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األيام القادمة ستشهد أننا أصلب عودًا 
وأذكى نارًا ومفاجأتنا القادمة أعظم

� اململكة الوهابية 
من زراعة التكفير 
إلى االستثمار 
في القاعدة

ووزارة ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة  االس�������ت�������خ�������ب�������ارات  أم�������ن�������ي�������ًا:   �
 ال������������دف������������اع ت������������واص������������ان ف�������ق�������أ ع��������ي��������ون األع����������������داء

رئيس اجلمهورية في لقاء تاريخي مع قيادات الدولة ومحافظي احملافظات

ت����س����ح����ق م����ب����ن����ى ال������ق������ي������ادة اإلم��������ارات��������ي��������ة وال��������دف��������اع��������ات اجل�����وي�����ة 
ل�����ل�����ق�����وات ال�����غ�����ازي�����ة ف������ي ع���م���ل���ي���ة ه����ج����وم����ي����ة م����ش����ت����رك����ة ف������ي م������ارب

ال���ق���ي���ادات ال���ث���وري���ة و ال��ع��س��ك��ري��ة 
واالس������ت������خ������ب������ارات������ي������ة  واألم�����ن�����ي�����ة 
ي�����������دش�����������ن�����������ون ح���������ف���������ل ان��������ت��������ص��������ار 
احل����������ق ع�����ل�����ى ال������ب������اط������ل ال�������زه�������وق

وقفات احتجاجية وقوافل إسنادية 
وتواصل حملة رفد معسكرات 

التجنيد باملقاتلني

املحافظات ت�شهد:

م�ؤ�ش�شتا بنيان وال�شهداء 
تواصان تنفيذ أنشطتهما اإلغاثية واإلنسانية

على �ش��فحتي احل�ش��اد اجلهادي

وعمليات التطهير النوعية في نهم واملخدرة.. واألرقام املرعبة إلجنازات وحدة القناصة وإحصائية االفتراس لوحدة الهندسة

� القوة العسكرية اليمنية من الردع إلى املواجهة االستراتيجية ضد التحالف األمريكي السعودي

تفاصيل املصيدة الدامية للقوات اإلماراتية في الساحل

القوة الصاروخية وسالح اجلو املسير
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إنجازات األجهزة األمنية واللجان الشعبية في أسبوع

�ضبطت الجهزة المنية مبحافظة ذمار يوم الأحد 
2018/2/18م  خلية تابعة ملا ي�ضمى تنظيم القاعدة 
يف �ض��به جزيرة الع��رب وبحوزتهم ا�ض��لحة متنوعة 
.. حي��ث اأف��اد م�ض��در اأمن��ي باملحافظ��ة اأن الأجهزة 
الأمني��ة بع��د عملية ر�ض��د ومتابعة قام��ت مبداهمة 
وكر ملا ي�ضمى تنظيم القاعدة يف املحافظة ، موؤكدا ان 
رجال المن نف��ذوا عملية اأمنية ناجحة تكللت باإلقاء 
القب�ض عل��ى عدد من العنا�ض��ر الإجرامية و�ض��بط 
كمي��ات من الأ�ض��لحة التي كان��وا يجهزونه��ا لإقالق 
الأم��ن وال�ض��كينة العام��ة وا�ض��تهداف املواطنني يف 
املنطقة ، مو�ض��حا اأن الأ�ضلحة تنوعت بني العبوات 

النا�ضفة امل�ضادة لالأفراد والآليات وخمازن للذخرية 
وقذائ��ف الأر ب��ي ج��ي و�ض��واريخ ل��و ور�ضا�ض��ات 
ونواظري وقطع غيار لأ�ض��لحة متو�ض��طة ، بالإ�ضافة 
اإل��ى مالب���ض ع�ض��كرية ولوح��ات معدني��ة ع�ض��كرية 
ي�ضتخدمونها للتمويه وانتحال �ضفة اجلي�ض واإخفاء 
جرائمه��م ، لكن يقظة الجهزة المنية وتعاون اأبناء 

املجتمع اأف�ضل خمططاً خطريًا كانت 

إل������ى ذل������ك وزع اإلع������ام األمن������ي 
مشاهد لألسلحة املضبوطة .

كم��ا متك��ن رج��ال الم��ن مبحافظ��ة ذم��ار ي��وم 

الثالث��اء 20 فرباي��ر 2018م من �ض��بط ٤٣ عن�ض��رًا 
م��ن املخدوعني واملرتزق��ة يف عملي��ات اأمنية متفرقة 
فيما قام عدد منهم بت�ض��ليم اأنف�ضهم طواعية لالأجهزة 
الأمني��ة .. واأو�ض��ح م�ض��در اأمن��ي باملحافظة اأن من 
بني تلك العنا�ضر التي غرر عليها العدوان ومرتزقته 
عدد من الأطفال و�ض��غار ال�ض��ن ، موؤكدا اأن العدوان 
ومرتزقت��ه يبذلون هذه الفرتة جه��ودا قذرة للتغرير 
عل��ى ال�ض��باب والأطفال به��دف الزج به��م يف معارك 
عبثي��ة وعدوانية وا�ض��تعمارية ظاملة م�ض��تغال عددا 
من العوامل التي �ض��نعها بح�ضاره اجلائر .. واأ�ضار 
امل�ضدر اإلى اأن العدوان هذه اليام يعاين من تناق�ض 

حاد يف اأعداد املقاتلني ب�ضفوفه وذلك وفقا ملعلومات 
موؤكدة يف هذه الناحية ، حيث تكبد العدوان خ�ض��ائر 
فادح��ة يف الع��دة والعت��اد ، بالإ�ض��افة اإل��ى مغادرة 
الكث��ري من املغرر بهم ملع�ض��كراته ، ف��ال ميكن لعاقل 
اأن ي�ض��تمر وقودا ملعارك الغزاة وامل�ض��تعمرين �ض��د 
بلده ، ولذلك ل يلبث امللتحقون مبع�ضكراته العدوان 
اإل ف��رتة وجيزة ث��م يغادرونها انطالق��ا من قناعتهم 
الثابتة باأن العدوان ي�ضتهدف اليمنيني يف كل املناطق 
دون متيي��ز ، بالإ�ض��افة اإلى اليقني الرا�ض��خ لدى كل 
ميني ب��اأن دول الع��دوان ومرتزقته��م ل يحملون اإل 

اخلراب والدمار

ذمار : األجهزة األمنية تضبط خلية تابعة ملا يسمى تنظيم القاعدة وبحوزتها أسلحة متنوعة  وتلقي القبض على  ٤٣ من املخدوعني واملرتزقة

األجهزة األمنية بأمانة العاصمة تضبط متهمًا بقضية قتل 
وأجهزة الشرطة  في صنعاء تضبط أحد مرتزقة العدوان

�ضبط رجال الأمن باأمانة العا�ضمة يوم الأحد 18 /2018/2م مطلوب لالأجهزة 
الأمني��ة بق�ضية قتل والتهرب من وجه العدالة.. واأو�ضح م�ضدر اأمني اأن املطلوب 
ه��رب من �ضجن حمافظة تعز اإلى حمافظ��ة البي�ضاء قبل قرابة ثالثة اأعوام .. واأكد 
امل�ض��در اأن الأجه��زة الأمنية بعد حتري ومتابعة متكنت م��ن �ضبط املتهم بق�ضية 
قتل يف اأمانة العا�ضمة.. كما �ضبط رجال الأمن يف مديرية �ضنحان مبحافظة �ضنعاء 
ي��وم الأثني��م 19 فرباي��ر  املدع��و ) م . ا . ا ( اأحد مرتزقة الع��دوان ، بعد ان اثبتت 
التحري��ات قيام املته��م باأعمال ل�ضالح العدوان ، تخل باأم��ن وا�ضتقرار البالد ، وقد 

اعرتف املتهم باأنه تابع لأحد مع�ضكرات املرتزقة يف ماأرب .

اجلوف :مكافحة املخدرات 
تضبط كمية كبيرة من احلشيش 

متك��ن رج��ال الأمن مبديري��ة املطمة يف حمافظ��ة اجلوف ، من 
�ض��بط اأحد مهربي املخدرات ويدع��ى ) ن . م . ا ( من اهالى خب 
ال�ض��عف ، وبحوزته �ض��تمائة واأربعة و ع�ضرين )٦2٤ ( كيلو من 
احل�ض��ي�ض املخدر ، كان يف طريقه لتهريبها اإلى حمافظة �ض��عدة 
، بع��د اأن قام باإخفائها على منت �ض��يارة �ض��ا�ض موديل 9٧ ، وقد 
ذك��ر م�ض��در امن��ي باملحافظ��ة اأن عملية ال�ض��بط ج��اءت نتيجة 
عملي��ة متابعة وحتر ناجحة م��ن قبل رجال مكافحة املخدرات يف 
حمافظة اجلوف حة املخدرات ت�ضبط كمية كبرية من احل�ضي�ض 

يف حمافظة اجلوف.

إب : إلقاء القبض على مغرر 
بهم ومرتزقة للعدوان 

�ضب��ط رج��ال الأمن يف حمافظ��ة اب اأحد املرتزق��ة املخدوعني 
الذين تورطوا يف العمل ل�ضالح العدوان ، وامل�ضبوط يدعى )ع . 
ح .ع .ا ( وك��ان يقات��ل الى جانب العدوان يف مع�ضكرات املرتزقة 
مب��اأرب ، و عاد لتنفيذ مه��ام تخريبية و قد الق��ي القب�ض عليه يف 

مديرية القفر اأثناء حماولته الهروب والعود ة اإلى ماأرب .
كم��ا الق��ي القب�ض على املرت��زق ) ا . ع . ا( يف مديرية ال�ض��دة 
بعد اأن ثبت لالأجهزة الأمنية قيامه لتجنيد خمدوعني وار�ض��الهم 

للقتال قي �ضفوف العدوان .

البيضاء :القبض على مخدوعني ومرتزقة باحملافظة
األق��ت الأجه��زة الأمني��ة مبحافظة 
م��ن  ع��دد  عل��ى  القب���ض  البي�ض��اء، 
املرتزق��ة واملخدوعني اأثن��اء حماولة 
ت�ض��لل بع�ض��هم اإلى املحافظ��ة لتنفيذ 
اأعم��ال تخريبي��ة، والبقي��ة الآخرين 
كانوا يف طريقهم لاللتحاق مبع�ضكرات 

املرتزقة.
واأو�ض��ح  موق��ع الإع��الم المن��ي 

اأن العنا�ض��ر التي مت �ض��بطها �ض��بق 
�ض��فوف  يف  للقت��ال  جتنيده��ا  مت  اأن 
الع��دوان من قب��ل حزب الإ�ض��الح.. 
واأ�ض��ار  املوقع اإلى اأن من مت �ضبطهم 
القت��ال يف  ب��ني  م��ا  مهامه��م  تنوع��ت 
حت��ركات  ور�ض��د  الع��دو،  �ض��فوف 
وزرع  ال�ض��عبية،  واللج��ان  اجلي���ض 
العام��ة  الأماك��ن  يف  نا�ض��فة  عب��وات 

العام��ة  وال�ض��كينة  الأم��ن  واإق��الق 
خدمة ملخططات العدوان وا�ض��تهدافا 
املوق��ع  وب��ني   .. املواطن��ني  حلي��اة 
طالب��وا  واملرتزق��ة  املخدوع��ني  اأن 
باللتحاق يف �ضفوف اجلي�ض واللجان 
ال�ض��عبية للدف��اع عن الوط��ن والذود 
ع��ن عزته وكرامته، بع��د اأن تبني لهم 

زيف ما يدعيه حتالف العدوان.

مؤسسة الشهيد 

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

الناشر/
رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

 مؤسس������ة بنيان تكرم متطوعي برنامج متكني الصيادين وتوزع 
سااًل غذائية على أسر من اجلالية الفلسطينية في بادنا.

تعبريا عن تقديرهما لأ�ض��ر ال�ض��عب الفل�ض��طيني املقيم��ة يف بالدنا 
، د�ض��نت موؤ�ض�ض��ة بنيان التنموية وموؤ�ض�ض��ة الغوث اخلريية عملية 
توزيع �ضالل غذائية على 1٧٤ اأ�ضرة من اجلالية الفل�ضطينية الكرمية 
، وع��رب ممثل موؤ�ض�ض��ة بني��ان التنموية ع��ن اأن عملي��ة التوزيع هذه 
جاءت م�ضاهمة من املوؤ�ض�ضة يف تخفيف العبء واملعاناة عن كاهل هذه 
الأ�ض��ر التي �ضاركت ال�ضعب اليمني همومه واأوجاعه يف ظل الأو�ضاع 
القت�ضادية ال�ضعبة والظروف القا�ضية التي فر�ضها العدوان الظامل 

واحل�ضار الغا�ضم ، كما اأنها منا�ضبة للتاأكيد على وحدة اجلرح والأمل 
واأن ق�ضيتنا واحدة وعدونا واحد فمن يحتل القد�ض وحيفا هو نف�ضه 
من يحتل عدن و�ضقطرة ومن يق�ضف غزة هو من يق�ضف �ضعدة ومن 

يحا�ضر غزة وال�ضفة هو نف�ضه من يحا�ضر �ضنعاء.
ويف ذات ال�ض��ياق  قام��ت املوؤ�ض�ض��ة بتك��رمي �ض��بعة م��ن متطوع��ي 
برنام��ج متك��ني ال�ض��يادين يف غرف��ة ال�ض��يادين للط��وارئ والتنمية 

ب�ضاحل تهامة ال�ضمايل 

وزع��ت موؤ�ض�ض��ة ال�ض��هداء يف حمافظ��ة البي�ض��اء 
بالتع��اون مع اجلان��ب الجتماعي باملحافظ��ة، عددًا 
من ال�ض��الل الغذائية لأ�ض��ر ال�ض��هداء وف��اءًا وتقديرًا 
للت�ض��حيات التي تق��وم بها وب��ذل فل��ذات اأكبادها يف 

�ضبيل اهلل والوطن.. 
ياأت��ي ذلك وفقا لتوجيهات قائد الثورة ال�ض��يد عبد 
امللك بدر الدين احلوثي و�ض��من اهتمامات موؤ�ض�ض��ة 
ال�ض��هداء واجلانب الجتماعي باأ�ضر ال�ضهداء وتلبية 
لحتياجاتها املهمة والأ�ضا�ضية وتقديرا لدور اأبناءها 
ال�ض��هداء وبذلهم اأنف�ضهم هلل وذودا عن �ضيادة وحرية 

وكرامة البلد واأبناءه.

ومؤسسة الشهداء توزع سال غذائية ألسر الشهداء في البيضاء

ح�ض��ر الرئي�ض �ضال��ح ال�ضماد القائ��د الأعلى 
للق��وات امل�ضلح��ة والأم��ن اجلمعة حف��ل تخرج 
الدفع��ة ٣5 والدفع��ة 11 - 12 تاأ�ضي�ضي��ة للعام 

التدريبي 2018م.
ال��وزراء  رئي���ض  ح�ض��ره  ال��ذي  احلف��ل  ويف 
الدكت��ور عب��د العزيز ب��ن حبتور ونائ��ب رئي�ض 
ال��وزراء ل�ض��وؤون الدف��اع والأمن الل��واء الركن 
ج��الل الروي�ضان، ووزي��ر الداخلية اللواء الركن 
الأم��ن  جه��از  ورئي���ض  امل��اوري  احلكي��م  عب��د 
ال�ضيا�ض��ي الل��واء الدكتور عب��د الق��ادر ال�ضامي 
ووك��الء وقي��ادة اجله��از .. وق��ف احلا�ض��رون 

دقيقة لقراءة الفاحتة على اأرواح ال�ضهداء.
ويف الحتفال عرب الرئي�ض ال�ضماد عن �ضعادته 
بح�ض��ور حف��ل تخ��رج ه��ذه الكوكب��ة.. وق��ال " 
ي�ضعدن��ا اأن نح�ضر حفل تخ��رج هذه الكوكبة من 
خريج��ي هذه ال��دورة يف اجلهاز املرك��زي لالأمن 

ال�ضيا�ضي بعد تلقيهم العل��وم الأمنية والع�ضكرية 
واملعرفية والفنون القتالية ".

تعر�ض��ت  الأمني��ة  املوؤ�ض�ض��ة  اأن  اإل��ى  واأ�ض��ار 
يف الف��رتات ال�ضابق��ة لآث��ار كب��رية ج��دًا ب�ضب��ب 
التجاذب��ات ال�ضيا�ضية التي حاولت الأطراف خالل 
العق��ود املا�ضي��ة اأن تع��زز م��ن ح�ضوره��ا يف هذه 

الأجهزة خلدمة اأجندتها ال�ضخ�ضية واحلزبية.

واأ�ض��اف "خالل فرتة العدوان ح�ضل الكثري من 
الف��رز يف املوؤ�ض�ضات جراء ظ��روف العدوان والتي 
دع��ت الكث��ري م��ن اأولئ��ك الذي��ن كان��وا ي�ضتغلون 
يذهب��وا  اأن  م�ضبوه��ة  اأط��راف  اأجن��دة  ل�ضال��ح 
لريمت��وا يف اأح�ض��ان الع��دو ومرتزقت��ه ليبقى لنا 
ال�ضف��اء والنقاء يف ه��ذه املوؤ�ض�ض��ة ويف غريها من 

املوؤ�ض�ضات ".
واأكد رئي�ض املجل�ض ال�ضيا�ضي الأعلى اأن اجلهاز 

املرك��زي لالأم��ن ال�ضيا�ضي ا�ضتط��اع بالتن�ضيق مع 
بقي��ة الأجهزة الأمني��ة يف الأمن القوم��ي ووزارة 
الداخلي��ة الثبات وال�ضمود خالل فرتة العدوان .. 
لفتاً اإل��ى اأن هذه املوؤ�ض�ض��ات الوطنية متكنت من 

مواجهة املخططات العدوانية الإجرامية.
ولف��ت الرئي���ض ال�ضم��اد اإل��ى اأن ه��ذه املعرك��ة 
متي��ز اخلبيث م��ن الطي��ب فالوطن ال��ذي تعر�ض 
للكث��ري من املحاولت من قبل اأع��داء اليمن ل�ضراء 

ال��ولءات وا�ضتن�ضاخ العمالء ه��و الآن يتطهر من 
العمالء ويربز الأمرا���ض ويظهر املنافقون يف هذه 

الظروف ولن يبقى اإل الذهب ال�ضايف يف الوطن.
وتاب��ع رئي���ض املجل���ض ال�ضيا�ض��ي " بع�ض من 
يتن�ض��ل عن املواجهة ويته��رب عن الظهور يف هذه 
املرحل��ة يح��اول اأن ي��ربر خفوت��ه ع��ن املواجه��ة 
باأع��ذار وحج��ج واهية، ه��ذا تن�ضل وه��روب عن 
م�ضوؤوليت��ه وع��ن املعرك��ة واملواجه��ة اأي��اً كان��ت 

مواجه��ة �ضيا�ضية اأو اأمنية اأو ع�ضكرية، �ضتاأتي له 
غارة وهو يف منزله اأو يف الطريق اأو غري ذلك".

واأ�ض��اد الرئي�ض ال�ضماد بدور القائمني على هذه 
ال��دورة ولقيادة اجلهاز املرك��زي لالأمن ال�ضيا�ضي 
.. معربًا عن �ضعادته باأداء هذه املوؤ�ض�ضات وحالة 
الآون��ة  الن�ضب��اط يف عمله��ا والت��ي مل�ضناه��ا يف 
الأخرية حتى يف التعامل مع النا�ض وفق الد�ضتور 

والقوانني.

الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج الدفعة ٣5 والدفعة 11 - 12 تأسيسية للعاں التدريبي 2018ں
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تراأ���ض الأخ �ضال��ح ال�ضم��اد رئي���ض املجل���ض ال�ضيا�ض��ي الأعلى 
الأربعاء اإجتماعا مو�ضعا �ضم اأمني العا�ضمة وحمافظي املحافظات 
وم�ض��ريف اأن�ض��ار اهلل وروؤ�ض��اء ف��روع املوؤمت��ر ال�ضعب��ي الع��ام يف 
املحافظ��ات بح�ضور رئي�ض جمل�ض الن��واب الأخ يحيى علي الراعي 

ورئي�ض جمل�ض الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.
ناق�ض اللقاء الذي �ضم وزراء الإدارة املحلية علي بن علي القي�ضي 
والدفاع اللواء الركن حممد نا�ضر العاطفي والداخلية اللواء الركن 
عبداحلكي��م املاوري ونائب رئي���ض هيئة الأركان العامة اللواء علي 
املو�ضك��ي، وعبدالكرمي امري الدين احلوث��ي رئي�ض املكتب التنفيذي 
لأن�ض��ار اهلل- الأو�ضاع يف اأمانة العا�ضمة واملحافظات على خمتلف 
امل�ض��ارات وال�ضعوبات التي تواجه �ض��ري العمل ومتطلبات املرحلة 

الراهنة للحفاظ على الأمن والإ�ضتقرار.
واعت��رب الرئي���ض ال�ضم��اد يف الكلمة الت��ي األقاه��ا باملنا�ضبة، هذا 
اللق��اء الذي يع��د الأول مع حمافظ��ي املحافظات واأم��ني العا�ضمة، 
مهم��ا ب��ل مف�ضلي��ا وتاريخيا يف تاري��خ املجل�ض ال�ضيا�ض��ي وحكومة 

الإنقاذ .
واأ�ض��اف ” يف الوق��ت الذي يجعل من ه��ذا اللقاء مهما هو اجلهود 
الت��ي تبذله��ا قي��ادة وزارة الدفاع بعد لقائن��ا بهم اأم���ض الأول ومت 
ال�ض��رح لن��ا م��ا لديه��م م��ن اآراء ومقرتح��ات وخطط لعم��ل جتميع 
الوح��دات الع�ضكري��ة، وهو ما ين�ضجم مع توجهن��ا على يكون هناك 
زخ��م ملواجهة هذا الت�ضعي��د وبف�ضل اهلل �ضبحان��ه وتعالى وجهود 
قي��ادة وزارة الدف��اع يف املراحل ال�ضابقة قبل اأح��داث دي�ضمرب الكل 
مل���ض اأن هن��اك زخم وجتمي��ع للق��وات امل�ضلحة الت��ي واجهت رمبا 

اأعظم ت�ضعيد ح�ضل منذ بداية العدوان “.
وتاب��ع ” اإن اجلمي��ع مل ي�ضع��ر مبا ح�ض��ل خالل الثالث��ة الأ�ضهر 
املا�ضي��ة فالع��دو كان قد ح�ضد كل ما بو�ضعه لأك��ر من ت�ضعة اأ�ضهر 
وكانوا جمهزين خلطط اإقتحام �ضنعاء و�ضعدة واحلديدة وغريها 
، ذل��ك احل�ض��د واجلهد الذي مت تبذله من قبل قي��ادة وزارة الدفاع، 
اأمت���ض ذل��ك الت�ضعي��د ومل نر له اأث��ر بال�ض��كل الذي ك��ان ياأمل فيه 

الع��دوان بينما يف اأغلب الت�ضعيد كان يح�ضل هناك ثغرات رمبا كان 
يتق��دم الع��دو يف مكان هن��ا اأو هن��اك اإل اأن العدو مل يخ��رج بنتيجة 

تذكر “.
واأك��د الرئي���ض ال�ضم��اد اأن الأح��داث الأخ��رية الت��ي ح�ضلت يف 
دي�ضم��رب رمب��ا اأحدثت �ضدمة داخ��ل املجتمع وه��زة وناأمل من هذا 

اللقاء هو ترميم اجلراح على م�ضتوى املحافظات .
وطال��ب حمافظ��ي املحافظ��ات واأم��ني العا�ضمة وروؤ�ض��اء فروع 
موؤمت��ر ال�ضعبي العام وم�ضريف اأن�ضار اهلل باإغالق هذا امللف نهائياً .. 
وقال ” من تبقى من املعتقلني يتم اطالقه خالل يومني اأو ثالثة على 

ذمة الفتنة هذا ما عاد فيها نقا�ض ول فيها م�ضكلة”.
كم��ا اأك��د اأن القيادة ال�ضيا�ضي��ة وال�ضعب اليمني م��ع ال�ضالم رغم 
اقت��داره على احلرب ومواجهة ت�ضعيد العدوان ..واأ�ضاف ” قدمنا 
اأكر من مبادرة لل�ضالم ويف اأكر من لقاء ونحن ن�ضتغرب من تباكي 
بع���ض الدول م��ن و�ضول �ض��اروخ ميني اإل��ى الريا���ض يف حني اأن 

القناب��ل الأمريكية والفرن�ضي��ة والربيطاني��ة والإ�ضرائيلية ت�ضقطها 
قوات حتالف العدوان على روؤو�ضنا كل يوم”.

ولف��ت اإل��ى اأن عن��د و�ض��ول ال�ضاروخ اليمن��ي اإل��ى الريا�ض قام 
الع��امل ومل يقعد وعقدت قمم عربي��ة وبيانات يف جمل�ض الأمن وكاأن 
ال�ضعودي��ة قد اأً�ضبح��ت اأطالل فيما ال�ضعب اليمن��ي يقتل منذ ثالث 

�ضنوات، ومل يحرك العامل �ضاكنا .
ودع��ا رئي���ض املجل���ض ال�ضيا�ض��ي الأعلى اإل��ى مواجه��ة ت�ضعيد 
ق��وى الع��دوان .. وق��ال ” نحن ل زلنا مند اأيدين��ا لل�ضالم ول زلنا يف 
منته��ى التفاه��م يف املقرتح املقدم يف اجل��ولت ال�ضابقة، وكما ذكرت 
يف خطاب �ضاب��ق اأننا على ا�ضتعداد حتى لوقف ال�ضربات البال�ضتية 
عل��ى ال�ضعودية مقابل وقف ال�ضرب��ات اجلوية على اليمن، ول زلنا 

على ذلك “.
واأ�ض��اف ” اإذا ك��ان ل��دى ال��دول الغربي��ة حر���ض عل��ى حق��وق 
الن�ض��ان والب�ضري��ة والإن�ضاني��ة عليه��م اإيق��اف هذا الع��دوان على 

ال�ضعب اليمني ونحن �ضنقدم لهم ت�ضهيالت من اأجل اإجناح جهودهم 
لإح��الل ال�ض��الم يف اليم��ن لي���ض من منطل��ق ال�ضعف، م��ا مل فالأيام 
القادم��ة �ضت�ضه��د اأننا اأقوى ع��ودًا واأذكى نارًا فلدين��ا مفاجاآت اأكر 

من املا�ضي “
وتاب��ع ” وم��ع ذل��ك نقول مل��ن يح��اول اأن ي�ضطاد يف امل��اء العكر 
وي�ضتغل معاناة ال�ضعب لإثارة البالبل وحتري�ض النا�ض، اأن النا�ض 
ل يريدون ال�ضالم، نحن مع ال�ضالم ونريد ال�ضالم و�ضنقدم املبادرات 
ولكن يجب اأن نتحرك يف امليدان ملواجهة الت�ضعيد بالت�ضعيد ونكون 
عن��د م�ضتوى امل�ضوؤولية، كما ل زلنا عل��ى موقفنا بالن�ضبة للقوى يف 
الداخ��ل وبدعوة ال�ضخ�ضيات الجتماعي��ة للتوا�ضل مع اأي اأطراف 
داخلي��ة لإيجاد قنوات للتفاهم لإيقاف القتال على م�ضتوى اأي جبهة 
اتخاذ قرار نحن  القدرة على  لديه  ” اأي طرف داخلي  “.. واأردف 
على موقفنا و�ضنمد اأيدينا بعيدا عن املخاوف بيننا وبينهم وجنل�ض 
عل��ى طاول��ة واحدة نق��دم فيها كام��ل ال�ضمان��ات لبع�ضن��ا كاأخوة 

مينيني ونوقف القتتال “.
وخاطب اجلميع بالقول ” عدونا متكرب ومتغطر�ض وي�ضعر بعقدة 
النق���ض والكراهي��ة ومرمت��ي يف اأح�ض��ان الأمريك��ان وال�ضهاين��ة، 
فاإن��ا قدمن��ا له منتهى التفاهم��ات فهو غري را�ضي علين��ا، لذلك علينا 
النط��الق ب��كل ج��د واهتم��ام واإخال���ض ملواجه��ة ه��ذا الت�ضعي��د 
بالت�ضعيد والعمل على ح�ضد الطاقات من قبل اجلميع لدعم اجلهود 

الهادفة بناء موؤ�ض�ضات الدولة وتعزيز دورها”.
وح��ث رئي�ض املجل�ض ال�ضيا�ضي الأعلى القي��ادات ال�ضيا�ضية على 
اأن يكون��وا عون��ا للمحافظ��ني مب��ا يعزز م��ن دور �ضلط��ة موؤ�ض�ضات 

الدولة، فنحن اليوم يف و�ضع يختلف عن املا�ضي .
كم��ا طالبهم باأن يكونوا على م�ضاف��ة واحدة من القوى ال�ضيا�ضية 
واأن يك��ون هن��اك برنام��ج عمل��ي للنزول املي��داين عل��ى م�ضتوى كل 
مديري��ة وعزلة حل��ل ق�ضايا النا���ض والقرتاب منه��م والتفاعل مع 
خط��ة وزارة الدف��اع وك��ذا التفاع��ل م��ع الإ�ضالح��ات القت�ضادية 

الكفيلة بتنمية م�ضتوى الإيرادات الزكوية وغريها .

في اجتماع موسع بقيادات الدولة واحملافظني ..الرئيس الصماد : األيام القادمة ستشهد أننا أقوى عودًا وأذكى نارًا

رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ف��ي اج��ت��م��اع ت��أري��خ��ي م��ع رئ��ي��س��ي مجلسي ال���ن���واب وال������وزراء ووزي����ر ال��دف��اع 
اجلديد اليمن  مامح  يرسم  املؤمتر  ف��روع  ورؤس��اء  الله  أنصار  ومشرفي  احملافظات  ومحافظي 

فيم��ا حتدث رئي���ض املكت��ب التنفيذي 
ع��ن  احلوث��ي  عبدالك��رمي  اهلل  لأن�ض��ار 
اأهمي��ة  موؤك��دا   .. الراهن��ة  الأو�ض��اع 
تكات��ف اجله��ود ملواجهة ق��وى العدوان 

وال�ضتكبار العاملي .
كم��ا اأك��د ال�ضتع��داد للتع��اون يف رفد 
بالرج��ال  والبطول��ة  ال�ض��رف  جبه��ات 
واأمن��ه  اليم��ن  ع��ن  دفاع��ا  والعت��اد 

وا�ضتقراره.
وق��د اأكد الرئي�ض ال�ضماد اأهمية الدور 
ال��ذي ينبغ��ي اأن ي�ضطلع ب��ه اجلميع يف 
ح��ل الإ�ضكالي��ات ورفد اجلبه��ات باملال 

والرجال .
وقال ” نرجو من اجلميع يف اأن�ضار اهلل 
واملوؤمت��ر اإعانة املحافظ��ني وم�ضاعدتهم 
وترك املجال للمحافظني للقيام باأعمالهم 
وواجباته��م وعلى اجلميع طرح برنامج 

وف��ق ما طرحن��اه كم��ا اأن عل��ى دائرتي 
ال�ضلطة املحلي��ة والدفاع والأمن مبكتب 

الرئا�ضة متابعة خمرجات اليوم “.
واأ�ض��اف ” يجب اأن يك��ون هناك عمل 
يف املحافظ��ات بنف���ض الوت��رية، فنح��ن 
بحاجة لإ�ضالح بع�ض القوانني ال�ضابقة 
عن طري��ق جمل�ض الن��واب اإذا راأى ذلك 
م�ضتعدون للقاء مع كل  “نحن  “..وتابع 
حمافظ��ة على حده للقي��ام مبا يلزم وفق 

الإمكانيات املتاحة “.
�ض��رورة  ال�ضم��اد  الرئي���ض  واأك��د 
يف  واملوجه��ات  بال�ضواب��ط  اللت��زام 
الجتماع��ات ال�ضابق��ة مع قي��ادة الأمن 
وغريه��ا .. حاث��ا روؤ�ضاء ف��روع املوؤمتر 
وم�ض��ريف اأن�ض��ار اهلل واملحافظ��ني عل��ى 
واإعانته��م  الربملاني��ة  بالكت��ل  الإهتم��ام 

للقيام بدورهم 

رئيس املكتب التنفيذي ألنصار الله: 

م������س������ت������ع������دون ل������ل������ت������ع������اون ف��������ي رف������د 
ج��������ب��������ه��������ات ال������������ش������������رف وال�������ب�������ط�������ول�������ة

رئ����ي����س م���ج���ل���س ال����ن����واب: اجتماعنا فرصة لدراسة إعادة جتميع وحدات اجليش

رئيس مجلس الوزراء: كلنا معنيون بالدفاع عن اليمن

م��ن جانبه حث رئي���ض جمل�ض النواب 
عل��ى توحيد اجلهود والطاق��ات ملواجهة 
التحدي��ات الراهن��ة الت��ي متر به��ا البالد 
ج��راء اإ�ضتمرار الع��دوان .. م�ض��ريا اإلى 
اأهمية بناء جي���ض وطني قوي ومتما�ضك 

انتماءه للوطن .
وق��ال ” لب��د اأن تكون عملي��ة التجنيد 
غ��ري مناطقي��ة اأو يتب��ع ح��زب اأو �ضي��خ 
اأو حماف��ظ اأو مكون��ا بذات��ه واإمن��ا يتبع 

القوات امل�ضلح��ة اليمنية التي هي �ضمام 
الأمان والإ�ضتقرار لل�ضعب اليمني “.

ه��ذا  الراع��ي  يحي��ى  الأخ  واعت��رب 
الجتم��اع فر�ضة لدرا�ض��ة اإعادة جتميع 
وح��دات اجلي���ض والتح�ضي��د والتجني��د 

ملواجهة ت�ضعيد العدوان.
واأ�ض��اف ” من املهم يف هذه املرحلة اأن 
ت�ضب جه��ود اجلميع م��ن وزارة الدفاع 
ه��ذا  يف  واملجتم��ع  ال�ضعبي��ة  واللج��ان 

الإط��ار، ول تكون هذه اجله��ود مبعرة 
بحيث نحت��اج اإلى تع��اون اأكر وتوحيد 
اجلهود ب�ضكل اأف�ضل للو�ضول اإلى نتائج 

اإيجابية “.
و�ض��دد رئي���ض جمل���ض الن��واب عل��ى 
وزارة  قي��ادات  ا�ضط��الع  �ض��رورة 
يف  بدوره��ا  امل�ضلح��ة  والق��وات  الدف��اع 
جتميع الوح��دات الع�ضكري��ة والإهتمام 
مبنت�ضبيه��ا وتوفري ما اأمك��ن من مرتبات 

املعي�ضي��ة  الظ��روف  ملواجه��ة  وغريه��ا 
ال�ضعبة.

واأك��د �ض��رورة الإبتع��اد ع��ن ال�ضللية 
واملناطقية اأثناء عملية التجنيد .. 

وق��ال ” يكفين��ا م��ا م�ضى م��ن درو�ض 
وعلين��ا جت��اوز ه��ذه املرحل��ة بت�ضاف��ر 
جه��ود اجلميع وخا�ضة يف ظ��ل الظروف 
ال�ضعب��ة وال�ضتثنائي��ة الت��ي مي��ر به��ا 

الوطن “.

فيم��ا قال رئي���ض جمل�ض ال��وزراء ” ن�ضكر 
دعوة الأخ الرئي�ض لنا اإلى مثل هذا الجتماع 
الهام باعتبار ذلك فر�ضة لي�ض لإلقاء املواعظ 
واخلط��ب واإمنا للتح�ضي��د وتعزيز اجلبهات 
رئي���ض  توجيه��ات  وتنفي��ذ  الع��دوان  وردع 
املجل���ض ال�ضيا�ضي الأعل��ى والربملان يف هذا 

اجلانب “
وح��ث عل��ى ا�ضتم��رار التع��اون ملواجه��ة 
والت��ي  املغر�ض��ة  والو�ضاي��ات  الدعاي��ات 

ت�ضتهدف ال�ض��ف الوطني والتالحم الداخلي 
يف ه��ذه الظ��روف ال�ضتثنائية الت��ي متر بها 

البالد.
واأ�ضاف الدكتور بن حبتور ” كلنا معنيون 
بالدف��اع ع��ن اليم��ن فاليم��ن للجمي��ع ونحن 
�ضرك��اء ويج��ب تعزي��ز ال�ضراك��ة يف خمتلف 
اجلوان��ب ويف املقدم��ة جبه��ات الدف��اع ع��ن 
الوط��ن وح�ضد الطاقات ودع��م جهود وزارة 

الدفاع يف هذا الجتاه “.

