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يؤكد على أهمية عودة األّمة إلى اإلسالم بأصالته 
باعتباره مشروع حضاري وثقافي وتربوي متكامل

> ويدعو لتحمل املسؤولية باعتبارها َمعَلم من أهم 
معالم اإلسالم وما يتفرع عنها من أمر مبعروف ونهي 

عن منكر وإقامة العدل وإصالح واقع احلياة

في سلسلة محاضراته عن الهجرة النبوية وذكرى عاشوراء السيد القائد عبد امللك بدر الدين احلوثي 

ال���ي���م���ن���ي���ون ف�����ي ش����ه����ر امل���ظ���ل���وم���ي���ة وال���ت���ض���ح���ي���ة 

عيييليييى نيييهيييج احلييسيين

)عشاق الشهادة( دفعة 
عسكرية جديدة تدخل 

ميادين الشرف والبطولة

قوى الغزو تشنق نفسها على بوابة احلديدة والسواعد السمراء تعمق مستنقع الغزاة في الساحل الغربي
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�شري اأبناء مديريتي رداع وال�شرية يف 
حمافظة البي�شاء قافلة غذائية متنوعة 
م��ع عدد م��ن املوا�ش��ي دعم��اً وا�ش��نادًا 
ملجاه��دي اجلي���ش واللج��ان ال�ش��عبية 

بجبهة قيفة.
وانطلق��ت القافلة اإل��ى ميادين العزة 
املحافظ��ة  حماف��ظ  برفق��ة  والكرام��ة 
ال�ش��يخ عل��ي حمم��د املن�ش��وري وعدد 
من الوكالء وامل�ش��ائخ واالعيان، الذين 
اأك��دوا ان رفد اجلبهات ل��ن يتوقف وان 
االأيام القادمة �شت�ش��هد املزيد من قوافل 

املال والرجال.
ويف �ش��ياق مت�ش��ل نظ��م اأبن��اء عزلة 
القابع��ي مبديري��ة �ش��هارة يف حمافظ��ة 
عمران وقفة قبلية م�شلحة الإعالن النفري 

العام لرفد جبهة ال�شاحل الغربي.
واأكد امل�شاركون يف الوقفة اال�شتمرار 
يف رف��د جبه��ة ال�ش��احل الغرب��ي باملال 
والرج��ال والعتاد لتحري��ر اأر�ش تهامة 

من دن���ش الغزاة واملحتل��ن، متوعدين 
الغ��زاة واملرتزق��ة ب��اأن رمال ال�ش��احل 
الغرب��ي وبحره��ا �ش��يكون مهلك��ة ل��كل 
م��ن ت�ش��ول نف�ش��ه احتالل اي �ش��ر من 

االأرا�شي اليمنية.
ويف حمافظة حجة نظم اأبناء احلمرة 
مبديرية م�شتباأ وقفة احتجاجية تنديدًا 
بجرائم الع��دوان ومرتزقته بحق اأبناء 

ال�شعب اليمني.
وندد امل�ش��اركون مبحاول��ة العدوان 
بتحريك ورقة االقت�ش��اد لل�ش��غط على 
ال�ش��عب اليمن��ي والعمل عل��ى جتويعه 
بع��د اأن ف�ش��ل يف مواجهت��ه ميداني��اً يف 

جبهات ال�شمود وال�شرف.
اأم��ا يف حمافظ��ة احلدي��دة فق��د خرج 
اأبناء الطرف ال�ش��امي يف مركز العبا�شي 
مبديري��ة بي��ت الفقي��ه يف وقف��ة قبلي��ة 
م�شلحة تدين وت�شتنكر جرائم العدوان 
ال�ش��عودي االأمريكي با�ش��تهداف جولة 

كيل��و 16 ومن��ازل املواطن��ن يف منطقة 
املغر�ش واجلروبه وتنديدا با�ش��تهداف 

ال�شعب اليمني باحلرب االقت�شادية.
املن��رية   مديري��ة  اأبن��اء  خ��رج  كم��ا 
مبحافظ��ة احلدي��دة يف وقف��ة م�ش��لحة 
بجرائ��م  وا�ش��تنكارا  تندي��داآ  غا�ش��بة 
العدوان االمريكي ال�شعودي االإماراتي 
وا�شتهدافه املبا�ش��ر واملتوا�شل  ملنازل 
املواطن��ن االبرياء يف تهام��ة احلديدة 

ومديرياتها. 
اإلى ذلك خرج اأبن��اء مديرية املغالف 
يف وقف��ة قبلي��ة  تدين وت�ش��تنكر جرائم 
العدوان با�شتهداف املواطنن االبرياء 
يف  كيل��و 16 ومنازل املواطنن يف تهامة 
ب�ش��كل عام واليمن  وتنديدا با�شتهداف 

ال�شعب اليمني باحلرب االقت�شادية.
الن�ش��ائية  الهيئ��ة   ويف ذم��ار قام��ت 
الثقافية العامة مبديرية �شوران ان�ش، 
وقف��ة احتجاجية حتت �ش��عار “عرقلة 
الوفد الوطني وارتفاع االأ�شعار جرمية 
با�ش��تمرار  االإن�ش��انية” تندي��دا  بح��ق 
عل��ى  االقت�ش��ادية  وحرب��ه  الع��دوان 

ال�شعب اليمني.
كم��ا اأق��ام مكت��ب الرتبي��ة والتعلي��م 
الرتبوي��ة  والوح��دة  ذم��ار  مبديري��ه 
الأن�ش��ار اهلل باملحافظ��ة ن��دوة توعويه 
عا�ش��وراء  ذك��رى  مبنا�ش��به  خا�ش��ه 
1440ه��� والذكرى الرابع��ة لثورة 21 
�ش��بتمر املجيدة حتت �شعار" ال�شعب 
ي�ش��تمد م��ن عا�ش��وراء �ش��البة املوقف 

وقوة العزم واالإرادة".

