمني��ني، ف�سوف يقولون ل��ك اإن نظرتهم يف 
داخ��ل اليمن الى حملة الق�س��ف ال�سعودية على 
انه��ا حملة امريكية ويف اأف�سل الأحوال �سعودية 
اأمريكية”..واعترب اأن هذا التوّرط ل يعزز الأمن 
القوم��ي الأمريكي مت�سائال ع��ن كمية الأمركيني 
الذي��ن يدركون اأننا ن�سارك بن�ساط يف حرب على 
اليمن..واأو�س��ح ب��ول اأن اإدارة ترام��ب تدر���س 
حالي��ا امل�سي قدما يف بيع املزي��د من ال�سواريخ 
اإل��ى اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة وا�سف��ا ذل��ك 
الرئي���ش  ب��ول  ودع��ا  اخلط��ر”..  ب”اخلط��اأ 
الأمريك��ي اإل��ى الأخ��ذ بع��ني العتب��ار عواق��ب 
الت��ورط يف ح��رب اأخ��رى يف ال�س��رق الأو�س��ط 
معت��را ذلك خطاأ، قائال ” لقد حان الوقت لنتعلم 

من اأخطائنا”.

: البريطاني  إنتلجنس« االستخباراتي  م«جينز 

 فشل التحالف في تأمني املخا يؤكد أن هجومه على احلديدة سيكون فاشاًل

جنرال أمريكي لرويترز:

اليم������ن ميتل������ك أس������لحة نوعي������ة ل������م تك������ن موج������ودة قب������ل احلرب

رويترز : دونالد ترامب يعود للعبة االبتزاز: 

ح����م����اي����ت����ن����ا ل����ل����س����ع����ودي����ة ت���ك���ل���ف���ن���ا م�����ب�����ال�����غ ك���ب���ي���رة

ه��ل يعق��ل اأن بل��د بالكام��ل ق��د ُن�س��ي متام��ا؟ 
يب��دو الأمر كذلك! فنظ��را اإلى ك��رثة ال�سراعات 
والأزم��ات يف الع��امل ل تنقل و�سائ��ل الإعالم اأي 
اأخب��ار عن اليمن اإل نادرا. من��ذ عامني واأفقر بلد 
يف ال�س��رق الأو�سط غ��ارق يف الفو�سى والبوؤ�س. 
يعاين م��ا يقرب م��ن ن�سف مليون طف��ل هناك من 
�سوء التغذي��ة احلاد- اإنها ماأ�س��اة حتدث بعيدا 

عن الراأي العام العاملي.
انق�س��م البلد املطل عل��ى البحر الأحمر ب�سورة 
فعلية يف ه��ذه احلرب الأهلي��ة. ويتكرر احلديث 
ع��ن ح��رب بالوكالة ب��ني احلكومة املع��رتف بها 
دوليا املدعومة من قبل اململكة العربية ال�سعودية 
وال�سيع��ة املتمردون عليها. وبدون البحث اجلاد 
ع��ن حل �سيا�سي، �ست�سب��ح البلد مهددة بتحولها 
اإل��ى دولة فا�سلة. جماعات اإرهابية، مثل القاعدة 

وداع�ش، تقوت �سوكتهم يف ظل هذا الفراغ.
والأزم��ة  الأم��ن  وانع��دام  التفج��رات 

القت�سادي��ة، كل ذلك اأثر وب�س��دة على التما�سك 
الجتماع��ي للبل��د. ولأن التج��ارة الدولي��ة ق��د 
توقف��ت تقريب��ا، مل تع��د امل��واد الغذائي��ة ت�سل 
اإل��ى اليم��ن. ويف ه��ذه الأثن��اء، يعي���ش كل اثنني 
م��ن ال�س��كان باأق��ل م��ن دولري��ن يف الي��وم. ومل 
يع��د اأم��ام الكثيين م��ن خيار �س��وى القرتا�س 
ل�س��راء ق��وت اأطفاله��م اأو اأنهم م�سط��رون لرتك 
بع���س من وجبات الطع��ام. ولأن الو�سع اأ�سبح 
خطرا، ب��ل واأ�سبح م��ن الواجب عل��ى الأطفال 
اأن يعمل��وا، مل يع��د يذهب ح��وايل ٢ مليون طفل 
يف اليم��ن اإلى املدار�س. وبفع��ل الياأ�س والقنوط، 
�سمح��ت كثي من العائالت بتجنيد الأولد �سغار 
ال�س��ن وتزويج الفتيات ال�سغ��يات على اأمل اأن 

يح�سلن على معي�سة اأف�سل.
قال��ت خولة، الت��ي ُنقل طفلها حمم��د ابن العام 
الواح��د اإلى امل�ست�سف��ى يف �سنع��اء ب�سبب �سوء 
التغذية احلاد: “قبل احلرب، كان زوجي موظفا 

ويح�س��ل على ما يكف��ي من امل��ال. وعندما بداأت 
املعارك وانه��ار كل �سيء حاولنا زراعة اخل�سار 
يف مزرعتن��ا. ولك��ن ذل��ك كان اأمرا �سعب��ا. والآن 

لي�ش لدينا �سيء”.

وبالن�سب��ة لالأطف��ال اأمثال حمم��د، اأ�سبح خطر 
موته��م ع�سرة اأ�سعاف غيهم م��ن الأطفال، لأن 
جهازه��م املناع��ي اأ�سبح �سعيف��ا ومل يعد لديهم 
مقاوم��ة �س��د الأمرا���س –  الت��ي يتعر�سون لها 

عل��ى �سبي��ل املث��ال ب�سب��ب املي��اه امللوث��ة. كم��ا 
اأنه��م �سي�سابون باأ�س��رار دائم��ة يف النمو البدين 

والعقلي ب�سكل عام.
تنا�س��د اليوني�سي��ف وب�س��دة اأط��راف الن��زاع 
واملجتم��ع الدويل فعل ما من �ساأنه احليلولة دون 
وقوع جماعة يف اليمن واإم��داد املواطنني باملواد 
الغذائي��ة الأ�سا�سي��ة. وهناك حاج��ة ما�سة ملزيد 

من املوارد.
ويف نف���ش الوق��ت، يج��ب عل��ى ط��ريف الن��زاع 
الع��ودة اإل��ى طاول��ة املفاو�س��ات. و�سيكون ذلك 
مبثاب��ة خط��وة يف الجت��اه ال�سحي��ح، خا�س��ة 
اإذا م��ا اتفق��ت كل الأطراف على وق��ف الهجمات 
على البني��ة التحتية املدنية مثل اإم��دادات املياه 
واملدار���ش وع��دم جتني��د املزي��د م��ن الأطف��ال. 
فامل�ساع��دات الإن�ساني��ة الدولية لي�س��ت بالبديل 
عن اإيجاد ح��ل لل�سراع واإمنا ر�سالة لل�سعب باأن 

العامل غر مبال باأطفال اليمن.

صحيفة “ميتل بايريشيه” األلمانية: اليمن منسٌي متاما: يجب العودة لطاولة املفاوضات

ع��اد الرئي���ش الأمريكي دونال��د ترامب اإل��ى �سيا�سة ابت��زاز اململكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة الت��ي انتهجه��ا اأثن��اء حملت��ه النتخابي��ة الع��ام 

املا�سي.
وا�ستك��ى ترام��ب خ��الل مقابلة له اخلمي���ش)٢7 اأبري��ل ٢017( مع 
وكال��ة “روي��رتز” الإخباري��ة م��ن اأن ال�سعودي��ة ل تعام��ل الوليات 
املتح��دة ب�سكل ع��ادل، واأن وا�سنط��ن تخ�سر “مبلغا هائ��ال من املال” 

للدفاع عن اململكة.
وقال ترامب “ب�سراحة مل تعاملنا ال�سعودية ب�سكل عادل لأننا نفقد 

قدرا هائال من املال للدفاع عنها”.
وتاأت��ي هذه الت�سريح��ات تكرارا لت�سريحات ترام��ب ال�سابقة اأثناء 
حملت��ه النتخابي��ة الع��ام املا�س��ي، والت��ي ه��دد فيها برف��ع احلماية 
الأمريكي��ة ع��ن ال�سعودية قائ��ال: “ل اأح��د يتعر�س لل�سعودي��ة لأنها 
بحمايتنا”، واأ�ساف “اإنهم ل يدفعون لنا ثمنا عادل”.. وك�سف ترامب 

خ��الل املقابل��ة اأن اإدارت��ه جترى حمادثات ح��ول زي��ارة حمتملة اإلى 
ال�سعودية واإ�سرائيل يف الن�سف الثاين من مايو.

وم��ن املق��رر اأن يق��وم ترامب بزيارت��ه الأولى اإلى اخل��ارج كرئي�ش 
حل�سور قمة منظمة حلف �سمال الطل�سي يف ٢٥ مايو يف بروك�سل.

وكان ويل ويل العه��د ال�سع��ودي حمم��د ب��ن �سلمان عق��د اجتماعا مع 
ترام��ب ال�سه��ر املا�سي و�سف��ه م�ست�سار �سع��ودي رفي��ع امل�ستوى ب� 
“نقطة حتول تاريخية”. ووقع خاللها ابن �سلمان اتفاقيات اقت�سادية 
مع ال�سعودية بقيمة ٢00 مليار دولر، غر اأنها ل تبدو كافية للرئي�ش 

الأمريكي بح�سب متابعني، وكما دلت عليه ت�سريحاته اجلديدة.
وق��ال حملل��ون اإقليمي��ون اإن الريا���س وحلفاءه��ا م��ن دول اخلليج 
الأخ��رى؛ يرون يف ترامب رئي�س��ا قويا يع��زز دور وا�سنطن “ك�سريك 
ا�سرتاتيج��ي رئي�س��ي” وي�ساعد يف احتواء خ�س��وم الريا�س وخا�سة 

اإيران يف هذه املنطقة املحورية لأمن الوليات املتحدة.

ك�س��ف موق��ع “ميدل اي�س��ت اآي” الربيط��اين، يف تقرير ن�س��ره )الأربعاء 
٢6 اأبري��ل ٢017( اأن الريا���س ا�ستاأج��رت اأكرب �س��ركات العالقات العامة 

الدولي��ة يف “تبيي���ش” جرائم احلرب 
ال�سعودية يف اليمن.

واأو�س��ح املوق��ع اأن ويل ويل العه��د 
ال�سع��ودي حممد ب��ن �سلم��ان ا�ستاأجر 
�سرك��ة “بور�س��ون مار�ستيل��ر” ال�سهر 
املا�س��ي للرتويج للتحال��ف الع�سكري 
الإ�سالم��ي ال��ذي تق��وده ال�سعودية يف 

حربها على اليمن.
وتعتر �سركة “بور�سون مار�ستيلر” 
اململوكة ل�سركة )WPP( التي تتخذ 
م��ن لن��دن مق��را له��ا، اأك��ر جمموع��ة 
ت�سويقي��ة وترويجي��ة يف الع��امل، ولها 
مكاتب يف جميع اأنحاء ال�سرق الأو�سط 

مبا يف ذلك الريا�س وجدة.
اآي”  اي�س��ت  “مي��دل  موق��ع  وعل��م 
ياأخ��ذ  لن��دن  يف  ال�سرك��ة  مكت��ب  اأن 

زم��ام املب��ادرة يف العقد اجلدي��د. و�سي�سه��د العقد قيام �سرك��ة “بور�سون 
مار�ستيلر” بتعزيز وتروي��ج التحالف الذي تقوده ال�سعودية واجتماعاته 
امل�ستقبلي��ة.، وم��ن جانب��ه قال اأن��درو �سميث م��ن حمل��ة مناه�سة جتارة 
الأ�سلح��ة “اآخ��ر ما حتتاج��ه منطقة ال�س��رق الأو�سط هو اململك��ة العربية 

ال�سعودية اأكرث عدواني��ة وتو�سعية، حيث يتمتع النظام وحلفاوؤه ببع�ش 
اأ�س��واأ �سج��الت حق��وق الإن�سان يف الع��امل، وخالل العام��ني املا�سيني �سن 

حربا مروعة ومدمرة �سد اليمن”.
واأ�س��اف �سمي��ث يف حديثه للموق��ع الربيطاين، اأن “�س��ركات الأ�سلحة يف 
اململك��ة املتحدة كانت متواطئة يف القتل والتدم��ر، والآن حتاول �سركات 
العالق��ات العام��ة يف اململك��ة املتحدة تبيي���ش تلك اجلرائ��م. ل ميكن لأي 
�س��ركات تبيي���س اأن تخف��ف الكارث��ة الإن�ساني��ة اأو تغي الواق��ع الرهيب 
ال��ذي يواج��ه ال�سع��ب اليمني”.. وق��ال ح�سني عب��د اهلل املدي��ر التنفيذي 
ملنظم��ة اأمركيني من اأجل الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف البحرين: “اإن 
اململك��ة العربية ال�سعودي��ة والبحرين والعديد من الأع�س��اء الآخرين يف 
ه��ذا التحالف ماهرون يف حتويل النتباه ع��ن انتهاكاتهم املنهجية حلقوق 
الإن�س��ان، وم�ساركته��م يف التحال��ف الع�سكري الإ�سالمي ه��و مثال وا�سح 
عل��ى كيفية ا�ستخدامه��م ملكافحة الإره��اب لت�ستيت النتباه ع��ن الإ�ساءة 
والقمع والتدمر”.. يذكر اأن �سركة “بور�سون مار�ستيلر”، عملت مبا�سرة 
م��ع اململك��ة العربية ال�سعودية يف اأعقاب هجم��ات 11 �سبتمر يف نيويورك 
ووا�سنط��ن يف عام ٢001. وعملت مع بندر ب��ن �سلطان، ال�سفر ال�سعودي 
اآن��ذاك ل��دى الوليات املتحدة، عل��ى ن�سر ترويج��ات يف ال�سحف يف جميع 
اأنح��اء البالد لتبي���ش دور ال�سعودي��ة يف هجمات 11 �سبتم��ر الإرهابية، 

حيث اإن 1٥ من اخلاطفني من بني 19 كانوا �سعوديني.
يذك��ر اأن منظم��ات حقوقي��ة دولي��ة وّثق��ت ارت��كاب ال�سعودي��ة ملجازر 
وجرائم حرب خالل عدوانها املتوا�سل على اليمن منذ اأكرث من عامني وهي 

حتظى بدعم ع�سكري من كل من بريطانيا والوليات املتحدة الأمريكية.
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السعودية و«بيرسون  مارستيلر« .. 
عندما يحتاج  الشر إلى عالقاٍت عامة

و�سي�سه��د العقد قيام »بر�سون مار�ستيلر« بالرتويج لقوى 
العدوان واجتماعاته امل�ستقبلية.

