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بعد تدمير 
طائرة  أمريكية 

أنصار الله تهديد جديد لنا في سماء صنعاء  

ُيسيجون الساحل  ويستعرضون جهوزيتهں  ويتوعدون الغزاة باملفاجآت

 إجن������از ج�����وي ن���وع���ي ف����ي س���م���اء ص���ن���ع���اء وع���م���ل���ي���ات ه��ج��وم��ي��ة 
تستعر ج��ح��ي��م��ًا ف��ي جن���ران وص��م��ود أس���ط���وري ف��ي هيالن 

وقصف صاروخي ومدفعي مزلزل وهزائم وانكسارات 
عسكرية ونفسية للعدو ومرتزقته 

في بقية اجلبهات ..

حسينيـــــــــون

انهيار أمني وأخالقي واجتماعي في اجلنوب هذا ما ميكن  وصفه في ظل االحتالل السعودي األمريكي اإلماراتي

اإلجنازات األمنية..
 ُتنجزها ذئاب »الدرع اخلفي«

 .. يعترف  الصهيوني  الـ�ـيان 

في احلرب النفسية حسمنا املعركة.. والغزاة واملرتزقة يساقون إلى املصحات النفسية املفتوحة.. كيف حدث ذلك..

في شهر 
الفداء 

وموسم 
التضحية:
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 مؤسسة بنيان توزع 1500 
سلة غذائية في مديرية 

برع باحلديدة 
وزع��ت موؤ�س�س��ة بني��ان التنموية 
وم�س��روع اأغنياء م��ن التعفف اليوم 
اجلمعة 1500�سلة غذائية يف مديرية 
برع مبحافظة احلديدة رغم �سعوبة 

الطريق وارتفاع اجلبال الوعرة.
ومت��ت عملية التوزي��ع على ثالث 
مراح��ل منه��ا تفري��غ الدين��ات اإل��ى 
�س��يارات ن��وع �س��ا�ص وم��ن ث��م مت 
نقله��ا عل��ى احلم��ر لت�س��ل ال�س��لة 
الغذائي��ة اإلى كل منازل امل�س��تهدفني 

من الفقراء واأ�سر ال�سهداء واجلرحى والأ�سرى من 
قبل م�سروع اأغنياء من التعفف.

وع��ر املواطنني ع��ن ارتياحه��م الكبر جتاه 
اأغني��اء  م�س��روع  عل��ى  والقائم��ني  املوؤ�س�س��ة 
م��ن التعف��ف وفري��ق العم��ل ال��ذي حتم��ل كافة 
ال�سعوبات لإي�سال ال�سالل الغذائية مل�ستحقيها 

اإلى كل منزل.

رئي���ص  ال�س��ماد  �س��الح  الرئي���ص  ق��ام 
املجل���ص ال�سيا�س��ي الأعل��ى ومع��ه نائ��ب 
رئي�ص الوزراء ل�سئون الدفاع والأمن اللواء 
الركن جالل الروي�سان، اليوم بزيارة ملوقع 
ال�س��الة الك��رى ب�س��نعاء التي ا�س��تهدفها 
الع��دوان ال�س��عودي الأمريك��ي يف الثام��ن 
م��ن اأكتوبر م��ن العام املا�س��ي بطائرات ال�
الأمريكي��ة مرتكبا جمزرة  F16 والقناب��ل 
مروعة وغر م�س��بوقة يف واح��دة من اأكر 
م��ن جرائ��م احل��رب مكتمل��ة الأركان �س��د 

الإن�سانية.
وج��دد رئي�ص املجل�ص ال�سيا�س��ي الأعلى 
اأن ه��ذه املج��زرة املروع��ة  التاأكي��د عل��ى 

جرمية حرب لن ت�س��قط بالتقادم ولن يفلت 
مرتكبوها من العقاب واخلزي والعار.

الت��ي  واملج��ازر  اجلرائ��م  اإل��ى  ولف��ت 
يرتكبه��ا حتالف العدوان ال�س��عودي يوميا 
بح��ق ال�س��عب اليمن��ي للع��ام الثال��ث على 
الت��وايل.. داعي��ا املول��ى ع��ز وج��ل اأن مين 
بال�سفاء للجرحى يف جرمية ال�سالة الكرى 
الذي��ن ل زال��وا عالق��ني يف اخل��ارج ج��راء 
احل�س��ار واإغ��الق املط��ارات يف ظل �س��مت 
وتواطوؤ عامل��ي وعجز منظمات��ه احلقوقية 
والإن�س��انية يف �سابقة مل ي�س��هد لها التاريخ 
مثي��ل.. وعر الرئي�ص ال�س��ماد عن ال�س��كر 
للفعالي��ة  التح�س��رية  للجن��ة  والمتن��ان 

التي �س��تقام غدا يف الذك��رى الأولى ملجزرة 
ال�س��الة الك��رى وم��ا تقوم به م��ن دور من 
خ��الل اإعادة ه��ذه اجلرمي��ة اإل��ى الواجهة 
وتثبيته��ا يف ذاكرة اليمنيني واإي�س��ال هذه 
اجلرمية اإلى �س��عوب العامل والتي ُتعد من 
اأكر جرائم الع�س��ر والتي ي�سعى العدوان 

ملحو اآثارها اأو احلديث عنها.
واأك��د اأن ه��ذه اجلرمي��ة وكل اجلرائ��م 
التي ارتكبها حتالف العدوان بحق ال�سعب 
اليمن��ي �س��تظل تالحقهم وتلح��ق بهم العار 

ولن ت�سقط بالتقادم .
واأطلع رئي�ص املجل�ص ال�سيا�س��ي الأعلى 
م��ن القائم��ني عل��ى الفعالي��ة الت��ي �س��تقام 

مبنا�س��بة الذك��رى الأولى ملجزرة ال�س��الة 
الكرى اإلى �س��رح عن الفعاليات احلقوقية 
غ��د  �س��باح  �س��تقام  الت��ي  والإعالمي��ة 
وبرناجمه��ا املوازي يف الإع��الم الجتماعي 
وحمل��ة التغريدات عن املج��زرة والتواطوؤ 

الدويل والعجز الأممي اإزائها .
املجل���ص  رئي���ص  ا�س��تقبال  يف  كان 
ال�سيا�س��ي الأعلى يف موقع ال�س��الة الكرى 
رئي���ص اللجنة التح�س��رية للفعالية ن�س��ر 

الروي�سان والعميد الركن عبداهلل قران.
رافق رئي���ص املجل�ص ال�سيا�س��ي الأعلى 
اأمان��ة  قي��ادات  م��ن  ع��دد  الزي��ارة  خ��الل 

العا�سمة وال�سلطة املحلية.

اخبار محلية

محمد عبد السالم : موقفنا كان وال يزال هو الدفاع عن شعبنا في مواجهة آلة القتل األمريكية 

الرئيس الصماد يزور موقع الصالة الكبرى بصنعاء ويؤكد أنها جرمية حرب لن تسقط بالتقادم

لأن�س��ار  الر�س��مي  الناط��ق  حم��ل 
اهلل حممد عبدال�س��الم ي��وم اخلمي�ص، 
عواق��ب  م�س��وؤولية  املتح��دة  الأم��م 
التالع��ب بالق�س��ية اليمني��ة طمعا يف 
امل��ال ال�س��عودي واخل�س��وع لنف��وذ 
وا�س��نطن.. وقال ناطق اأن�سار اهلل يف 
من�سور له على �سفحته يف الفي�سبوك: 
ع��ن  م�س��وؤولٌة  املتح��دة  الأم��م  "اإن 
اليمني��ة  بالق�س��ية  عواق��ب تالعبه��ا 
طمعا يف اأموال اآل �س��عود وخ�س��وعا 

لنفوذ الوليات املتحدة الأمريكية.
واأ�س��ار عبدال�س��الم اإل��ى املج��ازر 
الت��ي ارتكبه��ا طران الع��دوان اأم�ص 
يف  جم��ازر  قائال:"ث��الث  الأربع��اء 

�س��عدة،  مبحافظ��ة  باق��م  مديري��ة 
ومديرية ميدي مبحافظة حجة خلفت 
جميعها ت�سعة �س��هداء ن�ساًء واأطفال 
دموي��ة  يف  اجلرح��ى،  م��ن  وع��ددا 
متوا�س��لة لقوى العدوان، م�ستهدفة 
م�س��اكنهم  يف  الع��زل  املواطن��ني 
واملبني��ة  واملتوا�س��عة  الب�س��يطة 

بع�سها من الق�ص".
وراأى "اأن قوى الع��دوان بتماديها 
يف ارت��كاب املج��ازر اإمن��ا ترك��ن اإلى 
الختب��ار  يف  ي�س��قط  دويل  جمتم��ع 
الإن�س��اين، واإل��ى اأمٍم متح��دة تتواطاأ 
مع ق��وى النف��وذ الإقليم��ي والعاملي 
على ح�س��اب �س��يادة وكرام��ة الدول 

وال�سعوب".
وا�س��تنكر عب��د ال�س��الم دور الأمم 
املتحدة، معترا اأن تلكوؤها عن اإدراج 
النظام��ي ال�س��عودي والإمارات��ي يف 
الأطفال"  لقتل��ة  ال�س��وداء  "القائم��ة 

ت�سجيٌع لهما ملزيد من القتل".
واأ�س��اف اأن ذلك "يجعل املوؤ�س�سة 
الدولية ذاتها هي املدانة وامل�س��تحقة 
لأن تكون على راأ�ص "القائمة ال�سوداء 

للمتاآمرين �سد ال�سعوب".
وجدد عبد ال�س��الم التاأكيد على اأن 
"موقفن��ا كان ول يزال و�س��وف يظل 
هو الدفاع عن �س��عبنا يف مواجهة اآلة 

القتل الأمريكية".

اأك��د الناط��ق الر�س��مي للقوات امل�س��لحة العميد 
الرك��ن �س��رف غال��ب لقم��ان اأن الأن�س��اق القتالي��ة 
امل�س��ركة يف العملي��ة الدفاعي��ة اأ�س��بحت اأق��وى 
واأف�سل مما كانت عليه، حيث تتكون من عدة األوية 
ووح��دات م�س��تقلة ووح��دات م�س��اندة م��ن األوية 
ال�س��واريخ واملدفعية والدفاع اجلوي والوحدات 

التخ�س�سية املعاونة، وعنا�سر املهام اخلا�سة.
قال العميد لقمان اإن املرحلة احلالية من معركة 
الدف��اع ع��ن الوط��ن ومواجه��ة حتال��ف الع��دوان 
تعت��ر الأه��م والأك��ر جهوزي��ة من قب��ل اجلي�ص 

واللجان ال�سعبية".
واأو�س��ح العمي��د لقم��ان اأن العملي��ة الدفاعي��ة 
الإ�س��راتيجية يف املرحلة الراهنة تهدف اإلى �س��د 
وهزمي��ة جتمعات العدو مهما كان حجمها وقوتها، 

يف م�سرح العمليات.
وقال" اإن الأعمال اجلاري تن�س��يقها والتخطيط 
الوح��دات  بوا�س��طة  الدفاعي��ة  العملي��ة  يف  له��ا 
الع�س��كرية الري��ة والتخ�س�س��ات امل�س��اندة له��ا 

ته��دف للت�س��دي للزحوفات واإف�س��ال اأي ت�س��عيد 
حمتمل لقوى حتالف العدوان ".

واأ�س��ار اإل��ى اأن عملي��ة الدف��اع لن تقت�س��ر على 
الت�س��دي بل �س��رافقها عمليات هجومي��ة مباغتة 
عل��ى مواق��ع الع��دو داخ��ل العم��ق ال�س��عودي.. 
لفتا اإلى اأن ت�س��كيالت اجلي�ص واللجان ال�س��عبية 
قد تتخ��ذ اأثناء الهج��وم موقف الدفاع ل�س��تنزاف 

قدرات العدو ومرتزقته، ثم معاودة الهجوم.
ولف��ت ناط��ق القوات امل�س��لحة اإل��ى اأن العملية 
الدفاعي��ة ملواجهة ت�س��عيد قوى العدوان ح�س��ب 
م�س��توياتها املختلفة وت�س��كيالتها القتالية، قادرة 
عل��ى التموي��ه والت�س��وي�ص على الع��دو واخراق 
الوح��دات  مب�س��اندة  وذل��ك  الدفاعي��ة  خطوط��ه 

املتخ�س�سة.
واأ�س��اف " اإن الع��دو ال�س��عودي وحلفائ��ه ل��ن 
يك��ون قادرا عل��ى اإح��داث اأي اإجناز عل��ى امليدان 
مهم��ا ح��اول ع��ر عمالئ��ه ومرتزقت��ه اأو خالي��اه 
الإرهابية، فهناك وحدات مقاتلة م�ستعدة ملواجهة 

اأي ظ��روف طارئة، وتعد مهامها مل�س��لحة م�س��رح 
العمليات بالكامل".

وب��ني اأن دفاعات اجلي�ص واللجان ال�س��عبية من 

�س��من مهامه��ا حاليا ا�س��تخدام الدفاع��ات اجلوية 
الت��ي دخلت حي��ز العم��ل موؤخ��را لتحيي��د طران 
حتال��ف الع��دوان بالإ�س��افة اإل��ى تدم��ر قواعده 

واإ�سقاط طائراته.
وق��ال " اإن اإ�س��قاط طائ��رة ال��درون الأمريكي��ة 
املقاتل��ة التابعة لتحال��ف العدوان يوؤك��د جدية ما 
نعلن��ه عر اإعالمن��ا احلربي والر�س��مي من حترك 
ع�سكري على كافة امل�ستويات الدفاعية والهجومية 
والتمكن من اإعادة بناء القدرة الع�سكرية ومواكبة 
املتغرات اجلدي��دة يف جمال التطوي��ر والتحديث 

والت�سنيع احلربي".
كم��ا اأك��د اأن اخلط��ط احلالية ته��دف اإلى تدمر 
قوات العدو املخرقة للدفاعات الرئي�س��ية، ب�س��ن 
�س��ربات م�س��ادة، والتح��ول اإلى الهج��وم وتنفيذ 
عملي��ات مباغت��ة لتحيي��د قطع الع��دو البحرية من 
توجي��ه اأي �س��ربات �س��د الق��وات الري��ة و�س��د 

التحرك البحري املعادي على ال�سواطئ اليمنية. 
واأو�س��ح العميد لقمان اأن ق��وات الدفاع اجلوي 

�ستوفر قريبا احلماية للوحدات الرية من هجمات 
الع��دو اجلوي��ة، مل�س��اندة الق��وات عل��ى الأر���ص 
وزي��ادة فعاليتها وقدرتها عل��ى املناورة والتحرك 
يف عمق العدو.. واأ�س��ار اإلى اأن العمليات الدفاعية 
والهجومية جتري بتن�سيق مع وحدات ال�ستطالع 
احلرب��ي الت��ي تر�س��د حت��ركات الع��دو واأماك��ن 
جتمعات��ه ونوعي��ة وحج��م قوات��ه بالإ�س��افة اإلى 

خططه واجتاهات زحوفاته املحتملة.
الق��ادم  وت�س��عيده  الع��دو  حت��رك  اإن  وق��ال" 
ال�س��ادقني  الرج��ال  وثب��ات  بق��وة  �س��يواجه 
واخل�س��ارة واخل��زي للغ��زاة والن�س��ر لالأبط��ال 

املدافعني عن كرامة و�سيادة اليمن".
واختت��م العميد لقم��ان ت�س��ريحه بالتاأكيد على 
اأن قوات اجلي�ص والأمن واللجان ال�س��عبية �ستظل 
القوة ال�ساربة بيد ال�سعب وال�سخرة التي تتحطم 
عليه��ا اأوه��ام املعتدين والغ��زاة.. داعيا ال�س��عب 
اليمني اإلى موا�سلة ال�سمود ودعم اجلبهات ورفع 

م�ستوى اليقظة الأمنية.

ن���اط���ق اجل���ي���ش ي���ؤك���د أن ال��ع��م��ل��ي��ة ال���دف���اع���ي���ة أص���ب���ح���ت أق������وى وأف����ض����ل مم����ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه

ع��دم  عل��ى  ال�س��ماد  �س��الح  الرئي���ص  اأك��د 
ال�س��ماح بهدر اإمكانيات ال�س��عب اليمني اأو عدم 
الإ�س��تفادة م��ن كل الفر���ص املتاحة .. م�س��را 
اإلى اأنه �س��يتم عقد لقاءات مو�سعة قادمة لأبناء 
حمافظة تعز والعمل على ت�س��ورات م�س��ركة 
لتخفيف معاناة اأبناء املحافظة حتى تعود تعز 
اإلى دورها وفعالياتها كمرز لل�سيا�سية والثقافة 
والقت�س��اد وتتحرر من خملفات دول العدوان 

التي جعلتها �ساحة للدمار والفو�سى.
وا�س��ار الأخ �سالح ال�س��ماد رئي�ص املجل�ص 
اجلمه��وري  الق�س��ر  يف  الأعل��ى  ال�سيا�س��ي 
ب�س��نعاء، ع��دد م��ن م�س��ائخ وحكم��اء واأعيان 
ووجه��اء ومثقف��ي وعلم��اء حمافظة تع��ز، اإلى 

طبيعة وحجم املوؤامرة على تعز وكذا الو�س��ع 
يف املحافظ��ة احليوية.. لفت��ا اإلى اأن هذا اللقاء 
�س��يكون ن��واة للق��اءات اأخرى يف ه��ذه املرحلة 
الت��ي تتعر�ص فيها تع��ز ملوؤامرة كبرة ..مهنئا 
مبنا�س��بة ث��ورة ال��� 14 م��ن اأكتوب��ر الت��ي كان 
لتع��ز دور ب��ارز كبوابة لتحري��ر اجلنوب وهي 
عل��ى موع��د لتك��ون البواب��ة اجلدي��دة لتحرير 

اجلنوب..
وا�ستعر�ص رئي�ص املجل�ص ال�سيا�سي الأعلى 
الإجن��ازات التي حتقق��ت يف جبه��ات املواجهة 
يف حمافظة تعز والتكام��ل بني اجلي�ص واللجان 
ال�س��عبية وما ينتظر اجلميع م��ن عمل هام قائم 
عل��ى تفعي��ل العم��ل الإجتماع��ي والثق��ايف ويف 

خمتلف اجلوانب.
واأ�س��ار اإل��ى م��ا تعر�س��ت ل��ه املحافظة من 
قب��ل بع���ص اأبنائها من ظلم بذهابه��م اإلى جبهة 
الع��دوان فيما اأغل��ب اأبنائها الأح��رار يف جبهة 
ال�س��مود الداخلي.. واأكد عل��ى القيمة الكبرة 
والعطاء غر املنقطع الذي تقدمه تعز واأبنائها 
يف خمتل��ف املراح��ل التي م��ر بها اليم��ن.. لفتا 
اإل��ى اأن ما ح�س��ل من جرائ��م مروعة يف تعز من 
قتل و�س��حل وجرائ��م القاع��دة وداع�ص ل متت 
ب�سلة لأبناء تعز التي �ستظل حا�سرة يف الوعي 

اليمني.
واأ�س��ار رئي���ص املجل���ص ال�سيا�س��ي الأعل��ى 
اإل��ى التغري��ر ال��ذي ح�س��ل لبع�ص اأبن��اء تعز 

وتعر�سهم للخديعة وانك�ساف حقيقة املوؤامرة 
وحجم الدمار الذي يلحق��ه العدوان باملحافظة 
الت��ي �س��تظل بواب��ة لتحرير املنطق��ة اجلنوبية 
التي تعاين ما تعانيه تعز من م�س��روع الفو�سى 

والدمار وم�سروع القاعدة وداع�ص.
ولفت اإلى ما يكن��ه اجلميع لأبناء تعز الأبية 
التي ت�س��تحق كل العناي��ة والهتمام .. وقال ” 
ال�س��عب اليمن��ي ل يليق ب��ه اإل اأن ميثل بخرة 
اأبناء املجتمع وامل�س��ي فيما ميكن من الإ�سالح 
املوؤ�س�س��ات  وك��ذا  املوؤ�س�س��ات  دور  وتفعي��ل 
الرقابي��ة التي حتا�س��ب اجلميع م��ن راأ�ص هرم 
ال�س��لطة وحتى ا�س��غر موظ��ف يف الدولة وفق 

الأطر القانونية والد�ستورية “.

ال���رئ���ي���س ال���ص���م���اد ي���ؤك���د ع���ل���ى ع�����دم ال���س���م���اح ب���ه���در إم���ك���ان���ي���ات ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي
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احلقيقة/ اأحمد عاي�ص اأحمد
�س��ياج البح��ر .اأ�س��ود البحر...ه��م كذل��ك ..اأك��دت 
احلقائ��ق التاريخي��ة ب��اأن اأي بل��د �س��احلي مل ي�س��بح 
ق��وة مكتمل��ة ويحافظ على و�س��عه بدون ق��وة بحرية 
قوي��ة وحمرف��ة وه��ذا ما ي�س��عى الي��ه اليم��ن اجلديد 
عل��ى مراحل من خالل تنفيذ م�س��روع ع�س��كري متكامل 
لبن��اء الق��ّوة الدفاعي��ة املعت��رة بكافة افرعه��ا و ذات 
القيم��ة الع�س��كرية والثق��ل ال�س��راتيجي امله��م عل��ى 
بحري��ة  م�س��اة  دورات  تعت��ر  املنطق��ة...  م�س��توى 
اخلا�س��ة يف منته��ى ال�س��عوبة والتي ت�س��مل تدريبات 
وحدة م�س��اة بحرية تعبوية ،القن�ص ،اأعمال الهند�س��ة 
بالعمق وال�س��طح وتدريبات ال�س��تطالع ال�ستخباري 
،والإعداد البدين والنف�س��ي العايل والقدرة على التحمل 
والبقاء يف ا�س��عب الظروف القتالي��ة . مرحلة التدريب 
البح��ري اليمني اخلا�ص والتي ت�س��مل اعمال الغط�ص : 
القف��ز يف املاء من ارتفاعات �س��اهقة ،حتديد الجتاهات 
حتت املاء وفوق املاء ،القدرة على ال�س��باحة مل�س��افات 
طويلة جدًا مع حمولة لعدة ع�سرات الكيلوجرامات من 
ال�س��لحة والتجهيزات الع�سكرية ،ا�س��تخدام ال�سلحة 
اخلفيفة واملتو�سطة وال�سالح البي�ص حتت املاء وفوق 

امل��اء ،وتتم املهام حتت امل��اء بعدد زوجي مع مدرب او 
مقاتل خبر ،ويتم الت�س��ال ع��ر احلبال يف عمق املياه 

اليمنية....
املرحل��ة اخلتامي��ة م��ن تدري��ب الق��وات اخلا�س��ة 
مل�س��اة البحرية هو« التدريب القتايل املتقدم« وفى هذه 
املرحلة يت��م تلقني املقاتل��ني البحريني اه��م املعلومات 

الع�س��كرية عن الع��دو وا�س��اليبه وخطط��ه واين تكمن 
قوته ونقاط �س��عفه ا�س��افة اإلى تدريبهم على الغط�س 
و البق��اء حتت املاء ملدة طويل��ة ويف حالة اختفاء كامل 
،وتنفي��ذ العمليات اخلطرة واحل�سا�س��ة يف عمق البحر 
،ومواجه��ة �س��فن الغ��زاة م��ن خ��الل القي��ام بالأعم��ال 
التدمرية �س��د القطع البحرية املعادية �سواء بالتكتيك 

الهجوم��ي او الدفاعي ،وتنفيذ اعم��ال البرار التعبوي 
يف ق��وام وحدات او جمموع��ات هجومي��ة ،والهدف من 
التدري��ب اإع��داد املقات��ل البح��ري اليمني ال�س��امل لكي 
ي�س��تطيع القي��ام بتنفي��ذ خمتلف امله��ام املتع��ددة و يف 
الظروف ال�سعبة جدًا وخ�سو�سا خو�ص قتال العماق 
با�س��تخدام ال�س��لحة والتقني��ات الفري��دة يف خمتل��ف 

م�سرح احلرب البحري وال�ساطئ...
لدين��ا يف اليم��ن الي��وم العديد من الوح��دات القتالية 

البحرية اخلا�سة ما يجعلها قوة �ساربة 
كونه��م يتمتع��ون بتدري��ب حم��رف ولياق��ة عالية 
جدا وجتهيزات متقدمة اإلى جانب الت�س��لح باملعارف 
الع�س��كرية احلديث��ة.. م��ن ال�س��عب يف احلقيق��ة ان 
جت��د معلومات عنه��م با�ستفا�س��ة لن اليمن �س��ديدة 
التكتم حول قواتها العملياتية اخلا�س��ة نظرا لظروف 
احل��رب العدواني��ة املعق��دة واحلرب ال�س��تخبارية 
ال�س��ارية ب��ني اليم��ن والغ��زاة لن القوات اخلا�س��ة 
مب�س��اة البحرية اليمنية تعتر يد �ساربه يف يد اليمن 
بال�س��احل الغرب��ي اليوم...عموما...جت��اوز اليمن يف 
م�ستوى ا�س��تخدامه للقوات البحرية دول اجلوار من 
خالل الإ�س��راك العملياتي للقوات البحرية يف عملياته 
الع�س��كرية الدفاعية والهجومية و ما �سهدته الأعمال 

القتالي��ة طيل��ة ثالثة اع��وام من احلرب من م�س��اركة 
مبا�س��رة م��ن الق��وات البحري��ة وفر�س��ها يف م�س��رح 
احلرب و�س��ائلها و�س��يطرتها وتاأثرها على جمريات 

املعركة �سد ا�ساطيل الغزاة ....
ويف اخلتام ..وباقتدار يخطو اليمن بثبات وبنجاح 
مبهر يف بناء قوته الع�سكرية واملده�ص يف زمن احلرب 
ولي���ص قبل احلرب لذلك ان م�س��اة البحرية اخلا�س��ة 
ه��ي ج��زء من تل��ك الق��وه ال�س��اعدة ومن اأه��م فروع 
القوات امل�س��لحة اليمنية اليوم املت�س��درة يف امل�س��هد 
الع�س��كري والت��ي ي�س��رف على بنائه��ا �س��ماحة قائد 
الثورة ال�سيد القائد عبد امللك احلوثي ايده اهلل ب�سكل 
�سخ�س��ي ومبا�س��ر لذلك تعتر نوعاً م�ستقاًل من حيث 
الداء والنتيجة والتاأثر ،ويف اللغة الع�س��كرية اليوم 
ه��ي اأحد ا�س��لحة اليمن الردعية التي اثبتت �س��طوتها 
يف م�س��رح احلرب والتي ا�س��تطاعت ان تلقن ا�ساطيل 
الغ��زاة اف��دح اخل�س��ائر يف القط��ع البحرية واق�س��ى 
الهزائ��م عل��ى امل�س��توى القت��ايل وان جت��ر حتال��ف 
الغ��زاة التح��دث عنه��ا بقل��ق ورع��ب مل��ا اأحدثته من 
دم��ار يف ا�س��اطيلهم البحرية املتطورة. حتية ل�س��ود 
الوطن على �س��واحل الوطن ..اليمن ينت�سر و�سيكمل 

انت�ساره بتاأييد اهلل وقوته....

من ميادين الجهاد

مشاة البحرية اخلاصة.. قوة ضاربة يشار إليها بالبنان اليوم .. ومسرح احلرب يتحدث عنها بالدليل والبرهان

الجن��ازات  م��ع  العالم��ي  التعاط��ي  ان  ل�س��ك 
الأمني��ة يف املحافظ��ات احل��رة �س��عيف ج��دًا رغ��م 
الت�س��حيات ال�س��راتيجية الت��ي تقدمه��ا الجه��زة 
الأمني��ة اليمني��ة وخ�سو�س��ا م��ا تقدمها م��ن قوافل 
ال�س��هداء الذين ق�سوا نحبهم يف �س��بيل تاأمني الوطن 
واملواط��ن عل��ى امل�س��توى المني من اع��داء الوطن 
الذين ي�س��عون بكل جهد على تنفي��ذ عمليات ارهابيه 
حل�س��د اكر عدد ممكن من ال�سحايا البرياء ا�سافة 
ال��ى تدمر اك��ر عدد ممكن من املمتل��كات احلكومية 
والأهلي��ة .لذل��ك ان النجاح��ات الأمني��ة نابع��ه م��ن 
الوع��ي المن��ي ال�س��راتيجي الر�س��مي وال�س��عبي 
املتالح��م ب�س��البه ومتان��ه ل نظ��ر لها يف الت�س��دي 
ل��كل ا�س��كال الره��اب والفو�س��ى والفتن��ه وه��ذا ما 
حققت��ه الجه��زة الأمنية طيلة �س��نوات ب��كل جداره 
وب�س��الة و�س��جاعة وعزم واراده وخ�سو�سا يف زمن 
احل��رب الع��دوان الإقليمية الدولية التي ت�س��ن على 
بلدنا العزيز.. بزمن احلرب الذي تكر فيه الو�س��ائل 
 والدوات الكا�س��رة للعم��ل المن��ي ال يف اليم��ن....
عموم��ا. الجن��ازات الأمنية يف زمن احل��رب توازي 

الجن��ازات الع�س��كرية م��ن حي��ث التاأث��ر وحتقيق 
الهداف الوطنية العظمى التي ي�س��عى الى حتقيقها 
ال�س��يد القائ��د وق��ادة الث��ورة و كل ابن��اء الوط��ن 
الح��رار �س��واء ذك��ورا او اناث...امللف��ت لالأم��ر هو 
الهتم��ام العالم��ي القليم��ي وال��دويل ال��ذي يغلبه 

الده�س��ة والعج��اب م��ن القب�س��ة الأمني��ة اليمني��ة 
املحكمة وخ�سو�سا حديث العالم املعادي “الغازي 
واملرتزق” بعمق حول الو�سع المني ال�سارم الذي 
تتمي��ز ب��ه املحافظ��ات اليمنية احل��رة والت��ي تثبت 
ف�س��ل الغ��زاة واملرتزق��ة يف اخ��راق ال��درع اخلفي 

للوطن واملواطن ..الدرع اخلفي الذي ي�سود اجلبهة 
الداخلي��ة نتيجة خو�س��ه حرباً امني��ه مفتوحه و بال 
هوادة �سد كل اليدي العابثة والدموية والإجرامية 
والإرهابي��ة ومن املعلوم ان ابط��ال الدرع اخلفي هم 
رج��ال الجهزة الأمنية وال�س��تخبارية حققوا الف 
الجن��ازات الأمني��ة املعت��رة والك��رى يف املقاب��ل 
تفتقر املحافظات املحتلة الى ال�س��تقرار المني رغم 
رفع الغ��زاة واملرتزقة �س��عار زائف م�س��لل وهو ان 
الو�س��ع المني م�ستتب واحلقيقة ان الو�سع المني 
يف عدن وغرها يف حالة �س��وداء ت�س��ودها العتقالت 
والتعذيب والنهب وال�س��لب وال�ستباكات بني احلني 
والخر ا�س��افة الى ال�س��طوة الأمني��ة الدموية التي 
يطبقه��ا ام��راء احلرب والنه��ب وال�س��لب والرهاب 
وباأ�سراف الغزاة انف�س��هم ...ان �سنعاء واب وذمار 
و�س��عده وكل املحافظ��ات احلرة تنعم بال�س��تقرار 
المن��ي رغم احلرب العدوانية واحل�س��ار واملعاناة 
والإرهاب وكل هذا بف�سل العيون ال�ساهرة ..ا�ستقرار 
امن��ي يتج��اوز ويتف��وق عل��ى ال�س��تقرار المني يف 
ال��ذي  ال�سا�س��ع  الف��رق  وغرها...هن��ا  ال�س��عودية 

�س��نعه الوعي المني ال�س��عبي املتالح��م مع الوعي 
المني الر�س��مي وبكل م�س��وؤوليه ووطنيه واخال�ص 
وت�سحيه رغم امل�ساعب الكثرة والعراقيل املدمرة. 
وجدي��د الجن��ازات الأمني��ة حيث متكن��ت الجهزة 
الأمنية بف�سل اهلل وبعد عمليات ر�سد ومتابعة امنية 
دقيقة قامت الجه��زة المنية واللجان مبداهمة احد 
اوكار عنا�س��ر التخريب من منافقي العدوان وعرت 
على 150 �س��اروخا كاتيو�سا يف منطقة بيت القطيبي 
 مديرية ارحب حمافظة �س��نعاء .واكد م�سدر امني :
ان ه��ذا العملية ج��اءت بعد عمليات ر�س��د ومتابعة 
. المني��ة  الجه��زة  به��ا  قام��ت  ناجح��ة   امني��ة 
عل��ى  ال�س��رفاء  املواطن��ني  جه��ود  امل�س��در  و�س��كر 
تعاونهم مع الأجهزة المنية قائال ان جهود املجتمع 
وتع��اون املواطن��ني مهم و ا�سا�س��ي.. وانهم �س��ركاء 
يف �س��ناعة الجنازات المنية... �س��كرا رجال المن 
واللج��ان ال�س��عبية “ال��درع اخلف��ي” يف كل مي��دان 
م��ن ميادي��ن اجلبه��ة الداخلي��ة التي حتم��ي وتعزز 
وتخلق واقي �س��لب لرجال اجلبهة احلربية “رجال 
بقي��ه... وللحدي��ث  ال�س��عبية”  واللج��ان   اجلي���ص 

 اإلجن�����������������������ازات األم���������ن���������ي���������ة.. ُت������ن������ج������زه������ا ذئ���������������اب »ال��������������������درع اخل������ف������ي«

في احلرب النفسية حسمنا املعركة.. والغزاة واملرتزقة يساقون إلى املصحات النفسية املفتوحة.. كيف حدث ذلك..
احلرب النف�س��ية له��ا اوجه كثره ولكن هناك حرب �س��ريه ذات 
طابع ا�س��تخباري نف�س��ي ت�س��تهدف الروح املعنوية والثقة باهلل ثم 
بالنف�ص.. انها حرب بني طرفني .طرف مدافع وطرف مهاجم ..حرب 
اب��دع فيها ال�س��يد القائد وان�س��ار اهلل واجلي�ص واللجان وال�س��عب 
اليمني وعندما نقول ان�س��ار اهلل لن امل�س��رة القراآنية مبنيه عملها 
الدفاعي والهجومي على ا�سراتيجية املواجهة النف�سية واملعنوية 
م��ع امري��كا بدء م��ن ال�س��رخة ال��ى الثقافة ال��ى العم��ل التطبيقي 
لذل��ك كانت اخلرة والتج��ارب املراكمة لها ال��دور يف تغيّر وجه 
املعركة وم�سار احلرب و�سنعت النتائج الذهبية ل�سالح اليمن لن 
ادارتها كانت بال�س��كل ال�سحيح وا�ستعلت باأ�سلوب هجومي طاغي 
وباأوجهه��ا املتع��ددة ومب�س��توياتها املتفاوت��ة يف مراح��ل املعرك��ة 
وه��ي عبارة ع��ن حرب هجومي��ة اعالمي��ة “�سيا�سيه-ع�س��كريه-
اجتماعيه-اقت�س��اديه-ثقافيه-اخالقيه- فكرية” ا�س��تباقية ذكية 
ق��ام بها ال�س��يد القائ��د وال�س��عب واجلي���ص واللجان با�س��تخدامها 
لإ�س��عاف عزمية الغزاة القتالية وت�س��تيت اأفكارهم و�سل حركتهم 
واإرادته��م يف الدخول اإل��ى قتال جديد اأو حتطيم موا�س��لتهم وذلك 
بقتل الرغبة والهمة والإقدام يف نفو�ص املقاتلني ..ولالأ�س��ف ال�سديد 
ان ح��زب املوؤمت��ر يف ه��ذه احل��رب ال�س��رية خ��ارج ح�س��ابات هذه 
احلرب الخطر والفتك لأنه اأرتدى لبا�ص حزبي معار�ص و حمايد 