نائب رئيس هيئة األركان: حجم التدفق 
إلى اجلبهات لم يسبق له مثيل

وحت��دث نائ��ب رئي�ض هيئ��ة الأرك��ان العامة ح��ول جاهزي��ة القوات 
امل�ضلحة واللجان ال�ضعبية وا�ضتعدادها حتقيق الن�ضر املوؤزر .. م�ضريًا 
اإل��ى اأن حجم التدفق اإلى اجلبهات مل ي�ضب��ق له مثيل واأن املتقدمني اإلى 
الكلي��ات الع�ضكرية فوق القدرة ال�ضتيعابية .. وبني اأنه مت قبول ت�ضعة 
اآلف بع��د ا�ضتكمال اإج��راءات القب��ول والت�ضجيل رغم ظ��روف احلرب 
والع��دوان يف ح��ني اأن دول الع��امل يف مث��ل ه��ذه الظروف ل يتق��دم اأحد 
فيه��ا اإلى الكلي��ات الع�ضكرية با�ضتثناء اليم��ن لأن الن�ضان اليمني يفوق 

اجلميع و�ضربه و�ضموده اأ�ضبح م�ضرب املثل.
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تتول��ى قي��ادة الدف��اع والهج��وم يف جبهة معينة ...تنق�ض��م 
م�ض��وؤوليتك اإلى ث��الث« حماي��ة الر�ض وحتري��ر املحتل منها 
وحماي��ة املقاتل��ني املقاوم��ني لال�ض��تمرار يف خو���ض املعرك��ة 
و�ض��حق العداء املتغطر�ض��ني املجرمني من جانب وال�ض��مود 
املثمر من جانب اخر« اذًا م�ضوؤولية عظيمة �ضعبة حتتاج اإلى 

قلب موؤمن �ضجاع وعقل حمارب خبري...
حت��ت قيادتك مئات املحارب��ني من خمتلف الرت��ب القيادية 
والغلب جماهدون من رتبة جندي م�ضاة. اأمّنوا على ارواحهم 
فيك وو�ض��عوا فيك كامل الثقة لكي تقودهم يف احلرب وت�ض��ع 
بالعتبار �ضالمتهم املقت�ضاة للعمل الدفاعي وحتقق النت�ضار 

مهما بلغ الثمن وفق املعايري الع�ضكرية الناجحة...
م��ن مهامك و�ض��ع اخلط��ط والتكتي��كات ملواجه��ة الطريان 
احلربي واملروحي للحفاظ على �ض��المة من تقودهم يف اجلبهة 
والغاي��ة من احلفاظ على �ض��المتهم لي�ض من اج��ل العبور من 
منطق��ة خط��ر اإلى منطق��ه امنه ب��ل من اأج��ل خو���ض املعركة 
..اي�ض��ا متى ياأكلون ومتى ينامون واين ياأكلون واين ينامون 
ومت��ى يتحركون واين يتحركون وكل هذا يخ�ض��ع حل�ض��ابات 

ع�ضكرية دقيقة مابني ال�ضالمة والثبات....
م��ن مهامك معرف��ة حتركات حتالف الع��دوان ومتى يتحرك 
واي��ن يتحرك وكي��ف يتحرك ومب��اذا يتحرك كل ه��ذا من اأجل 
مواجه��ة زحوف��ات حتال��ف الع��دوان الت��ي حتظ��ى باحلماية 
اجلوية ثم تلقينها هزمية قا�ضية ومن مهامك اي�ضاً �ضن عمليات 
هجومية بالغة ال�ضعوبة واخلطورة بدون حماية جوية ورغم 
ذل��ك علي��ك ان حتقق اجن��ازا ع�ض��كريا مهما بلغ��ت التعقيدات 
امليدانية...فه��ذه ح��رب كونية دموية �ضر�ض��ة » كن او لتكن« 
واعداء وح�ض��يون دمويون اجراميون ارهابيون ا�ضتعماريون 
حاقدون متغطر�ض��ون كالكالب ال�ض��ارية وال�ضباع اخلبيثة ل 
تفه��م ال لغ��ة القتل والدمار متكالبني م��ن كل اقطار العامل فلن 
يرحموك كقائد ول رجالك كمجاهدين ابطال لذلك اما الن�ضر او 

ال�ضهادة فال خيار ثالث ابدًا لك ولرجالك...
م��ن مهام��ك ان تخط��ط كي��ف حتم��ي الذخائ��ر وامل��واد 
الغذائي��ة وامل��اء م��ن الق�ض��ف اجل��وي والتلف م��ن عوامل 

الطبيع��ة فالغ��ذاء وامل��اء وال�ض��الح والذخائر اعم��دة بقاء 
املجاهدي��ن عل��ى قيد احلياة لكي يخو�ض��وا املعركة ببطون 
�ضبعت وارتوت واج�ضاد ن�ضطة لكي ت�ضهل املهمة وحتقيقها 
وه��ذه من مه��ام القائد العظيم��ة فالعدو يرتب���ض لكل �ضيء 
لك��ي ي�ضتهدف كل مامتتلك انت كقائ��د ومن تقودهم ان ف�ضل 
يف ا�ضته��داف حياتكم...لذل��ك ادق التفا�ضي��ل يج��ب النظ��ر 
اليه��ا والهتم��ام بها لكي تبق��ى انت ورجال��ك ك�ضامدين ثم 
جماهدي��ن حتارب��ون لك��ي تتن�ض��رون على قاع��دة » اأحمي 

نف�ضك بذكاء لكي حتارب فتنت�ضر بب�ضالة »
ه��ذه املهام وامل�ضوؤوليات عل��ى عاتقك فان اخفقت يف واحدة 
عّر�ضت بقية املهام لالإخفاق لذلك على عاتقك م�ضوؤولية عظيمة 
ج��دا جدًا....كون��ك قائ��د ع�ضكري ل�ض��ت متفرغاً للقي��ل والقال 
ومل��ا يدور يف جمال���ض النا�ض فه��وؤلء النا���ض ل ينتظرون منك 
ال النتيج��ة ول يفكرون فيما فك��رت وماذا عملت وكيف خا�ض 
املجاه��دون املعرك��ة وم��ن ا�ضت�ضه��د ومن بق��ي حي��اً ووالخ..
فالنا�ض ل تنظر ول ت�ضاأل ال عن احل�ضاد ولي�ض عن الزراعة...
يف ه��ذه اللحظ��ة هل عرف��ت ماهي احل��رب وقي��ادة احلرب 
وكيف تخو�ض��ها �ضد عدو ميتلك المكانات والقدرات الب�ضرية 
والت�ض��ليحية واملالي��ة الهائلة مقارن��ة باإمكانات��ك وقدراتك...
حلظ��ه تدرك انك لو و�ض��عت نف�ض��ك كقائد ع�ض��كري لعلمت ان 
قادة وجماهدي اجلي�ض واللجان هم ا�ض��طورة حرب يعي�ضون 
حياة جهادية يف غاية ال�ض��عوبة والتعقي��دات ويقدمون ازكى 
الت�ض��حيات وان ا�ض��غر اجن��از يحققون��ه مل ياأت بال�ض��هل بل 
بت�ض��حيات وعملي��ات ع�ض��كرية �ض��عبة ج��دًا.. لذل��ك ل تنظر 
للنتيج��ة وتنتظر منهم نتيجة بل انظر ملايقدمونه ويعملون من 

اأجله....
بهوؤلء ال�ضود املجاهدين البطال ينت�ضر اليمن....

لذلك عندما تعجز بفهم �ض��يء او غا�ض��ب من �ض��يء ماعليك 
ال ان ت�ض��ع نف�ض��ك يف نف�ض املوقع وفكر وتاأمل وع�ض اللحظة 
بتجرد وواقعية علمية من ثم انظر اإلى النتيجة التي �ض��تخرج 
به��ا وم��ن ثم ق��رر هل ه��ي نتيج��ة اأ�ض��طورية نظ��را لالإمكانات 

والقدرات املتاحة بني يديك ام ل....

ض��ع نفسك ك��ق��ائ��د ع��س��ك��ري.. 

ض��غ��ط ال���ن���ار أح�����ّرق وأص�����اب ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي ب���ال���َب���اّده واجُل����ن����ون. فهل ف���ي ال��ب��ق��ع.. 
ه���و ض��غ��ط ي��س��ب��ق م��ع��رك��ة جن����ران ال��ُك��ب��رى..م��ع��ل��وم��ات وح��ق��ائ��ق م��ي��دان��ي��ة

املصي���������دة الدامي�������ة ف�������ي م�������وزع ..
ه�������������ك�������������ذا ط����������ح����������ن امل���������������ج���������������اه���������������دون ع�������������ظ�������������اں اإلم�����������������ارات�����������������ي�����������������ني..
 ب�������������ني ُص�����������ل�����������ب احل�������������دي�������������د وق���������������س���������������ّوة ال�����������ص�����������خ�����������ر.. ال���������ق���������ص���������ة ك���������اِم���������ّل���������ة

حقيق��ة معركة وقدرة عدو ر�ض��م م�ض��هدها 
�ض��وت جماهد با�ضل بحذافريها بالقول »اأفخر 
ال�ض��الح واأّذل الرج��ال« انه��ا ُجمل��ًة و�ض��فت 
امكانات الغزاة واملرتزق��ة واخلونة وقدرتهم 
بانه��م ُجبن��اء اأِذّلء ميتلكون احدث الأ�ض��لحة 
يج��روؤون  ول  والبحري��ة  واجلوي��ة  الربي��ة 
يف خو���ض املعرك��ة ال به��ا وحت��ت حمايته��ا 
ام��ا �ض��واعدهم فه��ي مرتع�ض��ة ل تق��وى على 
املواجه��ة ورغ��م امتالكه��م افخ��ر ال�ض��الح ال 
اأنه��م يهزمون مب��رارة وي�ض��حقون بق�ض��وة.. 
م��وزع دخلت مو�ض��وعة مقربة الغ��زاة بتناثر 
م  ا�ض��الء الغزاة بني �ض��خورها القا�ضية وتفُحّ
اج�ض��اد الغ��زاة واملرتزق��ة بني هي��اكل حديد 
املدرع��ات امل�ض��ودة م��ن الح��رتاق والتي مل 
حتمه��م م��ن له��ب ن��ار املجاهدي��ن امليامني...
الغ��زاة  م��ن  وال�ض��مني  الغ��ث  اأكل��ت  م��وزع 
واملرتزق��ة كل ي��وم ..وللغ��زاة واملرتزقة ايام 
دامي��ة بني احل��ني والخ��ر من بداي��ة احلرب 
على اأطرافها الغربية... الق�ض��ة من امليدان... 
ذكرت يف تقرير مف�ض��ل �ضابق ان تعز هي هدف 
ا�ض��رتاتيجي ه��اّم للغزاة تب��داأ خطتهم بعزلها 
عن حميطها ومن ثم فر�ض ح�ضار على اجلي�ض 
واللج��ان م��ن كاف��ة الجتاه��ات م��ن ث��م �ض��ن 
هجوم وا�ض��ع من ع�ض��رة حم��اور بزمن واحد 
ولكن هذه اخلطة ُطرح��ت اأواخر العام 201٦ 
وف�ض��لت ف�ضل ذريع ولكن ان�ضمام اخلونة اإلى 
�ض��فوفهم ي�ض��تميت الغزاة ومرتزقتهم بالنيل 
م��ن تعز م��ن اجلبهة الغربي��ة نظرًا للخ�ض��ائر 
والهزائ��م التي نالوها بجبهات جنوب و�ض��رق 
تعز املتاخمة ملحافظة حلج والتي ا�ض��تطاع يف 
ا�ض��ود اجلي���ض واللجان تطهري اج��زاء كبريه 
م��ن �ض��مال حمافظ��ة حلج..عموم��اً زحف رتل 
ع�ضكري اماراتي مكون من 11 مدرعة اأمريكية 
ثقيل��ة حتم��ل اجلن��ود وال�ض��باط الماراتيني 
و18 الي��ه ع�ض��كرية حتمل املرتزق��ة واخلونة 
حت��ت احلماية اجلوية »احلربية واملروحية« 
اأت��ى  اله�ض��تريي  الزح��ف  جدًا.ه��ذا  الكثيف��ة 
من اجت��اه جنوب غ��رب حي�ض وُيع��د القوى 
والك��رب باجتاه م��وزع واملفرت���ض مبخيلتهم 
الع�ض��كرية  اخلط��ة  كان��ت  حي��ث  تع��ز  اإل��ى 

مو�ضوعه على هذا املنوال بفتح م�ضار عمليات 
داخل��ي باجت��اه تع��ز متهي��دًا لع��زل جانبه��ا 
ال�ضمايل الغربي ومن جانب اخر اللتفاف على 
قوات اجلي�ض واللجان املرابطة مبديرية املخا 
واملنت�ض��رة اإلى يختل هكذا ر�ض��موا وخططوا 
بعقوله��م الفا�ض��دة لك��ن للواق��ع املي��داين لغة 

ع�ضكرية �ضادمة لهم ..فماذا حدث
الغ��زاة  الدامي��ة... زح��ف رت��ل  امل�ض��يدة 
واملرتزقة كما هو مر�ضوم من قبل قادة الزحف 
الحم��ق حت��ت احلماي��ة اجلوي��ة  الع��دواين 
الكثيف��ة حيث وان جماه��دي اجلي�ض واللجان 
ير�ض��دون كل مرت يتقدم فيه الرتل الع�ض��كري 
فعن��د و�ض��وله اإلى املنطق��ة اجلغرافي��ة التي 
حدده��ا جهابذة اجلي���ض واللج��ان املحرتفني 
وقع هذا الرتل الع�ض��كري يف امل�ضيدة املحكمة 
الت��ي مل يح�ض��بوا له��ا الغ��زاة واملرتزق��ة اي 
ح�ض��اب. حيث �ض��ن جماهدو اجلي�ض واللجان 
ال�ض��عبية هجوم��اً من كافة الجتاه��ات تكللت 
بح�ض��د 12 جندي و�ض��ابط من ق��وات العدو 
الإمارات��ي بينه��م �ض��باط لقوا م�ض��رعهم ومت 
تدمري 8 اآليات مدرعة لهم اما خ�ض��ائر املرتزقة 
فكانت م�ض��رع 50 مرتزق بينه��م قيادات ومن 

م�ض��در  واأك��د  �ض��ودانيون  مرتزق��ة  �ض��منهم 
ع�ض��كري ان��ه مت تدم��ري 11 الي��ة كان��ت تق��ل 
املرتزق��ة والت��ي وقع��ت بعملي��ة ال�ض��تدراج 
»امل�ض��يدة« الكربى واأ�ضار امل�ضدر الع�ضكري 
اإلى اأن ا�ضود اجلي�ض واللجان فر�ضوا ح�ضارًا 
مت  الت��ي  الإماراتي��ة  الغازي��ة  الق��وات  عل��ى 
ا�ضتدراجها ومنعوا املرتزقة من التقدم ، لفتاً 
اإلى اأن طريان العدوان ق�ضف املرتزقة بقنابل 
عنقودية ما اأدى اإلى مقتل وجرح اأعداد كبرية 
منهم اأثن��اء حماولتهم الف��رار... وعاد اجلزء 
القلي��ل من رت��ل الغزاة ما بني غ��ازي ومرتزق 
جريح و اآلية معطوبة مت �ض��حبها حتت حماية 

الطريان ولكن بعد فوات الوان... 
واخلت��ام ُختمت املعركة بانت�ض��ار ميمون و 
لّقن املجاهدون البوا�ض��ل در�ض��اً ذهبياً قا�ض��يا 
ال��ذي  ومرتزقت��ه  الإمارات��ي  الع��دو  جلي���ض 
وقعوا ب�ض��باك ال�ض��ود ال�ض��يادة بامل�ض��يدة 
الدامي��ة باأر���ض موزع التي طح��ن املجاهدون 
امليامني عظام جنوده و�ضباطه ومرتزقته بني 
لب احلديد وق�ضّوة ال�ضخر.. و�ضتبقى تعز  �ضُ
العز كما اأ�ضماها ال�ضيد القائد �ضتبقى ح�ضينة 

ومنيعة ب�ضواعد رجال اأبيه ت�ضهر احلديد

يعي���ض مرتزق��ة الغ��زاة اأياماً حرج��ه متاأرجحًة 
ب��ني خياري��ن مُميت��ني ام��ا البق��اء ب�ض��حراء البقع 
ال�ض��رقية حت��ت �ض��غط ن��ار اجلي���ض واللج��ان اأو 
بالإكراه ال�ض��عودي �ض��ّن زحوف النتح��ار الدامية 
التي لُت�ضمن ول ُتغني من جوع ..النظام ومرتزقته 
ي�ض��ابقون الزمن ب�ض��حراء البقع-اخل�ض��راء قبل 
وق��وع زل��زال جن��ران والذي ب��ات قاب قو�ض��ني اأو 
اأدن��ى واملتوقع حدوث��ه قبل حلول منت�ض��ف العام 
اجل��اري ح�ض��ب املعطي��ات امليدانية ، وخ�ضو�ض��اً 
مع ا�ض��تكمال اجلي�ض واللجان ال�ضعبية ح�ضوداتهم 
الع�ضكرية اإلى املحيط اجلنوبي ال�ضرقي واجلنوبي 
الغرب��ي ملدينة جن��ران، يف حني توا�ض��ل الوحدات 
ال�ضاروخية بكثافة ا�ض��تهداف مواقع وحت�ضينات 
الأخ��رية  ومرتزقت��ه  ال�ض��عودي  الع��دو  جي���ض 
واملنت�ض��رة باأطراف جن��ران اجلنوبية واجلنوبية 
ال�ض��رقية برمايات �ض��اروخية م�ض��احية ومدفعية 
اإل��ى جان��ب العملي��ات الع�ض��كرية  ثقيل��ة مرك��زة 
النوعي��ة ما ب��ني اقتح��ام وكمائن مبربع��ات متركز 

جي�ض العدو وم�ضارات حركته....
الي��وم ..وم�ض��اء اأم���ض، وتلته��ا اليام املا�ض��ية 
ب�ض��اعاتها النهارية والليلية اندلعت معارك طاحنة 
خا�ضها ا�ض��ود اجلي�ض واللجان ال�ضعبية ب�ضحراء 
البقع ما بني ت�ضدي لزحوفات وما بني �ضن عمليات 

هجومية ون�ضب كمائن وق�ضف مدفعي و�ضاروخي 
كثي��ف كان��ت الغلب��ة الذهبي��ة للمجاهدي��ن والت��ي 
انتجت تلك املعارك خ�ض��ائر ب�ض��رية والية ج�ضيمة 
يف �ض��فوف الغزاة واملرتزقة رغم احلماية اجلوية 
الكب��رية م��ن الط��ريان احلرب��ي واملروح��ي التابع 
للغ��زاة.. حي��ث لقي قراب��ة 1٤٦ مرتزقا م�ض��رعهم 
خالل ال�ضبوع املا�ض��ي وع�ضرات اجلرحى ا�ضافة 
اإلى تدمري28 اليه ع�ض��كرية..هذا اخل�ضائر الفادحة 

ب�ضفوف املرتزقة نتيجة النهيار النف�ضي واملعنوي 
نتيج��ة ال�ض��غط الن��اري الكثي��ف وامل�ض��تعر الذي 
ي�ض��به ا�ض��ود اجلي�ض واللجان على روؤو�ض الغزاة 
واملرتزق��ة وم��ن جانب اخ��ر ميار�ض عليهم �ض��غط 
�ضيا�ض��ي وع�ضكري �ض��عودي من اجل حتقيق تقدم 
ميداين عاجل مهما بلغ الثمن.. فلماذا هذا ال�ض��رار 
من النظام ال�ض��عودي باإلقاء مرتزقت��ه اإلى املحرقه 
ب�ض��حراء البق��ع من��ذ الن�ض��ف الول م��ن الع��ام 

201٧م... اليكم ال�ضبب
النظ��ام  ح�ض��د  عام��ني  من��ذ  الف��رع...  وادي 
ال�ض��عودي ع�ض��رات اللف م��ن املرتزق��ة ومئ��ات 
الليات الع�ضكرية اإلى جنران من اجل اجناز هدف 
واحد و م�ض��تحيل وال هو التقدم و ال�ض��يطرة على 
الت��الل اجلبلية الواقعة �ض��رق وادي الف��رع والتي 
تبع��د ٤5 كم غربا عن البق��ع واملمتدة قرابة ال�� 10 
كيلومرتات ب��دًء من مدارب المطار للوادي �ض��رقاً 
وباجت��اه البق��ع اي�ض��ا �ض��رقاً والغاية الع�ض��كرية 
ال�ض��عودية ه��و قط��ع خط��وط الم��داد ع��ن قوات 
اجلي���ض واللجان ال�ض��عبية املرابطة على م�ض��ارف 
مدين��ة جن��ران والت��ي ت�ض��يطر من��ذ ثالث��ة اع��وام 
ال ا�ض��هر قليل��ة عل��ى املناط��ق اجلبلي��ة اجلنوبية 
واجلنوبية ال�ض��رقية املت�ض��لة واملطلة على مدينة 
جنران..هذا هو الهدف امل�ضتحيل.. ملاذا بعيد املنال 
..لن الغ��زاة واملرتزقة وبالإ�ض��ناد اجلوي الكثيف 
مل يكملوا ال�ض��يطرة على اجلزء ال�ض��رقي وال�ضمايل 
من �ض��حراء البقع اليمني-اخل�ض��راء ال�ض��عودي 
منذ عام��ني رغم الغط��اء اجلوي الدائم واحل�ض��ود 
الع�ضكرية ال�ض��خمة والتي يتم تعزيزها بني احلني 

والخر ال ان هذه احل�ضود 
الت��ي حتظ��ى بالدع��م اجل��وي ُت�ض��حق بق�ض��وه 
جغرافي��ة  ومب�ض��احة  فادح��ة  خ�ض��ائر  وتتكب��د 

�ض��حراوية ل تتج��اوز ال��� 200كم مرب��ع واملثرية 
لل�ض��خرية ان هذه امل�ض��احة ال�ض��غرية واملك�ضوفة 
رغ��م حتركهم فيها حت��ت احلماية اجلوي��ة ال انها 
لزال��ت �ض��احة معرك��ة حي��ث لزالت ال�ض��واريخ 
امل�ض��ادة لل��دروع وكمائن اللغام ت�ض��طاد اي اآلية 

ع�ضكرية لهم ب�ضحراء البقع ال�ضرقية اإلى اليوم..
هناك خلل يف العقلية الع�ضكرية ال�ضعودية ..خلل 
كارثي اأنتجه كابو�ض يوؤرق قادة النظام ال�ض��عودي 
اآل وهو ُقرب اقتحام املجاهدين ملدينة جنران وهذه 
العملية الكربى لتنتظر �ض��وى قرار فقط من ال�ضيد 
القائد وهذا القرار يخ�ضع حل�ضابات ع�ضكرية حتدد 
زمن �ض��دوره ..عموم��ا النظام ال�ض��عودي ميار�ض 
�ضغوطا مذلة ومهينة وقا�ضية على املرتزقة للتقدم 
بعمق ٤5 كم باجتاه �ضعدة للو�ضول اإلى ال�ضل�ضلة 
اجلبيل��ة الواقع��ة �ض��رق وادي الف��رع ولك��ن ه��ذه 
ال�ضغوط مل حتقق اي نتيجة لن املرتزقة بذلوا ما 
يف جعبتهم وخ�ض��روا الكث��ري والكثري دون نتيجة.. 
ولو افرت�ض��نا ذلك مثاًل فوفق قدرتهم العملياتية يف 
البقع فهم يحتاجون اإلى ع�ضرين عاماً اإلى الو�ضول 
اإلى اطراف ال�ضل�ضلة اجلبلية ولي�ض ال�ضيطرة على 
ال�ضل�ضلة نف�ضها....ا�ضودنا يف اطراف مدينة جنران 
البق��ع  والغ��زاة واملرتزق��ة غارق��ون يف �ض��حراء 

ياأكلون اللّما..وللحديث بقيه عن اليمن ينت�ضر...
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تع��ز ... حت��ل الكارثة عليها عل��ى الدوام من اغل��ب ابنائها 
الذي��ن يتحول��ون اإلى مرتزق��ة بكل �ض��هولة للغ��زاة وباأبخ�ض 
الثم��ان ويكون ال�ض��حية بقي��ة ابنائها القلة الذين يرف�ض��ون 
الغ��زو والرت��زاق وحتوي��ل تع��ز اإل��ى �ض��احة معرك��ة لذلك 
يقاتل��ون بب�ض��الة اإل��ى جان��ب ابناء وطنه��م.. دائم��ا تعز هي 
مظلوم��ة من ابنائها املرتزقة ولالأ�ض��ف يلق��ي مرتزقتها التهمة 
على ابن��اء املحافظات الخرى ومنها �ض��نعاء وذمار وغريها 
وه��ذه الته��م دائما كتب عنها التاريخ كُتهم مري�ض��ة حاقدة مت 
تكراره��ا من قب��ل الربيطانيني وال�ض��وفيت وم��ن زرعوهم من 
ادواته��م يف اجلزيرة العربية وبجنوب الوطن الذي هو املرتع 
احلقيق��ي لأي عدوان �ض��د الوطن باأكمله.. لذل��ك تتحول تعز 
اإلى �ضاحة ا�ض��تنزاف للوطن ول�ضنوات طويلة حيث ان حرب 
ادوات ال�ض��وفيت وادوات النظ��ام ال�ض��عودي يف ال�ض��بعينات 

واوائل الثمانينات من القرن املا�ضي اأحدث الأدلة...
تعز...احل��رب �ض��د الغ��زاة واملرتزق��ة يف كل اجلبهات هي 

حالة طبيعية لها م�ضارات ومعطيات 
ثابت��ه ل تتج��اوز الق��وة الع�ض��كرية التي ر�ض��مت جمريات 
املعركة على خطوطها ب�ض��كل ثابت واي خبري ع�ض��كري يدرك 
متاما انها خارج ح�ض��ابات التق�ض��يم ال�ض��رتاتيجي والتوزيع 
الدميغ��رايف والتقا�ض��م اجلغ��رايف ال يف تع��ز.. فتعز و�ض��عها 
حتال��ف العدوان كم�ض��رح ح��رب يحقق اهداف ا�ض��رتاتيجية 
ا�ض��تعمارية وا�ضحه للعيان على �ض��بيل املثال.. ي�ضن الغزاة 
واملرتزق��ة زحوف��ات من حمور ال�ض��احل الغربي م��ع التزامن 
ب�ض��ن زحوفات ع�ض��كرية م��ن جبهة كر�ض واي�ض��ا م��ن جبهة 
املقاطرة واي�ضا من منطقة طور الباحة ا�ضافة اإلى الزحوفات 
الداخلية التي ي�ضنها املرتزقة مبدينة تعز واي�ضا زحوفات اقل 

حّدة يف بع�ض املديريات الداخلية.. هذه الزحوفات لها �ض��قان 
.ال�ض��ق الول ه��ي الزحوفات اخلارجية القادمة من ال�ض��احل 
الغرب��ي وكر���ض وط��ور الباح��ة والغاي��ة منها ع��زل حمافظة 
تعز ع�ض��كرياً وب�ض��كل كام��ل اما ال�ض��ق الثاين ه��ي الزحوفات 
التي ت�ض��ن بالدخل التعزي والغاية منها احداث �ضلل تام على 
امل�ض��توى المني والجتماعي والع�ضكري وان تكون الفو�ضى 
هي �ض��يدة امل�ض��هد مما يجعل ال�ض��غط اكر ق�ض��وة على تعز 
لذل��ك تنطلق الزحوفات على قاعدة حتوي��ل حمافظة تعز اإلى 
م�ضرح حرب ا�ضتنزاف مقفل يغذيه الغزاة باملرتزقة وال�ضالح 

واملال ووالخ ....
تع��ز.. مرتزقة تعز هم اأرخ���ض واقبح املرتزقة لدى الغزاة 
وه��م الك��ر غباء وجهال وانتفاعا وخ�ّض��ة ل ميلك��ون قيادات 
فاعله ل��دى الغزاة جمرد مرتزقة من الدرجة الدونية موزعني 
بني انف�ض��اليني ومناطقي��ني واخوان وا�ض��رتاكيني ودواع�ض 
وقاعدي��ني ووال��خ. ه��ذا التوزيع ه��و ملفت كونه��ا قطعان من 
الكيانات العميلة الرخي�ضة تخدم ا�ضحاب م�ضاريع ل ناقة ول 
جمل لتعز فيها. تخدم النف�ض��اليني من خالل حتويل تعز اإلى 
�ض��احة حرب وابع��اد املحافظات اجلنوبية ع��ن املواجهة لكي 
يتفرغ النف�ضاليون لإن�ض��اء دولتهم. وتخدم مرتزقة الخوان 
بخو���ض معاركهم بعيدًا عن مارب لتكدي�ض املال.. الغرب انه 
ل توج��د جبه��ه ال وفيها مرتزق��ه من تعز ول توجد خ�ض��ائر 
ب�ض��رية ال واغلبها م��ن تعز ثم من يافع وحل��ج كمراكز اولى 
من حيث خ�ضائر املرتزقة... ملاذا. اجلواب لدى تعز العزيزة

تع��ز.. رغ��م الت�ض��حيات الت��ي يقدمه��ا ال�ض��رفاء والحرار 
م��ن تع��ز رغم قلته��م ال ان الأغلبية منه��م مرتزقه من خمتلف 
امل�ض��ارب كم��ا ذكرن��ا �ض��ابقاً.. لو مل يك��ن هناك مع��ارك بتعز 

افتعلها ابناوؤه��ا بحفنة من املال خدمًة للغزاة وتدمريا ونكاًل 
مبحافظة ومدينة تعز فان املعارك يخو�ض��ها اجلي�ض واللجان 
ال�ض��عبية يف م�ض��ارف مدين��ة ع��دن وان حمافظة حل��ج باأيدي 
اجلي�ض واللجان وان ال�ض��الع و�ض��بوة حم��ررة ولكن مرتزقة 
تعز فتحوا لالأ�ضف ع�ضرات اجلبهات لإ�ضغال اجلي�ض واللجان 
ال�ض��عبية ومل يج��ن مرتزق��ة تعز من خيانة حمافظتهم �ض��وى 
تدمري تعز وقتل �ض��كان تعز ومل ي�ض��تفيدوا �ض��وى انهم جمرد 
بعرات يف ا�ضراج مرتزقة الغزاة مبعنى مل يرتقوا اإلى مرتزقة 
�ضف اول كمرتزقة اجلنوب او مرتزقة الخوان بل هم ل �ضيء 
يف منظوم��ة املرتزق��ة بالن�ض��بة للغ��زاة ..كان لديه��م املرتزق 
املخاليف واليوم �ض��احب مطعم يف تركيا واي�ض��ا توكل واي�ضا 
اب��و العبا�ض وغريه��م من املرتزق��ة والرهابي��ني واملنتفعني 

الذين يتاجرون بتعز من اجل ك�ضب املال....
تع��ز ..ب�ض��راحه و�ض��فافية عالي��ة ..رغ��م حبن��ا وتقديرن��ا 
لتعز الغالية لكن دائما �ض��نعاء وبقي��ة املحافظات تقدم الغايل 
والنفي���ض م��ن اج��ل انق��اذ تعز بن��ت الوط��ن العزي��زة ولكن 

تع��ز مل تنقذ نف�ض��ها اب��دًا لن اغلب ابنائها ظلموه��ا ودمروها 
و�ض��لموها للدمار م��ن اأجل امل��ال فاإلى متى �ض��تبقى تعز هكذا 
م�ض��تثمرة ي�ض��تغلها الغ��زاة ومرتزقتهم لتدمريه��ا.. اإلى متى 
تبقى بو�ض��لة التق�ضيم تن�ضط وتتحرك من بوابة تعز ..ما نود 
قوله ان اجلي�ض واللجان ال�ضعبية يحتاجون اإلى حترك وا�ضع 
م��ن ابناء تعز لإنق��اذ حمافظتهم ولي�ض لإنق��اذ اليمن لن بقية 
املحافظات ل تدخل يف دائرة ال�ض��راع ال�ض��رتاتيجي احلا�ضم 
فهي جمرد جبهات ع�ض��كرية اما جبهة تعز فهي جبهة �ض��راع 
ا�ضرتاتيجي ي�ض��تغلها امل�ض��تعمر للمحافظات اجلنوبية يف اي 
م�ضروع تق�ضيمي او متزيقي يعني تق�ضيم اليمن فعندما ُيخرج 
ابناء تعز حمافظتهم من ال�ضراع ال�ضرتاتيجي وحتويلها اإلى 
جبهة ع�ض��كرية حتررية �ض��تتحرر تعز ثم �ضتكون عدن وحلج 
والجزاء املحتلة من ال�ضالع حمررة باأ�ضابيع هكذا املعطيات 
الع�ضكرية وال�ض��رتاتيجية توؤكد ذلك... تعز يف القلب والعقل 
واجلارح��ة و�ض��تبقى بوج��دان كل مواط��ن مين��ي ومواطن��ة 

مينية وللحديث بقية عن اليمن ينت�ضر

ت��ع��ز .. ب��امل��ن��ظ��ور ال��ع��س��ك��ري واالس��ت��رات��ي��ج��ي

 ولك��ن �ض��من �ض��احات عدي��دة ق��د تختل��ف ع��ن 
ال�ضاحة الع�ضكرية كالأمنية وال�ضتخبارية ووالخ. 
ُت�ضكل هذه ال�ضاحات ال�ضارية مبعاركها و بطبيعتها 
لة حلرب  وبح�ض��ب ما ينت��ج عنه��ا، مواجه��ات ُمكمِّ
ع�ض��كرية �ض��املة اإن مل تك��ن لب املي��زان واملعادلة 
لذل��ك كان حم��ور الرتكاز فيه��ا ال�ض��عب اليمني... 

وهنا �ضُن�ضري ل�ضاحة باخت�ضار:

احلرب الذكية:
من��ذ اأن اطل��ق ال�ض��يد القائ��د عبد املل��ك احلوثي 
حفظ��ه اهلل ون�ض��ره معرك��ة الدفاع ال�ض��رتاتيجي 
لليم��ن والت��ي ُعرف��ت ب� »ح��رب الكرام��ة »، كان يف 

�ضنعاء من يوؤمن ب�ضرورة اأن يكون العقل ال�ضعبي 
والع�ض��كري �ضركاء يف �ض��ناعة املنظومة اجلهادية 
الأك��ر تعقي��دًا يف املج��ال الدفاعي مل��ا حتتاجه من 
موا�ض��فات تقنية ب�ض��رية واآلية باط��ار المكانيات 
املتاح��ة. هدف��ت املعرك��ة الدفاعي��ة لإيج��اد واقٍع 
اقليم��ي وعامل��ي يف ظل احلرب ال�ض��ر�ض يف املنطقة 

ك��ون اليم��ن ط��رف وحي��د تتف��رد ب��ه دول عاملي��ة 
واقليمي��ة يف احل��رب ، لذل��ك يجب ان يك��ون اليمن 
ق��ادٍر على تاأمني الردع ال�ض��تباقي �ض��د الأ�ض��لحة 
الذكي��ة الغربية التي بحوزة دول العدوان. مل يكن 
الهدف تاأمني ال�ضراكة الدفاعية مع ال�ضعب باملعنى 
الع�ض��كري، بل هدفت ال�ضراكة ال�ضعبية الع�ضكرية 
الأمنية ال�ض��تخبارية لتكري�ض التوائم امل�ض��ريية 
ل�ض��احٍة من �ض��احات اأخطر ح��روب القرن احلادي 
والع�ض��رين، والتي اآم��ن بها العقل ال�ض��رتاتيجي 
اليمن��ي . ه��ذا يف ثالث��ة اع��وام . ام��ا يف احلا�ض��ر 
القري��ب وبع��د اأن مت واأد الفتنه العفا�ض��ية الغادرة 
ل ال�ض��يد القائ��د وق��ادة اجلي���ض واللج��ان مع  �ض��كَّ
خرباء متخ�ض�ضني يف احلرب الذكية، جلنة خا�ضة 
ع�ض��كرية امنية ا�ضتخبارية م�ض��رتكة بهذه احلرب 
لدرا�ض��ة مكام��ن القوة وال�ض��عف العاملي وحتديد 
و�ض��ع الأط��راف كاف��ة م��ن اخل�ض��وم الإقليميني 
والعاملي��ني ومرتزقته��م مبني��ة على �ض��د الثغرات 
وتفعيل امل�ض��روع الدفاعي من املتغريات ال�ض��لبية 
ما بعد واأد الفتنة ومعاجلتها ب�ضورة عاجلة وهذا 

ما حدث ...
بداية العام2018 اأكد تقرير البنتاغون الأمريكي 
يف ت�ض��ريحات م�ضوؤولني ع�ض��كريني وا�ضتخباريني 
امريكيني املتعلق باليمن، وجود ت�ضابق يف حتقيق 
الق��وة حي��ث يب��ذل ان�ض��اراهلل ن�ض��اطات لتحقيق 
اخرتاق��ات يف جم��ال احل��رب الع�ض��كرية الذكية ل 
�ض��يما ال�ض��واريخ البالي�ض��تية وو�ض��فت باحلرب 
الذكي��ة كونه��ا حرب عق��ل وارادة. وهو ما و�ض��ع 
معادل��ة التف��وق الع�ض��كري الغ��ازي يف خطر كامل 
بح�ضب التقرير المريكي . ما اأ�ضهم يف تبني اأمريكا 
للخيارات ال�ض��رتاتيجية القائمة على الت�ض��در يف 
امل�ض��هد بالنيابة عن ادواتها التي خ�ض��رت املعركة 

ال�ض��هيوين«...  والكي��ان  والم��ارات  »ال�ض��عودية 
الن�ضيحة الأمريكية لقيادة العدو ال�ضعودي اتت يف 
خيارات منها خيار التفتيت الجتماعي والع�ض��كري 
وال�ضيا�ض��ي واجلغ��رايف اليمن��ي والرتوي��ج ل��ه يف 
املنطق��ة كح��رب اهلية فقد فيه��ا الغزاة ال�ض��يطرة 
لك��ي تكون املخ��ارج لدول الع��دوان مفتوح��ة لذلك 
ا�ضعلت دول العدوان �ضرارة ال�ضراع بني مرتزقتها 
م��ع البق��اء على خيط امل�ض��اركة ملواجه��ة اجلي�ض 
واللجان ال�ض��عبية يف املقابل واجه الرئي�ض ال�ضماد 
املتبن��ي له��ذه املواجه��ة عل��ى امل�ض��رح ال�ضيا�ض��ي 
خي��ار الدف��اع الوطن��ي الوح��دوي على امل�ض��توى 
الع�ض��كري وال�ض��عبي بغطاء �ضيا�ض��ي فاعل وطنياً 
ومن جان��ب فتح باب احل��وار التفاو�ض��ي الوطني 
م��ع اي طرف حمل��ي يرغ��ب بالعودة حتت �ض��عار 
مواجهة تق�ض��يم الوطن وهذه تعد �ضربة ا�ضتباقية 
للغ��زاة وم�ض��روعهم مم��ا جع��ل حتقي��ق التف��وق 
او حت��ى الت��وازن مقاب��ل الق��درات املت�ض��ارعة يف 
التطور والتنوع و التي ميتلكها اليمن وال�ض��واريخ 
البالي�ض��تية »ار�ض-ار���ض وار�ض-بحر وار�ض-
ج��و« الت��ي ب��ات ميتلكه��ا اليم��ن . كل ذل��ك بق��ي يف 
ظ��ل التوقع��ات والرهان��ات حت��ى خرج��ت اأول��ى 
ق��درات اليم��ن الذكي��ة اإل��ى العلن من خ��الل عملية 
اجلوبالي�ضتية التي دمرت منظومة باك٣ الأمريكية 
باملخ��ا و الت��ي اعُتربت نقطة حت��وٍل يف احلرب بني 
اليمن ودول حتالف العدوان لي�ض فقط من الناحية 
ل م��ن الدف��اع اإلى الهج��وم، بل  العملي��ة اأي التح��وُّ
اأي�ض��اً م��ن ناحية اإدخ��ال احلرب الذكي��ة معادلت 
ال�ض��راع، وبالتايل �ض��لب العدو قدرات��ه البتكارية 
وعن�ضر املفاجاأة وفر�ض اليمن ا�ضرتاتيجية اإدارة 
القّوة على امل�ض��رح ب�ض��كل دائم وللحديث بقيه عن 

اليمن ينت�ضر.....