واأث��ار التعاق��د اجلدي��د غ�سًب��ا ب��ني القائمني عل��ى حمالت 
حق��وق الإن�سان..وت�سمل قائم��ة العمالء ال�سابق��ني لل�سركة، 
احلكوم��ات الع�سكري��ة الأرجنتينية امل�سوؤول��ة عن قتل اآلف 

النا�ش يف ال�سبعينات واأوائل الثمانينات.
ويف ع��ام ٢009، قالت مديرة التلفزي��ون الأمريكي رات�سيل 
مادو: »عندم��ا يحتاج ال�سر اإلى عالق��اٍت عامة، فاإّن بر�سون 
مار�ستيل��ر �ستكون حا�س��رة باأق�سى �سرع��ة«. ورًدا على هذا 
التعلي��ق، ق��ال املدير التنفي��ذي لل�سرك��ة اآنذاك م��ارك بن اأّن 

مادو: »اأخطاأت كثًيا يف فهم طبيعة ما�سي ال�سركة«.
وقال ع�سو حملة »�سد جت��ارة الأ�سلحة« اأندرو �سميث اإن 

»اآخر م��ا حتتاجه منطقة ال�س��رق الأو�سط هو �سعودية 
اأك��رث عدواني��ة و�سعًي��ا للتو�س��ع، حي��ث يتمت��ع 

النظام ال�سع��ودي وحلفاوؤه بواح��ٍد من اأ�سواأ 
�سج��الت حق��وق الإن�س��ان يف الع��امل، وق��د 
�سن حرًب��ا مروعة ومدم��رة يف اليمن خالل 

العامني املا�سيني«.
يف  الأ�سلح��ة  �س��ركات  »كان��ت  واأ�س��اف 

اململك��ة املتح��دة متواطئ��ة يف ه��ذا التدمر، 
والآن حتاول �سركات العالقات العامة يف اململكة 

املتح��دة اأن تبي�سها. ل ميكن مداراة حجم الكارثة 
الإن�سانية اأو تغيي الواقع الرهيب 
ال��ذي يواج��ه ال�سع��ب اليمني. ول 

ينبغي اأن ت�س��ارك اأي �سركة حترتم 

نف�سها يف اكت�ساب الربح من احلرب وال�سطهاد«.
وكان��ت قوى الع��دوان ال�سع��ودي قد ا�ستخدم��ت جماعات 
�سغط يف الوليات املتحدة ل�سمان ح�سور كبار ال�سخ�سيات 
الب��ارزة يف موؤمتره��ا الذي عق��د يف الريا���س يف يناير/كانون 
الث��اين املا�سي، وح�س��ره وزير اخلارجي��ة الأمريكي ال�سابق 

جون كري.
اأج��ل  م��ن  »اأمريكي��ون  ملنظم��ة  التنفي��ذي  املدي��ر  وق��ال 
الدميقراطي��ة وحق��وق الإن�سان يف البحري��ن« ح�سني عبد اهلل 
: »اإّن ال�سعودي��ة والبحرين والعديد م��ن الأع�ساء الآخرين 
يف ه��ذا الئت��الف ماه��رون يف حتويل النتباه ع��ن انتهاكاتهم 
املمنهجة حلقوق الإن�سان، وم�ساركتهم يف التحالف الع�سكري 
الإ�سالم��ي هي مث��اٌل وا�سٌح على كيفي��ة ا�ستخدامهم ملكافحة 

الإرهاب ل�سرف النتباه عن الإ�ساءة والقمع«.
وعمل��ت بر�سون مار�ستيل��ر، التي تفتخ��ر »بح�سوٍر عاملي 
مث��ر لالإعجاب«، �سابًقا ل�سال��ح ال�سعودية يف اأعقاب هجمات 
11 �سبتمر/اأيل��ول، يف نيوي��ورك ووا�سنطن عام ٢001..كما 

كة عمل��ت  ل�سر ا

م��ع 

بن��در ب��ن �سلط��ان، ال�سف��ر ال�سعودي اآن��ذاك ل��دى الوليات 
املتح��دة، على ن�سر اإعالن��اٍت ترويجي��ة يف ال�سحف يف جميع 
اأنح��اء الب��الد تعف��ي ال�سعودي��ة م��ن اأي ارتب��اٍط اأو �سل��ة 

باملهاجمني، والذين كان من بينهم 1٥ مواطًنا �سعودًيا.
وياأت��ي التعاق��د م��ع بر�س��ون مار�ستيلر يف حلظ��ة حا�سمة 
بالن�سب��ة لق��وى الع��دوان، حي��ث ت�ستع��د لعق��د اأول اجتماٍع 

رئي�سٍي لوزراء الدفاع.
ويف الع��ام املا�س��ي، وزع��ت اإح��دى ال�س��ركات الأمريكي��ة 
التابع��ة ل�سركة »بوبلي�سي�ش غروب« وه��ي جمموعة و�سائل 
اإع��الم فرن�سي��ة متتل��ك عالم��ات جتاري��ة يف اململك��ة املتحدة 
مث��ل »ات�سي اآن��د �سات�سي« مق��اًل، حاول فيه وزي��ر خارجية 

ال�سعودية عادل بن اأحمد اجلبر ترير اإعدام 47 �سخ�ًسا.
وادعت مقال��ة ل�سحيفة »نيوزويك« اأّن اإحدى اأكر وكالت 
الإع��الن يف الع��امل �ساع��دت ال�سعودية يف تبيي���ش �سجلها يف 
جم��ال حقوق الإن�س��ان، بعد اأك��ر عملية اإع��دام جماعي منذ 
اأكرث م��ن 30 عاًما..وقد ن�سرت �سحيف��ة »الإندبندنت« مقالة 
بعن��وان »ال�سعوديون يحاربون الإرهاب.. ل تعتقدوا خالف 
ذل��ك«، وه��ي مقال��ة ترويجية من قب��ل »كورفي���ش اإم اإ�ش اإل 
غ��روب«، وه��ي �سرك��ة تابعة ملجموع��ة »بوبلي�سي���ش« التي 

تعمل مع ال�سعودية لأكرث من عقٍد من الزمن.
وقال��ت مدي��رة يف جمموع��ة »ريري��ف حلق��وق الإن�س��ان« 
ماي��ا فوا : »لي�ش �سًرا اأّن حكوم��ة ال�سعودية لديها اأحد اأ�سواأ 
�سج��الت حق��وق الإن�س��ان يف العامل، فف��ي ال�سن��وات القليلة 
املا�سي��ة وحده��ا، �ساهدن��ا ع��دًدا كب��ًيا م��ن ح��الت تنفي��ذ 
الإع��دام يف اململك��ة، وم��ن بينه��م م��ن حك��م عليه��م بالإعدام 
ب�سبب املظاهرات، يف ح��ني اأّن ا�ستخدام التعذيب ل�ستخراج 
العرتاف��ات هو اأم��ٌر روتيني هن��اك، ومما يبع��ث على القلق 
ال�سدي��د، اأّن �س��ركات العالق��ات العامة �سعي��دة للم�ساعدة 
يف تغطية هذه الأن�سط��ة، وبالتاأكيد فاإّن اأي �سركة 
م�سوؤول��ة �سرتف���ش لع��ب مث��ل هذا ال��دور يف 

تبيي�ش النتهاكات اجل�سيمة«.
وياأت��ي ا�ستخ��دام جمموع��ات »قورفي�ش 
اإم اإ���ش اإل« و»بر�س��ون مار�ستيل��ر« بع��د 
موقعه��ا  ال�سعودي��ة  �سف��ارة  اأطلق��ت  اأن 
 Arabia( ن��او«  »اأرابي��ا  الإلك��رتوين 
now( ع��ام ٢01٥. وق��د مت و�سف��ه يف بياٍن 
اإلك��رتويٌن  “مرك��ٌز  باأّن��ه  �سحف��ٍي 

لالأخبار املتعلقة باململكة”
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ق��ال م�سدر خليج��ي مطل��ع اإن ال�سعودية ر�سدت 
٥6 ملي��ار دولر لدع��م الإدارة الأمريكي��ة خا�سة يف 
م�س��روع الرئي���ش »دونال��د ترامب« لتطوي��ر البنية 

التحتية الأمريكية.
امل�س��در املطلع، الذي حت��دث ل�»اخلليج اجلديد« 
م�سرتطاً ع��دم الك�سف عن هويته، اأ�س��اف اأن املبلغ 
ال��ذي ر�سدت��ه اململك��ة لدع��م اإدارة »ترام��ب« يعد 
�سخم��اً خا�س��ة يف ظ��ل �سغ��وط مالي��ة تواجهه��ا 
الريا�س مع تدهور اأ�سع��ار النفط، لكن املقابل الذي 
يريده املل��ك »�سلمان بن عبدالعزيز« وجنله ويل ويل 
العه��د »حمم��د ب��ن �سلم��ان«، اأي�سا، �سخ��م، ورمبا 

ي�ستحق ذلك.
واأو�س��ح امل�س��در اأن »ب��ن �سلم��ان« يع��ول كثيا 
عل��ى دع��م اإدارة »ترام��ب« خلطوة اعتالئ��ه عر�ش 
اململكة خلف��اً لوالده، خا�سة اأن ذلك املخطط يواجه 
مبعار�سة �سديدة من اأطياف داخل العائلة احلاكمة 
ال�سعودي��ة التي ت�سمر عدم ر�س��ا على جتاوز كبار 
العائلة ومنح املن�سب الأرفع باململكة ل�ساب ل يزال 

يف �سن �سغية وحديث عهد مب�سائل احلكم.
اإذ ق��د ي�ساه��م هذا الدع��م املايل ال�سخ��م - ح�سب 
امل�س��در - يف تغي��ي دف��ه الإدارة الأمريكية باجتاه 
ب�»ب��ن �سلم��ان«، خا�س��ة اأن الأو�س��اط ال�سيا�سي��ة 
الأمريكية متيل لتف�سيل ويل العهد »حممد بن نايف« 
كملك مقبل لل�سعودية؛ لكون الأخر يتمتع بعالقات 
وثيقة مع الأمريكان، وهو قريب منهم اأكرث من �سائر 

الأمراء ال�سعودي.
امل�س��در اخلليج��ي املطل��ع اعت��ر، اأي�س��اً، اأن من 
�س��اأن الدعم املايل ال�سع��ودي الكبي تخفيف �سغوط 
الكونغر���س الأمريك��ي فيم��ا يتعلق بقان��ون »قانون 
العدال��ة �سد رع��اة الإرهاب«، املع��روف اخت�سارا 
با�سم »جا�ستا«، اأو على الأقل هكذا تتوقع الريا�س.