وم�سلحي قول وفعال …
تنّب��ه الق��ادة واخل��راء واملحلل��ني يف اجلي�ص وال�س��تخبارات 
الأمريكي��ة ب��ان اجليو�ص الغازية يف اليمن �س��تتعر�ص لنتكا�س��ات 
وهزائم خطره وال�س��بب قوة اخل�سم اليمني وخرته واحرافية 
يف ه��ذا املج��ال النف�س��ي وال�س��تخباري والعمليات��ي وخ�سو�س��ا 
النف�سي واملعنوي.. لذلك حذرت امريكا كال من ال�سعودية وحتالفها 
القليم��ي اإل��ى ما ق��د يواجهه جن��ود و�س��ابط وقادة جيو�س��هم يف 
املعارك من �س��دمات نف�س��ية لها اآثار اجلروح والإعاقات اجل�سدية 

نف�س��ها اأو اأكر، فو�س��عت امريكا كافة الدرا�سات واأحلقتها بخطط 
عمالنية ملواكب��ة الفرق الغازية املقاتلة بهدف الإبقاء على �س��المة 
ال�س��حة النف�س��ية ل��دى الأف��راد وال�س��باط واجل��رالت الغازية 

ولرتزاقيه ومعنوياتهم .
وق��د وردت تقاري��ر غربي��ه واقليمي��ه ت�س��منت بع���ص اأهم هذه 
اخلط��ط يف درا�س��ات لكّت��اب وحمللني وخ��راء اقليمي��ني وعامليني 
وم��ارب  املع��ارك يف جي��زان وع�س��ر وجن��ران  اأر���ص  يواكب��وا 
واملخ��ا ومي��دي وغره��ا ، واّطلع��وا عل��ى كيفي��ة تطبي��ق تقنيات 
احلماي��ة النف�س��ية العملية وال�س��ريعة ولكن ف�س��لوا ف�س��ال ذريعا 
لن اليمن ي�س��بقهم ع�س��ر خطوات ا�س��تباقيه ومن ال�سعب اللحاق 
ب��ه.. حيث اكت�س��فوا ان العقيدة الع�س��كرية والروحية الع�س��كرية 
والثقاف��ة الع�س��كرية غائبه ومنعدمه متاما ل��دى الغزاة واملرتزقة 
وم��ن ال�س��عب معاجل��ة ه��ذه الكارث��ة يف زم��ن احل��رب اجلاري��ة 
وامل�س��تعرة…. وهذا ما اأحدث خالف �س��ديد يف الو�سط الع�سكري 
وال�س��تخباري ال�س��عودي- المريك��ي نتيج��ة العج��ز يف ايج��اد 
احلل��ول ال�س��ريعة لن اجلي���ص املدم��ر نف�س��يا ومعنوي��ا يعجز يف 
خو���ص املعرك��ة بثبات ويحق��ق اجناز ول��و امتلك اعت��ى واحدث 
الأ�س��لحة املتط��ورة كاجلي�ص ال�س��عودي والمارات��ي وغره على 

م�سرح احلرب …ملاذا
لن ال�سيد القائد عبد امللك احلوثي ايده اهلل ومن منره ال�سريف 
وتوجيهاته ال�سامية خلقت نقله ا�سراتيجية يف ك�سر ارادة الغزاة 
واملرتزقة ا�س��افًة الى اجلي�ص واللج��ان والعالم احلربي والوعي 
ال�س��عبي اليمني الذين �س��نعوا �س��غوط ع�س��كريه قا�س��يه وبداأت 
وتفاقم��ت عندم��ا واج��ه الغ��زاة  واملرتزق��ة والرهابي��ني ظروف��اً 
ع�س��كريه طارئه اأجرتهم على ال�ست�س��الم املعنوي والنف�س��ي اما 
التغي��ر الف��وري املرحلي يف �س��لوكهم وتفكرهم الذي و�س��عهم يف 
احلال ال�س��لبي و عجزهم بالتاأقلم مع املتطلبات العملياتيه الطارئة 

الت��ي ي�س��نعها ا�س��ود الوطن م��ن ناحيه وال�س��يد القائ��د والعالم 
احلربي من ناحيه وال�سعب من ناحيه ، وهو تغير يفر�ص حتديات 

معرفية و�سلوكية وعاطفية يف م�سرح احلرب.
ويعت��ر هذا النوع من ال�س��غوط قهريه وغري متوقعه بالن�س��بة 
اإل��ى الغزاة واملرتزقة الغر مدّرب��ني واملتوقع منهم عدم جتاوزها 
بفعالي��ة وجناح لذلك كان التوقع يف حمله وال�س��بب انعدام الغزاة 
واملرتزق��ة الى اخلرة وع��دم امتالك التجرب��ة يف مواجهة احلرب 
الع�س��كرية النف�س��ية واملعنوي��ة. العامل الق��وى واألفتك انه ثبت 
عملي��ا وعلمي��اً اأن مقاتل��ي اجلي�ص واللج��ان ال�س��عبية يف احلروب 
ت��زداد قدراتهم القتالي��ة وحوافزهم يف مواجهة ال�س��غوط العالية 

والقا�سية .
اإّل اأن ظروفاً معّينة كالهجمات اجلوية والبحرية التي يفر�س��ها 
التحال��ف الغ��ازي من البحر واجل��و ببع�ص املعارك ت�س��ع املقاتل 
مبواجهة حقيقيه لكن ا�ستطاع رجال اجلي�ص واللجان من امت�سا�ص 
تلك ال�س��دمات وجتاوزها ومل يرزحوا حتت وطاأتها مطلقاً ، الأمر 
الذي زاد ا�سود اجلي�ص واللجان من املقدرة العملياتيه على متابعة 
امله��ام الدفاعية والهجومية باقتدار وجداره وب�س��الة ، والحتفاظ 
باحلد الطبيعي من املقدرة على الحتمال ال�س��طوري يف اجلبهات 
ال�س��اخنة ، وهنا ي�س��اب الغ��زاة واملرتزقة بالهزمية واخل�س��ارة 
وبالقلق واحلزن والهلع، في�سطرب �سلوكهم وتفكرهم وي�سبحون 
مكتئبني اأو عدائيني منهارين نتيحة ال�س��مود النف�س��ي الع�س��كري 

الذي متيز به ا�سود الوطن.
ان الو�س��ائل التقنية الدفاعية التي انتهجها �سماحة ال�سيد القائد 
وق��ادة اجلي���ص واللج��ان والعالم احلرب��ي والتي توؤّم��ن العناية 
النف�س��ية ال�س��ريعة عند احلاجة، وهي فرق ميدانيه متعددة املهام 
والت��ي تعتم��د الع��الج الخالق��ي والدين��ي والعقائ��دي والوطني 
والثق��ايف والفك��ري اإلى جانب العالج النف�س��ي ال�س��لوكي ال�س��ريع 

املرتك��ز عل��ى حت��ّدي املعني��ني بال�س��طراب نتيج��ة قل��ة خرتهم 
وحداثته��م يف امل�س��اركة الع�س��كرية وه��ذا امر طبيع��ي، والزامهم 
بالط��رق الإن�س��انية والقراآني��ة واملعرفي��ة احلديث��ة عل��ى تغي��ر 
تفكرهم ال�س��لبي و�س��لوكهم امل�س��طرب الى تفكر و�سلوك ايجابي 

مثمر وحمّفز.
كذلك تعمل فرق امليدان كافة امل�ساندة ال�ستخبارية والع�سكرية 
والإعالمية والتوجيهية والتثقيفية النف�س��ية يف احلرب على تاأمني 
احلماية الذاتية واجلمعية يف امل�س��رح الع�س��كري من ال�سطراب، 
وامل�س��اهمة بفعالي��ة يف الإبقاء على املعنوي��ات املرتفعة عن طريق 

ال�سحن بالتفكر المياين والوطني الإيجابي املثمر..
وهذه الفرق هي اقوى ا�س��لحة ان�س��ار اهلل يف م�س��رح احلرب ايا 
كان م�ستواها وات�ساعها. ول يوجد فرق عامله بهذا املجال يف اليمن 
من��ذ ق��رون ال م��ع ان�س��ار اهلل وهذه الف��رق هي جزء من م�س��روع 
دفاعي �س��امل. ول�س��ك ان المريكي��ني تنبهوا لذلك وهذا ما ك�س��فه 
العالم وال�س��حف الأمريكية وبع�ص اخلراء واملحللني وو�س��ائل 
الع��الم الإقليمي��ة اثناء درا�س��ة وحتلي��ل املقاتل اليمن��ي وطريقة 
اجلي���ص واللجان يف الدف��اع عن بلدهم وماهي ال�س��باب والعوامل 
التي جعلت اليمن يحقق النت�سارات والجنازات يف كافة امليادين 
وخ�سو�سا يف م�سرح احلرب الع�سكرية النف�سية التي اوكلت املهمة 

بالن�سبة للغزاة الى وكالت ال�ستخبارات الأمريكية املتعددة.
وانت�س��ر اليمن �ساحق يف ام احلرب ال�سرية الأمريكية مما اجر 
ق��ادة واع��الم الكي��ان ال�س��هيوين و وزير الدف��اع المريك��ي وقائد 
ال�س��طول اخلام���ص المريكي ال��ى التحدث عن القل��ق العميق مما 
ي�س��نعه رج��ال اليمن من اجن��ازات وانت�س��ارات �س��احقه. وهذه 
الحاديث يف ظاهرها ع�س��كريه بحته ويف باطنها ف�س��ل ا�س��تخباري 
امريكي - �س��هيوين يف حتقيق اي انت�س��ار يف احلرب ال�س��رية امام 

اليمن …
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وق��ال اليمن��ى الب�س��يط : )اإم كي��و ( اأم اأربعة 
واأربع��ني املهم اأنن��ا اأحرقناها واأ�س��قطناها وذلك 
تعليقا على قيام الدفاعات اجلوية اليمنية باإ�سقاط 
طائ��رة اأمريكي��ة ب��دون طيار كان��ت حتلق جلمع 
املعلومات وال�س��ور يف �س��ماء �س��نعاء وت�س��ور 
املواقع وترفع الإحداثيات متهيدا لق�سفها ليال اأو 
نهارا فال فرق حيث تتجول القا�سفات والراجمات 
م��ن كل الط��رازات دون دون اأن تعر�س��ها ذبابة 
يف كل �س��ماء اليمن اجلري��ح . وتطوع مواطن اآخر 
بتقدمي �س��رح تف�س��يلي عن حجم وثمن وامكانات 
واأ�س��بحت   ، والتكنولوجي��ة  الفني��ة  الطائ��رة 
الطائرة حديث اليمن يف ذلك اليوم الذى يحتفلون 
في��ه بذكرى عا�س��وراء يوم اأن خر احل�س��ني بني 
ال�س��لة والذل��ة ، وهو من هو ؛ �س��يد �س��هداء اأهل 
اجلن��ة و�س��بط الر�س��ول الأعظ��م واب��ن الزهراء 
فاطمة وعلي الك��رار اأمر املوؤمنني ومفتاح مدينة 

العلم . 
وه��ذا هو ) اأب��و مين ( عندما يفرح بخر �س��ار 
، يتغلب على اجل��وع والعط�ص والظلمة والراتب 
وم�س��اعر الظلم والقهر برق�س��ة برع �س��عدية اأو 
تهامي��ة اأوح�س��رمية ، ل يه��م ال�س��م ف�س��نعاء 

جامعة يريدون اأن يقزموها . 
اأب��و مين يجد نف�س��ه م�س��طرا يف كل مرة يطلق 
فيه��ا �س��اروخا اأو يجت��از فيه��ا موقع��ا ع�س��كريا 
للمعتدي��ن اأو املرتزق��ة داخل ح��دوده اأو خارجها 
يج��د نف�س��ه م�س��طرا لأن يوثق فعلت��ه واإل فهو ) 
خراط ( اأي كذاب ومن يف هذا العامل �سي�سدق اأنه 
يذبح ويقت��ل ويجوع ويع��رى ومير�ص منذ ثالث 
�س��نوات وم��ا زالت لديه الق��درة عل��ى اأن يتنف�ص 
ولي���ص اأن يقاتل ولي�ص اأن يقت��ل ويحتل ويدافع ، 
وتظل م�س��كلته اأن��ه يتعر�ص حل�س��ار اإعالمي من 
اخل��ارج و)عولقة ( اإعالمية يف الداخل - م�س��طر 

ل�ستخدام هذا اللفظ واأعتذر مقدما . !
 2016 يف زيارت��ي الثاني��ة لليم��ن يف مار���ص 
�س��دين الف�س��ول لأح�س��ر فعالية �س��عبية ل اأتذكر 
لأى منا�س��بة اأقاموه��ا يف �س��نعاء ووجدت مئات 
الآلف ي�س��رخون – امل��وت لأمري��كا – اأعجبني 
ال�س��عار ورددته معه��م بحما���ص ، وعندما انتهت 
الفعالية �ساألت نف�سى اللوامة كيف �ستموت اأمريكا 
؟ ووجدت اأكر من اإجابة اأولها وعلى راأ�س��ها اأنها 
�س��رخة مظل��وم ول مانع م��ن تو�س��يفها كما قال 
ال�ساعر كالطر يرق�ص مذبوحا من الأمل . ووجدت 
يف �س��مري اإجابة اأخرى وكنت قد اأرهقت نف�سى 
بالتفكر يف مدلول هذا ال�سعار ، وقلت اإنها �سرخة 
اإع��الن ب��راءة م��ن �سيا�س��ات اأمري��كا اإزاء العرب 
وامل�سلمني مثال واإعالن حتدى امل�ست�سعف للقوي 

مبعاير املال وال�سالح والعلم ... اإلخ . 
قل��ت لنف�س��ي كان الإيراني��ون يف مرحلة ما من 

عم��ر ثورتهم يرددون هذا ال�س��عار ولكنهم الآن 

توقف��وا عن تردي��ده !وقلت ما زال نف�ص ال�س��عار 
يردد يف �س��ماء جنوب لبنان كلما ورد ذكر اأمريكا 
يف خطاب حل�س��ن ن�س��ر اهلل ، ولكنني عاطفيا كنت 
مقتنع��ا ب�س��رورة اأن متوت اأمري��كا يف اليمن ومل 
اأعرف لذلك �س��ببا �سيا�س��يا اأو ع�س��كريا اأو مررا 
اأ�س��تطيع اأن اأقنع به غرى ، والذى كان يلح علي 
دائما اأن اليمن اأ�س��ل العرب واأنها كاإقليم جغرايف 
ه��ي البلد الذى �س��يفر اإليه املوؤمن��ون عندما تقوم 
الفتن��ه الك��رى واأنه��ا وب��ال ج��دال ب��الد الإميان 
واحلكم��ة والفق��ه ، ث��م اإن ه��وؤلء النا���ص اأبدا مل 
يعت��دوا وعا�س��وا كل تاريخه��م يف حال��ة دفاع عن 
النف���ص اأو العر�ص . ودائما كن��ت اأتذكر لليمنيني 
اأنهم اأبطال الغزوات الإ�س��المية التاريخية واأنهم 
الفاحتون والداعون اإلى اهلل باإح�سان ولني طبع . 
نع��ود حلدي��ث ال m q ) اأم اأربع��ة واأربع��ني 
( فقب��ل اأي��ام م��ن اإحراقها كان ال�س��يد عب��د امللك 
احلوث��ي ق��د ه��دد باإر�س��ال ال�س��واريخ اإل��ى اأبو 
ظبى اأ�س��وة بالريا�س , وتوعد باإ�سقاط الطائرات 
احلربي��ة الت��ي تق�س��ف اليم��ن ، وق��ال اإن تطورا 
مذه��ال ق��د ح��دث يف الدفاع��ات اجلوي��ة لليمنيني 
واأن تطورا اأكر قد اأجنز يف القوة ال�س��اروخية ، 
واملعتاد لدى اأ�سدقاء ال�سيد واأعدائه اأن ي�سدقوه 
فلم يجرب��وا عليه كذبا من قب��ل ، وللحق فقد ذكر 
الرئي�ص ال�س��ابق علي �س��الح مثل ذلك يف اأكر من 
منا�سبة وقال اأنهم �سيدافعون عن اليمن حتى اآخر 

نقطة دماء .
يف ح�سابات احلرب والكالم هنا لال�سراتيجيني 
لب��د ملن يبداأها اأن يكون ق��ادرا على انهائها بنف�ص 
قوة اأول طلقة اأو على الأقل ينهيها وقد حقق اأكر 
عدد من اأهدافها �س��واء املعلنة اأو ال�س��رية ، وهنا 
يكمن �س��ر تف��وق اليمني��ني رغم ما اأ�س��اب بالدهم 
من تدمر وتخريب �س��تظل اآثاره لع�سرات ال�سنني 
، وعن��د هذه النقط��ة لبد اأن ت�س��ع يف اعتبارك اأن 
ه��وؤلء ن��وع م��ن الب�س��ر حتم��ل انقط��اع الكهرباء 
وانع��دام املي��اه العذب��ة مثال ملدة ثالث �س��نوات ، 
فما بال��ك باجلوع واملر�ص والعط���ص ومعاناة مع 
الكولرا وحمى ال�سنك لدرجة قالت عنها التقارير 
العاملي��ة اإنها اأ�س��واأ كارثة حتل ب�س��عب 
عل��ى م��دى التاريخ ) مليون م�س��اب 

ا  ل��ر لكو ( .با
و 

يف 

ح�س��ابات احلرب ت�ستطيع قوى التحالف اأن تنهى 
الوج��ود املادي لكل ما هو ع�س��كري يف اليمن ولكن 
اأن يتمكن اليمنيون من �س��ناعة �سواريخ بال�ستية 
اأو تطويره��ا وكذل��ك اإن�س��اء قواع��د دف��اع ج��وى 
متطورة فتلك اأكر هزية قد ل يح�س��ب لها ح�س��اب 
حتى اأثن��اء احلرب ولكنها �س��تكون اأه��م بند على 
اأجندة اأي مفاو�س��ات لوقف احلرب ومن ذا الذى 
�س��يتخلى عن �س��واريخه ودفاعات��ه اإن مل يطمئن 
لأ�س��باب وج��وده اآمن��ا مطمئنا ق��ادرا على حماية 

نف�سه !
اأن ت�س��مع  وف��ى ح�س��ابات احل��رب ت�س��تطيع 
وترى ب�س��دق اأو بكذب مدى اخل�س��ائر الب�س��رية 
الت��ي حلقت باليمنيني ) م�س��لحني ومدنيني ( اإزاء 
التعر�ص للق�س��ف اأو القتت��ال على الأر�ص ولكنك 
وبنف���ص الدرج��ة يج��ب اأن ت�س��ع اإل��ى جانب هذا 
العتب��ار م�س��اهد الآلف الذين يتطوع��ون للدفاع 
عن بلدهم وم�ساهد تدريبهم وا�ستيعابهم لالأ�سلحة 
الت��ي يحملونه��ا ، واإل��ى ج��وار ذلك اأي�س��ا ينبغي 
اأن ت��رى كي��ف ملقاتلني حف��اة اأن يجت��ازوا مواقع 
ع�س��كرية حم�سنة داخل العمق ال�سعودي اأو على 
خط��وط املواجه��ة يف 22 جبه��ة م��ع ما يق��ال لها 

قوات املقاومة .
وف��ى ح�س��ابات احل��رب لب��د واأن تنظ��ر اإل��ى 
م�س��توى ال��روح املعنوية ل��دى املدني��ني والقوى 
اأول  وم��ن   ، للمقاتل��ني  احلا�س��نة  ال�س��عبية 
نظ��رة ورغ��م ال�س��م ال��ذى تبث��ه كتائ��ب الخوان 
الإ�س��الحيني املحرفة اإعالمي��ا وخمابراتيا اإل اأن 
جمتمع �س��نعاء واملحافظ��ات التي ي�س��يطر عليها 
رج��ال اجلي���ص واللجان اأو ما ي�س��مى ا�س��طالحا 
) ميلي�س��ا احلوثي و�س��الح ( ه��ذا املجتمع ما زال 
متما�س��كا وقادرا على ال�س��مود امل��ادي واملعنوي 
رغ��م الأمل والقهر وال�س��عور بالظلم نتيجة تخاذل 

كل قوى الإن�سانية يف العامل اأمام ماأ�ساتهم .
وفى ح�سابات احلرب لبد من الركيز على �سكل 
احلياة يف دولة اأو �سبه دولة والنظر مبنظور خمتلف 
اإل��ى طبيع��ة احلي��اة اليومي��ة ، هل م��ا زال هوؤلء 
النا���ص يبيعون وي�س��رون ؟ هل م��ا زالوا يذهبون 
اإلى امل�ساجد ؟ هل ما زالوا يتنف�سون �سهيقا وزفرا 
كبقي��ة خلق اهلل ؟ وهنا اأق��ول لك : اإن هوؤلء النا�ص 
م��ا زال��وا قادرين عل��ى القيام مبظاه��رات مليونيه 
يف قل��ب قل��ب �س��نعاء يف ظ��ل حتلي��ق للقا�س��فات 

واأقول   ، ل��ك املعادية 

:ن�س��اوؤهم وبناته��م يتظاه��رن باأع��داد ق��د تف��وق 
اعداد الرجال واأنهن قادرات على ال�س��راخ باملوت 
لأمريكا وقادرات على غناء الزوامل كالرجال متاما 
، وه��ن املتحفظ��ات من��ذ ع��دة اآلف من ال�س��نني ، 
واأق��ول لك اإن يف اليم��ن األف اأم ت�س��تقبل زوجها اأو 
ابنه��ا ال�س��هيد بالزغاريد ، واأ�س��يف ل اأحد يعرف 
كي��ف تتوف��ر له��وؤلء املتحفظات �س��بل العي�ص بعد 
فق��دان العائل ول اأحد يع��رف كيف مير اليوم على 

اأبنائه واأ�سرته .
يف ح�س��ابات احلرب على اليمن عوامل كثرة ، 
ولكن اأخطرها اأن تذهب اإلى حرب لإ�سعاف عدوك 
اأو لك�س��ر �س��وكته وثنى اإرادته فاإذا بك تخ�سر كل 
اأهدافك والأ�س��واأ من ذلك اأن ي�ستقوي عدوك عليك 
فت�س��بح له اأف�س��لية حتديد وقت اإنه��اء املعارك . 
وف��ى احلالة اليمنية ل ي�س��تطيع اأحد اأن مين على 
اليمنيني ) احلوثيني ( كما ي�سميهم الإعالم العاملي 
باأن لهم �س��ديق اأو داعم ، ول حتى اإيران وال�سني 
ورو�سيا وكوريا ال�سمالية وهى القوى التي تناوئ 
اأمريكا يف العامل ، ول ي�ستطيع اأحد اأن يطالبهم برد 
اجلمي��ل وهذه حقيق��ة موؤكدة ، ول ي�س��تطيع اأحد 
اأن ي�س��غط عليهم باملعنى ال�سيا�س��ي اأو الأخالقي 
لتب��ادل ال�س��غوطات فهوؤلء ب�س��ر خلق��وا ليجدوا 

العدو من اأمامهم والبحر من خلفهم .
عندما التقيت بال�سيد حممد على احلوثي وكان 
حينه��ا رئي�س��ا للجنة الثورية وكان ي�س��كن ق�س��ر 
الرئا�سة يف �س��نعاء انده�ست جدا عندما قال يل اإن 
العرب �سيت�ساحلون يوما ما ولكن العدو احلقيقي 
لليم��ن وامل�س��لمني هما اأمري��كا واإ�س��رائيل ، وقتها 
كان��ت طائ��رات ال�س��عودية والإم��ارات مت��رح يف 
�سماء �سنعاء ، وكانت اأبواق اخلارجية المريكية 
تقول اأنه لبد من حل �سيا�سي لالأزمة اليمنية وكان 

ذلك منبع ده�ستي.
يف اليم��ن اأن��ت يف بل��د الده�س��ة املحم��ل بع��بء 
تاريخ��ي اأثق��ل كاهل��ه ، اأنت يف بلد يتط��ور ببطيء 
ا�س��تجابة للع�س��ر ولكن��ه مل يتخ��ل اأب��دا ع��ن كل 
�س��يء وج��د نف�س��ه عليه من��ذ الن�س��اأة الأولى قبل 
اآلف ال�س��نني ، يف اليم��ن اأنت اأمام �س��عب خمتلف 
اأعم��ق اختالف��ا  ومقاتل��ني خمتلف��ني و�سيا�س��يني 
و�سعوبا وقبائل يف �سعب واحد . ومع ذلك ي�ستطيع 
الكث��رون مم��ن م��ا زالوا حم��ل اح��رام لديهم اأن 
يوا�س��وهم واأن يعزوهم واأن يطلبوا منهم الدخول 
يف حوارات منطقية واأن يطالبوهم بتقدمي 
تنازلت لوقف م�سل�س��ل ال��دم والنار 
اليمنية  وه��م بطبيعته��م 

�سي�ستجيبون .

كتابات

عن األمريكية اللعينة .. 
عابد املهذري
اأ�س��قطها اأبطال اليمن يف �س��واحي العا�س��مة �س��نعاء .. لت�سقط 
معها اأ�س��ياء كثرة : قوة العدو وهيبة ال�س��الح الأمريكي . وتطر 
وترتف��ع مكانه��ا اجن��ازات ابطالن��ا وترقى اإل��ى ال�س��ماوات العلى 
.. هيب��ة  وقوة و�س��معة جي�ص وجلان �س��عبية ت�س��طر عل��ى اأر�ص 

املعركة اأروع مالحم الن�سر .
جت�س�س��ية اأمريكي��ة ملعون��ة .. كانت تعربد يف �س��مائنا .. جتمع 
املعلوم��ات .. تلتقط ال�س��ور .. تر�س��د م��ا يتحرك عل��ى الأر�ص .. 
تر�س��ل اإحداثي��ات الق�س��ف لط��ران الع��دوان .. اأ�س��قطها الأبطال 

�سباح اأم�ص ليكون يوم اأم�ص تاريخا ل ين�سى يف حياة اليمنيني .
طائ��رة اأمريكي��ة حديث��ة ذات تقني��ات عالية وكب��رة احلجم .. 
�س��ارت جمرد حطام ونران م�س��تعلة حتت اقدام ال�س��عب اليمني 
ال��ذي تخر راكع��ة حتت اأقدام مقاتليه ال�س��جعان ؛ اأعتى تر�س��انة 
اأ�س��لحة الع��امل وتندح��ر من اأم��ام باأ���ص اليماني��ني ؛ جيو�ص نحو 

ع�سرين دولة مدججة برا وبحرا وجوا .
اأمريكي��ة اإجرامية .. �س��اركت م��ع حتالف اململكة ال�س��عودية يف  
جرائم قتل اأطفال ون�س��اء وابناء هذا الوطن البرياء .. ا�س��طادها 
�س��اروخ مين��ي لته��وي وت�س��قط وتتحط��م .. كعن��وان ل�س��قوط 
لته��اوي حل��ف  .. وكموؤ�س��ر  لدموي��ة  ال�س��يطانية  المراطوري��ة 
الع��دوان على اجلمهورية اليمنية .. وكدليل على ان حطام طائرات 
الأمري��كان واخلاليج��ة ير�س��م يف الأف��ق مالم��ح النت�س��ار اليمني 
القادم .. اأ�س��قطنا الأمريكية وه��ي حتلق يف الأعلى .. لنعلوها نحن 
؛ وي�س��بح الأعداء يف اأ�س��فل �س��افلني .. اأحرقه��ا اليمنيون لتحرق 
اأح��الم ع��دو اليمن .. �س��ارت دخانا يت�س��اعد يف الهواء .. لي�س��عد 
العنف��وان اليماين اإلى الأعايل ويطول �س��موخ املواطن اليمني فخرا 

وثقة واعتزازا عنان ال�سماء .

سقطت الطائرة »!!!
علي الصنعاني
امتالك تقني��ة تطوير الدفاعات اجلوية ام��ر مرعب لالأعداء ،لن 
هذه التقنية من ا�س��عب التقنيات على الطالق فهي ت�ستهدف هدفاً 
متحركاً ولي�ص ثابتا وحتتاج لتقنيات ر�س��د وردارات على الر�ص 
واط��الق حمك��م ،  مل تتمك��ن دول كب��رة وم�س��تقلة له��ا وزنها من 
الو�س��ول اإلى مثل ما و�س��لنا الي��ه اليوم من تقنيات رغم �س��خامة 
امكاناتها ،  اذا ما ا�س��تمرت عمليات التطوير حتى ن�س��تطيع حتييد 
الطائرات متاماً واخراجها من املعركة �س��تكون الطامة الكرى على 
الع��دوان واذنابه فلول �س��الح جو التحالف ل��كان اجلي�ص واللجان 
ال�س��عبية من ال�س��هر الول يف �س��وارع دبي و�س��الح ال�سماد يحكم 

اخلليج من برج خليفة »!
ه��ل �سن�س��تطيع امت��الك تقنيات اكر تط��ورا يك��ون يف مقدورها 
اخراج �س��الح اجلو من املعركة نهائياً واإخالء �س��مائنا من عربدتها 

يف وقت قريب؟
البداي��ة م�س��جعة جدًا جدًا وان ا�س��تطعنا فعل ذلك ان �س��اء اهلل 

�سنك�سر امل�ستحيل و�سن�سنع املعجزة »! 
حينها �س��اأكتب لكم من�سور كل ا�س��بوع من �ساحل خليجي ا�سف 

لكم فيه جمال منظر كل �ساحل عند الغروب ،

تواضع الكلمات وعظمة اإلجناز
Zaid Razhi

* اإ�سقاط طائرة ا�ستطالع حديثة : اإجناز عظيم متكامل..
* اأن تكون اأمريكية : اإجناز نوعي.. * على اأيدي �سعث غر :

ترقية من اإجناز اإلى �سفعة عنيفة.. * ب�سالح طورته عقولهم :
�سفعة غري م�سبوقة.. * يف م�سرح ي�سيطر عليه اخل�سم 100% 

: ترقية من �سفعة للخ�سم اإلى اإحلاق العار به..
* اأن يكون لطائرات ال�ستطالع اليمنية دور يف ذلك :

و�سمة عار يف جبني الأمريكي
ل تقدر الأيام على حموها..

* بعد ثالث �سنوات عدوان, ح�سار, جتويع, قتل, اأوبئة :
اأ�سطورة ؟     معجزة ؟     من عجائب الدنيا ؟

يا لتوا�سع الكلمات !!
* لو مل تكن حادثة اليوم, اإل ذبابة .. نعم, جمرد ذبابة

ت�سقطها من متغطر�ص مغرور، بحجم غطر�سة وغرور الأمريكي
لكان يف هذا اإجناز عظيم كامل غر منقو�ص، فما بالك باإجناز يتم 
ت�س��جيله, باإ�سقاط هيبته , وم�سدر فخره وغروره وتعاليه, جهارا 

نهارا واأمام العاملني، باحليثيات الواردة اأعاله !!

و أكثر منها ، لدينا 
الشجاعة و اجلرأة

مختار الشرفي
المر الكرث اهمية يف ا�سقاط الطائرة الأمريكية بعد متكن اأن 
ان�سار اهلل من ا�سقاطها ، هو ما ك�سفته العملية من اأن ان�سار اهلل 
ميلكون ال�سجاعة و اجلراأة على ا�سقاطها و العالن عن انهم من 
ا�سقطوها ،، و هذا ما يجعل المريكي يف موقف �سيء جدا يف هذا 
العدوان على اليمن ، و لذلك ما يزال المريكي ملتزما بال�س��مت 
و مل يتحدث عما ا�س��اب طائرته ، حتى يكون روؤية �سيا�س��ية و 

ع�سكرية لتوظيف احلادث و من دون ان يبدوا مت�سررا منه ..
الطائ��رات المريكي��ة حتل��ق و تقات��ل يف مناط��ق متعددة يف 

الع��امل و تواج��ه او ت�س��دم بق��وى لديه��ا امكاني��ة 
ا�س��قاطها ، لك��ن مل يتج��راأ اأحد عل��ى اإ�س��قاطها رغم 
عربدته��ا باجلميع ، األ ي�س��تطيع اجلي�ص ال�س��وري او ايران او 
رو�س��يا او حزب اهلل ا�س��قاط الطائرات المريكي��ة التي يقولون 
اإنها تقاتل اإلى جانب داع�ص يف �س��وريا و العراق و يقولون اإنها 
من ت�س��ببت ب�س��يطرة داع�ص على جبل الردة يف دير الزور بعد 
ق�س��ف الطائرات المريكي��ة ملواقع اجلي�ص ال�س��وري يف اجلبل 
ما ادى اي�س��ا اإلى حما�س��رة مطار دير الزور الع�سكري من قبل 

داع�ص ..
اإن اتخاذ القرار باإ�س��قاط طائرة امريكي��ة يف اليمن و التنفيذ 
هو المر الهم ، و الذي �س��يقف العامل امامه كثرا ، لقد ام�س��ك 

ان�سار اهلل بلحية متثال احلرية و هزوا راأ�ص امريكا ،،
بعد اأن اطلقت كوريا ال�سمالية ل�سواريخها البال�ستية و اجرت 
جتربة بقنبل��ة هيدروجينية دون اك��راث لتهديدات و عقوبات 
امركا ، بداأت كوريا ال�س��مالية تتعامل بجديه مع الت�س��ريحات 
املعادي��ة لكوري��ا ال�س��مالية و التي ه��ددت فيها امركا ب�س��حق 

 ، وزي��ر و كوري��ا  ا�س��طر 
كوري��ا  لالإع��الن خارجي��ة  ال�س��مالية 

عن ان بالده �س��تقوم باإ�س��قاط الطائرات المريكية حتى و ان مل 
تكن يف املجال احليوي لأجواء بالده ، و من هذا الت�س��ريح نفهم 
اأن التهديدات الكورية ال�س��مالية ب�س��رب القاع��دة المريكية يف 
جزيرة غوام او اطالق ال�س��واريخ البال�س��تية من فوق اليابان 

مل تكن مب�ستوى و قوة التهديد باإ�سقاط الطائرات المريكية ..
اأن يق��وم اأن�س��ار اهلل باإ�س��قاط الطائرة المريكي��ة لي�س امرا 
عادي��ا يف اط��ار الع��دوان عل��ى اليم��ن ، و �س��يكون ل��ه تداعيات 
كب��رة و مهمة �س��تلزم المريكي و ال�س��عودي عل��ى ان يبحثوا 
حلل للم�س��تنقع الذي يت�س��ح انهم يغرقون في��ه اكر و اكر مع 
كل جديد يعلن عنه ان�س��ار اهلل يف هذه املعركة و مع كل مفاجاأة 
بال�س��تية و اجناز دفاعي يد�س��نونه يف ميدان املعركة بكل جراأة 
و �س��جاعة و ا�س��رار ، و حتد لهذا الع��دو الهمجي الذي ل يفهم 

اإل اذا تاأمل جدا ..