ال��ق�����������������ّوة إدارة  واس��ت��رات��ي��ج��������������������������ي��ة   .. ال���ل���ه  أن���ص���ار 

تعز اجلغرافيا الع�شكرية ..هي اجلبهة الع�شكرية اجلنوبية للجي�ش واللجان ال�شعبية وهي اأكرب اجلبهات من حيث 

االمت�داد اجلغ�رايف بدًء من كر��ش مرورًا بحيفان ثم الوازعي�ة ثم كهبوب ثم املخا ث�م الهاملي«موزع« وهي االكرث 

ع�ددا من حيث قواع�د اال�شتباك ولو نظرنا لها من حيث البعد اال�شرتاتيجي فه�ي تبقى املنطقة االكرث اهتماما من 

قب�ل الغزاة على امل�شت�وى الع�شك�ري واال�شرتاتيجي كونها ار�ش خ�شب�ة بالتناق�شات والتباين�ات والوالءات من 

اغلب برجوازيتها املنتفعني من اجل حتويل اإلى مكب نفايات ع�شكريه ..

ُيدير ان�شار اهلل معركة الردع من خالل ا�شرتاتيجية اإدارة القوة بعقٍل اأملعي. فبح�شب املوازين الع�شكرية الكال�شيكية فاإن اجليو�ش الغازية واالرتزاقية �شتتغلب 

على اجلي�ش واللجان من حيث الإمكانات وال�سالح والتكنولوجيا. لكن اأن�سار اهلل ا�ستطاعوا حتويل كافة نقاط قوة اجليو�ش الغازية اإلى نقاط �سعف. كما ا�ستطاعوا 

حتوي�ل نق�اط ال�سعف النا�سئة لديهم كونهم منظومة ع�سكرية حديثة تقاتل جيو�سًا اإلى نقاط قوة. وهنا فاإن اإثبات ذلك ل يعني خو�ش احلرب الع�سكرية مبيزان 

الكم الت�شليحي واملايل ، بل اإن احلرب بني اليمن »اجلي�ش واللجان« قائمة على ميزان العقل واالإرادة والعقيدة واخلربة والتخطيط واال�شتباقية وهذه �شباك اليمن التي 

وقع فيها الغزاة ،

من ميادين اجلهاد/
أحمد عايض أحمد
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اأث��ار كات��ب �ض��حفي �ض��عودي ج��دًل 
وا�ض��عاً يف ب��الده والع��امل العرب��ي اإث��ر 
و�ضفه لالأذان بامل�ضتفز واملرعب لالأطفال 
يف  امل�ض��اجد  ع��دد  لتقلي���ض  ودعوت��ه 

ال�ضعودية.
ففي مقابلة ر�ض��دها املرا�ض��ل نت على 
ق��ال  ال�ض��عودية   MBC قن��اة  �ضا�ض��ة 
الكاتب وال�ضحفي حممد ال�ضحيمي اأم�ض 
الثنني اإن “�ضوت الآذان يخيف الأطفال 
ويرعبه��م” م�ض��ريًا اإل��ى كرة امل�ض��اجد 
الت��ي ينطل��ق منها الأذان ب�ض��كل متزامن 
وا�ض��فاً ذل��ك بالأم��ر “امل�ض��تفز” داعي��اً 

ال�ضلطات اإلى وقف ذلك.

كم��ا طال��ب ال�ض��حيمي بتقلي���ض ع��دد 
امل�ضاجد يف ال�ضعودية التي قال اإن عددها 
كب��ري جدًا وبع�ض��ها ميكن و�ض��فها باأنها 

م�ضاجد “�ضرار”.
وعلى اإثر ذلك اأطلق ن�ضطاء �ضعوديون 
ها�ض��تاق  التوا�ض��ل  مواق��ع  يف  وع��رب 
جد  مل�ض��ا ا _ ق غال با _ لب يطا _ ل�ضحيمي ا
وطالبوا ال�ضلطات ال�ضعودية مبحا�ضبته، 
فيم��ا راأى اآخ��رون اأن ال�ض��حيمي مل يكن 
ليطلق تلك الت�ض��ريحات من تلقاء نف�ض��ه 
واأن��ه كان يعرب ع��ن التوجه اجلديد نحو 
العلماني��ة ال��ذي يق��وده ويل العهد حممد 

بن �ضلمان

الأمريكي��ة  املتح��دة  الولي��ات  �ض��عر 
اجلي���ض  اأداء  م��ن  كب��رية  ب�ض��دمة 
ال�ض��عودي الذي �ض��اهمت ب�ض��كل رئي�ضي 
يف تاأ�ضي�ضه وتاأهيله وت�ضليحه لكنه، وفقاً 
لدبلوما�ض��يني اأمريكيني، قدم اأداء خمزياً 
مبواجهة احلوثيني وبدًل من اأن يطردهم 
عليه��ا  ي�ض��يطرون  الت��ي  املناط��ق  م��ن 
جن��ران، فاإنه انه��ار اأمامهم يف الأرا�ض��ي 
ال�ض��عودية فبات��وا ي�ض��يطرون على اأكر 
م��ن 100 ميل مربع م��ن قبالة جيزان اإلى 

جنران.
�ض��اميون  يق��ول  ال�ض��ياق  ه��ذا  ويف 
هندر�ضون مدير برنامج اخلليج و�ضيا�ضة 
لدرا�ض��ات  وا�ض��نطن  معه��د  يف  الطاق��ة 
ال�ض��رق الأدن��ى يف مقالة حتليلي��ة اطلع 
عليها املرا�ض��ل نت ون�ض��رها موقع املعهد 
اإن��ه ” منذ ان��دلع احلرب قب��ل ما يقرب 
اآذار/مار���ض  يف  �ض��نوات،  ث��الث  م��ن 
2015، حتاول الق��وات املتحالفة بقيادة 
ال�ض��عودية والإم��ارات اإع��ادة احلكومة 
املع��رتف بها دولياً حت��ت زعامة الرئي�ض 
عبدربه من�ض��ور هادي – الذي يعي�ض يف 

املنفى يف الريا�ض – اإلى احلكم”.
ال��ذي  الوحي��د  “التق��دم  اأن  واأ�ض��اف 
اأحرزت��ه الق��وات ال�ض��عودية عل��ى طول 
احلدود ال�ضمالية اقت�ضر على ال�ضتحواذ 
على بقعة �ض��غرية من الأرا�ضي اليمنية 
بالقرب من �ض��احل البح��ر الأحمر. ولكن 

الواقع الع�ض��كري العام ُيظهر عك�ض ذلك. 
فاحلوثي��ون ي�ض��يطرون فعلي��اً على عدة 
اأميال من الأرا�ض��ي ال�ضعودية على طول 
احل��دود متت��د م��ن قبال��ة مدين��ة جيزان 
و�ضوًل اإلى جنران �ضرقاً –  وهنا نتحدث 
ع��ن 100 مي��ل مرب��ع )ح��وايل 259 كل��م 
مرب��ع( من اأرا�ض��ي اململك��ة، ورمبا اأكر 

من ذلك”.
وعن التقيي��م الأمريك��ي لأداء اجلي�ض 
 ” اإن  هندر�ض��ون  يق��ول  ال�ض��عودي 
لأداء اجلي���ض  الدبلوما�ض��ية  التقييم��ات 
فع��اًل:  دبلوما�ض��ية  لي�ض��ت  ال�ض��عودي 
فبع���ض ال�ض��فات امل�ض��تخدمة ت�ض��منت 
و  عب��ارات )�ض��عيف(، و)رديء ج��دًا( 
)مروع(، علماً اأن هذه التعليقات انطبقت 
على اجلي�ض والقوات اخلا�ض��ة والقوات 

اجلوية على حدٍّ �ضواء”.
وي�ض��ري هندر�ض��ون اإل��ى اأن ” احللفاء 
الغربي��ون للمملك��ة العربية ال�ض��عودية، 
مب��ن فيهم الولي��ات املتحدة، ي�ض��عرون 
بال�ض��تياء من الو�ض��ع يف �ضاحة املعركة 

ويريدون ك�ضر اجلمود احلا�ضل”.
الع�ض��كري  الأف��ق  ان�ض��داد  ظ��ل  ويف 
يق��ول هندر�ض��ون اإن��ه ” م��ن امل�ض��تحيل 
التنب��وؤ فيم��ا اإذا كان��ت اخلط��وة املقبلة 
اإل��ى  ع�ض��كريًة اأم دبلوما�ض��ية” م�ض��ريًا 
الإي��راين  اخلارجي��ة  وزي��ر  ت�ض��ريحات 
حممد جواد ظري��ف عن دعوة بالده حلل 
الزم��ة اليمنية باحل��وار، معتربًا اأن تلك 
��ن وا�ض��نطن من  الت�ض��ريحات ” ق��د مُتكِّ
اإقناع الريا�ض بالأخذ بن�ضيحة الوليات 

املتحدة ب�ضاأن اليمن”.

�ضنت �ض��حيفة »امل�ض��ري اليوم« امل�ضرية 
هجوم��اً عنيفاً على ال��دور الإماراتي يف اليمن، 
موؤك��دة ب��اأن نظ��ام اآل نهي��ان يعمل عل��ى نقل 
ح�ضارة اليمن، م�ضرية اإلى اأن هذه الأفعال ل 
تقدم عليها اإل الدول حديثة العهد التي تبحث 

لها عن جذور.
عب��د  للكات��ب  مق��ال  ال�ض��حيفة يف  وقال��ت 
النا�ضر �ضالمة بعنوان: »�ضرقة احل�ضارات.. 
اليمن منوذجاً«: �ضّدق اأو ل ت�ضّدق، ح�ضارة 
اليم��ن يتم نقله��ا على منت مراك��ب وطائرات، 
اخلناج��ر،  املرجاني��ة،  ال�ض��عاب  الآث��ار، 
ال�ض��يوف، الطي��ور الن��ادرة، كل م��ا يتعل��ق 
بالتاري��خ وال��رتاث، حتى الأ�ض��جار املعمرة، 
والأرا�ض��ي،  العق��ارات  �ض��راء  ع��ن  ناهي��ك 

وخ�ضو�ض��اً يف �ض��قطرى املكون��ة م��ن ٦ جزر 
عل��ى املحي��ط الهندي، قبال��ة �ض��واحل القرن 
الإفريق��ي بالق��رب م��ن خلي��ج عدن عل��ى بعد 

٣50كم جنوب �ضبه اجلزيرة العربية.
واأكدت ال�ض��حيفة اأن اجلزيرة مت ت�ضنيفها 
كاأح��د مواق��ع ال��رتاث العامل��ي ع��ام 2008، 
وُلقب��ت باأك��ر املناط��ق غرابة يف الع��امل، كما 
�ضنفتها �ضحيفة »نيويورك تاميز« الأمريكية 
كاأجم��ل جزيرة يف الع��امل لع��ام 2010، نظرًا 

للتنوع الفريد والأهمية البيئية لها وانعكا�ضها 
على العامل.

وا�ض��تندت ال�ض��حيفة اإلى تقاري��ر بينت اأن 
احل�ض��ارة اليمنية خ�ض��عت لعملية ممنهجة 
م��ن التدمري والنه��ب يف اآن واحد، وت�ض��يف: 
اأ�ض��بح وا�ض��حاً اأن النظ��ام الإمارات��ي يعمل 
على حمو هذه احل�ض��ارة، واإن�ضاء ح�ضارات 
الآخري��ن  ح�ض��ارات  خ��الل  م��ن  م�ض��طنعة 
املوغل��ة يف الق��دم، م�ض��ددة عل��ى اأن ال�ض��عب 
اليمني مل يعد يلتفت اإلى التاريخ بقدر البحث 
عما ي�ض��د به الرمق، فلم تعنه ح�ض��ارته بقدر 
م��ا يعنيه البحث عن ع��الج اأو دواء لالأمرا�ض 
الت��ي  الكول��ريا  مقدمته��ا  ويف  امل�ضت�ض��رية، 

اأ�ضابت نحو مليون �ضخ�ض على الأقل.

و�ضفت �ض��حيفة WPR الأمريكية يف 
تقري��ر �ض��حفي حكومة الرئي���ض املنتهية 
وليته عبدربه من�ض��ور ه��ادي اأن الدولة 
اليمني��ة يف ظ��ل ه��ذه احلكومة اأ�ض��بحت 

جمرد فو�ضى.
وقال��ت ال�ض��حيفة يف تقري��ر لل�ض��حفي 
بي��رت �ض��اليربي بعن��وان “جبه��ة جديدة 
النف�ض��اليون  اليم��ن،  ح��رب  يف  تفت��ح 
جتاوزوا كل الرهانات”، ن�ض��رته اجلمعة 
نح��و  حتركه��م  ب��داأوا  اجلنوبي��ني  اأن 
ال�ضتقالل منذ ال�ض��نوات الأولى للوحدة 
يف ع��ام 1990 ولكن طيل��ة ربع قرن كانت 
ال�ضكوى ال�ضائدة للدبلوما�ضيني الأجانب 
م��ن اأن اجلنوبيني مفرق��ني وغري منظمني 
ومن غ��ري امل�ض��دق اأن ينالوا ال�ض��تقالل 

وهم ينظر اليهم ك�كوم من الفو�ضى بدون 
برنامج اأو ا�ضرتاتيجية وا�ضحة.

ووا�ض��لت ال�WPR يف تقريرها “لكن 
تل��ك  غ��ريت  اليم��ن  يف  الأهلي��ة  احل��رب 
النظ��رة التي الت�ض��قت باجلنوبيني متاما 
فاليوم ها هم مي�ض��ون نح��و بناء دولة يف 
ظل الدول��ة اليمنية التي اأ�ض��بحت جمرد 
فو�ضى”.. واأ�ضافت ال�ضحيفة يف تقريرها 
“يف املواجه��ات الأخ��رية الت��ي �ض��هدتها 
ال�ض��احلية ع��دن والت��ي تعت��رب  املدين��ة 
املقر املوؤقت للحكوم��ة املعرتف بها دوليا 
اأظه��رت مدى ثقة النف�ض��اليني باأنف�ض��هم 
و�ضيطرتهم على الأر�ض وك�ضفت عن مدى 
ه�ضا�ضة و�ضع و�ض��عبية الرئي�ض عبدربه 

من�ضور هادي.

ك�ض��ف اجلي�ض الباك�ضتاين، يف بيان ر�ضمي، 
حقيق��ة ن�ض��ر عدد م��ن الق��وات داخ��ل حدود 
ال�ض��عودية، وحتدي��دًا على احل��دود اليمنية 
يف ظ��ل الع��دوان ال�ض��عودي املتوا�ض��ل على 
اليم��ن... واأك��د البي��ان، ال��ذي نقل��ه موق��ع 
ن�ض��ر عدد من  اأن��ه مت  “داون” الباك�ض��تاين، 
القوات داخل حدود ال�ض��عودية وذلك �ض��من 
ال�ض��عودي  اجلانب��ني  ب��ني  موقع��ة  اتفاقي��ة 

والباك�ضتاين ب�ضاأن “الدفاع امل�ضرتك”.
واأ�ض��اف املوق��ع الباك�ض��تاين باأن و�ض��ول 
القوات الباك�ض��تانية اإلى ال�ض��عودية قد جاء 
بالتن�ض��يق امل�ض��رتك ب��ني اجلانب��ني، وذل��ك 
من اأج��ل اأن يقوم اأف��راد اجلي�ض الباك�ض��تاين 
بتدري��ب بع���ض اجلنود ال�ض��عوديني وتقدمي 
ال�ضت�ض��ارات لهم، م�ض��ريًا اإلى اأن هذا القرار 
جاء بعدما اجتمع ال�ض��فري ال�ض��عودي نواف 
باج��وا  قم��ار  م��ع اجل��رال  املالك��ي  �ض��عيد 
وذل��ك داخل مق��ر قي��ادة اجلي�ض بالعا�ض��مة 

اإ�ض��الم اأباد ليتفق الطرفان على اإر�ضال قوات 
باك�ض��تانية اإل��ى ال�ض��عودية خالل ال�ض��اعات 
املقبل��ة.. واأك��د “داون”، اأنه م��ن املتوقع اأن 
يتواجد قائ��د اجلي�ض الباك�ض��تاين يف الريا�ض 
خالل الأيام املقبلة من اأجل اأن يجتمع مع كال 
من وزي��ر الدفاع وويل عهد ال�ض��عودية حممد 
بن �ض��لمان، وكذلك م��ع الأمري فه��د بن تركي 

بن عب��د العزيز قائ��د القوات الربي��ة.. وكان 
اجل��رال باج��وا زار ال�ض��عودية اأول ال�ض��هر 
اجل��اري، والتق��ى ب��ويل العه��د ال�ض��عودي، 
حممد بن �ضلمان وقائد القوات الربية، الأمري 
فهد بن تركي بن عبد العزيز، وهي ثاين زيارة 
يق��وم به��ا قائ��د اجلي���ض الباك�ض��تاين للمملكة 

خالل �ضهرين.

نظ��م  املرك��ز ال��دويل للدرا�ض��ات اخلليجي��ة ن��دوة بحثية الأ�ض��بوع 
املا�ض��ي، اأكد فيها املنتدبون على “خطر نظام اآل �ض��عود” على الو�ضع 
املحل��ي وعلى دول العامل الإ�ض��المي والعربي.. وبح�ض��ب الأكادميّيني 
واملحامي��ني امل�ض��اركني يف الن��دوة؛ ف��اإن تدهور الو�ض��ع القت�ض��ادي 
يف “ال�ض��عودية” يعد اأكرب موؤ�ض��ر على �ض��وء اإدارة ال�ضلطات احلاكمة 
حملي��اً.. وفيم��ا يخ���ض الآث��ار الناجمة ع��ن ال�ضيا�ض��ة اخلارجية، قال 
املعار�ض “ال�ضعودي” �ضعد الفقيه رئي�ض احلركة الإ�ضالمية لالإ�ضالح 
– بح�ض��ب م��ا نقل��ت مواق��ع املعار�ض��ة لآل �ض��عود- “اإن م��ن ثوابت 
“ال�ضعودية” ال�ض��عي لتدمري اأي م�ضروع نه�ضوي عربي اأو اإ�ضالمي”، 
معتربًا كل �ض��عارات ومزاعم “ال�ض��عودية” الإ�ض��الحية لي�ض��ت �ضوى 
“اأ�ض��اطري رٍوجته��ا ال�ض��عودية كذباً مث��ل اأنها تدعم امل�ض��الح العربية 
والإ�ض��المية”.. واأ�ض��اف الفقيه، اإن “ال�ض��عودية ل تك��ف عن الدوران 
يف فل��ك اأمري��كا واإنها عل��ى عك�ض ما تّدعي، مل تكن يوم��اً يف خدمة الدين 
الإ�ض��المي اإمن��ا يف خدم��ة اأ�ض��يادها الأمريكي��ني الذي��ن ُيجرّيونه��ا كما 
يريدون وا�ض��فاً ذلك باأ�ض��طورة اأخرى وهي “الأ�ض��طورة ال�ضائدة باأن 
ال�ضيا�ض��ة ال�ض��عودية تخدم الدين”.. ولفت الفقيه اإل��ى اأن دعم النظام 
“ال�ض��عودي” للجماع��ات الإ�ض��المّية يف بع���ض البل��دان العربية كان 
خدم��ًة مل�ض��الح احل��كام “ال�ض��عوديني” فق��ط. ويف ت�ض��ريٍح يعد اأكرب 

موؤ�ّض��ر ل�ضيا�ض��ة التعتيم “ال�ض��عودية”، اأّكد الفقيه على اأن ال�ض��لطات 
“ال�ض��عودية” تخفي حقيقة الأو�ض��اع القت�ض��ادية يف الب��الد اإذ بلغت 
ن�ضبة البطالة ٣0% يف حني اأنها ل زالت تقول 12% كما اأن ن�ضبة الفقراء 

بلغت ٤0%، و�ضبكة املياه ل ت�ضل لأكر من 25% من املنازل.
يذكر اأن ال�ض��عودية م�ضتمرة يف حربها على ال�ضعب اليمني منذ ثالث 
�ض��نوات، وال��ذي خلف��ت حل��د الآن اآلف القتل��ى وع�ض��رات الآلف من 

النازحني وماليني من اجلوعى واملر�ضى.

متابعات صحفية

البحرين اليوم: في ندوة بحثية في لندن: »آل سعود خطر على كل املنطقة«

املصري اليوم: اإلمارات تنهب حضارة اليمن

صحيفة “WPR” األمريكية تصف حكومة هادي أنها أصبحت مجرد فوضى

اأك��د وزير اخلارجية الأملاين زيغمار غابرييل اأن احلل ال�ضيا�ض��ي 
هو الطريق الوحيد حلل الأزمة يف كل من �ضورية واليمن.

ونقلت �ض��حيفة »برلير مورغن بو�ض��ت« الأملاني��ة عن غابرييل 
قوله خالل موؤمتر ميونيخ لالأمن اأم�ض: احلل ال�ضيا�ضي هو الطريقة 
املنا�ض��بة حل��ل الأزم��ات واإنق��اذ دول و�ض��عوب منطق��ة ال�ض��رق 

الأو�ضط.
م��ن جه��ة اأخ��رى اأع��رب غابرييل ع��ن قلق��ه اإزاء ع��دم موثوقية 

احلكومة الأمريكية يف ظل الرئي�ض احلايل دونالد ترامب.
وح�ضب )�ضانا( فقد دعا غابرييل الوليات املتحدة اإلى تبني نهج 

جديد للتعامل مع خمتلف امللفات الدولية.

صحيفة »برلينر مورغن بوست« األملانية: احلل السياسي هو الطريق إلنهاء األزمتني في سورية واليمن

معهد واشنطن: أمريكا مصدومة من أداء اجليش السعودي املخزي في 

اليمن مبواجهة احلوثيني الذين احتلوا 100 ميل من أراضي السعودية

ف���ي ق���ن���اة  MBC : ك���ات���ب س���ع���ودي ي���دع���و ل��ت��ق��ل��ي��ص ع��دد
 امل���س���اج���د ووص���ف���ه ل������ألذان ب��امل��س��ت��ف��ز ي��ث��ي��ر ج�����داًل واس��ع��ا

موقع “داون” الباكستاني:تفاصيل جديدة حول أسباب إرسال قوات باكستانية إلى السعودية

عل��ق الكات��ب ال�ض��حفي ورئي�ض حتري��ر �ض��حفية “العرب” 
القطرية عبداهلل العذبة على ا�ضتقدام جنود من باك�ضتان حلماية 

ال�ضعودية من هجمات “احلوثي” ح�ضب و�ضفه.
وق��ال العذب��ة عرب ح�ض��ابة بتوي��رت: “باك�ض��تان حتمي احلد 
اجلنوب��ي يف ال�ض��عودية”، مت�ض��ائال: “اأي��ن مقيم��ون على ماء، 
واحلوث��ي ه��و من يخ�ض��ر ونح��ن ن�ض��تنزفه؟”. وا�ض��اف قائاًل 
اأن احلوثي دق خ�ض��ومكم وما عندكم اإل هياط الليايل.  “اأ�ض��هد 

تركي ونا�ض��ة يجهز اأوبريت �ض��كر لباك�ض��تان لأنه��ا حتمي ثالث 
دول��ة بالعامل ب�ض��راء ال�ض��الح. الفاغر دليم: نبي ن�ض��لح �ض��يلة 

باك�ضتان زندباد اهلل يحييك”.
و�ض��كر العذب��ة باك�ض��تان يف تغري��دة اأخ��رى قائ��اًل: “�ض��كرا 
لباك�ض��تان ال�ض��قيقة، اأرحتمونا م��ن هياط دليم باجتم��اع قبائل 
 G20 قحط��ان ويام وهي��اط ٣0 مليون وال�ض��عودية العظمى و
وِكذا “.. وكان قائد اجلي�ض الباك�ضتاين العماد قمر جاويد باجوا 
عقد اجتماعا مع ال�ضفري ال�ضعودي لدى باكت�ضان نواف بن �ضعيد 

املالكي يف مقر قيادة اجلي�ض يف روالبندي اخلمي�ض املا�ضي.
ولحقا بعد الجتماع اأعلن اجلي�ض الباك�ض��تاين باأنه �ضري�ض��ل 
قوات اإلى ال�ضعودية يف “مهمة تدريب وت�ضاور” ح�ضب ما جرى 
الإع��الن عنه، وذل��ك مبوجب اتفاقي��ة التعاون الأمن��ي الثنائي 
املربم��ة ب��ني البلدي��ن ع��ام 1982، واأ�ض��ارت م�ض��ادر اإعالمية 
باك�ض��تانية اأن ع��دد الق��وات الع�ض��كرية الت��ي �ض��يتم اإر�ض��الها 
تبلغ 1000 جندي و�ض��ابط واأنه �ض��يتم اإر�ض��ال قوات اإ�ض��افية 
حت��ى ي�ض��ل الع��دد اإل��ى 2٦00.. وتتواجد قوات باك�ض��تانية يف 
ال�ض��عودية حلماية املقد�ضات الإ�ض��المية ويرتاوح عدد القوات 

املوجودة حالياً ما بني ٧50 و800.

اإلعالمي القطري “العذبة” للسعودية: أشهد أن احلوثي دق خشومكم
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الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان  ا�ض��تهدف 
ال�ض��عودي عددًا من حمافظات اجلمهورية 
ب� 28 غارة خالل �ض��اعات يوم الربعاء 5 
جماد اآخ��ر 1٤٣9ه��� 21�2�2018م  اأدت 
اإلى ا�ضت�ض��هاد واإ�ض��ابة 19 مواطناً ، يف 
حني تعر�ض��ت مناطق حدودية متفرقة 
لق�ضف �ضاروخي ومدفعي �ضعودي .

و  مواطن��اً   15 ا�ضت�ض��هد  حي��ث 
اإ�ض��ابة ثالث��ة اآخري��ن ج��راء غارة 
لط��ريان الع��دوان ا�ض��تهدفت عددًا 
م��ن �ض��يارات الأج��رة يف طري��ق 
ال�ض��فراء  مبديري��ة  عم��ار  اآل 
حمافظ��ة �ض��عدة ، فيم��ا ج��رح 
مواطن بغارة ا�ض��تهدفت البدو 
الرح��ل يف منطقة اآل اأبوجبارة 

مبديرية كتاف .
غارت��ني  الط��ريان  و�ض��ن 
على منطق��ة البقع مبديرية 
كتاف و غ��ارة على مدينة 
�ض��عدة ، فيما ا�ض��تهدف 
�ض��اروخي  ق�ض��ف 
�ض��عودي  ومدفع��ي 

مناط��ق متفرق��ة م��ن مديريت��ي �ض��دا و منبه 
احلدوديتني .

كم��ا اأن الطريان املعادي �ض��ن غ��ارة على 
مع�ض��كر ال�ضواد يف مديرية �ضنحان مبحافظة 
�ض��نعاء و 1٣ غارة على قاع احلقل مبديرية 

�ضوران اآن�ض يف حمافظة ذمار .
ويف حمافظ��ة تعز �ض��ن الطريان غارة على 

موق��ع الكم��ني الذي نف��ذه اجلي���ض واللجان 
ال�ض��عبية و ا�ض��تهدف املدرع��ات الإماراتية 

�ضرق مفرق موزع .
ي�ض��ار اإلى اأن طريان العدوان �ض��ن �ض��بع 
مي��دي  و  حر���ض  مديريت��ي  عل��ى  غ��ارات 
مبحافظ��ة حجة و غ��ارة على مف��رق اجلاح 

مبديرية بيت الفقيه يف حمافظة احلديدة .

جرائم العدوان

جرائمالعدوان

استشهاد وإصابة أكثر من 50 مواطنًا بغارات طائرات العدوان
اأر�شا  اليمن  ار�ش  م�شتهدفا  �شعودي،  اأمريكي  وحتالف  عاملي  عدوان  ظل  يف  اأعوام  ثالثة  منذ  اليمني  ال�شعب  يعي�ش 

وان�سانا، ارتكب فيها املئات من املجازر راح �سحيتها ع�رشات الآلف من اليمنيني بكل فئاته مبن فيهم الطفال والن�ساء، 
كما عمد العدوان اإلى تدمري البنية التحتية واملمتلكات العامة واخلا�شة، فار�شا ح�شارا بريا وجويا وبحريا، وغريها من 

االنتهاكات التي ال يت�شع املقام لذكرها.
واأمام كل ذلك يقف ال�سعب اليمني �سامدا وثابتا كاأن احلرب بداأت اليوم، رغم الت�سحيات واجلراح.. يف حني يخو�ش 

حمققني  الداخل  جبهات  ويف  ال�شعودي  العمق  يف  ومنافقيه  بالعدو  التنكيل  معارك  ال�شعبية  واللجان  اجلي�ش  جماهدو 
انت�شارات ت�شفي قلوب قوم موؤمنني.

اجلرائم  هذه  من  بع�ش  االعزاء  للقراء  فيها  نر�شد  اليمنيني  بحق  العدوان  جلرائم  نخ�ش�شها  التي  ال�شفحة  هذه  ويف 
واالنتهاكات، حتي تكون حافزا للجميع لتحرك يف مواجهة هذا العدوان الهمجي.

في غضون 4 أيام:

الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان  وا�ض��ل 
بغارات��ه  املواطن��ني  ا�ض��تهداف  ال�ض��عودي 
 20 ا�ضت�ض��هاد  اإل��ى  اأدت  الت��ي  الإجرامي��ة 
�ضخ�ض��اً بينهم ن�ض��اء واأطفال خالل �ض��اعات 
ي��وم الأح��د 2 جم��اد اآخ��ر 1٤٣9ه��� 18�2� 

2018م يف حمافظتي حجة و�ضعدة.
حي��ث ا�ضت�ض��هد مواط��ن ودمرت �ض��احنة 
لنقل املياه يف الغارات التي ا�ض��تهدفت ج�ضر 
الراب��ط ب��ني حمافظت��ي حج��ة  وادي م��ور 
وعمران، كما �ضن الطريان املعادي 1٤ غارة 

على مديريتي حر�ض و ميدي.
بينه��م  مواطن��اً   18 ا�ضت�ض��هد  ح��ني  يف 
م�ض��عفون ون�ض��اء واأطفال يف غ��ارات طريان 
العدوان عل��ى منطقة العقيق مبديرية كتاف 
يف حمافظ��ة �ض��عدة، كم��ا ا�ضت�ض��هد مواطن 
ج��راء غارة على الطري��ق العام يف منطقة اآل 

علي مبديرية رازح احلدودية.
و�ض��ن طريان العدوان خم�ض غارات على 

منطق��ة طخي��ة مبديري��ة جم��ز، وا�ض��تهدف 
ق�ض��ف �ض��اروخي ومدفعي �ضعودي مناطق 
متفرق��ة م��ن مديري��ات منب��ه و رازح و غمر 
احلدودي��ة م��ا ت�ض��بب يف اأ�ض��رار مبمتلكات 

املواطنني.

يذك��ر اأن ط��ريان الع��دوان �ض��ن ثالث 
غارات على �ض��بكتي ات�ضالت يف مديرية 

مناخ��ة مبحافظة �ض��نعاء وخم�ض غارات 
عل��ى مديري��ة خ��ب وال�ض��عف مبحافظ��ة 

اجلوف.

استشهاد 20 مواطنًا بغارات طيران العدوان في حجة وصعدة

شهيدًا وجريحًا في استهداف طيران 
العدوان عددًا من احملافظات بـ 28 غارة

�ض��ن طريان الع��دوان الأمريكي ال�ض��عودي 
٤٣ غارة على �ض��ت من حمافظات اجلمهورية 
خالل ي��وم الثالث��اء ٤ جم��اد اآخ��ر 1٤٣9ه� 
20�2�2018م  م�ضتهدفاً الطرقات واملن�ضاآت 

العامة وممتلكات املواطنني .
حي��ث اأن ط��ريان الع��دوان �ض��ن ثالث 
غ��ارات على مبنى ال�ض��رطة الع�ض��كرية 
مبديري��ة املين��اء يف حمافظ��ة احلديدة 
، وغارت��ني عل��ى مف��رق املخا و �ض��بع 
غ��ارات على مديرية م��وزع مبحافظة 

تعز .

ويف حمافظة �ض��عدة �ض��ن الطريان اأرب��ع غارات على 
البقع و ثالث غارات على الطريق العام مبديرية �ض��اقني 
، كما �ض��ن خم�ض غ��ارات على مديرية باق��م احلدودية ، 
فيما ا�ض��تهدف ق�ض��ف �ضاروخي �ض��عودي منطقة مران 

مبديرية حيدان .
يذكر اأن طريان العدوان �ضن اأربع غارات على منطقة 
العط��ن مبديري��ة بكي��ل امل��ري و 12 غ��ارة عل��ى مناطق 

متفرقة مبديريتي حر�ض و ميدي يف حمافظة حجة .
و�ض��ن غارتني عل��ى مديرية خب وال�ض��عف مبحافظة 

اجلوف وغارة على مديرية �ضرواح مبحافظة ماأرب .

43 غارة لطيران العدوان على ست من محافظات اجلمهورية

أكثر من 40 غارة لطيران العدوان على جنران وأربع محافظات
�ض��ن ط��ريان الع��دوان الأمريك��ي ال�ضع��ودي اأكر م��ن ٤0 غارة عل��ى اأربع 
حمافظات وجنران خالل يوم الثنني ٣ جماد اآخر 1٤٣9ه� 19�2�2018م ، فيما 

تعر�ضت عددًا من املناط��ق احلدودية لق�ضف �ضاروخي ومدفعي 
�ضع��ودي م��ا اأدى اإل��ى اإ�ضاب��ة ام��راأة وتدم��ري من��ازل وممتلكات 

املواطن��ني.. حيث ا�ضيب مواطن��ني اثنني يف غارة لطريان العدوان 
عل��ى منطقة اآل عقاب بالقرب م��ن مدينة �ضعدة ، كما �ضن غارة على 

منطقة ال�ضوح مبديرية كتاف .
كم��ا اأ�ضيبت امراأة بج��روح وت�ضرر ممتلك��ات املواطنني اإثر ق�ضف 

�ضاروخ��ي ومدفع��ي �ضع��ودي ا�ضته��دف مديري��ة رازح ، ودم��ر منزل 
مواط��ن ونفقت عدد من املوا�ضي بق�ضف �ضاروخي �ضعودي على منطقة 

اآل عمر مبديرية منبه ، وا�ضتهدف ق�ضف مماثل مناطق متفرقة من مديرية 
غم��ر .. يذك��ر اأن طريان العدوان �ض��ن ت�ضع غارات عل��ى مديرية �ضرواح 

مبحافظ��ة ماأرب و اأربع غارات عل��ى منطقة حملي مبديرية نهم يف حمافظة 
�ضنعاء ، و اأكر من 20 غارة على مديريتي حر�ض و ميدي مبحافظة حجة .

و�ض��ن طريان الع��دوان الأمريك��ي ال�ضع��ودي خم�ض غارات عل��ى موقعي 
ال�ضرفة وال�ضدي�ض يف جنران .
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وا�ض��ل ط��ريان الع��دوان الأمريك��ي ال�ض��عودي 
غارات��ه الإجرامي��ة ، حي��ث ا�ض��تهدف ب��� ٣2 غارة 
�ض��ت حمافظ��ات خ��الل �ض��اعات ي��وم اخلمي���ض ٦ 
يف  22_2_2018م،  1٤٣9واملواف��ق  اآخ��ر  جم��اد 
ح��ني تعر�ض��ت مديريتي رازح و�ض��دا احلدوديتني 
لق�ض��ف �ضاروخي ومدفعي اأدى ل�ضت�ضهاد مواطن 

واإ�ضابة طفل.
حي��ث اأن طريان العدوان �ض��ن ثالث غارات على 

مناطق �ض��عيب و �ض��عبان واحلجلة مبديرية رازح 
يف حمافظ��ة �ض��عدة و ت�ض��ع غ��ارات عل��ى مناطق 

متفرقة مديرية الظاهر.
واأكد امل�ضدر ا�ضت�ضهاد مواطن واإ�ضابة طفل اإثر 
ق�ض��ف �ض��اروخي ومدفعي �ض��عودي على مديرية 
رازح، كما تعر�ضت مناطق متفرقة من مديرية �ضدا 
لق�ض��ف مماثل.. واأو�ضح امل�ض��در اأن الطريان �ضن 
غارت��ني على مديرية موزع مبحافظ��ة تعز ، واأربع 

غارات على مديرية �ض��وران اآن�ض يف حمافظة ذمار 
، كما �ضن ثالث غارات على منطقة احلمرة مبديرية 

ال�ضليف يف حمافظة احلديدة.
واأ�ضار امل�ضدر اإلى اأن طريان العدوان �ضن خم�ض 
غ��ارات عل��ى مديريت��ي حر���ض ومي��دي مبحافظة 
حج��ة، وخم�ض غارات على مديرية خب وال�ض��عف 
و غ��ارة عل��ى منطقة مالح��ا مبديرية امل�ض��لوب يف 

حمافظة اجلوف.

طيران العدوان يواصل غاراته اإلجرامية على احملافظات
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�ض��قط الع�ض��رات من املرتزقة قتلى 
وجرح��ى م��ن املنافق��ني يف تفج��ري عبوتني 

نا�ض��فتني بهم غرب موقع �ض��بكة �ض��باح بجبهة ذي 
ناع��م كم��ا اأ�ض��تهدف �ض��الح املدفعي��ة جتم��ع اآلي��ات وافراد 

للمنافقني يف مكريا�ض ويف منطقة الزاهر ويفعان ب ذي 
ناعم و�ض��قوط قتل��ى وجرحى يف �ض��فوفهم 

وف��رار عدد م��ن الآلي��ات حمققة 
ا�ضابات مبا�ضرة.

جبهة البيضاء : 

جبهة مارب : 
نفذ اأبطال اجلي�ض واللجان ال�ضعبية عملية هجومية على مواقع املرتزقة 

يف الهيجة مبديرية امل�ض��لوب وم�ضرع واإ�ضابة عدد كبري منهم  وقال 
�ض��هود عيان اأن الع�ض��رات من �ض��يارات الإ�ض��عاف حممل��ة بقتلى 

وجرح��ى م��ن املرتزقة و�ض��لت اإلى م�ضت�ض��فى احل��زم وذكرت 
م�ضادر موؤكدة عن م�ض��رع القيادي الداع�ضي/ ح�ضني هادي 

حمد اجلعيدي بنريان اجلي�ض واللجان ال�ضعبية يف جبهة 
خب وال�ضعف.. 

فيم��ا انفج��رت اآليت��ني للمنافقني بعبوتني نا�ض��فتني 
وم�ض��رع من كان على متنهن يف اخلليفني وجبهة 

�ض��ربين مبديري��ة خ��ب وال�ض��عف وم�ض��رع 
واإ�ضابة طاقميهن.. 