ولفت يف هذا ال�سدد اإلى اأن الريا�س تاأمل يف اتخاذ 
الن��واب الأمريكي��ني خط��وات يف اإط��ار تفكي��ك ه��ذا 
القان��ون، ال��ذي مت اإق��راره يف وقت �ساب��ق من العام 
املا�س��ي، والذي ي�سم��ح لذوي �سحاي��ا هجمات 11 
�سبتمر/اأيل��ول ٢001 مبقا�ساة ال�سعودية، وطلب 
تعوي�س��ات منه��ا، ب�سبب تلك الهجم��ات التي �سارك 

فيها مواطنون �سعوديون.
كذل��ك، اأ�سار امل�سدر اإلى اأن الريا�س يف حاجة اإلى 
مزيد من  الدعم الأمريكي يف اليمن �سواء �سيا�سياً اأو 

ع�سكرياً، وتاأمل يف تبادر اإدارة »ترامب« اإلى ذلك. 
ي�سار اإلى اأن الريا�س اأبدت فعال املزيد من اإ�سارات 
الدع��م القت�س��ادي لإدارة »ترام��ب«، منذ و�سوله 
للحك��م يف ٢0 يناي��ر املا�س��ي، وه��و دع��م حتتاج��ه 
الأخ��رة لتثبيت دعائم قيادتها لأقوى بلد يف العامل، 
وللم�س��ي قدم��ا بحاج��ة يف خطط اإنعا���ش القت�ساد 

الداخلي.
فعل��ى الرغم من التوقعات بتقلي�ش حيازة اململكة 
م��ن اأذون��ات و�سن��دات خزان��ة اأمريكية  بع��د اإقرار 
قان��ون »جا�ست��ا«، اإل اأن م��ا ح��دث كان العك���ش؛ 
حي��ث رفع��ت ال�سعودية حيازتها من تل��ك ال�سندات 
خ��الل الأ�سهر الأربعة من نوفم��ر ٢016 عندما فاز 
»ترامب« بانتخاب��ات الرئا�سة( وحتى نهاية يناير/
كانون الثاين ٢017 اإلى 11٢.3 مليار دولر، بزيادة 

بلغت ن�سبتها ٢٥.6 %. )طالع املزيد(
وموؤخ��رًا، وع��د »ترام��ب« بتخ�سي���ش تريلي��ون 
دولر م��ن ال�ستثمارات العام��ة واخلا�سة من اأجل 

تطوير البنية التحتية يف الوليات املتحدة.
وقال يف خطاب اأمام الكونغر�س: »بهدف بدء اإعادة 
اإعمار البالد،  �ساأطل��ب من الكونغر�س املوافقة على 
الت�سريعات التي �ستطلق ا�ستثمارات بقيمة تريليون 
دولر يف البني��ة التحتية يف الوليات املتحدة، �سيتم 

متويله��ا بف�س��ل روؤو�ش اأم��وال م��ن القطاعني العام 
واخلا�ش، وهو ما �سيخلق ماليني الوظائف«.

    تهيئة ال�ساحة داخلياً وخارجياً ل�»بن �سلمان« 
وت�س��ر بخطى مت�سارعة خط��وات تهيئة ال�ساحة 
داخلي��ا وخارجيا ل�»بن �سلم��ان« خلالفة والده على 

عر�ش اململكة، ح�سب مراقبني.
وم��ن ذلك الأوام��ر امللكي��ة الأخرة ال��ذي عززت 
نف��وذ اإمراء من ال�سباب مقرب��ني من »بن �سلمان« يف 

هيكلي��ة الدولة ال�سعودي��ة، واأطاح��ت ب�سخ�سيات 
اأخرى قد ل تف�سله.

كم��ا ت�سمن��ت تل��ك الأوام��ر امللكية تعي��ني الأمر 
»خال��د«، �سقيق »ب��ن �سلمان«، �سف��را للمملكة لدى 
اأمري��كا، والأخ��ر �ستك��ون مهمت��ه الأول��ى، ح�سب 
املراقب��ني، رفع اأ�سه��م ويل ويل العهد ال�سعودي لدى 

اإدارة »ترامب«. )طالع املزيد(
وي�س��ب يف ه��ذا ال�سدد، اجلول��ة الأ�سيوي��ة التي 

اأجراه��ا العاه��ل ال�سعودي��ة )خالل �سه��ري فراير 
ومار���س املا�سيني(، والتي �سمل��ت ال�سني واليابان 
وماليزي��ا واإندوني�سي��ا وبرون��اي، وكان اأح��د اأه��م 
اأهدافها تهيئة ال�ساحة الدولي��ة للقبول بنجله ملكاً، 

ح�سب مراقبني.
اإ�ساف��ة اإلى الزي��ارة التي اأجراه��ا الأمي املغرور 
اإلى الولي��ات املتح��دة ال�سهر املا�س��ي، والتي عقد 

خاللها مباحثات مع الرئي�ش الأمريكي. 

السعودية رصدت 56 مليار دوالر لدعں إدارة »ترامب« اقتصاديًا

السعودية و’بيرسون مارستيلر’ ..
 ع����ن����دم����ا ي����ح����ت����اج ال�����ش�����ر إل��������ى ع������الق������ات ع���ام���ة

ق��ال رئي���ش “هيئة الرتفي��ه” اأحمد اخلطيب يف ت�سري��ح لوكالة “روي��رتز″، اأن العربية 
ال�سعودية، �ستفتتح دور �سينما، و�ستبني دار اأوبرا عاملية، واأ�سار اإلى اأن ُمعار�سة الهيئات 
الديني��ة ل��ن متنع حدوث ه��ذه التغييات، واأ�س��اف اخلطيب اأن املحافظ��ني الذين انتقدوا 
الإ�سالح��ات، ُيدركون تدريجياً اأن ُمعظ��م ال�سعوديني، واأغلبهم حتت �سن الثالثني يرغبون 
يف ه��ذه التغييات، ُمو�سحاً اأن هدفه من الرتفيه، هو توفي ترفيه ُي�سبه بن�سبة 99 باملائة، 

ما يحدث بلندن، ونيويورك.
وُيع��ّول اخلطي��ب، كما قال على ه��وؤلء املُعتدل��ني، ال�سريحة الو�سطى الذي��ن ي�سافرون، 
ومُيّثل��ون 80 باملائة من ال�سكان، ويذهب��ون لل�سينما واحلفالت املو�سيقية يف اخلارج، ودعا 
رئي���ش الرتفيه يف بالد احلرم��ني املُحافظني اإلى التزام منازلهم بب�ساط��ة، يف حال مل يهتموا 

بالفعاليات.
وعل��ى وقع تلك الت�سريحات، �سه��د موقع التدوينات الق�سرة “تويرت” جدًل وا�سعاً بني 
املُغّردي��ن على و�سم “ها�ستاق” “افنت��اح ال�سينما قريباً”، وانق�سموا ب��ني ُموؤّيٍد ومعار�س 
لفتتاحه��ا، فذه��ب املُعار�سون لفتتاحها لأ�سب��اب دينية، واأّكد املُوؤّي��دون على اأنها ل تخل 
ب�سوابط ال�سريعة الإ�سالمية، بينما ذهب فريق ثالث اإلى احلديث عن الأو�ساع القت�سادية 

املرُتّدية، والتي تتقّدم اأولويتها على اأحاديث الرتفيه من عدمه.
مراقبون، ُيوؤّكدون اأن “�ساحب الروؤية” الأمر حممد بن �سلمان، يّتجه بخطوات ُمت�سارعة 
نح��و “الإ�سالح النفتاحي”، كما يبدو وفق املراقبني اأن��ه َي�سرب بانتقادات، واعرتا�سات 
املوؤ�س�س��ة الدينية عر�س احلائط، وهو يثق فيما يبدو بُقدرته على جلم اأ�سواتها املُعار�سة 
خلف ال�سجون، لكن ومع هذا ُي�سّكك البع�ش بعدم حدوث �سدام بني املوؤ�س�ستني ال�سيا�سية، 

والدينية على خلفية انفتاح ُفجائي، مل يتم التخطيط والإعداد له جّيدًا.

هيئة الترفيه السعودية تعلن 
افتتاح دور سينما جديدة  وتدعو 
منازلهم  التزام  “امُلافظني” إلى 

تواجه �رصكة عالقات عامة دولية اتهاماٍت بالتواطوؤ يف تبيي�س جرائم العدوان ال�صعودي يف اليمن، 
وذل�ك بعد توقي�ع اتفاٍق لتمثيل قوى العدوان، يطلق عليه اإعالميا ا�ص�م »الناتو االإ�صالمي«..وبح�صب 
ل �رصك�ة »بري�صون مار�صتيلر«  »مي�دل اإي�ص�ت اآي«، فاإّن ويل ويل العه�د ال�صعودي حممد بن �صلمان وَكّ
ال�صهر املا�صي، لتجميل �صورة قوى العدوان على اليمن بقيادة ال�صعودية..وتعترب بري�صون مار�صتيلر 
اململوك�ة ل�رصكة »دابليو ب�ي بي« والتي تتخذ من لندن مقًرا لها، اأك�رب جمموعة ت�صويقية يف العامل، 
ولها مكاتب يف جميع اأنحاء ال�رصق االأو�صط مبا يف ذلك الريا�س وجدة. وبناء على املعلومات الواردة، فاإّن 

مكتب ال�رصكة يف لندن هو الذي يتولى مهام العقد اجلديد.
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عندما ن�سمع اأن اأمريكيني دخلوا اليمن و�سيدخلون اليمن باأعداد كبرة 
فيجب اأن ن�ساأل اأنف�سها هل يهمنا هذا؟. اأم اأنه ل يهمنا ونرى باأن ال�سكوت 
ه��و احلكمة، و�سيكون الهتمام بق�سايا اأخ��رى هو احلكمة ،واأن نن�سرف 

عن هذا املو�سوع اأن ل نفكر يف هذا املو�سوع.
 طال��ب العل��م اإذا مل يفك��ر يف ق�ساي��ا كه��ذه ف��اإن كان ل يفه��م اأن يف ذلك 
اإف�س��ادًا لعب��اد اهلل، واأن يف ذلك حرب��اً لدين اهلل فهذا ه��و اأجهل اجلهل، من 
ال��ذي يجهل من��ا اأن كل اأعمال اأمريكا واإ�سرائيل ه��ي اإف�ساد للدين واإف�ساد 
للم�سلم��ني، وح��رب للدين وح��رب للم�سلمني؟. األ�سنا نعل��م ذلك؟. اأمل يقل 
اهلل ع��ن اليهود:)َوَي�ْسَعْوَن يِف اْلأَْر�ِس َف�َس��ادًا( اأنت عندما تكون طالب علم 
واأن��ت ل يهم��ك اأول يوؤملك اأن ترى املف�سدين يف الأر�س يتحركون ،اأن ترى 
الإ�س��الم ُيحارب، اأن ترى امل�سلمني ُيحاربون ه��ل ي�سح اأن يقال لك طالب 

علم؟. هل ي�سح اأن حت�سل على ذرة من التقدير والحرتام؟.
اإذا كنت حتمل علماً فاإن هذا من بديهيات امل�سئوليات على طالب العلم، 
وعل��ى من يحمل علما اأن يهتم باأمر الدين ال��ذي يتعلمه والذي يحمله، اإل 
اإذا كان العل��م ه��و �سيء ل عالق��ة له مبا هو حرب للدين، ومب��ا هو اإف�ساد 

للم�سلمني.
اإذا كنت حتمل علماً فاإن هذا من بديهيات امل�سئوليات على طالب العلم، 
وعل��ى من يحمل علما اأن يهتم باأمر الدين ال��ذي يتعلمه والذي يحمله، اإل 
اإذا كان العل��م ه��و �سيء ل عالق��ة له مبا هو حرب للدين، ومب��ا هو اإف�ساد 

للم�سلمني.
 هل طل��ب العلم يعني �سيئا اآخر؟.كيف اأت�سور نف�سي طالب علم للدين 
واإذا ب��ي اأرى اأن عل��م الدين هنا ل عالقة له مبا يح�س��ل على الدين وعلى 
م��ن ينتمون اإلى هذا الدين، األي�س النا�س يتعر�سون لف�ساد اأخالقي، لف�ساد 
ثق��ايف، لف�ساد اجتماع��ي، لف�ساد اأي�سا �سيا�سي كل الف�س��اد بكل اأنواعه كله 
ياأت��ي من ِقَب��ل اليهود والن�سارى ب�سكل ل ي�ستطي��ع الإن�سان اأن يلم�ش كل 
جوانب��ه يف كل املجالت ، اإف�ساد يف اجلان��ب الأخالقي، يف اجلانب الثقايف، 
يف اجلان��ب القت�س��ادي، يف اجلانب ال�سيا�سي، ونح��ن نطلب علما، ونحن 
مل ن�س��ل بع��د يف وعينا اإلى فهم ما يعمله الآخ��رون من اإف�ساد للدين، ومن 

اإف�ساد للم�سلمني ،حينئذ ل ي�سح اإطالقا اأن يحظى الإن�سان باأي احرتام.
 اأق��ول لأولئ��ك الذي��ن يطلبون العل��م ل��روا اأنف�سهم يف يوم م��ن الأيام 
علم��اء اأنن��ا يف مرحل��ة ل يجوز اأن نتحا�س��ى فيها من �سيء حت��ى اأن نلوم 