سيدي سيدي 
والداعشي وين اصيده 

توفيق هزمل
يف جبل هيالن اأو و�س��ط وادي عبيدة ؟؟ يف 
جبل هيالن ، كان اخليار ، على ح�س��ن اليمن 
و�س��ده املني��ع املكون م��ن ثلة م��ن املوؤمنني ، 

انطلق الزحف العظيم الذي اأ�س��تمر التح�سيد 
ل��ه من قبل القوات الإماراتية ومرتزقتها على 
م��دار اأكر م��ن ثالث��ة اأ�س��هر .. باحل�س��ابات 
والغط��اء  الزح��ف  حج��م  كان  الع�س��كرية 
الناري اجل��وي والري كفيال باأ�س��قاط دولة 
ولي���ص فقط جب��ل  ولكن بح�س��ابات املوؤمنني 
كان��ت النتيجة حم�س��ومة ، يعرفونه��ا منذ اأن 
عرفوا هدى اهلل وامل�س��رة القراآنية ، لقد اأبلغ 
بنتيجة النهائية ل�سراع احلق والباطل فاطر 
ال�سماوات والأر�ص ، هذه النتيجة هي جواب 

ل�سرط , ماهو ال�سرط ؟ ؟
ت��ويل اهلل ور�س��وله والذي��ن اآمن��وا  لقول��ه 

َ َوَر�ُسوَلُه َواَلِّذيَن اآَمُنوا  تعالى ) َوَمْن َيَتَوَلّ اهلَلّ
ِ ُه��ُم اْلَغاِلُب��وَن ( اإذاآ النتيج��ة  َف��اإَِنّ ِح��ْزَب اهلَلّ
حم�س��ومة والن�س��ر اأكيد ل��كل موؤمن متويل هلل 

ور�سوله والذين امنوا . 
ف��روح الر�س��الة املحمدي��ة تتمح��ور حول 
مركزية الولية والتويل كعمود للدين و�س��رط 

لقبول اأميان املوؤمنني وعملهم ؛
لالإ�س��الم  املزعوم��ة  اخلم�س��ة  الأركان  كل 
ل ت�س��اوي �سيئا اأمام ق�س��ية الولية والتويل 
َه��ا اَلِّذي��َن اآَمُنوا َل  بدلي��ل قول��ه تعالى : َي��ا اأَُيّ
��اَرى اأَْوِلَياَء َبْع�ُس��ُهْم  َتَتِّخ��ُذوا اْلَيُهوَد َوالَنّ�سَ
ُه ِمْنُهْم اإَِنّ  َنّ نُكْم َفاإِ اأَْوِلَياُء َبْع���صٍ َوَمن َيَتَوَلُّهم ِمّ

��نَي .. ي��ا اأيها الذين  امِلِ َ َل َيْه��ِدي اْلَق��ْوَم الَظّ اهلَلّ
اآمنوا  ماذا تعني ؟ ؟ اأي من اأمن باهلل ور�سوله 
ومالئكته وكتبه واليوم الآخر واأقام ال�س��الة 
واأدى ال��زكاة وح��ج البيت و�س��ام رم�س��ان 

وجاهدوا يف �سبيل اهلل ...الخ 
ه��وؤلء الذي��ن امن��وا اإن اتخ��ذوا اليه��ود 
والن�س��ارى اأولياء فاإنهم منهم اأي اأ�سبح كل 
عمله��م وجهادهم هباء منث��ورا وحكمهم حكم 

اليهود والن�سارى فالكل ظامل. ..
ولكن ما هو مفهوم التويل وماذا يعني ؟ ؟

هذا ما �ساأحاول الإجابة عنه يف قادم الأيام

إبراهيم سنجاب  واح���������ت���������رق���������ت أم��������ري��������ك��������ا ف����������ي ص�����ن�����ع�����اء 
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الدفاعات اجلوية اليمنية تصيب 
وزارة الدفاع األمريكية بالصدمة 

اأك����د نائ��ب الناط��ق الر�س��مي للقوات امل�س��لحة 
را�س����د عزي����ز اأن اإ�س��ق��اط الدفاع����ات اجلوي����ة 
التابع����ة للجي�����ص واللج����ان ال�س��عبي��ة لطائ��رة 
التج�س�����ص الأمريكي��ة “ام كي����و 9 “يف العا�س��مة 
ع�س��كرية  علمي��ة  لأبح��اث  ثم����رة  كان  �س��نعاء 
متوا�سلة..  واأ�ساف عزيز اأن هذا الإجن��از النوعي 
غ��ر امل�س��بوق يف جم��ال الدف��اع اجل��وي �س��يغر 
املعادلة الع�س��كرية خالل الفرة القليلة القادمة.  .   
واأ�س��ار نائ��ب الناط��ق الر�سم��ي للق��وات امل�سلحة 
اإلى اأن �س��الح اجلو اليمني �سي�س��هد خ��الل الف��رة 
القليل����ة القادم����ة تط��ورًا كب��رًا و�س��يعم��ل ع��لى 
حتييد �س����الح اجل��و للعدوان وبن�سب��ة 85% من 

عملياتها اجلوية العدوانية �سد اليم��ن.. 
واأ�س����اف عزي����ز اأن الطائ����رة الأمريكي��ة التي 
كان��ت تق����وم بعملي��ة ر�س����د للمن����ازل والأهداف 
املدني��ة بالعا�سم��ة �سنعاء بتحك��م مبا�سر من قبل 
غرفة عمليات يف ال�سعودية مت ا�ستهدافها واإ�سقاطها 

عل��ى  وه��ي 
 7  –  6 بع��د 

م��ن  م��رات  كيل��و 
الأرا�سي اليمنية.   

وتكم����ن اأهمي��ة هذا الإجن����از اجلوي 
النوع��ي والكب��ر لل�س����الح اجل����وي اليمن��ي يف 
اأن��ه ج��اء يف ظل ح�س����ار بري وبح��ري وج��وي 
و�س��يبقى مقدم����ة لإجن��ازات ك��رى �س��يلم���ص 
نتائجه����ا الإيجابية اليمنيون كافة يف امل�س��تقبل 
القريب.. الع��راف الأمريكي:� اعرفت وزارة 
الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ب�س��قوط طائرة 
اأمريكي��ة ب��دون طي��ار، غ��رب اليم��ن، الأح��د 
املا�س��ي.. وق��ال املتح��دث با�س��م البنتاغ��ون 
امليج��ور اأدري��ان رانكني جال��واى "يف بيان اإن 
الطائ��رة من طراز اإم كيو9- رير"، �س��قطت 
غرب اليمن دون اأن يحدد املكان الذي �سقطت 
فيه، واكتفى بالقول اأن الواقعة قيد التحقيق.
واأ�سار اإلى اأن البنتاغون ي�ستخدم “رير” 
للقي��ام بعملي��ات ال�س��تخبارات واملراقب��ة 
وال�س��تطالع، مب��ا يف ذلك الق�س��ف املبا�س��ر 

لأي هدف تر�سده على حد قوله .

مواصفات 
طائرة ام كيو 9 

األمريكية 
ُتع��د طائ��رة ال��درون ام كيو 9 م��ن اأكر 
واأح��دث الطائ��رات الأمريكي��ة ب��دون طيار 
مبوا�س��فات تكنولوجية عالي��ة وقيمتها 56 

مليون دولر اأمريكي.
ويبل��غ طولها 11م وعر�س��ها مع الأجنحة 
20م وارتفاعها عن الأر�ص قرابة 4م ووزنها 

فارغة اأكر من طنني.
و�س��نعتها �سركة جرنال اأتوميك�ص الأمريكية 
حتل��ق مب�س��افة 1850ك��م دون الت��زود بوقود 
اإ�س��ايف وميكنها القي��ام مبهام متع��ددة وجمهزة 
بنظام رادار ينقل البيان��ات لعدد من الطائرات اأو 

املواقع الأر�سية.

مل��ا يقارب ث��الث �س��نوات م��ن الع��دوان ال�س��عودي المريكي خا�ص ..احلقيقة
عل��ى اليمن وبدء عملي��ات الرد والردع من قب��ل اجلي�ص واللجان 
ال�سعبية، كان لالإعالم احلربي اليمني دور كبر يف ك�سف ما يدور 

يف ميادي��ن املعارك، والذي ا�س��تطاع التغلب على ت�س��ليل قنوات 
العدوان ذات المكانيات الهائلة . 

فمن��ذ الطلق��ة الول��ى يف عملية الرد والردع �س��د ق��وى الغزو 
ومرتزقته��م، وثق��ت عد�س��ات الع��الم احلرب��ي، وتعمل عد�س��ة 
الإع��الم احلربي على توثيق ون�س��ر حيثيات املعارك واخل�س��ائر 
الت��ي يتكبدها الع��دوان ومرتزقته  يف خمتل��ف اجلبهات الداخلية 
ويف جبه��ات م��ا وراء احل��دود داخ��ل مناط��ق ومواق��ع الع��دو 

ال�سعودي.
ومن �سمن ما وثقته كامرا الإعالم احلربي ت�سجيالت م�سورة 
للع�س��رات من ا�س��رى اجلنود ال�سعوديني ممن ا�س��رهم جماهدو 
اجلي�ص واللجان ال�س��عبية يف املعارك التي تدور داخل الرا�س��ي 
ال�سعودية ، حيث ف�سحت الت�سجيالت امل�سورة لالأ�سرى التكتيم 

والت�سليل الإعالمي لدولة العدو ال�سعودي وقنواته.
وخ��الل الي��ام املا�س��ية اأعر���ص الإع��الم احلربي ت�س��جيالت 
م�س��ورة لعدد من ال�س��رى ال�سعوديني والتي �س��نتطرق اليها يف 

هذا املقام ب�سكل خمت�سر .     
جلندي��ني  م�س��ورة  م�س��اهد  احلرب��ي،  الإع��الم  وزع  حي��ث 
�س��عوديني مت اأ�س��رهما على اأي��دي اجلي�ص واللجان ال�س��عبية يف 

جبه��ة جنران بعد اأي��ام من عر�ص م�س��اهد لأ�س��رين اآخرين من 
اجلي�ص ال�سعودي يف معارك ما وراء احلدود.

واأظهرت امل�ساهد اأ�سرين من اجلنود ال�سعوديني هما اجلندي 
الأ�سر عادل متعب الر�سيدي، واجلندي الأ�سر عبد املح�سن فهد 
الغامدي من جنود اللواء ال�س��اد�ص مت اأ�سرهما يف تبة رعد بقطاع 

جنران.
وقد اأ�ساد الأ�س��ران مبعاملة اأبطال اجلي�ص واللجان ال�سعبية 
وبعث��ا ر�س��ائل الطماأن��ة لأهاليهم مطالب��ني احلكومة ال�س��عودية 
مبتابعتهم والتعجيل يف تبادل ملف الأ�س��رى ووقف العدوان على 

اليمن.
وكان الإع��الم احلرب��ي ق��د وزع الأ�س��بوع املا�س��ي م�س��اهد 
لأ�سرين من اجلنود ال�سعوديني هما اجلندي الأ�سر ذعار مطلق 
العتيب��ي وهو من كتيبة امل�س��اة العليا اللواء ال�س��اد�ص والرقيب 
الأ�س��ر عبداهلل بن علي ال�سيلي �س��احب الرقم 466329 برتبة 

رقيب، واللذان مت اأ�سرهما يف قطاع جنران.
وكان اجلي�ص واللجان ال�س��عبية قد اأعلنا خالل الأيام املا�سية 
عن وقوع اأ�س��رى �سعوديني يف قب�س��تيهما اإثر معارك وقعت فيما 

وراء احلدود. 

في اليمن:  أسلحة القوات اجلوية األمريكية تتحول إلى رماد
خاص ..احلقيقة

�صاهلد اجلميلع م�صاهلد الفيديلو وال�صلور والتلي وزعهلا الإعلام احلربي مبا 
يثب�ت بال�س�كل القاط�ع ا�س�قاط  الدفاع�ات اجلوي�ة للجي��ش اليمن�ي واللجان 
ال�س�عبية ، طائرة جت�س�س�يه اأمريكية من ط�راز )اإم كيو9( بدون طيار يف �س�ماء 
العا�سمة �سنعاء، وهو ما ا�ساب قنوات ومتحدثي قنوات وقوات العدوان واالدارة 

االمريكي�ة باخلر�ش والتخبط يف ت�رصيحاتهم الهزيلة .. اأتت العملية النوعية 
للدفاع�ات اجلوية اليمني�ة عقب اأ�س�اره قائد ثورة ال�21 من �س�بتمرب 

ال�س�يد عب�د امللك ب�در الدي�ن احلوثي يف خطاب�ه يف 20 
�س�بتمرب املن�رصم اإل�ى متكن الدفاعات اجلوي�ة اليمنية من 

تطوي�ر اإمكاناته�ا وقدراتها يف مواجه�ة التكنولوجيا احلربي�ة االأمريكية التي 
ت�س�ن عدوانا على اليمن منذ اأكرث من عامني ون�س�ف.. حي�ث تعمل قوة الدفاع 
اجل�وي لدى اجلي�ش واللجان ال�س�عبية على تطوير قدراته�ا، ومتكنت موؤخرا من 
ا�س�قاط عدد من طائرات التج�س��ش التابعة للعدوان ال�س�عودي االأمريكي، كما 

متكنت من اإ�سابة عدد من طائرات اإف16 وا�سقطت بع�سها.

اإلعالم احلربي يتفنن في نقل حيثيات املعارك رغم التضليل اإلعالمي لقنوات العدوان

نوع الرادار الذي أسقط الطائرة األمريكية ام كيو 9 
تدور كثري من ال�سكوك حول عملية ا�سقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار من اجليل الرابع يف 
�سماء �سنعاء .. عملية ا�سقاط الطائرة من نوع ام كيو 9 �سكل �سدمة كبرة  لدى وزارة الدفاع 

المريكية كون ان هذه الطائرة ل ميكن للرادار ان يقوم باكت�سافها .
ت��دور كثر من ال�س��كوك حول ا�س��تخدام اجلي�ص واللجان ال�س��عبية  لأحد اأن��واع الرادارات 
ال�س��وفياتي الق��دمي والذي يع��رف لدى دوائ��ر الغرب با�س��م  p-18 الذي يعم��ل على موجات 

طويلة مما عزز من امكانية الك�سف لكثر من الأهداف ال�سعبة والغر مرئية
 هذا النوع  من الرادارات كان له دور ال�س��بق يف ا�س��قاط طائرة ال�س��بح المريكية F117  يف 

عام 2004، يف بلغراد، والذي جنح يف مت تدمر الهدف خالل 18 ثانية . 
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عبدالله مفضل الوزير> 
مل يبق��ى لل�س��عودي اأي �س��يء يحاف��ظ ب��ه عل��ى الروح 
املعنوية جلي�س��ه ومرتزقته �سوى اأخبار �سراء الأ�سلحة 

املتطورة واحلديثة حلماية اأر�سه من باأ�ص اليمنيني.
ال�س��فقات الت��ي برمها حممد بن �س��لمان باأك��ر من 400 
ملي��ار دولر ذهبت اأدراج الرياح والتي كان من �س��منها 
منظومة ثاد والقنابل دقيقة الإ�س��ابة التي منعها اأوباما 
يف وق��ت �س��ابق و�س��لمها ترام��ب للمهافيف وبر�س��وا ما 

اخرجوا
يف العدوان على اليمن ا�س��تهلكت ال�س��عودية كل اأوراقها 
والدبلوما�س��ية  والثقافي��ة  وال�سيا�س��ية  القت�س��ادية 
حتى ا�س��طر �س��لمان ان يقوم باأول زيارة مللك �س��عودي 
الى مو�س��كو عل وع�س��ى تق��دم له حماية بعد ان ف�س��لت 

الوليات املتحدة بكل عظمتها.
ل�س��نا ياأجوج وماأجوج يبحث ال�س��عودي عن من يجعل 
بيننا وبينه �سدا يحميه من باأ�ص القوة ال�ساروخية التي 
ل��ن تعج��ز يف اخ��راق منظومة ا���ص400 الرو�س��ية كما 

جنحت يف اخراق منظومة الباتريوت ومنظومة ثاد.
دللة الزيارة و�س��واء مت �س��راء املنظوم��ة اأم ل، يف اأنها 
تبني لنا اأن تهديدات ال�سيد الأخرة اأرعبتهم رعبا كبرا 

وان القت�ساد ال�سعودي بات مهدد تهديدا كبرا.
واي�س��ا جناح القوة ال�ساروخية يف هزمية التكنولوجيا 

الغربية والعقل الغربي حتى ا�س��طرت اأمريكا اأن ت�سمح 
لل�س��عودية ان تذه��ب ال��ى اح�س��ان بوت��ني ليق��دم له��ا 

منظومة ا�ص400 الدفاعية.
ل اأعتقد اأن بوتني �س��يبيع املنظومة من ال�س��عودية لأنها 
�س��تقدمها لالأمريك��ي لفكفكته��ا وا�ستن�س��اخها وتطويرها 
خا�سة يف اعتاب خما�ص احلرب العاملية القادمة، وامنا 
اأرادت ال�سعودية اأن تروج لهذا اخلر لتك�سب يف احلرب 
النف�س��ية فقط وحتى لو باعتها فبالن�سبة لليمن فال جديد 
�س��وى اأن الق��وة ال�س��اروخية ل��ن تعج��ز ع��ن اخراق 
املنظومة الرو�س��ية وعندها ماذا �سيتبقى لل�سعودية من 

منظومة حتميها؟ وماذا �ستفعل.
يف اأعق��اب ه��ذه الزي��ارة نحذر م��ن الأ�س��وات املروجة 
لأخبار ذهاب ال�سعودية والإمارات نحو اإيقاف العدوان 
فخطوة �س��لمان الأخرة تثبت عك�ص ذلك وتدخل كل من 
يروج لأخبار وقف العدوان يف دائرة ال�ستفهام مهما كان 
موقع��ه و�س��فته.. ويف املجمل ما يح��دث يعك�ص لنا مدى 
حجم النت�س��ار املعنوي الذي حتقق بف�سل تعاظم قوة 
اليمن ال�ساروخية حتى �سارت تناف�ص وت�سارع الكبار، 
ومل نكن ن�سل الى هذه املرحلة حتى لو قعدنا مليار �سنة 

�سوئية يف ظل النبطاح والعمالة والو�ساية.

رحلة احليزبون املفزوع
حمير العزكي> 
الى عا�س��مة القيا�سرة ، روما الثالثة ، بي�ساء ال�سخر 
، الى مو�س��كو رو�سيا ، دفعت ت�س��ريحات ال�سيد القائد 
عبداملل��ك بن بدرالدين احلوثي حفظه اهلل ، �س��يد الوعد 
ال�س��ادق وقائ��د املوؤمن��ني املجاهدي��ن و ما �س��بقها من 
انت�س��ارات وجناحات يف ا�س��تهداف العمق ال�س��عودي 
بريا و بال�س��تيا , وما تالها من اجنازات توجها ا�س��قاط 
الطائ��رة الأمريكي��ة و من��اورات برية وبحري��ة نوعية 
، كل ذل��ك دف��ع بالعج��وز اخل��رف العاه��ر املتهت��ك ، 
احليزبون الأ�سواء �سمعة وخلقا الى الرمتاء يف ح�سن 
الدب الرو�سي ، باذل مبتذل الإغراء ، وطالبا م�ستنجدا 

الحتماء ، ولهذه الزيارة وجمرياتها دللت وا�س��ارات 
نحاول ا�ستجالء واي�ساح بع�سها .

كان��ت مرا�س��يم ال�س��تقبال يف ه��ذه الزي��ارة على غر 
املتوقع واملعتاد فلم يكلف بوتني نف�س��ه عناء ا�ستقبال 
�س��لمان الزهامي��ر لأن��ه يعرف م�س��بقا �س��بب الزيارة 
وحج��م اخلوف والف��زع الذي دفع به الي��ه على عجال 
فل��م يع��د النف��ط وامل��ال ال�س��عودي دافع��ا حلف��اوة 
ال�س��تقبال لأن الرعب الذي انتجته ال�سربات اليمنية 
البال�س��تية املوفقة كفيل بجلبه وا�س��تحالبه و�س��مان 
املوافقة على تزويد النظام ال�س��عودي باأنظمة دفاعية 
ق��ادرة على اإيقاف ق��وة الردع اليمنية البال�س��تية اأهم 
بكث��ر من نقا���ص بروتوكولت ال�س��تقبال وكاف جدا 
ا�س��تقبال عم��دة مو�س��كو ولو انتدبت رو�س��يا ا�س��غر 
موظف يف خارجيتها لال�س��تقبال ملا اعر�ص �سلمان ول 

حتى ناق�ص ذلك

اأثبتت الزي��ارة جناح قوة الردع ال�س��اروخية اليمنية 
يف اخ��راق انظمة الدفاع المريكي��ة املتطورة املتمثلة 
يف منظوم��ات الباتريوت باهظة الكلفة وذائعة ال�س��يت 
، والتي عجزت عن �سد ال�سواريخ البال�ستية امل�سنعة 
واملط��ورة واملحدث��ة حملي��ا بخرات وكف��اءات مينية 
خال�س��ة ، اأحرج��ت ال�س��ناعة الأمريكي��ة ومرغت اأنف 
اآلتها الع�س��كرية املتطورة بالقدر الذي اأرعبت وافزعت 

الكيان ال�سعودي املعتدي
اك��دت الزيارة ونتائجه��ا اأن تعاطي الكيان ال�س��عودي 
م��ع ت�س��ريحات ال�س��يد القائد ه��و ذات تعاط��ي الكيان 
ال�س��هيوين مع ت�س��ريحات ال�سيد ح�س��ن ن�سراهلل بذات 
الفزع وذات اجلدية بناءا على امل�س��داقية املعهودة يف 
ت�سريحات ال�سيدين املجاهدين وامل�سهودة من اعدائهما 
والذين يهرعون بعدها الى اللتجاء والحتماء برو�سيا 

او باأمريكا ويجهلون انه ل عا�سم من امر اهلل .

منظ�����������وم�����������ة S400 التبعات وال���������دالالت ماذا وراء زيارة سلمان
 إلى موسكو..؟

بندر الهتار> 
اأول زيارة مللك �س��عودي اإلى رو�س��يا منذ تاأ�س��ي�ص اململكة ال�س��عودية يف 
ع�س��رينيات القرن املا�س��ي، تط��ور جديد يك�س��ف باأن الهوى ال�س��عودي 
خالل العقود ال�س��ابقة كان مييل كل امليل اإلى الغرب وبالتحديد بريطانيا 

وبعد ذلك الوليات املتحدة الأمريكية.
تظهر الكثر من عالمات ال�س��تفهام حول ال�س��بب الذي دفع امللك �س��لمان 
اإلى زيارة مو�س��كو مبا يعتر خروجا عن ماألوف امللوك الذين �سبقوه،،، 
الإجاب��ة تكمن يف التح��ولت الكبرة التي ت�س��هدها املنطقة والعامل، ويف 

جوانبها ال�سيا�سية والقت�سادية. 
�سيا�س��يا، يظه��ر اأن الريا���ص ت��رى يف تعزي��ز العالقات مع مو�س��كو اأحد 
العوامل مل�س��اعدتها يف تفادي انعكا�س��ات التحول الذي يت�سكل يف املنطقة 
بع��د ف�س��ل امل�س��روع التكف��ري يف الع��راق و�س��وريا، ويف ظ��ل الخفاق 

املتوا�سل لتحالف العدوان يف اليمن.
مل تع��د وا�س��نطن قبل��ة ال�س��عوديني الوحي��دة، فه��م على ا�س��تعداد لأن 
ُي�سّلوا باجتاهات خمتلفة ويحجوا يف نهاية كل �سيف مرة نحو الكرملني 
ومرات اأخرى نحو البيت الأبي�ص، هم م�سطرون للجمع بني التناق�سات، 
فالواقع تغر، ورهانهم خالل ال�س��نوات املا�س��ية على اإخ�س��اع املنطقة 
للهيمن��ة الغربية خا�س��ر، وم��ا يواجه دول املنطقة هو الت�س��دي ملوؤامرة 

التق�سيم التي بداأت من العراق.
يف مقابل هذا التوجه نحو رو�س��يا، ل يبدو اأن النظام ال�س��عودي �سينتهج 
�سيا�س��ة متوازنة بني وا�س��نطن ومو�س��كو، و�س��يظل التوجه الأكر نحو 
اأمري��كا كما هي احل�س��ة الأكر لهم من الأموال، ه��ذا ما برز حتى الآن يف 
الزيارة من خالل ال�س��فقات التجارية والع�سكرية اأو يف م�ساريع التنمية 
والطاق��ة الت��ي عقدت بني الريا�ص ومو�س��كو، وهي �س��فقات ل ت�س��اوي 

جمتمعة جزءا ي�سرا من �سفقة واحدة مع ترامب.
يف اجلان��ب القت�س��ادي م��ن الزي��ارة، ف��اإن ال�س��عودية الت��ي تواط��اأت 
يف موؤام��رة تخفي���ص اأ�س��عار النف��ط نكاي��ة برو�س��يا واإي��ران، وانعك�ص 
�س��لبا عليها، بات��ت تبحث اليوم عن خمارج لنت�س��الها م��ن واقع الأزمة 
القت�س��ادية التي حتيط بها وت�س��ببت يف ولدة م�س��اكل جديدة يف داخل 

اململكة اإثر اإجراءات التق�سف وارتفاع معدلت البطالة.

اإلعالم واحلرب 
النفسية. 

امة الصبور املروني >
من اأهم ما يوؤثر يف احلروب والنزعات هو الإعالم ذلك ال�سالح ذو احلدين. 
.. والذي يعتمد عليه العدو ب�س��كل كبر يف ادارة احلروب واملعارك بكل 
اأنواعها الع�س��كرية اأو ال�سيا�سية وحتى القت�سادية وخلق نوع اآخر من 

احلروب وهي احلرب النف�سية وهي اأخطر احلروب على الإطالق ...
فكم من معركة انت�سر فيها ب�سبب اإ�ساعة كاذبه يف اأغلب الأوقات .....

وك��م م��ن انت�س��ارات زيفت وحرف��ت ومت وئدها ب�س��بب جتاه��ل الإعالم 
لها اأو ب�سبب تزييف حقائق تلك النت�سارات ...

هنا يف اليمن و يف اأثناء هذا العدوان الغا�س��م الذي نتعر�ص له ..مل يدخر 
العدوان اأي اإ�س��اعة اأو كذب��ة اإل وقالها من اأجل اإيقاع الهزمية النف�س��ية 

لدى املجاهدين اأو لدى ال�سعب اليمني
ومع كل هزمية للعدوان نراه ي�س��ارع يف بث ال�ساعات والأكاذيب امللفقه 

من اأجل تثبيط عزمية و�سمود ال�سعب اليمني ...
ويف كل مره يحقق املجاهدون انت�سارات نرى العدو يقلل من حجمها رغم 

الأمل الذي ي�سعرون به ...
ا�ستطاع ال�س��عب اليمني قهر ون�سف كل ال�ساعات والأكاذيب الت�سليلية 
و�س��تطاع اأن يتغل��ب على ماكينة الإع��الم التي يديرها العدوان ب�س��ره 

و�سموده وباإميانه بعدالة ق�سيته ....
والأهم من ذلك اأنه ا�س��تطاع اأن يتغلب على احلرب النف�س��ية التي �س��نها 

عليه العدوان من اأول يوم بداأ فيه عدوانه على اليمن ....
فك��م راهن العدو على خلخلة الن�س��يج املجتمعي وك��م راهن على تثبيط 

وزعزعة ال�سمود ال�سعبي ... 
لكنه ف�س��ل ف�س��ال ذريعا ..ومل ي�س��تطع حتقيق اأي جناح يف معركة �سواء 

الإعالمية اأو الع�سكرية اأو القت�سادية. ...
مما اأدى الى نتيجه عك�س��يه عليه واأ�س��بح هو يعاين من هزائم نف�س��ية و 

ع�سكرية واقت�سادية

اأقول"  ل  "اأفعال 
اأر�س��ى  جدي��دة  ع�س��كرية  ]معادل��ة 

قواعدها قائد الثورة ال�سيد عبدامللك[
هذا املعادلة اأزاحت الكثر من املعادلت 
الأكادميي��ات  اأعل��ى  يف  تدر���ص  الت��ي 

الع�سكرية 
- قب��ل اأي��ام تفاجاأن��ا بعر���ص ع�س��كري 
مهيب على الأر�ص يف حمافظة احلديدة 

كانت �س��ربة قا�سية للعدو ح�سرها قادة 
ع�س��كريني كب��ار تبح��ث دول الع��دوان 

روؤ�سهم ليل نهار 
- الأه��م م��ن ذل��ك والأخط��ر واملده���ص 
والتحدي اأن تقام مناورة بحرية يف مياة 

و�سواحل البحر الأحمر لليمن ! 
ملاذا ؟  اأول : لأن اإقامة مناورة ع�سكرية 
يف املياه متثل درجة عالية من املخاطر يف 
الظروف العادي��ة فما بالك يف ظل عدوان 
يفر���ص رقاب��ة حمكمة باأح��دث الأجهزة 
املتط��ورة لك�س��ف اأي حترك عل��ى كامل 

ال�سريط ال�ساحلي 
ثاني��ا : اأن التواج��د يف البح��ر ل يوج��د 
في��ه اأي خماب��ئ اأو مالج��ئ اأو متار���ص 
ميكن الحتماء بها يف حال مباغتة العدو 
ببوارج��ه وطائرات��ه كم��ا قد يح�س��ل يف 

املناورات الرية 
ثالث��ا : اأن حدوث اأي خطر على املناورة 
يعن��ي نهاي��ة موؤكدة ل��كل تل��ك املناورة 
برجاله��ا ومعداته��ا فال��كل ظاه��ر اأم��ام 
الع��دو ول جم��ال لله��رب وه��ذه ت�س��كل 
�سربة خميفة وقا�س��ية لقواتنا البحرية 
تخدم العدوان يف التهور ال�سريع ملعركة 

ال�ساحل .
املن��اورة  ه��ذه  ال��ذي حتمل��ه  م��ا  لك��ن 

البحرية من ر�سائل ؟ 
الر�سالة الأولى : هي اأننا منتلك �سجاعة 
ونحو���ص  الن�س��ر  منقط��ع  وعنف��وان 
حتدي يف اأكر الأماكن الع�س��كرية خطرا 

وخوفا
الر�سالة الثانية : اأن ال�سيطرة الع�سكرية 
ل��دول الع��دوان عل��ى ال�س��احل والبح��ر 
لي���ص اأكر م��ن فقاعات اإعالمي��ة واأوهام 
ع�سكرية تتغنى بها اأمام العامل ولتخويف 

اليمنيني من معركة احلديدة وال�ساحل
الر�س��الة الثالث��ة : اأن لدين��ا جتهي��زات 

وتدريبات ع�سكرية عالية 
ف��اإذا كانت املناورة بهذا ال�س��كل املرعب 
فما الذي يخفيه رجال البحرية يف الواقع 
لو فكرت دول العدوان بدخول احلديدة

الر�س��الة الرابعة: املن��اورة يف حد ذاتها 
ر�س��الة حت��دي ل��دول الع��دوان وعل��ى 
راأ�س��ها اأمري��كا م��ن اأن جت��ري من��اورة 
بحري��ة قبال��ة �س��واحل اليم��ن فم��ا بالك 

مبعركة احتالل و�سيطرة .
الر�س��الة اخلام�س��ة: اأن املناورة �سربة 
ا�س��تخباراتية توؤك��د اأن كل الإمكاني��ات 
الرقابي��ة التي متتلكه��ا دول العدوان لها 
ق��درات حمدودة وميك��ن جتاوزها، هذه 
الر�س��ائل وحتدي املخاط��ر والتحولت 
الك��رى اأت��ت بع��د #خطاب_املعادلت_

اجلدي��دة لل�س��يد القائ��د ال��ذي حت��دث 
في��ه بعد عام��ني ون�س��ف م��ن الزجمرة 
يف مياهن��ا الإقليمية لي�س��عرنا اننا ل�س��نا 
فق��ط منلك �س��يطرة ك��رى عل��ى مياهنا 

الإقليمية
ب��ل �س��يطرة نارية عل��ى ميني ال�س��احل 
و�س��ول اإل��ى مين��اء ج��دة و�س��مال اإلى 
ميناء ع�سب الرتري واإلى عمق البحر 

و�سول لل�سفة الأخرى للبحر، 
فيم��ا كن��ا يف ال�س��ابق نتلقى اأخبار �س��به 
يومية عن ا�س��تهداف زوارق ال�س��يادين 
لدرجة ا�س��تهداف مهاجرين بالع�س��رات 
قبال��ة ال�س��واحل اليمني��ة رغ��م قدومهم 
من الطرف الآخ��ر، وهو مايعني اأننا كنا 
نعاين �س��عوبة يف التحركات الع�س��كرية 
ب�سكل كبر ، واليوم تقام مناورة بحرية 
ل ميكن اأن تقام اإل وقد �س��بقها حتركات 
ع�س��كرية بحري��ة ب�س��كل اأك��ر واأو�س��ع 
م��ن ناحية ، وم��ن ناحية اأخ��رى اأنها لن 
تق��ام اإل يف ظ��ل حماي��ة دفاعي��ة من الر 
ورمبا باأجه��زة رقابية ورادارات حديثة 

ونوعية 
كل ه��ذه التح��ولت بع��د خطاب ال�س��يد 
عبدامللك واملن��اورة تعطينا انطباع هام 
وه��و اأن ب��وارج الع��دوان ابتع��دت عن 
ال�س��احل وان�س��حبت اإل��ى اأماك��ن رمب��ا 
تعطي لهم �س��ئ من الأمان اأو الدفاع عن 
قطعهم البحري��ة ، بالطبع معركة البحر 

وال�ساحل لي�ست �سهلة ، لكنها كما تطرق 
ال�س��يد يف خطاب��ه �س��تكون كارثي��ة على 

اأمريكا واأوروبا واإ�سرائيل 
اأ�س��اطيلها  ته��دد  لأنه��ا  ع�س��كريا   -

الع�سكرية عر�ص البحر الأحمر
- واقت�س��اديا وهو الأهم اأنها تهدد �سفن 
النف��ط الع�س��ب احلقيقي لقت�س��اديات 
دول الغ��رب واإ�س��رائيل ، وه��ذه ال��دول 
تعلم اليوم اأن املمر البحري الهام اأ�سبح 
عليهم اأ�س��يق املناطق واأكرها خوفا يف 
الع��امل على م�س��احلهم بع��د اأن كان من 
�سمن اأهدافهم العدوانية اأن يكون الأكر 
اأمن��ا و�س��يطرة نظ��را مل��ا ل��ه م��ن اأهمية 
ا�س��راتيجية ك��رى، ول اخفيك��م انني 
كن��ت اأعتقد اأن العدو �س��يدخل احلديدة 
ب�سبب تفريطنا ك�سربة اإلهية فقط ،  لكن 
عند م�ساهدة العر�ص الع�سكري ومن ثم 
املن��اورة البحرية اأح�س�س��ت اأن الن�س��ر 

الإلهي �سيكون خارج عن ت�سوراتنا 
فاهلل وعد بالن�س��ر ملن يعد ما ا�ستطاع يف 
وقت ال�س��لم ، فم��ا بالكم مبن يعد ويجهز 
بهك��ذا اإع��داد وجهوزي��ة عالي��ة يف ظ��ل 

عدوان وح�سار و�سحة امكانيات ....
العر���ص  وقبله��ا  املن��اورة  خال�س��ة 
الع�س��كري، اننا اأمام مرحل��ة نتمدد فيها 

بال�سراع ول ننكم�ص بتكالب العامل 
ول��ن نتوقف حت��ى بتوقف الع��دوان لأن 
هن��اك مراح��ل اأخرى �سن�س��ل فيه��ا اإلى 
م�س��اعدة الفل�س��طينيني حلمايته��م م��ن 
اعتداء �س��هيوين و�س��ول لتحري��ر كامل 

الأرا�سي املحتلة

سياج الساحل .. »نحن اخترنا الفعل قبل القول« 
ح�����س�����ن ع������ب������دال������ب������اري جن�������م ال������دي������ن> 

ما يحدث انعكاس لتعاظم 
قوة اليمن الصاروخية ..
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ث���������الث م�������ج�������ازر ف�������ي ص������ع������دة وح������ج������ة خ����ل����ف����ت ش�������ه�������داء وج�������رح�������ى ف�������ي دم�������وي�������ة م�����ت�����واص�����ل�����ة ل������ق������وى ال�������ع�������دوان 

قوى العدوان بتماديها في ارتكاب املجازر إمنا تركن إلى مجتمع دولي يسقط في االختبار اإلنساني وإلى أمم متحدة متواطئة
< األمم املتحدة مسؤولة عن عواقب تالعبها بالقضية اليمنية طمعا في أموال آل سعود وخضوعا لنفوذ واشنطن

مجازر متواصلة يرتكبها 
حتالف العدوان على مدار 

الساعة ضد الشعب اليمني
يوا�سل التحالف ال�سعو�سهيواأمريكي ارتكاب 
اليمنيني،  املدنيني  بحق  املجازر  من  املزيد 
العدوان  ط��ران  �سن  �سنعاء  حمافظة  ففي 
مع�سكر  على  غارتني  ال�سعودي  الأمريكي 

ال�سواد، و4 غارات على مديرية نهم.