كم��ا اأطلقت القوة ال�ض��اروخية عدد من 
�ض��واريخ الكاتيو�ض��ا عل��ى جتمعات 

للمنافق��ني يف الغيل و�ض��قوط قتلى 
وجرحى يف �ضفوفهم

جبهة الجوف :

عملية هجومية نوعية 
على مواقع املرتزقة في الهيجة ومصرع 

العشرات منهم بينهم قيادات داعشية

خالل أسـبوع: تنفيذ 10 عمليـات هجومية وقنص 50 جنديًا سـعوديًا ومرتزقًا وتدميـر 23 آلية ومدرعة 
وكسـر 12 زحفـًا ومحاولـة تسـلل ومصيـدة داميـة لضبـاط وجنـود إمارتيني فـي السـاحل الغربي

بتوفيق اهلل وت�شديده يقف املجاهد اليمني �شامخ الراأ�ش 
واثق�ا من وع�د اهلل بالن�رش والتمك�ني مدافعا عن عر�س�ه واأر�سه �سد 
كل متط�اول واه�م و�شو�شت ل�ه �شياطينه و�شولت ل�ه نف�شه االأمارة 
بال�س�وء اأن يعث�وا ف�س�ادا واإف�س�ادا باليم�ن اأر�س�ا واإن�سان�ا واأن ير�سي 
�شادت�ه واأوالت اأم�ره عل�ى ح�ش�اب مقدرات ه�ذا ال�شع�ب وكرامته 
و�شيادت�ه واإن�شانيته فتخلى عن دينه وعر�ش�ه وكرامته ورمى بها 
حت�ت قدميه حتى يبدو يف نظر اأ�شي�اده الئقا بهذه املهمة القذرة التي 
اأوكل اإلي�ه تنفيذه�ا ومتر االأي�ام وتنق�ش�ي ال�شنون والبط�ل اليمني 
ي�شن�ع للتاري�خ تاريخ�ا م�ن جدي�د ويخ�ط للكرام�ة اأث�را ال ميحى 
وللت�سحي�ة روح�ا ل تفن�ى ولالإن�ساني�ة مثال يحت�ذى وكما حمل 
البطل اليمني رفيق الدرب على كتفه غري اآبه بكل ما اأنهال عليه من 
زخ�ات الر�شا�ش حمل ال�شعب اليمن�ي الويف الأمته ودينه واإن�شانيته 
ف�وق عاتقه مواجهة ق�وى الظل�م والغطر�سة وال�ستكبار غ�ري اآبه هو 
الآخ�ر ب�سي�ل املوؤامرات التي حتاك �سده ولالأ�س�ف ال�سديد حتى من 
اأولئ�ك الذي�ن ي�سح�ي من اأج�ل حتريره�م واإنقاذهم مما ه�م فيه من 
ال�ست�سع�اف واخل�س�وع والذل�ة لقوى ال�ستكب�ار واأنظمته�ا العميلة 
فواج�ه مبفرده حربا عاملية وقفت فيها اأقوى االأنظمة واأكابر املجرمني 

والدكتاتوري�ن �سفا واح�دا ووقف اإلى جانبهم ومعه�م �سذاذ الأفاق 
ومرتزقة العامل من منظمات ومرتزقة وع�شابات جيو�ش للتاأجري.

وم�ن املي�دان نكت�ب البيان فخ�الل اال�شب�وع املا�شي كان�ت جبهات 
ال�ساح�ل ت�سه�د عمليات وكمائ�ن نوعية عالية النج�اح يف التكتيك 
والتنفي�ذ ا�ستدرج�ت حثال�ة م�ن جن�ود ومرتزق�ة عي�ال زاي�د ومت 
الق�ش�اء على اأكرث م�ن 16 مرتزق اإماراتي واح�راق مدرعاتهم وكما 
يف جبه�ة املدينة التي نفذ فيها رجالنا عملية نوعية اأودت بالع�رشات 
من الدواع�ش بينهم م�رشيني، ومن ال�ساحل اإلى جبهات ما وراء احلدود 
حي�ث اأ�سبح�ت جن�ران ج�ذوة تتوق�د يف حلوق بن�ي �سع�ود ونقطة 
�سعفه�م وخزيه�م فت�ساع�د العملي�ات على اأب�واب جنران دف�ع ببني 

�شع�ود لال�شتنجاد بالباك�شتان واالفغان وم�رورًا بجبهة جيزان 
الت�ي ل يزال مو�سم ح�ساد روؤو�ش جن�ود اآل �سعود على ايدي 

رج�ال القنا�ش�ة يتوا�ش�ل وم�ن م�ا وراء احل�دود اإل�ى جبهات 
نه�م وم�اأرب واجلوف حي�ث باغ�ت اأبطالنا مواق�ع املرتزقة يف 

عي�دة نهم ومتكنوا من تطهريه�ا بعملية نوعية وخاطفة فيما 
كب�دت وح�دة القنا�س�ة املرتزق�ة بجبه�ة ��رشواح كما 
�شه�دت م�اأرب عملية جوي�ة م�شرتك�ة ا�شتهدف�ت قيادة 
الق�وات االإماراتية والدفاع اجلوي وتتوا�شل رحى العمليات 

طح�ن  يف  اجل�وف  يف  الهجومي�ة 
الع�رشات من املرتزقة يوميًا.

اإنه�ا ح�رب الكرام�ة ودف�اع االأحرار 
املقد��ش ع�ن اأر�شه�م وحيا�شه�م حربًا 

مفرو�ش�ة وت�شحية البد منه�ا ويف �شبيل 
اأح�د  ال  اهلل  وم�ع  غ�ايل  كل  يرخ��ش  اهلل 

يخ�رش والن�رش ب�اإذن قريب ول عدوان اإل على 
الظاملني...وكالع�ادة نقدم الأبطال امليدان و�شعب 

ال�سم�ود والت�سحي�ة م�ا تي��رش م�ن ب�سائ�ر 
الن�رش لالأيام املا�سية.

العدو يعرتف
اأعرتف اعالم العدوان الإماراتي مب�ضرع اأحد �ضباطها برتبة رقيب يدعى " علي خليفة ها�ضل امل�ضماري " بنريان قوات اجلي�ض واللجان ال�ضعبية يف 
جبهة ال�ضاحل الغربي يذكر اأن القوات الإماراتية تعر�ضت مل�ضيدة كربى يف جبهة موزع بعد عملية بطولية نفذها ابطال اجلي�ض واللجان ال�ضعبية 

حيث متكنوا من ا�ضتدراج قوة اإماراتية والق�ضاء عليهم واإحراق مدرعاتهم .. وتواجه الإمارات عملية ا�ضتنزاف كبرية فقبل 
اأ�ضبوع ا�ضتهدفت القوة ال�ضاروخية والدفاع اجلوي بعملية م�ضرتكة قيادة القوات الإماراتية والدفاع 

اجل��وي التابع له��م يف ال�ضاحل من نوع باتريوت باك ٣ وقبل اأم�ض ا�ضتهدفت قيادة 
القوات الإماراتية والدفاع اجلوي مباأرب بعملية م�ضابهة..

عملية هجومية نوعية وخاطفة على تبة أم الرياح بالثعبان وقنص جندي سعودي و3 مرتزقة
جبهة عسري :

جبهة تعز :

يف جبه��ة ع�ض��ري باأ���ض مي��اين وع��ذاب غري ي�ض��ري فهن��اك يالقي اجلن��ود ال�ض��عوديون 
ومرتزقته��م م��ا مل يك��ن لهم يف احل�ض��بان من التنكي��ل والقتل وال�ض��تهداف ففي عملية 
هجومي��ة ناجحة وموفقة ملجاه��دي اجلي�ض واللجان على مواقع اجلنود ال�ض��عوديني 
يف تب��ة ام الري��اح بالثعب��ان مت التنكيل بهم و�ض��قط قتلى وجرحى يف �ض��فوفهم كما مت 
ا�ض��تهداف جتمعاتهم مرتزقتهم قبالة منفذ علب ويف تبتي اخلزان والقنا�ض��ني بقذائف 

املدفعية وم�ضرع عددًا منهم.. 
ومن �ض��لم من تلك العمليات الهجومية وال�ض��ربات املدفعية فلن ي�ضلم من 

وحدات القنا�ض��ة املاهرة واليقظة حيث مت قن�ض جندي �ضعودي 
يف موق��ع احل��داد ٣من مرتزق��ة اجلي�ض ال�ض��عودي قبالة 

القوة منفذ علب
الصاروخية تدك 

مواقع املرتزقة بالكاتيوشا ووحدة 
القناصة تسجل رقمًا نوعيًا بقنصها 

25 مرتزقًا خالل 4 أيام
الأي��ام املا�ضية كانت اأياماً حافلة باإجناز رجال القنا�ضة 

فخ��الل ه��ذا الأ�ضبوع يف جبه��ة ماأرب ومتك��ن اأبطالها 
م��ن ا�ضطي��اد الع�ضرات من روؤو���ض املرتزقة حيث 

متكن��وا � بت�ضدي��د وتاأيي��د اهلل � م��ن قن���ض 25 
مرت��زق يف مناطق متفرقة م��ن جبهة �ضرواح 

.. كما متكن اأبطالنا من اإعطاب اآلية حمملة 
نا�ضف��ة يف  بعب��وة  الع��دوان  مبنافق��ي 

جبهة النجد مبديرية �ضرواح
كم��ا اأطلقت الق��وة ال�ض��اروخية 

عدد من �ض��واريخ الكاتيو�ض��ا 
للمنافق��ني  جتمع��ات  عل��ى 

واآلياتهم يف مع�ضكر ما�ض 
وخل��ف جب��ل �ض��لب 

اإ�ض��ابات  حمقق��ة 
مبا�ضرة

لزال اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان ال�ضعبي��ة يف جبه��ة تع��ز ي�ضطرون 
اأروع اآي��ات ال�ضم��ود وال�ضتب�ضال وينفذون عملي��ات نوعية كبدت 
الغ��زاة ومرتزقته��م خ�ضائر فادح��ة وق�ضت على جه��ود �ضهور من 
التخطي��ط والتح�ضي��د حي��ث نف��ذ اأبطالنا عملي��ة ا�ضت��دراج نوعية 
لأرب��ع مدرع��ات اإماراتية ي�ضتقله��ا ع�ضكريون اإماراتي��ون يف جبهة 
م��وزع ، مت تدمري ٤ مدرعات اإماراتي��ة و٤ اآليات للمرتزقة يف عملية 
ال�ضت��دراج ، وم�ضرع 12 ع�ضكريا اإماراتي��ا بينهم �ضباط يف عملية 
ال�ضت��دراج ، وقال م�ض��در ع�ضكري اأن قوى الع��دوان جلاأت للدفع 
مبئات من املرتزقة حتت غطاء جوي مكثف مبختلف اأنواع الطريان 
لإخراج القتلى الإماراتيني من �ضاحة املعركة يف جبهة موزع ، فيما 
فر���ض اجلي���ض واللج��ان ح�ضارا على الق��وات الإماراتي��ة التي مت 
ا�ضتدراجه��ا يف م��وزع ومنعوا املرتزق��ة من التق��دم، وذكر امل�ضدر 
الع�ضك��ري اأن ق��وى الع��دوان نتيجة حال��ة اله�ضتريي��ا والرعب من 
العملية النوعية التي مل يتوقعها قام بق�ضف مرتزقته الذين حاولوا 

التقدم لإخراج جثث قتلى الإماراتيني بقنابل عنقودية وقتل وجرح 
منهم اأع��دادا كبرية اأثن��اء حماولتهم الرتاج��ع والن�ضحاب.. ويف 
ذات ال�ضي��اق نفذ ابطالن��ا البوا�ضل خالل الأي��ام املا�ضية 5 عمليات 
هجومي��ة نوعية حيث ا�ضتهدفت عمليت��ني نفذتا من اجتاهني مواقع 
املرتزق��ة يف ال�ضاحل الغربي فيما كانت العمليت��ان الثالثة والرابعة 
عل��ى مواقع املنافقني غرب مدينة م��وزع و على مواقعهم يف ك�ضارة 
الدف��اع اجل��وي و�ضق��وط قتل��ى وجرحى م��ن املرتزقة فيم��ا كانت 
العملي��ة الهجومي��ة اخلام�ضة على مواق��ع املرتزقة �ضم��ال مع�ضكر 
خال��د.. كما ت�ض��دى اأبطال اجلي�ض واللج��ان ال�ضعبية ل�٦ حماولت 
زحف فا�ضل��ة باجتاه مواقع اجلي�ض واللج��ان يف ع�ضيفرة وزحفني 
باجتاه ال�ضلو وزحف باجتاه مفرق موزع واآخر باجتاه الت�ضريفات 
وعلى الرغم من م�ضاركة الطريان احلربي والبات�ضي اإل ان املرتزقة 
تكب��دوا خ�ضائر فادحة م�ضرع ٤ ع�ضكريني اإماراتيني واأعداد كبرية 
م��ن املرتزقة اأثناء ك�ضر الزحف ، تدم��ري ٦ اآليات واأ�ضر عدد اآخرين 

فيم��ا لذ اآخري��ن بالف��رار وم��ن ع��رف م��ن 
اأ�ضماء املرتزق��ة الذين لقو م�ضرعهم خالل تلك 

الزحوف��ات كال من:       القي��ادي املنافق نظمي علي 
�ضال��ح اجلحيلي ال�ضبيح��ي احد قيادات ل��واء املنافق 

حمدي �ضكري     املنافق ه�ضام علي فارع اجلليدي ال�ضبيحي 
املنافق علي احمد كرواح املطريف ال�ضبيحي

وا�ضابة املنافق اجمد طه مكرد ال�ضحريي ال�ضبيحي
فيم��ا لق��ي الع�ض��رات م��ن املنافق��ني م�ض��رعهم بكمني نوع��ي نفذته 
وحدة الهند�ض��ة خالل ت�ض��للهم باجت��اة جبل املح��راق بالقحيفة يف 
مديرية مقبنة.. وقال م�ض��در ع�ضكري اأن 10 منافقني لقو م�ضرعهم 

با�ضتهداف مبنى لهم ب�ضاروخ موجه يف جبهة ال�ضاحل.
كما نفذ اأبطالنا كمني نوعي اآخر اأ�ضفل تبة اخلزان بالكدحة و�ضقوط 

الع�ضرات من املنافقني قتلى وجرحى ومنوا خ�ضائرهم فادحة.
كم��ا �ضن �ض��الح ال�ضاروخي��ة واملدفعية ق�ضفاً �ضاروخي��اً ومدفعياً 

على 

ت  جتمعا
فق��ي  منا

ن  ا و لع��د ا
يف  وحت�ضيناته��م 

جبهات ع�ضيف��رة والكدحة 
وال�ضل��و.. كم��ا متك��ن اأبطالن��ا 
م��ن تدم��ري اآلي��ة يف ب��ري با�ض��ا 

جبه��ة  يف  اأخ��رى  واإعط��اب 
ال�ضاحل وم�ضرع طاقمها.

وك��ان اأبط��ال وح��دة القنا�ض��ة قد 
متكن��وا � بف�ض��ل اهلل � م��ن قن���ض ٤ 

مرتزقة يف جبهة موزع.

عملية استدراج نوعية ومصرع 16 عسكريًا إماراتيًا وتدمير 18 آلية ومدرعة



ا

يف عملية نوعية ا�ضطورية 
خاطفة متك��ن اأبطالنا 
م��ن رج��ال اجلي�ض 
ال�ضعبي��ة  واللج��ان 
الكامل��ة  ال�ضيط��رة  م��ن 
عل��ى مواق��ع عي��دة ال�ضرقية 
والغربي��ة واملن�ضاع وتبة عيا�ض 
ومت طرد العدو منها وتكبيده خ�ضائر 
فادح��ة حي��ث �ضقط منه��م الع�ض��رات بني 
قتي��ل وجري��ح وولى البقي��ة هارب��ني يف حالة 
م��ن الرع��ب والذعر تارك��ني ورائهم جث��ث قتالهم 
رغ��م ال�ضناد اجل��وي واملدفعي املكثف. وق��ال م�ضدر 

ع�ضك��ري اأن اأبطالنا متكنوا خ��الل العملية من اغتنام 
عدد كب��ري من الأ�ضلح��ة حيث ا�ضتم��رت العملية 

من بعد منت�ضف ليل اخلمي�ض وحتى فجر يوم 
اجلمع��ة وبع��د عملية ال�ضتط��الع والر�ضد 

والتكتي��ك والتجهي��ز وم��ن ث��م القتح��ام 
واملباغته..

كم��ا اأطلقت الق��وة ال�ضاروخي��ة �ضاروخ 
زلزال2 على جتمع��ات املنافقني يف فر�ضة 

نه��م، تزام��ن ذلك م��ع ق�ض��ف مدفعي طال 
مواق��ع وجتمع��ات املرتزق��ة يف خل��ف جبل 

فاط��م ويف جب��ل �ضل��ب وقبالة جب��ل بحرة يف 
حريب نهم

لزال��ت اأ�ضلح��ة اأبطالن��ا يف اجلي���ض واللجان ال�ضعبي��ة بجبهة 
جي��زان تنف��ث حممها يف وجوه الغ��زاة واملرتزق��ة الذين �ضولت 
لهم اأنف�ضه��م وخدعتهم اأطماعهم واأغراهم عمالوؤهم يف ا�ضتباحة 
دم اليمنيني واأر�ضهم وعر�ضهم حيث قامت وحدة القنا�ضة 
بقن�ض15 جندي �ضعودي يف قرية قوى وقريتي احلام�ضة 

ال�ضمالية واجلنوبية وموقع كر�ض جوبح 
اأم��ا مواق��ع الع��دو وحت�ضينات��ه واآليات��ه فكم��ا 
ه��و املعت��اد منذ بداي��ة الع��دوان ل عا�ض��م لها 
م��ن مداف��ع و�ضواريخ اأبطال اجلي���ض واللجان 
ال�ضعبي��ة التي ل تاأتي على �ضيء 
اإل جعلت��ه كالرمي��م 
ا�ضته��دف  فق��د 

املدفعية جتمعات اجلنود ال�ضعوديني يف قرية قمر وموقع نع�ضاو وخلف موقع بوجان 
وموق��ع املقرن يف ب��رج اخل�ضل ووادي جارة وموقعي ال�ض��ودة والفري�ضة كما اطلقت 
�ضاروخي��ة اجلي���ض واللجان ال�ضعبية �ضلي��ة من �ضواري��خ الكاتيو�ضا على جتمعات 
للجنود ال�ضعوديني يف بوابة املو�ضم ومع�ضكر املعطن وكانت �ضرباتهم م�ضددة  اأدت - 

بحمد اهلل وتوفيقه- اإلى �ضقوط قتلى وجرحى من جنود العدو
ولي�ض��ت األياته��م ومدرعاته��م مبن��اأى عما يالقي��ه جنودهم م��ن التمزي��ق والتقطيع فهي 
الأخرى حترتق بنريان �ضواريخ اأبطال اجلي�ض واللجان ال�ضعبية حيث مت  تدمري دبابة 
للمنافق��ني ب�ضاروخ موجة يف الرم�ضة وم�ضرع من كان على متنها وكذلك اإعطاب جرافة 
ع�ضكري��ة �ضعودي��ة يف قرية حام�ضة ب�ض��اروخ موجه اأي�ضا كما مت تدم��ري طقم ع�ضكري 
�ضع��ودي بعبوة نا�ضفة يف احلثرية وم�ضرع طاقمه كما مت اإحراق اآلية ع�ضكرية �ضعودية 
عليه��ا ر�ضا���ض عيار 50 يف كر���ض جوبح بق�ضف مدفع��ي وم�ضرع واإ�ضاب��ة من كان على 

متنها.

00 1550231012 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
م���������������������دف���������������������ع���������������������ي

ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
ص����������������������������اروخ����������������������������ي

ج��������������ن��������������دي��������������ًا 
س�����������ع�����������ودي�����������ًا 
وم����������رت����������زق����������ًا 
ق���ن���ص���ه���م مت 

آل����������������������������ي����������������������������ة 
وم����درع����ة مت 
ت�������دم�������ي�������ره�������ا 
واح��������راق��������ه��������ا

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

زح����ف����ًا وت��س��ل��ًا 
ك������س������ره������ا 9مت  بشائر

النصر
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جبهة صعدة : 

اأعلنت وحدة الدفاع 
اجلوي التابعة للجي�ض واللجان 

ال�ضعبية عن اإ�ضقاط طائرة جت�ض�س تابعة 
لقوى العدوان يف البقع وتعلن 

على  يسـيطرون  أبطالنا 
وادي صبيح ووادي شـرارة بالقبيطة 

ويكسرون 3 محاوالت زحف فاشلة في كرش
اجلي���ض  اأبن��اء  م��ن  الأبط��ال  املجاه��دون  ا�ض��تطاع 

واللج��ان ال�ض��عبية يف جبه��ة حل��ج بف�ض��ل اهلل ث��م 
بف�ضل �ضمودهم وا�ضتب�ض��الهم من ال�ضيطرة على 

وادي �ضبيح ووادي �ضرارة بالقبيطة و�ضقوط 
قتل��ى وجرح��ى من منافق��ي الع��دوان.. كما 

ا�ضتطاعوا �ضد حماولة ت�ضلل للمنافقني يف 
القبيطة واف�ضال ثالثة زحوفات  ملنافقي 

الع��دوان اأحدهما يف كر�ض من جهتني 
والآخر باجتاه ال�ضزنانة بالقبيطة 

للي��وم الثال��ث عل��ى الت��وايل اأما 
الثال��ث ف��كان باجت��اه التب��ة 

اأي�ض��ا  احلم��راء يف كر���ض 
خ�ض��ائر  العدو  وتكبي��د 

و�ض��قوط  فادح��ة 
يف  قتل��ى وجرح��ى 

�ضفوفهم

جبهة لحج : 

نفذ اأبطال اجلي�ض واللجان ال�ضعبية عملية هجومية على مواقع املرتزقة 
يف الهيجة مبديرية امل�ض��لوب وم�ضرع واإ�ضابة عدد كبري منهم  وقال 

�ض��هود عيان اأن الع�ض��رات من �ض��يارات الإ�ض��عاف حممل��ة بقتلى 
وجرح��ى م��ن املرتزقة و�ض��لت اإلى م�ضت�ض��فى احل��زم وذكرت 

م�ضادر موؤكدة عن م�ض��رع القيادي الداع�ضي/ ح�ضني هادي 
حمد اجلعيدي بنريان اجلي�ض واللجان ال�ضعبية يف جبهة 

خب وال�ضعف.. 
فيم��ا انفج��رت اآليت��ني للمنافقني بعبوتني نا�ض��فتني 

وم�ض��رع من كان على متنهن يف اخلليفني وجبهة 
�ض��ربين مبديري��ة خ��ب وال�ض��عف وم�ض��رع 

واإ�ضابة طاقميهن.. 
كم��ا اأطلقت القوة ال�ض��اروخية عدد من 

�ض��واريخ الكاتيو�ض��ا عل��ى جتمعات 
للمنافق��ني يف الغيل و�ض��قوط قتلى 

وجرحى يف �ضفوفهم

جبهة الجوف :

عملية هجومية نوعية 
على مواقع املرتزقة في الهيجة ومصرع 

العشرات منهم بينهم قيادات داعشية

خالل أسـبوع: تنفيذ 10 عمليـات هجومية وقنص 50 جنديًا سـعوديًا ومرتزقًا وتدميـر 23 آلية ومدرعة 
وكسـر 12 زحفـًا ومحاولـة تسـلل ومصيـدة داميـة لضبـاط وجنـود إمارتيني فـي السـاحل الغربي

العدو يعرتف
اأعرتف اعالم العدوان الإماراتي مب�ضرع اأحد �ضباطها برتبة رقيب يدعى " علي خليفة ها�ضل امل�ضماري " بنريان قوات اجلي�ض واللجان ال�ضعبية يف 
جبهة ال�ضاحل الغربي يذكر اأن القوات الإماراتية تعر�ضت مل�ضيدة كربى يف جبهة موزع بعد عملية بطولية نفذها ابطال اجلي�ض واللجان ال�ضعبية 

حيث متكنوا من ا�ضتدراج قوة اإماراتية والق�ضاء عليهم واإحراق مدرعاتهم .. وتواجه الإمارات عملية ا�ضتنزاف كبرية فقبل 
اأ�ضبوع ا�ضتهدفت القوة ال�ضاروخية والدفاع اجلوي بعملية م�ضرتكة قيادة القوات الإماراتية والدفاع 

اجل��وي التابع له��م يف ال�ضاحل من نوع باتريوت باك ٣ وقبل اأم�ض ا�ضتهدفت قيادة 
القوات الإماراتية والدفاع اجلوي مباأرب بعملية م�ضابهة..

على مواقع عيدة الشرقية والغربية واملنصاع وتبة عياش بعملية اقتحام نوعية
 واغتنام أسلحة وصاروخ زلزال 2 يدك جتمعات املرتزقة في الفرضة

جبهة جزيان :

جبهة نهم :

ما تزال جبهة جنران جذوة تتوقد يف حلق العدو 
ف��ال ترتك��ه يهنا بيقظ��ة ول نوم وه��ذا بف�ضل اهلل ثم 
بف�ض��ل اأبطالنا املرابطني من رجال الرجال يف اجلي�ض 
واللج��ان ال�ضعبي��ة الذي��ن جعل��وا من تل��ك اجلبهة 
�ضع��ريا ي�ضاله املعتدون ومرتزقته��م فيحرقون فيه 
م��ع اآلياتهم ومدرعاتهم كما حترتق على النار الفرا�ض 
حي��ث مت  ا�ضته��داف جتمع��ات للجن��ود ال�ضعوديني يف 
موقع��ي ال�ضرفة وال�ضبكة بقذائف املدفعية وكذلك ا�ضتهداف جتمعات مرتزقتهم 
قبال��ة مع�ضكر البقع و �ضرق الأجا�ضر بقذائ��ف املدفعية و�ضيارات الإ�ضعاف تهرع 

للمكان 
كم��ا �ضن��ت الق��وة ال�ضاروخية ق�ضف��اً �ضاروخي��اً ب�ضواريخ 

الكاتيو�ض��ا عل��ى جتمع��ات اجلن��ود ال�ضعودي��ني واآلياته��م يف 
مع�ضك��ر رجال.. اأما حماولتهم للغدر والت�ضلل فحتما م�ضريها الف�ضل اأمام 

يقظ��ة اأبطال اجلي�ض واللجان ال�ضعبية فقد �ض��دوا حماولة ت�ضلل للمنافقني يف 
الجا�ض��ر قبالة منف��ذ اخل�ضراء وبف�ضل اهلل مت م�ضرع وجرح عدد منهم كما مت  

قن���ض جندي �ضعودي ومرتزق يف موق��ع ال�ضبكة وقبالة منفذ اخل�ضراء و 
تدمري اآلية ع�ضكرية �ضعودية بع

ل��و  ومرتزقت��ه  الع��دو  يتمن��ى  كب��ري  كابو���ض  مي��دي   
ي�ضتطيع��ون الفك��اك من��ه ولك��ن اأنى له��م ذل��ك وهم من 
اأوقع��وا اأنف�ضه��م يف ذل��ك الفخ املميت بغبائه��م كما يقول 
املث��ل العربي )ي��داك اأوكتا وفوك نف��خ( فعلى الرغم من 
حماولته��م امل�ضتميتة ومغامراتهم الفا�ضل��ة لأحراز اأي 
تق��دم يف تل��ك اجلبهة اإل اأنه��م ف�ضلوا وخاب��وا وخ�ضروا 
– بف�ضل اهلل – ثم بف�ضل ال�ضمود املنقطع 
الن�ضري لأبطال اجلي�ض واللجان ال�ضعبية 
الذي��ن يلقنونهم كل يوم درو���ض كفيلة باأن 
تتعل��م منها حتى احلمري فم��ن ا�ضتهداف مدفعية 
اجلي�ض واللج��ان ال�ضعبية لتجمع��ات املنافقني 
�ضمال �ضحراء ميدي اإلى تدمري جرافة ع�ضكرية 
ب�ضاروخ موج��ه يف نف�ض املكان تظ��ل جبهة ميدي كما 

عهدها العدو نارا حامية لن يخبوا �ضعريها

جبهة ميدي :  جبهة نجران : 

جنديًا سعوديًا وتدمير دبابة وإحراق 3 آليات أخرىقنـص 15 

السيطرة

للمرتزقة وآلياتهم في زحف فاشل في األجاشر
محرقة كبرى وقصف مدفعي وصاروخي طال مواقع سعودية عدة 
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تعرف الإ�ض��عافات الأولية باأنها اإجراءات طبية ب�ض��يطة وموؤقتة 
يق��وم به��ا ع��ادًة غري املخت���ض طبي��اً مل�ض��اعدة م�ض��اب اأو مري�ض 
للتح�ضني من و�ضعه ال�ضحي، باأدوات ومهارات ب�ضيطة قبل و�ضول 
طاق��م الإ�ض��عاف املخت���ض، اإذ تعتمد الإ�ض��عافات الأولي��ة على فن 
التقنيات ال�ض��رتاتيجية املهمة التي قد تنقذ حياة الآخرين باأب�ض��ط 

واأقل الأدوات.
تطورت جهود التطبيب يف احلروب اإلى اأن ظهرت منظمة ال�ضليب 

الأحمر يف بدايات القرن الع�ضرين يف جنيف، بهدف م�ضاعدة 
اجلنود املر�ض��ى وامل�ضابني يف �ضاحات املعارك، وتتابعت بعدها 
تطورات املجال التي نتجت عنها �ضيارات الإ�ضعاف، وتفعيل تدري�ض 
الإ�ض��عافات الأولية يف ف�ضول درا�ض��ية لتقدمي مناهج مدرو�ضة، ول 

ين�ضى دور احلروب التي حملت الأثر الأهم يف تطوير
مبادئ ومفاهيم الإ�ضعافات الأولية وتدري�ضها:

اإ�ضعاف اإ�ض��ابات الر�ض��ا�ض، وهناك عدة حالت متعددة. تذكر 
هذه الأمور.

 _اأغلب الحيان هناك خمرج للر�ضا�ضة .
  _ املخرج اكرب من املدخل .

  _ املخرج لي�ض م�ضتويا دائما . 
خ�ضو�ضا اإذا ا�ضيب العظم .

  _ النزف الداخلي ومتزق الن�ضجة اأكرب مما تراه عينك .
 خ�ضو�ضا البطنية .

  _ عالمة النزيف الداخلي هو النتفاخ البطني وتغري لون اجللد 
اإلى وردي  وعندما تكون الإ�ضابة جديدة ملم�ض البطن يكون وكاأنك 
ت�ض��ع يدك على كوم من القطن . اأما اإن كانت الإ�ضابة قدمية فيكون 
ملم���ض البط��ن متحجر ولونه بنف�ض��جي عل��ى ازرق . وه��ذا احلال 
ينطبق على منطقة الع�ض��الت اأي�ض��ا فالع�ض��لة �ض��تتقل�ض ويق�ضى 

مكان اجلرح من جراء هذا . 

�ضوؤال : ما الفائدة من هذه املعلومة ؟؟؟؟ 
الفائ��دة ه��ي ا�ض��تطاعتك ملعرفة عمر الإ�ض��ابة يعطي��ك فكرة عن 

كمية النزف التي ح�ضلت . 
 مدخل الر�ضا�ض��ة يك��ون بعر�ض قطر قلم الر�ض��ا�ض اما املخرج 
فاأحيانا يكون بعر�ض قطر الربتقالة .ملاذا ؟؟؟؟ لأن الر�ضا�ضة تدخل 
ب�ض��كل لولبي وعندم��ا تخرج تاأخذ معها ما كان وراءها من ان�ض��جة 
اإل��ى  وتدفع��ه 
اخلارج 

ب�ضكل ا�ضبه بانفجاري ) ينكت اللحم نكت ( 

ملاذا نريد معرفة هذه املعلومة ؟؟؟؟؟ 
نريد معرفتها حتى نبحث عن املخرج ون�ضده بال�ضا�ض املعقم وكل 
مات�ضتطيع فعله هو ان ت�ضع ال�ضا�ض املعقم على اجلرح من املقدمة 

ء اي املدخ��ل واملخ��رج وتربطه . ل تعط امل�ض��اب اي  م��ا
لأن��ك اإن اعطيت��ه م��اء �ض��ينزف اأك��ر وي�ض��بب هذا 

بتوق��ف القل��ب .  تذك��ر لي���ض ب��كل الحوال 
متن��ع الدم من اخل��روج ...م��ع ان هذا هو 
النزي��ف(  وق��ف  )اأعن��ي  كم�ض��عف  هدف��ك 

ن��ا  حيا وقف الدم ي�ض��بب املوت فاأ
تك��ون  وه��ذه 
يف ح��الت 
�ضابات  اإ
الرا�ض . 

اإ�ض��ابات الرا���ض 99% منه��ا قاتلة ولكن احينا ق��د ل تكون . فهنا 
يج��ب ان تكون ح��ذرا ...اإن اأوقفت الدم ميوت ال�ض��خ�ض امل�ض��اب 
وذل��ك لتجمع الدم يف اجلمجمة و�ض��غطه على امل��خ . كل ما يتوجب 
عمله هو ان ت�ض��ع كتفي امل�ض��اب على فخذيك وت�ض��ع ال�ضا�ض على 
اجلرح وبدون �ضغط قوي ) لمتنع الدم من اخلروج ( اإن كان هناك 
م�ضت�ضفى ميداين قريب ينقل امل�ضاب مبا�ضرة اإلى امل�ضت�ضفى .  دائما 
راقب امل�ض��اب !!!!! فقد يتوقف عن التنف�ض فجاأة . لي�ض معنى هذا 

اأنه مات فالقلب ينب�ض لعدة دقائق من بعد توقف التنف�ض . 

اإ�ضابات ال�ضدر بالر�ضا�ض 
اإن اأ�ض��يب ال�ضخ�ض ب�ضدره بر�ضا�ض��ة او طعن مع نزيف �ضديد 
كل ماتري��د ان تعمله هو ان جتلب قطعة من كي�ض بال�ض��تيك وتق�ض 
منه قطعة بحجم كف يدك وت�ضعها على اجلرح وتل�ضقها من ثالث 
اطراف فقط وتدع الطرف الرابع بدون ل�ض��ق حتى ت�ضمح للدم 
باخل��روج ... اإن مل تفعل ذلك امل�ض��اب لن ي�ض��تطيع اأن يتنف�ض 
... واإن اغلق��ت الرب��ع مناف��ذ جمع��ا �ض��يغرق امل�ض��اب بدم��ه 
ومتتلئ الرئتان بالدم �ض��ريعا فتذكر اأترك ق�ض��م بدون ل�ض��ق . 
�ض��ع امل�ض��اب على فخذيك متكاأ على الطرف امل�ضاب ...يعني 
الرئة ال�ضليمة تكون العلى والرئة امل�ضابة اإلى طرف الأر�ض 
. ل تن���ض رفع��ه قليال عل��ى فخذيك حتى ي�ض��تطيع التنف�ض .  اإن 
كان هن��اك خمرج��ا للر�ضا�ض��ة م��ن الظه��ر فباإمكانك ان ت�ض��ع 
ال�ضا�ض على اجلرح كامال ول�ضقه وعليك ان تتجنب ان ت�ضغط 
ب�ض��كل كبري يكون معه موت ال�ض��خ�ض خنقا . اذكر هذه املعلومة 
الخرية ل�ض��ت مقل��ال لقدرات امل�ض��عف ولكن احلالة النف�ض��ية لها 
تاأثريه��ا فانت ل��ن تكون مرتاحا 100% مع �ض��خ�ض قد ميوت بني 

يديك . وللموت رهبة . 

اجل��روح له��ا اأنواع وكل نوع له ا�ض��م وكل نوع له 
طريق��ة �ض��ماد معينة اهم فك��رة وه��ي ان هدفك هو 
اإيق��اف النزي��ف واإنقاذ حياة امل�ض��اب ورفع الق�ض��م 
امل�ضاب ليكون اأعلى من م�ضتوى القلب . هذا ينطبق 
على ج��روح الرا�ض والطراف ولك��ن ماهي النظرية 
جل��روح البطن. �ض��اأتكلم عن جروح البط��ن الآن ْلن 
هذا الق�ضم لت�ضتطيع ان ترفعه فوق م�ضتوى القلب.  
ج��رح عر�ض��ي بالبط��ن يج��ب علي��ك اإغالقه بو�ض��ع 
امل�ض��اب بو�ضع اجللو�ض .  جرح طويل بالبطن يجب 
عليك و�ض��ع امل�ض��اب بو�ض��ع ا�ض��تلقاء م��ع مراعاة 
مراقب��ة التنف���ض يف ح��ال كان امل�ض��اب فاق��د للوعي 
ب�ض��كل عام اإن كان هن��اك نزف فواجب امل�ض��عف هو 
ال�ضغط على اجلرح لإيقاف النزيف .ميكن للعلقة ان 
تتكون بخالل ال�ض��غط ملدة ٣ اإل��ى 5 دقائق.  حالت 
ا�ضتثنائية ليجوز ال�ضغط فيها هي النزف من الذن 
والراأ�ض يف حال وجود ك�ض��ر يف اجلمجمة .  ال�ضخ�ض 
ال��ذي ينزف من الذن ت�ض��عه م�ض��تلق عل��ى الطرف 
الذي ينزف حتى ليتجمع الدم وينحب�ض فانت بهذه 
احلال��ة تريد اأن ت�ض��هل عملية اإخ��راج هذا الدم حتى 

لميوت املري�ض من احتقان يف الدماغ . 
البرت :

 �ضع الق�ضم املبتور يف �ضا�ض معقم نا�ضف وال�ضقه 

حت��ى يك��ون مغلف��ا متام��ا وم��ن ث��م �ض��عه يف كي�ض 
بال�ض��تيكي ومن ثم �ض��ع هذا الكي���ض بكي�ض اكرب فيه 
ثل��ج . اإي��اك ث��م اإياك اأن ت�ض��ع الق�ض��م املبت��ور على 
الثل��ج ب��دون ع��ازل ...فع��ل ه��ذا �ض��يقتل الأن�ض��جة 

وليعود هناك جمال لإعادة الق�ضم يف غرفة العمليات 
.  ل تن���ض ت�ض��جيل التاريخ والق�ض��م املبتور واأ�ض��م 

ال�ضخ�ض على كي�ض الثلج 
واكت��ب نف���ض املعلوم��ات عل��ى جل��د ال�ض��خ�ض 

ويف�ض��ل اجلب��ني مث��ل ف��الن ال�ض��اعة 1:٤5 اإ�ض��بع 
ال�ض��بابة الأي�ض��ر وهذا حتى يقرئ الطبيب اأو رجال 
الإ�ضعاف هذه املعلومة املفيدة لأنه تذكر يا اخي انك 
تبعث ال�ض��خ�ض اإلى م�ضت�ض��فى قد يكون فيه حالت 

مماثلة .
 اإن مل يكن هناك �ض��يئا باجلرح فال�ض��غط املبا�ضر 
ه��و الذي تهدف اإليه ، اما اإن كان هناك م�ض��مارا واأو 
زجاج اأو �ض��ظية او ر�ضا�ض��ة فال�ضغط �ضيوؤدي اإلى 
الإ�ض��اءة فال ت�ض��غط ب�ضكل مبا�ض��ر ولكن اذهب اإلى 

ال�ضريان الذي فوق اجلرح وا�ضغط عليه
  يف ح��الت ال�ض��غط غ��ري املبا�ض��ر اإن كان هن��اك 
ج�ض��ما غريب��ا يف اجل��رح ويب��دو ط��رف من��ه عيان��ا 
للناظ��ر.  العوام عادة اأول �ض��يئ يفعلون��ه عادة هو 
انتزاع هذا اجل�ضم مبا�ض��رة ولكن ب�ضراحة انتزاعه 
ي�ضبب �ضرر للم�ض��اب وال�ضبب هو متزيق الن�ضجة 
الداخلي��ة وخا�ض��ة اإن كان له��ذا اجل�ض��م طرفا حادا 
. عموم��ا ه��ذا اجل�ض��م يكون مث��ل ال�ض��دادة باإناء اإن 

نزعتها ميكن اأن يفرغ هذا الإناء .