اأي عامل.....
 يج��ب على الإن�س��ان اأن يكون ممن يخ�س��ى اهلل ول يخ�سى �سواه، واأن 
يكون ممن يرغب يف اهلل ول يرغب يف �سواه، فاإذا كنت عاملا وكنت اأنت عاملا 
اأو كنا طالب علم وكنا نخاف من غر اهلل، وكنا نرغب يف غر اهلل، ونبحث 
ع��ن املخارج عن املررات الت��ي تبعدنا عما يجب علين��ا ،وعن امل�سئولية 
التي فر�سها اهلل �سبحانه وتعالى علينا كحملة علم اإذا كنا على هذا النحو 

فاإنه ل ي�سح بحال اأن نكون ممن يرجون اأن يكونوا من اأولياء اهلل

  

ال هداية إال بالقرآن  
اإن اأه��م م�س��در ملن يريد اأن يع��رف اهلل واأ�سرف العل��وم الذي يجب اأن 
تهت��م به يف جمال معرفة اهلل بال��ذات هو القراآن الكرمي، اعرف اهلل �سبحانه 
وتعالى من خالل القراآن الكرمي، كتب علم الكالم ل ت�ستطيع اأبدا اأن ت�سنع 

لك معرفة تربطك باهلل بال�سكل الذي ي�سنعه القراآن الكرمي ل ميكن اأبدًا.
 فنحن ن�سيء اإلى اأنف�سنا اإذا ما اعتقدنا باأننا �سنهتدي بغي القراآن اأكرث 
مم��ا نهتدي بالقراآن الكرمي. والر�سول  )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( يقول 
يف ذل��ك احلدي��ث الطويل عن القراآن :))ومن ابتغ��ى الهدى يف غيه اأ�سله 
اهلل(( واأن��ت َتْن�ُسد الهدى، واأنت تبحث عن الهدى، واأنت ل تعطي اأولوية 
للق��راآن الكرمي يف جمال اأن تهدي نف�سك، واأن تهدي الآخرين فاإنك �ست�سل، 

وت�سل الآخرين.
ا م��ن املعا�سي   ول يعن��ي ال�س��الل هن��ا هو اأن��ك تدخله��م يف مع�سيٍة َمّ
املعروفة، بل ال�سالل مبعناه العام يف اللغة الذي يعني ال�سياع، �ست�سيع 

اأنت وت�سيع الآخرين معك.
ب��اهلل �سبحانه وتعالى  ]�سي��اع حتى فيما يتعل��ق باملعرفة احلقيقية 
وله��ذا ي��روى عن الإمام القا�س��م اأنه[ قال: ]ما ع��ِرف اأن متكلماً خ�سع[ 

لأن املعرفة التي تقدمها كتب ]علم الكالم[ حمدودة جدًا.
 ]الق��راآن هو اأهم م�س��در ملعرفة اهلل �سبحانه وتعال��ى [وهذا هو راأي 
]الإم��ام القا�سم بن حممد[ الذي نقله عنه موؤلف �سرح الأ�سا�ش الكبر 
ال�س��ريف بع��د اأن ح�س��ل حديث وخ��الف حول ه��ل ي�سح ال�ست��دلل على 
معرف��ة اهلل بالآي��ات القراآنية اأم ل فاختلفوا بع�سه��م قال: بالآيات املثرة 
وبع�سه��م قال بها مطلقا، قال: ]القراآن هو اأهم م�سدر ملعرفة اهلل ،ومن مل 
ا�ِش َوِلُيْنَذُروا ِبِه  يقل بذلك اأو اأنكر ذلك فقد رد قول اهلل تعالى:)َهَذا َبالٌغ ِللَنّ

َر اأُوُلو اْلأَْلَباِب(  َكّ ا ُهَو اإَِلٌه َواِحٌد َوِلَيَذّ َ َوِلَيْعَلُموا اأَمَنّ
 األي�س��ت ه��ذه غاي��ات اأربع مهم��ة؟ ل ت�ستطيع اأن حت�س��ل عليها اإل من 
خ��الل الق��راآن الك��رمي؟ واإذا ما راأيت نف�س��ك اأنك ح�سلت عل��ى �سيء منها 
بالعتماد على م�سادر اأخرى فاإمنا هي ن�سبة �سئيلة رمبا قد يرتافق معها 
م��ن ال�سلبيات اأكرث من الإيجابيات؛ لهذا نقول: اإن من يعرف اهلل �سبحانه 

وتعالى ل بد اأن يكون على و�سعية تختلف عما نحن عليه.  ]�ش6[

اإلي������������������������������������������ث������������������������������������������ار م������������������������������������ن اإلح������������������������������س������������������������������ان
الإح�س��ان دائ��رة وا�سع��ة، يدخ��ل �سمنها الإيث��ار على النف���س حتى اأنه يف جم��ال النكتة 
عندم��ا حتدثن��ا عن هذا املو�س��وع قلنا لبع�س ال�سب��اب ونحن نتحدث معه��م لحظ متى ما 
م  وج��دت عندم��ا تقدم املائدة لطالب عل��م تقدم لهم حلماً مثال جتد هناك م��ن يحاول اأن َيْق�سِ
اأك��رث ،ي�سع��ه يف يده ويلتهم��ه فاإن هذا ل ي�سلح اأن يحمل علما، بل ه��ذا ل يح�سل على علم، 
لي�ش حم�سناً، يهمه اأمر نف�سه فقط، هذا لي�ش حم�سن، املح�سن يهتم بالآخرين حتى يف اب�سط 

الأ�سياء.
نب��ي اهلل مو�س��ى علي��ه ال�سالم كان يحم��ل النف�ش الكب��رة ،يهتم بالآخري��ن، ذكر اهلل عنه 
ا���شِ َي�ْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن  ًة ِمَن الَنّ حادث��ة اأخرى يف الطري��ق )َومَلَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَج��َد َعَلْيِه اأَُمّ
ُدوِنِه��ُم اْمَراأََت��نْيِ َت��ُذوَداِن( اأهمه اأم��ر املراأتني ي�ساأل مل��اذا؟. ملاذا ه��ن واأغنامهن مبعزل عن 
الآخرين؟. مل يقف هناك ويقول: اأنا تاعب ل اأ�ستطيع اأن اأعمل �سيئا، اأو ل يت�ساءل عن حالة 
تلك الفتاتني، بل اهتم بالأمر وانطلق لي�ساألهما عن �ساأنهما )َقاَل َما َخْطُبُكَما(؟؟. هذا �ساأن من 
يهت��م ه��و اأن ي�س��األ، من يهمه اأمر الآخري��ن.. بعك�ش ما نحن عليه، نح��ن ل ن�ساأل بل نحن ل 
ن��كاد اأن نفهم ،ول ُن�سغي ملن يذكرنا باأم��ر الآخرين، اأما مو�سى )�سلوات اهلل عليه( فاإنه من 
ُبوَنا �َسْيٌخ َكِبٌر{ َع��اُء َواأَ ِدَر الِرّ �س��األ، وهو تاعب }ما خطبكما؟{} َقاَلَت��ا ل َن�ْسِقي َحَتّى ُي�سْ
)الق�س���ش: م��ن الآي��ة٢3( نحن ل نزاحم م��ع الآخرين، ولي���ش هناك من يق��وم بهذا العمل 

غرنا. مل يقل: ]اإذًا ام�سكن طابور حتى يخرجوا ،اأنا تاعب �ساأرتاح ل اأ�ستطيع اأن اأعمل لكن 
�سيئ��اً، ام�سكن طابور حتى ينتهي الرعاة من �سق��ي موا�سيهم[. ذهب هو لي�سقي لهما ؛لأنه 

يحمل روحاً كبرة.)حم�سن ،حم�سن( هذه العبارة املهمة 
لح��ظ وق��ف بديال عن ذل��ك الإ�سرائيل��ي امل�ست�سعف ليقت��ل خ�سمه، األي�س��ت هذه ق�سية 
كب��رة؟. ووق��ف بديال ع��ن تلك الفتات��ني لي�سقي لهما، له نف���ش يتميز بها هي نف���ش الإن�سان 

املح�سن.
 مل��ا ع��اد اإلى الظل ماذا قال؟. مل يت��اأوه اأنه اأين اأ�سبحت؟ ل اأمتل��ك �سيئا واأنا من كنت يف 
نعيم، وكنت يف مقام رفيع، وكنت .. وكنت.. ماذا قال؟. يعر عن ثقته باهلل �سبحانه وتعالى 
:}َرِبّ اإِيِنّ مِلَ��ا اأَْنَزْل��َت اإِيَلَّ ِمْن َخْيٍ َفِقٌي{)الق�س�س: من الآية٢4( هنا يعر عن اأنه يف حالة ل 
ميتل��ك فيها �سيئاً، لكن��ه لي�ش يف حالة النادم ،هو يف حالة املرتاح ملا هو عليه باعتباره موقف 
�سحي��ح وحال��ة من هو مرتبط ب��اهلل ،يعلم اأن ما لدى موله هو اأكرث مم��ا فاته لدى الآخرين 
، اأن يرتب��ط ب��اهلل ه��و اأف�سل وخر له من اأن يرتب��ط بفرعون ومقام فرع��ون ونعيم فرعون، 
وثقت��ه العظيم��ة ل ترتبط بال�سكليات اأمام عينيه :هناك ق�سور وهن��اك نعيم، ثقته باهلل واإن 
كان يف اأم�س احلاجة اإلى اأب�سط الأ�سياء ل يت�سع�سع }رب اإين ملا اأنزلت اإيل من خي فقي{.

]�ش8[

وال������ع������زمي������ة  ال������ه������م������ة  مت�����ت�����ل�����ك  أن  ال���������دي���������ن  م���������ن 
وه��م  اليه��ود  ون��رى  ن�ساه��د  نح��ن 
يعمل��ون على اإقامة دولة اإ�سرائيل  يقال 
عنهم اأنه كان لديهم اهتمام كبر لدرجة 
اأن��ه كان اأي اأ�س��رة قب��ل اأن تق��دم عل��ى 
الطعام بعد اأن ت�سع املائدة تقف الأ�سرة 
كله��ا من ح��ول املائدة وكله��م يق�سمون 
الطع��ام  عل��ى  يجل�س��وا  اأن  قب��ل  اأوًل 
يق�سمون باهلل اأن يعملوا جادين جاهدين 
عل��ى اإقامة وطن لليهود، وعندما حترك 
اليه��ود وتواف��دوا من مناط��ق متعددة 
نح��و فل�سط��ني كان اليه��ود يف خمتل��ف 
بق��اع الدني��ا م��ن اأغنى رج��ل اإل��ى اأفقر 
رجل يتعاون��ون يف دع��م اإ�سرائيل حتى 
قي��ل: اأن اليهودي ال��ذي ي�سرب الدخان 
،كلم��ا يخرج حب��ة لي�سربها ين��زع حبة 
لي�سعها يف علبة اأخ��رى لدعم اإ�سرائيل، 
ث��م جُتمع كل تل��ك ال�سجائ��ر لتعلب من 
جدي��د وت�سدر للبيع ث��م عائداتها ت�سلم 
لدعم اإ�سرائيل فتجتمع مئات الآلف من 
الدولرات ومن خمتلف العمولت لدعم 
اإ�سرائي��ل. هذا الفقر ال��ذي ل ميتلك اإل 
حبة دخ��ان ،والتاجر يدع��م مبا ميتلك، 

يدعم باملاليني لهذا ا�ستطاعوا اأن يكونوا 
عل��ى هذا النح��و حملوا اهتم��ام مو�سى 
)علي��ه ال�س��الم(  ونح��ن اأول��ى مبو�سى 
منه��م، ونحن اأولى مبحمد )�سلوات اهلل 
علي��ه وعل��ى اآل��ه( منتلك اهتم��ام حممد 
)�سل��وات اهلل علي��ه وعلى اآل��ه( ولدينا 
القراآن الذي فيه ما يربيك على الهتمام 

حتى يف جمال التعاون.
 األ�سن��ا نق��راأ تل��ك الآي��ة الت��ي يق��ول 
ِع��نَي  ِوّ امْلَُطّ َيْلِم��ُزوَن  فيها:)اَلِّذي��َن  اهلل 
َدَق��اِت َواَلِّذي��َن ل  ِم��َن امْلُوؤِْمِن��نَي يِف ال�سَّ
َلّ ُجْهَدُه��ْم َفَي�ْسَخ��ُروَن ِمْنُه��ْم  َيِج��ُدوَن اإِ
ُ ِمْنُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم(  ل�سدة  �َسِخ��َر اهلَلّ
اهتم��ام الق��راآن الك��رمي برتبي��ة النا�ش 
على التعاون والب��ذل يف �سبيل اهلل حتى 
باأق��ل قلي��ل لديه��م، عندم��ا ج��اء بع�ش 
النا���ش ب�سدق��ة قليل��ة ،قليل م��ن التمر 
اأو قلي��ل من احلب �سخ��ر منه رجل اآخر 
،م��ا اأث��ر �سخرية ذل��ك من ه��ذا امل�سكني 
ال��ذي مل ُيقدم اإل ه��ذا املقدار ول ميتلك 
اأن يق��دم اإل ه��ذا املقدار الب�سي��ط؟. اإذا 
�سخ��رت مني عندم��ا اأقدم �سيئ��ا ب�سيطا 