ص������������������������������������ن������������������������������������ع������������������������������������اء

ح������������������������������������������������������������ج������������������������������������������������������������ة 

م�����������������������ح�����������������������اف�����������������������ظ�����������������������ات

ت���ع���������������������������������������������ز

ص������������������������������������������������������ع������������������������������������������������������دة

ع�ســراٌت من ال�ســهداِء واجلرحى جراَء غاراٍت على �ســعدة وحجة ا�ســتهدفت منازَل وع�سا�َس واأكواَخ ب�سيطًة ومتوا�سعًة ت�ســكُنها اأنف�ٌس حرٌة...بالكاِد تقيها َحرَّ ال�سم�ِس وبرَد ال�ستاء، وتظّنهم اململكُة املنتفخُة بغروِر قارون 
�أنهم مو�طنوَن من�س��يوَن ال  ظهَر لهم وال ظهري..ولي�َس تعلم مملكُة �لق�س��وِر �ملذّهبُة �أنَّ غروَرها قاتُلها، و�أنها با�س��تهد�ِف �الأبرياِء �لعزِل �إمنا تهدُم عر�َس��ها �الآيَل لل�س��قوط، و�أنها هي �لتي ال ظهَر لها وال ظهرَي �إذ� ما �لر�عُد �أرعد، 
وذ�َك يوٌم �آٍت لن يكوَن لها منه منجًى وال مهرَب، ويكفي هزميًة ملجرمي �آِل �س��عود �أن مت�س��ي �س��نٌي ثالٌث وهم من عْجٍز �إلى عجز، ومن ف�س��ٍل �إلى ف�س��ل، وكلما �متدت �ملو�جهُة �بتعدت قوى �لعدو�ِن �ألَف �س��نٍة �س��وئيٍة عن حتقيِق �أِيّ 
.. ، جاعاًل من هذ� �لتحّدي... فر�س��ًة ��س��تثنائيًة حل�س��ور فاعل يف �لرب كما يف �لبحر..حيث جرت مناورٌة بحرية غا�س فيها  �إجناٍز، فيما �ل�س��عُب �ليمنُيّ وهو يخو�ُس �حلرَب دفاعا..فهو ير�كم قدر�ته بدمِه وعرِقه وحلِمه �حلِيّ

�الأبطال �إلى �الأعماق، مدججني ب�سالح �أقوى ما فيه �إميان �أ�سحابه باأن �سيادة �ليمن لن تكون �إال بخو�س غمار �حلرب و�لبحر معا.

مبحافظة �سعدة كانت جرائم حتالف العدوان 
كالآتي :

ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  ط��ران  �سن 
رازح،  مبديرية  الن�سر  منطقة  على  غ��ارة 
معني  بني  منطقة  يف  مدر�سة  على  وغ��ارت��ان 
مبديرية رازح وجرح مواطنني، وغارتان اأخرى 
منطقة  ويف  باقم  مدينة  �سرق  منزلني  ا�ستهدفتا 
منفذ  قبالة  وغ��ارة  باقم  مبديرية  الزماح  اآل 
مديرية  يف  املختبية  منطقة  على  وغارة  علب، 
جمز، كما ا�ست�سهد طفل واأ�سيب رجلني وامراأة 
وتدمر منزل وحمل جتاري جراء الغارتني التي 
رازح،  مبديرية  �سياح  بني  منطقة  ا�ستهدفت 
وعلى �سعيد مت�سل �سن طران العدوان غارة 
و9غ��ارات  كتاف،  مبديرية  البقع  منطقة  على 
اجلوف  خط  يف  املواطنني  اح��د  �سيارة  على 
ا�ست�سهاد  اإل��ى  اأدى  ما  كتاف  مبديرية  البقع 
ارتفعت  فيما  اآخرين.  اثنني  واإ�سابة  �سخ�ص 
منطقة  يف  ال��ع��دوان  جم��زرة  �سهداء  ح�سيلة 
الزقول ب�سعدة اإلى 8 �سهداء و اأربعة جرحى، 
على  العدوان  لطران  بغارة  جريح  �سقط  كما 
منزل اأحد املواطنني يف منطقة اآل مغرم مبديرية 
باقم، اإ�سافة اإلى �سن 5 غارات لطران العدوان 
و10  باقم،  مديرية  من  متفرقة  مناطق  على 
غارات لطران العدوان  على مناطق متفرقة من 
اأفريقي يف  اأحدهما  اأ�سيب �سخ�سني  فيما  باقم، 
غارة لطران العدوان على مزرعة يف اآل مغرم 

ال�سياق �سن طران  نف�ص  باقم، وعلى  مبديرية 
ا�ستهدفت  باقم  مدرية  على  غارة   11 العدوان 
منازل و�سيارات املواطنني يف اآل مغرم وال�سرة 
واحلماقي والقهر وهناك �سحايا من املواطنني، 
املنزالة  العدوان على منطقة  لطران  وغارتان 
العدوان  ا�ستخدمها  عنقودية  وقنابل  بالظاهر، 
ال�سيخ  اآل  منطقة  على  ال�ساروخي  ق�سفه  يف 
مبديرية منبه، و6غارات على منازل املواطنني 
جريح  و�سقوط  باقم  مبديرية  القهر  منطقة  يف 
منطقة  على  لطران  وغ��ارة  اأولية،  كح�سيلة 
على  لطران  وغ��ارة  منبه،  مبديرية  مقنع  اآل 
الطريق العام اأ�سفل جبل مران مبديرية حيدان، 
يف  املواطنني  و�سيارات  منازل  على  وغارتان 

مديرية باقم وغارة على مديرية �سدا، و5غارات 
واأنباء  باقم  �سيارتني ملواطنني يف مديرية  على 
ا�ست�سهد  فيما  وج��رح��ى,  �سهداء  �سقوط  عن 
لطران  جمزرة  يف  واأطفال  ن�ساء  بينهم  12فرد 
اآل  ح�سان  ح�سن  املواطن  منزل  على  العدوان 
معي�ص وتدمر املنزل بالكامل يف مديرية باقم، 
وغارة على منطقة اآل الزماح ا�ستهدفت �سيارة 
غارة  يف  اثنني  مواطنني  ا�ست�سهد  كما  مواطن، 
يف  الزماح  ب��اآل  مزرعة  على  ال��ع��دوان  لطران 
مواطن  �سيارة  ا�ستهدفت  وغارة  باقم،  مديرية 
يف اآل مغرم مبديرية باقم، وغارة لطائرة بدون 
مغرم  اآل  منطقة  يف  مواطنني  ا�ستهدفت  طيار 

مبديرية باقم.

في القانون السعودي األطفال والنساء أهداف عسكرية 

بنو سعود يتفاخرون بالوحشية ويتباهون باإلنسانية

طائرات العدوان تفتك 
بالطفولة اليمنية دون من 

ينتقد ذلك بشكل فاعل
على  العدوان  لطران  غارة  اإثر  اآخرين   4 واأ�سيب  مدنيني   5 ا�ست�سهد 
منطقة الرح مبديرية مقبنة، كما �سن غارة لطران العدوان  غرب يختل 
التابع  الأبات�سي  طران  ا�ستهدف  اله�ستريا  وبنف�ص  املخاء،  مبديرية 

للعدوان جتمعات للمنافقني يف الهاملي مبديرية موزع.
اجلماعية  الإبادة  وحرب  العدوان  جرائم  �سياق  يف  املجازر  هذه  وتاأتي 
التي ينفذها حتالف العدوان  الهمجي بحق اأبناء ال�سعب اليمني بعد اأن 

عجز عن تنفيذ خمططاته الدنيئة يف اليمن.

اجل������������������������وف

العدوان يواصل ارتكاب مجازره  
تعبير عن الفشل واإلخفاق

مبحافظة اجلوف ا�ستهدفت غارات التحالف الإجرامي مديرية 
الغيل بغارتان، وغارة على مديرية املطمة، كما اأ�سيبت امراأة 
اأثناء تواجدها بداخل مزرعة بطلقة قنا�ص من عنا�سر املرتزق 
الفا�سل على وادي  الزحف  اأثناء  املتون، و5 غارات  يف مديرية 
ا�ستهدافهم من  بعد  الأبقار  من  نفقت عدد  فيما  �سواق و�سابر، 

قبل طران العدوان بغارة يف مديرية امل�سلوب.

ال��ع��دوان  ط��ران  �سن  حجة  مبحافظة 
مديرية  يف  اجل��ر  م���زارع  على  3غ���ارات 

�سهيد  م��اب��ني   13 ���س��ق��ط  ك��م��ا  ع��ب�����ص، 
خظاظ  �سوق  جم��زرة  ح�سيلة  وجريح 

مبديرية بكيل املر الذي ا�ستهدفه طران 
العدوان، و 6غارات على املزرق 3 منهم 
لطران  وغ��ارت��ان  دع�سر،  ك��ري  على 
مبديرية  امل��زرق  منطقة  على  ال��ع��دوان 
حر�ص، و36 غارة على مديريتي حر�ص 
اإل���ى 21 غ���ارة على  اإ���س��اف��ة  وم��ي��دي، 
على  وغ��ارة  وميدي،  حر�ص  مديريتي 
عاود  كما  عب�ص،  مبديرية  وق��ود  حمطة 
مديريتي  على  غارة   15 ب�سن   الطران 
ال�سعيد  نف�ص  وعلى  وم��ي��دي،  حر�ص 
لطران  غارة  اإثر  مواطنني   3 ا�ست�سهد 
مديرية  العدوان على منطقة اجلعدة يف 
منزل  ال��ط��ران  ا�ستهدف  كما  م��ي��دي، 
اجلعدة  منطقة  يف  طاهر  اأحمد  املواطن 

مبيدي خملفا ثالثة �سهداء وجريح.

احلدي������������������������دة

جرائم مملكة الشر مألت
 العالم شرورًا وخرابًا ودمارًا

غارة لطران العدوان جوار جولة الأقرعي مبديرية احلايل واإ�سابة 
�سخ�سني اإحداهما حالته حرجه، وعدد من الغارات على مديرية باجل، 

وغارتان على املطار، وغارة لطران العدوان على مديرية حي�ص.

شب������������������������������وة 

بيوت اآلمنني تقصف من عدوان 
حتالف العربان املسنود أمريكيًا

ع�سيالن،  مديرية  يف  عقيل  بن  حيد  منطقة  على  العدوان  لطران  غارة 
وغارتان على مديرية ع�سيالن، وغارتان �سمال حيد بن �سبعان وعلى منطقة 
مبديرية  �سبعان  بن  حيد  غرب  وغ��ارة  ع�سيالن،  مبديرية  ال�سادة  ط��وال 

ع�سيالن، وغارة على قرية الهجر مبديرية ع�سيالن مبحافظة �سبوة.

جي���������������������������������������������������زان

مجازر جديدة بضوء أخضر من مجلس األمن
ا�ستهدفت طران الأبات�سي باأكر من 50 �ساروخا الرم�سة واحلثرة 
طران  قام  جاره،كما  وادي  على  وغارتني  ميدي،  �سحراء  و�سمال 
م�سعل  موقع  على  ال�سواريخ  من  عدد  بق�سف  ال�سعودي  الأبات�سي 
الأبات�سي 15  �سن طران  فيما  قمر،  قرية  الر�سا�سة  بالأ�سلحة  ومي�سط 

�ساروخ على الرم�سة، وغارتني على وادي جارة وجبل الدود.

مجازر متواصلة يرتكبها حتالف العدوان 
على مدار الساعة ضد الشعب اليمني

ماأرب : �سن طريان العدوان الأمريكي ال�سعودي 6 غارات على مديرية �رصواح..
جنران : يف جنران �سن طريان العدوان 10غارات على 

مناطق متفرقة, و10 غارات اأخرى متفرقة على 
ال�رصفة, و7 غارات على موقع الطلعة.

ع��م��ران : �سن ط��ريان ال��ع��دوان غ��ارة 
على مديرية حرف �سفيان.

ع�����س��ري : ���س��ن ط����ريان ال���ع���دوان 
على  غارة   15 ال�سعودي  الأمريكي 
مناطق متفرقة من مدينة الربوعة .

وت��اأت��ي ه��ذه امل��ج��ازر يف �سياق 
ال��ع��دوان وح��رب الإب��ادة  جرائم 

ي��ن��ف��ذه��ا حتالف  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ي��ة 
ال����ع����دوان  ال��ه��م��ج��ي ب��ح��ق اأب���ن���اء 

ال�سعب اليمني بعد اأن عجز عن تنفيذ 
خمططاته الدنيئة يف اليمن.



في شهر الفداء والتضحية.. إجناز جوي نوعي في سماء صنعاء وعمليات هجومية تستعر جحيمًا في جنران وصمود أسطوري 
في هيالن وقصف صاروخي ومدفعي مزلزل وهزائم وانكسارات عسكرية ونفسية للعدو ومرتزقته في مختلف اجلبهات ..
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يف �س��هر الثائري��ن �س��د الطغ��اة وامل�س��تكرين يوا�س��ل اأبط��ال اجلي�ص 
واللجان ال�س��عبية عمليات التنكيل والت�سدي لعلوج النفاق والرتزاق 

واأدوات ال�س��هيونية من اأنظم��ة اخليانة والطغي��ان اليزيدي وعلى 
خطى الإمام احل�س��ني والإمام الثائر زيد بن علي )عليهم ال�سالم( 

رافع��ني �س��عار )هيه��ات من��ا الذلة ( و )م��ا كره ق��وٌم قط حر 
ال�س��يوف اإل ذل��وا( وامتدادًا لنهج املقاومة �س��د الطغيان 

ورف�س��اً للعبودية والإذلل تتوا�س��ل عملي��ات ابطالنا 
الهجومي��ة املنكل��ة ويف خمتلف اجلبه��ات واملحاور 

فيما العدو ي�س��تجر هزائمه وانك�ساراته ويعي�ص 
حال��ة الياأ�ص والهزمية الع�س��كرية واملعنوية 

ذل��ك وع��د اهلل باأنه ل��ن يغفل ع��ن الظاملني 
ولن يرك امل�ست�سعفني بل هو النا�سر 

املنتق��م وعلى اأي��دي اأوليائه يعذب 
الق�س��ا�ص  ح��ان  وق��د  اأع��داءه 

واأت��ى الوق��ت لتدوي��ن بي��ان 
الن�سر والفتح الأكر.

العدو ال�سعودي يعرتف
اع��رف اع��الم الع��دوان ال�س��عودي مب�س��رع واإ�س��ابة 5 من 

جنوده يف مواجهات ما وراء احلدود مع اجلي�ص واللجان ال�سعبية 

م�سرع
 حممد بن ويل ابراهيم حكمي 

املالزم / فهد م�سفر بن �سعيدان
 ح�سن مفرح ردان الغزواين

خالل ا�سبوع

ق�سف �ساروخي ومدفعي على جممع 
الربوعة وقيادات ميدانية مرتزقة تلقى 

حتفها بنريان اجلي�ش واللجان
دك��ت مدفعية اجلي�ص واللجان ال�س��عبية جتمعات للجنود ال�س��عوديني �س��رق 
الربوعة ويف رقابة الزج ومثلث الع�س��ة كما دكت ال�س��اروخية جممع الربوعة بعدد 
م��ن �س��واريخ الكاتيو�س��ا .. فيما لقي القي��ادي املنافق حممد بن حمم��د عبداهلل نعمان 
الركاين و املنافق �سالح احمد عبداهلل ح�سن ال�سجاع م�سرعهم بنران اجلي�ص واللجان 
يف جبهة منفذ علب. وكانت وحدة القنا�سة قد متكنت � بت�سديد من اهلل � من قن�ص منافقني 

يف تبة اخلزان وقبالة منفذ علب.

جبهة عسري

يف مع��ارك خا�س��رة يقوده��ا مرتزق��ة 
باع��وا  مم��ن  العبي��د  و�س��غار  النف��اق 
اأرواحه��م ووطنهم بثمن بخ���ص )دراهم 
معدودات( ل زال اأبط��ال اجلوف ورجال 
اجلي���ص واللج��ان يلقنونه��م درو�س��اً م��ن 
ال�س��رف والثبات والبطول��ة ومعاين العزة 
والإب��اء حي��ث يت��وزع جحي��م املرتزقة بني 
عملي��ات هجومية لأبطالنا وزحوفات فا�س��لة 
ي�س��تدرجهم بها رجال اهلل وم��ن ثم ياأخذونهم 
م��ن كل جانب قت��اًل وا�س��رًا حيث �س��ن اأبطالنا 
هجوما عل��ى مواقع منافقي الع��دوان يف وداي 
�س��واق مبديري��ة الغي��ل، وم�س��رع اأع��داد م��ن 
املرتزقة تلى ذلك عملية هجومية اأخرى مبحاذاة 
قرية العبيد يف املتون �س��بقها مت�س��يط بالأ�س��لحة 
املتو�سطة واخلفيفة وخ�سائر يف �سفوف املرتزقة.. 
ويف ذات ال�س��ياق ت�س��دى اأبطالنا لزحفني للمرتزقة 

�س��د اأبطال اجلي���ص واللجان زحف للمنافق��ني يف منطقة حمالة مبديري��ة كر�ص ونفذوا 
عملية هجومية معاك�س��ة بالتزمن مع الزحف و�س��يطروا على التبة ال�س��فراء و�س��قوط 
قتل��ى وجرحى. كما �س��نت املدفعية ق�س��فاً مدفعي��اً على جتمعات املنافقني يف مدر�س��ة 

ال�س��احي وجتمعات واآليات املرتزقة يف التبه ال�سوداء جنوب كهبوب، كما مت اطالق 
�س��لية من �سواريخ الكاتيو�س��ا وعدد من القذائف املدفعية على جتمعات للمنافقني 

�سرق وجنوب كهبوب

جبهة لحج  جبهة الضالع 

اأبطالنا يت�سدون لزحف كبري على احلثرية والرم�سة و�سالح املدفعية جبهة البيضاء 
ي�سرم نريانه يف الع�سرات من مواقع اجلي�ش ال�سعودي ومرتزقته

يعم��ل العدو الأمريكي ال�س��عودي الإجرامي على خطة 
ت�س��عيدية تبداأ مبحاولة اإعادة التمو�س��ع الع�س��كري يف 
املواقع ال�س��راتيجية التي �س��يّطر عليه��ا اأبطال اجلي�ص 
واللجان ال�س��عبية يف العمق ال�س��عودي لأنه يدرك اأن اأي 
ت�س��عيد ع�س��كري كبر داخل احلدود اليمنية اإمنا معناه 
الت�س��عيد املقابل لأبطال اجلي�ص واللجان والتوغل داخل 
املناطق ال�س��عودية اإن مل يتم ا�سقاط مدن كرى كجيزان 
وجنران وهو ما يت�س��ح من خالل الت�س��عيد الكبر و�سن 
الزحوف��ات والتغطي��ة الناري��ة املكثفة جوًا وب��رًا فخالل 
الأيام املا�سية �سن العدو ال�سعودي معتمدًا على مرتزقته 
الذين ا�سراهم زحفاً كبرًا على موقع احلثرة والرم�سة 
واملواق��ع املج��اورة له��ا تزام��ن م��ع الزحف �س��ن طران 
الع��دوان احلربي اكر من 10 غارات وطران البات�س��ي 
اكر من 500 �س��اروخ وحتليق مكث��ف للطران احلربي 
وال�س��تطالعي والبات�س��ي ولك��ن اأبط��ال اليم��ن املغاوير 
احل�س��ينيون كانوا على اأهبة ال�ستعداد ومتكنوا � بف�سل 
اهلل � من الت�س��دي للزحف وك�س��ره واعطاب اآلية ع�سكرية 
و�س��قوط ع�س��رات القتل��ى واجلرحى يف �س��فوف اجلي�س 
ال�س��عودي واملنافق��ني. وتاله��ا اأبطالنا بعملي��ة هجومية 
على موقعي �سالطح والتبة البي�ساء قبالة منفذ اخل�سراء 

و�سقوط الع�سرات من املرتزقة املنافقني قتلى وجرح.
كم��ا دك��ت مدفعية اأبط��ال اجلي���ص واللجان ال�س��عبية 

الع�س��رات من مواق��ع العدو ال�س��عودي وجتمعات 
جلن��وده ومرتزقت��ه واآلياته��م ومن ذل��ك دك موقع 
وا�س��تهداف  املق��رن  مرك��ز  خل��ف  م�س��تحدث 

الرم�س��ة  يف  ال�س��عوديني  للجن��ود  جتمع��ات 
واحلثرة والطوال وجتمعات املنافقني �س��مال 
للجن��ود  وجتمع��ات  باملخ��درة  حيف��ه  قري��ة 
ال�س��عوديني يف ب��رج الدخان بع��دد من قذاف 

خل��ف  م�س��تحدث  موق��ع  ودك  املدفعي��ة 
رقاب��ة املقرن وا�س��تهداف مراب�ص مدفعية 
اخل�س��ل  موق��ع  يف  ال�س��عودي  اجلي���ص 

وجتمع��ات ملنافق��ني يف مثع��ن.. و دكت 
الق��وة ال�س��اروخية مواق��ع وجتمعات 
اجلي�ص ال�س��عودي ومرتزقته يف موقع 
م�س��تحدث يف جب��ل قي�ص وجبل �س��ال 

بعدد من �سواريخ الكاتيو�سا
الهند�س��ة  وح��دة  متكن��ت  كم��ا 
للجي���ص واللج��ان ال�س��عبية م��ن 
تفج��ر اآليت��ني ع�س��كرية تابع��ة 

ال��رج  يف  قب��ل  م��ن  للمنافق��ني 
املدمر بالرم�س��ة وم�س��رع كل 

من كان على متنها.

جبهة 
جيزان : 

اأ�سبوع هجوم��ي منكل واأبطال 
 8 اجلي���ش واللج��ان ينفذون 
عملي��ات هجومي��ة عل��ى مواقع 

اجلي�ش ال�سعودي ومرتزقته
خالل الأ�سبوع املا�سي ت�ساعدت العمليات الهجومية 
النوعية لأبطال اجلي�ص واللجان ال�سعبية بجبهة جيزان 
فم��ا اإن تنته��ي عملية حتى تبداأ الأخ��رى حيث نفذ ابطالنا 
خالل الأيام املا�س��ية اأكر من )8( عمليات هجومية نوعية 
كان��ت البداي��ة ب�س��ن 3 علمي��ات عملي��ة على موق��ع الطلعة 
خ��الل اأوقات متفرق��ة تلى ذل��ك عمليات هجومية متوا�س��لة 
عل��ى مواقع عدة منها موقعي ال�س��بكة واخل�س��باء قبالة منفذ 
اخل�س��راء وعمليتان ع�س��كريتان على مواق��ع مرتزقة اجلي�ص 
ال�س��عودي يف اجلبل الأ�س��ود و�س��الطح والتبة البي�س��اء �سبق 
العمليتان مت�سيط ب�سواريخ الكاتيو�سا و املدفعية على ذو رعني 

ومنفذ اخل�سراء والتبة البي�ساء وعدد من املواقع 
و�سقوط الع�سرات من  القتلى واجلرحى يف �سفوف 
مرتزقة اجلي�ص ال�س��عودي خ��الل العمليتني على 
مواقعهم  يف اجلبل الأ�س��ود و�س��الطح والتبة البي�ساء تلى ذلك 
عملية هجومية على مرتزقة اجلي�ص ال�سعودي يف جبل ال�سبكة 
قبالة جنران وبح�س��ب م�س��در ع�س��كري ف��اإن الع�س��رات من 
املنافقني ومرتزقة اجلي�ص ال�س��عودي لقو م�س��رعهم وجرح 
املئ��ات يف العملي��ات الهجومية املتوا�س��لة عل��ى مواقعهم. 
كما دكت وحدة ال�س��ناد ال�س��اروخي جتمعات العدوان يف 
مواق��ع املخروق والطويل وال�س��دي�ص والفواز ومرتفعات 
رجال وقبالة منفذ اخل�س��راء ومواقع الطويل ب�س��واريخ 
الكاتيو�سا حمققة ا�س��ابات مبا�سرة، فيما دكت املدفعية 
مواق��ع وجتمعات لألي��ات املنافقني يف ال�س��بعة والتبة 

الرملية قبالة منفذ اخل�سراء.

جبهة نجران

8

هجومية  ع��م��ل��ي��ات 
املرتزقة  مواقع  على 
 3 وقن�ش  ب��ال��زاه��ر 
منافقني يف ذي ناعم
�س��ن اأبطالنا من بوا�سل اجلي�ص واللجان ال�سعبية 
]3[ عملي��ات هجومي��ة عل��ى مواق��ع املنافقني يف 
الطماح��ي والأج��ردي واملح�س��ن وك�س��اد و�س��رق 
الق�س��يب مبديرية الزاهر و�س��قوط ع��دد من القتلى 
واجلرحى يف �س��فوفهم كما متك��ن اأبطالنا من تدمر 
اآلي��ة حممل��ة باملرتزقة بعب��وة نا�س��فة يف قيفة وقتل 
وج��رح م��ن كان عل��ى متنه��ا .. كم��ا متكن��ت وحدة 
القنا���ص م��ن قن���ص 3 منافق��ني  2 يف منطق��ة قيف��ة 

والثالث يف ذي ناعم .

الأجهزة الأمنية تف�سل عملية انتحارية بدمت.. ووحدة القنا�سة تقن�ش 2 منافقني يف منطقة يعي�ش
�سنت مدفعية اجلي�ص واللجان ال�سعبية ق�سفا مدفعيا ا�ستهدف جتمعا للمنافقني يف التبة اخل�سراء بنقيل اخل�سبة فيما لقي 
املنافق ابو�س��يف النمري املري�س��ي بنران اجلي�ص واللجان ال�سعبية م�س��رعه يف مري�ص.. وبف�سل اهلل وت�سديده متكن رجال 
القنا�سة من قن�ص 2 من املنافقني يف منطقة يعي�س , كما متكنت الأجهزة الأمنية واللجان ال�سعبية من احباط عملية انتحارية 

كانت ت�ستهدف حياة رجال المن واملواطنني مبديرية دمت.

جبهة ميدي

الرائ��د  املناف��ق  القي��ادي  لق��ي 
رك��ن  ال�س��ومي  عل��ي  ح�س��ن  حمم��د 

اخلا�س��ة  الق��وات  يف  ال�س��تخبارات 
التابعة للمرتزقة مبي��دي واملرتزق عماد 

يا�س��ني مر�س��د معو�سة  م�س��رعهم بنران 
اجلي�ص واللجان ال�سعبية يف جبهة ميدي.

كما �س��ن �سالح املدفعية ق�س��فاً مدفعياً على 
جتمع��ات للمنافقني �س��مال �س��حراء ميدي بعدد 

من القذائف.

3

اإ�سابة
�سامل فرج ال�سمري

�سامل بن �سالح بن مق�سم ال�سيعري 
علي مغرم غرامه ا�سابة بالغة

احمد علي طامي العمري ا�سابة بالغة



في شهر الفداء والتضحية.. إجناز جوي نوعي في سماء صنعاء وعمليات هجومية تستعر جحيمًا في جنران وصمود أسطوري 
في هيالن وقصف صاروخي ومدفعي مزلزل وهزائم وانكسارات عسكرية ونفسية للعدو ومرتزقته في مختلف اجلبهات ..
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ج��������������ن��������������دي��������������ًا 
س�����������ع�����������ودي�����������ًا 
وم����������رت����������زق����������ًا 
ق���ن���ص���ه���م مت 

آلية مت 
تدميرها

ع������������م������������ل������������ي������������ة 
ه���������ج���������وم���������ي���������ة

م���������ن���������اف���������ق���������ًا ل�����ق�����و 
م���ص���رع���ه���م مم��ن 
ع������رف أس���م���ائ���ه���م

زح�����وف�����ات مت 
التصدي لها

العدو ال�سعودي يعرتف
اع��رف اع��الم الع��دوان ال�س��عودي مب�س��رع واإ�س��ابة 5 من 

جنوده يف مواجهات ما وراء احلدود مع اجلي�ص واللجان ال�سعبية 

م�سرع
 حممد بن ويل ابراهيم حكمي 

املالزم / فهد م�سفر بن �سعيدان
 ح�سن مفرح ردان الغزواين

خالل ا�سبوع

جبهة الجوف 

يف مع��ارك خا�س��رة يقوده��ا مرتزق��ة 
باع��وا  مم��ن  العبي��د  و�س��غار  النف��اق 
اأرواحه��م ووطنهم بثمن بخ���ص )دراهم 
معدودات( ل زال اأبط��ال اجلوف ورجال 
اجلي���ص واللج��ان يلقنونه��م درو�س��اً م��ن 
ال�س��رف والثبات والبطول��ة ومعاين العزة 
والإب��اء حي��ث يت��وزع جحي��م املرتزقة بني 
عملي��ات هجومية لأبطالنا وزحوفات فا�س��لة 
ي�س��تدرجهم بها رجال اهلل وم��ن ثم ياأخذونهم 
م��ن كل جانب قت��اًل وا�س��رًا حيث �س��ن اأبطالنا 
هجوما عل��ى مواقع منافقي الع��دوان يف وداي 
�س��واق مبديري��ة الغي��ل، وم�س��رع اأع��داد م��ن 
املرتزقة تلى ذلك عملية هجومية اأخرى مبحاذاة 
قرية العبيد يف املتون �س��بقها مت�س��يط بالأ�س��لحة 
املتو�سطة واخلفيفة وخ�سائر يف �سفوف املرتزقة.. 
ويف ذات ال�س��ياق ت�س��دى اأبطالنا لزحفني للمرتزقة 

الزحف الأول على وادي �س��واق و�سابر ومت تدمر 
مدرعة والزحف الثاين على وادي �س��واق مبديرية 
الغي��ل وم�س��رع الع�س��رات م��ن املنافق��ني يف كال 
الزحف��ني بينهم القيادي املرتزق ربيع الغويل مع 

اثنني من مرافقيه
وكان القي��ادي املناف��ق ال�س��يخ ه��ادي ب��ن 
عل��ي بن بدره وعددًا قد لقي م�س��رعه بنران 
اجلي���ص واللج��ان ال�س��عبية يف جبه��ة خ��ب 
وال�س��عف فيم��ا لق��ي القي��ادي م��الزم اول 
املنافق معاذ حميد �س��عيد عبد اهلل الهاملي 
م��ن قي��ادات الل��واء 55 مدفعي��ة كتيب��ة 

احلزام م�سرعه يف جبهة مزوية باملتون.
وبف�س��ل اهلل متكنت وحدة القنا�س��ة 
م��ن قن�ص 5 منافقني يف مناطق متفرقة 

مبديرية الغيل

منافقني 5عمليات هجومية و�سد زحوفات وقن�ش

لق��ي كل من املنافق عبدالرحمن عبداهلل �س��الح جوهر املعرويف 
واملناف��ق احم��د عبدالق��ادر الدهويل امل�س��عبي م�س��رعه بنران 
اجلي���ص واللج��ان ال�س��عبية يف جبهة ط��وال ال�س��ادة يف مديرية 
ع�س��يالن فيما لقي القي��ادي املنافق العقيد ناجي بن �س��الح بن 
عبداهلل العقيلي  احد القيادات يف كتائب احلزم املرابطة بجبهة 

بيحان م�سرعه بظروف غام�سة

م�سرع الع�سرات من املنافقني بعمليات هجومية 
للجي�ش واللجان ال�سعبية وزلزال 2 يدك جتمعات 

املنافقني يف مع�سكر العني بال�سلو
لقي الع�س��رات م��ن مرتزق الع��دوان حتفه��م بعمليات 
بطولي��ة للجي���ص واللج��ان ال�س��عبية حي��ث نف��ذ اأبطالنا 
عملي��ات هجومي��ة مباغته عل��ى التباب ال�س��رقية باجتاه 
مع�س��كر خالد يف مديرية موزع بتع��ز وعملية اأخرى على 

مواقع للمرتزقة مبحاذاة مفرق موزع كما �س��ن 
اأبطالن��ا هجوم��ا  عل��ى مواق��ع املنافقني 

بقرية ال�سيار يف مديرية ال�سلو.
واللج��ان  اجلي���ص  نف��ذ  كم��ا 

عل��ى  نوعي��ة  عملي��ة  ال�س��عبية 
مواقع املنافقني بيختل واحراق 
ث��الث اآليات و�س��قوط  ع�س��رات 
كتيب��ة  م��ن  القتل��ى واجلرح��ى 

الكوكب��اين وم��ن القتل��ى الذين مت 
احل�س��ول على اأ�سمائهم يف العملية 

النوعي��ة التي نفذه��ا اجلي�ص واللجان 
ال�س��عبية على مواقع الغزاة واملرتزقة يف 

يختل �سمال املخا وهم: 
1-املنافق حممد احمد ال�سبحه احلميدي ال�سبيحي

2-املنافق عمران بدر ال�س��بيحي   من ابناء ال�س��احي 
كر�ص

3-املنافق وهيب املوزعي من ابناء الوازعية
كما متكن اأبطالنا من الت�س��دي لزحف ملنافقي العدوان 
باجت��اه تب��ة اخل��زان وال�س��بكة يف منطقة قم��ل بحيفان، 
ال�س��باب  للمرتزق��ة يف  اإف�س��ال حماول��ة ت�س��لل  وكذل��ك 
وم�سرع واإ�سابة اأعداد منهم.. وكانت القوة ال�ساروخية 
ق��د دكت جتمع اأف��راد واآلي��ات مرتزقة الغ��زاة خلف تبة 
دخمن��ني يف الهامل��ي مبديري��ة م��وزع ب�س��اروخ زلزال2 

وكذل��ك ا�س��تهتدفت جتمع��ات املنافقني يف مع�س��كر العني 
بال�سلو وجبل ناب�سة ب�سلية من �سواريخ الكاتيو�سا

كما لقي الع�س��رات من املنافقني م�سرعهم وممن عرفت 
اأ�سماوؤهم:

املنافق حممد عبده جوبح
عب��داهلل  جم��ال  عب��داهلل  املناف��ق 

ال�سليطي
املنافق نا�س��ي من��ذوق العند 

ال�سبيحي 
املنافق جابر حممد عبد اهلل 

جللد البارا�سي العولقي
بن��ران اجلي���ص واللج��ان 

ال�سعبية يف جبهة املخا 
م�س��رع املنافق عب��د اهلل قائد 
الدف��اع  تب��ة  يف  العدين��ي  �س��نحان 

اجلوي 
م�س��رع املنافق اأ�س��يل عبد اخلالق ال�سروري 

يف جبهة الكدحة مبقبنة
○ م�س��رع املناف��ق عب��د الغف��ار حمم��د عبد اهلل �س��امل 

العامري يف جبهة الت�سريفات
 م�س��رع املنافق ريدان عادل غالب القد�س��ي وا�س��ابة 

املنافق حممد عبده علي يف جبهة ال�سلو 
م�سرع 3 من املنافقني يف اماكن متفرقة مبدينة تعز

كم��ا �س��ن �س��الح املدفعي��ة ق�س��فاً مكثف��اً عل��ى مواقع 
وجتمع��ات املرتزقة يف الكدحة وتبتي احل�س��ن واخلزان 
بحيف��ان ويف تب��ة الوكيل الأربعني وجتمع��ات يف الهاملي 

وجتمعات يف ال�سلو و�سمال غرب مع�سكر خالد.