  �ضبهت ج�ض��م الإن�ض��ان بالإناء اأو الوعاء اململوء 
بال��دم ، مبعن��ى اآخ��ر اإن نزع��ت اجل�ض��م �ض��ينزف 
املري���ض . اأم��ا اإن ثبت هذا اجل�ض��م ووف��رت للجرح 
حماي��ة �ض��يكون الطبي��ب مرتاح��ا اك��ر للعم��ل م��ع 
امل�ض��اب لأن الطبي��ب يك��ون م�ض��يطرا على اجل�ض��م 
واجلرح وكل خطوة حم�ض��وبة ول جمال للمفاجئات 
.  وليوج��د هناك فرق بني م�ضت�ض��فى ميداين اأو مدين 

فالو�ضع واحد .  
 اجل��ب قطع��ة م��ن القما���ض النظيف املف�ض��ل هو 
الكت��ان الأبي���س اأو اخل��ام  لفه��ا لتكون مثل ق�ض��اط 
اخل�ض��ر كم��ا يقول��ون .  م��ن بعده��ا لف اآخ��ره على 
ي��دك مرة اأو اثنت��ني .  اخلع هذه الدائرة ال�ض��غرية 
الت��ي اأن�ض��اأتها من ب��ني ا�ض��ابعك .  ابداأ بلف الق�ض��م 
الطوي��ل اإلى الداخل ومن ثم لفها اإلى اخلارج ب�ض��كل 
مت�ض��اوي ودائ��ري حت��ى تنتهي هذه قطع��ة القما�ض 
كلي��ا .  اأدخ��ل الط��رف الباق��ي حتت اأو ب��ني القما�ض 
حتى حتافظ على ال�ض��كل املطلوب .  وي�ض��بح لديك 
كعكة من القما�ض ت�ض��تعملها حتى اإن كان هناك عظم 
قد مزق اللحم وخرج اإلى ال�ضطح . هاه ...معنى هذا 
اأن �ضماد الكعكة لي�ض��تعمل لتثبيت اجل�ضم الغريب 
الداخل بالأن�ض��جة ولكن ت�ض��تعمل اي�ض��ا يف الك�ضور 

املفتوحة عندما يخرج العظم .

ثقافة عسكرية

إصابات احلروب - اإلسعافات األولية

ثقافة عسكرية

اجل�������������������روح.. وأن�������واع�������ه�������ا وط������������رق ت���ض���م���ي���ده���ا 

 احلروق أسبابها وأنواعها 
_ انواع احلروق ثالث اول وثاين وثالث . 

حرق درجة اأولى لونه احمر وموؤمل . 
حرق درجة ثانية لونه احمر مع فقاعات مائية وموؤمل جدا . 
حرق درجة ثالثة لونه ا�ض��ود متفحم او ابي�ض وهو ل يوؤمل 
ْلن اجللد قد انتهى ول يوجد اع�ضاب لتنقل المل اإلى الدماغ . 
اله��دف الول للم�ض��عف ه��و تربي��د احل��رق بامل��اء البارد . 
واحذر و�ض��ع الفازل��ني والزيت وال�ض��من اأو اأي �ض��يئ يجعل 
طبق��ة عازلة لهذا احلرق لأنك اإن فعلت هذا تكون قد وبالتاأكيد 
قد ت�ضببت ب�ضرر للم�ضاب . وتذكر بان ل تفقاأ الفقاعات املائية 

لأنك ت�ضبب بالتهابات . 
كل ماتري��ده هو املاء الب��ارد ملدة خم�ض دقائق او اكر حتى 
ي��ربد احلرق من ال�ض��فل يعني م��ن الداخل يعني الن�ض��جة . 
احل��رارة تنحب�ض بالداخل تذكر هذا .  التعقيم من اأهم الأمور 
فا�ضتعمل ال�ضا�ض املعقم . يوجد �ضا�ض خ�ضو�ضي للحرق وهو 
خمتلف عن ال�ض��ا�ض القطني املتعارف عليه ....املتعارف عليه 
يلت�ضق باحلرق خ�ضو�ضا اإن كان اجلرح يطرح مادة البالزما 
. م�ض��ل الدم .  يف هذه احلالة يجب عليك ان يكون عندك مادة 
ا�ض��مها �ض��يلني ت�ض��عها عل��ى اجلرح حت��ى يك��ون باإمكانك فك 

ال�ضا�ض عنه بدون متزيق اجلرح .
وهل احلروق اأو بع�ضها يوؤدي اإلى الوفاة ؟

فاجل��واب هو اأخي الكرمي اإن مل ت�ض��تطع التعقيم فا�ض��تعمل 
انظ��ف �ض��يئ لديك م��ن ال�ض��ا�ض املتوفر ونعم م��ن احلروق ما 
ي�ضبب الوفاة وحل�ضبانها يوجد نظام خا�ض ومعادلة ولكن اإن 
طرحتها لن يقدم اأو يوؤخر ولن تكون مفيدة مب�ض��توى امل�ضعف 

. احل��روق ل��دى الطفال ه��ي اأخطر على احلي��اة منها مقارنة 
بالكبار ، مثال هذا اإن ق�ض��ت ح��رق على بطن رجل كبري بحجم 
ع�ضرة �ضنتمرتات وقارنته بحرق مماثل على نف�ض املكان لطفل 
جت��د ان الطفل يكون حرقه اكرب م�ض��احة مقارنة للحجم الكلي 
جل�ض��مه .اأخطر �ض��يئ على املحروق هو ما ي�ضمى بالإنكليزية 
ديهايدرا�ض��ن يعن��ي انخفا���ض م�ض��توى ال�ض��وائل باجل�ض��م 

واخلطر الثاين هو اللتهابات التي تنتج من منطقة احلرق. من 
بعد تربيد احلرق لمانع من و�ض��ع مرهم م�ض��اد حيوي وهذا 
حل��روق الدرجة الثانية اأم��ا حروق الدرج��ة الثالثة املتفحمة 

فهي بحاجة اإلى طبيب ملعاجلتها . 
مما يفعل��ه العوام وبدون معرفة هو انهم ي�ض��عون الدهون 
مث��ل ال�ض��من العرب��ي والزي��ت اأو الفازل��ني وه��ذا م��ن اأخط��ر 
مايفعله ال�ضخ�ض للمحروق . اأنوه عن هذا الأمر مرة ثانية ْلن 
هذه عادات ملت�ضقة بعقول كثري من النا�ض . اأما ال�ضيئ الآخر 
ال��ذي يفعله الع��وام هو خل��ع مالب���ض املحروق قب��ل التربيد 
وفعل هذا ي�ضلخ جلد املحروق وي�ضببون مب�ضاعفات قد تكون 

خطرية والواجب فعله هو تربيد
اجل��رح بامل��اء واملالب�ض موج��ودة ومن بعد فع��ل هذا يقوم 

الطبيب بعملية ق�ض هذه املالب�ض عن ج�ضم املحروق . 
  م��ن ناحي��ة ال�ض��ماد اأذك��ر ان ال�ض��ريط الال�ض��ق ملعاجلة 
احل��روق ل��ه نوع خا�ض ي�ض��مح بدخول اله��واء اأي اأن اجلرح 
قابل للتنف�ض واي�ض��ا نوع ال�ض��ا�ض له عدة ان��واع ومنها ماهو 
لي�ض ب�ض��ا�ض قطن��ي ولكن قطعة من اجليالت��ني .  تذكر يااخي 

لحتب�ض اجلرح حتى ليتعفن ويننت 
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املناطق العسكرية الرابعة واخلامسة 
تخرج دفع عسكرية ومناورة عسكرية 

احتفل��ت املنطقة الع�ضكرية الرابع��ة بتخرج دفعة ع�ضكرية 
جديدة ومناورة با�ضم " ال�ضهيد ابو حيدر احلمزي ".   

وقد وزع الإعالم احلربي م�ض��اهد اأظه��رت تنفذ اخلريجون 
برنامج تدريبي ج�ضدوا من خالله املهارة العالية يف ا�ضتهداف 
املختلف��ة  بالأ�ض��لحة  املواق��ع  ومت�ض��يط  املدرع��ة  الآلي��ات 
والقنا�ض��ة وانتهاء بال�ض��يطرة على املواقع التي يتمركز فيها 

العدو الفرتا�ضية.

اختتمت بالعا�ضمة �ض��نعاء اإجراءات 
القب��ول النهائي��ة وال�ض��مات ال�ضخ�ض��ية 
بالكلي��ات  لاللتح��اق  املتقدم��ني  للطلب��ة 
والكلي��ة  احلربي��ة  الكلي��ة  الع�ض��كرية، 
البحرية وكلي��ة الطريان والدفاع اجلوي 
رئي���ض  نائ��ب  واأ�ض��اد  2018م...  للع��ام 
هيئ��ة الأركان العام��ة الل��واء الركن علي 
حم��ود املو�ض��كي باجلهود الكب��رية التي 
بذلته��ا هيئ��ة التدري��ب واإدارات الكليات 
والت�ض��جيل  القب��ول  الع�ض��كرية وجل��ان 
واإج��راء  ا�ض��تقبال  عملي��ات  خ��الل 
الختب��ارات للطلبة الراغب��ني باللتحاق 

بالكليات الع�ضكرية.
بالكلي��ات  اللتح��اق  اأن  اإل��ى  واأ�ض��ار 
الع�ض��كرية ميثل فر�ضة اأمام الطالب ممن 
انطبق��ت عليهم �ض��روط القبول من جميع 
املحافظ��ات وذل��ك لاللتح��اق يف الكلي��ات 
الع�ضكرية ونيل �ضرف النتماء للموؤ�ض�ضة 

الدفاعية كطلبة دار�ض��ني ومن ثم �ضباطا 
موؤهل��ني بع��د تخرجهم م��ن الكلي��ات مبا 
ميكنه��م من الإ�ض��هام يف الرتقاء بالقوات 

امل�ضلحة ككوادر �ضابة وموؤهلة.
واأو�ض��ح نائب رئي�ض هيئة الأركان اأن 
فتح الكليات ل�ض��تقبال دفع جديدة ميثل 
حتديا يف ظل ظروف العدوان مبا يج�ض��د 
والع�ض��كرية  ال�ضيا�ض��ية  القي��ادة  اإرادة 
العلي��ا جت��اوز ه��ذه الظ��روف باعتب��اره 
انت�ضارا ي�ضاف اإلى �ضل�ضلة النت�ضارات 
التي تتحقق يف �ض��تى اجلبه��ات يوما بعد 

يوم.
من جهته، اأو�ضح رئي�ض هيئة التدريب 
والتاأهي��ل الل��واء اأحم��د جابر ال�ض��يفي، 
اأن عملي��ات القب��ول واللتح��اق بالكليات 
الع�ض��كرية �ض��ارت بوت��رية عالي��ة وفق��ا 
للوائ��ح والقوان��ني املنظم��ة وبال�ض��روط 
املحددة والتي مت الإعالن عنها يف و�ضائل 

الإعالم.
واأو�ض��ح اأن جل��ان القبول والت�ض��جيل 
ا�ضتقبلت املتقدمني وامل�ضتوفني لل�ضروط 
املحددة من جمي��ع املحافظات الكرتونيا 
ولكل كلية على حدة وبعدها بداأت عملية 
الفرز والتاأكد من ا�ضتيفاء ال�ضروط تالها 
اإجراء الفحو�ض��ات الطبية الالزمة، ومن 
ثم اإجراء الختب��ارات التحريرية ليقابل 
بعده��ا م��ن اجت��ازوا كل املراح��ل الهيئة 
العليا للقبول وال�ضمات ال�ضخ�ضية والتي 

اختتمت اأعمالها اليوم.
كل  اأن  اإل��ى  ال�ض��يفي  العمي��د  ول��ف 
الإج��راءات �ض��ارت مبنهجي��ة ومبهني��ة 
عالي��ة واأن اللج��ان الإ�ض��رافية امل�ض��كلة 
م��ن املخت�ض��ني التزم��ت بكافة ال�ض��روط 
املح��ددة وعملت مب�ض��ئولية، موؤك��دا اأن 
النتائج النهائية للمقبولني �ض��يتم الإعالن 

عنها قريبا يف و�ضائل الإعالم.

اختتام إجراءات القبول النهائية للكليات العسكرية

القيادات الثورية و العسكرية واالستخباراتية  واألمنية 
يدشنون حفل انتصار احلق على الباطل الزهوق

ويف �ضي��اق مت�ض��ل �ضهدت املنطق��ة الع�ضكرية اخلام�ضة تخرج دفع��ه ع�ضكرية با�ضم )) 
ال�ضهي��د ال�ضي��خ حممد ثاب��ت العمي�ض��ي ((.. حيث وزع الإع��الم احلربي م�ضاه��د اأظهرت 
عر���ض ع�ضك��ري لوحدات رمزية م��ن املقاتلني املتخرج��ني، جرى حفل التخ��رج بح�ضور 
رئي�ض اللجنة الثورية العلياء حممد علي احلوثي ونائب وزير الداخلية اللواء عبداحلكيم 
اخلي��وين ورئي�ض ال�ضتخبارات الع�ضكرية عبداهلل احلاك��م وقائد املنطقة اخلام�ضة اللواء 
يو�ض��ف امل��داين وم�ض��وؤول اجلانب ال�ضحي لن�ض��ار اهلل قا�ضم احلمران وع��دد من قيادات 

املنطقة الع�ضكرية اخلام�ضة.

وقفات احتجاجية وقوافل غذائية دعما للجيش واللجان 
وت����واص����ل ح��م��ل��ة رف����د م��ع��س��ك��رات ال��ت��ج��ن��ي��د ب��امل��ق��ات��ل��ني

احمل��اف��ظ��ات 
ت�������ش�������ه�������د :

من�ذ م�ا يق�ارب م�ن الثالث�ة اأع�وام وبالدن�ا اليم�ن تتعر��ش لعدوان 
امريك�ي �ش�عودي، وبتواط�وؤ دويل وعامل�ي، ارتك�ب فيها اب�ش�ع املجازر 
بحق اليمنيني ومار�ش وميار�ش �شيا�شية التجوع لهذا ال�شعب عرب فر�ش 
ح�ش�ار بري وبحري وجوي وغريها من احل�روب الناعمة التي ميار�شها 
الع�دوان بح�ق اليمنيني بكل فئاتهم ومكوناته�م.. كل ما ذكر �سابقا 
وغرية من املمار�سات الهمجية والوح�سية، مل ولن تثني  ال�سعب اليمني 
مبكونات�ه احل�رة املناه�ش�ة للع�دوان يف موا�شلة الت�ش�دي والدفاع عن 
�شيادة وحرية اليمنيون، فا هو ال�شعب يوا�شل اأ�شناد اجلبهات بالرجال 
والقواف�ل الغذائي�ة واقفا خل�ف جماهدي اجلي��ش واللج�ان ال�شعبية يف 

اجلهات، حمبطا كل موؤامرات العدوان ال�شاعية اإلى �شق ال�شف.
هن�ا �سن�ستعر��ش بع�ش م�ن قوافل اجل�ود والعطاء والت�ي كانت اأ�رش 
ال�شه�داء يف �ش�دارة الداعمني ، وك�ذا الوقفات القبلي�ة ودعوات النفري 

العام وغريها من املوا�شيع ذات ال�شلة برفد اجلبهات.

ذمار:  وقفة احتجاجية وقافلة غذائية من 
أسر الشهداء دعمًا للجيش واللجان

بع��د ان بذل��ت الدم ها هي اأ�ض��ر ال�ض��هداء العظماء تب��ذل املال فقد 
نظم��ت اأ�ض��ر ال�ض��هداء مبدينة ذم��ار الي��وم الأربعاء، وقفة حا�ض��دة 
وقافلة مالية وغذائية وفاء لل�ض��هداء ولرفد جماهدو اجلي�ض واللجان 

ال�ضعبية يف خمتلف اجلبهات.
امل�ضاركون يف الوقفة التي ح�ضرها عدد من قيادات ال�ضلطة املحلية 
ومن اأن�ضار اهلل باملديرية ار�ضلوا ر�ضائلهم الى ابطال اجلي�ض واللجان 
ال�ض��عبية مبوا�ض��لة ال�ض��مود والثب��ات يف مواجهة الق��وات الغازية 
ومنافقيه��م ومهيبني بالقوة ال�ض��اروخية للجي�ض واللجان ال�ض��عبية 
والتي غريت موازين احلرب، موؤكدين ا�ضتعدادهم برفدهم مبزيد من 

الرجال واملال والعتاد وال�ضالح والغذاء.
واأعلنت اأ�ض��ر ال�ض��هداء مبدين��ة ذمار خالل جتهيزهم له��ذه القافلة 
عن جهوزيتهم القتالية، ُمبدين ا�ضتعدادهم لت�ضيري املزيد من القوافل 

وموا�ضلة التحرك يف املواجهة رغما عن العدوان واحل�ضار.
كما عقد مبدينة ذمار لقاء ت�ضاوري ملناق�ضة دور العقال والوجاهات 
الجتماعي��ة وال�ضيا�ض��ية والعلماني��ة باملديري��ة يف رف��د مع�ض��كرات 

التجنيد باملقاتلني الأبطال �ضمن القوات امل�ضلحة.

تعز: وقفة احتجاجية 
ألبناء الصلو تنديدًا 

بجرائم العدوان 
والتحشيد ملعسكرات 

التدريب
خرج اأبناء مديرية ال�ض��لو يف حمافظة 
تعز يف وقفة �ض��عبية احتجاج��اً وتنديدًا 
با�ضتمرار العدوان ال�ض��عودي الأمريكي 

وارتكابه للمجازر بحق اأبناء ال�ضعب.
ر�ض��مي  بح�ض��ور  الوقف��ة  واأقيم��ت 
و�ض��عبي، حي��ث األق��ي خالله��ا ع��دد م��ن 
الكلم��ات الت��ي اأكدت عل��ى اإدان��ة اأعمال 
املرتزق��ة والغ��زاة بحق مديرية ال�ض��لو 
ب�ضكل خا�ض واليمن ب�ضكل عام من تدمري 
للبنى التحتي��ة واملرافق احليوية. واأكد 
املتحدث��ون باأن ال�ض��عب اليمني �ض��يبقى 
�ض��امدًا يف وج��ه اآل��ة القتل ال�ض��عودية. 
الوط��ن  اأح��رار  كل  امل�ض��اركون  ودع��ا 
لاللتح��اق بجبه��ات ال�ض��رف وال�ض��مود 
ومع�ض��كرات التدري��ب التابع��ة ل��وزارة 

الدفاع الوطنية.

حجة: وفد إعامي  يزور 
جرحى اجليش واللجان 

باملستشفى اجلمهوري 
ق��ام جمموع��ة م��ن اعالمي��ي حمافظة 
حج��ة  بزي��ارة تفقدية جلرح��ى اجلي�ض 
واللج��ان، حي��ث ع��رب العالمي��ني ع��ن 
الت��ي  بالبط��ولت  وفخره��م  اعتزازه��م 
يقدمها ابطال اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية 
يف خمتل��ف جبه��ات الع��زة وال�ض��رف يف 
مواجه��ة الع��دوان ال�ض��عودي المريكي 

متمنني لهم ال�ضفاء العاجل.
 من جهتهم عرب اجلرحى عن �ضكرهم 
بانه��م  موؤكدي��ن  للزي��ارة  وتقديره��م 
�ضي�ضتمرون يف دفاعهم عن الوطن حتى 
اخرة من دمائهم حتى يتحقق الن�ض��ر 
عل��ى الع��دوان ال�ض��عودي المريك��ي 
الغا�ض��م ويتح��رر كل �ض��رب م��ن ه��ذا 

الوطن .

 حتت �ضعار )انفروا خفافا وثقال ( نفذت قبائل 
عزل��ة املعام��رة مبديرية اجلراح��ي وقفة لإعالن 

النفري العام ورفد اجلبهات باملال والرجال.
ا�ض��تعدادها  عل��ى  املعام��رة  قبائ��ل  واأك��دت 
الفعلي��ة والعملي��ة خلو���ض  للم�ض��اركة  الكام��ل 
غم��ار املواجه��ة والت�ض��دي للع��دوان الأمريك��ي 
ال�ض��عودي والدفاع عن ال�ض��احل الغربي وتقدمي 

الغ��ايل والرخي���ض يف �ض��بيل تطه��ري الأر���ض من 
رج�ض الغزاة املحتل��ني.. واأدانت قبائل املعامرة 
مبديري��ة اجلراح��ي يف وقفته��ا جم��ازر الع��دوان 
الب�ض��عة وامل�ض��تمرة بح��ق الأبري��اء الع��زل من 
املواطن��ني واآل��ة امل��وت العدوانية التي حت�ض��د 
اأرواح الع�ضرات من اأبناء هذا ال�ضعب على مراأى 

وم�ضمع من العامل املتفرج.

احل������دي������دة: أب�����ن�����اء ق���ب���ائ���ل امل����ع����ام����رة مب����دي����ري����ة اجل�����راح�����ي ي���ع���ل���ن���ون ال���ن���ف���ي���ر ال���ع���ام

ب����امل����ال وال����رج����ال ل����رف����د اجل���ب���ه���ات  ف����ي إب  إب: اج���ت���م���اع���ان م���وس���ع���ان 

صنعاء: قوافل غذائية من أسرة شهيد ومن حرائر بني حشيش دعمًا للجبهات

ع��������م��������ران: ق�����اف�����ل�����ة دع���������م ل����ل����ج����ي����ش وال������ل������ج������ان م�������ن أس���������ر ش�������ه�������داء ب�����ن�����ي ح�����ور 

احملويت: وقفة نسائية غاضبة مبديرية 
حفاش تنديدًا باستمرار العدوان

�ضهدت مديرية حفا�ض مبحافظة املحويت وقفة احتجاجية ن�ضوية 
لأمهات ون�ض��اء مركز املديرية تنديدا با�ض��تمرار العدوان ال�ضعودي 
المريك��ي الغا�ض��م وباحل�ض��ار املفرو���ض عل��ى بالدنا لنح��و اربعة 
اع��وام كاملة.. ونا�ض��دت امل�ض��اركات يف الوقف��ة الحتجاجية والتي 
نظمته��ا الفعاليات الن�ض��ائية باملديرية املجتمع الدويل الت�ض��امن مع 
�ض��عبنا فيما يتعر�ض له من حرب ابادة غري م�ض��بوقة يف التاريخ من 

قبل دول النفط العظمى بقيادة ال�ضعودية واأمريكا.

خرج اأبن��اء مديرية املرا�ض��ي مبحافظة 
اجلوف يف وقفة قبلية حتت �ض��عار انفروا 

خفافاً وثقال بح�ضور ر�ضمي وقبلي.
عل��ى  الوقف��ة  يف  امل�ض��اركون  واأك��د 
الوقوف جنباً اإل��ى جنب مع اأبناء اجلي�ض 
واللج��ان ال�ض��عبية يف الدف��اع ع��ن الدي��ن 
الع��دوان  ا�ض��تمرار  مدين��ني  والوط��ن، 

يف ارت��كاب املج��ازر بح��ق اأبن��اء ال�ض��عب 
الب�ض��عتني  اجلرميت��ني  واآخره��ا  اليمن��ي 
بح��ق املدنيني م��ن اأبناء حمافظة �ض��عدة 
مبديريتي باق��م وكتاف.. وتوعد الواقفون 
قوى العدوان بال�ضتمرار يف رفد اجلبهات 
وت�ضطري اأروع مالحم ال�ضمود يف وجه اآلة 

القتل ال�ضعودية الأمريكية.

اجل���������������������������وف: وق������������ف������������ة ق�������ب�������ل�������ي�������ة ألب���������ن���������اء 
امل����������راش����������ي ل�����ل�����ت�����أك�����ي�����د ع������ل������ى ال�����ص�����م�����ود

الديلم��ي  حمم��د  �ض��يف  ال�ض��هيد  اأ�ض��رة  قدم��ت 
مبنطقة بيت العفيف مبديرية ال�ض��بعني يف حمافظة 
�ضنعاء قافلة غذائية ومتوينية لرفد اأبطال اجلي�ض 
واللج��ان ال�ض��عبية يف خمتل��ف اجلبه��ات وذل��ك يف 
الذكرى الثانية لل�ضهيد.. واأكدت اأ�ضرة ال�ضهيد على 
ال�ض��تمرار يف امل�ض��ي يف درب الب��ذل والف��داء على 

خطى ال�ضهيد واأن عطاء املال ياأتي يف �ضياق العطاء 
املتجدد لن�ضرة الدين والذي �ضحى ال�ضهيد بروحه 
م��ن اأجله.. وت�ض��منت القافلة اأ�ض��نافاً متنوعة من 
املواد الغذائية والتموينية جادت بها اأ�ضرة ال�ضهيد 

الديلمي للمجاهدين يف خمتلف الثغور.
كما �ض��ريت حرائر قبيلة بني ح�ض��ي�ض مبحافظة 

�ض��نعاء قافل��ة غذائية وا�ض��عه و متنوع��ة  وماليه 
لأبط��ال اجلي���ض واللج��ان ال�ض��عبية املرابط��ني يف 
جبه��ات الع��زة والكرام��ة . موؤك��دات يف وقفته��ن 
الك��ربى على ال�ض��تمرارية يف رفد اجلبهات بقوافل 
العط��اء واجل��ود والك��رم حتى تطهري كل �ض��رب من 

اأر�ض الوطن من دن�ض الغزاة واملحتلني.

قدمت اأ�ضر �ض��هداء عزلة بني َحِوْر مبديرية 
م�ض��ور يف حمافظة عمران قافلة اإ�ضناد غذائية 

اإلى جبهات ال�ضاحل.
واأب��ت العزلة النائية التي تعاين من �ض��ح يف 

م�ض��ادر الدخل، كل اأ�ضرة فيها اإل اأن تقدم من 
قوته��ا لتجهيز قافل��ة من كرم الب�ض��طاء تتجه 

نحو خمتلف اجلبهات.
واأكد ذوو ال�ضهداء موا�ضلتهم درب اأبنائهم 

ودع��م املجاهدين املرابطني يف ثغ��ور الوطن، 
متوعدين اأمراء اخلليج واأ�ضيادهم الأمريكيني 
باألي��م النتق��ام واأ�ض��ود الأي��ام حت��ى الن�ض��ر 

املوعود لل�ضعب اليمني.

اأقر اجتماع مو�ضع يف مديرية بعدان حمافظة 
اإب برئا�ض��ة وكيل املحافظة �ضادق حمزة البدء 
الع��زة  للمرابط��ني يف جبه��ات  قافل��ة  بتجهي��ز 
وال�ض��رف �ض��د الع��دوان، كم��ا بح��ث اجتم��اع 
اآخ��ر باملحافظ��ة م�ضت��وى تنفيذ حمل��ة التعبئة 
والتجني��د يف القفر واملخادر وحبي�ض وال�ضعر.. 
�ض��دد الجتم��اع على اأهمي��ة التفاعل م��ع حملة 
التجني��د الر�ضم��ي وال�ضتمرار يف ه��ذه احلملة 

وا�ضتكم��ال جتهيز لواء املغاوير الذي اأعلن عنه 
يف الوقف��ة الك��ربى اأثناء تد�ضني حمل��ة التعبئة 
والتجني��د.. ويف �ضي��اق مت�ضل، ناق���ض اجتماع 
اآخ��ر م�ضت��وى تنفيذ حمل��ة التعبئ��ة والتجنيد 
يف القف��ر واملخ��ادر وحبي���ض وال�ضع��ر.. واأق��ر 
الجتم��اع جتهي��ز قافل��ة مالي��ة وغذائي��ة م��ن 
املديري��ات الأربع دعما لأبطال اجلي�ض واللجان 

يف جبهات العزة وال�ضرف .
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ال�ض��عودية ت�ضتنجد بجيو�ض من خارج ارا�ضيها مفارقة ت�ضدم 
بادعاء القوة والأجناز وتعري الأ�ضتعرا�ض الع�ضكري ال�ضعودي 

يف منا�ضبات خمتلفة.
اذ ان انك�ض��اف احلقيقة توؤكد خواء كبريًا يف قدراتها الع�ضكرية 

وامكانياتها من حيث نوعية جنودها.
لي�ض لأول مرة يناق�ض الربملان الباك�ض��تاين مهمة ار�ض��ال قوات 
ع�ض��كرية باك�ض��تانية حلماية ال�ض��عودية او ملهام اخرى من بينها 
الأ�ضت�ض��ارة والتدريب فلمرة جديدة خالل الثالثة اعوام املا�ضية 
يوؤكد الربملان الباك�ضتاين ار�ضال اجلي�ض ع�ضكريني الى ال�ضعودية 
يف مهم��ة تدريبية ت�ض��اورية، لكنه يعقب ان ه��ذه القوات مل تكون 

للم�ضاركة يف اي حرب �ضد اي بلد ا�ضالمي.
تاأكيد الربملان الباك�ض��تاين ياأتي ا�ض��تنادًا الى ت�ض��ريحات وزير 
الدف��اع الباك�ض��تاين ال��ذي اك��د ان��ه �ض��يتم ن�ض��ر اكر م��ن 1000 
جندي يف ال�ض��عودية خالل �ض��هور قليلة لريتفع بذلك عدد اجلنود 
الباك�ضتانيني الى 2٦00 جندي، ويعقب الوزير ان خماوب كثريًة 
من ان ت�ض��بح هذه الق��وات جزاأً من احلرب عل��ى اليمن يف الوقت 

الذي ترف�ض باك�ضتان اي م�ضاركة.
ام��ا م��ا ا�ض��تنتجه حملل��ون ع�ض��كريون باك�ض��تانيون يف �ض��وء 

التعليق على ار�ضال قوات باك�ضتانية الى ال�ضعودية هو ان جي�ضها 
يع��اين من حالة متلمل كبرية جراء خ�ض��ائر كب��رية يف اليمن حالة 

ت�ضتدعي عملية انقاذ ولي�ض ترميم يتوقف عند قوات ا�ضت�ضارية.
مل تعد ال�ض��عودية تراعي ان كان هذه ف�ض��يحة مدوية لقدراتها 
الع�ض��كرية فع�ض��رات التقاري��ر التحقيقية واملخت�ض��ة يف ال�ض��اأن 
الع�ض��كري اعت��ربت تع��ر ال�ض��عودية يف الع��دوان عل��ى اليم��ن 
رغ��م امل�ض��اعدات الك��ربى والتحال��ف ال��ذي ي�ض��اندها انك�ض��اف 
كبري له�ضا�ض��ة ال�ض��عودية ع�ض��كرياً، تقييم يعيد درا�ض��ة متو�ضع 

ال�ضعودية يف اي حرب اقليمية اكرب.
باك�ض��تان جم��ددًا تذك��ر بهرول��ة ال�ض��عودية قبل ثالث��ة اعوام 
للمهمة نف�ضها وتلك ا�ضتغاثة تعيد الكثري من الذكريات على اطالل 

حرب فا�ضلة تخو�ضها ال�ضعودية يف اليمن.
اجل��دل الذي يقفز الى ال�ض��دارة هو حجم الت�ض��ليح و�ض��فقات 
الأ�ض��لحة التي وقعتها ال�ضعودية مع الوليات املتحدة الأمريكية 
وبريطانيا ورو�ض��يا مقابل ه�ضا�ضة وو�ض��ع ال�ضعودية الع�ضكري 
مقارن��ة بجيو���ض دول اخ��رى يف املنطقة، ال ان كانت ال�ض��عودية 
قادرة على اقناع الآخرين ان هذا الأ�ضتنفار وطلب املعونة عملية 

ترفيهية.

عج��زت الم��ارات م��ن حتقي��ق موؤامراتها يف 
املحافظ��ات اجلنوبي��ة اليمني��ة وهو النف�ض��ال 
وال�ض��يطرة على ال�ض��واحل الغربية التي تهدف 
مل�ضالح اقت�ضادية، بل كلما طال امد احلرب زاد 

المر تعقيدًا.
منذ بدء تورط المارات يف حرب اليمن، وثقت 
عد�ض��ة الع��الم احلرب��ي الكث��ري من اخل�ض��ائر 
الماراتية يف العت��اد والعديد، كما وثق العالم 
العربي والغربي اي�ض��اً الكثري من اجلرائم بحق 

املواطن اليمني �ضواء يف ال�ضمال او اجلنوب.
ان�ضاء �ضجون �ض��رية من قبل دويلة المارات 
وعمليات الت�ضفية وبث الفتنة بني اجلنوبيني ما 
هو اّل جزء من اجلرائم الذي ارتكبه الماراتيني 
بح��ق اليمنيني بذريع��ة مكافح��ة الرهاب، لكن 
اله��دف الرئي�ض��ي من ه��ذه اخلطوات م��ا هو اّل 
ت�ض��فية لع��دد م��ن اجلنوبي��ني الح��رار الذين 

يعار�ضون اهداف المارات والتحالف.
لك��ن يف الرد احلا�ض��م من قب��ل اجلي�ض اليمني 
واللج��ان ال�ض��عبية على هذه اجلرائم �ض��واء يف 
اجلن��وب او ال�ض��مال بغ�ض النظر ع��ن القومية 
واملناطقية تعترب انتهاكات لليمن ار�ضاً و�ضعباً.
تلت��زم  مل  الم��ارات  ان  املراقب��ون  وي��رى 

باهدافها املعلنة يف اليمن منذ دخولها يف احلرب 
عل��ى افقر دول��ة العامل وه��و كما يزع��م حترير 
ه��ا اليمن والدفاع عن ال�ض��رعية، ب��ل على مرور 
ثالثة اع��وام من الحتالل للمحافظات اجلنوبية 

ات�ض��حت ان �ض��بب م�ض��اركتها �ض��من حتال��ف 
الع��دوان لتو�ض��يع مرب��ع نفوذه��ا هناك ب�ض��كل 
يتعار���ض حتى م��ع اأهداف هذا التحالف اي�ض��اً 
بال�ض��ل، م�ض��ريا ان هذا ال��كالم ل ينفي اهداف 

التحالف لحت��الل وغزو اليمن ب��ل ان المارات 
ت�ضعى ان تكون يف مقابل ال�ضعودية.

ان الهدف الرئي�ض��ي الماراتي خ�ضو�ضاً بعد 
عودتها جمددًا �ض��من التحالف هو تق�ضيم اليمن 
وتدم��ريه وال�ض��يطرة عل��ى مقدرات��ه وثرواته، 
و�ضاركت يف التحالف حتت �ضعارات كبرية جدا 
ليتح��ول اإلى حمتل نازي فا�ض��ي ميار�ض اأب�ض��ع 

اأنواع اجلرائم �ضد اليمنيني.
وكما ت�ض��ري املعلومات ال�ض��حفية والتقارير، 
م��ن خالل الدع��م القوي ال��ذي تقدم��ه الإمارات 
مالي��ني  وا�ض��تثمار  اجلن��وب،  يف  لالنف�ض��اليني 
وت�ض��ليح  التحتي��ة،  البني��ة  يف  ال��دولرات 
يناي��ر  -يف  وموؤخ��را  النف�ض��الية،  امللي�ض��يات 
املن�ضرم- ال�ض��يطرة على عدن من قبل املجل�ض 
النتق��ايل اجلنوب��ي، ال��ذي يع��د اأداة اأب��و ظبي 
الرئي�ض��ية يف اليمن، تتهياأالإمارات لك�ض��ب ثمار 

عملها و”اإقامة الإمارة الثامنة” لها.
وبح�ض��ب التقاري��ر اإل��ى اأن اأبو ظب��ي اأقنعت 
الريا�ض -املرَبكة بخ�ض��اراتها يف اليمن- بخيار 
الجتاه اإلى تق�ض��يم البلد وفك ارتباط اجلنوب 
عن ال�ض��مال، بدعوى ا�ض��تحالة فر�ض ال�ضيطرة 
عل��ى جميع املحاور واجلبهات، ومن ثم تقا�ض��م 

النف��وذ، لتتكفل ال�ض��عودية باملناطق ال�ض��مالية 
بحك��م تاأثريه��ا احلي��وي عل��ى اأمنه��ا، يف ح��ني 
تفر���ض الإم��ارات ال�ض��يطرة عل��ى املحافظ��ات 

اجلنوبية.
وم��ن املعروف ان البع�ض يعتقدون المارات 
ديني��ة  ايدلوجي��ة  اي  دون  اليم��ن  يف  حت��ارب 
و�ضيا�ض��ية وانه��ا متم�ض��كة فق��ط باليدلوجي��ة 
القت�ض��ادية، هذا هو اخلطاأ، بل ان الماراتيني 
بع��د عودته��م ل�ض��احة اليمن جمددًا در�ض��ت كل 
اجلوان��ب ال�ضا�ض��ية والقت�ض��ادية والديني��ة، 
وت�ض��كيل القوات امل�ض��لحة حتت م�ضمى القوات 
احل��زام المن��ي والق��وات النخب��ة ال�ض��بوانية 
واحل�ض��رمية م��ا ه��و اّل تغي��ري امل�ض��ميات من 
القاعدة وداع�ض والتيارات ال�ضالمية املتطرفة، 
هذا ما �ضهد لها بع�ض القادة واملحللني اليمنيني.
كما ان الماراتيني يقومون بدعم ال�ض��لفيني يف 
تعز و�ضاركوا اي�ضاً يف هذه العمليات، لكن باءت 
هذه العمليات اي�ضاً بالف�ضل الذريع وكان اخرها 
عملي��ات م��وزع يف تعز وخلق اجلي���ض واللجان 
جهنم جلنود الماراتيني واملرتزقة ما تفوق عن 
احراق وا�ض��تهداف اكر م��ن 8 مدرعة اماراتية 

وع�ضرات اجلنود.