فاأن��ا م��ن �ساأحتا�س��ى اأن ل اأق��دم �سيئ��اً 
،والع�س��رات م��ن اأمث��ايل كذل��ك فَتحول 
ب�سخريت��ك ع��ن توف��ر مبل��غ كب��ر من 
امل��ال، اأو كمي��ة كبرة من م��واد عينية 
يف جمال الإنف��اق يف �سبيل اهلل والتعاون 
يف �سبي��ل اهلل �سبحان��ه وتعالى ،لذلك ملا 
كان��ت تلك ال�سخرية ه��ي اأ�سلوب من قد 
حتول �سخريت��ه دون الكثر، الكثر من 
التعاون من تع��اون الفقراء -والتعاون 
اأولئ��ك  ق�سي��ة مهم��ة- �سخ��ر اهلل م��ن 
وهدده��م فقال }في�سخ��رون منهم �سخر 
األي��م{ فربان��ا  اهلل منه��م وله��م ع��ذاب 
القراآن الكرمي على الهتمام ور�سول اهلل 
)�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( كان يحمل 
روحا عالية، كان لديه اهتمام كبر باأمر 
الدين، باأم��ر النا�ش، يحمل روحا ت�سعر 
مب�سئولية عالية. نبي اهلل مو�سى )عليه 

ال�سالم( كذلك. 
لكنا وجدن��ا اأن الواقع يف هذا الع�سر 
اأن اليهود كان��وا اأكرث اهتماما منا، اأكرث 
اهتماما من امل�سلم��ني، اأكرث اهتماما من 
الع��رب، اأكرث اهتماما منا نحن ال�سيعة، 

اأك��رث اهتمام��ا م��ن اآل حمم��د اأنف�سهم يف 
هذا البل��د، وهذا من العي��ب اأي�سا ومن 
الع��ار عل��ى اآل حممد بال��ذات و�سيعتهم 
اأي�س��ا اأن يك��ون اليه��ود اأك��رث اهتمام��ا 
بق�ساياه��م، اأك��رث تعاون��ا فيم��ا بينهم، 
اأك��رث ج��دًا ومثاب��رة عل��ى حتقي��ق م��ا 
يريدون حتقيقه، وهم طائفة مكروهة يف 
كل املجتمع��ات فر�سوا اأنف�سهم على كل 
املجتمع��ات، وهيمنوا عل��ى املجتمعات 
وهم طائف��ة مكروهة، يكرهه��ا اجلميع، 
هل نح��ن نتعاون يف �سبي��ل اهلل؟. بل هل 
لدينا اهتم��ام اأوًل ب�سيء مرتبط باإعالء 
دي��ن اهلل حتى نتعاون في��ه؟. لي�ش لدينا 
ق�سية معينة، لي�ش لدينا اهتمام بق�سية 
اأن��ه يج��ب اأن ن�سعى حت��ى ينت�سر دين 
اهلل اأن تك��ون كلم��ة اهلل ه��ي العلي��ا، اأن 
نق��ف يف وجه املف�سدين، اأن نقف يف وجه 
اليهود، اأن نق��ف يف وجه الن�سارى، هل 
لدين��ا هذا الهتمام ؟. ق��د ل يكون لدينا 
هذا الهتمام وبالتايل من الذي �سيحركه 
اهتمام مفق��ود حتى يدفع �سيئاً؟. اإذا مل 

تكن تهتم ب�سيء لن تقدم �سيئاً

ال������������������رع������������������اي������������������ة اإلل������������������ه������������������ي������������������ة  ألول��������������ي��������������ائ��������������ه 
يج��ب اأن نرتب��ط دائم��ا دائم��ا م��ع كل ابت��الء وعند 
ح��دوث م�سائب وامل�ساكل باهلل �سبحان��ه وتعالى ولنا 
يف نب��ي اهلل مو�سى عليه ال�سالم ع��رة ذلك النبي الذي 
ابل��ي بالء ح�سنا وهو يواج��ه فرعون وهو مرتبط مبن 
ل ي�سي��ع اأولياءه، ارتبط باهلل الذي ل ي�سيع اأولياءه، 
اأمل ي�س��ل مو�س��ى )علي��ه ال�سالم( اإلى درج��ة ال�سفر؟ 
)رب اإين مل��ا اأنزل��ت اإيل م��ن خ��ي فق��ي( يب��داأ امل�سوار 
الت�ساعدي الذي يره��ن على اأن اهلل ل ي�سيع اأولياءه 
�ِسي َعَلى  م��ن بعد تل��ك احلادثة )َفَجاَءْت��ُه اإِْحَداُهَم��ا مَتْ
ا�ْسِتْحَياٍء(األي���ش هذا بداي��ة امل�سوار؟. اأن يح�سل على 
ْجَر َما �َسَقْيَت  ِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَي��َك اأَ َنّ اأَ الرعاية )َقاَل��ْت اإِ
�َش َقاَل ل  ا َجاَءُه َوَق���شَّ َعَلْي��ِه اْلَق�سَ َلَن��ا( انطل��ق )َفَلَمّ
َتَخ��ْف( األي�ش ه��ذا اأول نعمة؟. واأول م��ا حظي به لأنه 
وثق باهلل؟. هل فكر عندما راأى نف�سه ل ميتلك �سيئا اأن 
يع��ود من جديد اإلى فرعون ويعتذر مما �سنع؟. اأم اأنه 
كان يف تل��ك احلال��ة عظيم الثقة بربه فل��م ي�سيعه اهلل، 

فبداأ م�سوار الرعاية الإلهية من هنا.
امِلِنَي(  ْوَت ِمَن اْلَقْوِم الَظّ  حتقق له الأمن )ل َتَخْف جَنَ
ث��م م��اذا؟. زوج��ه باإح��دى بنات��ه، وبقي عن��ده فرتة 
طويلة، ثم بعد ذلك يتوجه اإلى م�سر باأغنامه مبوا�سيه 
م��ع زوجته، ثم يف الطريق حتى ل يع��ود اإلى م�سر اإل 
وه��و يف اأعلى مقام مينح��ه اهلل �سبحانه وتعالى، خرج 
م��ن املدينة خائفا يرتق��ب األي�ش كذل��ك؟. اإن�ساناً عادياً 
فليع��د نبياً يهدد ج��روت وملك ذلك الطاغي��ة، فتاأتيه 

النب��وة يف الطري��ق، مل��اذا مل تاأته النب��وة وهو يف بيت 
�سعي��ب؟، اأو ينتظ��ر املو�س��وع حت��ى ي�س��ل م�س��ر؟. 
يف الطري��ق ،م�س��وار ت�ساع��دي نح��و الكم��ال الإله��ي 
والرعاية الإلهي��ة ،م�ساديق الرعاي��ة الإلهية ،الدلئل 
العظيمة على اأن اهلل ل ي�سيع اأولياءه، تاأتيه النبوة يف 
الطري��ق فيدخل م�سر وهو ر�س��ول هلل، ر�سول هلل واثق 
ب��اهلل، ي��رى اأن غاية تل��ك الر�سالة قد تك��ون يف الأخر 
ه��و اأن ينتهي ذلك اجلروت وذل��ك الظلم، خرج خائفاً 
فيع��ود اإلى م�سر فيدخل ق�سر فرعون ويطالب فرعون 
بتوحي��د اهلل وعبادت��ه، ويطالب��ه اأي�س��ا بتحري��ر بني 

ْبُهم(. اإ�سرائيل )َفاأَْر�ِسْل َمَعَنا َبِني اإِ�ْسرائيَل َول ُتَعِذّ
 الق�سية التي اأهمته يف البداية هاهو يعود لتحقيقها 
واملطالب��ة به��ا وهو يف اأرق��ى م�ستوى، األي���ش اهلل معه 
هن��ا؟. {اأن اأر�س��ل مع��ي بن��ي اإ�سرائي��ل ول تعذبهم} 
تاأت��ي م�س��رة النب��وة يف م�س��ر.. وم��اذا يح�سل؟. يف 
الأخر يحكي اهلل عن تلك املرحلة يف تلك الآية العظيمة 
��َنّ َعَلى  الت��ي هي ع��رة للنا�ش جميع��ا )َوُنِري��ُد اأَْن مَنُ
َعَلُهُم  ًة َوجَنْ َعَلُهْم اأَِئَمّ اَلِّذي��َن ا�ْسُت�ْسِعُفوا يِف اْلأَْر�ِس َوجَنْ
َن َلُهْم يِف اْلأَْر���سِ َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن  ِكّ اْلَواِرِث��نَي َومُنَ

َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكاُنوا َيْحَذُروَن( 
 يق��ول ه��ذه قب��ل بداي��ة الق�س��ة )َواأَْوَحْيَنا اإَِل��ى اأُِمّ 

ِعيِه(ثم تكلم عن الق�سة. ْر�سِ ُمو�َسى اأَْن اأَ
 م��ا الذي ح�س��ل؟. اأمل ينته جروت فرعون وهامان 
اأولئ��ك  ي��ر  اأمل  ال�س��الم(؟.  ي��د مو�س��ى )علي��ه  عل��ى 

البح��ر؟.  اأعم��اق  يف  وقوم��ه  فرع��ون  امل�ست�سعف��ون 
ه��ذه رعاي��ة اإلهي��ة تكون لأوليائ��ه ،ومث��ل ي�سربه اهلل 

لل�سائرين على هديه.
 من الذي يحتاج اإلى فهم درو�ش داخل هذه الق�سة؟. 
م��ن يبحث عن ما ي�سم��ى بحكم �سرع��ي؟. ونحن حتى 
نن�سى مثال اأن هناك واجبات �سرعية علينا كطالب علم 
فها �سمن  كحمل��ة علم اأم��ام الآخري��ن ،نن�س��ى اأن ُن�سِنّ

قائمة الأحكام ال�سرعية.
الق�س��ة هذه يحتاجها كل اإن�س��ان يحمل ا�سم اإميان، 
يحمل ا�سم تق��وى، ياأخذ منها الدرو���ش العظيمة التي 
تع��زز ثقت��ه باهلل م��ن حي��ث اأن اهلل �س��ادق يف وعده ل 
ي�سي��ع اأولي��اءه، ومن حي��ث اأن اهلل ق��ادر ،قاهر ،عامل 

،جبار ،غالب على اأمره..] �ش8[
نح��ن لو جئنا نعمل مقارنة بني ما نقدمه للدين وبني 
م��ا نقدمه يف �سبيل �سراء الدخان مثال �سرى يف الأخر 
اأن الإ�س��الم ل ي�ساوي اهتمامنا ب��ه اهتمامنا بالتدخني 
ه��ذا الذي يطر يف اجل��و ول ن�ستفيد منه �سيئا. ت�سور 
كم يدخن النا�ش، وت�سور كم �سيجمع اليهود من حبات 
دخ��ان لدع��م اإ�سرائي��ل، �سيطلع منه��ا الكث��ر، الكثر 
لأنه��م يفهمون اأهمية ما يقدم��ون �سواء ما يقدمونه من 
اأمواله��م اأو ما يقدمونه ب�سكل مواقف، اأو ما ي�سطرونه 
باأقالمه��م، يعرفون اأهمي��ة كل �سيء يخ��دم ق�سيتهم.. 