اأبطال اجلي�ش واللجان يهجمون على مواقع املرتزقة 
ويكبدونهم خ�سائر فادحة يف الت�سدي لزحفني فا�سلني

هجم اأبطال اجلي�ص واللجان ال�س��عبية على مواقع �س��راذم النفاق والرتزاق يف يف عيدة ال�س��رقية والغربية كما �س��قط 
الع�س��رات م��ن  القتلى واجلرحى من املرتزقة اإثر عمليتني هجوميتني عل��ى مواقعهم يف قرية احلول وتبة العياين مبديرية 
نه��م.. كما تكبد املرتزقة خ�س��ائر يف الأرواح والعتاد اإثر ت�س��دي اأبطالنا لزحفني فا�س��لني الأول عل��ى منطقة عيدة والثاين 
باجتاه تبة العياين ومن �س��من ال�س��رعى املنافق مقدم حممد طاهر اأبو ر�س��يد وكذلك املنافق القيادي الرائد عمر عبد اهلل 
الكيم��ي.. وكان��ت مدفعية اأبطالنا قد دكت جتمع اأفراد واآليات للمرتزق��ة يف وادي منلة باأطراف حريب نهم.. وكذلك قن�ص 

منافق بنران وحدة القنا�سة بجبهة نهم.

الدفاعات اجلوية حتقق اإجنازًا 
نوعيًا يف �سماء �سنعاء وت�سقط 

طائرة اأمريكية من نوع )اإم كيو9(
متكنت الدفاعات اجلوية يوم الأحد املا�س��ي 
من ا�س��قاط طائرة جت�س���س اأمريكي��ة من طراز 

ن )اإم كي��و9(  و بد

طيار يف �س��ماء العا�سمة �س��نعاء وقد �سوهدت 
وهي ت�سقط يف �سماء مديرية بني احلارث �سمال 
العا�سمة �س��نعاء وقد اأعرف العدو الأمريكي 
ال��ذي ينف��ذ عدواناً اجرامي��اً عل��ى اليمن قارب 
الثالث��ة اأع��وام باأدوات��ه وقنابله و�س��واريخه 
وطائرات��ه وقد اأعرف الناطق الر�س��مي با�س��م 
 CNN قن��اة  ع��ر  الأمريك��ي  البنتاغ��ون 

بع��ة الأمريكية باإ�سقاط طائرة  تا
الأمريك��ي للجي�ص 

اليمن.يف 
جبهة شبوة

جبهة مارب

جبهة نهم

مقتل الع�سرات من املنافقني بينهم قيادي بارز واغتنام 
اأ�سلحة وعتاد يف عمليات هجومية للجي�ش واللجان 

والت�سدي لزحوفات باجتاه هيالن.
اأغتن��م اأبط��ال اجلي���ص واللج��ان ال�س��عبية اأ�س��لحة وقتلى 
وجرحى من املرتزقة يف هج��وم على مواقعهم مبنطقة الزغن 

يف مديرية �سرواح..
كم��ا تلق��ى مرتزقة العدوان �س��ربة قا�س��مة يف زحوفات 
فا�س��لة ا�س��تهدفت جب��ل هي��الن ال�س��امخ ب�س��مود وثبات 
اأبطال��ه حيث كان اأبط��ال جبل هيالن عل��ى اأمت اجلهوزية 
فتلق��وا زح��ف املرتزق��ة ب��كل ب�س��الة ونكل��وا بهم اأ�س��د 
تنكيل وقتل منهم الع�س��رات بينهم القائ��د امليداين الذي 
راه��ن عليه العدو يف اخراق اأبطالنا وال�س��يطرة على 
هي��الن املدع��و القي��ادي املنافق املقدم/عب��د احلافظ 
الن��ور. امللقب ب)اأبو النور(قائ��د جبهة هيالن يذكر 
الغ��زاة يف زحوفاته��م  علي��ه  يعتم��د  ال�س��ريع  ان 
الخ��رة عل��ى هي��الن، ويعت��ر القائد املي��داين يف 
زحوفات هيالن وبحمد اهلل مت ك�س��ر الزحف الثاين  
وم�سرع اعداد كبرة للمرتزقة ويعتر ال�سريع 
اح��د القي��ادات الت��ي يعتم��د عليها اب��و عبداهلل 
المارات��ي كم��ا لق��ي اأي�س��اً املناف��ق من�س��ور 
غيث��ان اركان ح��رب الكتيبة الثالث��ة باملنطقة 

الثالث��ة م�س��رع وكذلك القي��ادي املنافق املالزم �س��بار كريت 
ال�س��عيدي احلج��وري خ��الل ك�س��ر زح��ف على هي��الن وبرغم 
توا�س��ل الزحوفات على جبل هيالن ال�سراتيجي ورغم كثافة 
ال�س��ناد الن��اري للمرتزقة ج��وًا وبرًا اإل اأنهم بف�س��ل اهلل تلقوا 
�س��ربات قا�س��ية من اأبطال اجلي�ص واللجان ال�سعبية انك�سرت 
زحوفاتهم ومعنوياته��م. ويف ذات اجلبهة لقي القيادي املنافق 
ماهر عبد اهلل احمد �س��علل واملنافق علي العمي�سي م�سرعهم يف 

جبهة �سرواح.
واإل��ى جان��ب ذلك دك��ت مدفعي��ة اجلي���ص واللج��ان مواقع 
وجتمع��ات املرتزقة يف وادي منلة بحري��ب القرامي�ص ومنطقة 

اخلانق و�سوهدت �سيارات الإ�سعاف تهرع.

ومنفذ اخل�سراء والتبة البي�ساء وعدد من املواقع 
و�سقوط الع�سرات من  القتلى واجلرحى يف �سفوف 
مرتزقة اجلي�ص ال�س��عودي خ��الل العمليتني على 
مواقعهم  يف اجلبل الأ�س��ود و�س��الطح والتبة البي�ساء تلى ذلك 
عملية هجومية على مرتزقة اجلي�ص ال�سعودي يف جبل ال�سبكة 
قبالة جنران وبح�س��ب م�س��در ع�س��كري ف��اإن الع�س��رات من 
املنافقني ومرتزقة اجلي�ص ال�س��عودي لقو م�س��رعهم وجرح 
املئ��ات يف العملي��ات الهجومية املتوا�س��لة عل��ى مواقعهم. 
كما دكت وحدة ال�س��ناد ال�س��اروخي جتمعات العدوان يف 
مواق��ع املخروق والطويل وال�س��دي�ص والفواز ومرتفعات 
رجال وقبالة منفذ اخل�س��راء ومواقع الطويل ب�س��واريخ 
الكاتيو�سا حمققة ا�س��ابات مبا�سرة، فيما دكت املدفعية 
مواق��ع وجتمعات لألي��ات املنافقني يف ال�س��بعة والتبة 

الرملية قبالة منفذ اخل�سراء.
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النصر
ج�����ب�����ه�����ة ت���ع���ز

جبهة ميدي

الرائ��د  املناف��ق  القي��ادي  لق��ي 
رك��ن  ال�س��ومي  عل��ي  ح�س��ن  حمم��د 

اخلا�س��ة  الق��وات  يف  ال�س��تخبارات 
التابعة للمرتزقة مبي��دي واملرتزق عماد 

يا�س��ني مر�س��د معو�سة  م�س��رعهم بنران 
اجلي�ص واللجان ال�سعبية يف جبهة ميدي.

كما �س��ن �سالح املدفعية ق�س��فاً مدفعياً على 
جتمع��ات للمنافقني �س��مال �س��حراء ميدي بعدد 

من القذائف.

اإ�سابة
�سامل فرج ال�سمري

�سامل بن �سالح بن مق�سم ال�سيعري 
علي مغرم غرامه ا�سابة بالغة

احمد علي طامي العمري ا�سابة بالغة
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“تربي��ت  جامع��ة  يف  امل�س��وؤولون  اأزاح 
مدر�ص” الإيرانية ال�س��تار عن اآلت دقيقة 

للطران �سممت بحيث حتاكي الطران.
وق��ال الباح��ث “حمم��د ر�س��تمي” ان هذا 
اجله��از يخ���ص بط��ران “�سي�س��نا 172 
التدريبي��ة  الطائ��رات  ن��وع  م��ن  ” وه��و 
اخل��ارج  م��ن  ي�س��تورد  كان  ال�س��غرة، 

�سابقا ومت توطينه حاليا.
وا�ساف ر�س��تمي: ان تقنية �س��ناعة هذا 
اجلهاز كانت حك��را على دول مثل هولندا 
املتح��دة  والولي��ات  والياب��ان  وفرن�س��ا 
واأملانيا، فيما تعتر ايران البلد ال�س��اد�ص 
عاملي��ا يف امتالك ه��ذه التقنية ..واأو�س��ح 
اأن ا�ستخدام هذه التقنية من �ساأنه خف�ص 

التكاليف نحو الثلثني.

منوعات

27 عام��اً م��ن ن�س��ال خا�س��ته امل��راأة ال�س��عودية 
لني��ل حق قيادة ال�س��يارة، تكلل بالنج��اح بعد قرار 
ملك��ي. وم��ا كان حمّرم��اً بالأم���ص م��ن هيئ��ة كب��ار 
العلماء، حّوله قرار �سلمان بن عبدالعزيز اإلى حالل 
“متوافق مع ال�سريعة ومواكب حلاجات الع�سر” 

وفق دعاة اململكة نف�سهم.
يف 9 ت�س��رين الثاين/نوفم��ر 1990، �ُس��جل خروج 
اأول حت��رك علن��ي للن�س��اء للمطالبة بح��ق القيادة. 
يومه��ا انطلق��ت م��ن مدين��ة الريا���ص 13 �س��يارة 
تقوده��ن ن�س��اء، و�س��ارك يف التحرك 47 ام��راأة من 

اأكادمييات و�سيدات اأعمال وطالبات.
فعاقبته��م ال�س��لطات بف�س��لهن م��ن اأعماله��ن ومنع 
اأولي��اء اأموره��ن من ال�س��فر ملخالفتهما فت��وى كبار 

علماء اململكة التي حتّرم قيادة الن�ساء لل�سيارة.
ورغ��م وق��وف ال�س��لطة ب�س��كل حا�س��م �س��د ه��ذه 
املطال��ب، مدعومة مبواقف كب��ار العلماء والدعاة، 
مل تغ��ب  مطالب��ات الن�س��اء ال�س��عوديات بحقهن يف 
قي��ادة ال�س��يارة. ويف بداي��ات الع��ام 2005، قدمت 
60 امراأة �سعودية  و 42 رجاًل خطاباً اإلى اجلمعية 
م��ن خالل��ه  الإن�س��ان  طالب��وا  الوطني��ة حلق��وق 
احلكومة ال�س��عودية برفع احلظ��ر عن قيادة املراأة 

ال�سعودية لل�سيارة.
وعلى مواقع التوا�سل الجتماعي، مل تتوقف ن�ساء 
�س��عوديات عن التذكر بهذا احلق م��ن خالل تنفيذ 
حم��الت اأو ت�س��وير مقاطع لن�س��اء يقدن ال�س��يارة 

لك�سر املنع الر�سمي.
ويف وق��ت كان��ت النتق��ادات في��ه تتك��رر م��ن قب��ل 
منظم��ات حقوق الإن�س��ان للمملكة ال�س��عودية على 
خلفي��ة التعاطي مع امل��راأة ومنها منعه��ا من قيادة 
ال�سيارة، مل تكن ال�سلطة ال�سيا�سية وخلفها الدينية 

جتد حرج��اً يف تقدمي التري��رات الدائمة التي توؤكد 
حرمة ال�سماح للمراأة بالقيادة.

موقف كبار »العلماء«
ف��كان املفت��ي الأ�س��بق للمملك��ة عبد العزي��ز بن باز 
ي�س��ف قي��ادة امل��راأة لل�س��يارة  باأنه��ا ت��وؤدي اإل��ى 
الرذيلة، و” اإلى مفا�سد ل تخفى على الداعني اإليها، 

منها: اخللوة املحرمة باملراأة، ومنها: ال�سفور.
ومنه��ا: الخت��الط بالرج��ال ب��دون ح��ذر, ومنه��ا: 
ارت��كاب املحظ��ور ال��ذي م��ن اأجل��ه حرم��ت ه��ذه 
الأم��ور”، عل��ى اعتب��ار اأن “ال�س��رع املطه��ر من��ع 

الو�سائل املوؤدية اإلى املحرم واعترها حمرمة”.
وي�س��يف اب��ن ب��از: “ال�س��رع املطه��ر من��ع جمي��ع 
الأ�س��باب املوؤدي��ة اإل��ى الرذيل��ة مب��ا يف ذل��ك رم��ي 
املح�س��نات الغافالت بالفاح�سة، وجعل عقوبته من 
اأ�س��د العقوبات �س��يانة للمجتمع من ن�س��ر اأ�س��باب 
الرذيل��ة.. وقي��ادة املراأة من الأ�س��باب املوؤدية اإلى 

ذلك”.
ويف بيان �سادر يف العام 1999 قالت اللجنة الدائمة 
“ولة  ال�س��عودية   والإفت��اء  العلمي��ة  للبح��وث 
الأم��ور” اإن قي��ادة امل��راأة لل�س��يارة، فيه��ا “هت��ك 

احلجاب الذي اأمرها اهلل به”.
ويف ني�س��ان/اأبريل م��ن العام املا�س��ي، ج��ّدد مفتي 
ال�سعودية عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ، التحذير 
م��ن ما و�س��فها ب��� “فنت قي��ادة امل��راأة ال�س��يارة”، 
بالقول: “قيادة ال�س��يارة قد تفتح عليها اأبواب �س��ر 
ول تن�س��بط اأموره��ا، فالواجب واملطل��وب منا اإل 

نقَرّ هذا؛ لأن هذا اأمر خطر يعر�سها لل�سرور”.

حراں األمس حالل اليوں..
»قيادة املرأة « في السعودية مطية للعرش

على الرغم من التنديد بها واعتبارها �س��حقاً لأي 
اأ�س��وات معار�س��ة، و�س��عت ال�س��عودية حمل��ة 
العتقالت التي بداأتها موؤخرا لت�سمل �سخ�سيات 

يف الق�ساء واملجال الأكادميي وم�سوؤولني.
وا�س��تهدفت حملة العتقالت دع��اة واأكادمييني 
وحمللني �سيا�سيني واقت�س��اديني وكتاب �سحف 

و�سعراء.
وعلى الرغم من اأن ال�سلطات ال�سعودية مل توجه 
حت��ى الآن اأي تهم��ة ر�س��مية للمعتقل��ني، نقل��ت 
�س��حيفة "العرب��ي اجلدي��د" ع��ن م�س��ادر قولها 
اإن ع��دد املعتقل��ني جت��اوز 150 حت��ى الآن، واأن 
بع�س��هم ُنق��ل اإلى �س��جن احلائر و�س��ط الريا�ص 
وبع���ص اآخ��ر اأودع يف �س��قق واأماك��ن جمهول��ة 

تابعة جلهاز اأمن الدولة الذي ياأمتر ب�سكل مبا�سر 
من ويل العهد حممد بن �سلمان.

مراقبون �سيا�س��يون اعتروا اأن التهمة احلقيقية 
قط��ر  ح�س��ار  تاأيي��د  رف�س��هم  ه��ي  للمعتقل��ني 
وامل�س��اركة يف احلملة الإعالمية �س��دها، اإ�سافة 
اإل��ى اعرا���ص ج��زء منه��م عل��ى �سيا�س��ات ابن 

�سلمان �سمن ما ي�سمى برنامج ال�سالحات.
ري�س��ر�ص" اأن  "غلوب��ال  موق��ع  ذك��ر  ب��دوره، 
هن��اك عوامل اأخرى جتاهلها املحللون يف تف�س��ر 
عملي��ات القم��ع املنظمة موؤخ��را، م�س��رًا اإلى اأن 
اأحد اأهم اأ�سباب احلملة هي موجة التوقعات باأن 
امللك �سلمان، �سيتنازل عن العر�ص لبنه، وبالتايل 
حماولة لتعزيز ال�س��لطة ب�سكل ا�ستباقي من اأجل 

اإحباط اأي ا�س��طرابات قد ترتتب على �س��عوده 
الو�سيك اإلى العر�ص.

ويوؤك��د املوقع اأن حملة العتق��الت هذه تختلف 
ع��ن حمالت حدث��ت يف الأوقات ال�س��ابقة، اإذ اأنها 
�س��ملت جمموعة وا�س��عة من الأفراد املتباينني، 

من علماء دين، و�سحافيني، وحتى اأمراء.
وبح�س��ب املوقع، فاإن اإتهامات الريا�ص �سد قطر 
واإي��ران عل��ى انهما تقف��ان وراء حماول��ة تغير 
النظ��ام، هي بالأ�س��ا�ص و�س��يلة م��ن اأج��ل اإبعاد 
الهتم��ام ع��ن املخ��اوف احلقيقي��ة، م�س��يفا اأنه 
من خالل املوؤ�س��رات، فاإن املعني بال�س��طرابات 
داخل اململكة لي�س��ت قط��ر ول اإيران، بقدر ما هي 

الوليات املتحدة الأمركية.

م��������ا م����ع����ن����ى ك����ل����م����ة ل����وج����س����ت����ي؟
يع��رف  ق��دمٌي  مفه��وم  لوج�س��تي 
مب�س��طلح  الإجنليزي��ة  باللغ��ة 
)Logistics(، وامل�س��تق م��ن اللغة 
ا�س��تخدمت  كلم��ة  وه��ي  الإغريقي��ة، 
و�س��ع  اأثن��اء  الع�س��كرية  احلي��اة  يف 
اخلط��ط احلربي��ة للهج��وم، اأو الدفاع 
ع��ن املع�س��كرات، وال��دول التي توجد 
يف حال��ة حرب. يع��رف اأي�س��اً باأنه فن 
من الفن��ون الإدارية، والتي تهدف اإلى 
متابع��ة جمموع��ة م��ن العملي��ات، من 
خ��الل تزويده��ا باملعلومات املنا�س��بة 

حتى تتم ب�سكل �سحيح.
اللوج�ستية الع�س��كرية: � هي من اأقدم 
اإذ  املعروف��ة،  اللوج�س��تيات  اأن��واع 
ترتبط بالأفكار، والقواعد الع�س��كرية 
اأثن��اء  اجليو���ص  لعم��ل  املنظم��ة 
لذل��ك  الدف��اع  اأو  للقت��ال،  ال�س��تعداد 
ترتبط اللوج�س��تية الع�س��كرية بخطة 
حمكم��ة تعتم��د عل��ى احل�س��ول عل��ى 

معلوم��ات حول طبيع��ة جي�ص العدو، 
وكيفي��ة و�س��ول الإمدادات ل��ه، وعدد 
الأ�س��لحة احلربي��ة الت��ي ي�س��تخدمها 
اللوج�س��تية  توف��ر  كم��ا  القت��ال،  يف 
الع�س��كرية معلوم��ات جغرافي��ة حول 
ال�س��تباك  حل��دوث  املتوق��ع  امل��كان 
ب��ني اجلي�س��ني، وطبيعة الت�س��اري�ص 

اجلغرافية املحيطة باملنطقة كاملة. 
اإن الهتم��ام باللوج�س��تية الع�س��كرية 
يعود اإلى الأفكار الع�س��كرية القدمية، 
وه��ذا م��ا ظه��ر وا�س��حاً يف احل��روب 
الع�س��رين  الق��رن  بداي��ة  يف  العاملي��ة 
فيه��ا  اعتم��دت  والت��ي  للمي��الد، 
ال��دول املتحارب��ة عل��ى جمموع��ة من 
اللوج�ستيات التي مل تعتمد على خطة 
واح��دة فقط، ب��ل على اأك��ر من خطة 
بديلة، ومن هنا مت العتماد على التفكر 
الو�س��ائل  م��ن  كو�س��يلة  اللوج�س��تي 
الع�س��كرية. اللوج�س��تية الإدارية هي 

الن��وع امل�س��تحدث من اللوج�س��تيات، 
والذي ي�س��تخدم ب�س��كل كب��ر يف كافة 
قطاعات الأعمال التجارية، واخلدمية، 
يف  واملوؤ�س�س��ات  ال�س��ركات،  تهت��م  اإذ 
ه��ذه القطاع��ات بتوف��ر جمموعة من 
تطبي��ق  ت�س��من  الت��ي  اللوج�س��تيات 
عملها باأ�س��لوب �سحيح، مما ي�ساعدها 
على حتقيق الربح املنا�س��ب يف �س��وق 
تعتم��د  في��ه.  تتواج��د  ال��ذي  العم��ل 
تطبي��ق  عل��ى  الإداري��ة  اللوج�س��تية 
م�س��اعدة الإدارة مبتابعة الإجراءات 
الداخلية يف املن�س��اأة، ث��م على متابعة 
كاف��ة الأمور املرتبط��ة بطبيعة عملها، 
مبيع��ات،  ومندوب��ي  عم��الء،  م��ن 
وموردي��ن، وغره��م، لذل��ك �س��اهمت 
اللوج�س��تية الإداري��ة بنمو العديد من 
ال�س��ركات التي اعتمدت على جمموعة 
م��ن ال�سيا�س��ات الت�س��ويقية، واملهنية 

املنا�سبة يف اإدارة عملها.

إيران السادسة عامليًا في امتالك تقنية محا��اة الطيران

االعتقاالت في السعودية تتواصل.. من الذي يهدد حكم بن سلمان؟

نددت منظم��ة العفو الدولية يف بي��ان ب�”حمى العدامات لدى 
احلكومة ال�سعودية” خ�سو�س��ا منذ متوز/ يوليو 2017 مع 

ا�سبوع○. كل  يعدمون  ا�سخا�ص  خم�سة  “معدل 
ونف��ذ العدام رق��م مئة يف وقت تكثف في��ه اململكة العالن عن 
ا�س��الحات.. وقال��ت ل��ني معل��وف مدي��رة البح��اث يف العفو 
الدولية لل�س��رق الو�سط “اذا كانت ال�سلطات ال�سعودية تريد 

ب�سدق اجراء ا�س��الحات، فعليها ان توقف فورا تنفيذ احكام 
العدام كخطوة اولى باجتاه اللغاء الكلي حلكم العدام”.

واعدمت ال�س��عودية 153 �سخ�سا عام 2016 بح�سب ح�سيلة 
لفران���ص بر���ص اعتم��ادا ال��ى بيانات ر�س��مية.. وبعد ال�س��ني 
واي��ران تعد ال�س��عودية من اكر دول الع��امل التي تطبق حكم 

العدام.

السعودية تعدم 153 شخصًا خالل عام 2016 م

ل يقت�س��ر فع��ل النتق��ام الإماراتي على ال�سخ�س��يات الدينية وال�سيا�س��ية 
والإعالمية املعاِر�س��ة، مبدئياً وجوهرياً، لأبو ظب��ي، بل بات يطاول كل من 
يرفع راأ�س��ه يف وجه »احلاك��م الإماراتي« باأمره، احتجاج��اً على تعيني هنا 
اأو دع��م م��ايل هناك اأو معرك��ة حمدودة هنالك. م��ن ه��وؤلء، واأحدثهم، قائد 
امليلي�س��يا املعروفة ب�»كتائب �س��لمان احلزم«، قا�سم اجلوهري. هذا الأخر 
يق��ود مقاتل��ني م��ن اليمنيني اجلنوبي��ني املقيمني يف ال�س��عودية من��ذ ما قبل 
َب اأولئك املقاتلون يف منطقة �س��رورة قبل اأن ُيدفع بهم اإلى عدن  احل��رب. ُدِرّ
يف حزيران 2015، حيث �س��اركوا يف مع��ارك راأ�ص عمران، ومن ثم يف معارك 

املخا.
ترف�ص ال�س��لطات ال�سعودية، اليوم، ال�سماح، للراغبني من »كتائب �سلمان« 
بالعودة اإلى ممار�س��ة اأعمالهم ال�س��ابقة يف اململكة، بل اإنها متنع جرحى هذه 

امليلي�س��يا م��ن تلقي العالج يف م�ست�س��فياتها. اأما الإم��ارات، فتذهب اأبعد من 
ذلك يف عملية »نزع القفازات« البالية. مل تكتف اأبو ظبي بوقف املخ�س�سات 
املالي��ة ع��ن مقاتل��ي اجلوه��ري، ب��ل عمدت اإل��ى حما�س��رة مع�س��كر الدفاع 
ال�س��احلي الذي يقوده الأخر بتهمة ا�س��تخدامه ال�س��الح الثقيل �سد طران 
»التحال��ف«، واأقدم��ت على احتجاز اجلوهري ملدة يوم كام��ل قبل اأن ُيطلق 

�سراحه بو�ساطة من قيادات اأمنية جنوبية.
ال�س��بب وراء ذلك، انحياز اجلوهري اإلى حماف��ظ عدن اجلديد، عبد العزيز 
املفلحي؛ لتحدرهما من املنطقة نف�س��ها )يافع(، وت�س��ليمه اإي��اه وثائق ُتبنِيّ 
�س��عي املحافظ ال�س��ابق، عيدرو�ص الزبي��دي، ومدير اأمن عدن، �س��الل علي 
�س��ائع، املح�س��وَبني على الإمارات، اإلى اإخالء مبنى النادي الدبلوما�س��ي يف 

عدن، والذي ت�سيطر عليه »كتائب �سلمان«، مل�سلحة اأحد اأقرباء الزبيدي.

رجال اإلمارات ينفّضون عنها: طفح ال���يل!

عالج منزلي لتفتيت حصى الكلى بدون أدوية!
تعّد الكلى من بني اأهم الأجهزة احليوية 
والأكر ن�ساطا يف اجل�سم، فهي امل�سوؤول 
الول ع��ن ت�س��فية ال��دم م��ن وال�س��موم 

ل�سمان ح�سن �سر عمل اجل�سم.
ويع��د تراكم احل�س��ى من بني امل�س��اكل 
الت��ي تواج��ه عمل الكل��ى ما ي��وؤدي اإلى 
تعطيل عملية ت�س��فية الدم ويت�س��بب يف 
اأ�س��رار خط��رة على �س��حة الإن�س��ان، 
في�س��بح اجل�س��م غر قادر على احلفاظ 
على توازن كميات املعادن والهرمونات.

من بني الأعرا�ص التي ت�س��يب الإن�س��ان 
اإذا كان هن��اك خل��ل يف الكل��ى: التب��ول 

الظه��ر  اأ�س��فل  يف  �س��ديدة  اآلم  بك��رة، 
واملناط��ق املحيطة بالبطن، وجود دم يف 
البول، الغثيان والقيء، دوخة، م�س��اكل 

يف اجلهاز اله�سمي.
ويزع��م خ��راء الط��ب البدي��ل ان هناك 
ع��الج طبيع��ي من��زيل ال�س��نع لتفتي��ت 

ح�س��ى الكل��ى ب��دون اأدوي��ة اأو عمليات 
جراحي��ة، كما ي�س��اعد ه��ذا العالج على 
تقوي��ة اجلهاز املناعي وحت�س��ني عملية 

اله�سم.
املكون��ات: حفن��ة من البقدون���ص. 1 لر 

من املاء. ع�سر ليمونة.
 الإعداد: يف قدر، ا�سكبوا املاء واأ�سيفوا 
البقدون���ص ثم �س��عوهم على ن��ار هادئة 
حت��ى تغل��ي، اأزيل��وا القدر م��ن النار ثم 
اأ�س��يفوا ع�س��ر الليمون واتركوه لليلة 
كامل��ة. ي�س��تهلك هذا الع��الج 3 مرات يف 

اليوم قبل الأكل ملدة 8 اأيام.
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و�س��فت »نان�سي بيلو�س��ي« زعيمة الدميقراطيني يف جمل�ص 
الن��واب الأمريك��ي ح��وادث العن��ف امل�س��لح واإط��الق النار يف 
بالده��ا باأنه��ا ظاهرة موؤملة، م�س��رة اإلى اأن ه��ذه احلوادث قد 

ح�سدت اأرواح 12 األف �سخ�ص خالل العام اجلاري فقط.
واعت��رت بيلو�س��ي العن��ف امل�س��لح باأنه بات ميث��ل حتدياً 
خطرًا ل�سمر ال�س��عب الأمريكي، وا�سفة حادثة اإطالق النار 
يف »ل���ص فيغا���ص« الت��ي اأدت اإل��ى مقت��ل 59 �سخ�س��اً وجرح 
املئات باأنها مل ي�س��بق لها مثيل يف �سجل جرائم القتل اجلماعي 
يف التاريخ الأمريكي املعا�سر، ودعت اإلى ت�سكيل جلنة خا�سة 
لبحث ظاهرة العنف امل�سلح يف البالد واإيجاد حلول عملية لها.
وذك��رت زعيمة الدميقراطي��ني يف بيان اأن 90 �س��خ�ص على 
الأق��ل يلق��ون حتفهم يومي��اً نتيجة العن��ف امل�س��لح يف اأمريكا، 
م�سرة كذلك اإلى اأن العام اجلاري قد �سهد 273 حادثة اإطالق 

نار اأ�سفرت عن مقتل اأكر من 12 األف �سخ�ص.
ال�س��لطات  الت��ي تتخذه��ا  وانتق��دت بيلو�س��ي الإج��راءات 
الأمريكي��ة للحد من ظاهرة العنف امل�س��لح يف البالد، وا�س��فة 
هذه الإجراءات باأنها غر موؤثرة ول تتعدى نطاق الت�سريحات 

اجلوفاء.
ومل يل��ق بيان بيلو�س��ي جتاوب��اً ل��دى الإدارة الأمريكية اأو 
الأع�س��اء اجلمهوريني يف الكونغر�ص، الذين زعموا اأن »الوقت 
لي�ص منا�س��باً ملناق�س��ة هذه الق�س��ية، و�س��رورة الركيز على 

موا�ساة ال�سحايا« .
واأع��ادت جم��زرة »ل���ص فيغا���ص« اجل��دل ب�س��اأن »حظ��ر 
ال�سالح« يف اأمريكا لكنَّ الرئي�ص »دونالد ترامب« قال اإن الوقت 

لي�ص منا�سباً للنقا�ص ب�ساأن ال�سوابط اخلا�سة بهذا الأمر.
و�سهدت اأمريكا الكثر من عمليات العنف الدامية خالل نحو 
رب��ع ق��رن من الزم��ن، لكن اعت��داء »ل�ص فيغا���ص« الذي جنم 
ع��ن اإطالق نار على حفل مو�س��يقي يعتر الأ�س��واأ من بني هذه 

احلوادث.
وفيما يل��ي اأبرز حالت اإطالق النار التي ح�س��لت يف اأمريكا 

خالل العقود الأخرة:
- يف 16 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1991، قتل رجل 23 �سخ�ساً 
يف مطعم يف كيلني بولية تك�س��ا�ص واأ�س��اب حوايل 20 بجروح 

قبل اأن ينتحر.
- يف 20 ني�س��ان/اأبريل 1999، فتح طالبان النار يف ليتلتون 

غرب ولية كولورادو يف مدر�س��ة كولومباي��ن الثانوية ما اأدى 
اإل��ى مقت��ل 12 تلميذًا ومدر�س��اً واإ�س��ابة 24 اآخري��ن. وانتحر 

مطلقا النار يف مكان احلادث.
- يف 16 ني�س��ان/اأبريل 2007، قت��ل طالب من اأ�س��ل كوري 
عم��ره 23 عام��ا، 32 �سخ�س��اً قب��ل اأن ينتح��ر يف ح��رم جامعة 

فرجينيا التكنولوجية يف بالك�سرغ �سرق ولية فرجينيا.
- يف 3 ني�س��ان/اأبريل 2009، قت��ل رج��ل من اأ�س��ل فيتنامي 

13 �سخ�س��اً يف مركز ا�س��تقبال ملهاجري��ن يف بينغامتون بولية 
نيويورك.

- يف 5 ت�س��رين الثاين/نوفم��ر 2009، ق��ام طبي��ب نف�س��ي 
ع�س��كري بعملية اإطالق نار يف قاعدة ع�سكرية اأمريكية ما اأدى 
اإلى مقتل 13 �سخ�س��اً واإ�سابة 32 يف فورت هود جنوب ولية 

تك�سا�ص، قبل اأن يتم �سبطه.
- حادثة مدر�س��ة »بنيو ت��اون« يف عام 2012 حيث قام اأحد 

الأ�سخا�ص باإطالق النار على 26 �سخ�ساً ثم قام بالنتحار.
- يف 20 متوز/يوليو 2012، اقتحم �ساب م�سلح اإحدى دور 
ال�س��ينما يف مدين��ة اأورورا غرب ولية كول��ورادو، وفتح النار 
على احلا�سرين خالل عر�ص فيلم »بامتان« يف جل�سة منت�سف 

الليل، ما اأوقع 12 قتياًل و70 جريحا.
- يف 14 كانون الأول/دي�سمر 2012، قتل �ساب 26 �سخ�ساً 
بينه��م 20 طف��اًل يف مدر�س��ة �س��اندي ه��وك يف نيوت��اون بولية 

كونيتكيت قبل اأن ينتحر.
- يف 2 كانون الأول/دي�س��مر 2015، فتح زوجان متطرفان 
الن��ار خ��الل حف��ل عي��د املي��الد يف �س��ان برناردين��و بولي��ة 

كاليفورنيا، ما اأوقع 14 قتياًل و22 جريحا.
- حادث��ة ملهى اأورلندو التي اأ�س��فرت ع��ن 29 قتياًل يف عام 

.2016
- يف 12 حزيران/يونيو 2016، قتل اأمريكي من اأ�سل اأفغاين 
يدعى عمر متني 49 �سخ�س��اً واأ�ساب 50 بجروح يف ملهى ليلي 

ملثليي اجلن�ص يف اأورلندو بولية فلوريدا.
وبل��غ ع��دد الأمريكيني الذي��ن قتل��وا يف حوادث اإط��الق نار 
جماعي يف ال� 50 عاماً املا�س��ية ح��وايل 1.4 مليون، وهو اأعلى 
م��ن كل �س��حايا احل��روب الأمريكية من��ذ نهاية الق��رن الثامن 

ع�سر.