تقارير

�ض��بتمرب،  م��ن  ع�ض��ر  احل��ادي  اأح��داث  عق��ب 
واجلن��ون الأمريكي الذي جعل من العامل العربي 
والإ�ضالمي هدًفا لتجربة و”بيع” اأ�ضلحة جديدة، 
�ض��هدت �ض��وق الطائرات بدون طي��ار “الدرونز” 
بو���ض  ج��ورج  د�ض��ن  حي��ث  الفعلي��ة،  بدايته��ا 
الغتيالت بوا�ضطة هذا الأ�ضلوب ال�ضيطاين، على 
حكومات تابعة متاًما لل�ضيا�ضة الأمريكية، واأولها 

باك�ضتان واأفغان�ضتان.
اليم��ن ح�ض��دت ن�ض��يبها م��ن امل��وت الأمريكي 
الطائ��ر اأك��ر مما تتحمل��ه النعو�ض، من��ذ 2002، 
�ض��حايا اأبرياء بالع�ض��رات، منهن ن�ض��اء واأطفال 
وعجائ��ز، بح�ض��ب تقارير ملنظمة العف��و الدولية، 
�ض��قطوا نتيجة الوح�ض��ية الأمريكية، مقابل ب�ضع 
اأ�ض��ماء فقط من امل�ض��تهدفني الفعليني للمخابرات 
املركزي��ة الأمريكية، التي تق��ود عمليات الدرونز، 

ولي�ض وزارة الدفاع كاملعتاد.
البداي��ة م��ع عل��ي عبد �ض��الح، ال��ذي جعل من 
جن��وب اليم��ن مع��رًبا للمجاهدين الأفغ��ان، بعد 
انته��اء دورهم يف احلرب الأمريكية �ض��د الحتاد 
ال�ض��وفيتي، حاًل مل�ض��اكل الدول التي �ض��درتهم يف 
البداي��ة لأفغان�ض��تان، ومل ترغ��ب يف حتمل عبء 
التعام��ل م��ع جماع��ات جهادي��ة م�ض��لحة تتق��ن 
اأ�ض��اليب ح��رب الع�ض��ابات، يف مقاب��ل ح��زم م��ن 
امل�ضاعدات ال�ض��خية ملكافحة الإرهاب، يف �ضورة 

اأموال واأ�ضلحة.
ا�ض��تثمر “�ض��الح”، ال��ذي اأتق��ن لعب��ة التاجر 
ال�ض��اطر، واأودت يف النهاية براأ�ض��ه، بامليلي�ضيات 

اأ�ض��حاب  القاع��دة، �ض��د  اجلهادي��ة، املمثل��ة يف 
نزعات النف�ض��ال يف اجلنوب اليمني وخا�ضة من 
ال�ض��رتاكيني، بالتوجيه والتخويف، ليح�ض��د يف 
النهاية ا�ضتقرار طويل على كر�ضي احلكم، ثم ترك 
بالده تغرق اأمام اأول اختبار حقيقي، بني ال�ضالح 
املتوف��ر يف اليم��ن، والراي��ات ال�ض��وداوية الت��ي 

ت�ضتدعي التدخل الغربي على الدول امل�ضتهدفة.
من��ت القاع��دة وارتبط��ت بحا�ض��نة �ض��عبية، 
بفع��ل ت�ض��امح اأجه��زة النظام، وظ��روف احلرب 
الأهلية، التي اندلعت بني ال�ضمال واجلنوب مطلع 
الت�ض��عينات، لتجد يف غياب الدولة فر�ضة مواتية 
لإحكام ارتباطها بجنوب اليمن، الفارغ مقدًما من 

م�ضروع، الغارق يف وحل اخلروب وال�ضالح.
غ���ض �ض��الح، وم��ن ورائ��ه �ض��يوخ القبائ��ل، 
الب�ض��ر عن الغارات الأمريكية ب��دون طيار، ملدة 
9 �ض��نوات كامل��ة، لقاء م��ا اعتقد اأنه اأم��ن نظامه 
بالكامل، وا�ض��تمرت وترية الغ��ارات التي اتخذت 
من جيبوتي منطلًقا لها تت�ض��اعد طوال عهد بو�ض 
الب��ن، حت��ى جاء اأوبام��ا يحمل املزي��د من املوت 
لليم��ن، حي��ث ارتفعت وت��رية الق�ض��ف مبعدل ٤ 
اأ�ض��عاف، بع��د 2009، يف اإط��ار خط��ط الرئي���ض 
ال�ضابق ملنع تورط قواته يف حروب على الأر�س، 
واعتمدت الإ�ضرتاتيجية الأمريكية على الطائرات 
بدون طيار ب�ض��بب التكلفة، حيث تنعدم اخل�ضائر 
الب�ض��رية للقوى القائمة بالغارات، وتقل التكاليف 

الفعلية عن الن�ضف تقريًبا.
وحتى بعد 2011، ا�ضتمرت الغارات الأمريكية 

يف ا�ض��تباحة اجلن��وب، وق��ال عب��د ربه من�ض��ور 
ه��ادي، الرئي�ض املنته��ي، يف �ض��بتمرب 2012، اإنه 
�ضخ�ض��ًيا فق��ط من مين��ح املوافقة عل��ى كل غارة 
اأمريكي��ة بطائ��رات بدون طيار يف بالده، وو�ض��ف 
الطائ��رات الت��ي يت��م التحك��م به��ا دون احلاج��ة 

لطيار، باأنها “اأعجوبة فنية”!.
ث��ورة الربي��ع العرب��ي يف اليم��ن مثل��ت ال��دور 
الف��ارق يف حياة تنظي��م القاع��دة، فالتنظيم الذي 
ا�ض��تفاد م��ن رخ��اوة الدول��ة ومهادنته��ا يف عه��د 
“�ض��الح”، طور من وجوده لي�ضبح لعًبا رئي�ًضا 
يف م�ض��تقبل اجلنوب، و�ض��الحه الأ�ضا�ض��ي غياب 
الدولة متاًما، واأمكن��ه حتويل الغارات الأمريكية 
اإلى �ضك قبول و�ضط امل�ضلحني من اأبناء اجلنوب، 

ليكت�ضب املزيد من الأر�ضية والتاأثري.
اليمن التي حتارب على جبهة ال�ض��عودية الآن، 
ال�ض��رعية  وموؤ�ض�ض��اتها  الوطن��ي  جي�ض��ها  وراء 
يف �ض��نعاء، تنتظره��ا معرك��ة يف اجلن��وب ل تقل 
�ض��راوة عن معركة ال�ض��مال، فمن ف�ضل يف دخول 
اليمن �ض��يحاول تقطيع البلد بني �ض��مال وجنوب، 
وجرها اإلى معركة ا�ض��تنزاف باجلنوب، يف عك�ض 

لالأدوار فا�ضح وقذر.
ُقدر لليمن اأن تكون الأر�ض التي ت�ض��هد انك�ض��ار 
مملكة املوؤامرات على العامل العربي، وكما ك�ضرت 
�ض��وريا والع��راق، بالأم���ض القريب، ميلي�ض��يات 
داع���ض واأحبط��ت مموليه��ا، فاليمن ق��ادر باأبنائه 
اأكي��د  عل��ى ا�ض��تكمال �ض��فحات انت�ض��ار عرب��ي 

وقريب.

هكذا التحقت ابوظبي مبصائب الرياض باليمن؟ .. 

إن�����������ك�����������اره�����������ا مي�����������ك�����������ن  ال  وح������������ق������������ائ������������ق  إه������������������ان������������������ات 

العدو السعودي يواصل االستنجاد  باجليوش األجنبية في العدوان على اليمن 

االستثمار ف���ي القاع�����������دة
م���������ص���������ري ك���������������ات���������������ب   – ف����������������ؤاد  أح��������م��������د 
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 وق��د ُن�ض��رت اخلرائ��ط الت��ي تر�ض��م م��ا ُي�ضب��ه الق��در 
املاأ�ض��اوي وامل�ضري البائ���ض الذي يته��دد العديد من دول 
املنطق��ة ومنه��ا ال�ضعودي��ة الت��ي تواج��ه ف�ضاًل كب��ريًا يف 
مواجهة كل هذه الظ��روف والتحّديات جمتمعة. فما الذي 
ميك��ن مالحظته حتى ن�ضتطيع اأن نرب��ط بني ما يجري من 
حراك��ات واختالج��ات داخلي��ة وب��ني النتائ��ج املتوقعة، 
وتك��ون الأحك��ام م�ضتن��دة اإلى معطي��ات ووقائع ل جمرد 

افرتا�ضات ومتنيات؟ 

أواًل، في التصّدع الديني
ل اأح��د ي�ضتطي��ع اأن يفه��م من�ض��اأ الكي��ان ال�ضع��ودي 
ودوره وتفاعالت��ه وامتدادات��ه يف مناط��ق متع��ددة من 
الع��امل، م��ن دون اأن يكون مدركاً لطبيع��ة الرتباط بني 
امل�ضت��وى الديني وامل�ضتوى ال�ضيا�ضي. اأي ذاك التحالف 
الق��دمي ب��ني حمم��د بن �ضع��ود وحمم��د بن عب��د الوهاب 
والتاأث��ري ال�ضدي��د لالأخ��ري وفك��ره يف توجه��ات الدولة، 
وهيمن��ة تياره على املوؤ�ض�ضات الدينية الر�ضمية ومتّكنه 
من الإم�ض��اك مبواقع موؤثرة يف املجتمع. مل يكن ملوؤ�ض�ض 
الدول��ة الأول��ى حممد بن �ضعود، اأمام ه��ذه املعادلة، اأن 
يخ��رج عن تعالي��م )الوهابي��ة( خ�ضو�ضاً تل��ك املتمثلة 
والعن��ف  الق��وة  منط��ق  وت�ضوي��غ  التكف��ري،  ب�ضرعن��ة 
والإق�ض��اء والتّو�ضع وكل الأدبي��ات الفقهية والعقائدية 

التي ُتربر الكراهية جتاه الآخر املغاير.
اأهمي��ة املرجعي��ة الدينية العميقة للدول��ة ال�ضعودية 
تكم��ن يف الأفك��ار الت��ي ل تنف��ّك ُت�ضكل املنط��ق الداخلي 
ل�ض��ريورة و�ضلوك وتفكري اليم��ني ال�ضيا�ضي املتطرف يف 
الأ�ض��رة احلاكمة، والت��ي حتّولت مع��ه )الوهابية( اإلى 
اأيديولوجي��ا ته��دد الب�ضرية كله��ا ل امل�ضلم��ني وحدهم، 
وتث��ري الذع��ر واخل��وف يف املجتمع��ات التي تنف��ذ اإليها 
ل املجتم��ع ال�ضع��ودي وح��ده. اإّن التف�ضري ال��ذي قّدمته 
)الوهابي��ة( للدي��ن الإ�ضالمي ذو تاأث��ري خطري يف تعميق 
اخلالف��ات والنق�ضام��ات ب��ني امل�ضلم��ني اأنف�ضه��م داخل 
ال�ضعودية، يف ظل حدوٍد �ضّيقٍة للتفكري وحرية التعبري. 
ول�ضع��ور عدد م��ن الإ�ضالحيني الديني��ني اأّن ال�ضعودية 
)ملغوم��ة( به��ذا املذه��ب. وم��ا ال�ض��ورة ال�ضيئ��ة التي 
اأخذت تنطبع يف الغرب والنتقادات احلادة التي ت�ضدر 
ع��ن الإع��الم الغرب��ي، اإل ب�ضب��ب اخلط��اب العن�ض��ري 
والعدائ��ي ال��ذي مّكن اأف��رادًا ينتم��ون له��ذا املذهب من 
القي��ام بعمليات اإرهابية اأثارت �ضخط��اً وا�ضعاً يف العامل 
كله و�ضّكلت �ضغطاً قا�ضياً على املجتمع والدولة على حّد 
�ضواء. اإلى جانب ه��وؤلء تربز داخل املجتمع ال�ضعودي 
ق��وى مدنّية ا�ضتق��ت قيمه��ا الثقافية من الغ��رب وتنظر 
اإلى الدين بطريق��ة خمتلفة ومعاك�ضة ملا تثريه الوهابية 
ال�ضمولي��ة وموؤ�ض�ضاتها من اأطروح��ات عقائدية وفقهية 
لن ُتف�ض��ي براأيها اإل اأن ت�ضاه��د ال�ضعودية دمار نف�ضها. 
اإذًا بالن�ضب��ة اإلى هذه القوى، فاإّن المتيازات وال�ضلطات 
الديني��ة الوا�ضعة الت��ي يتمتع بها رج��ال الدين �ضرت�ضو 
عل��ى ا�ضط��راب جمتمع��ي حتم��ي، وتعار���ضٍ وا�ض��ٍح 
يف التوّجه��ات ب��ني املجموع��ات املختلف��ة الت��ي ت�ضع��ر 
بهواج���ض حقيقية ح��ول هويته��ا الدينية، كم��ا �ضيوؤدي 
ال�ضراع داخل املجال العمومي والتناف�ض على ملئه اإلى 
ته�ّض��م ال�ضي�ضتام الديني والثقايف املعمم واإلى بروز اآخر 

يتّدبر اأمر التحّولت والأو�ضاع اجلديدة.

ثانيًا، في التصّدع القبلي
اإحدى مفارقات الدولة ال�ضعودية التناق�ض بني هويتني 
متعاك�ضت��ني. الهوي��ة القبلي��ة والهوية الوطني��ة. الأولى 
اأبوي��ة، حمافظ��ة، تقليدية، قدمي��ة ِقدم البادي��ة. والثانية 
طارئ��ة، ترم��ي اإل��ى الدخ��ول يف احلداث��ة نظام��اً و�ضلوكاً 
وقيم��اً. وبينما تتجه الهوية الوطنية اإلى تعزيز ح�ضورها 
بالنفت��اح عل��ى اأ�ضالي��ب احلي��اة اجلدي��دة والتفاعل مع 
الأنظم��ة والعل��وم احلديث��ة، تن�ض��رف الهوي��ة القبلي��ة 
اإل��ى تر�ضي��خ مفاهي��م واأدوات بدائي��ة حمافظ��ة يف اأمناط 
العي���ض والعالقات الجتماعية املرتبط��ة بالعائلة واملراأة 
والع��ادات... اإل��خ. وعليه ف��اإّن النظام الجتماع��ي يتميز 

برتكيب اجتماعي نف�ضي متناق�ض.

إحدى مفارقات الدولة السعودية التناقض بني 
هويتني: الهوية القبلية والهوية الوطنية

فه��و يتاأل��ف من خلي��ط مت�ض��ارب من العالق��ات والقيم 
املذهبي��ة واملناطقي��ة والعائلي��ة التقليدي��ة م��ن جان��ب، 
وم��ن عالقات وبن��ى اجتماعية م�ضتحدثة م��ن جانب اآخر، 
وينعك���ض ذل��ك بو�ض��وح يف مظاه��ر احلداث��ة والعم��ران 
واملقتني��ات لكن م��ع الحتف��اظ بالبنّية القبلي��ة التقليدية 
م��ن دون م�ّض. فقد ن��رى تغرّيًا يف ال�ض��ورة ولكن اجلوهر 
على حال��ه، وتتجلى مظاهر احل�ض��ارة احلديثة يف بع�ض 
اأ�ضكاله��ا املادية فيبدو املجتمع متطورًا لكّنه يف الواقع باٍق 
على حقيقته الأولى. مما ل �ضك فيه اأّن اأحد عوامل الت�ضادم 
املقبل��ة يف املجتمع ال�ضعودي يكمن يف التناق�ضات النف�ضية 
والجتماعي��ة والقت�ضادي��ة وال�ضيا�ضي��ة الت��ي ت�ضببه��ا 
النزوع��ات املتعار�ضة بني النتماء اإل��ى الوطن والنتماء 
اإل��ى القبيل��ة. اإّن الذي يحدث الآن ه��و ت�ضبث ال�ضعوديني 
بولءاتهم القبلية وتقدميها وتف�ضيلها على الولءات التي 
تنبني على اأ�ض�ض اإن�ضانية اأو فكرية اأو وطنية، وقد ظهرت 
مع��امل ذلك ب�ض��كل خطر عل��ى الف�ضائي��ات الت��ي انت�ضرت 
كالفط��ر وك��ل واحدة منه��ا جته��د لإب��راز اخل�ضو�ضيات 
القبلية ومتايزاته��ا عن بع�ضها البع�ض، ما يّدل على ف�ضل 
املح��اولت التحديثية الت��ي اأرادت اأن ت�ضعد بالإن�ضان يف 
ه��ذا البلد من م�ضتوى القبيلة اإلى م�ضتوى الأمة، واإخفاق 
الدول��ة يف �ضه��ر املجتم��ع ونقل��ه من حال��ة الب��داوة اإلى 
حال��ة احل�ضارة. لذل��ك يعي���ض املجتمع ال�ضع��ودي اأزمة 
حت��ّول حقيقي��ة يف ظل هيمن��ة و�ضط��وة الأنظم��ة القبلية 
املوازي��ة يف قوتها وح�ضورها نظام الدولة الر�ضمي. حالياً 
ت�ضه��د ال�ضعودية ع��ودة خطرية اإل��ى الع�ضبيات القدمية 
وُترف��ع من جديد الراي��ات القبلية. وقد تك��ون مهرجانات 
ال�ضع��ر وم�ضابق��ات الإب��ل من اأ�ض��ّد املناف�ض��ات التي تربز 
فيها النزع��ات القبلية التي تع��ادل يف خطورتها املخدرات 
بح�ضب و�ض��ف اأحد الباحثني الجتماعيني. اأّما يف الإدارة 
ف��اإّن املح�ضوبي��ات والو�ضاط��ات ه��ي احلاكم��ة، واآلي��ات 
التوظي��ف تقوم على انتم��اء الأفراد اإل��ى الأرومة القبلية 
نف�ضه��ا اإّما من ب��اب التفاخر واإّما يف �ضبي��ل تكري�ض النفوذ 

واحلفاظ على المتيازات.
بي��د اأّن ذل��ك كله يع��زز و�ض��ع التخلف بال��ذات، فيهدد 
الوح��دة الداخلي��ة وين��ذر بانق�ضام��ات عمودي��ة واأفقية، 
ويعم��ل عل��ى تر�ضي��خ ال�ضتقطاب ب��ني القبائ��ل، ويخلق 
ق��وى  امل�ضال��ح، ون�ض��وء  لت�ض��ارب  املوؤاتي��ة  املناخ��ات 
ا�ضتقاللي��ة تري��د ر�ض��م �ض��كل املجتم��ع عل��ى وح��ي قيمها 

وطموحاتها.

ثالثًا، في التصّدع الطبقي
م��ن ال�ضع��ب اأْن ُي�ض��ّدق امل��رء اأّن دول��ة كال�ضعودي��ة 
الت��ي تعترب من اأغنى دول املنطق��ة، ولديها اأقوى اقت�ضاد 
يف ال�ض��رق الأو�ض��ط، ومتل��ك ث��اين اأك��رب احتياط��ي للنفط 
يف الع��امل، وملي��ارات ال��دولرات م��ن الودائ��ع يف البنوك 
اخلارجية، ويدخ��ل اإليها ماليني امل�ضلمني �ضنوياً يجعلون 
خزينتها ممتلئة على الدوام، ي�ضل م�ضتوى الفقر فيها اإلى 
25% بح�ضب بع�ض التقديرات غري الر�ضمية. اأي ما يعادل 
5 ماليني اإن�ضان من اأ�ضل 21 مليون عدد �ضكان ال�ضعودية. 
والوا�ض��ح اأّن م�ضكلة توزيع الروة والعوائد النفطية هي 
الت��ي اأّدت اإل��ى تفاقم معدلت الفقر، كم��ا اأّن �ضيوع الف�ضاد 
امل��ايل والإداري بني اأفراد الأ�ضرة املالكة على نطاق وا�ضع 
ه��و الذي ي�ضبب حالة من ال�ضخ��ط والتذمر خ�ضو�ضاً بني 
ال�ضباب العاطلني عن العمل الذين ت�ضل ن�ضبتهم اإلى اأكر 
م��ن 12%وهي ن�ضبة مرتفعة يف بلد ُتهدر موارده على بذخ 
الأم��راء وحوا�ضيه��م. ول��ول بع�ض م��ا تن�ض��ره ال�ضحافة 
الغربية ع��ن هيمنة الطبقة احلاكمة عل��ى مقدرات الدولة 
ومنط عي�ضها وما ت�ضرفه على متعها يف الداخل واخلارج، 
ول��ول بع���ض التغريدات الت��ي ين�ضرها املغ��ّرد ال�ضعودي 
الجتماع��ي  التوا�ض��ل  موق��ع  عل��ى  »جمته��د«  ال�ضه��ري 
»توي��رت« عن خباي��ا واأ�ض��رار العائل��ة احلاكمة مل��ا اأمكن 
التع��ّرف اإلى حجم امل�ضارفات امله��ول حلفنة اأوليغار�ضية 
قليلة ت��رث املال وتغدقه على ملذاته��ا و�ضهواتها من دون 

وجه حق وبعيدًا عن اأي رقابة وحما�ضبة ق�ضائية.
ي�ض��رب املغ��ّرد »جمته��د« مثاًل عل��ى ترف اأح��د اأفراد 
الأ�ضرة احلاكمة وهو الأمري حممد بن نايف خالل زياراته 
ال�ضتجمامي��ة اإلى اجلزائ��ر مرات ع��دة يف ال�ضنة مع عدد 
�ضخم م��ن املرافقني، فيقول: »اإّن تكلف��ة الرحلة الواحدة 
ل تق��ل عن 500 ملي��ون ريال �ضعودي تت�ضم��ن م�ضاريف 
النقل واملع�ضكرات واملعي�ضة اإ�ضافة، للتكلفة والأهم وهو 
بخ�ضي�ض جرالت اجلزائ��ر«. واأو�ضح »جمتهد«، اأّنه اإذا 
ك��ان ب��ن نايف يرتدد ٣ اإل��ى ٤ مرات يف ال�ضن��ة، فاإن تكلفة 
رحالت��ه للجزائ��ر ت��رتاوح بني ملي��ار ون�ض��ف ومليارين. 
واأردف قائ��اًل: »يف اإحدى الليايل بع��د اإعداد مائدة الع�ضاء 
)الت��ي تكل��ف ماليني( ق��رر ابن ناي��ف فجاأة رم��ي الطعام 
والنتق��ال ملك��ان اآخ��ر حي��ث اأُعدت مائ��دة اأخ��رى بنف�ض 
التكلفة«.. اإّن غياب العدال��ة الجتماعية وتنامي الفوارق 
الطبقي��ة داخ��ل ال�ضعودي��ة بات يه��دد الأم��ن الجتماعي 
عل��ى نحو مرع��ب، خ�ضو�ضاً اإذا ما علمن��ا اأّن اأحد اأ�ضباب 
نقم��ة الفقراء وا�ضتعدادهم حلم��ل ال�ضالح اأو النخراط يف 
جماع��ات عنفية يعود اإلى غي��اب التنمية املتوازنة وف�ضاد 
احلك��ام. وب��دًل م��ن اأن ت�ضعى الدول��ة لتوزي��ع املداخيل 
بطريقة مت�ضاوية، وترفع العوائق اأمام املواطنني احلائلة 
دون تكافوؤ الفر�ض، وتق�ضي على الإجحافات والت�ضنيفات 
امل�ضتن��دة اإلى خلفية قبلية اأو مذهبية، وتكافح الهدر املايل 
بجدي��ة، وحتّد م��ن نفقات البذخ والرتف عل��ى امل�ضوؤولني 
الكب��ار، فاإنها جلاأت اإلى جمموعة من الإجراءات التق�ضفية 
وال�ضرائبي��ة الت��ي تطال ال�ضرائح املتو�ضط��ة والفقرية ما 
يعن��ي اأّن النزاعات املجتمعية ب�ضب��ب ات�ضاع الفجوة بني 

الأغنياء والفقراء قادمة ل حمالة.

رابعًا، في التصّدع الطائفي
م��ا تدعو اإليه احلكوم��ة ال�ضعودي��ة يف مواقفها العلنية 
م��ن وحدة ال�ضع��ب ومواطنّي��ة الأف��راد وم�ضاواتهم اأمام 
القان��ون ونظرته��ا الرعائّي��ة احلمائّي��ة ل��كل م��ن يحم��ل 
اجلن�ضية ال�ضعودية، يقابله دعوات مناق�ضة من املوؤ�ض�ضة 
الديني��ة الر�ضمي��ة ع��رب و�ضائ��ل اإعالمها املختلف��ة، اأو من 
خ��الل امل�ضاج��د واملناب��ر الدعوي��ة، وحت��ى ع��رب املناهج 
التعليمي��ة يف املدار�ض واملعاه��د واجلامعات التي تت�ضمن 
ب�)الوهابي��ة(  تدي��ن  ل  الت��ي  الطوائ��ف  لأتب��اع  تكف��ريًا 
وحلّي��ة دمائه��م واأمواله��م، و�ض��وًل اإل��ى ع��دم اعتبارهم 
مواطن��ني كما هو ح��ال بع�ض رجال الدي��ن املت�ضددين مع 
ال�ضيع��ة. واق��ع النف��ي والإق�ض��اء والتهمي�ض اأم��ر اأ�ضيل 
داخ��ل املجتمع ال�ضعودي، ومل يك��ن يوماً مرتبطاً بظروف 
املنطق��ة والتناح��رات املذهبية املتفاقمة فيه��ا، فالطوائف 
الزيدي��ة والإ�ضماعيلية وال�ضوفي��ة وال�ضيعة املنت�ضرة يف 
ال�ضعودي��ة كان��ت دائم��اً معزولة وحمروم��ة، وميار�ض يف 

حقه��ا اأب�ضع اأنواع الت�ضنيف ال�ضيا�ضي والديني والإداري 
واملناطق��ي. وم��ا كان لأبناء هذه الطوائ��ف على مدى عمر 
الدول��ة اأن ي�ضع��روا اأنهم مواطنون اأ�ضيل��ون كبقية اأفراد 
ال�ضع��ب. ال�ضع��ور بالدوني��ة واله��وان واخل��وف �ضع��ور 
م��الزم لكل من انتمى له��ذه الطوائف. ل حرية كاملة لهم يف 
ممار�ض��ة عقائدهم و�ضعائرهم. ل اإمكانية مفتوحة لدرا�ضة 
بع���ض الخت�ضا�ضات العلمية. لي�ض متاحاً لهم اأن يدخلوا 
بع�ض الأ�ض��الك ال�ضيا�ضية والع�ضكرية. ث��م اإّن الإح�ضا�ض 
باأّنهم عمالء للخارج واأّنهم مراقبون من قبل اأجهزة الدولة 
الأمني��ة، ُي�ضكل م�ض��درًا لياأ�ضهم وغربته��م يف وطنهم. لقد 
ر�ّضخ��ت )الوهابي��ة( جمموعة من الأفك��ار املتحاملة على 
ه��ذه الطوائ��ف، ووّفرت بيئة مالئمة لنم��و دعاة متطرفني 
اأو ملكّي��ة، وه��و م��ا ي�ض��ع  تنا�ضره��م �ضرعّي��ة اأمريّي��ة 
فك��رة املواطنة اأم��ام التبا�ض عظي��م. وطامل��ا اأّن الوهابية 
ت�ضتك��ره احل��وار ول تر�ض��ى م��ن الآخ��ر اإل الن�ضي��اع 
الكام��ل مل�ضيئته��ا، فمعنى ذل��ك اأّن ل اأب��واب للتفاهم، واأّن 
املواجهة مع هذه الطوائف )ال�ِضركية( هي احلتمية الآتية 
ول��و بعد ح��ني. يف احلقيق��ة اإّن القي��ادة ال�ضعودية عندما 
ترك��ت للوهابية بن��اء الت�ض��ورات والهويات ع��ن الأفراد 
واجلماع��ات الطائفي��ة، فاإّنه��ا تك��ون ارت�ض��ت موا�ضل��ة 
النح��دار يف اأنظومته��ا ال�ضيا�ضي��ة و�ضّرع��ت الأب��واب ل 
اإلى التع��ازل اجلغرايف والثقايف والدين��ي فح�ضب، بل اإلى 
توترات وا�ضطرابات داخل �ضفينة يتم تخريبها وهي على 

ظهر بحر هائج.

خامسًا، في التصّدع السياسي
ينوء ال�ضعودي��ون حتت وطاأة �ضلطة ملكية ا�ضتبدادية 
تتنك��ر بلبو���ض الدين وتزع��م خدمتها للحرم��ني ال�ضريفني 
يف مك��ة املكّرمة واملدينة املنورة. وه��ي يف احلقيقة �ضلطة 
ُتغّل��ب م�ضاحله��ا ال�ضخ�ضي��ة عل��ى حري��ات املواطن��ني 
��ب نف�ضها ممثل��ة لإرادة اهلل  وحقوقه��م الأ�ضا�ضي��ة، وُتن�ضّ
وحلقيق��ة تعلو على ال�ضي��ادة ال�ضعبي��ة، فتبني جمموعة 
م��ن التدابري الت��ي حتّد م��ن ال�ضغوط املجتمعي��ة، وتبّث 
يف احلي��اة العام��ة م��ن الدعاية م��ا ينا�ض��ب قدا�ضة احلكم 
واملل��ك. داخ��ل ه��ذا البل��د ف��اإّن الدميوقراطي��ة وامللكي��ة 
تتنا�ضب��ان الع��داء. الدميوقراطي��ة كما يق��ول الفيل�ضوف 
الكن��دي ت�ضارلز تيل��ور: »هي �ضيا�ضة الع��رتاف بالآخر« 
وال�ضلط��ة يف ال�ضعودية ل تع��رتف اإل بوجودها. الآخر يف 
نظره��ا هو املطيع لويل الأم��ر اأ�ضاب اأم اأخط��اأ، واخلروج 

عليه كفر.

ينوء السعوديون حتت وطأة سلطة استبدادية تتنكر 
بلبوس الدين وتزعم خدمتها للحرمني الشريفني

يف  والقان��ون  القان��ون،  �ضلط��ة  ه��ي  والدميوقراطي��ة 

ال�ضعودية اإرادات ورغبات ملكية ح�ضرًا. والدميوقراطية 
املكّون��ات  ب��ني  وتفاع��ل  وانفت��اح  ثقاف��ات  تن��وع  ه��ي 
واجلماعات، ويف ال�ضعودية ثقافة اأحادية يجب التزام كل 
املكون��ات واجلماعات باأ�ضولها ومبادئها. والدميوقراطية 
ه��ي حري��ة اختي��ار احلاكم��ني م��ن قب��ل املحكوم��ني، ويف 
ال�ضعودية احلكام يتوارثون احلكم اأباً عن َجّد ومُينع على 
ال�ضع��ب الدخول يف نقا�ضات �ضيا�ضي��ة واجلدال يف �ضخ�ض 
»اخت��اره اهلل«. والدميوقراطي��ة تعن��ي اأحزاب��اً وتعددية 
�ضيا�ضية، والأحزاب يف ال�ضعودية �ضقاق وُفرقة واهلل يحب 
العت�ضام! والدميوقراطية وع��ي باملواطنّية وحقوقها يف 
العدال��ة واحلرية وامل�ض��اواة، ويف ال�ضعودي��ة املواطنّية 
تعني الولء والطاعة للمِلك. والدميوقراطية تعني حقوقاً 
للمراأة وم�ضارك��ة يف احلياة العامة، واملراأة يف ال�ضعودية 
اأََم��ة مملوك��ة ل تق��در على �ض��يء. اإذًا ل �ض��كل للدولة ول 
وظيف��ة لها اإل ما حت��دده العائلة احلاكم��ة. ل د�ضتور ول 
قوانني اإل ما توافق عليه الذات امللكية. ل اأكرّية اأو اأقلّية 
تطالب بحقوق اأو تعرت�ض على اإجراءات وممار�ضات لأّنه 
ل وج��ود ل�ضيء ا�ضم��ه اأكرّية واأقلّية حت��ى بات املواطن 
حت��ت �ضرب��ات التدج��ني وال�ضغ��ط والإك��راه والرتغيب 
واملحاباة، قانع��اً بالي�ضري من ال�ضل��م والأمن، ومكتٍف من 
احلرية والكرامة بال�ضيء الذي ل يعر�ضه لع�ضف ال�ضلطة 

وجربوتها.
الدول��ة ال�ضعودية كما اأُن�ضئت نظ��ام منغلق على ذاته، 
تاأبى على اأحد الدخول اإليه، ول ُي�ضمح لأحد القرتاب من 
دائرة القرار ال�ضيا�ضي. لك��ن الزمن بعد »الربيع العربي« 
زمن حت��ولت وتغي��ريات وخرائ��ط وغوي��ات �ضخ�ضية. 
ف��اإذا عج��زت الق��وى املجتمعي��ة والقبلي��ة والطائفية عن 
اإحداث فجوة يف هيكل ال�ضلطة، فاإّن املناف�ضات بني الأمراء 
�ضت�ضطل��ع ب��دور خلخل��ة الن�ض��ق ال�ضلط��وي القائ��م منذ 
عه��ود. اإذ تتجه الأنظار يف هذه املناف�ضات بني )املحمدين( 
حمم��د بن �ضلم��ان وحممد بن نايف اإل��ى ا�ضتقطابات داخل 
موؤ�ض�ض��ات احلك��م واأجهزت��ه الأمني��ة، واإل��ى تعبئ��ة يف 
النفو���ض �ض��د خ�ض��م يقي��م يف العق��ول ويتح�ّض��ر للربوز 
واملواجه��ة ب�ض��كل علني. وعل��ى ما حتمله ه��ذه املناف�ضة 
م��ن اأخطار ُت�ض��اف اإلى جمموع��ة امل��اآزق الداخلية، ومع 
التف�ّض��خ ال��ذي يطال طبق��ة الأمراء الطاحم��ني يف الدخول 
اإلى حظرية ال�ضلطة، وت�ضارب امل�ضالح جراء التعقيدات 
امل�ضتج��دة حول �ضيغ التمثي��ل ال�ضيا�ض��ي وكيفية توزيع 
احل�ض���ض عل��ى ف��روع العائل��ة احلاكم��ة، والختالفات 
العميقة يف مقاربة الأزمة الأخطر املهددة للكيان ال�ضعودي 
وج��ودًا ودورًا اأي احل��رب الدائ��رة �ض��د اليم��ن، وم��ع 
التعار�ضات احل��اّدة يف امل�ضهد الإقليم��ي والدويل وموقف 
الإدارة الأمريكي��ة اجلديدة جتاه النظ��ام ال�ضعودي، فاإّن 

ال�ضعوديني اأمام اأزمة حكم ل راّد لها.

تاريخية

السعودية.. الكيان الذي أوشك أن ُينهي خدمته التاريخية

يف ظ��ل ه��ذه �لت�سّدع��ات ال ميكن �لتنبوؤ �إال مبحرق��ة مقبلة ميكن لها �أن ت�ستع��ل بوقود ديني، قبلي، طبقي، طائف��ي، �سيا�سي. كما 
�أنن��ا �أمام بحر هائج م��ن �الأزمات �خلارجية تتالطم فيه �لعالق��ات و�لتنازعات و�لت�سويات و�مل�سالح و�لتحالف��ات وُت�سكل �ختبار�ً هو 
�الأ�ش��د عل��ى �لكيان �ل�شعودي، خ�شو�شًا مع تر�ج��ع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية عن دور �حلام��ي �إال �شمن �شروط وظروف مغايرة عن 
�ل�شاب��ق. فهل �شيجعل ذل��ك كله من �ل�شعودية بلد�ً يو�شك �أن ُينه��ي خدمته �لتاريخية. ولو ُعدنا �إلى �ب��ن خلدون يف عو�مله ل�شقوط 
�ل��دول، من �حتكار �ل�شلطة، �إلى ف�شاد ع�شبيتها عندم��ا تنت�شر روح �ملناف�شة يف �ال�شتيالء عليها. وعندما تنهمك �لقيادة �حلاكمة يف 
�لرتف و�لر�حة و�لدعة، وي�شعف �الإنتاج، �أو بعبارة �أخرى عندما تتعر�ض �لعنا�شر �الأ�شا�شية �أي )�جلند، �ملال، �لعدل( �إلى خلل، فاإّن 

�لدولة، كما يرى �بن خلدون، حتمًا �شاقطة!