بينما نحن يبدو مل نعرف �سيئا.
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�س��رب اهلل �سبحانه وتعالى يف الق��راآن الكرمي اأمثلة كثية 
عل��ى اأن اهلل غال��ب عل��ى اأم��ره اأمل يذك��ر لن��ا ق�س��ة مو�س��ى 
وفرعون يف القراآن الكرمي ب�سكل يتكرر كثرًا يف القراآن؟. لكننا 
قد نق��ول: ]هذه الق�سة ل جند فيها اأحكام��اً �سرعية[، نحن 
نبح��ث فقط ع��ن اأحكام �سرعية، هكذا علمن��ا اأ�سول الفقه هو 
]اأن مهمة العلم وطلب العلم هو البحث عن اأحكام �سرعية، 
ه��ذه جمرد ق�سة ل اأجد فيها حكما �سرعي��ا اإذًا هي لي�ست من 
الآي��ات اخلم�سمائ��ة التي ت��دون كاآيات يج��ب اأن يطلع عليها 
املجتهد ليجتهد واأنا اأريد اأن اجتهد يهمني هذه الآيات ،وتلك 

اآيات اأخرى حكى اهلل عنها فيها عر ودرو�ش فقط[.
 اأن�س��ى اأن فيه��ا ع��ر ودرو���ش متعلق��ة بواقع��ي، متعلقة 
برتبيت��ي، متعلقة بتهذيب نف�س��ي، متعلقة بتعزيز ثقتي باهلل، 

متعلق��ة بو�س��ع روؤي��ة �سحيحة اإل��ى احلياة، بو�س��ع روؤية 
�سحيح��ة اإل��ى ق��درة اهلل واإرادت��ه الناف��ذة الت��ي جتعل كل 

املجالت ل ميكن اأن ُتقفل اأمام من ي�سرون على هديه.
 عندم��ا اأخ��ِر فرعون ب��اأن زوال ملكه - كما اخ��ر الكهان 
واملنجم��ون- اأن زوال ملك��ه �سيك��ون عل��ى يد غ��الم من بني 
اإ�سرائيل اجته اإلى اتخاذ قرار بقتل من يولد من بني اإ�سرائيل، 
بقت��ل الأطفال، م��اذا ح�س��ل؟. اهلل �سبحان��ه وتعالى اجتهت 
اإرادت��ه اإل��ى اأن يجعل فرعون هو من يربي ذل��ك الغالم الذي 
�سيك��ون زوال ملكه على يدي��ه.. لحظوا يقتل اأولئك الأطفال 
يف تلك البيوت هناك وهناك ،ويربي الطفل الذي �سيكون زوال 
ملك��ه على يديه ،يف ق�سره يغذي��ه باأف�سل التغذية، ويحوطه 

باأح�سن رعاية.. ملاذا؟. لأن اهلل غالب على اأمره.

 نح��ن م��ن نق��ول: ]نح��ن م�ست�سعف��ون، نح��ن �سع��اف، 
لحظ��وا كيف اأولئك[. نن�سى اأن اهلل يف القراآن الكرمي عر�س 
لنا اأمثلة كثرة على اأن اهلل غالب على اأمره، ارتِبط وثق مبن 
ه��و غالب عل��ى اأمره، فاإذا ما ارتبط��ت ووثقت مبن هو غالب 

على اأمره، مبن ل ي�ستطيع اأحد اأن يهدي اإلى ما يهدي اإليه.
 نح��ن قلن��ا يف كالم بالأم���ش م��ع بع���ش الإخ��وان اأنه من 
الأ�سياء العجيبة اأن اهلل �سبحانه وتعالى -وهو يحدث النا�ش 
ع��ن اأعدائهم يف جم��ال تاأهي��ل املوؤمن��ني ملواجه��ة اأعدائهم- 
َلّ  وُكْم اإِ يخره��م باأن اأولئك الأعداء على هذا النحو )َلْن َي�ُسُرّ

ُروَن(  ْن ُيَقاِتُلوُكْم ُيَوُلّوُكُم اْلأَْدَباَر ُثَمّ ل ُيْن�سَ اأَذًى َواإِ
 ه��ل اأح��د ي�ستطيع م��ن �سب��اط املخاب��رات الأمريكية، اأو 
خماب��رات اأي دولة مهما كان��ت متتل��ك اأدق الأجهزة، واأكر 

اخلرات يف هذا املجال، هل اأحد منها ي�ستطيع اأن يرفع قرارا 
اإل��ى البيت الأبي���ش باأنه يف حال��ة مواجهة مع اإي��ران، اأو يف 
حال��ة مواجهة مع طرف ما ]فاإنهم ل��ن ي�سروكم اإل اأذى، اإن 
اأولئ��ك امل�سلمني لن ي�سروك��م اإل اأذى واإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار ث��م ل ين�سرون[. هل اأحد ي�ستطيع؟. تقاريرهم كلها 
احتمالت ،نحاول اأن نعمل كذا، رمبا يح�سل كذا، لكن اهلل هو 
من يقطع، لأنك ارتبطت مبن هو عامل الغيب وال�سهادة، مبن 
هو علي��م بذات ال�سدور، مبن هو ع��امل بالإن�سان بخ�سائ�ش 
نف�س��ه، مبن بي��ده ملك ال�سموات والأر���س، يهيئ ويغي، كل 
م��ا يف ال�سم��وات والأر�س بي��ده، اأنف�س النا�س بي��ده، هو من 
ا�ستط��اع اأن ميالأ قلوب امل�سركني رعباً يف بدر.. األي�ش كذلك؟. 

هل اأحد ي�ستطيع اأن يرفع قرارا كهذا؟. 
لكنن��ا نح��ن متى م��ا جهلن��ا عظم��ة اإلهن��ا، متى م��ا جهلنا 
م��اذا يعن��ي مل��ك اهلل ،اأنه امللك، م��اذا يعني اأنه ع��امل الغيب 
وال�سه��ادة، مت��ى ما جهلن��ا مع��اين اأ�سمائه احل�سن��ى حينئذ 

�سنبقى �سعافاً.

قد يقول البع�ش اأو يت�سور ماذا يعمل هذا ال�سعار؟. اليهودي كان يرى اأن حبة 
الدخان �ستقيم دولة، األي�ش هذا وعياً عالياً؟.

اليه��ود يف اإ�سرائي��ل عندما تاأتي انتخاب��ات هل يبحثون عن الرج��ل القوي؟. اأو 
يبحث��ون عن ال�سعيف ال��ذي ل يثر م�ساكل؟. يبحثون ع��ن الرجل القوي يف وجه 
الع��رب، يف ع��دة انتخاب��ات اأمل يبحثوا عن الق��وي ثم الأقوى ثم الأق��وى؟. لديهم 
ويف تاريخه��م يف مواجه��ة العرب حتى و�سلوا اإلى �سارون؟. بينما نحن نتهرب من 

الدعوة  اإلى �سيء فيه قوة لنا وفيه عزة لنا، وهذا يريد م�ساكل احذروه.
]لحظ��وا الإم��ام اخلمين��ي الذي كان الرج��ل القوي[ يف خطت��ه القيادية يف 
حركت��ه ال�سيا�سية، يف ثقت��ه القوية ب��اهلل �سبحانه وتعالى، وم��اذا �سنع العرب؟. 
وقفوا �سده اأمل يقفوا �سده؟. اأمل يقف اليمن نف�سه �سد اإيران؟ اأمل ير�سل كتيبة من 
اجلي���ش لتحارب ]الثورة الإ�سالمي��ة[ يف ع�سر ]الإمام اخلميني[؟. اأمل يحارب 
العرب كلهم ذلك الرجل الذي كان اأ�سد �سخ�ش على اإ�سرائيل؟.لأن العرب ل يحملون 

ق�سية لي�ش لديهم اهتمام فلم يكن ذلك الرجل بال�سكل الذي يجعلهم ين�سدون اإليه، 
وه��م يعلم��ون اأنه قوي �سد اإ�سرائيل ومنطقه �س��د اإ�سرائيل منذ اأول عمل بداأه من 
يتتب��ع اأقوال ]الإمام اخلميني[ م��ن قبل انت�سار ]الثورة الإ�سالمية[ بكثر كان 
دائم��ا يتكلم ع��ن اإ�سرائيل، ودائما يحذر م��ن اإ�سرائيل، ودائما ينب��ه على الطريقة 
ال�سحيح��ة للتخل���ش من اإ�سرائي��ل، ويف �سبيل مواجهتها. لكن الع��رب بدل من اأن 
يقف��وا موقفه واأن يقفوا حت��ت لوائه وقفوا �سده، بينما اليه��ود هناك يبحثون عن 

اأ�سد �سخ�سية ليقفوا وراءها.
 ياأت��ي يف ه��ذا الزم��ن مث��ال كال�سيد ]ح�س��ن ن�س��ر اهلل[ كح��زب اهلل، ون�سر اهلل 
باعتب��اره �سخ���ش مهم ورجل قوي ولدي��ه حنكة قيادية عالية، ه��ل ت�سمع و�سائل 
الإعالم العربي تتحدث عن حزب اهلل؟. اأو ت�سمع و�سائل الإعالم العربي تتحدث اأو 
تعر���س كالم ن�سر اهلل؟. يهربون من الرجل القوي بينما اليهود اأولئك يبحثون عن 
الرج��ل الق��وي، كيف النتيجة الطبيعية لهذا؟. هو اأن يك��ون هوؤلء �سعافا ب�سعف 

زعمائهم �سعافا ب�سعف نفو�سهم، �سعافا لأنهم ل يحملون اأي اهتمام ب�سيء، كيف 
ميك��ن اأن تك��ون قويا واأنت حتمل نف�س��ا �سعيفة ل تهتم ب�س��يء؟. و�سي�سل اليهود 
ه��م الأعلون فوقه��م، األي�ش �س��ارون هو اأ�سد �سخ���ش يف تاريخ مواجه��ة اإ�سرائيل 
للع��رب؟. -كما يعترونه- من اأ�سد ال�سخ�سيات ،ومن اأكرث الزعماء الإ�سرائيليني 
اإجراما �سد العرب، انتخبوه بعد اأن راأوا الذين قبله مل يكونوا بال�سكل املطلوب.

زعم��اء الع��رب ق��د يكون��ون مقبلون عل��ى موؤمتر، موؤمت��ر يقدمون في��ه بنفو�ش 
�سعيفة ،يدخلون اإلى �سالت املوؤمتر بنفو�س �سعيفة، الآن موؤ�سرات ما �سيح�سل 
يف ذل��ك املوؤمت��ر هو: بحث عن الت�سوية يف الوقت ال��ذي لي�ش منا�سبا احلديث عنها 
على الإطالق، بعد اأن ح�سلت هجمات من جانب الفل�سطينيني قوية واأ�سبح الرعب 
ينت�س��ر يف اأو�ساط املحتلني الإ�سرائيلي��ني ، الآن ي�سارع زعماء العرب ليبحثوا عن 

ت�سوية تخل�ش اإ�سرائيل من هذه امل�سكلة

م��ن النع��م العظيم��ة الت��ي يج��ب اأن ن�سك��ر اهلل 
�سبحان��ه وتعال��ى عليه��ا ، نعم��ة الهداي��ة ، نعم��ة 
ال�س��الح ، نعمة الدين ، نعم��ة ال�ستقامة ، هذه هي 
النعم��ة الكرى التي لأجلها عَدّ اهلل �سبحانه وتعالى 
اإر�سال��ه لر�سول��ه حممد )�سل��وات اهلل علي��ه وعلى 
اآل��ه( نعم��ة امنت بها عل��ى عب��اده ، فنحم��دك اللهم 
عل��ى هذه النع��م العظيمة ون�سل��ي ون�سلم على من 
اأر�سلته بهذا الذكر العظيم رحمة للعاملني  اإن القراآن 
م  الك��رمي حت��دث، وكل��ه حدي��ث ع��ن النا���ش ،وق�َسّ
النا���ش اأق�ساماً متع��ددة، ترى بداخل��ه يتحدث عن 
كافري��ن، نا���ش كافرين، ظاملني، فا�سق��ني، منافقني، 
مرتابني، مر�س��ى القلوب، وعندم��ا تت�سفح القراآن 
الكرمي من اأوله اإلى اآخره جتد فيه موقعاً واحدًا هو 
املوقع الذي يحكم اهلل ملن هو فيه بالفالح، بالنجاح، 
بالفوز، بال�سعادة يف الدنيا، بالنجاة يوم البعث يوم 
احل�س��اب ، بالف��وز باجلنة، بالنجاة م��ن النار ، من 
ه��م اأولئ��ك؟ هم املوؤمن��ون ، يعر عنهم ت��ارة با�سم 

موؤمنني ، وتارة با�سم متقني .
 وه��وؤلء مل يحك��م عليه��م به��ذا احلك��م جم��رد 
حماب��اة ، ه��و يتح��دث مل��اذا كان��وا موؤمن��ني ، ملاذا 
ه��م مفلح��ون وفائزون مل��اذا؟ لأنهم هك��ذا: يعملون 

ال�ساحل��ات، �سباقون اإلى اخل��ر ، �سباقون اإلى كل 
ف�سيل��ة ، �سباقون اإلى الأعمال ال�ساحلة ، الآخرين 
اَرُتُهْم  يق��ول عنهم باأنهم خا�س��رون {َفَما َرِبَح��ْت جِتَ
َوَما َكاُنوا ُمْهَتِدين} يحك��م على الب�سرية كلها، كلها 
باخل�سران، ل ي�سلم منهم اإل من؟ اإل اأولئك املوؤمنون 
ِقّ  ْوا ِباحْلَ اِت َوَتَوا�سَ احِلَ {اَلِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ
}  كاأنه يقول لن��ا يقول لكل فرد  ��ْرِ ��ْوا ِبال�سَّ َوَتَوا�سَ
من��ا: ه��ذه مواق��ع متع��ددة لالإن�س��ان يف م�سرته يف 
ه��ذه احلياة ، هناك من هو يف موقع الكفر ، يف موقع 
النفاق ، يف موقع الف�سق ، يف موقع ال�سالل ، وهناك 
م��ن ه��و يف موقع الإمي��ان ، يق��ول لنا ثاني��اً: اأولئك 
الذين هم موؤمنون لي�سوا من تلك النوعية التي يرى 
اأن��ه موؤم��ن تلقائياً، وه��ذه كثرة فين��ا ،]هناك  من 
النا�ش من يرى[ اأنه موؤمن تلقائياً، لكن، اإنطلق اإلى 
اأعم��ال �ساحلة، ل يتح��رك ، واإل��ى م�سروع خري 