إحصائيات صادمة عن ضحايا إطالق النار في أمريكا

السجون السعودية تغص مبعتقلي الرأي وحملة القمع متواصلة 
وا�س��ل النظام ال�س��عودي حمل��ة العتقالت 
الوا�س��عة يف �س��فوف الق�س��اة والدعاة ورجال 
اململك��ة  م�س��اعي  اط��ار  يف  واملفكري��ن  الدي��ن 

للتخل�ص من اأي �سوت معار�ص.
ويف جديد العتقالت يف ال�سعودية، مت اعتقال 
الإعالمي مال��ك الأحمد، املع��روف بتقدميه نقدا 
وتقييما لو�س��ائل اإعالم واأفالم وم�سل�س��الت، من 
ع��دة جوان��ب، اأبرزه��ا »املهن��ي والأخالق��ي«، 
وعل��ق الكاتب ال�س��عودي جمال خا�س��قجي على 
اعتق��ال الأحم��د، قائ��ال: »كن��ت مع��ه يف جروب 
وات�ص اأب ي�سم مثقفني واأكادمييني ورجال اأمن، 
لعل��ه رابع الأع�س��اء الذي��ن اعتقل��وا«، متابعا: 
»اعتق��ال الدكتور مالك الأحم��د يعني اأنه ل اأحد 

اآمن!!!«.
اأي�س��ا  ال�س��عودية  ال�س��لطات  اعتقل��ت  كم��ا 
القا�س��ي يف حمكم��ة ال�س��تئناف حم��د املر�س��د، 
اإ�س��افة اإلى اعتقال القا�س��ي عب��د اللطيف العبد 
املتخ�س�س��ة  املحكم��ة  يف  القا�س��ي  اللطي��ف، 

بالريا�ص.
ف��اإن  ال��راأي«  »معتقل��ي  موق��ع  وبح�س��ب 
ال�سلطات اعتقلت الداعية �سعيد بن فروة، الذي 
اأثار جدل وا�س��عا قبل �سهور، بعد اتهامه بتكفر 
املمثل نا�س��ر الق�س��بي، كما اعتقل ال�سيخ �سامي 
الغيه��ب، مدير وحدة مكافحة جرائم البتزاز يف 

هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

اعتقال الشخصيات 
السعودية البارزة

وب��داأت ال�س��عودية من��ذ ح��وايل ال�س��بوعني 
حملة اعتقالت �س��خمة، بحق دعاة واأكادمييني 
بارزي��ن يف �س��ياق حمل��ة ب��ن �س��لمان لتغري��ب 
»�س��لمان  الب��ارز  ال�س��يخ  واعتقل��ت  اململك��ة، 
العودة« والداعية حمم��د املنجد، بعد حتري�ص 
م�س��تمر عليه م��ن قبل ح�س��ابات �س��عودية، منذ 
ب��دء حمل��ة العتق��الت مطل��ع اأيلول/ �س��بتمر 
اجل��اري، ل�س��يما بع��د اأن تعاط��ف مع ال�س��يخ 

املعتقل العودة.
ويف ال�سياق ذاته، ذكرت ح�سابات �سعودية اأن 
ال�سلطات اعتقلت ال�س��يخ مناور النوب؛ لن�سره 

تغريدات تتعاطف مع ال�سيخ �سلمان العودة.
اعتق��ال  نب��اأ  نا�س��طون  اأك��د  اأي��ام،  وقب��ل 
الداعية ال�س��اب نايف ال�س��حفي، الذي ا�س��تهر 
مبحا�سراته الوعظية اأمام جتمعات ال�سباب يف 

مدينة جدة.
كم��ا اعتقل��ت ال�س��لطات ال�س��عودية ال�س��يخ 
حممد ال��راك، ع�س��و هيئة التدري���ص بجامعة 
اأم الق��رى، وع�س��و رابط��ة علم��اء امل�س��لمني، 
واعتقلت اأي�س��ا ال�س��يخ حمم��د �س��الح املقبل، 
رئي�ص جمعية حتفيظ القراآن الكرمي يف حمافظة 

املذنب، مبنطقة الق�سيم جنوبي ال�سعودية.
كم��ا طالت حملة العتقالت كال من القا�س��ي 
ال�س��عودي يو�س��ف الف��راج مدي��ر مكت��ب وزير 
الع��دل، ووكي��ل ال��وزارة اأحمد العم��رة، كما 
رجحت امل�سادر اعتقال الأ�ستاذ يف جامعة امللك 

�سعود الدكتور عبد العزيز الزهراين.
با�س��م  ال�س��هر  ال�س��عودي  املغ��رد  وكان 

»جمته��د«، ك�س��ف يف وق��ت �س��ابق اأن ويل العهد 
ال�س��عودي حمم��د ب��ن �س��لمان ين��وي التخل�ص 
من اأع�س��اء هيئة كبار »العلم��اء« بالتوازي مع 

اأنباء تتحدث عن تقلي�ص �س��الحيات »ال�س��رطة 
الدينية« يف ال�سعودية.

وبح�س��ب املغرد جمتهد فان بن �سلمان ي�ستعد 
للتخل�ص من بع�ص اأع�س��اء هيئة كب��ار العلماء 
املتورط��ني يف »كتابات وت�س��جيالت فيه��ا تاأكيد 
�س��ارم على الولء والراء ونواق�ص الإ�سالم«، 
واأ�س��اف اأن »الفكرة املطروح��ة اأمامه لن تكون 
ت�س��كيل  باإع��ادة  ب��ل  فق��ط،  كاأف��راد  باإبعاده��م 
املوؤ�س�س��ات الدينية، واإلغاء هيئ��ة كبار العلماء 

واإبقاء موؤ�س�سة الإفتاء فقط«.
كما اعتقلت ال�س��لطات ال�سعودية اأ�سهر حملل 
اقت�س��ادي يف اململكة، وهو ع�س��ام الزامل، الذي 
ث��ارت بعد اعتقال��ه عالمات ا�س��تفهام عديدة من 
قب��ل ال�س��عوديني، وبخالف غالبي��ة املعتقلني يف 
ال�س��عودية، ل يع��د الزامل من املح�س��وبني على 
التي��ار املت�س��دد، ويح�س��ر غالبي��ة تغريداته يف 
احلدي��ث عن اأمور اقت�س��ادية، الأم��ر الذي اأثار 
ا�س��تغراب ال�س��عوديني، كما يعد الزامل بح�سب 
جمل��ة »فورب���ص« باأن��ه اأح��د اأهم ال�سخ�س��يات 
يف ال�س��عودية، ح��از عل��ى العديد م��ن اجلوائز، 
وحظي بتكرمي �سخ�س��ي من امللك �سلمان بن عبد 

العزيز قبل �سنوات.
و�س��بق للزام��ل احلدي��ث ب�س��كل مب�س��ط عن 

الو�س��ع القت�سادي ال�س��عودي، والتحذير باأنه 
»لي���ص بخر«، وه��و ما دف��ع مبغردي��ن موالني 
للحكوم��ة اإل��ى تخوين��ه، م�س��تدلني بذل��ك عل��ى 
النق��د، والن�س��ح ال��ذي يقدمه للحكوم��ة، مقابل 

ثنائه على التجربة القت�سادية الركية.

احتقان داخلي
واعت��ر ع��دد م��ن ال�س��عوديني عل��ى مواق��ع 
التوا�س��ل الجتماعي اأن النظام يف بالدهم يرمي 
الطع��م لل�س��عب ال�س��عودي م��ن خالل ال�س��ماح 
للم��راأة بالقيادة وغرها من الم��ور التي تعتر 
حقوق��اً ب�س��يطة ج��دا ول يحتاج ال��ى منية اأحد 
وم��ن خالل ه��ذا الطعم يق��وم باعتقال ال�س��رفاء 
والوطنيني لكبت ال�س��وات ال�س��الحية وحتى 

ال�سامتة منهم.
يف ح��ني طالب مغ��رد �س��عودي عل��ى التوير 
بعد النخ��داع بهذا الطعم ال��ذي يرميه نظام اآل 
�س��عود، وروؤية احلقيقة املرة وهي اأن العائالت 
ال�س��عودية م��ن ذوي املعتقلني يعانون وتت�س��ع 
دائرة املعاناة مع ات�س��اع دائ��رة القمع والظلم، 

كما يزداد التعاطف ال�سعبي مع املعتقلني.

صحف عاملية: النظ�����������������������ام 
السعودي قمعي وشمولي

م��ن جانبه��ا اعترت �س��حيفة الغاردي��ان الريطانية يف تقري��ر جديد ان 
احلكومة ال�س��عودية »نظ��ام قمعي«، يقوم »بو�س��ع الكثر من القوانني 
ال�س��ارمة على احلياة الجتماعية للمواطنني ال�س��عوديني«. ويف اإ�سارة 
اإلى الطابع الغام�ص لالأمر ال�سعودي حممد بن �سلمان، فلقد اأثارت هذه 
ال�س��حيفة العديد من الأ�س��ئلة، عما اإذا كان حممد بن �سلمان هو م�سلح 
يري��د لل�س��عودية اأن تن�س��م اإلى القرن احل��ادي والع�س��رين اأم انه اأمر 
�سغر ل ميلك التجربة الكافية والذي من املمكن اأن تت�سبب �سلطته هذه 

يف اإدخال املنطقة يف حالة من الفو�سى.
»الظ��روف  مقاله��ا  يف  الريطاني��ة  الغاردي��ان  �س��حيفة  وا�ستعر�س��ت 
ال�سيا�س��ية والجتماعي��ة يف ال�س��عودية« وكتبت اأنه يف الأيام املا�س��ية، 
قام امل�س��وؤولون ال�س��عوديون مبوج��ة من الإجراءات والعتقالت �س��د 
املعار�س��ني لهذا النق��الب، فيهم عدد من علماء الدين ونقاد ال�سيا�س��ات 
احلكومية ال�س��عودية واملناف�س��ني ال�سيا�س��يني. وتاأتي ه��ذه املوجة من 
العتقالت اأي�س��ا و�س��ط تكهنات م�س��تمرة باأن الأمر حممد يجهز نف�سه 

للو�سول اإلى العر�ص.
وكانت �س��حيفة »الوا�سنطن بو�س��ت« ذكرت اأن ال�س��عودية باتت اأ�سبه 
بزنزانة كبرة، بعد حملة العتقالت الوا�سعة التي �سهدتها البالد خالل 

الأيام املا�سية.
فيم��ا ذكرت �س��حيفة »فاينان�س��يال تامي��ز« اأن حممد بن �س��لمان يخطط 

لتاأ�سي�ص نظام �سمويل ل يت�سامح حتى مع ال�سامتني.
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بو�س��ت”  “وا�س��نطن  �س��حيفة  اأك��دت 
الأمريكي��ة، يف تقرير جدي��د، اأن ويل العهد 
ال�س��عودي حمم��د ب��ن �س��لمان ل يختل��ف 
كث��را ع��ن اجلي��ل ال�س��ابق م��ن احل��كام 
اأ�س��حاب النه��ج ال�س��لطوي، معت��رة اأن 
ال�س��عودية م��ا زال��ت “زنزان��ة ل��كل م��ن 
ت�سول له نف�سه ممار�سة التعبر احلر عن 
الراأي“.. واأ�س��افت ال�س��حيفة اأن الأنباء 
الواردة من ال�سعودية ت�سر اإلى ا�ستمرار 
هيمن��ة التفكر القدمي ولي���ص اإلى التوجه 
نح��و املجتم��ع احلديث الذي وع��د به ويل 
العهد اجلديد حممد بن �س��لمان، منوهة يف 
الوق��ت ذاته الى حمل��ة العتقالت “التي 
طال��ت عددا من  والن�س��طاء وال�س��حفيني 
والكت��اب م��ن اأ�س��حاب ال��راأي والتاأث��ر 
الذي��ن �س��جنوا دون اأي ترير اأو تف�س��ر 
ر�س��مي“..  واعترت ال�سحيفة المريكية 

اأن��ه وعل��ى الرغم من اخلط��اب “الرفيع” 
ال��ذي ت�س��منه الإع��الن عن روؤي��ة 2030 
اأن  ال  �س��لمان،  ب��ن  حمم��د  العه��د  ل��ويل 
ذات  تبق��ى  اأن  عل��ى  م�س��ممة  الريا���ص 
نه��ج �س��لطوي وتقم��ع كل م��ن ت�س��ول له 
نف�س��ه ممار�س��ة التعبر احلر عن الراأي، 

م�س��رة الى اعتقال عدد م��ن رجال الدين 
) �س��لمان الع��ودة وعائ���ص الق��رين وعلي 
العمري( والن�سطاء وال�سحفيني والكتاب 
من اأ�س��حاب ال��راأي والتاأث��ر الذين األقي 
القب�ص عليهم و�س��جنوا دون اأي ترير اأو 
تف�س��ر ر�س��مي، يف حني اأن التقارير توؤكد 
اأن الذي��ن اأوقف��وا واألقي بهم يف ال�س��جون 
رمب��ا مل يقرفوا م��ن الذنوب �س��وى اأنهم 
مل يتكلموا ب�س��وت مرتفع مبا فيه الكفاية 

دعما لل�سيا�سات ال�سعودية الر�سمية.
واعترت �سحيفة “وا�س��نطن بو�ست” اأن 
ال�س��عودية وحكامه��ا وموؤ�س�س��تها الدينية 
الق��رن  يف  يعي�س��ون  زال��وا  م��ا  املحافظ��ة 
املا�سي، م�سرة الى اأن اجراءات الريا�ص 
القمعي��ة تعك���ص حال��ة القلق الت��ي تنتاب 
امل�سوؤولني ال�سعوديني اإزاء تنامي ال�سعور 

بعدم الر�سا داخليا جتاه احل�سار

ن�س��ر موق��ع “LobeLog” مقالة للدبلوما�س��ي الأمركي ال�س��ابق 
روب��رت هنر ق��ال فيها اأن ال�س��عودية ه��ي “اجلاين الرئي�س��ي” على 
�سعيد التهديدات الإرهابية، معترا اأن ن�سرها للعقيدة الوهابية اأدى 
اإلى ن�سوء الإرهاب يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا وجنوب �سرق اآ�سيا.

 Robert“ ”وراأى ال�س��فر الأمرك��ي الأ�س��بق لدى حلف “النات��و
Hunter” اأن الكيان ال�س��هيوين وال�س��عودية لهما تاأثر كبر على 
ال�سيا�سة الأمركية يف املنطقة، ولو تناق�ص ذلك مع امل�سالح القومية 

الأمركية.
ويف التفا�س��يل، كتب ال�س��فر الأمركي الأ�س��بق لدى حلف “الناتو” 
 ،”LobeLog“ موق��ع ن�س��رها  “Robert Hunter” مقال��ة 
اأ�س��ار فيها اإلى اأن اخلطاب املعادي لإيران بات مر�س��خا يف “الثقافة 
ال�سيا�س��ية الأمركي��ة”، م�س��بها ذل��ك مبا ح�س��ل قبل �س��ن الوليات 

املتحدة حربا على فيتنام.
واأ�س��ار الكاتب يف مقالته التي ن�س��رها موق��ع “LobeLog اإلى اأنه 
يف الوق��ت الذي انتقد ترامب فيه اإيران وحتدث حول تهديد الإرهاب، 
جتاهل “اجلاين الرئي�سي” املتمثل بال�سعودية ون�سرها للفكر الوهابي 

يف العامل الإ�سالمي.
واأ�س��اف اأن ن�سر ال�س��عودية لهذا الفكر هو ال�سبب الأ�سا�ص ملا اأ�سماه 

الكاتب “الإرهاب الإ�سالمي املمتد من اأفريقيا مرورًا بال�سرق الأو�سط 
و�سوًل اإلى جنوب �سرق اآ�سيا مبا يف ذلك باك�ستان واأفغان�ستان”.

ويف ال�س��ياق ذات��ه لف��ت اإل��ى اأن “حرك��ة طالب��ان” الإرهابي��ة الت��ي 
ت�س��توحي معتقداته��ا م��ن الفك��ر الوهاب��ي ال�س��عودي ته��دد القوات 

الع�سكرية الأمركية كل يوم”.
وق��ال اإن الولي��ات املتحدة �س��محت حللفائه��ا يف املنطق��ة اأن يلعبوا 
دورًا بارزًا يف ر�سم ال�سيا�س��ات الأمركية بال�سرق الأو�سط، مو�سحا 
اأن ال�س��عودية والكي��ان ال�س��هيوين غالباً ما كان لهم��ا تاأثر كبر على 
ال�سيا�سة الأمركية يف املنطقة، ولو تناق�ص ذلك مع امل�سالح القومية 
الأمركي��ة.. وح��ذر الكات��ب من وج��ود من��اخ يف الولي��ات املتحدة 
يتعار�ص مع احلكمة ال�سليمة املطلوبة لتجنب تكرار �سيناريو فيتنام 

مع كل من اإيران وكوريا ال�سمالية.
واأ�س��اف اأن الولي��ات املتح��دة ميكنه��ا اأن جت��د خمرج��اً لالأزم��ات 
املت�س��اعدة يف كوريا وال�سرق الأو�س��ط، وذلك يف حال اأعادت قيادتها 
قراءة التاريخ وامتنعت عن اتخاذ املواقف التي قد حترفها عن م�سار 
حتقيق “م�س��احلها احلقيقة على �س��عيد الأمن القومي”، متاماً كما 

ح�سل مع فيتنام.

متابعات صحفية

ه��ّدد النظ��ام ال�س��عودي دوًل اأخرى على 
ق��رار مق��رح مبجل���ص  خلفي��ة م�س��روع 
حق��وق الإن�س��ان التاب��ع لالأم��م املتح��دة 
ويتعلق باإر�سال حمققني دوليني م�ستقلني 
اإلى اليم��ن لجراء حتقي��ق يف النتهاكات 

املرتكبة جراء العدوان واحل�سار.
وذكرت وكالة ا�سو�سيتد بر�ص العاملية ان 
ال�س��عودية بعثت ر�س��الة اإلى تل��ك الدول 
حّذرت فيها من اأن اعتماد م�س��روع القرار 
الذي تقدمت ب��ه كل من كندا وهولندا اإلى 
جمل�ص حقوق الإن�سان قد يكون له “تاأثر 
�س��لبي” على جتارة البلدي��ن وعالقاتهما 

الدبلوما�سية مع اململكة الرية.
وت�ستخدم ال�سعودية كل ا�ساليبها لل�سغط 
من اجل عدم اقرار جمل�ص حقوق الن�سان 
لت�سكيل جلنة حتقيق دولية م�ستقلة خوفا 
من ك�سف جرائمها الب�سعة واليومية التي 
ترتكبها بحق ال�سعب اليمني منذ اكر من 

عامني ون�سف.

وبح�س��ب الوكالة ف��ان ال�س��عودية ودول 
عربية اأخرى تدفع من اأجل مترير م�سروع 
قرار مغاير يتعل��ق بدعم حتقيق حملي يف 
ا�سارة الى اللجنة التي �سكلها الفار هادي 
بدعم من ال�سعودية، والتي ا�سبحت وفق 
منظم��ات حقوقي��ة جم��رد غط��اء جلرائ��م 

العدوان.
النهج��ان  ان��ه  بر���ص  ا�سو�س��يتد  وقال��ت 
ح��رب  يف  النته��اكات  اإزاء  املتناف�س��ان 
اليمن امل�س��تمرة منذ عامني ون�سف العام 
رمبا يكون مبثابة اأكر مواجهة يف جل�س��ة 
املجل���ص )حق��وق الن�س��ان( الت��ي تنتهي 

يوم اجلمعة.
وقد اأكد دبلوما�س��يان غربي��ان اأن بلديهما 

تلقيا هذه الر�سالة.
اإل��ى جمل���ص  وق��ال مبع��وث ال�س��عودية 
حق��وق الإن�س��ان يف جنيف اإن��ه لي�ص على 

علم بذلك.
واتهم��ت  منظم��ة العفو الدولي��ة  يف تقرير 

ن�س��رته اجلمع��ة حتال��ف الع��دوان الذي 
تقوده ال�س��عودية بارت��كاب جرائم حرب 

يف  اليمن .
تها طائرات  واأ�س��ابت �س��ربة جوي��ة �س��نَّ
الع��دوان ال�س��عودي يوم 25 اأغ�س��ط�ص/
اآب 2017 جمموع��ة من��ازل متال�س��قة يف 
العا�س��مة �س��نعاء واأ�س��فرت ع��ن اإحلاق 
اأ�س��رار بالغ��ة بثالث��ة منها وقتل �س��بعة 
اأطف��ال من بينهم اأ�س��قاء و�س��قيقات بثينة 
اخلم�سة. كما اأُ�سيب ثمانية اأطفال اآخرين 
من بينهم �س��ام با�س��م الهم��داين البالغ من 
العمر عامني والذي فقد والديه يف الهجوم.
وكان��ت حكومة النق��اذ ب�س��نعاء طالبت 
اك��ر م��ن م��رة جمل���ص حق��وق الن�س��ان 
والمم املتح��دة وجمل�ص المن واملجتمع 
دولي��ة  حتقي��ق  جلن��ة  بت�س��كيل  ال��دويل 
الت��ي  اجلرائ��م  يف  للتحقي��ق  م�س��تقلة 
يرتكبها العدوان ال�س��عودي �سد اليمنيني 

وامل�ستمرة منذ حوايل ثالثة اعوام.

آسوشيتد برس : السعودية تهدد دواًل خوفًا من إرسال محققني إلى اليمن

موقع العربي :هذه املرة في تعز: 
الكشف عن )5( سجون سرية لإلمارات و»تعذيب وحشي«

م��������ح��������م��������د ب�������������ن س���������ل���������م���������ان ذو  واش����������ن����������ط����������ن ب�������������وس�������������ت: 
ن�������ه�������ج س��������ل��������ط��������وي، وال��������س��������ع��������ودي��������ة م�����������ازال�����������ت زن��������زان��������ة

موقع “LobeLog” السعودية هي اجلاني الرئيسي للتهديدات اإلرهابية

اإنتقل��ت ع��دوى ال�س��جون ال�س��رية التابع��ة للق��وات الإماراتي��ة من 
مدينتي عدن واملكال اإلى مدينة املخا، التابعة ملحافظة تعز، والواقعة 
يف ال�س��احل الغربي لليم��ن. اأبو ظبي التي وعدت �س��كان املخا بالأمن 
وال�س��تقرار واإع��ادة اإعم��ار م��ا دمرت��ه احلرب وحت�س��ني اخلدمات 
العام��ة، حول��ت املدينة اإلى �س��جن مفتوح، وقام��ت بحملة اعتقالت 

حتت مرر الإ�ستباه بالتعاون وتاأييد حركة »اأن�سار اهلل«.
ومل توؤمن القوات الإماراتية اأبناء مدينة املخا من خوف ومل ت�سبعهم 
من جوع، بل �سددت قب�ستها الأمنية على املخا واملناطق التابعة لها، 
وحرمت اأبناءها ال�س��يادين من ممار�س��ة ال�س��يد البحري يف عدد من 
املناط��ق ال�س��احلية التابع��ة للمديرية حتت مرر اأن مناطق ال�س��يد 
حتول��ت اإلى مناطق ع�س��كرية. وا�س��تخدمت القمع و�س��يلة لإخرا�ص 
الأ�سوات املناه�سة ملمار�ساتها التي تتعار�ص مع م�سالح املواطنني.

م�سادر حملية يف املخا اأكدت، ل�»العربي«، اأن الإمارات اأن�ساأت خم�سة 
�س��جون �س��رية يف الأ�س��هر الأخرة اأحدهم يف ميناء املخا. واأ�س��افت 
امل�س��ادر اأن الق��وات الإماراتي��ة زجت باملئ��ات من اأبن��اء املخا ومن 
معار�س��يها من اأبناء اجلنوب امل�س��كوك بولئهم لها يف تلك ال�سجون، 
لفتة اإلى اأن الع�س��رات من اأبناء م��وزع، الهاملي، وذوباب، ُيزّج بهم 
لأ�س��هر يف تلك ال�س��جون، كما يتعر�سون لأب�س��ع اأنواع التعذيب بتهم 
متع��ددة، اأبرزه��ا انتقاد قوات »احل��زام الأمني« التابع��ة لالإمارات، 

ومناه�سة املمار�سات الإماراتية.
فيم��ا ل يزال م�س��ر اأحمد قايد الزين ورفاقه م��ن اأبناء قرية الهاملي 
جمهوًل، وهم املخفيون ق�سرياً يف ال�سجون ال�سرية يف املخا منذ مطلع 
ال�سهر املا�سي، اأقدمت قوات »احلزام الأمني«، التي تفر�ص �سيطرتها 
عل��ى املخا، على اإلقاء القب�ص على املواط��ن عبد اجلبار حممد اأحمد 
القوبعي، من منزله الواقع يف قرية ال�سباع بعزلة امل�ساحلة يف مديرية 
املخا، بتهمة معار�سة التواجد الإماراتي يف املخا وال�ساحل الغربي.

وقامت قوات »احلزام«، اإثر ذلك، بت�سليم القوبعي )37 عاماً(، الذي 
يعم��ل يف جمال الزراعة، للجانب الإماراتي يف املخا، والذي قام بنقله 

اإلى �سجن �سري يف ميناء املخا.
وك�س��ف م�س��در حقوقي عن تعر�ص القوبعي لأب�س��ع اأنواع التعذيب 
اجل�سدي والنف�سي باإ�سراف من قيادات اإماراتية. واأ�سار امل�سدر اإلى 
اأن اأ�س��ناف التعذيب التي تعر�ص لها القوبعي تنوعت ما بني اإحراق 

معَتِقليه لأكيا�ص بال�س��تيكية وتقطرها على ج�س��ده بعد جتريده من 
املالب���ص، بالإ�س��افة اإل��ى ن��زع اأظافره واإطف��اء ال�س��جائر يف مناطق 
متفرق��ة من ج�س��ده. وبّينت ال�س��ورة التي �ُس��ّربت للمعتقل القوبعي 
عالم��ات التعذي��ب الت��ي تعر�ص له��ا يف وجهه و�س��دره وبطن��ه، كما 

لوحظت ندبات �سوداء وبي�ساء يف ظهره.
ويف ال�س��ياق، حتدث��ت م�س��ادر مقرب��ة م��ن اأ�س��رته ع��ن ف�س��ل كافة 
املح��اولت الت��ي قام��ت به��ا الأ�س��رة، الت��ي ل تعل��م عنه �س��يئاً منذ 

اأ�سابيع، ملعرفة م�سر ابنها.
ووفقاً للم�س��ادر، فاإن كل حماولت الأ�س��رة التي ا�س��تغاثت مب�سائخ 
املنطق��ة املوالني لأبوظبي يف املخا لالإفراج عن ابنها ف�س��لت، لعتذار 
امل�س��ائخ عن ال�س��تجابة ملطالب الأ�س��رة. واأ�سارت امل�س��ادر اإلى اأن 
»الأم��ر اأ�س��بح خارج نطاق �س��يطرتهم«، كما اأك��دت تعر�ص عدد من 

اأقرباء القوبعي للتهديد بال�سجن يف حال تكرار عملية البحث عنه.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن القوبعي واحد من الع�س��رات الذي��ن ُزّج بهم يف 
�س��جون الإم��ارات بتهمة مناه�س��ة الوج��ود الإمارات��ي، اإل اأن هناك 
الع�س��رات من املعتقلني يف ال�سجون ال�س��رية الإماراتية يف املخا ممن 
ل يزال م�سرهم غام�ساً منذ اأ�سهر، وقد اعُتقل الكثرون منهم بتهمة 
تاأييد »اأن�س��ار اهلل«، فيما مت �ُس��جن بع�س��هم الآخر لل�س��ك يف ولئهم 

لالإمارات، ومل ي�سمح لأ�سرهم بزيارتهم.

ترام��ب  اإدارة  تهدي��دات  خ�س��م  يف 
املتوا�س��لة �س��د بيون��غ يان��غ اأك��د الكاتب 
بير �س��يموندز يف مقال ن�سره موقع »وورد 
�سو�سلي�س��ت« اأن الأغلبي��ة ال�س��احقة م��ن 
�س��ن ح��رب �س��د  الأمريكي��ني يعار�س��ون 
كوريا الدميقراطي��ة ويخافون من عواقبها 
الأمريك��ي  الرئي���ص  كان  حي��ث  الكارثي��ة، 
دونال��د ترامب قد ح��ّذر يف خطابه الفا�س��ي 
األق��اه يف الأم��م املتح��دة الأ�س��بوع  ال��ذي 
املا�س��ي من اأن الوليات املتحدة »�س��تدمر 

كلياً« كوريا الدميقراطية.
ولف��ت الكاتب اإلى اأن املعار�س��ة الوا�س��عة 
للح��رب الأمريكي��ة املحتمل��ة �س��د كوري��ا 
م��ن  الرغ��م  عل��ى  ج��اءت  الدميقراطي��ة 
احلملة املن�س��قة التي جتريها اإدارة ترامب 
واملوؤ�س�س��ة ال�سيا�س��ية والإعالمي��ة ككل يف 
حماولة لت�س��ويه �س��معة الرئي���ص الكوري 
ونظام��ه  اأون  جون��غ  كي��م  الدميقراط��ي 
واملبالغة بالتهديدات التي ت�س��كلها اأ�سلحة 

بيونغ يانغ النووية.

واأك��د �س��يموندز اأن ترامب غ��ر موثوق به 
عل��ى نط��اق وا�س��ع يف الداخ��ل الأمريك��ي، 
م�ست�سهدًا با�ستطالع للراأي ن�سرته �سحيفة 
»وا�س��نطن بو�س��ت« موؤخرًا ووجد اأن اأكر 
من 60% ممن �سملهم ال�ستطالع غر واثقني 
عل��ى الإط��الق بتعام��ل الرئي���ص الأمريكي 
ب�سكل م�س��وؤول مع الأزمة يف �سبه اجلزيرة 
الكورية مقارنة ب���37% اأعلنوا اأنهم يثقون 
برام��ب لإدارة املل��ف الك��وري، بينما قال 
الع�س��كريني  بالق��ادة  يثق��ون  اإنه��م   %72
ال�س��باط  كب��ار  قي��ام  ظ��ل  يف  الأمريكي��ني 
بكبح دع��وات ترام��ب املته��ورة للحروب، 
ال�س��تفزازية  الأعم��ال  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
ل�»البنتاغ��ون« تق��ول خ��الف ذل��ك.. وقال 
الكاتب: يف الواقع اأن الإمريالية الأمريكية 
هي الت��ي اأثبت��ت جرميتها وعدم �س��رعيتها 
با�س��تمرار خالل ربع القرن املا�س��ي، حيث 
�س��نت وا�س��نطن م��رارًا حروب��اً عدواني��ة 
دمرت جمتمعات باأكملها يف ال�سرق الأو�سط 
و�س��مال اإفريقيا واآ�س��يا الو�سطى �سعياً اإلى 

الهيمنة العاملية.
وتابع �س��يموندز: والآن م��ع التهور املطلق 
ف��اإن وا�س��نطن دفع��ت عم��دًا املواجه��ة مع 
بيون��غ يانغ اإلى حافة احلرب يف و�س��ع من 
املحتمل فيه اأن ي�س��بح حادث ب�سيط ن�سبياً 
ذريع��ة لهجوم وا�س��ع النطاق عل��ى كوريا 
الدميقراطية، مبا ميكن اأن ينطوي ب�س��رعة 

على قوى نووية اأخرى.
واأكد الكاتب اأن ما اأ�س��بح مقيا�س��اً للتهديد 
الع�س��كري »كل اخلي��ارات مطروح��ة على 
الطاول��ة« حت��ت اإدارة ترام��ب اأخذ معنى 
جدي��دًا، فب��ات اخلي��ار الن��ووي م�س��موًل، 
فبح�س��ب وزي��ر اخلزانة الأمريكي �س��تيفن 
�س��به اجلزي��رة  الأزم��ة يف  ف��اإن  منو�س��ني 
الكوري��ة يتم ا�س��تغاللها م��ن اإدارة ترامب 
اإل��ى  ته��دف  نطاق��اً  اأو�س��ع  اأجن��دة  لدف��ع 
تقوي���ص ومن��ع اأي مناف���ص لوا�س��نطن اأو 

اأكر من التفوق العاملي.
ل�س��يموندز، ف��اإن العقوب��ات الت��ي  ووفق��اً 
اأ�س��خا�ص  �س��د  موؤخ��رًا  ترام��ب  اأعلنه��ا 
وموؤ�س�س��ات توا�س��ل جتارته��ا م��ع كوريا 
الدميقراطي��ة هي يف املقام الأول ت�س��تهدف 
ال�س��ني ورو�سيا، وميكن اأي�ساً اأن ت�ستخدم 
هذه التدابر �سد حلفاء وا�سنطن يف اأوروبا 
اإذا كان��وا يعملون مع كوري��ا الدميقراطية 
اأو غره��ا م��ن اأه��داف الع��دوان الأمريكي 
مث��ل اإيران، وبالفعل فقد ظهرت انق�س��امات 
عميق��ة م��ع الق��وى الأوروبية ح��ول تهديد 
ترامب باإنه��اء التفاق النووي م��ع اإيران، 
وتبّني موقف اأكر عدوانية بكثر جتاهها.