خ���������������ال����������������ش���������������ة

ينطب�ق عن�وان كت�اٍب للدكتور زكي جنيب حممود »جمتمع جدي�د اأو الكارثة« على املجتمع ال�سع�ودي متامًا. جمتمع يعاين على 
اأقل تقديٍر من ت�شّدعات خم�شة ُت�شكل جميعها عوامل انهيار الكيان ال�شعودي يف امل�شتقبل: ت�شّدع ديني، ت�شّدع قبلي، ت�شّدع 
طبقي، ت�سّدع طائفي وت�سّدع �سيا�سي.. فكيف اإذا اأ�سفنا اإلى ذلك كله ما توّرطت به ال�سعودية من حروب مبا�رشة وغري مبا�رشة 
يف كل م�ن اليم�ن و�سوريا والعراق، وما حملت�ه رياح امل�سالح ال�سرتاتيجي�ة والأيديولوجيات الدينية م�ن م�ساريع تق�سيمية اأو 
دجمّية تهدد جغرافية هذا البلد، بع�شها ي�شتند اإلى روؤية جيو�شيا�شية جديدة للمنطقة تبّنتها جمموعة من الدول الغربية وعلى 
راأ�سه�ا الولي�ات املتحدة الأمريكية، والبع�ش الآخر يقوم على اإظهار احلد الأعلى من طموح اجلماعات الإ�سالمية التكفريية ل �سّيما 

»داع�ش«، يف �سياق اإجراءاتها ل�سم الأرا�سي التي ت�ستويل عليها يف دولة مرتامية الأطراف ُتعيد اأجماد )اخلالفة الإ�سالمية( الغابرة.
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القّوة العسكرية اليمنية من الردع إلى املواجهة االستراتيجية ضد التحالف السعودي 

عل�������������������������ي الش������������������مري
هن��اك مثل عربي ق��دمي يقول من ن�ض��اأ على �ضيئ �ضاب علي��ه، فالفكر 
الوهاب��ي ن�ضاأ وترعرع يف اأح�ضان اجلا�ضو�ضي��ة الربيطانية، متخذًا من 

التخريب والقتل ال�ضمة البارزة له...
هن��اك مثل عربي ق��دمي يقول من ن�ض��اأ على �ضيئ �ضاب علي��ه، فالفكر 
الوهاب��ي ن�ضاأ وترعرع يف اأح�ضان اجلا�ضو�ضي��ة الربيطانية، متخذًا من 
التخري��ب والقتل ال�ضمة البارزة له، وما مذكرات اجلا�ضو�ض الربيطاين 
“همف��ر” م��ع موؤ�ض�ض احلرك��ة الوهابية حممد بن عب��د الوهاب يوم 
اإلتقى به لول مرة يف الب�ضرة هي خري دليل على نهج الوهابية املعادي 
لكل املذاه��ب والديان الخرى، ومن الب�ضرة ب��داأت العالقة بني الفكر 
الوهاب��ي ووزارة امل�ضتعم��رات الربيطاني��ة واأنيطت ب��ه مهمة زعزعة 
كي��ان الدول��ة العثمانية لغر���ض اأ�ضقاطها، واملهمة الثاني��ة هو الق�ضاء 
عل��ى املذاه��ب ال�ضالمي��ة الخ��رى املوج��ودة يف اململك��ة ) املذاه��ب 
ال�ضني��ة الربعة، ا�ضاف��ة اإلى مذهب المامية الثن��ا ع�ضرية والزيدية 
وال�ضماعيلي��ة( واتفق حمم��د بن عبد الوهاب مع حممد بن �ضعود على 
اأن يوؤ�ض�ض��وا كي��ان دول��ة وهابية، فب��دوؤوا بتطبيق الفك��ر ال�ضال بدءا 
م��ن جند..  اب��ن �ضعود هو احلاك��م ال�ضيا�ضي والع�ضك��ري كونه ميتلك 
النف��وذ يف جند وحممد بن عبد الوهاب املر�ض��د الروحي واملفتي للكيان 
اجلدي��د والتمويل امل��ادي ياأتي م��ن بريطانيا العظم��ى يف وقتها، واأول 
عم��ل قاموا به هو احت��الل �ضبه اجلزيرة العربي��ة والإح�ضاء والكويت 
واحلجاز واليمن وعمان، ويف حمالتهم هذه يقومون بقتل كل من يعتنق 
غ��ري الفكر الوهابي، متخذين من اإحي��اء ال�ضنة والقراآن وعدم العتماد 
عل��ى املذاهب ال�ضنية الربعة، وهدم قبور جمي��ع الأولياء وال�ضحابة 
وهدم حتى اجلوامع التي عليها النقو�ض والزخارف �ضعارات يختبئون 
وراءها، وكاأمنا القراآن الكرمي اأو�ضى بقتل الآخرين وانتهاك حرمة بني 

الب�ضر؟ فاأي اإ�ضالم يعرفون و اأي �ضعارات يرفعون؟
بعدها احتل��وا مدينة كربالء عام 1801م وهدم��وا قبة قرب احل�ضني 
عليه ال�ضالم ويف عام 188٣ احتلوا مكة واملدينة..... ويف حمالتهم هذه 
كان��وا يفر�ضون الفكر الوهابي على ال�ضكان بق��وة ال�ضيف، ولي�ض بلغة 

الإقن��اع واملجادلة العلمية، متخذين م��ن التكفري والتع�ضب والطائفية 
والره��اب الفكري منهجا لهم لب�ضط فكرهم، وعلى اأثرها انتقم ال�ضيعة 
ل�ضحاياهم فقاموا بقتل عبد العزيز بن حممد بن �ضعود زعيم الوهابيني 

ال�ضيا�ضي وقائدهم وهو ي�ضلي يف م�ضجد الدرعية...
ويف ع��ام 1818 جنح��ت القوات امل�ضري��ة بقيادة اإبراهي��م با�ضا من 
حما�ض��رة الدرعي��ة عا�ضمة الدول��ة الوهابية واحتاللها وق��د ا�ضت�ضلم 
عبد اهلل المري الوهابي واأعدم يف اإ�ضطنبول �ضنة 1819م. وانتهت بذلك 
حقب��ة مظلم��ة من احلك��م الوهابي املعادي ل��كل التوجه��ات ال�ضالمية 
احلقيق��ة.. ويف نهاي��ة الدول��ة العثماني��ة، تاأ�ض�ضت من جدي��د يف اأوائل 
الق��رن الع�ضري��ن )1902 - 19٣2م ( الدول��ة الوهابي��ة حت��ت قي��ادة 
عب��د العزيز بن �ضعود موؤ�ض�ض اململك��ة ال�ضعودية احلديثة، واأول عمل 
دم��وي ق��ام به هو املذبح��ة الدموية الرهيب��ة التي اأقامها �ض��د ال�ضيعة 
م��ن قبيل��ة �ضمر يف منطق��ة حائل، والت��ي كانت واقعة حت��ت �ضلطة بن 
ر�ضي��د التي اأقامه��ا يف املنطقة الو�ضط��ى) جند( تاركهم عل��ى عقيدتهم 

من ب��اب الت�ضامح املذهبي، بينما عبد العزيز اآل �ضعود ا�ضتخدم وجود 
اأولئ��ك ال�ضيعة مربرًا دينياً له للحرب عليه��م وقتلهم ومن جاورهم من 
املذاهب الخ��رى.. الفكر الوهابي حديث العهد بالن�ضبة لباقي املذاهب 
ال�ضالمي��ة املمت��دة بجذوره��ا اإلى اأكر م��ن األف عام، اأم��ا كيف اأ�ضبح 
ه��ذا الفكر ال�ضال هو املهيم��ن على ال�ضاحة ال�ضعودي��ة ويحكمها دينيا 
و�ضيا�ضي��ا؟ وه��ل ه��و الفك��ر ذو الكري��ة يف اململكة؟ ومن ه��و يحميه 
ويرعاه؟ هذه ال�ضئلة وغريها نرتكها للقارئ الكرمي وحلرية التفكري... 
فالوهابي��ة ورغم ما عملته م��ن املجازر الدموية �ض��د املذاهب الخرى 
فه��ي تعت��رب القلي��ة بالن�ضبة للمذاه��ب الخرى املوج��ودة يف اململكة، 
فالإ�ضماعيلي��ة القريب��ة اإلى املذه��ب ال�ضيعي الثني ع�ض��ري موجودة 
يف جن��ران، والزيدي��ة هي الخرى القريبة اإل��ى ال�ضيعة الثني ع�ضرية 
موج��ودة يف جي��زان، والوهابية من �ضكان اململك��ة موجودون يف بريدا 
والق�ضي��م والريا���ض. وال�ضوفي��ة ) احلنفي��ة موج��ودة يف احلج��از. 
وال�ضيعة الثنا ع�ضرية يف املنطقة ال�ضرقية احل�ضا والقطيف( ورغم كل 

هذا فاملذهب الوهابي املدعوم من حكام اململكة هو امل�ضيطر، لن جمل�ض 
�ضورى الدولة وجمل�ض الفتاء يتم تعيينهما من قبل امللك، ول حرية يف 
اتخ��اذ القرار والإفتاء اإل مل�ضلحة املل��ك، وكان المري بندر بن �ضلطان 
ه��و من يغ��ذي �ضيا�ضة الت�ضعي��د املفتعلة �ضد ال�ضيع��ة وبقية املذاهب 
م��ن اأجل ت�ضفيتها بالقمع وال�ضطهاد، وهذا هو دين العائلة املالكة من 
اأول ن�ضاأتهم واإلى يومنا هذا، متخذين من �ضعارات التقارب بني الديان 
واملوؤمترات التي رعوها وعقدوها و�ضيلة للت�ضرت على جرائمهم التي ل 

تتوقف �ضد الب�ضرية عموماً وامل�ضلمني خ�ضو�ضاً...
ويف �ضبعيني��ات القرن املا�ضي ي�ضهد الع��امل كله على ال�ضعودية وما 
اأنتجت��ه م��ن الفك��ر املدمر املتمث��ل ب��ن لدن وطالبان، وم��ا جرته على 
ال�ضع��وب من ماأ�ضي وويالت، ويف ف��رتة �ضدام ح�ضني، قدمت الوهابية 
الدعم الكبري لإذكاء نار احلرب املجنونة بني البلدان الإ�ضالمية، والتي 
راح �ضحيته��ا املالي��ني ب��ني قتي��ل ومعوق ومفق��ود. ويف ف��رتة ما بعد 
�ضق��وط �ض��دام ح�ضني وحلني يومنا هذا، تبق��ى الوهابية هي من تتاآمر 
عل��ى النظ��ام اجلديد يف الع��راق وجتّند وتر�ض��ل القطعان م��ن البهائم 
اجلهادي��ة اإل��ى الع��راق لالمع��ان والتفنن يف قت��ل العراقي��ني الأبرياء، 
وزعزعة الأمن وال�ضتقرار يف العراق و�ضورية ودول املنطقة باأ�ضرها.

وم��ا ن�ضمع��ه اليوم م��ن قتل وت�ضري��د للمدني��ني يف كل م��ن باك�ضتان 
وافغان�ضت��ان والع��راق وليبي��ا و�ضورية هو نت��اج الفك��ر الوهابي وما 
متخ�ض عنه من حركات التطرف املنت�ضرة يف عاملنا املعا�ضر، ول عالج 
ملر�ض التط��رف هذا، اإل بعالج النظام يف اململك��ة وكبح جماح التطرف 
الدين��ي من خالل اإق��رار مبداأ التعاي���ض على اأ�ضا���ض املواطنة وتعزيز 
الح��رتام املتب��ادل بني ك��ل املذاه��ب ال�ضالمية املوج��ودة على اأر�ض 
اململك��ة، ع��رب تعزيز احلوارات واللق��اءات امل�ضتمرة فه��ي الكفيلة باأن 
تخف��ف من �ضدة الحتقان املذهبي والتوت��ر الطائفي يف اململكة والعامل 
باأ�ض��ره لأن اململك��ة هي احلا�ضن��ة الرئي�ضية لكل ال�ض��رور التي ت�ضيب 
الب�ضري��ة يف العامل، وهذا يتطلب جهد اأممي ودويل لإقناع حكام اململكة 
بتغي��ري نهجه��م من خ��الل اإعط��اء احلري��ات يف اململكة، وكذل��ك تغيري 
�ضيا�ضته��ا العدائي��ة جت��اه املذاهب الخ��رى والتي تنعك���ض �ضلبا على 

املذاهب يف الدول الخرى...

اململكة الوهابية.. مهد القتل و التكفير

تقرير /زينب فرحات

جت��اوز ع��دوان التحال��ف ال�ضع��ودي – الماراتي- 
الأمريكي عامه الثالث على التوايل �ضد ال�ضعب اليمني، 
دون حتقي��ق اأه��داف حقيقية ت��ويف تطّلع��ات التحالف 

ال�ضعودية.
الريا���ض بات��ت حُت��رج حلفائه��ا يف اخل��ارج بفع��ل 
اجلرائ��م الوح�ضّي��ة التي ُترتك��ب يومياً بح��ق املدنيني 
العّزل، اإنها تدخل حرباً مبئات املليارات من الدولرات 
اخلدماتي��ة  واملراك��ز  العام��ة  املن�ض��اآت  لت�ضته��دف 
والأبني��ة! ويف املقاب��ل عاج��زة ع��ن يّل ذراع اليمني��ني 
اأو ك�ض��ر �ضوكته��م، اإذ اأن الق��وة ال�ضاروخي��ة للجي�ض 
واللج��ان ال�ضعبية ال��ى جانب حركة اأن�ض��ار اهلل تتقّدم 
ول زال التكتي��ك يحم��ل بطياته الكثريم��ن املفاجاآت، – 
اليمني بطبيعته متاأيّن ع�ضكرياً – لذا فاإن هذا الأمر كفيٌل 
باإزع��اج حلفاء الريا�ض يف اأمريك��ا واأوروبا الأمر الذي 
ينبئ ب�ضّد خناق ال�ضعوديني عندما حتني نقطة ال�ضفر.

إحباط مشروع احلرب األهلية في اليمن 
لق��د اأُحبط اإلى غري رجع��ة م�ض��روع الريا�ض للفتنة 
وت�ضع��ري احلرب الأهلية يف اليم��ن بعدما ف�ضل “وكالء 
ال�ضعودي��ة” يف تغيري املعادلة ال�ضيا�ضي��ة داخل اليمن 
ل�ضالح اأجندة “ال�ضعودي��ة” وحلفائها، وبعدما رف�ض 
ال�ضعب اليمني اخلنوع حتت العباءة ال�ضعودية وبعد 
اإحب��اط كل حم��اولت ال�ضعودية بردع ق��وة اأن�ضار اهلل 
رغ��م ا�ضتعار احلرب الطائفية التي خا�ضتها ال�ضعودية 
حياله��م. لقد بذل��ت كل م��ا يف و�ضعها ملحاول��ة �ضر�ضنة 
العالق��ات ال�ضني��ة – ال�ضيعية يف اليم��ن وذلك بت�ضوير 
اأن�ض��ار اهلل عل��ى اأنه��م ق��وة ع�ضكري��ة تابع��ة لطه��ران 
يعملون وفقاً لتنفيذ اجندة ايرانّية تهدف الى ال�ضيطرة 
عل��ى باب املندب، ل بل ت�ضعى الى اإق�ضاء كل املكونات 
احلزبي��ة اليمني��ة، فيم��ا �ض��ّورت ك��ل م��ن املجموعات 
الرهابي��ة كداع���ض وتنظي��م القاعدة عل��ى انهم حماة 
الطائف��ة ال�ضني��ة، بغية ح�ض��د جماهري ُمطّبل��ة جلرائم 
املتطرف��ني ومن ث��م خلق فتنة طائفية ب��ني الطرفني. يف 
املقاب��ل عّظمت م��ن وجود بع���ض ال�ضخ�ضيات والقوى 
احلزبية التي تدور يف فلك العدوان ال�ضعودي وحلفائه 
اأمث��ال عب��د رب��ه من�ض��ور ه��ادي، اآل الأحم��ر وح��زب 
ال�ض��الح، كم��ا اأظهرت اجلي���ض على اأنه م��واٍل للذراع 

اليمن. “ال�ضعودي” يف 

طموحات الصبّي الّشقي بعيدة عن الواقع 
اليم��ن  “ال�ضع��ودي” يف  الطائف��ي  امل�ض��روع  ف�ض��ل 
بالوق��ت الذي اعتلى فيه �ضلمان بن عبد العزيز “كر�ضّي 
العر�ض”، حي��ث �ضرع الأخري وابن��ه “املتهور”، عدمي 

اخل��ربة ال�ضيا�ضي��ة حمم��د بن �ضلم��ان للظه��ور مبظهر 
القّوة ال�ضاربة وبالتايل ار�ضاء قاعدة جماهريية �ضعبية 
متين��ة لذلك الجن��از التاريخي )اإ�ضق��اط اليمن(، ومن 
جهة اأخرى تقدمي اوراق اعتماد لدى القيادة الأمريكية 
ق��د تنفعه��م يف امل�ضتقبل بالتوازي م��ع طموحات حممد 
ب��ن �ضلم��ان الالحم��دودة . لق��د مت��ادى كالهم��ا باأحالم 
اليقظ��ة ح��ني اعتقدا اأن الأم��ر �ضينتهي بثالث��ة اأ�ضابيع 
فق��ط ومن ث��م �ضيت��م تقوي�ض وج��ود اأن�ض��ار اهلل ولف 
ال�ضعب اليمني حتت اجللباب ال�ضعودي. اأكر من ذلك 
ب��رت اأي حرك��ة توعوّي��ة نه�ضوية يف اجلزي��رة العربية 
م��ن �ضاأنه��ا اأن تغري معادلة الهيمن��ة لالأبد وتقلب عر�ض 
الفراعنة عل��ى روؤو�ضهم، اإل اأنه حينما عجزت الغارات 
اجلوية للط��ريان “ال�ضعودي” ع��ن ا�ضعاف املقاومة، 
ب��داأ العدوان يف �ضرب اهداف مدنية على عك�ض ما رّوج 
له الوج��ه الآخر للعدوان، اأي و�ضائل الإعالم املرتامّية 
عل��ى اأق��دام ال�ضجرة امللكّي��ة باأنها �ضرب��ات عن طريق 
اخلطاأ. جتاه��ل حممد بن �ضلمان ك��ل الن�ضائح الدولّية 
الت��ي قدمت اإلي��ه. البداية كانت م��ع الربيطانيني الذين 
اأبلغوه باأنها حرب��اً خا�ضرة، ثم ن�ضحوه باخلروج منها 
مبّك��رًا قب��ل اأن تتعّقد الأمور، حت��ى اأن الأملانيني قّدموا 
الي��ه روؤي��ة ا�ضرتاتيجي��ة ب��اأن احل��رب الربي��ة تعن��ي 
الوق��وع يف امل�ضتنق��ع، واأخريًا ق��ّدم الأمريكيون وجهة 

نظر مماثلة مفادها اأن هذه احلرب بال اأفق.

عدوان التحالف “السعودي” ينتقم من 
املدنيني

 بل��غ ع��دد ال�ضحاي��ا اليمني��ني خ��الل 1000 يوم من 
احلرب ٣5٤15 ما ب��ني �ضهيد وجريح بح�ضب ما اأكدته 
وزارة حق��وق الإن�ض��ان يف 29 اأغ�ضط���ض املا�ض��ي، هذا 
واأن عدد املدنيني الذين توفوا جراء العدوان واحل�ضار 
2٤٧ األ��ف مواط��ن نتيج��ة انع��دام الأدوي��ة وانت�ض��ار 
الأوبئ��ة و�ض��وء التغذية واأمرا�ض الف�ض��ل الكلوي. كما 
دّم��رت حت��ى الآن 82٧ مدر�ض��ة ومعه��د، 118 من�ضاأة 
جامعي��ة، و٣0 من�ضاأة اإعالمية، ٣01 م�ضت�ضفى ومرفقاً 

�ضحي��اً و1٦8٤ من�ض��اأة حكومي��ة و1٧٤ حمطة ومولد 
كهرب��اء وغريه��ا الآلف م��ن املن�ض��اآت املدني��ة بح�ضب 
اإح�ض��اءات ال��وزارة. ويعي���ض الي��وم اأكر م��ن ن�ضف 
ال�ضع��ب اليمن��ي حت��ت خ��ط الفق��ر وباأو�ض��اع �ضحية 
وتعليمي��ة �ضيئة للغاية بفعل احل�ضار الربي والبحري 
واجل��وي ال��ذي ت�ضرمه ق��وات التحالف وم��ن �ضخرية 
الق��در تّدعي الأخرية باأنها اأنفقت من العام 2015 حتى 
الع��ام 201٧ ملي��ارات ال��دولرات يف اليم��ن مل�ضاع��دة 
ال�ضع��ب اليمني! �ضحيح لق��د راأينا ذلك جي��دًا يف الفقر 
املدقع ال��ذي حّل باليمني��ني وانت�ض��ار املجاعة و�ضيوع 
الأمّية وتف�ّضي الكول��ريا والدفترييا! ياأتي كل ذلك دون 
الركون ال��ى اي ح�ضابات ع�ضكرية من �ضاأنها النظر الى 
ج��دوى احلرب. “ال�ضعودية” الي��وم تخو�ض حرباً بال 
اأف��ق وبال اأهداف، هي اأ�ضبه باإف��راغ غيظ الهزمية اكر 
من��ه تكتيكاً حربّياً، لقد ادرك اجلمي��ع بعد مرور 1000 
ي��وم على احل��رب اأن اليم��ن اأر�ضية موحل��ة تغرق بها 

ال�ضعودية على مهل.

أبطال اجليش واللجان يضربون األعداء بيد من حديد 
يف املقاب��ل جن��د اأن ق��ّوة اجلي���ض اليمن��ي واللج��ان 
ال�ضعبية تتعاظ��م بالرغم من احل�ضار الربي والبحري 
واجل��وي وبالرغ��م م��ن الق�ض��ف اجلائ��ر والع�ضوائ��ي 
عل��ى ال��دوام، فبح�ض��ب تقري��ر ن�ضرت��ه قن��اة امل�ضرية 
التابع��ة لأن�ض��ار اهلل، جاء في��ه ان “اجلي���ض واللجان 
ال�ضعبية متكن��وا من تدمري 15٦9 اآلية ع�ضكرية وثماين 
قطع بحري��ة كما اأ�ضقطت الدفاع��ات اجلوية 29 طائرة 
لتحالف الع��دوان، فيما اأطلقت الق��وة ال�ضاروخية ٤5 
�ضاروخ��اً بالي�ضتياً خالل العام 201٧”. واأ�ضار التقرير 
اإل��ى اأن “الدفاعات اجلوية للجي���ض واللجان ال�ضعبية 
اأ�ضقطت 29 طائ��رة لتحالف العدوان منها طائرتني اإف 
1٦ وطائ��رة اإف 15 وطائرة تايفون وطائرتني اأبات�ضي 
وطائرة بالك هوك وطائرة هيلوكابرت وطائرة مروحية 
اأخ��رى وطائ��رة اإم كي��و 9 بالإ�ضاف��ة اإل��ى 19 طائ��رة 
ا�ضتطالع. كما ذكر التقرير اأن القوة ال�ضاروخية اأطلقت 

اأي�ضاً خالل الفرتة نف�ضها 29٣ �ضاروخاً حملياً وتكتيكياً 
توزع��ت عل��ى٦2 �ض��اروخ زل��زال1 و109 �ضواري��خ 
زل��زال2، وع�ضرة �ضواريخ �ضم��ود وخم�ضة �ضواريخ 
واأربع��ة �ضواري��خ  ال�ضرخ��ة  ال�ضرخ��ة1 و�ض��اروخ 
ال�ضرخ��ة ٣، و٣8 �ض��اروخ اأوراغ��ان، و5٧ �ض��اروخ 
غ��راد و�ضبعة �ضواري��خ اأخرى. وبح�ض��ب التقرير فاإن 
ال�ضعبية متكنت  واللجان  باجلي�ض  القنا�ضة  “وحدات 
خ��الل الع��ام 201٧ من قن���ض ٣99 جندي��اً �ضعودياً و 
189٤ مرتزق��اً، ه��ذا على اأر�ض اليمن اأم��ا خارجها فقد 
�ضّط��ر اأن�ضار اهلل واملقاومون اليمني��ون اأبرع بطولتهم 
باإ�ضتهداف مطار “امللك خالد” بالريا�ض يف �ضهر نوفمرب 
املا�ض��ي ب�ضاروخ بالي�ضتّي “بركان Η2″اأ�ضاب هدفه 
بدق��ة عالية. بالإ�ضافة اإلى ا�ضته��داف اجلي�ض واللجان 
ال�ضعبي��ة ملق��ر ق�ضر اليمامة يف الريا���ض عرب �ضواريخ 
بالي�ضتية و�ضل��ت الى عقر الق�ضور ال�ضعودية. اجلدير 
بالذك��ر ه��و اأن هذا الق�ضر ذو طابع �ض��ّري للغاية حيث 
تنعق��د فيه الإجتماعات املغلقة ب��ني الدول العربّية عدا 
ع��ن اأن توقي��ت ا�ضته��داف الق�ضر خالل انعق��اد جل�ضة 
م��ع قيادي��ني قطريني ج��اوؤوا حلل الأزم��ة النا�ضبة بني 
يك��ون م�ضادف��ة!  اأن  “ال�ضعودي��ة” وقط��ر، ل ميك��ن 
فه��ذا اإن دّل عل��ى �ض��يء اإمنا ي��دل على دّق��ة املخابرات 
اليمنّي��ة ودلي��ٌل وا�ض��ح على اخ��رتاق اجله��از الأمني 
ال�ضعودي للو�ض��ول الى مثل هذه املعلوم��ات ال�ضرّية، 
كم��ا متكن املقاتلون اليمنيون موؤخرًا من ا�ضقاط طائرة 
حربي��ة �ضعودية من طراز تورني��دو بريطانية ال�ضنع. 
مفاج��اآت.. وكم��ا جرت الع��ادة اأن نرى املقات��ل اليمني 
�ضر�ض��اً على اجلبه��ة، عدا عن اأنه �ضدي��د التاأيّن، ل يربز 
جمي��ع اأوراق��ه دفع��ًة واحدة اإمن��ا على ع��ّدة دفعات، 
م��ا بات مفروغ��اً منه الي��وم ه��و اأن “ال�ضعودية” باتت 
وجه��ُة مفتوحة لل�ضواري��خ اليمنّية ول جدال يف الأمر. 
وبح�ض��ب م�ضادر ع�ضكري��ة مقربة من اليم��ن اأفادت اأن 
�ضالح اجلو وبطاري��ات الدفاع اجلوي ا�ضتطاعت اإنتاج 
نظ��ام �ضاروخي حملي الّت�ضني��ع دخل اخلدمة حلماية 
الغربي��ة  ال�ضمالي��ة  واملحافظ��ات  �ضنع��اء  العا�ضم��ة 

م��ن الغ��ارات اجلوي��ة “ال�ضعودي��ة”. حيث ج��اء ذلك 
بالتزام��ن مع ا�ضقاط اليمن لطائ��رة “�ضعودية” مقاتلة 
م��ن ط��راز اإف-15 كانت تغري على �ضنع��اء يف 8 يناير 
2018، فيما �ضبق ذلك النباأ ب�ضاعات قليلة اإعالن �ضالح 
اجل��و اليمني عن ا�ضقاطه مقاتلة حربية اأخرى متعددة 
املهام القتالية من طراز تورنيدو. امللفت يف الأمر هو اأن 
ال�ضعودية ل تتجراأ على اته��ام اليمنيني ب�ضكل مبا�ضر، 
امنا تن�ضب تلك الجن��ازات الع�ضكرية الى ايران! رغم 
اأن اليراني��ني باأنف�ضه��م يقول��ون �ضراح��ًة ل عالقة لنا 
يف الأم��ر، – ل �ض��يء يدع ايران للك��ذب – هذا ما ي�ضري 
ال��ى ان ال�ضعودي��ة ل زالت حتت ه��ول ال�ضدمة! كيف 
ذلك وقواتها الع�ضكرية مع��ّدة امريكّياً واوربياً باأحدث 
الطائرات احلربية والإ�ضتطالعّية، وباأف�ضل ال�ضواريخ 
و�ضتى الذخائر، كيف ميكن ملقاومة �ضعبية ذات قدرات 
ع�ضكرية متوا�ضعة ان ت�ضل �ضواريخها الى الريا�ض يف 
ظل احل�ضار! طبعاً هذا غري مفهوم اأبدًا بالن�ضبة اإلى اآل 
�ضع��ود، ول يخفى على “ال�ضعودي��ة” اليوم اأن اليمني 
يقاتل ب�ضرا�ضة ع��ن موطنه وب�ضالبة وبباأ�ٍض �ضديدين، 
ي�ضتمّد عزم��ه من حّقه امل�ضروع بالدف��اع، ومن التزامه 
باأخ��الٍق ا�ضالمّية م�ضّرفة ظهرت يف اكر من مو�ضع كان 
اأبرزها جتّن��ب ا�ضتهداف املدني��ني بال�ضواريخ املطلقة 
ال��ى الريا���ض، وال�ضتعداد لدفع تعوي�ض��ات اخل�ضائر 
املادي��ة اذ ُثبت اأنها اأحلقت ال�ض��رر مبنازل املواطنني، 
وعليه ف��اإن اليمن لليمنيني فق��ط، ل “لل�ضعوديني” ول 

الإماراتييني ول الأمريكيني.

ختامًا.. 
ال�ضعودية اليوم، عالقة يف منت�ضف الطريق ل ميكنها 
الرتاج��ع حتى ل تفقد م��اء وجهها اأمام ق��وى التحالف 
املحل��ي والدويل، كما انه��ا ل ميكنها التقدم نحو حتقيق 
اكر مم��ا تفعله الي��وم، اي اإرتكاب املج��ازر اجلماعّية 
وتدمري املن�ضاآت املدنّي��ة والدينية، يف املقابل فاإن ثبات 
وب�ضالة املقاومني اليمنّي��ني وتو�ضع حلبة احلرب نحو 
ا�ضته��داف الريا���ض ومناط��ق ا�ضرتاتيجي��ة يف العم��ق 
“ال�ضع��ودي” يفر���ض قّوة ان�ضار اهلل عل��ى ال�ضاحة، 
وهذا من �ضاأنه ن�ضف اأي خيار �ضعودي بت�ضكيل حكومة 
جدي��دة دون وجود ان�ضار اهلل الذي بات مكوناً ا�ضا�ضياً 
يف الدول��ة، واآخ��ر م��ا ميك��ن توقع��ه او بالأح��رى ما ل 
يجري يف احل�ضبان هو تخلي حركة اأن�ضار اهلل واللجان 
ال�ضعبية عن ال�ضاح��ة اليمنية “لل�ضعوديني” يف الوقت 
ال��ذي تتعالى في��ه ا�ضتغاثات الريا�ض ب��كل الو�ضاطات 
اخلارجي��ة لإخراجها م��ن امل�ضتنقع ال��ذي غرقت فيه.. 
ول��ن ينفعه��ا بعد اليوم رف���ض التوجه اإل��ى ت�ضوية مع 
املكون��ات ال�ضيا�ضية يف الداخل اليمني و�ضتقبل �ضاغرة 

خيارات القوى وال�ضعب اليمني.
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عندما ت�ض��دق مع اهلل، وتهت��دي بهديه، يعطيك طاقات كثرية 
واإمكانيات جتعل دورك وا�ضعاً جدًا.

لذل��ك نق��ول يف بداية املو�ض��وع: ب��اأن النا�ض عندم��ا يكونون 
متحرك��ني يف عم��ل، ل يكون��وا يحتقرون اأنف�ض��هم ب��اأن ما معهم 
�ضخ�ض��يات ]ما معنا العامل الفالين والعامل الفالين، وفالن وفالن 
وال�ض��يخ الف��الين واملثق��ف الف��الين والكات��ب الفالين وال�ض��حفي 
الف��الين …. اإل��ى اآخره[ ل، اإفهم باأن الإ�ض��الم هو بداأ على هذا 
النح��و، عباقرة قري�ض اأولئك هم تهاووا يف الأخري، الأ�ض��خا�ض 
الذي��ن كان��وا يف نفو�ض��هم �ض��عاف ويراه��م الآخ��رون �ض��عافا 
ويراهم ل �ض��يء فعال اأ�ض��بحوا هم عباقرة، اأ�ض��بحوا اأذكياء، 
اأ�ض��بحوا اأقوي��اء، واأ�ض��بح الكبار الذي��ن كانوا يرون اأنف�ض��هم 
باأنه ما ميكن ي�ض��تقيم هذا ال�ض��يء وما هم فيه، عندهم ما ميكن 
ينج��ح حممد وما هم فيه اإذ علي��ه اأن يتقبلهم باإمالءات من فوق 
ويكون هذا الدين متاأقلماً مع م�ضاحلهم، اإذا اأراد اأن يكون هناك 

فاعلية لدعوته وتت�ض��ع لالآخرين! ل، هوؤلء العباقرة اأ�ض��بحوا 
يف الأخري ل �ض��يء، وبرز الآخرون جعله��م اهلل اأذكياء وعباقرة 

واأقوياء ومهتدين … اإلى اآخره.
هذه ق�ض��ية فهمه��ا يقي النا�ض من احتقار بع�ض��هم بع�ض، بل 
يقي الإن�ض��ان هو نف�ضه من اأن يحتقر نف�ض��ه، اإذا هو يف �ضبيل هلل 
ل يحتقر نف�ضه، مبعنى ماذا؟ يكون عنده ميكن ما يعمل لالإ�ضالم 
�ض��يئاً! اأ�ض��دق مع اهلل، عندما ت�ض��دق مع اهلل، وتتفهم وتهتدي 
بهدي اهلل، يعطيك اهلل طاقات كثرية وقدرات كثرية وفهماً كثريًا 
واإمكانيات جتعل دورك وا�ضعاً جدًا اأكر مما ميكن تتوقع، اأكر 
مما كنت تتوقع اأن ت�ضل اإليه، يظل الإن�ضان يحتقر نف�ضه وعنده 
ما ي�ض��تطيع يعمل �ض��يئا ول منه �ض��يء �ض��يجل�ض هك��ذا دائما، 
يجل���ض دائما م��ا يرتفع، اع��رف ب��اأن اهلل هو يتدخ��ل يف القلوب 
ويق��وي النفو���ض ه��و يربط عل��ى القل��وب، اأمل يق��ل: }َوَرَبْطَنا 
ْر�ِض{ ويف  ��َماَواِت َواْلأَ َنا َرُبّ ال�َضّ َعَلى ُقُلوِبِهْم اإِْذ َقاُموا َفَقاُلوا َرُبّ

ْعَب{ . ْلِقي يِف ُقُلوِب اَلِّذيَن َكَفُروا الُرّ الطرف الآخر يقول: }�َضاأُ
ال�ض��ناديد اأولئ��ك الكب��ار عندم��ا ب��رزوا يف بدر من �ض��ناديد 
قري�ض، اأبطال، األي�ض��وا ذووا اأ�ض��ول قوية واأبطال؟ هنا جعلهم 
ينهارون و�ض��ّد الآخرين، ولهذا بع�ضهم انده�ض عندما راأى ابن 
م�ض��عود على �ضدره وهو اإن�ض��ان كان يعتربه ل�ضيء قال: ]لقد 
ارتقي��ت مرتق��ا �ض��عبا[ وهو يف بدر وقد �ض��ار يخ��ور يف دمه، 
فت��ح عينيه واإذا بابن م�ض��عود فوق �ض��دره جال���ض فقال: ]لقد 
ارتقي��ت مرتقا �ض��عبا[ هذه قد تك��ون من هذا الن��وع، يرونهم 
فيحتقرونهم، مير ال�ض��ريط هذا ال�ض��ريط خطري، هذا ال�ض��ريط 
ياأتي خطري، واإذا مبن كانوا يزدرونهم ويحتقرونهم ويعتربون 
اأنهم ل �ض��يء ويف الأخري يرون هذا الدين نف�ض��ه ل �ض��يء اإذا ما 
هم فيه هم، وما هم م�ض��تعدين اأن يكونوا فيه اإل باأن يكون هناك 

اإمالءات معينة، راأوهم فوق �ضدورهم يف بدر!.
اإذًا الإن�ضان ل يحتقر اأحدا ول يحتقر نف�ضه هو وبدون غرور، 

اأي عندما نقول: ل حتتقر نف�ض��ك معناه اأن يكون عندك ثقة باأنه 
عندما تخل�س مع اهلل �ض��بحانه وتعالى �ض��يوؤهلك للدور املنوط 
بك، والنا�ض مهما تعددت كفاءاتهم واقعا هذا من عظمة الإ�ضالم 
اأن��ه قاب��ل � فع��اًل � لأن ين�ض��ر بالنا���ض احلا�ض��ل، هن��اك ثوابت 
معين��ة يج��ب اأن تتوف��ر: طاعة مثال مل��ن يقوده��م، اإخال�ض هلل، 
�ض��ري على هديه، هذه ثوابت اأ�ضا�ض��ية. كونهم �ض��عافا ما معهم 
�ض��يء، هو من اأ�ض��رة اأو من طبقة تبدو �ض��عيفة اأو حمتقرة يف 
املجتم��ع اأو اأو … كل ه��ذه ]الأو[ �ض��تنتهي يف الأخري، األي�ض 
بالل حب�ض��ياً؟ كيف اأ�ضبح بالل؟ وغريه كيف اأ�ضبحوا؟ �ضهيب 
رومي، وفالن فار�ضي، وفالن … وترى �ضناديد فر�ضان العرب 
اأ�ض��بحوا ل�ض��يء، تهاووا؛ لأن الإن�ض��ان هو من خلق اهلل واهلل 
�ض��بحانه وتعالى هو الذي ي�ض��نع الإن�ض��ان فيما اإذا اجته على 

هداه بال�ضكل الذي يوؤهله لدور هام يف �ضبيله.

ثقافي

مــن العجيب اأن العرب يفهمــون اأن اأمريكا اأحوج اإليهم من حاجتها لإ�ســرائيل.. األي�س ذلك معروف؟. هل البرتول 
الذي حتتاج اإليه اأمريكا وبريطانيا وفرن�سا وغريها من دول الغرب من اإ�سرائيل اأو من البلدان العربية الأخرى؟. 

اأمريكا وبريطانيا وفرن�سا وغريها بحاجة اإلى العرب اأحوج منها اإلى اإ�سرائيل.