يحت��اج اإل��ى اإ�سهام في��ه، ل ميد يده ، لدين��ا فقراء، 
نحت��اج اإلى التعاون معه��م، لتزويجهم، ملعاجلتهم، 
ل ميد يده ، لدينا طالب جماميع من اأبنائنا نريد اأن 
نعلمه��م، ل ميد يده ، لدينا اأعمال ملحاربة اأعداء اهلل 
حتت��اج اإلى جهدك اإل��ى مالك، ل ميد ي��ده ، وعندما 
ت�ساأل��ه: هل اأن��ت موؤمن؟ يقول: احلم��د هلل موؤمن اإن 
�ساء اهلل  اأننا �سندخل اجلنة . القراآن يقول لك، يقول 
لكل واح��د، الإن�سان اإمنا ي�ستحق ه��ذا الإ�سم، اإمنا 
يحك��م له بذل��ك الفوز، وذلك النج��اح وذلك الفالح ؛ 
لأن��ه هك��ذا: ي�سارعون يف اخل��رات، �سباق��ون اإلى 
اخلرات، يعملون ال�ساحل��ات، يتوا�سون باحلق، 
��ِر اإَِنّ اْلأِْن�َس��اَن َلِف��ي  يتوا�س��ون بال�س��ر {َواْلَع�سْ
ُخ�ْس��ٍر} كل اإن�س��ان خا�س��ر اإل م��ن؟ اإل الذين اآمنوا 
، م��ن هم الذين اآمن��وا؟ الذي يتفق ه��و ونف�سه باأنه 
���ش  راأ�س��ه، ول يح��اول اأن يلتفت اإلى  موؤم��ن، وينِكّ

اأي عم��ل �سال��ح لي�سهم في��ه مباله بل�سان��ه بجهده؟ 
اِت }عملوا،  احِلَ ل. ِ{اإلإَّاَلِّذي��َن اآَمُن��وا َوَعِمُل��وا ال�سَّ
عم��ل {َوِنْع��َم اأَْج��ُر اْلَعاِمِلنَي}  ق��ال اهلل عن اجلنة: 
ْج��ُر اْلَعاِمِل��نَي} اجلنة حتت��اج اإلى عمل ،  {َوِنْع��َم اأَ
العم��ل هو بي��دك، بل�سانك، بقلمك، مبال��ك، بجهدك، 
ومب��ا هو اأرقى من ذلك، ب��كل مالك، وبروحك، بدمك 
َنّ  ى ِمَن امْلُوؤِْمِننَي اأَْنُف�َسُهْم َواأَْمَواَلُهْم ِباأَ َ ا�ْسرَتَ { اإَِنّ اهلَلّ
ِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن}  َة ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِل اهلَلّ َنّ َلُه��ُم اجْلَ
اجلن��ة الت��ي نح��ن منن��ي اأنف�سنا به��ا، ون�س��األ اهلل 

�سبحانه وتعالى اأن نكون جميعاً من اأهلها، 
الكث��ر م��ن النا���ش ل يري��د اأن يق��وم بعم��ل من 
الأعمال اإل تلك الأعم��ال التي تتعلق ب�سئون حياته 
الت��ي م��ن ورائه��ا فلو���س، �َسْغل ب��ني اأموال��ه، بيع 
و�س��راء، واأ�سي��اء من ه��ذه ، هذا لي���ش عمل اجلنة، 
ه��ل تفهم��ون اأن كل الأعمال ال�ساحل��ة التي يتحدث 

عنه��ا الق��راآن الك��رمي، لي�س��ت يف الغال��ب، ه��ي هذه 
الأعمال التي نتح��رك فيها مل�ساحلنا اخلا�سة ، فهو 
 ِ عندم��ا ياأمر النا���ش بالإنفاق )َواأَْنِفُق��وا يِف �َسِبيِل اهلَلّ
ْهُلَكِة(ه��ل معنى ذلك اأنك  ْيِديُك��ْم اإَِلى الَتّ َول ُتْلُق��وا ِباأَ
تت�س��رف ي��وم ال�سوق بخم�س��ة اآلف ب�ست��ة اآلف؟ 
ت�س��رتي ]حلم كث��ر[ ت�س��رتي م�ساري��ف كثرة 
لبيتك؟ ل، كل اإن�س��ان يتحدث عنه القراآن هو عادة، 
وغالب��اً ما يكون موجهاً اإلى م��ا هو خارج عن دائرة 
وحميط �سخ�سيت��ك ..يف �سبيل اهلل.. مثل هذا العمل 
، مثل ه��ذه امل�ساريع التي يتلقى فيه��ا اأبناوؤنا علوم 
هذا الدين، الذي نح��ن جميعاً ملزمون به، الذي هو 
نعمة عظيمة من اهلل علينا الذي تتوقف عليه جناتنا 
وجن��اة اأهلنا واأبنائنا يتعلم��ون كتاب اهلل الذي هو 

�سرف لنا

15ثقافي

ُه  فنرس������خ في داخل أنفس������نا أن ما س������وى الله  ملاذا ال نفكر في كيف يجب أن نس������تفيد من تكرير ال ِإَلَه ِإاَلّ الَلّ
ال يج������ب أن يخيفن������ا ، وال ينبغي أن نخاف منه ، ال ينبغي أن نعتمد عليه ،ونطمئن إليه في مقابل االبتعاد عن 

إلهنا الذي ال إله إال هو ،وهو الله سبحانه وتعالى.

اإلميان األجوف ال يحقق لإلنسان الفالح والفوز 

وال�����������������������ل�����������������������ه غ�������������������ال�������������������ب ع���������������ل���������������ى أم�����������������������ره 

اآلث�������������������������������������������ار امل���������������ت���������������رت���������������ب���������������ة ع���������������ل���������������ى رف�����������������������������ع ال������������ش������������ع������������ار 
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اللعب������������������������������������������ة الق���������������ذرة 
حر�س��ت اأمريكا على م��دى خم�سني عام��ا م�ست اأن جتعل 
لكل نظام عربي مهما بلغت عمالته مناف�ساً يالزمه كالظل له من 
النفوذ والإمكانات ما ميكنه من النقالب عليه يف حال مترد اأو 
انقلب على �سيا�ستها  وبهذه اللعبة القذرة ا�ستطاعت اأن تلجم 
الكث��ر من الزعماء واحلكام الع��رب وجتعلهم مرتهنني لها ل 
ي�ستطيع��ون اأن يحقق��وا لأنف�سه��م ولو قليال م��ن ال�ستقاللية 
اأو اخل��روج ع��ن التبعية لها ولنا خر �ساه��د على ذلك النظام 
اليمن��ي ال�ساب��ق اإبان ح��رب اجلنوب واحل��روب  ال�ست على 
حمافظ��ة �سع��دة وكي��ف حر�ست اأمري��كا عل��ى اأن جتعل من 
الإخ��وان ندًا مناف�س��اً له ت�سوقه بهم خلو���س حروبها الظاملة 
�س��د ال�سعب اليمني كذلك م��ا ن�ساهده  اليوم يف ال�سعودية من 
مناف�س��ة بني اأم��راء اآل �سعود على ال�سلط��ة وكيف تغلب تيار 
املل��ك �سلم��ان مب�سان��دة الأمريكيني عل��ى تيار اأخي��ه الراحل 
عب��داهلل لأنه تكفل له��م بخو�س حرب اأمريكا على اليمن وكيف 
ا�ستط��اع اأي�ساً حممد بن �سلمان اأن يق�سق�ش اأجنحة ابن عمه 
حمم��د ب��ن ناي��ف لأن الأخر اأرتك��ب غلطة العم��ر عندما عر 
ذات م��رة عن عدم ر�ساه  مبوا�سلة احلرب على اليمن ل حباً 
من��ه يف اليمن اأو رحم��ة باأطفاله ون�سائه الذي��ن يقتلون يومياً 

باملئ��ات واإمنا لتكاليف احل��رب الباهظة الت��ي اأو�سلت بالده  
اإل��ى اأزم��ة اقت�سادي��ة ح��ادة ي�سع��ب جتاوزها  فم��ا كان من 
الأم��ي املدلل الطامع يف خالفة اأبي��ه اإل ا�ستغالل امتعا�س بن 
نايف م��ن احلرب يف الو�ساية به ل��دى الأمريكيني م�ستعيناً يف 
ذلك باخل�سم اللدود لبن عمه الأمر الإماراتي حممد بن زايد 
الذي تك��رم بتقريبه من حليفت��ه اإ�سرائي��ل واإ�سرائيل بدورها 
قدمت��ه لإدارة ترامب  كرجل ميكنها العتماد عليه يف موا�سلة 
احل��رب على اليمن وم�ساعدته��ا يف الإيفاء مبا كانت قد وعدت 
به يف حملتها النتخابية من انعا�ش القت�ساد الأمريكي  وعلى 
ح�س��اب ما يعانيه املواطن ال�سع��ودي من فقر وبطالة ونق�ش 
اخلدمات وقطع املرتبات وم�ساعفة ال�سرائب وغالء الأ�سعار 
تكف��ل بن �سلمان مبوا�سلة العدوان على اليمن وتوفر مليون 
وظيف��ة للعاطلني عن العمل يف اأمريكا وقدم لرتامب يف زيارته 
الأخ��رة لوا�سنط��ن ٢00 مليار وموؤخرًا ق��ام بر�سد مبلغ ٥6 
مليار دولر لرفد القت�ساد وامل�ساهمة يف بناء م�ساريع البنية 
التحتي��ة الأمريكي��ة .. كل ذلك مقابل اأن ي�ساع��ده الأمريكيون 
يف الو�س��ول اإلى ال�سلطة والتخل�ش من مناف�سة حليفهم الأول 
حمم��د بن نايف ويبدو هن��ا اأن الأمريكيني ق��د اأعطوه ال�سوء 

الأخ�س��ر بدلي��ل قيام��ه موؤخ��رًا بتعي��ني اأخيه الأ�سغ��ر خالد 
�سف��رًا يف الولي��ات املتحدة و�سقيق��ه الآخر عب��د العزيز بن 
�سلمان، وزير دولة ل�سوؤون الطاقة وابن اأخيه  الأمر اأحمد بن 
فهد بن �سلمان، نائباً حلاكم املنطقة ال�سرقية املعروفة برثائها 
النفط��ي واإن�سائه مركزًا لالأمن القومي بهدف مناف�سة وتعطيل 
اأعمال وزارة الداخلية الت��ي يراأ�سها بن نايف هذه التغييات 
وغيها كث��ي كخ�سخ�س��ة ال�س��ركات وا�ستقط��اع الأرا�سي 
وم�ساعف��ة ال�سرائب واإن�س��اء املراق�ش والتكف��ل لالأمريكيني 
بال�ستم��رار يف احل��رب وع��دم الك��رتاث مبعان��اة ال�س��ارع 
ال�سع��ودي تذكرن��ا مب��ا كان عليه اليم��ن اإبان حك��م الإخوان 
وكي��ف و�س��ع الأمريكي��ون بع��د ع��ام ٢011 م كل بي�سه��م يف 
�سلته��م مقابل اأن يتكفل��وا لها بخو�س احل��رب التي يخو�سها 
اليوم بالنيابة هذا الأمر الطائ�ش الذي مل يتعظ من التجارب 
ومل يكلف نف�سه �سوؤال الإخوان عن ما حل بهم وبدارهم عندما 
ت�سدروا الواجهة ملواجهة م�سرة قراآنية عظيمة كتب اهلل لها 

الن�سر والظهور والغلبة .