»وورد سوشليست«: اإلمبريالية األمريكية أثبتت جرميتها
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ثم��ة �س��يء مه��م ي�س��رب حتال��ف دول الع��دوان 
الغازية  ففي حني تعي�ص ال�سعودّية يف دواّمة العجز 
الع�س��كري، ُترخ��ي اخلالف��ات ب��ني ق��وى الع��دوان 

بظاللها على امل�سهدين الأمني والع�سكري.
ق�س���ص ل��وم كث��رة، وتب��ادل اتهام��ات اأكر بني 
اأط��راف ع��دة يف حتال��ف الع��دوان، اإل اأن تغّيرات 
امل�س��هد ال�سيا�س��ي �س��واًء لناحي��ة ان�س��حاب بع�ص 
ال��دول من التحالف، يف حني اأن بع�ص الدول الأخرى 
تدر���ص خياراتها، اأو لناحية تلميحات �س��عودّية عن 

خيار بديل ُينهي العدوان القائم منذ عامني ون�سف.
خمتل��ف  يف  القائم��ة  التط��ّورات  لطف��رة  ونظ��رًا 
ملّف��ات الع��دوان، وقبل اخلو�ص يف اأ�س��باب الف�س��ل 
ال�سعودي يف بناء التحالفات ال�سيا�سّية والع�سكرّية، 
اأو ه�سا�س��تها، ل ب��د م��ن الوق��وف عل��ى اأب��رز ه��ذه 
التط��وّرات، مع الإغفال عن ال�س��ر املي��داين للمعارك 
عل��ى احل��دود ال�س��عودية اليمني��ة، والتي ل يّت�س��ع 

املقام لذكرها هنا.
اأّوًل: هن��اك اأنب��اء عن خ��روج ج��ّدي للمغرب من 
حتال��ف العدوان، يف ح��ني اأن الرئي�ص الأ�س��بق علي 
عبداهلل �س��الح حتّدث عن دولتني جتريان الرتيبات 
الالزم��ة للخ��روج م��ن حتال��ف الع��دوان. رغ��م اأن 
ح�س��ور املغرب واأغلب دول حتالف العدوان �سكّلياً، 
عدا ال�س��عودّية والإمارات، اإل اأن��ه ذو اأهمّية كبرة 
لل�س��عودّية بغية اإ�سفاء �س��بغة اإقليمية معّينة على 
العدوان. ل ن�ستبعد بقاء املغرب، وتراجع الدولتان 
اللتان حتّدث عنهما �س��الح مقابل مال مقبو�ص ثمنه 
��ة اأنها لي�ست املّرة الأولى  من قبل ال�س��عودية، خا�سّ
التي ت�س��عى املغرب للخروج م��ن دول العدوان ولو 
كان ح�سورها �سكلّياً منذ خ�سارتها طائرة ع�سكرية يف 
�س��ماء �سعدة يف العام 2015. اأغلب الدول امل�ساركة 
)17 دول( لي�ص لها ن�س��يب من العداء مع اليمن، بل 

جماملة للريا�ص مقابل �سخاء الأخرة مادّياً.

ثاني��اً: ب��رز اخل��الف ال�س��عودي الإمارات��ي، غر 
املبا�س��ر، اإلى الواجه��ة من جديد، ل�س��ّيما بعد كالم  
رئي���ص حكوم��ة الريا���ص، اأحم��د عبيد ب��ن دغر، عن 
توج��ه لدم��ج الوح��دات الع�س��كرية والأمني��ة التي 
ن�س��اأت يف ال�س��نوات الأخ��رة، لت�س��تنفر الإمارات، 
واملح�س��وبني عليها، للت�س��دي لفكرة دمج الوحدات 
والنا�س��طني  القي��ادات  م��ن  العدي��د  الع�س��كرية. 
رئي���ص  حدي��ث  تناول��وا  اجلنوبي��ني  ال�سيا�س��يني 
احلكومة من الزاوية ال�س��مالية اجلنوبّية، م�ستغلني 
ح�سا�س��ية ال�س��ارع جت��اه الق��وات ال�س��مالية الت��ي 
كان��ت مرابط��ة يف اجلن��وب قبل الع��دوان. ففي حني 
قال القيادي اجلنوبي ال�س��لفي ه��اين بن بريك، نعتر 
كالم بن دغر يف اإعادة قوات �س��مالية للجنوب تهديدًا 

مبا�س��رًا للجن��وب واأهل��ه«، قال القي��ادي يف احلراك 
اجلنوب��ي، عم��ر بن فري��د، اإن بن دغر جت��اوز حدود 
التهري��ج وحتول فعاًل اإلى »ح�س��ان طروادة« الذي 
�س��تدخل منه وخالله )قوات الحتالل( اإلى اجلنوب 

مرة اأخرى.
ثالثاً: وزير اخلارجية ال�س��عودي، عادل اجلبر، 
قال قبل اأّيام اأن احَلل الَع�س��كري مل َيعد مُمكًنا وحده 
حَل�س��م الأم��ور يف اليم��ن، واأن الريا���ص َتدعم احَلل 
ال�سيا�س��ي يف الأزمت��ني اليمنّي��ة وال�س��ورّية. رمّب��ا 
يكون الهدف من الت�سريح تخدير اأي اأطراف ت�سعى 
لتحّرك دبلوما�س��ي لو�س��ع ح��ّد للمجاز ال�س��عودّية، 
اإل اأنه لي���ص بعيدًا عن قناعة الريا�ص بف�س��ل خياره 

الع�سكري.

تقارير

الدع��م  ع��ن  ك�ش��فت  الت��ي  الأدل��ة  ه��ي  كث��رة   
الأمريك��ي املبا�ش��ر لتنظي��م داع�ش الإرهابي �ش��واء 
مادي��ا اأم ع�شكريا اأم لوجت�شيا ناهي��ك عن ال�شربات 
الع�شكرية التي ت�شفها اأمريكا باخلاطئة والتي كانت 

متهد الطريق اأمام مقاتلي التنظيم الإرهابي.

القوات العراقية تعثر على صواريخ أمريكية متطورة في مقار داعش في املوصل
بح�س��ب م��ا نق��ل موق��ع غلوب��ال ري�س��ر�ص الكندي اكت�س��ف 
اجلي���ص العراق��ي والق��وات ال�س��عبية الي��وم الثنني ع��ددا من 
ال�س��واريخ الأمريكية ال�س��نع يف داخل موقع ع�س��كري لتنظيم 
داع���ص يف اجلزء اجلنوبي من املو�س��ل، وقال م�س��در حملي اإن 
»عدة �س��واريخ اأمريكية ال�س��نع عر عليها يف منطقة ال�سورى 
جنوب املو�س��ل«. وقد عر اجلي�ص العراقي والقوات ال�س��عبية 
على �سواريخ اأمريكية ال�سنع يف حمافظة الأنبار عدة مرات من 

قبل.
واأكد م�سوؤولون باملقاطعة اإن الأ�سلحة التي اأر�سلتها الوليات 
املتحدة اأر�سلتها طائرة التحالف التي تقودها الوليات املتحدة 
�سد تنظيم »داع�ص« يف حمافظة الأنبار. ويف الوقت نف�سه، اأعلن 
م�س��وؤولون اأمنيون عراقيون اأن التنظيم اأر�سل معدات ع�سكرية 
اأمريكية ال�س��نع اإلى منطقة تلعفر يف اليومني املا�سيني للوقوف 

بقوة �سد الهجوم الذي �سنته القوات العراقية على املنطقة.
ونقلت و�سائل الإعالم العربية عن م�سوؤول اأمني عراقي قوله  
اإن » تنظيم داع�ص اأر�س��لوا �سواريخ م�سادة للدبابات من طراز 
»تي يو« اإلى تلعفر ومن الوا�س��ح متاما اأنهم ي�س��تعدون حلرب 
طويلة الأجل«.ويف اأواخر اآب / اأغ�سط�ص 2015، ك�سف م�سوؤول 
كب��ر يف املخاب��رات العراقي��ة اأن املروحيات الأمريكية ت�س��قط 
اأ�س��لحة وم�س��اعدات اأخرى لإرهابيي داع�ص يف حمافظة الأنبار 

الغربية..
 وق��ال امل�س��وؤول ال��ذي طلب عدم الك�س��ف عن هويت��ه لوكالة 
فران�ص بر�ص اإن »املقاتلني املوجودين للقتال �س��د تنظيم داع�ص 
ي�س��اهدون دائما مروحي��ات اأمريكية حتلق ف��وق املناطق التي 
ي�س��يطر عليها تنظيم »داع�ص« وي�س��قطون الأ�س��لحة والو�سائل 

املهمة لهم«.
واأ�س��اف اإن��ه وبالإ�س��افة اإل��ى اإ�س��قاط امل�س��اعدات, تنق��ل 
املروحيات قادة داع�ص وجرحاهم من �ساحة املعركة اإلى بع�ص 

امل�ست�س��فيات يف �س��وريا اأو ال��دول الأخرى الت��ي تدعم اجلماعة 
الإرهابية. وحذر امل�سوؤول من اأن هذه امل�ساعدات تزيد من اإطالة 
اأمد ال�س��راع يف الأنبار، م�سيفا اإنه عندما يقوم اجلي�ص العراقي 
والق��وات ال�س��عبية بتطه��ر حمافظ��ة الأنب��ار م��ن الإرهابيني، 
�ستنقل املروحيات الأمريكية قادة داع�ص اإلى مناطق اأخرى ملنع 

و�سول القوات العراقية اإلى اأ�سرار داع�ص .
ويف اآذار / مار���ص 2015 اأي�س��ا، اأ�س��قطت جمموعة من 
مقاتلي احل�س��د ال�س��عبي مروحية تابعة للجي�ص الأمريكي 
كانت حتمل اأ�س��لحة لتنظيم داع�ص يف الأجزاء الغربية من 
منطق��ة البغ��دادي يف حمافظ��ة الأنبار. ويف غ�س��ون ذلك، 
ك�سف اأحد كبار امل�سرعني يف �سباط / فراير 2015 عن اأن 
اجلي�ص العراقي اأ�س��قط طائرتني بريطانيتني اأثناء حملهما 

اأ�سلحة لإرهابيي داع�ص يف حمافظة الأنبار.

قصة صواريخ الرمح األمريكية
ولطاملا اأثار وجود اأ�س��لحة اأمريكية الت�س��اوؤل على امل�ستوى 

املحل��ي يف الع��راق، واأحيان��ا عل��ى امل�س��توى العامل��ي، من قبل 
و�س��ائل اإعالم اأمريكية اي�س��ا، هذا الت�س��اوؤل اأجابت عنه �س��بكة 
بزن�س��ز ان�س��ايدر المريكي��ة، الت��ي ن�س��رت تقري��را ك�س��ف عن 
امل�س��ادر، والط��رق، وكذلك الأ�س��باب الت��ي اأدت يف النهاية اإلى 

وقوع اأ�سلحة متطورة اأمريكية يف اأيدي الإرهابيني.
ال�س��الح الذي عرف على اأنه �س��واريخ جوافيل��ني »الرمح«، 
احلديث��ة ج��دا واملتخ�س�س��ة يف تدم��ر املدرع��ات والدباب��ات، 
حت��ى تل��ك التي »تفخر به��ا الإدارة الأمريكية مث��ل البرامز اي 
وان«، عل��ى حد و�س��ف التقرير، حيث يعتر �س��الح الرمح، من 
اأ�س��د ال�س��واريخ املحمولة فت��كا بالدبابات على املي��دان، والتي 
ا�س��تخدمها التنظي��م الإرهاب��ي يف مواجهة القطاع��ات العراقية 

املتقدمة خالل �سنوات املعارك املا�سية، وحتى الآن.
الرمح الذي ي�س��ل م��داه اإلى 2.8 ميل، بغط��اء را�ص يحتوي 
على �س��اعقي انفجار، خم�س���ص لخراق ال��دروع ثم تدمرها 
م��ن الداخ��ل، و�س��ف التقرير اكت�س��افه موؤخرا من قب��ل القوات 
العراقية بالأمر »املزعج« لالإدارة الأمريكية، التي �س��تقع يف اأقل 

التقديرات، بحرج كبر اإزاء ت�سرب هكذا اأ�سلحة خطرة.
و  امل�س��ربة،  الأ�س��لحة  ع��ن  احلدي��ث  يف  تو�س��ع  التقري��ر 
»املمنوحة« اأحيانا بح�سب ال�سبكة، لي�سمل ذكر اأدلة على وجود 

اأ�سلحة 
اأنواع  من 

ى  خ��ر اأ
اإرهابي��ي  بي��د 

»بي جي ام 71 تاو« امل�ساد للدروع، داع���ص، ذاك��را منها ال�� 
وال��ذي اأظه��ر مقط��ع فيدي��و دعائ��ي لتنظي��م داع���ص الرهابي، 
ا�س��تخدامه �س��د مروحيات رو�س��ية يف مدينة تدم��ر، خالل عام 

2015، وادى اإلى تدمر اإحدى تلك املروحيات.

مسلحي قاعدة التنف األمريكية يبيعون السالح ل� »داعش«
وقال حممد ال�س��الم امل�سوؤول ال�سابق عن اأمن الق�سم ال�سوري 
م��ن قاع��دة التن��ف التابع��ة لالأمريكي��ني يف جن��وب �س��وريا، اإن 
م�س��لحي ف�س��يل »مغاوير الثورة« املدعوم م��ن قبل الأمريكيني 
يبيعون اأ�س��لحة اأمريكية ل�«داع�ص«، واأ�س��اف اإنه، عندما عرف 
بت�س��ليم الأ�س��لحة للدواع�ص، اأبل��غ الأمريكيني به��ذا الأمر، لكن 
هوؤلء مل يحاولوا و�سع حد لهذه الظاهرة، بل زادوا من دعمهم 

لقائد »مغاوير الثورة« مهند الطالع. واأو�سح قائال: »كان مهند 
الط��الع يقوم ببيع ال�س��الح لداع���ص، وعندما اكت�س��فنا الأمر 
واأخرنا الأمريكيني باأن هذا القائد يبيع ال�س��الح لداع�ص، 

مل يزدهم الأمر اإل مت�سكا بهذا القائد«.
واأو�س��ح اأن��ه مت بي��ع بن��ادق »?-16« باأعداد 
كبرة، اإذ اأظهر اآخر جرد اأجراه الأمريكيون اأن 
لديهم نق�سا ب� 4700 بندقية من هذا الطراز، 
اإ�سافة اإلى ع�س��رات الر�سا�سات من اأنواع 
خمتلف��ة. وق��ال ال�س��الم اإن الأمريكيني 
طلب��وا م��ن ال�س��وريني املوجودين 
يف قاع��دة التن��ف حمارب��ة اجلي���ص 
منه��م  ال�س��رفاء  »لك��ن  ال�س��وري، 
رف�سوا هذا املو�سوع وقالوا: نحن 
وجدنا ووجد هذا الف�س��يل ملحاربة 
اجلي���ص  ملقاتل��ة  ولي���ص  »داع���ص« 
الأمريكي��ني  اأن  وتاب��ع  ال�س��وري«. 
حاولوا نقل اأبن��اء دير الزور اإلى قاعدة 
ال�سدادي ملحاربة داع�ص يف دير الزور ومن 

بعده اجلي�ص ال�سوري.

تأكيد دولي على امتالك داعش سالحًا أمريكيًا متطورًا
وذك��رت منظمة »اأبحاث �س��راع الت�س��لح« الأمريكية، اأن ما 
يقرب من ن�س��ف الأ�س��لحة والذخ��رة التي ي�س��تخدمها تنظيم 
»داع�ص« يف �س��وريا والعراق هي �س��ناعة اأمريكية واأو�س��حت 
املنظم��ة املعني��ة بتتبع الأ�س��لحة يف مي��دان املع��ارك، واملمولة 
من قبل الحتاد الأوروبي، اأن عينات الأ�س��لحة والذخرة التي 
قامت بفح�س��ها ودرا�س��تها، »كانت خم�س�س��ة يف الأ�سا�ص لدعم 

قوات الأمن يف املنطقة لقتال التنظيم«.
و�سخ�س��يات �سيا�س��ية حتدثت عن اأ�سباب و�س��ول الأ�سلحة 
الأمريكية لداع�ص، منهم ال�س��يناتور اجلمهوري املر�سح خلو�ص 
ال�سباق الرئا�سي املقبل يف الوليات املتحدة راند بول الذي قال: 
“اإن تنظيم داع�ص ن�ساأ واأ�سبح اأكر قوة ب�سبب �سقور احلزب 
اجلمه��وري الذين قدموا الأ�س��لحة بدون متييز، ومتكن التنظيم 

من ال�ستحواذ على معظم هذه الأ�سلحة

مصير حتالف العدوان على اليمن بني الفشل وتضارب املصالح 

صواريخ أمريكية الصنع في قواعد تنظيم »داعش« فهل دخلنا مرحلة الدعم العلني؟

وأم���ا عند البحث ف��ي أس��ب��اب فشل 
الرياض في بناء حتالفات قوّية، فال 

بّد من اإلشارة إلى التالي:
اأّوًل: هن��اك العديد من ال��دول، كالأفراد العائم��ة، متيل مع الريح. 
هذه الدول وقفت مع ال�س��عودية ب�س��بب قّوتها القت�سادّية اعتقادًا 
منها اأن الو�سع الع�سكري �سيكون م�سابهاً لذلك، اإل اأن �سر املعارك 
وف�س��ل اخليار الع�س��كري، اعاد هذه الدول خليار »الريح« التي مل 
جت��ري كما ت�س��تهي ال�س��فن ال�س��عودّية. قد ل تقت�س��ر مواقف هذه 

الدول عند هذا احلّد، فعندما تقع البقرة تكر ال�سكاكني حولها.
ثاني��اً: ورغم اأّن لوقائع امليدان ن�س��يب اأ�سا�س��ي يف ف�س��ل التحالف 
ال�س��عودي، اإل اأن ال�سيا�س��ة »الهمجّي��ة« املّتبع��ة م��ن قبل احلاكم 
ال�س��عودي الفعلي الأمر ال�س��اب حممد بن �سلمان وعداءه مع دول 

عّدة ترتبط بعالقات مع تلك الدول التي تت�س��ارك وال�سعودّية، ولو 
�س��كلياً، يف العدوان، اأّثرت ب�س��كل وا�س��ح على التحالفات القائمة. 
مل تكت��ِف ال�س��عودّية بع��داء ايران، ب��ل اأرخت الأزم��ة اخلليجية، 
وخالفها ال�سابق مع م�سر، بظاللها على امل�سهد ال�سيا�سي اخلليجي 
ال��ذي ميكن اخت�س��اره الي��وم بال�س��عودّية والإم��ارات مقابل قطر 
وعم��ان بدرج��ة اأق��ل، يف حني ت�س��عى الكويت لتم�س��ك بالع�س��ا من 

الو�سط حفاظاً على م�ساحلها.
ثالثاً: رغم اأن �سيا�سية البرودولر التي ت�ستخدمها ال�سعودية منذ 
عقود خلت، باتت اليوم اأكر �س��عفاً من ال�س��ابق، وم�سر خر دليل 
على ذلك، اإل اأن غياب الهالة ال�س��عودّية خالل ال�س��نوات املا�س��ّية 
يف املنطقتني العربية والإ�س��المّية تعد اأحد اأبرز اأ�سباب وم�ساديق 
الف�سل. لعل خروج عمان �س��ابقاً من العباءة ال�سعودّية اخلليجية، 
وحالياً قطر، والكويت بدرجة اأقل تك�س��ف واقع الريا�ص التي كانت 

مركزًا ل�سنع القرار اخلليجي خالل العقود ال�سابقة.
رابع��اً: اخلالف��ات ب��ني دول العدوان نف�س��ها اأحد اأ�س��باب الف�س��ل. 
فاخلالف��ات اجلدي��دة الت��ي �س��هدتها، وت�س��هدها عدن، توؤكد ف�س��ل 

التحال��ف العرب��ي يف تكري���ص منوذج للتعاي�ص ال�س��لمي ب��ني اأبناء 
املنطقة الواحدة. ي�س��ّكل ملف الوحدات الأمنية هاج�س��اً لالأطراف 
امل�س��رفة عليه كون التاأ�س��ي�ص الع�س��كري املناطقي ب��ات على نحو 
يه��دد وحدة البالد، من ناحية، ف�س��اًل عن كونه يزرع بذور �س��راع 
حمتم��ل يف اإط��ار املناط��ق نف�س��ها م��ن ناحي��ة اأخ��رى. ل  تقت�س��ر 
الوحدات الأمنّية احلالّية على اّنها تتكّون من »جنوبيني« فقط، بل 
اإنها تعر عن مناطقية داخل اجلنوب نف�سه. يرى الكاتب ال�سيا�سي 
اأجم��د خ�س��افة، اأن ق��وات احلزام الأمن��ي وقوات النخب��ة ل تعر 
ع��ن قوة ع�س��كرية تتبع موؤ�س�س��ات الدولة تاأمت��ر باأوامر احلكومة 
ال�سرعية، وهذا ما ي�سكل ف�سال للحكومة ال�سرعية بعدم قدرتها على 

اإدارة املوؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية يف املناطق املحررة.
خام�ساً: املجازر ال�سعودّية بحق ال�سعب اليمني تعّد اأحد الأ�سباب 
الآنف��ة الذك��ر. هناك العديد م��ن الدول باتت حمرج��ة يف البقاء اإلى 
جان��ب ال�س��عودّية حت��ى ل تتحّم��ل وزر وتبعات الدم��اء واملجازر 
التي بات ال�س��كوت عنها غ��ر ممكن، وهذا ما عّزز ف�س��ل التحالفات 

ال�سعودّية.
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مل يكن ما ي�س��مى باملجل�ص ال�سيا�س��ي الأعل��ى يف اجلنوب بقيادة حمافظ 
عدن ال�سابق عيدروي الزبيدي ، اأول مكون �سيا�سي يف جنوب اليمن .

فق��د �س��بقه ظهور ع��دد من املكون��ات ال�سيا�س��ية الأخرى ، مث��ل احلراك 
اجلنوبي والكثر من املجال�ص واملكونات ال�س��بابية والع�س��كرية التي ادعى 

كل منهما الحقية يف متثيل اجلنوب �سيا�سياً وعلى جميع امل�ستويات .
يف جن��وب اليم��ن مل تخل��و حمافظ��ة بل وحتى عل��ى م�س��توى املديريات 
والقبائ��ل ، م��ن الت�س��كيالت اأو الكيانات ال�سيا�س��ية ،تتن��ازع كال منهما على 
الأحقي��ة يف التمثي��ل ويت�س��ابق كل منهم��ا يف تقدمي نف�س��ه باأن��ه حامي حمى 

اجلنوب واأ�سا�ص احلل والعقد .
لع��ل ورمبا ب��ل حتى م��ن املوؤك��د اأن الإحت��الل الريطاين للجن��وب الذي 
اإ�س��تمر اأكر من مائة عام لزال��ت اأثاره وتاأثراته موج��ودة فعلياً يف اأغلب 
الق��ادة ال�سيا�س��يني يف اجلن��وب , وثقاف��ة الت�س��ابق يف العمال��ة والرتباط 
باخل��ارج التى نراه��ا اليوم هي وال�س��ائدة على اأغلب اإن مل يك��ن كل القادة 
ال�سيا�س��يني واملكونات ال�سيا�سية يف اجلنوب لها عالقة بتلك احلقبة �سيا�سياً 
وثقافي��ا .. م��ن اأمريكا ، اإل��ى بريطانيا ، اإلى ال�س��عودية ، م��رورًا بالمارات 

، الكوي��ت ، عم��ان ، والكثر م��ن الدول اخلارجية ، كل منهما ي�س��عون لبناء 
مكون��ات وت�س��كيالت �سيا�س��ية وع�س��كرية يف جن��وب اليم��ن ، تعم��ل حتت 

قياداتهم وت�سرفاتهم وعلى حتقيق اأهدافهم .
م��ا ن�س��اهده حالياً عل��ى اأر���ص الواقع يف اجلن��وب من طفرة يف ت�س��كيل 
املكونات ال�سيا�س��ية والت�سكيالت الع�سكرية يف اجلنوب التابعة لتلك الدولة 

الجنبية او تلك ، يثر العجب العجاب .
الت�س��ابق املحم��وم ب��ني املكون��ات والقادة ال�سيا�س��يني والع�س��كريني يف 
اجلنوب على التبعية للخارج واخليانة والعمالة ، اأ�س��بحت ظاهرة ل تثر 
ال�س��تغراب فح�س��ب، بل تثر القرف حت��ى عند من يعملون ل�س��احلهم .ما 
ي�س��مى باملجل�ص الإنتقايل اجلنوبي ، كيان �سيا�س��ي ظهر موؤخرًا يف هذا العام 
2014 اأن�ساأ بقرار واإ�س��راف اإماراتي بقيادة حمافظ عدن ال�سابق عيدرو�ص 

الزبيدي عقب اإقالته من قبل الفار هادي .
قادة هذا املجل�ص الإنتقايل يختلفون عن غرهم من املكونات والت�سكيالت 
ال�سيا�س��ية اجلنوبي��ة يف ولئهم ب��ل عمالتهم ، ه��وؤلء يعمل��ون بالظاهر يتم 
توجيهه��م بالرميوت كن��رول من اأبوظبي ، حتى اإن اأغلب قاداته اأ�س��بحوا 

يلب�سون الزي الر�سمي الإماراتي .
يف ح�س��رموت اأي�س��اً اأن�س��اأ م��ا ي�س��مى موؤمت��ر ح�س��رموت اجلامع وهو 
كيان �سيا�س��ي جنوبي طازج ، اأتى عقب ت�س��كيل املجل�ص ال�سيا�سي الإنتقايل 

اجلنوبي او بالأ�سح الإماراتي.
مومتر ح�س��رموت الذي عقد اإجتماعه الأول يف اأبريل املا�س��ي، كان اأول 
بيان له يوؤكد باأن ح�س��رموت اإقليم م�س��تقل لعالقة لها بهذا وذاك ويا �سالم 
�س��لم .. طبعاً هذا الكيان اأي�س��اً ل يختلف عن �س��ابقه فهو يتبع ال�س��عودية 
والمارات  .. احلراك اجلنوبي وهو املكون ال�سيا�س��ي العتيق ظل بني تعدد 
وت�س��عبت مكوناته ، وكل �سخ�س��ية قيادية فيه �س��نعت اأو �س��كلت له كيان 
�سيا�سي داخل هذا احلراك ، �سيا�سي ، ع�سكري ، �سبابي ، ثقايف ، الخ .. وكل 
م��ن ه��ذه املكونات ال�س��غرة املتفرعة عن احلراك اجلنوبي م��وايل اأو يتبع 

هذه الدولة اأو تلك ، ح�سب توجه قياداته املادية وال�سيا�سية .
مل تكتف الدول اخلارجية من معظم قادة اجلنوب بالعمل ل�ساحلهم عر 
ت�س��كيل مكونات �سيا�س��ية تعمل على حتقيق اأهدافهم فح�س��ب ، بل كلفوهم 
باإن�ساء ت�سكيالت ع�سكرية حتت م�سميات عدة ، النخبة ال�سبوانية ، احلزام 

الأمني ، وغرها من الت�س��كيالت الع�سكرية والأمنية اجلنوبية والتي تعمل 
وفق توجيهات اماراتية �سعودية اأمريكية ، وتذهب عنا�سر تلك الت�سكيالت 

للقتال هنا وهناك خدمة ل�سيادهم ، كما ن�ساهده يف جبهات ال�ساحل.
عدد من الت�س��كيالت الع�س��كرية اجلنوبية التي مت ت�سكيلها موؤخرًا ، تتبع 
هذا املكون ال�سيا�س��ي اجلنوبي اأو ذاك ، وحتت اإ�سراف وتوجيهات �سعوية 
اإماراتي��ة اأمريكي��ة  تقاتل �س��من قوات الغ��زو والحتالل �س��د اأبناء بلدهم 
.. الع�س��رات يومي��اً يتبع��ون هذا املك��ون اأو ذاك الزعيم ، يقتل��ون من اأبناء 
اجلنوب يف جبهات ال�ساحل اأو جبهات احلدود وهم يقاتلون مع قوات العدو 

ال�سعودي �سد بلدهم واأبناء بلدهم .
تعدد الت�س��كيالت ال�سيا�سية يف اجلنوب لي�ست م�سكلة بل ظاهرة اإيجابية 
ولكن يف حال لو كانت تلك املكونات تعمل من اأجل وطنها و�س��عبها ، والعمل 
عل��ى حتقي��ق التنمية يف اليمن ب�س��كل عام وحت��ى من اجل اجلنوب ب�س��كل 
خا�ص .. ولكن امل�س��كلة اأن طفرة تلك الت�سكيالت ال�سيا�سية والع�سكرية تتم 

بتوجيهات خارجية وتعمل على حتقيق اأهدافها .
عل��ى امل�س��توى ال�سيا�س��ي والع�س��كري م��ا يح�س��ل يف اجلن��وب يف ظ��ل 
الإحتالل هو ت�س��ابق بني قياداته ال�سيا�س��ية والع�سكرية اجلنوبية على من 
يح�سل على املرتبة  الأولى يف العمالة من خالل تقدمي خدمات اأكر للخارج 
على ح�س��اب وطنه و�س��عبه .. من املوؤ�س��ف جداآ ، هذا هو الواقع ال�سيا�سي 
يف اجلنوب اليوم ، يف ظل الإحتالل، العمالة للدول الجنبية اأ�س��بحت �س��مة 

معظم القادة ال�سيا�سيني يف اجلنوب .

خطاب

اإنفجارات هنا واإغتيالت هناك ، مل يكد مير يوم 
ومن��ذ اأن وط��اأت قوات الغ��زو والحتالل اأر�ص 
اجلنوب ، اإل ون�س��مع اأون�س��اهد اأح��داث اأمنية 

اإرهابية متعددة يف اأكر من منطقة .
قب��ل اأكر م��ن عام��ني واأثن��اء تواج��د اأبطال 
اجلي�ص واللجان ال�سعبية هناك ، كانت الأحداث 
الأمنية �سبه معدومة ، كان احلديث عن اأحداث 
اأمني��ة اأو اإرهابية يف اأغل��ب مناطق اجلنوب من 
احل��الت النادرة ، منذ عق��ود من الزمن مل ترى 
تلك املناطق الأمن وال�ستقرار مثلما راأته اأثناء 

تواجد اجلي�ص واللجان ال�سعبية .
القاع��دة واأن�س��ار  ي�س��مى بعنا�س��ر  م��اكان 
ال�سريعة يقيمون اإماراتهم وحماكمهم وينفذون 
العدامات والقتل والتفخيخ والحزمة النا�سفة 
يف كل �س��ارع ومنطق��ة وزق��اق ، ونفذ ع��ددا من 
الهجمات حتديدا �س��د اأهداف ع�س��كرية واأمنية 
يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة ، م��ا اأدى اإل��ى مقت��ل 
الع�س��رات، كما تبن��ى داع�ص يف اليم��ن هجمات 

مماثلة خالل الفرة املا�سية  .
ما ي�سمى بعنا�سر القاعدة ا�ستولت وح�سلت 
ب�سكل ر�س��مي ومن حتت الطاولة خالل العامني 
املا�سيني على اأ�س��لحة واأرا�ص ، واأموال نهبتها 
م��ن البنك املرك��زي يف امل��كال عا�س��مة حمافظة 
�س��يطرتها  وخ��الل  النف��ط  وم��ن  ح�س��رموت، 

املزعومة على ميناء املدينة ملدة عام تقريبا.
 الإغتيالت ال�سيا�س��ية واملناطقية ، املذهبية 

والعرقي��ة ، اإنته��اكات لالعرا�ص والختطافات، 
ال�س��لب والنه��ب وال�س��طو، ه��ي ال�س��مة الأبرز 

اليوم يف اجلنوب .
�سيا�س��ة الغاب والتل�س��ط والإرهاب وال�سطو 

معظ��م  ال�س��ائدة  احلال��ة  ه��ي  والنه��ب 
املناط��ق اجلنوبية الت��ي تقع حتت 

الإحتالل .
متار���ص  الإحت��الل  ق��وات 

الإذلل  و�س��ائل  اأب�س��ع 
والإهان��ة  والإخ�س��اع 

م��ن  عمالئه��م  بح��ق 
اخليان��ة  عنا�س��ر 
ت��ارة   ، والعمال��ة 
واأخ��رى  بال�س��جن 
بالقت��ل ل��كل عنا�س��ر 
�س��وا  الرت��زاق 

اأف��راد  او  ق��ادة  كان��وا 
به��م  و�س��ل  وحت��ى   ،
الأم��ر ب��اأن نف��ذت قوات 
المريك��ي  الحت��الل 

الإماراتي��ة  ال�س��عودية 
لقتح��ام البي��وت واإعتق��ال 

الن�س��اء كما حدث يف حمافظة 
�س��بوة قب��ل اأكر من �س��هرين حيث 

اإقتحمت قوات اأمريكية واإماراتية عدد 
م��ن امل�س��اكن واعتقل��ت عدد من ال�س��باب 

والأطفال كم��ا اعتقلت عائلة كاملة بكل ن�س��ائها 
ورجاله��ا وترك��ت اطفالهم واأقتادته��م اإلى مكان 

العلم ومنه��ا اإلى مكان منطق��ة 
جمهول .

ال�س��جون ال�س��رية التابعة لقوات الإحتالل يف 
اجلنوب وعمليات التعذيب التي متار�س��ها بحق 
اأبناء ال�س��عب اليمن��ي مل تعد �س��رية وتناولتها 
والعاملي��ة  املحلي��ة  الإع��الم  و�س��ائل  العدي��د 
واملحلي��ة  والإقليمي��ة  الدولي��ة  واملنظم��ات 
اأعرف��ت  الأمريكي��ة  الإع��الم  و�س��ائل  حت��ى   ،
مب�س��اركة حكومتهم اإلى جانب ق��وات الإحتالل 
الإماراتية يف تلك ال�س��جون وعمليات التعذيب 
والإنته��اكات تلك التي متار���ص بحق اأبناء 
اجلن��وب، وكال��ُة »اأ�سو�س��ييتد بر���ص« 
الأمركي��ة يف اأواخ��ر يوني��و املا�س��ي 
في��ه  ك�س��فت  ا�ستق�س��ائياً  حتقيق��اً 
ع��ن وجود �س��بكة من ال�س��جون 
اليم��ن،  جن��وب  يف  ال�س��رية 
الإماراتي��ة   الق��وات  تديره��ا 
م�س��رة اإل��ى اختف��اء مئ��ات 
الأ�س��خا�ص يف تلك ال�س��جون 
بعد اعتقالهم تع�س��فاً ،وب�سكل 
كان  م��ا  الأذه��ان  اإَل���ى  يعي��د 
يحدُث يف �س��جن “اأب��و غريب” 
بالع��راق، وك�س��ف التحقي��ُق ع��ن 
جرائ��م تعذي��ب فظيعة حت��دث بداخل 
ه��ذه ال�س��جون خ�سو�س��اً واأن الوكالَة 
نّبهت اإَل�ى م�س��اركة اأَمريكي��ة كبرة ، وذلك 
من خ��الل وجود ق��وات م��ن اجلي���ص الأَمريكي 
وخ��راء اأَمريكيني ع�س��كريني ويقومون بتعليم 

لعملي��ات  اأ�س��اليَب  ع��دَة  الإماراتي��ة  الق��وات 
ال�ستجواب والتعذيب.

منظم��ة »هيومن رايت�ص ووت�ص« يف تقرير لها 
قالت اأنه��ا وّثقت حالت 49 �سخ�س��ا، من بينهم 
اأو  التع�س��في  لالحتج��از  تعر�س��وا  اأطف��ال،   4
الإخفاء الق�سري يف حمافظتي عدن وح�سرموت 
الع��ام املا�س��ي. يب��دو اأن قوات اأمني��ة مدعومة 
م��ن الإم��ارات اعتقل��ت اأو احتج��زت 38 منه��م 
على الأقل. ذكرت عدة م�سادر، منها م�سوؤولون 
اأماك��ن الحتج��از  ميني��ون، وج��ود ع��دد م��ن 
ع��دن  يف  ال�س��رية  وال�س��جون  الر�س��مية  غ��ر 
وح�س��رموت، م��ن بينه��ا 2 تديرهم��ا الإمارات 
واأخرى تديرها ق��وات اأمنية مينية مدعومة من 
الإمارات. وثقت هيوم��ن رايت�ص ووت�ص حالت 
اأ�س��خا�ص معتقل��ني يف 11 م��ن تل��ك املواق��ع يف 

املحافظتني.
عملي��ات الإغتي��ال والقت��ل التي ق��د حدثت يف 
اجلن��وب من��ذ دخ��ول ق��وات الغ��زو والإحتالل 
باملئات و�سحايا التفجرات والإقتتال الداخلي 

بالألف .
ما يح�س��ل يف اجلنوب اأمنياً واإجتماعياً حالياً 
يوؤكد فعاًل باأنهم حترروا من الأمن والإ�س��تقرار 
واحلري��ة والكرام��ة التي كانوا يعي�س��ونها قبل 
الإمريكي��ة  والإحت��الل  الغ��زو  ق��وات  تواج��د 

ال�سعودية الإماراتية .