ال��ت��ق��وى ت��ع��ن��ي االب��ت��ع��اد ع��م��ا ي��وق��ع��ن��ا ف��ي س��خ��ط ال��ل��ه وع��ق��اب��ه

ج�������دًا واس��������ع��������ًا  دورك  ي����ج����ع����ل  ال������ل������ه  م�������ع  ت������ص������دق  ع�����ن�����دم�����ا 

اليهود يعرفون باأنك اأنت الذي تفكر باأنك ل ت�ض��تطيع اأن تعمل �ض��يئاً �ضدهم اأنه متى 
ما اأف�ض��دوا اأ�ض��رتك، اأولدك ال�ض��غار. األي�ض اأولدك ال�ض��غار من اأ�ضعف من تت�ضور 
باأنه ممكن اأن يعملوا �ض��يئاً �ض��د اإ�ض��رائيل؟ األي�ض هذا مما يتبادر اإلى اأذهاننا؟ لكن هم 
يعرفون باأن اإف�ضادهم �ضيء مهم بالن�ضبة لهم، وبالن�ضبة للحفاظ على م�ضاحلهم، واإلى 
ال�ض��تمرار يف عملهم يف حتويل الأمة اإلى اأمة كافرة، هم عندما يحر�ض��ون على اإف�ضاد 
اأ�ضرتك.. األي�ض ذلك يعني اأنهم يعرفون اأن اإف�ضاد اأ�ضرتك هو يف �ضاحلهم، األي�ض كذلك؟.
وه��م عندم��ا يعملون على اأن تن زل ]الد�ض��ات[ هذه باأ�ض��عار رخي�ض��ة من اأجل كل 
اأ�ضرة ميكن اأن تاأخذ لها ]ُد�ض[ فتف�ضد املراأة: زوجتك، وبناتك، واأخواتك، واأولدك، 
وكل اأقاربك. هم �ض��اهموا معك يف قيمة ]الد�ض[ حقك فعال �ض��اهموا مبا تعنيه الكلمة. 
الد���ض قيمت��ه حقيقة ق��د تكون مائة األ��ف مثال تاأخذونه بع�ض��رين األف، م��ن الذي دفع 

الباقي؟ ال�ضهيونية هي التي دفعت الباقي نقدا فعال اإلى ال�ضركات امل�ضنعة.
الد�ض الذي فوق �ض��طح من زيل اأو منزلك ا�ض��رتيته اأنا ومن؟ اأنا واإ�ضرائيل حقيقة مبا 
تعنيه الكلمة، �ض��راه يل الإ�ض��رائيليون، ودفعوا مبلغا اأكر مم��ا دفعت؛ لأنهم يفهمون 
اأن هذه الأ�ض��رة متى ما ف�ضدت �ضي�ض��بح ف�ضادها يف �ضاحلهم. لأن امل�ضاألة و�ضلت اإلى 
�ض��راع �ض��راع �ض��امل ولي�ض �ض��راعا يف جانب واحد، �ض��راع اإعالمي، فكري، ثقايف، 
�ضيا�ض��ي.. اأم اأنه��م يرتاحون جدًا لن��ا، ويريدون اأن نعي�ض حي��اة مرفهة، ونرتاح جدًا 
فنتفرج على العامل من خالل ما تبثه القنوات الف�ضائية يف خمتلف بلدان الدنيا، يريدون 

اأن يقدموا لنا خدمة؟! ما عندنا مثل معروف يقول: ]ما قد ن�ضح يهودي م�ضلم[؟.
هذا قد ح�ض��ل لآبائنا واأجدادنا، قد جربوا العي�ض مع اليهود، وعرفوا اليهود، واأنه 
]ما قد ن�ضح يهودي م�ضلم[، فاليهودي هو الذي دفع ثالثة اأرباع قيمة الد�ض الذي 
فوق منزلك، لأنه عارف اأن ابنك عندما يف�ض��د، وابن هذا عندما يف�ضد، وابن هذا عندما 
يف�ضد اأن املجتمع مكون من لبنات هي الأ�ضر ومتى ما ف�ضدت هذه الأ�ضرة وهذه، وهذه، 
وه��ذه… يعني ف�ض��د املجتمع، ومتى ما ف�ض��د املجتمع اأ�ض��بح ل ي�ض��كل اأي خطورة 
عليهم، واأ�ضبح ميدانا مي�ضي عليه كل ما يريد اأن يعمموه عليه.. هذا جانب مما تعنيه 
َ َحَقّ ُتَقاِتِه{ وهي م��ن منظار اآخر بعد اأن قال اهلل  ُقوا اهلَلّ َها اَلِّذي��َن اآَمُنوا اَتّ ُيّ اآي��ة: }َي��ا اأَ
َراٍط ُم�ْضَتِقيٍم{ يقدم هو الهداية  ِ َفَقْد ُهِدَي اإَِلى �ضِ ْم ِباهلَلّ �ضبحانه وتعالى: }َوَمْن َيْعَت�ضِ

فهكذا كونوا، هكذا كونوا.
تلحظ يف املو�ض��وع جانب املبادرة من قبل اهلل �ض��بحانه وتعالى اأنه ل يرتكك حتى 
تق��ول: ها نحن اعت�ض��منا بك، ثم يبحث للهدى اإذا عاد مع��ه باقي هدى يف ]املخزان[ 
هذا اأو ذك ثم يقول: خذ هذا، ل.. يهديك، يهديك من قبل اأن تفكر يف العت�ض��ام به، وقد 
ق��دم اله��دى اإلى بني يديك ليق��ول للنا�ض، ليقول لالأمة، ليقول لكل م��ن يهمهم اأمر الدين 
َ َحَقّ ُتَقاِتِه{ حتلوا بالتق��وى، كونوا متقني هلل  ُق��وا اهلَلّ واإن كان جمتمع��اً �ض��غريًا: }اَتّ
فيم��ا تعني��ه كلمة التقوى من م�ض��اعر احلذر من التق�ض��ري فيما اأمرن��ا اهلل اأن نهتم به، 

فيم��ا ياأمرن��ا اهلل اأن نعمل من اأجله. التقوى فيما تعنيه البتعاد عما يوقعنا يف �ض��خطه 
وعقابه.

وياأت��ي القراآن الكرمي يتحدث عن املتقني، وما وعد اهلل به املتقني من النعيم العظيم، 
م��ن الر�ض��وان، وم��ن املكانة لديه، م��ن القرب لديه، وم��ن النعيم العظيم اجلن��ة }اإَِنّ 
ِقنَي َمَفازًا َحَداِئَق َواأَْعَناباً َوَكَواِعَب  ِقنَي يِف ِظالٍل َوُعُيوٍن{ )املر�ضالت:٤1( }اإَِنّ ِلْلُمَتّ امْلَُتّ
َك َعَطاًء ِح�َض��اباً{  اباً َج��َزاًء ِمْن َربِّ �ض��اً ِدَهاقاً ل َي�ْض��َمُعوَن ِفيَها َلْغ��وًا َول ِكَذّ اأَْتَراب��اً َوَكاأْ
ْر�ُض  َماَواُت َواْلأَ َها ال�َضّ ٍة َعْر�ضُ ُكْم َوَجَنّ َلى َمْغِفَرٍة ِمْن َرِبّ )النباأ:٣0-٣٦(. }َو�َض��اِرُعوا اإِ
ْدٍق ِعْنَد َمِليٍك  اٍت َوَنَهٍر يِف َمْقَعِد �ضِ ِقنَي يِف َجَنّ ْت ِلْلُمَتِّقنَي{ )اآل عمران:1٣٣( }اإَِنّ امْلَُتّ اأُِعَدّ

ُمْقَتِدٍر{ كم ورد من اآيات يف القراآن الكرمي تبني ما وعد اهلل به املتقني.
وا  ��رِبُ ويف مي��دان املواجهة مع اأعدائه ياأمر املوؤمنني بال�ض��رب والتقوى }َبَلى اإِْن َت�ضْ
اِبُروا َوَراِبُطوا{)اآل عمران: من الآية200(  وا َو�ضَ رِبُ َها اَلِّذيَن اآَمُنوا ا�ضْ َوَتَتُّقوا{ }َيا اأَُيّ
التقوى لبد منها، التقوى كحالة نف�ض��ية ت�ض��يطر على م�ضاعرنا، احلذر ال�ضديد من اأن 
نق�ضر، اأو نهمل، اأو نبتعد عن ما اأر�ضدنا اهلل �ضبحانه وتعالى اإليه، التقوى فيما تعنيه 
من انطالقة يف التحلي بالف�ضائل، من انطالقة يف كل العبادات التي �ضرعها اهلل �ضبحانه 
وتعالى لنا نوؤديها كاملة ب�ضكل واٍع، نفهم مقا�ضد اهلل �ضبحانه وتعالى، ومقا�ضد كتابه 

يف ت�ضريعها.
اإذا فق��د النا���ض التقوى يف نفو�ض��هم يف اأعماله��م فلن يكونوا اأبدًا جديرين بن�ض��ر اهلل 
�ضبحانه وتعالى، و�ضيكون اأول من يواجههم هو اهلل، �ضيكون اأول من ي�ضربهم هو اهلل، 

متى ما ق�ضروا، متى ما اأهملوا، متى ما �ضيعوا.
فهنا بداأ ير�ض��د امل�ض��لمني، ير�ض��د املوؤمنني كيفما كان��وا، الأمة بكامله��ا، اأو جمتمعاً 
خا�ضاً – وهو الذي يهمنا – اإذ يهمنا نحن الآن نتحدث مع الزيدية بخ�ضو�ضها، ملاذا؟ 
لأن��ه فيما اأعتق��د اأن بقية طوائف الأمة ميوؤو�ض منها فيما ه��ي عليه الآن، واأن الطائفة 
التي مل تعمل حتى اأب�ضط ما ميكن اأن تعمله ولو اأن تعمل مثل ما عملته طوائف اأخرى 
ممن ف�ضلت اأي�ضاً هي طائفة الزيدية الذين يجب اأن يكونوا هم من يتقوا اهلل حق تقاته، 

ويجب هم اأن يكونوا اأول من يهتدي بكتابه.
َل َكاِفٍر  قاً مِلَا َمَعُكْم َول َتُكوُنوا اأََوّ ��ِدّ ا اأَْنَزْلُت ُم�ضَ اأمل يقل اهلل لأهل الكتاب: }َواآِمُنوا مِبَ
ِبِه{)البق��رة: م��ن الآية٤1( هذه العبارة تعني ل يليق بك��م واأنتم اأهل كتاب تعرفون 
الر�ض��الت، تعرف��ون الكتب اأن تكونوا اأول من يكفر بهذا الكت��اب بالقراآن الذي اأنزلته، 
َل  َوّ وبه��ذا النبي ال��ذي تعرفون اأنه نب��ي كما تعرفون اأبناءك��م، عبارة }َول َتُكوُن��وا اأَ
َكاِفٍر{ اأي ل ينبغي ملثلكم اأن يكون اأول من يكفر وهو على ما هو عليه من املعرفة، وبني 
يديه ما يوؤكد اأن هذا الذي جاء من جديد لي�ض ِبْدعاً من الر�ضل، ولي�ض ِبدعاً من الكتب.. 
فالزيدي��ة ه��م الطائف��ة الذين يج��ب اأن يكونوا اأول م��ن يحمل الهتمام باأمر الإ�ض��الم، 
الهتم��ام باأمر امل�ض��لمني، الهتمام بالعمل لإع��الء كلمة اهلل، ونحن يف و�ض��عيتنا التي 

نح��ن عليه��ا ممن يجب اأن نكون اأك��ر انتباها، اأن ل ياأتينا املوت ونحن غري م�ض��لمني، 
اأو – كما قلت �ض��ابقاً – نت�ض��ور باأنه لي�ض هناك �ضيء ي�ضل اإلينا؟ هناك ما ي�ضل اإلينا، 

كل ما يعمله اليهود والن�ضارى، كل اآثاره ت�ضل اإلينا.
ث��م توا�ض��ل الآيات الكرمي��ة يف اإر�ض��اد النا�ض اإلى م��ا يكونون موؤهلني به مل�ض��توى 
مواجه��ة اأعدائ��ه، اإل��ى ما يكون��ون موؤهلني به اإل��ى اأن يحافظ��وا على اأنف�ض��هم من اأن 
 ِ ُقوا َواْذُك��ُروا ِنْعَمَت اهلَلّ ِ َجِميع��اً َول َتَفَرّ ��ُموا ِبَحْبِل اهلَلّ يتحول��وا اإل��ى كافرين }َواْعَت�ضِ
ْخَواناً َوُكْنُتْم َعَلى �َضَفا ُحْفَرٍة  َبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه اإِ َعَلْيُكْم اإِْذ ُكْنُتْم اأَْعَداًء َفاأََلَّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم َفاأَ�ضْ
ُ َلُكْم اآَياِت��ِه َلَعَلُّكْم َتْهَت��ُدوَن{)اآل عمران:10٣(  ُ اهلَلّ ْنَقَذُكْم ِمْنَه��ا َكَذِلَك ُيَب��نِيّ ��اِر َفاأَ ِم��َن الَنّ
��ُموا{ العت�ض��ام معناه اللتج��اء لالمتناع مب��ن التجئ اإليه  تاأت��ي الكلم��ة: }َواْعَت�ضِ
م��ن خط��ورة بالغة تهددين.. نعت�ض��م باهلل متى ما اعت�ض��منا به فهو �ض��يهدينا، وهاهو 
يهدين��ا يف اآياته املباركة، فيوجهنا اإلى اأن نعت�ض��م بحبله، به��ذا التوجيه الذي يوحي 
باأن الأمة وهي يف ميدان املواجهة اإذا مل تكن يقظة �ضت�ض��بح يف م�ض��تنقع، �ضت�ض��بح يف 
هّوة من ال�ض��الل، هي فيها اأحوج ما تكون اإلى �ض��يء تت�ض��بث به فيقول لنا: هذا حبلي 
مت�ض��كوا به، اعت�ض��موا به لتنجو من هذا ال�ض��الل، تنجو من هذه الذلة، تنجو من هذا 
ِ َجِميعاً{ هو ميثل  ُموا ِبَحْبِل اهلَلّ اخلزي، تنجو من اأن تتحولوا اإلى كافرين.. }َواْعَت�ضِ
لن��ا دين��ه، ميثل لنا ه��داه اأنه مبثابة احلب��ل املدّلى من عنده ن�ضتم�ض��ك به لريفعنا من 
م�ض��تنقع ال�ض��الل، وال�ض��ياع، والكفر، والذلة، والهزمية، واجلهالة، واحلالة ال�ضيئة 

التي تعي�ضها هذه الأمة.
األي���ض ه��ذا من اأبلغ العب��ارات التي توحي بعظ��م رحمته لنا، التي ت��دل على اأن اهلل 
�ض��بحانه وتعالى ل يريد لنا اأن ُنظلم، ل يريد لنا اأن ن�ض��ل، ل يريد لنا اأن ن�ض��يع ل يف 
الدني��ا ول يف الآخرة، فاعت�ض��موا بحبل اهلل، ولتكن اعت�ض��امتكم بحبل اهلل اعت�ض��امة 
جماعية، لبد من اأن تتوحدوا، لبد من اأن جتتمع كلمتكم، جتتمع كلمتكم على اأ�ض��ا�ض 

من هدى اهلل، ويف جمال العت�ضام بحبله الواحد.
لحظوا اأنه مل ياأت ليقول: ]واعت�ض��موا بحبال اهلل[ ويديّل حباًل اإلى م�ض��ر، وحباًل 
اإل��ى اليم��ن، وحباًل اإلى تون�ض، وحباًل اإلى اجلزيرة، مثل ما ياأتي عندما تغرق �ض��فينة 
يف البحر تاأتي طائرات الهيلوكبرت وكل طائرة تديل حباًل، اأو تديل عدة حبال، اأو �ضالمل 

من احلبال لتنقذ من يتعر�ض للغرق يف البحر.
اهلل له طريق واحد، هو الواحد الطريق اإليه واحدة، ال�ضبيل اإليه واحد، احلبل الذي 
اإذا ا�ضتم�ض��كت به الأمة �ضريفعها من هّوة ال�ضالل، وهوة الذلة وامل�ضكنة، يرفعها من 

حالة التعر�ض اإلى اأن تكون كافرة ت�ضتوجب غ�ضبه وناره هو حبل واحد.
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جرحانا الصابرون عانوا كثيرًا بسبب شح اإلمكانات الطبية 
في بلدنا.. والطبقة الفقيرة من أبناء هذا الشعب كانوا 

األكثر صبرًا واألعظم صمودًا واألقوى موقفًا.

لل�شاعر معاذ اجلنيدان������������������������ِت������������������������َح������������������������اُر امَل������������������������������������ْوت

��َع��َرا ال�����شُّ ��ه��ا  اأيُّ وا���ش��رِتي��ح��وا   .. ُه��ن��ا  اإل���ى 
َن��َظ��َرا اأ���ش��ع��اَرُك��ْم  .. واك��ُت��ُب��وا  ُه��ن��ا  اإل���ى 
واع��ت��ذروا االأق�����الَم  وارف���ع���وا   .. ُه��ن��ا  اإل���ى 
ُم��ع��َت��ِذَرا ج���اَء  ح���رٌف   .. ال�سعر  ف��اأب��ل��ُغ 
وابتِهلوا  .. ال��رح��م��َن  �َشبِّحوا   .. ��ُل��وا  ت��اأمَّ
ا َ ال��َب�����رشَ ارِج��ع��وا  ُث��مَّ   .. ��روا واب�����رشوا  ت��َف��كَّ
اأف���ئ���دٍة و����س���ف  يف  ���س��اع��ٌر  اأي���ه���ت���دي 
!؟ ����َوَرا  �����شِ اإمي���ان���ه���ا  ع���ن  اأن������زَل  اهلُل 

* * *
و����ش���ورَت���ُه  .. امل��ع��ن��ى  زم�����َن  ذا  الأنَّ 
ُي��َرى ���س��اَر   .. ال��ق��راآن  يف  ُي���ق���َراأُ  ك��ان  م��ا 
�����َق االإع�������الُم م��وِق��َف��ُه ه����ذا ال�����ذي وثَّ
���َوَرا !؟ ���َق���ْت ����سُ ك��م اآي����ٍة ق��ب��ل��ُه م��ا ُوثِّ
���س��اح��ب��ِه اإ���س��ع��اف  يف  َردَّ  ال����ذي  ه���ذا 
ًا ع��ن��دم��ا ان��ح��درا ���ش��ي��َل امل��ن��اي��ا ُع����ُل����وَّ
خطٌر وامَل�����َدى   .. ج��ري��ح��ًا  اأخ�����اُه  راأى 
اخل��َط��َرا ي��رك��َب  اأن   .. اإن���ق���اذِه  و�����رشُط 
رُج��ٌل ح��ت��َف��ُه  يلقى   .. النف�َش  ���ش��اَوَم  م��ا 
!! ُع�����ِذَرا  �����ُه  اأنَّ ��ًا  ظ��نَّ  .. اث��ن��ني  م��ن  خ���رٌي 
يحملُه وُه����َو  ال���رزاي���ا  درَب  ���ش��قَّ  ب��ل 
)) ف��ط��را  ل��ل��ذي  وج��ه��ي  ��ه��ُت  وجَّ  (( وق����اَل 
ق��م��رًا اأك���ت���اِف���ِه  يف  ي��ح��ِم��ُل  ���وِد  ك���ال���طُّ

القمرا ُت�����دِرَك  اأن  ينبغي  ال  وال�����ش��م�����شُ 
��������ُه ك������اَن ب���ال���رح���م���ن مُم���َت���ِل���ئ���ًا لأنَّ
احَل����َذَرا ي�����ش��ت��وِج��ُب  م��ا  امل���وت  يف  ي��ل��َق  مل 
�سكينَتُه ال�����وادي  يف   ُ ي��ن�����رشُ م���رَّ  ب���ل 
) ِح���را   ( ِب��غ��اِر  ال����وادي  ����َر  َذكَّ م��ن  �شبحان 

* * *
اأظ�����نُّ ه����ذا ���ش��ه��ي��دًا ك�����اَن حُم��َت��ِج��ب��ًا
َظ��َه��َرا  .. ال��ف��ت��ى  ح��م��ل  يف  ق���اَم  وع��ن��دم��ا 
ي���دِه يف   ) ��ني  ال��ي��م��ان��يِّ  ( ن�����رَش  راأي������ُت 
ُم��ن��َك�����رِشا ال����ع����دواَن  ِرج���ل���ِه  يف  راأي�����ُت 
ع��اِت��ِق��ِه ف���وق  اأر���س��ي   .. ال�سعب  راأي���ُت���ُه 
ان��دث��را ت��رك��ي��ع��ِه  يف  ال��ط��واغ��ي��ت  ح��ل��ُم 
ان�شغَلْت اأق����داِم����ِه  يف  ال���ِع���ي���ارات  ُك����لُّ 
!؟ ُم�����س��َت��رِتا  الغيم  ف��وق  ك��ان  ���ُه  راأ����سُ ه��ل 
��ُت��ُه ُب��ن��دِق��يَّ غ��اب��ت  ال��ف��ع��ِل  ِة  َردَّ ع���ن 
ا َ َح���������رشَ اأع����م����اق����ِه  يف  اهلل  ��م��ا  ل��ك��نَّ
���دَّ ن���ه���رًا م���ن ذخ��ائ��ره��م ب��ن��ع��ِل��ِه ����شَ
ا ِع���رَبَ  _ اأدرُك������وا  ل��و   _ ن��ح��وُه��ْم  ه�����ا  وَردَّ
ي�سَحقُه احَل���يِّ  ال��ر���س��ا���شِ  َب  ����رشِ ي��دو���شُ 
ُم�����ش��ت��ه��ِزئ��ًا ب��ان��ِف��ع��اِل اخل�����ش��ِم حُم��َت��ِق��َرا
خ�سبًا ب��ع��دُه  ���س��اَرْت   .. ال��ب��ن��اِدُق  ِت��ل��َك 
ان��َت��ح��َرا ����ُه  اأنَّ ُي��ح��َك��ى   .. امل���وت  وم���اِل���ُك 

* * *
ُع����وه����ا ح����ول َم���وِك���ب���ِه ك��ت��ي��ب��ًة وزَّ
ا ����ُه األ������ُف ف�����رٍد ع��ن��دم��ا َع�����رَبَ ك����اأنَّ
ف��َزَع��ًا ي��ل��َت��ِف��ْت  مل   .. ِخ��ي��ف��ًة  ي��رَت��ِب��ْك  مْل 
وال����ن����اُر ت��ن��ه��اُل ال���ش��ت��ه��داف��ِه م��ط��را
��وا ف���وق���ُه ِح��َم��َم��ًا ��بُّ م���ن ال���ِع���ي���ارات ���شَ
) َق��َط��َرا   ( ِبها  ي��غ��َزْوا  ب���اأْن  �شتكفي  كانت 
ك���اَن ال����ردى م��ن��ُه ي��دن��و وه���َو ُم��ق��َت��ِن��ٌع
َوَرا ي����ع����وُد  ال   ) مي���ن���يٌّ   ( �����ُه  ب�����اأنَّ
من�رشحًا  ) اإب��راه��ي��م   ( ك���َ�  ي��ب��دو  وك���ان 
وحت���ت���ُه ك����لُّ ����ش���رٍب ك����ان ُم�����ش��َت��ِع��را
اأح���ٍد ع��ل��ى  ُي��ط��ِل��ْق  ومل  ب�����ش��م��ٍت  م�����ش��ى 
! ا  َ اأ������رشَ وك���م   ! اأوَدى  ك��م  اهلل  وي��ع��ل��ُم 
�شاِخ�شًة ال��ري��ُح  ُخ��ط��اُه  م��ن  ��رت  ت�����ش��مَّ
ك��م��ا اق�����ش��ع��رَّ ُت�����راُب االأر������ش ُم��ن��َب��ِه��را
متار�سهم م��ن  ���س��اح��وا  ال��ق�����رش  ك��ِن�����س��وِة 
���َك م��ا ه���ذا ال��ف��ت��ى ب�����رشا ( ) ح��ا���س��ا ل���ربِّ
اأع�����ريٍة �������اِت  زخَّ م���ن  الأع����ج����ُب  اإنِّ 
االأَث����َرا ت����رُتُك  وف��ي��ِه��ْم   .. ُت��رَم��ى  ع��ل��ي��ِه 
ْت فَم�شَ  .. ت��غ��ت��اَل��ُه  لكي  اأط��ل��ق��وه��ا  ُه���ْم 
�����ُه ك��ع��ظ��ي��ٍم ع������اَد ُم��ن��ت�����رشا ت�����ُزفُّ

* * *

ِدَوٍل م���ن  ال�����ش��ي��ُل  ذاك  جت��م��ع  ل��ق��د 
َرا َ ������رشَ ت��رمت��ي  ب����الٍد  ف��ك��لُّ   .. ُك����رى 
وم�سى دا���س��ه��ا   ) جن��ٌد   (  .. ال��ق��ذائ��ُف  ِت��ل��ك 
ا ان��ح�����رَشَ ال���ذي   ) اأم��ري��ك��ا   ( ���س��الُل  وذاَك 
بطلقتها ي�����ش��ُع��ر  مْل   ) االإم������ارات   ( ت��ل��َك 
�َشَعَرا م��ا  ال��رم��ل  وحتى   .. ذاَب���ْت  ال��رم��ل  يف 
��ُط ي��ح��ك��ي ع��ن حت��اُل��ِف��ِه��ْم ك���ان ال��ت��َخ��بُّ
��نَي وان���دَح���َرا ك��ي��َف اك��ت��وى ب��ال��ي��م��اِن��يِّ
دول����ت����ُه ل�����الإمي�����ان  اأنَّ  ل��ي��ع��ل��م��وا 
ال����َق����َدَرا وا  غ������ريَّ ُج����ن����دًا  هلل  واأنَّ 
ِب��ن��ا ج�����اَء  امل����ي����زاَن  ���َع  و����شَ م���ن  واأنَّ 
ا ِل��َي��خ��َت��رِبَ ال   .. ع����داًل  االأر�������شَ  ل��ي��م��الأَ 
واب��ت��داأت  .. ال��ن��ا���ش  اخ��ت��ب��ار  زم����اُن  ���ى  ولَّ
ُزَم�����َرا ت��ق�����ش��ي��م��ه��م  يف  ال���ف���رز  م���الئ���ُك 
������َك َع�������رَش الأن���ب���ي���اِء ِب��ن��ا اأع�������اَد ربُّ
ظ��ه��را غ���رين���ا  يف  اأق����وام����ه����م  وع�������رش 
نعْم  .. االأخ����رَي  ال��ف�����ش��َل  ُي��ك��ِم��ُل  وع��ربن��ا 
ا َ َق�����رشُ اأو  ط����اَل  ����س���واًء   .. الأخ����ري  ه���ذا 
م���ن ن��ق��ط��ِة ال���ِب���دِء ت���اأت���ي ك���لُّ خ��امت��ٍة
)) ا  َ َب�����رشَ خ��اِل��ٌق  اإينِّ   (( ق���اَل   .. ُه��ن��ا  وم��ن 
بنا ُي����ِط����لُّ  امل��ع��ن��ى  زم�����ُن  ذا  والآن 
��َع��َرا ال�����شُّ ��ه��ا  اأيُّ وا���ش��رتي��ح��وا   .. ُه��ن��ا  اإل���ى 

احتاد اإلعاميني اليمنيني يصدر 
ميثاق الشرف اإلعامي

�ض��در عن احت��اد الإعالمي��ني اليمنيني 
يف كتي��ب �ضغري ميثاق ال�ض��رف الإعالمي 
ال��ذي �ضمل مب��ادئ رئي�ضي��ة ت�ضجع على 
ممار�ض��ة الإعالم يف اإطار م��ن ال�ضتقاللية 

واملهني��ة  امل�ضئول��ة  واحلري��ة 
الرفيعة يف اأداء وظائف الإعالم 

واح��رتام الثواب��ت اجلامع��ة 
واملكت�ضب��ات  واملرجعي��ات 

ع��ن  والتعب��ري  الوطني��ة 
اليمن��ي مبختلف  املجتم��ع 
الفكرية  واأطيافه  مكوناته 

وال�ضيا�ضية.
واأ�ض��ار رئي�ض احتاد 

اليمني��ني  الإعالمي��ني 
عب��داهلل  الأ�ضت��اذ 

�ض��ربي اإل��ى اأن الحتاد متكن 
يف ظ��رف قيا�ض��ي م��ن جم��ع الإعالمي��ني 
الوطنيني عل��ى كلمة �ضواء متثلت مبيثاق 
ال�ضرف الإعالمي الذي وقعت عليه غالبية 
املوؤ�ض�ض��ات الإعالمية الر�ضمي��ة والأهلية 
وتوافقت عل��ى اأن يكون امليثاق املرجعية 
املعنوي��ة فيم��ا بينه��ا �ض��واء يف مواجه��ة 
الع��دوان اأو يف ظ��ل الظ��روف امل�ضتق��رة 

�ضيا�ضيا واأمنيا.

واأ�ض��اف �ضربي: اإل��ى جانب ن�ضو�ض 
ميث��اق ال�ض��رف الإعالم��ي الت��ي يحتويها 
ه��ذا الكتي��ب فق��د اأع��د املكت��ب التنفيذي 
لالحت��اد تقري��را عام��ا بالأن�ضط��ة واملهام 
التي ا�ضطلع بها خالل الفرتة املا�ضية، 
حيث �ضكلت يف جمملها 
قاعدة متينة توؤ�ض�ض 
واأك��ر  اأك��رب  ل��دور 

عطاء يف قادم الأيام.
رئي���ض  وق��ال 
�ضع��ى  لق��د  الحت��اد: 
عدد م��ن الإعالمي��ني اإلى 
الإعالميني  احت��اد  ت�ضكيل 
وطني��ة  كجبه��ة  اليمني��ني 
وتك�ض��ف  الع��دوان  تواج��ه 
النف�ضية  الت�ضلي��ل واحل��رب 
التي رافقت يومي��ات العدوان 
وتولته��ا كربي��ات املوؤ�ض�ض��ات الإعالمي��ة 
وحت��ى  وال�ضهيواأمريكي��ة،  ال�ضعودي��ة 
يكون الحتاد ممثال ومعربا عن الأ�ضوات 
الوطني��ة احل��رة الت��ي اأب��ت اإل اأن تكون 
م��ع �ضعبها ووطنه��ا يف ه��ذه امللحمة غري 

امل�ضبوقة يف تاريخ اليمن.

عل�������������������ي الصن����������������عان����������������������ي
نحن لنحارب اعراب اخلليج 

نح��ن نح��ارب التكنولوجيا الع�ضكري��ة المريكي��ة والوروبية 
ال�ضخمة واملتطورة والتي ل نظري لها باإمكاناتنا الذاتية الب�ضيطة 

!!«
عندما نريد ان نطلق �ضواريخ 

حينه��ا يجب ان جتاوز اقمار التج�ض���ض والطائرات بدون طيار 

والعمالء على الر�ض والدرونز واملج�ضات احلرارية واخريًا 
)من�ضات اطالق ال�ضواريخ العرتا�ضية( 

ك��ل تلك المور ينتجها ويديره��ا المريكان والوربيون »!! اما 
ب��دو اخللي��ج فوظيفتهم فقط دف��ع ثمنها م�ضاع��ف و ت�ضليم اجور 

م�ضغليها بالعملة ال�ضعبة »!!
ل عل��م لديهم والتطوير ول انتاج ول فهم، !!! بغال معها اموال 

طائلة باخت�ضار »!!
م��ا فعلت��ه الق��وات اجلوية بالأم���ض من تدمري من�ض��ات اطالق 

�ضواريخ يدخل يف اطار حرب التكنولوجيا 

ال�ضواري��خ العرتا�ضية تن�ض��ب من اجل ا�ضق��اط �ضواريخنا 
التي نطلقها قبل ان تتجاوز الغالف اجلوي 

فال�ضواريخ العرتا�ضية تعمل 
- اأما بالقرب من منطقة الطالق فت�ضقطه قبل ان يغادر الغالف 

اجلوي لالأر�ض 
- اأو بالق��رب من اله��دف حلمايته بعد اأن يع��ود ال�ضاروخ اإلى 

املجال اجلوي لكي ي�ضيب الهدف املحدد 
ماح��دث ه��و ا�ضك��ات تل��ك املنظوم��ة عل��ى ار�ضنا لك��ي تتمكن 
الق��وة ال�ضاروخية من اط��الق ال�ضواريخ دون ان تتعر�ض خلطر 
ال�ضق��اط حلظ��ة الطالق »!! الم��ر غاية يف الهمي��ة واخلطورة 
و�ضيفه��م المريك��ان ذل��ك، لك��ن البغ��ال لن ي�ضع��روا بتل��ك النقلة 

النوعية لنهم بب�ضاطة بغال متخمني بالروات »!! 

ال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا ) حت�����ل�����ي�����ل ش�����خ�����ص�����ي ( ح�����������رب 

اجليش واللجان تسيطر 
على مواقع عيدة 

الشرقية والغربية 
ومواقع املنصاع وتبة 

عياش في نهم
ا�ضتع��ادة قوات اجلي���ض واللج��ان ال�ضعبية يوم 
اجلمع��ة ال�ضيط��رة الكامل��ة عل��ى مناط��ق مواق��ع 
ع�ضكري��ة ا�ضرتاتيجي��ة وهام��ة يف جبهة نه��م �ضرقي 

حمافظة �ضنعاء.
واأو�ض��ح م�ضدر ع�ضك��ري اأن وحدات متخ�ض�ضة 
م��ن اأبطال اجلي���ض واللجان، نفذت عملي��ة ع�ضكرية 
وا�ضع��ة عل��ى مواق��ع وجتمع��ات املرتزق��ة، ب��داأت 
منت�ض��ف للي��ل  اخلمي���ض حت��ى �ضباح الي��وم الثاين 
، بع��د عملي��ة ر�ض��د وا�ضتط��الع تكتيك��ي ودقي��ق، 

مب�ضاركة وحدات املدفعية والقنا�ضة وامل�ضاة.
واأفاد امل�ضدر ب��اأن قوات اجلي�ض واللجان متكنت 
خالل العملي��ة، من ا�ضتعادة ال�ضيط��رة الكاملة علي 
مواق��ع عي��دة ال�ضرقي��ة والغربي��ة واملن�ض��اع وتبة 

عيا�ض، بعد تطهريها ب�ضكل كلي من املرتزقة.
امل�ضدر اأكد م�ضرع وجرح الع�ضرات من املرتزقة 
خ��الل العملي��ة الوا�ضع��ة وال�ضيطرة عل��ى مواقعهم 
يف عي��دة ال�ضرقية والغربي��ة واملن�ضاع وتبة عيا�ض، 
فيم��ا لذ من تبقى منهم بالف��رار تاركني خلفهم جثث 

عدد من القتلى.
وبح�ض��ب امل�ض��در فق��د متكن��ت ق��وات اجلي���ض 
واللج��ان خ��الل العملي��ة م��ن اغتن��ام كمي��ات م��ن 

الأ�ضلحة والذخائر املتنوعة.

السيطرة على مواقع 
عسكرية هامة في صرواح 

مأرب ومقتل عشرات 
املنافقني بينهم قيادي   

اأعلن��ت ق��وات اجلي���ض واللج��ان ال�ضعبي��ة ي��وم 
اجلمع��ة ا�ضتع��ادة ال�ضيط��رة عل��ى تب��اب ومواق��ع 
ع�ضكري��ة ا�ضرتاتيجي��ة وقت��ل وج��رح الع�ضرات من 
مرتزقة العدوان بينهم قائد ع�ضكري بازر يف حمافظة 

ماأرب.
واأو�ضح��ت م�ض��ادر ع�ضكري��ة� اأن وح��دات م��ن 
اجلي�ض واللج��ان نفذت عملية ع�ضكري��ة نوعية على 
جتمع��ات وحت�ضينات للمرتزق��ة، يف جبهة املخدرة 
مبديري��ة �ض��رواح، متكن��ت خالله��ا م��ن ا�ضتع��ادة 
ال�ضيط��رة الكاملة على مواق��ع �ضمران و�ضياد وعدد 
من التباب ومواقع ع�ضكرية اخرى بعد تطهريها من 

املرتزقة ب�ضكل كامل.
واأك��دت امل�ضادر م�ض��رع وا�ضاب��ة الع�ضرات من 
مرتزق��ة العدوان خ��الل ال�ضيطرة عل��ى مواقعهم يف 
جبه��ة املخدرة ب�ضرواح، بينه��م القيادي املرتزق ” 
�ضالح حممد دومان الجدعي” مع عدد من مرافقيه.

واإ�ضارة امل�ضادر اإلى اأن القيادي املرتزق “�ضالح 
الأجدع��ي”، يعت��رب م��ن اأب��رز القي��ادات الع�ضكرية 
للمرتزق��ة يف حمافظ��ة م��اأرب، وهو امل�ض��وؤول الأول 

على املرتزقة يف جبهة النجد ب�ضرواح.

احلقيقية خ���ا�ض/ 
 اعلن��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة والدفاع 
اجلوي عن تنفي��ذ عملية نوعية م�ضرتكة 

ا�ضتهدفت قوات الغزو يف ماأرب.
الق��وة  اأن  ع�ضك��ري  م�ض��در  وق��ال 
ال�ضاروخي��ة مب�ضارك��ة الطريان امل�ضري 
�ضن��ا هجوماً جوي��اً وبال�ضتي��اً ا�ضتهدفت 
الدفاعات اجلوية التابعة للغزاة امل�ضماة 
باك٣ وكذلك مقر القي��ادة التابع للقوات 

الإماراتي��ة يف م��اأرب وحمط��ة. واأ�ضاف 
تكلل��ت  النوعي��ة  العملي��ة  اأن  امل�ض��در 
بالنج��اح ودمرت مبنى القيادة و من�ضة 
الدف��اع اجلوي ووق��وع خ�ضائر مادية و 
ب�ضري��ة يف �ضفوف الغزاة و مرا�ضلتهم..
اجلدي��ر ذكره اأن العملي��ة تعترب الثانية 
م��ن نوعها خ��الل اأ�ضبوعني حي��ث �ضنت 
القوة ال�ضاروخي��ة والطائرات امل�ضرية 
هجوم��ا مماثال على مق��ر عمليات الغزاة 
و من�ض��ة الدف��اع اجل��وي التاب��ع لهم يف 

الق��وات  وتواج��ه  الغرب��ي..  ال�ضاح��ل 
الإماراتي��ة يف اليم��ن مرحل��ة ا�ضتنزاف 
تفاق��م  و  كب��رية  خ�ضائ��ر  و  جدي��دة 
لل�ضخ��ط ال�ضعبي يف املناط��ق اجلنوبية 
الت��ي يتواجدون فيها نتيج��ة �ضيا�ضاتهم 
العدواني��ة.. وتاأت��ي ه��ذه العملي��ة بعد 
توع��د رئي���ض اجلمهوري��ة قائ��د القوات 
امل�ضلح��ة �ضال��ح عل��ي ال�ضم��اد الغزاة 
باأي��ام �ضوداء ومفاج��اآت ل يتوقعونها و 
ه��ي يف ذات الوقت ر�ضالة قوية و مرعبة 
ب��اأن املرحل��ة القادم��ة ل��ن تقت�ض��ر على 
م�ضارك��ة الق��وة الب�ضرية عل��ى الأر�ض 
ب��ل �ضيدخ��ل الط��ريان احلرب��ي امل�ض��ري 
مي��دان املعركة بق��وة وتكمن نقاط قوته 
يف كون��ه ي�ضتطي��ع الو�ض��ول اإلى العمق 
ال�ضرتاتيج��ي للع��دو وه��و بالتاأكيد ما 

يخ�ضاه العدو ويخافه.

اأعلن��ت ق��وات اجلي���ض واللج��ان ال�ضعبي��ة ي��وم اجلمع��ة 
ا�ضتع��ادة ال�ضيط��رة على عدد من التب��اب واملواقع الع�ضكرية، 

وقتل وجرح عدد كبري من مرتزقة العدوان يف حمافظة حلج.
واأو�ضحت م�ضادر ع�ضكرية اأن وحدات من اجلي�ض واللجان 
�ضن��ت هجوم��اً وا�ضع��اً عل��ى جتمع��ات وحت�ضين��ات ع�ضكرية 

للمرتزق��ة، متكنت خالله��ا من ا�ضتعادة ال�ضيط��رة الكاملة على 
التب��ة اخل�ض��راء وتبة احلم��ام، وعدد من املواق��ع املجاورة.. 
امل�ض��ادر اأكدت م�ضرع عدد كبري من مرتزقة العدوان، واإ�ضابة 
اخري��ن، وتدم��ري عت��اد ع�ضكري��ة له��م، خ��الل ال�ضيط��رة على 

مواقعهم يف التبة اخل�ضراء وتبة احلمام يف مديرية القبيطة.

اجليش واللجان يستعيدون السيطرة على التبه اخلضراء وتبه احلمام بلحج

عملية هجومية جوية بالستية مشتركة استهدفت قوات الغزو و االحتال مبأرب