ن��دد الأم��ني ع��ام حل��زب اهلل بال�سم��ت الدويل عابد حمزة
جتاه املاأ�س��اة الإن�سانية يف اليم��ن، وقال �سماحة 
ال�سي��د ح�س��ن ن�س��ر اهلل: رغ��م اع��رتاف الأم��م 
املتحدة مباأ�ساة اليمنيني، ومب�سوؤولية ال�سعودية 
حليف��ة اأمريكا فاإن العامل ي�سم��ت و ل اأحد يتجراأ 

على قول كلمة حق.
وت�س��اءل يف خط��اب ل��ه الثالث��اء ٢مايو٢017 
اأقامت��ه  ال��ذي   ، التكرمي��ي  الحتف��ال  خ��الل 
موؤ�س�س��ة اجلرحى مبنا�سبة ي��وم جريح املقاومة 
تتهدده��م  املالي��ني  اليم��ن هن��اك  الإ�سالمي��ة: يف 
املجاعة، فهل هناك من يتجراأ ويتحدث؟. واأ�ساف 
متهكم��اً: اإذا �سميت ال�سعودي��ة بتجويع اليمنيني 
يتهم��وين بتخريب ال�سياحة، لفت��ا اإلى اأننا نعي�س 
يف ع��امل الذئاب، ف��ال يوجد قان��ون دويل. والقوي 
ي��اأكل ال�سعيف، واإذا كنا �سعافا �سنوؤكل واإذا كنا 

اأقوياء يحرتمنا العامل.
ويف املو�س��وع الفل�سطيني ، ق��ال الأمني العام 
حل��زب اهلل “نح��ن نوؤي��د ونت�سام��ن ونع��ر ع��ن 
م�ساندتنا للخطوة اجلبارة التي يقوم بها الأ�سرى 
الفل�سطينيون”، م�سددًا على ان “اإ�سراب الأ�سرى 
الفل�سطيني��ني عن الطعام خط��وة جهادية مقاومة 
جب��ارة وحمق��ة م��ن اج��ل حتقي��ق املطال��ب” ، 
واأ�سار الى ان “ال�ستخفاف الإ�سرائيلي باإ�سراب 
الأ�س��رى متوقع لكن امل�ستغ��رب هو �سمت العامل 
العرب��ي الر�سم��ي وال�سعبي”. وا�س��اف “لو كان 
اإ�س��راب الأ�س��رى جرى يف بلد غي حلي��ف اأو بلد 

تابع لأمركا لقامت الدنيا ومل تقعد”.
واأك��د �سماحت��ه اأن “هن��اك ف�سائي��ات عربي��ة 

ت�ساند حالًي��ا داع�ش يف وجه القوات العراقية لن 
اله��دف اإحل��اق الع��راق بامل�سهد الأمرك��ي ، كما 
اأ�سار اإلى ان “هناك الآلف يف ال�سوارع بالبحرين 
حلماي��ة ال�سي��خ عي�سى قا�س��م ومنطقة حما�سرة 
من��ذ اأ�سه��ر ول اح��د ينظ��ر اإل��ى املو�س��وع لن 
البحري��ن بلد تاب��ع و�سمن امل�س��روع” ، واأ�ساف 
“ل تتوقع��وا م��ن ه��ذا املجتم��ع ال��دويل عدل ول 

اإن�سافا ول اإحقاقا للحق. ”
وتوج��ه ال�سي��د ن�سر اهلل للجرح��ى” اذا كان 
لبنان ينعم باحلرية والكرام��ة والأمان فبف�سل 
نفو�سك��م الأبي��ة ودم��اء اأج�سادك��م الت��ي نزفت 
على ت��راب هذا البل��د”.. وق��ال �سماحته “امام 
م��ا يجري يف الغوط��ة ال�سرقية م��ن اقتتال )بني 
امل�سلحني( ماذا �سيكون م�سر ال�سعب ال�سوري 
ل��و ان اجلماعات امل�سلح��ة ا�ستطاعت اأن ت�سقط 
النظ��ام وتف��كك اجلي���ش ال�س��وري” لفت��اً “لو 
�سيطر امل�سلحون لكانت �سوريا امام حرب اهلية 
يف كل بل��دة ومنطقة ب��ال �سوابط وب��ال موازين 
“اجلماع��ات امل�سلح��ة  وب��ال �سق��ف، واأ�س��اف 
املت�سارعة هي النموذج الذي اأرادت ال�سعودية 
النظ��ام  ع��ن  بدي��اًل  تقدمي��ه  واأم��ركا  وتركي��ا 
ال�س��وري احل��ايل” ، واأكد “يوم بع��د يوم نزداد 
قناعة بان خيار الذهاب اإلى �سوريا كان �سحيحا 
و�سليما ويف وقته املنا�سب”، و�سدد ال�سيد ن�سر 
اهلل عل��ى اأن “كل حلظة متر يف �سوريا هي حلظة 
ن�س��ر لأن الذي��ن قاتل��وا و�سمدوا ل��ن ي�سمحوا 
للجماع��ات الإرهابية باأن ت�سق��ط الدولة وتفكك 

اجلي�ش وهذا ن�سر عظيم”.

السيد نصر الله:
ال���س���ع���ودي���ة في  ي��ص��م��ت إزاء ج���رائ���م  ال���ع���ال���م   
اليمن والبحرين ألننا نعيش في عالم الذئاب”

لق��ي عدد م��ن الع�سكري��ني ال�سعوديني 
وال�سودانيني واملرتزق��ة، اأم�ش الأربعاء، 
م�سارعه��م وجرح اآخ��رون يف ك�سر زحف 
باجت��اه  مكث��ف  بغط��اء  م�سن��ودا  كب��ي 
مديرية ميدي احلدودية مبحافظة حجة.

اأبط��ال  ب��اأن  ع�سك��ري  م�س��در  واأف��اد 
ك�س��روا  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���ش 

للغ��زاة  وا�سع��ا  زحف��ا   - اهلل  – بف�س��ل 
واملرتزق��ة �سمال �سح��راء ميدي م�سنودا 

بغطاء جوي مكثف.
اأك��د امل�س��در اأن زح��ف الع��دوان على 
مي��دي انك�س��ر بعد مقت��ل وج��رح العديد 
م��ن اجلن��ود ال�سعودي��ني وال�سوداني��ني 
مادي��ة  خ�سائ��ر  وتكبيده��م  ومرتزقته��م 

ج�سيمة..واأ�س��ار اأن الزح��ف الفا�سل على 
ميدي ا�ستمر منذ ليل اأم�ش وحتى ال�سباح 
مب�سارك��ة طران الأبات�س��ي وال�ستطالع 

وطائرات الإف 16.
ولف��ت امل�سدر اإل��ى اأن »الدف��ع بقوات 
�سوداني��ة اإلى جبهة ميدي دليل على ف�سل 
وعج��ز الع��دوان ال�سع��ودي الأمريكي يف 

اخ��رتاق ه��ذه اجلبه��ة عل��ى م��دى اأك��رث 
اأن اجلي���ش واللج��ان  م��ن عامني..يذك��ر 
الزح��وف  ع�س��رات  ك�س��روا  ال�سعبي��ة 
للعدوان ال�سعودي الأمريكي على مديرية 
مي��دي احلدودي��ة، ومل يتمك��ن الع��دوان 
م��ن حتقي��ق اأي تق��دم يذك��ر يف املديري��ة 

احلدودية على مدى عامني من العدوان.

لقي الع�سرات من الغزاة واملنافقني م�سرعهم  يوم اأم�س واليوم 
يف عمليات نوعية ومتنوع��ة بني ق�سف واقتحامات �سمال املخا 
.. وق��ال م�س��در ع�سك��ري اإن اجلي�ش واللج��ان ال�سعبية نفذوا 
عدد م��ن العمليات بينها ق�سف �ساروخ��ي ومدفعي دقيق على 
جتمع��ات مرتزق��ة الع��دوان �سمال املخا م��ا ا�سفر ع��ن �سقوط 

ع�سرات القتلى اأغلبهم قيادات.
 كم��ا متكنوا من تدمر 6 مدرعات وبوزة  بعون اهلل: مت احراق 
6 مدرع��ات وا�ستعادة التب��اب التي كان الغ��زاة واملنافقني قد 
�سيط��روا عليها يف منطقة ناب�سة وموزع وما الن�سر اإل من عند 

اهلل. 
اأ�سماء قتلى قيادات املنافقني: 

1_القيادي الداع�سي �سعيد عو�س الطبلي ال�سبيحي
٢_العميد املنافق عبدالقادر اجلودة الردفاين

3_العميد املنافق نا�سر �سالح ال�سربني الردفاين
4_العقيد املنافق حممد احمد يحيى املفلحي ..برتت احد قدميه

٥_املقدم املنافق حممد �سامل الردفاين
6_القيادي املنافق ايهاب اليافعي

7_القيادي املنافق فهمي البكري

8_املنافق عبدالوا�سع �سيف احلريري..اجلمهوري
9_املنافق  اني�س حممد ن�سر.اجلمهوري

10_املنافق ف�سل حممد امل�سلمي
11_املنافق عبداملنعم ف�سل م�سمار

1٢_املنافق حممد ح�سني حم�سن ..اجلمهورية
13_املنافق �سالح حن�س �سالح

14_املنافق م�ستاق ف�سل قايد
1٥_املنافق  ابراهيم الدهبلي الربكاين 

16-املنافق جالل اخل�سر حبيب

مدفعية اجليش واللجان تقصف آليات 
وجتمعات املرتزقة في حريب نهم

ق�سف��ت مدفعي��ة اجلي���ش واللج��ان ال�سعبية، ام���ش الأربع��اء، جتمعات 
ملرتزق��ة الع��دوان ال�سع��ودي الأمريك��ي يف منطق��ة حري��ب نهم �سم��ال �سرق 
حمافظ��ة �سنع��اء.. واأو�سح م�س��در اأن مدفعي��ة اجلي�س واللج��ان ال�سعبية 
ا�ستهدفت جتمعات لآليات وخيام مرتزقة العدوان يف جبل �سلب بحريب نهم.
وكانت مدفعي��ة اجلي�ش واللجان ال�سعبية دّك��ت، اأم�ش الثالثاء، جتمعات 
وحت�سينات ملرتزقة الع��دوان يف منطقة عيدة ال�سرقة وجبل الأذان مبديرية 
نه��م، كما ا�ستهدفت القوة ال�ساروخية ب�س��اروخ من نوع زلزال-٢ جتمعات 
مرتزق��ة العدوان يف اأطراف وادي ملح مبديرية نهم، موقعة خ�سائر كبرة يف 

�سفوف املرتزقة.

الق��وة  وح��دات  وا�سل��ت 
ل��دى  واملدفعي��ة  ال�ساروخي��ة 
اجلي���ش اليمن��ي واللج��ان ال�سعبية، 
اأم���ش الأربع��اء، دك مواق��ع اجلي���ش 

ال�سعودي يف جنران.
اأن   « ع�سك��ري  م�س��در  واأو�س��ح 
�ساروخية اجلي�ش واللجان ال�سعبية 
ق�سفت موقع��ي ال�سيابة وامل�ستحدث 
ب�سواري��خ  جي��زان  يف  ال�سعودي��ني 

الكاتيو�سا.
مدفعي��ة  ان  امل�س��در  واأ�س��اف 
اجلي�ش واللج��ان ال�سعبية ا�ستهدفت 

موق��ع �س��ال الع�سك��ري ال�سع��ودي يف 
جنران، حمققة اإ�سابات مبا�سرة.

ومدفعي��ة  �ساروخي��ة  وكان��ت 
اجلي���ش واللج��ان ال�سعبي��ة ق�سفت، 
عاكف��ة  مع�سك��ر  الثالث��اء،  اأم���ش 
املدفعي��ة  دك��ت  فيم��ا  ال�سع��ودي، 
حم��اد،  ال  وقي��ادة  الع���ش  موقع��ي 
وجتمعات مرتزقة اجلي�ش ال�سعودي 
يف مواقع �سل��ة وال�سبكة وقبالة منفذ 

اخل�سراء.
كم��ا ق�سف��ت الق��وة ال�ساروخي��ة 
ع�سك��ري  موق��ع  �سواري��خ  ب�سلي��ة 

ا�سته��داف  مت  كم��ا  املخ��روق،  يف 
يف  ال�سع��ودي  اجلي���ش  حت�سين��ات 
رقابة ال�سدي�س و�سكن ال�سباط مبركز 

رجال.
الع�سكري��ني  م��ن  ع��دد  وقت��ل 
ال�سعودي��ني اإثر ا�سته��داف اآلية كانت 
التب��ة  يف  موج��ه  ب�س��اروخ  تقله��م 
احلمراء بجيزان، وا�ستهدفت مدفعية 
اجلي���ش واللج��ان جتمع��ات اجلي�ش 
ال�سعودي يف موقعي الكر�ش وملحمة، 
ووقع قتلى وجرحى يف �سفوفهم، اإثر 

ق�سف موقع ال�سودانة الع�سكري.

صاروخية ومدفعية اجليش واللجان تواصل قصف جتمعات القوات السعودية في جنران وجيزان

حجة: مصرع جنود سعوديني وسودانيني في كسر زحف كبير باجتاه ميدي

باالسم :مقتل قيادات عسكرية كبيرة في عمليات نوعية للجيش واللجان في جبهة املخا واستعادة مواقع وإحراق 6 مدرعات 