انهيار أمني وأخالقي واجتماعي في اجلنوب هذا ما ميكن  وصفه في ظل االحتالل السعودي األمريكي اإلماراتي

قيادات اجلنوب في ظل االحتالل تنافس سياسي - عسكري على العمالة 

ا�ستقبلت م�ست�سفيات املحافظات اليمنية اجلنوبية نحو 50 
قتياًل وجريحاً من امل�س��لحني املوالني للتحالف �سقطوا بعملية 
للجي�ص واحلوثيني اأم�ص الأربعاء بجبهة املخا غربي حمافظة 
تعز ومعها اأطلق �سحفي جنوبي �سرخة ونداء عاجاًل يطالب 

باإنقاذ اجلنوبيني من “حمرقة املخا”.
واأك��دت م�س��ادر اإعالمي��ة متع��ددة بينها م�س��ادر جنوبية 
�سحة املعلومات التي ن�س��رها املرا�سل نت اأم�ص الأربعاء عن 
مقتل واإ�سابة ع�سرات امل�سلحني من كتيبة “الكوكباين” جراء 
هجوم لقوات اجلي�ص واحلوثيني يف منطقة يختل �سمايل املخا.
ووفقاً لتلك امل�س��ادر ا�ستقبل م�ست�س��فى املخا 16 جثة فيما 

ا�ستقبلت م�ست�سفيات عدن 7 جثث و 24 جريحاً.
ووج��ه ال�س��حفي اجلنوبي فتح��ي بن لزرق نا�س��ر ورئي�ص 
حتري��ر �س��حيفة وموق��ع “ع��دن الغ��د” ن��داء يعدو ل�س��حب 
املقاتلني اجلنوبيني من جبهة املخا، وقال يف من�س��ور ر�س��ده 

املرا�سل نت ب�سفحته يف الفي�سبوك: هل من �سوت عاقل يطرق 
“جر�ص العقل” يف اذهان اجلنوبيني الذين باتوا وقود حمرقة 

)املخا(.
واأ�س��اف ب��ن لزرق قائ��اًل : هل من �س��مر مت�س��ل ؟ ميكنه 
ان يق��ول احلقيقة وان يرفع �س��وته ليق��ول احلقيقة املرة ان 
حمرق��ة “املخ��ا” مل تعد تر�س��ل لنا ال جثامني الع�س��رات من 

ال�سهداء واجلرحى كل ا�سبوع .
واأك��د ب��ن ل��زرق اأن ع��دن ” ت�س��تقبل كل ا�س��بوع ع�س��رات 
اجلثام��ني واجلرحى ،�س��حايا معركة لي�ص لن��ا ناقة فيها ول 

جمل”.
واأ�ساف ” اذهبوا الى م�ست�سفى “اجلمهورية” لكي تعرفوا 
ه��ول الكارث��ة وفداح��ة الت�س��حية. ا�س��األوا اجلرح��ى الذين 
لّوث)ال�س��رت( جراحهم. اما اآن الوق��ت ان تقولوا احلقيقة 

للنا�ص؟”.
خالل اأربعة وع�س��رين �س��اعة فقط اأعلنت ال�سعودية 
عقد �سفقتني ل�س��راء منظومتي دفاع جوية متطورة من 

كل من رو�سيا والوليات املتحدة.
وبالتزامن مع زيارة امللك ال�س��عودي لرو�سيا اأعلنت 
وكالة الأنباء ال�سعودية، اأم�ص اخلمي�ص، اأنه عقد �سفقة 
مع مو�سكو ل�سراء منظومة الدفاع اجلوي الرو�سية اإ�ص 

.400
ويوم اجلمعة قالت الوكالة ال�س��عودية اإن وا�س��نطن 
“ث��اد”  الدف��اع اجل��وي  بي��ع منظوم��ة  عل��ى  وافق��ت 
قال��ت وزارة  لل�س��عودية.. وبح�س��ب وكال��ة روي��رز 

الدف��اع الأمريكية )البنتاغون( اليوم اجلمعة اإن وزارة 
اخلارجي��ة وافق��ت على �س��فقة حمتملة لبي��ع نظام ثاد 
الدفاعي امل�س��اد لل�سواريخ لل�سعودية قيمتها 15 مليار 
دولر.. وبح�س��ب الوكالة اأي�ساً طلبت ال�سعودية �سراء 
44 من�س��ة اإط��الق و360 �س��اروخا وحمط��ات حتك��م 

واأجهزة رادار.
وعلق خبر ع�سكري ميني على ال�سفقات ال�سعودية 
ن��ت قائاًل اإنه��ا تعر ع��ن ف�س��ل منظومات الدف��اع التي 
متلكها ال�س��عودية من طراز باتريوت باك3 الأمريكية يف 

الت�سدي لل�سواريخ البالي�ستية اليمنية.

الصواريخ اليمنية جتبر السعودية على شراء أحدث 
منظومات الدفاع الروسية واألمريكية خالل 24 ساعة

صرخة صحفي جنوبي: محرقة “املخا” ترسل لنا جثامني العشرات كل أسبوع
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ي��وم القيامة كل اإن�س��ان �س��يجهز له مل��ف هذا امللف 
بالتاأكي��د وثق��ت في��ه كل اأعمال��ه وت�س��رفاته وب�س��كل 
دقي��ق وت��ام وعملي��ة توثيقي��ة ق��د تك��ون، اأ�س��به م��ا 
تك��ون بعملية الفيديو، ال�س��وت وال�س��ورة، هناك من 
الآي��ات م��ا ي��دل عل��ى ذل��ك، اهلل �س��بحانه وتعالى قال 
يف �س��ورة النج��م: )واأن لي�ص لالإن�س��ان اإلى ما �س��عى 
واأن �س��عيه �س��وف ي��رى ثم يج��زاه اجل��زاء الأوفى( 
�س��وف يرى، يعني يوم القيامة ما حتتاج امل�س��األة اأنك 
تق��راأ العب��ارات، وفعل يوم كذا كذا وت�س��رف كذا ويف 
حلظ��ة ك��ذا توجه اإل��ى كذا جم��ر طوي��ل عري�ص، قد 
ترى نف�س��ك بال�سوت وال�سورة، ت�س��اهد نف�سك واأنت 
تعم��ل ذلك العمل املخزي الذي حر�س��ت على اأن يكون 
يف ج��و مكت��وم وم�س��تور، وقد تف�س��ح بذلك اأم��ام املالأ 
واأمام النا�ص، اأمام م�س��هد الب�س��رية بكله��ا، من اأنبياء 
ومر�س��لني و�س��ديقني و�س��احلني وطاحلني وموؤمنني 
وكافرين واأم��ام اجلميع، ما الذين عملت وتخزى على 
نف�س��ك، ياأتي الإن�س��ان يوم القيامة وم��ن اأهم حمطات 
ي��وم القيامة وم�س��اهد ي��وم القيامة ه��ي اللحظة التي 

�سي�س��تلم الإن�س��ان ملفه، كتابه ال��ذي وثقت فيه جميع 
اأعمال��ه، قال اهلل �س��بحانه وتعال��ى يف كتابه الكرمي عن 
يوم القيامة: )يومئذ تعر�سون ل تخفى منكم خافية(، 
فما من اأحد ي�س��تطيع اأن يختفي، مع كرة اجلمع، ول 
ميك��ن اأن يخف��ي �س��يئا اأي�س��ا مما ق��د عم��ل، )فاأما من 
اأوت��ي كتاب��ه بيمينه فيقول ه��اوؤم اق��روا كتابيه( عند 
عملية توزيع الكتب وال�سحف وامللفات هذه، الإن�سان 
كعالمة، اإما اأن يتناول هذا الكتاب ويعطى هذا الكتاب 
بيمينه، يعطيه املالئكة تف�س��ل ا�س��تلمه بيمينك، وميد 
ميينه لي�س��تلم هذا املل��ف، واإما اأن يعط��ى هذا الكتاب 
�س��ماله ومن وراء ظهره اأي�س��ا، اإما اأن ياأتي من يتولى 
هذه املهم��ة يوم القيامة من مالئك��ة اهلل ليعطيك كتابك 

و�س��حيفة عملك من اأمامك، ياأتي اإليك ويقبل عليك من 
اأمام��ك، فيعطيك ووتناول باليم��ني، واإما اأن ياأتي اإليك 
م��ن خلفك، م��ن وراء ظه��رك، وعل��ى اأن تتناوله بيدك 
ال�س��مال، عالمة اأن يعطى الإن�سان كتابه بيمينه عالمة 
اإيجابي��ة، جعله��ا اهلل عالم��ة اإيجابي��ة، عالم��ة الُيمن، 
عالمة اخلر عالم��ة الفوز، عالمة الرك��ة، واأن ياأتيك 
ه��ذا املوكل من املالئكة من اأمامك لأنك لك من العمل ما 
ي�س��رفك وتلقى اهلل اأبي�ص الوج��ه، وعندك من الأعمال 
الأعمال امل�س��رفة واملقبولة وال�ساحلة فيقول: )هاوؤم 
اق��روا كتابي��ه( تبتهج وترتاح، ويت�س��من ه��ذا امللف 
الأعم��ال ال�س��احلة، الأعم��ال امل�س��رفة الأعم��ال التي 
ابتهج��ت به��ا، اأدرك��ت قيمتها راأي��ت ثمرته��ا، واأعمال 

لي���ص فيها ما يخزيك وي�س��ينك، ل، فابتهجت وارحتت 
و�سعدت وا�ستب�سرت، وذهبت اإلى الآخرين يف احل�سر 
يف �س��احة احل�س��ر، م��ن الزم��الء م��ن الأ�س��حاب م��ن 
النا�ص، )ه��اوؤم اق��روا كتابيه(، هاوؤم ت�س��اوي عبارة 
هالكم، تف�س��لوا �س��وفوا كتابي، اطلع��وا عليه، ما فيه 
من اأعمال �ساحلة تبي�ص وجهي، اأنا اليوم مبتهج بكل 
تلك الأعمال التي عملتها وفعلتها وقلتها وت�سرفت بها، 
وهذا كله مل��اذا؟ كيف توفقت له��ذه الأعمال، كيف كان 
كتابي يحوي هذه الأعمال ال�سريفة العظيمة امل�سرفة، 
)اإين ظنن��ت اأين مالق ح�س��ابيه(، لأين يف الدنيا ح�س��بت 
ح�ساب اأنني �ساأحا�سب على كل ما علمت، ولأين ح�سبت 
هذا احل�س��اب كنت م�سوؤول على ت�س��رفاتي، ومنتبها 
فحر�س��ت على اأن اأعمل الأعمال ال�ساحلة وامل�سوؤولة 
واأن اأتوب واأنيب واأقلع عن الأعمال ال�س��يئة، )فهو يف 
عي�س��ة را�سية يف جنة عالية قطوفها دانية(، فاز وكان 
م�س��ره وماآبه اإل��ى هذا املاآب، )كلوا وا�س��ربوا هنيئا 
مب��ا اأ�س��لفتم يف الأي��ام اخلالي��ة واأم��ا من اأوت��ي كتابه 

ب�سماله(، ومن وراء ظهره يف اآية اأخرى كذلك،

خطاب

ِ َفَقْد  ��ْم ِباللَّ فيجب �أن يبحث �لنا�س عمن يعت�س��مون به، عمن يلجئون �إليه..�لل يقول: {َوَمْن َيْعَت�سِ
َر�ٍط ُم�ْسَتِقيٍم})�آل عمر�ن: من �الآية101( لي�س هناك �أي و�سيلة للنجاة �سوى �الإعت�سام  ُهِدَي �إَِلى �سِ
بالل.. �الإعت�س��ام بالل ُيقدم يف �س��احة �مل�س��لمني من زمان طويل �أن معناه ]�لعمل بكتاب �لل و�س��نة 
ر�س��وله  ما هكذ� يقال؟ وهي �آخر ما ميكن �أن نت�س��ور للم�س��األة باعتبارها هي هذه، ال يوجد غري هذ�. 

{ بالل؟. ِ ْم ِباللَّ هذه حق، لكن ما معنى }َوَمْن َيْعَت�سِ

إن�������������ي ظننت أن��������������ي مالٍق حسابيه 

شهادة اجلوارح في احملشر 
يوم القيامة �سيكت�س���ف الإن�سان 
ب���اأن هناك عملي���ة توثيقية لكل عمل 
قام به يف الدنيا وهي عملية توثيقية 
عجيبة من قب���ل اأع�ساء الإن�سان و 
جوارحه �ست�سهد عليه, وفيها كاأن 
اهلل �سمن خلقه لها جعل فيها عملية 
توثيقية, جعل فيها قدرة توثيقية, 
اآلية معينة للتوثيق, فاأنت يف الوقت 
ال���ذي تعمل م���ا تعم���ل, يتوثق من 
حين���ه, مث���ا ب����رصك, األ ن�س���وف 
اليوم الكامريات, الكامريات ميكن 
اأن تنظر منها فرتى يف الوقت الذي 
هي في���ه اآلة روؤية, ميك���ن اأن تعمل 
فيه���ا ت�سجي���ل, اأن جتعلها يف حالة 
ت�سجي���ل, ق���د تك���ون اأب�سارنا هذه 
ق���د تكون يف الوق���ت الذي نرى بها 
هناك اأي�سا عملية ت�سجيل ملا نراه, 
عملي���ة ت�سجي���ل لروؤيتن���ا, لإدراكنا 
مل���ا ن���راه وندرك���ه وما ننظ���ر فيه, 
�سمعنا كذلك, عملي���ة �سمع وعملية 
ت�سجيل, بقية جوارحنا واأع�سائنا 
فيها عملي���ة توثيق, اهلل ج���ل �ساأنه 
بع���د احل�ساب ع���رب ال�سحف وعرب 
املائك���ة وعرب ال�سه���ود من الب�رص 

يبقى الإن�سان يجادل اأمامه جهنم, 
اأمام���ه اخل�س���ارة الأبدية والرهيبة 
والع���ذاب ال�سدي���د وخائ���ف ج���دا, 
خ���وف ورع���ب �سدي���د, )اإذ القلوب 
م���ن  كاظم���ن(,  احلناج���ر  ل���دى 
�س���دة خوفه���م تطل���ع قلوبه���م اإلى 
احلناج���ر, ي�س���ل قلب���ك حنجرت���ك 
من �سدة اخلوف, اإذا الإن�سان غري 
موفق والعياذ ب���اهلل, فيبقى يجادل 
ويت�سبث بجداله واإنكاره وجحوده 
ومكابرته حتى مرحلة معينة, تبداأ 
اأع�س���اوؤك بال�سهادة عليك, فت�سهد 
اأنت على نف�س���ك, فا ميكنك حينها 
املكاب���رة ول اجلدال, )اليوم نختم 
على اأفواههم(, اأنت مع ذلك اجلدال 
والهذرفة واملناكرة, )يوم تاأتي كل 
نف����س جتادل ع���ن نف�سه���ا(, بعدها 
يخت���م على فمك ومتن���ع من الكام 
ول ت�ستطيع النطق, ا�سكت ا�سمع, 
هن���اك �سه���ود عليك, م���ن؟ من هذه 
امل���رة؟ )اليوم نخت���م على اأفواههم 
ي���داك  تب���داأ  اأيديه���م(,  وتكلمن���ا 
بالتكلم وتوؤدي �سهادتها عليك, قد 
تقول اأنا ما عملت كذا ومل اأفعل كذا 

وواهلل مل اأمل����س ك���ذا ومل اأقرب كذا 
ومل اأفع���ل كذا, فت�سه���د عليك يداك 
مب���ا عمل���ت بهم���ا وت�رصف���ت بهما 
م���ن ت����رصف واأ�سابع���ك, م���ن كل 
م���ا ح�سل م���ن ت�رصف���ات عرب هذه 
اجل���وارح, )وت�سه���د اأرجله���م( ثم 
الرجان ت�سهدان كل منهما توؤدي 
�سهادتها مبا عمل���ت بها, )وت�سهد 
اأرجلهم مبا كانوا يك�سبون(, يقول 
اهلل �سبحانه وتعالى )ويوم يح�رص 
اأع���داء اهلل اإلى النار فه���م يوزعون 
حت���ى اإذا م���ا جاوؤه���ا �سه���د عليهم 
�سمعه���م واأب�ساره���م وجلودهم(, 
حت���ى اجللد )مبا كان���وا يعملون(, 
وينده����س الإن�س���ان, ينده�س باتت 
وراأى  علي���ه,  ت�سه���د  جوارح���ه 
الأدل���ة وال�سواه���د م���ن نف�سه على 
نف�س���ه ومن ج�سده على نف�سه ومن 
جوارحه مبا عملت, يحتار ينده�س, 
ي�س���اب بالذه���ول, ي�ستغ���رب, ب���ل 
يدخل يف خ�سام مع نف�سه, )وقالوا 
جللوده���م,  قال���وا  جللوده���م(, 
يتخا�س���م مع جلده, ت�سل اإلى هذه 
الدرجة, )مل �سه���دمت علينا(, كيف 

ي���ا جل���دي ت�سه���د عل���ي؟ )وقال���وا 
جللودهم مل �سهدمت علينا(, يجيبك 
جل���دك, جتيبه���م جلوده���م, قالوا, 
وردت  واأجاب���ت  نطق���ت  اجلل���ود 
عليهم وخا�سمتهم, )قالوا اأنطقنا 
اهلل الذي اأنط���ق كل �سيء(, والذي 
مينح كل �سيء, القدرة على النطق, 
فينط���ق حن منحه الق���درة على اأن 
ينطق )قالوا اأنطقنا اهلل الذي اأنطق 
كل �س���يء وهو خلقك���م اأول مرة(, 
هو الذي خلقك���م واأنطقكم, اأنطقنا 
م���ا منحك���م  مث���ل  ال�س���يء,  نف����س 
القدرة على النط���ق, منحنا كجلود 
الق���درة عل���ى النطق )وه���و خلقكم 
اأول مرة واإليه ترجعون(, اأمور ما 
كانت عند الإن�سان يح�سب ح�سابه, 
ل يح�س���ب ح�س���اب اأن ي�سه���د عليه 
�سمع���ه ول اأن ي�سه���د علي���ه ب�رصه 
ول اأن ي�سهد عليه جلده ويخا�سمه 
جلده ويثبت علي���ه الإدانات جلده, 
ماكان يح�سب ح�ساب هذه الأمور, 
لأن���ه مل يكن يح�س���ب ح�ساب ما هو 

اأهم منها, والذي هو رقابة اهلل,  

خيبة من يؤتى 
كتابه بشماله 

موؤكد اأن الإن�س��ان يوم القيامة �سي�ستاء وينزعج عندما ي�سلم 
كتابه ب�س��ماله وينظر اإلى كثر من اعماله وكلها اأعمال ومواقف 
�سيئة   وحماقات وت�سرفات غبية والال م�سوؤولة، واملدن�سة التي 
اجنر اإليها بهوى نف�س��ه وطمع نف�س��ه ورغبات نف�س��ه و�سهوات 
نف�س��ه وغ�س��به وطي�س��ه وتعامله الالم�س��وؤول، كيف �س��يقول، 
كيف �سيت�س��رف؟ �سي�س��يح، �س��يقول: )يا ليتني مل اأوت كتابيه 
ومل اأدر م��ا ح�س��ابيه ي��ا ليته��ا كانت القا�س��ية(، ي�س��يح يندم، 
ي�سعر بالهالك، قال يف اآية اأخرى: )ف�سوف يدعو ثبورا(، ي�سيح 
واه��الكاه، الي��وم هالكي اليوم ورطتي، اأعمال �س��يئة، ليتني مل 
اأطلع عليها، ليتني مل اأقرها ومل اأدر بها ومل اأعرف بها، واأ�س��ياء 
كثرة قد ن�سي الكثر منها لأنه كان م�ستهرا ول مباليا ول يهتم  
باأعماله وت�س��رفاته، ين�س��ى الكثر ويغفل عن الكثر ول ي�ساأل 
نف�سه يف الدنيا ويحا�سب نف�سه خلل�ص نف�سه هنا، ليخل�ص نف�سه 
فيت��وب وينيب ويقلع, ل, ورط نف�س��ه, )وو�س��ع الكتاب فرتى 
املجرمني م�س��فقني مم��ا فيه ويقول��ون ل ويلتنا ما له��ذا الكتاب 
ل يغ��ادر �س��غرة ول كب��رة اإل اأح�س��ها( ي�س��يحون من هذه 
امل�س��األة، ي�سيحون من الدقة العجيبة والإحاطة الكاملة بكل ما 
قد عمل، ي�س��يح الإن�سان، حتى اأ�سياء ي�ستغرب كان يتهاون بها 
كان ل يح�س��ب ح�س��ابها، كان يعترها اأ�س��ياء عادية اأو ل يبايل 
بالآخري��ن، ج��ريء به��ا يعملها بكل ج��راأة واإذا بها قد ح�س��بت 
و�سيحا�س��ب عليها ويجازى عليها، )ي��ا ويلتنا ما لهذا الكتاب ل 
يغادر كبرة ول �سغرة اإل اأح�ساها(، )ومن يعمل مثقال ذرة 

خرا يره ومن يعمل مثقال ذرة �سرا يره(، 
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نؤكد ثبات موقفنا في مناهضة الهجمة األمريكية االستعمارية 
املعادية التي تستهدف بلدان املنطقة وكافة األمة مبؤامراتها 
ومكائدها التدميرية من فنٍت وحروٍب وتقسيم، ومن ضمنها املد 

التكفيري والدور التخريبي لبعض األنظمة العربية.

الثاني��ة” يف  “القن��اة  ق��ال موق��ع 
تلفزيون الع��دو اإن “التهديدات التي 
اإعت��ادت عليها “اإ�س��رائيل” من لبنان 
و�س��وريا و�س��يناء وغزة، باتت ت�سم 
ع�س��وًا جديدًا يف املجموعة، األ وهو 
حركة ان�سار اهلل يف اليمن، التي تهدد 
باإط��الق �س��واريخ على اإ�س��رائيل”، 

وفق اعالم العدو.
حما���ص  “كاأن  املوق��ع:  واأ�س��اف 
وح��زب اهلل ل يكفي��ان، حالي��اً يه��ّدد 
احلوثيون يف اليمن باإطالق �سواريخ 
اأن  اإل��ى  م�س��رًا  اإ�س��رائيل”،  عل��ى 
با�س��م احلوثيني اجلرنال  “املتحدث 
عزي��ز ر�س��يد، ن�س��ر قب��ل ع��دة اأي��ام 
ر�سالة اأعلن فيها اأنه يف حال اإ�ستمرت 
احل��رب  يف  بالتدخ��ل  “اإ�س��رائيل”، 
�س��يطلقون  ف��اإن احلوثي��ني  اليمني��ة 

�س��اروخ اأر���ص- اأر�ص عل��ى قواعد 
قواعد  ونحو  اإيالت  “اإ�سرائيلية” يف 
كما  اأريريا،  “اإ�س��رائيلية” تعمل يف 
ه��ّدد باإط��الق �س��واريخ عل��ى �س��فن 

الأحمر”. البحر  “اإ�سرائيلية” يف 

ولف��ت املوق��ع املذك��ور اإل��ى اأنه��ا 
فيها  ُيهدد  التي  الأولى  املرة  “لي�ست 
احلوثيون يف اليمن “اإ�س��رائيل”. فقد 
اأظه��ر اليمني��ون قدرته��م، م��ن جملة 
�س��اروخاً  اأطلق��وا  عندم��ا  الأم��ور، 

باجتاه العا�سمة ال�سعودية الريا�ص 
يف �س��هر اأيار/مايو املا�سي، قبل عدة 
�ساعات من و�سول الرئي�ص الأمركي 

دونالد ترامب اإلى هناك”.
واأ�س��ار املوقع اإل��ى اأن “احلوثيني 
بحوزته��م  اأن  املا�س��ي  يف  اأثبت��وا 
�س��واريخ �س��د ال�س��فن، وهم اأثبتوا 
فيدي��و  اأف��الم  ذل��ك عندم��ا عر�س��وا 
ق�سرة اأثناء اإ�س��ابة �سفن �سعودية 

واأخرى اإماراتية”.
وخل���ص املوق��ع للق��ول اإن��ه “م��ع 
الأخ��ذ باحل�س��بان اأن �س��الح البح��ر 
“الإ�سرائيلي” معتاد على الإبحار يف 
ر متنف�ساً مهماً  هذه املناطق، التي توِفّ
نحو مرف��اأ اإي��الت، من املنطق��ي جدًا 
اأن يك��ون الأم��ر يتعل��ق بتهديد يقلق 

“اإ�سرائيل”. 

اليمن:  الله’ في  ’انصار  حركة  تهديدات  من  ’إسرائيل’ قلقة 

أث�����ب�����ت�����وا ق�����درت�����ه�����ں ع�����ل�����ى إص�������اب�������ة س�����ف�����ن ف�������ي ال�����ب�����ح�����ر األح�����م�����ر

احلقيقة / خا�ص 
من ميادين العز و�س��احات الأوفياء من ال�س��واحل الغربية من فوق 
كثبان الرمال ومن حتت اأمواج البحر ظهرت الأ�سود ال�سارية والليوث 
الغا�سبة تزجمر على العدو مت�سوقة للقائه، ومتوثبة لالنق�سا�ص عليه، 
وعل��ى هاماتهم تل��وح بيارق املجد ومن بنادقهم تتنف�ص ب�س��ائر الن�س��ر، 

ح�س��ينيون قادمون من طريق كربالء واآتون على وقع هتافات زيد بن علي 
)يا من�س��ور اآم��ت( يختطون طريقاً للحرية ويفتح��ون اأبواباً من اجلحيم 

على الطغيان، يف �س��واحل اليمن ت�سرق �سم�ص الأن�سار ويلمع ذو الفقار 
وتر�س��م على الرمال اأقدام الرجال عهدا ووعدًا للقائد ولل�س��عب باأن ل 

خيار غر الن�سر اأو ال�سهادة.. 

�سياج ال�ساحل 
وال�س��الح،  الكف��اح  �س��هر  يف 
والن��زال ويف  الن�س��ال  �س��هر  يف 
مو�سم اجلهاد وال�ست�سهاد كانت 
رمال ال�س��احل تتحرك حتت اأقدام 
كتائ��ب ح�س��ينية يغل��ي يف عروقه��ا 
دم��اء الكرام��ة وتهزه��ا قي��م الإب��اء 
والنت�سار للمظلومني وامل�ست�سعفني 
ه��زًا عنيف��اً كراك��ني تق��ذف حممه��ا، 
اخلا�س��ة  الكتائ��ب  تل��ك  نف��ذت  حي��ث 
من��اورة ك��رى حت��ت عن��وان )�س��ياج 
ال�س��احل( كدلل��ة على اأن �س��واعد رجال 
اليمن �ست�س��كل �سياجاً ب�سرياً على ال�ساحل 
ل تك�س��ره ال�س��دائد ول توهن��ه التحدي��ات 
وقد ج�س��دت مهارة املقاتل اليمني وجهوزية 
الأبطال وجزٌء مما خباأته القوات البحرية ملن 
ت�س��ول له نف�س��ه الق��راب من �س��واحل اليمن 
وتاأتي هذه املناورة النوعية جلنود ح�س��ينيون 
ظلوا �سهورًا يتلقون التدريبات العالية لياأتي بعد 
ذلك خطاب القائد متوع��دًا قوى العدوان بتحويل 
البح��ر اإلى جمر يغلي لكل من يت��ورط يف القرتاب 
من ال�سواحل اليمنية فكانت املناورة م�سهدًا خاطفاً 
تاأكي��دًا مل��ا توعد به القائ��د فهو ل يتكلم م��ن فراغ بل 
من ادراك حقيقي حلجم القوة التي اأ�س��بحت جاهزة 

لتلقني الغزاة الدرو�ص التي تليق بهم.

دفعة كربالء
ومن مدر�س��ة الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( ومن درو�ص 
)هيه��ات منا الذل��ة( كان املوعد مع دفع��ة جديدة تخرجت 
حتت عنوان )كربالئيون عا�س��وراء( فكربالء لي�ست اأحزاناً 
ول ب��كاء بل فر���س وبندقي��ة, كربالء هتاف الإباء و�س��راط 
الأنبي��اء، كربالء ف��داء وكري��اء. )كربالئيون عا�س��وراء( 
�سيدخلون امليدان بنف�سية ح�سينية ل تعرف للهزمية معنى 
ول للخور والنك�سار منهجية بل خيار الن�سر اأو الت�سحية 

)نعي�ص اأعزاء اأو ن�سقط يف �ساحات القتال كرماء(.
)كربالئيون عا�س��وراء( هو ال�س��م الذي اختاره خريجو 
الدفع��ة تيمن��ا باأبطال كرب��الء الذين وقف��وا وثبتوا يف وجه 
اأك��ر طاغوت يف ع�س��ره رغم قلة عديده��م وعدتهم وهوؤلء 
�س��يقفون يف جبه��ات الع��زة وال�س��رف م��ع اإخوانه��م الذين 
�س��بقوهم واأي�سا يف وجه اأكر طاغوت يف هذا الع�سر عديدا 
وعتادا وليقولوا للعامل باأ�سره اأن ح�سينا وزيدا واأن�سارهم 
مل ميوت��وا واأن��ه لزال هنال��ك ح�س��ينيون ولزال هنال��ك 
كربالئي��ون لزال هنال��ك م��ن ي��ردد "هيهات من��ا الذلة" من 
يق��ول: "واهلل ما يدعني كتاب اهلل اأن اأ�س��كت" من ل ير�س��ى 
بال��ذل واخلنوع حت��ى واإن كانت النهاي��ة اأن نرتقي جميعا 
�س��هداء اأو يعي���ص م��ن بق��ي كرماء فه��وؤلء ه��م كربالئيون 
ولء وح�س��ينيون مب��داأ وه��وؤلء ه��م املوؤمنون ال�س��ادقون 
ال�س��ابرون الآم��رون باملع��روف والناه��ون ع��ن املنكر كما 

و�سفهم اهلل �سبحانه وتعالى.

مناورة يف عمق البحر.
كان��ت  ال�س��احل  عل��ى  ج��رت  الت��ي  املن��اورات  وم��ن 

هن��اك من��اورة ه��ي الأول��ى م��ن نوعه��ا 

جت��ري يف اأعم��اق البح��ر وب��ني الأم��واج اله��ادرة لتعط��ي 
ر�س��الة اأبل��غ م��ن اأن تنطق باأن الي��وم لي���ص كالأم�ص واأن 
غدًا لنا�س��ره قريب فبوا�س��ل اليمن اأ�س��بحوا يف كل مكان 
يف البحر والر ويف اجلو اأي�س��اً وال�س��ر اليماين اإذا نفد 
فلن ي�س��ده م�سيق تران بل �س��يدمر كل اأوكار اخليانة 
والغدر فهوؤلء اجلنود الذين يخو�سون اأعماق البحار 

ه��م اأبناء الفاحتني بداأً من فتح مكة وفتح بالد فار�ص 
والهند واأفريقيا و الأندل�ص والق�سطنطينية وغرها 
م��ن املمالك والمراطوري��ات وهم من قروا الف 
اجلنود التراك وامل�سريون وغرهم ممن جتراأوا 

على غزو بالدهم..
الع�س��كرية  احل��ركات  تل��ك  ن�س��اهد  اإن 
والتكتيكات النوعي��ة يف اأعماق البحر وينفذها 
اأبط��ال ميني��ون يف ظ��ل و�س��ع مادي �س��عب 
وح�س��ار خانق فتلك ب�س��ائر وموؤ�سرات عن 
قرب الن�س��ر وع��ن متكن البحري��ة اليمنية 

من حتقيق اإجنازات نوعية �ستفاجاأ العدو 
كما و�س��ح ذلك بيانها الذي �س��در تعليقاً 
عل��ى م��ا يج��ري من ح��راك ع�س��كري يف 

ال�ساحل وباأعماق البحر.

ُيسيجون الساحل  ويستعرضون جهوزيتهں  ويتوعدون الغزاة باملفاجآت

مصرع جنود سعوديني ومرتزقة وتدمير 
ع���دد م��ن امل���درع���ات  ف��ي جن����ران وعسير 

متك��ن اأبط��ال اجلي���ص واللجان ال�س��عبية من 
احب��اط حماولة زح��ف كبري للجي�س ال�س��عودي 

على موقع ال�سرفة بنجران 
وق��ال م�س��در ع�س��كري اإن ع��ددا كب��را م��ن 
ال�س��عوديني لق��وا م�س��رعهم اأثن��اء حماولته��م 
الزح��ف ودمرت دبابة ب�س��اروخ موجه فيما لذ 
من تبق��ى بالفرار يذكر ان ه��ذا الزحف جاء بعد 
يوم واح��د من زحف كبر م�س��نود بغطاء جوي 
على نف�ص املوقع ا�س��تمر لأكر من 9 �س��اعات اإل 
اأن اجلي���ص واللجان ال�س��عبية ت�س��دوا للزحف 
وكب��دوا اجلي���ص ال�س��عودي خ�س��ائر فادحة يف 

الأرواح والعتاد 
اإل��ى   ذلك ا�س��تهدف �س��الح املدفعية جتمعات 
ملرتزق��ة اجلي�ص ال�س��عودي يف موقع الطلعة كما 
ا�س��تهدف  جتمعات للجنود ال�سعوديني يف موقع 
العبادي��ة بجيزان بعدد م��ن قذائف املدفعية ويف 

ع�س��ر ق�س��ف طران الأبات�س��ي  باأكر من 100 
�ساروخ على الربوعة 

واللج��ان  اجلي���ص  �س��اروخية  وا�س��تهدفت 
ال�س��عبية جتمع��ات اجلن��ود ال�س��عوديني غرب 
الفواز وموقع��ي الطويل وال�س��دي�ص ومرتفعات 
رج��ال ب�س��لية �س��واريخ كاتيو�س��ا، فيم��ا دكت 
املدفعية جتمعات مرتزقة اجلي�ص ال�س��عودي يف 

منطقة �سالطح.
ودم��ر اأبط��ال اجلي�ص واللجان ال�س��عبية، ليل 
اجلمع��ة، مدرع��ة ع�س��كرية للجي�ص ال�س��عودي 
ومرتزقت��ه خ��الل ك�س��ر زح��ف له��م عل��ى موقع 

ال�سرفة الع�سكري.
وكان��ت مدفعية اجلي�ص واللج��ان قد اأعطبت،  
ع��دد م��ن جراف��ات اجلي���ص ال�س��عودي بقذائف 
املدفعي��ة اأثن��اء عملها على �س��ق طري��ق باجتاه 

مع�سكر احلداد يف ع�سر.

ح�����س�����ي�����ن�����ي�����ون