د�ش��ن اأبناء حمافظ��ة املهرة االثنن اعت�ش��اما جدي��دا للمطالبة 
برحيل قوات حتالف العدوان ال�شعودي االإماراتي من املحافظة.

ورفع امل�ش��اركون االأعالم اليمنية والفت��ات ُكتبت عليها عبارات 
راف�شة للقوات ال�شعودية.

وانت�ش��رت القوات ال�شعودية منذ �ش��هور يف العديد من املرافق، 
مب��ا يف ذلك املناف��ذ الرية والبحري��ة يف املحافظة، ما اأثار �ش��خطا 

�شعبيا عارماً.
وقال ال�ش��يخ علي �ش��امل امله��ري اإن ع��ودة االحتجاج��ات تاأتي 
متا�ش��يا م��ع دع��وة جلن��ة اعت�ش��ام ابن��اء امله��رة، لرف��ع تعلي��ق 
االعت�ش��ام ال��ذي ا�ش��تمر ل�ش��هرين، بعد جتاه��ل ال�ش��عودية التي 
توا�شل ح�ش��د قواتها الع�شكرية اإلى املحافظة غري مبالية مبطالب 

املحتجن.. ويقول مراقبون اإن ال�شعودية تهدف من خالل التواجد 
الع�شكري يف املهرة اإلى اإن�شاء ميناء نفطي على البحر العربي.
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تخرج دفعة عسكرية جديدة 
باسم ” عشاق الشهادة 

وزع االإع��الم احلربي، م�ش��اهد من حفل تخرج دفعة ع�ش��كرية 
ومناورة حتمل ا�شم ” ع�شاق ال�شهادة  “.

واأجرت الدفعة عر�شاً ع�ش��كرياً وقتالياً اأظهرت بع�ش املهارات 
واخلرات واالأ�ش��اليب وفن��ون القتال التي تلقوه��ا خالل الدورة 

الع�شكرية املكثفة.
كم��ا اأج��رت الدفعة من��اورة ع�ش��كرية حتاك��ي واق��ع املعركة 
اأظه��رت الق��درة وامله��ارة والدقَة الت��ي اكت�ش��َبها املقاتلوَن خالل 
الدورة والتمكن من ال�شيطرة على واقع و�شري املعركة املفرت�شة.

اليمن يشهد استعدادات كبيرة إلحياء ذكرى يوم عاشوراء للعام 1440هي  
واأمان��ة  �ش��عدة  حمافظ��ة  ت�ش��هد 
العا�ش��مة وعم��وم املحافظ��ات اليمنية 
ا�شتعدادات كبرية ال�شتقبال ذكرى يوم 
عا�ش��وراء، ال��ذي تاأتي يف ظ��ل العدوان 
االمريكي ال�ش��عودي الذي ي�شتهدف كل 

مظاهر احلياة يف املحافظة.
املحافظ��ات  �ش��وارع  تزين��ت  ق��د 

واالمان��ة بزي��ن والفت��ات مع��رة ع��ن 
عظم��ة املنا�ش��بة واأهميتها وخ�شو�ش��اً 
م��ع التوج��ه الكب��ري الأع��داء االإ�ش��الم 

لفر�ش هيمنتهم على امل�شت�شعفن.
اجلدير ذكرة اأن ه��ذه الذكرى يحيها 
اأبناء حمافظة �شعدة واأبناء املحافظات 
اليمني��ة كل ع��ام تعب��ريًا ع��ن غ�ش��بهم 

هلل واالقت��داء بعظم��اء ه��ذه االم��ة وان 
ي�ش��تمدوا من عا�ش��وراء �شالبة املوقف 
وق��وة الع��زم واالإرادة ومب��ا ان دم��اء 
ال�ش��عب اليمني �شتنت�شر كما انت�شرت 
يف كرب��الء وتاأكيدًا عل��ى موقفهم الثابت 
ال��ذي مل يتغ��ري ولن يتغ��ري مهما بلغت 

الت�شحيات ومهما كانت التحديات.

أبناء املهرة يجددون اعتصامهم للمطالبة برحيل قوات العدوان

اليمانيون يسيرون القوافل للجبهات ويخرجون في وقفات مسلحة 

استشهاد 20 مواطنًا استهدفتهم طائرات وبارجات العدوان
ا�شت�ش��هد 20 مواطناً ا�شتهدفتهم طائرات 
وبارج��ات الع��دوان االأمريك��ي ال�ش��عودي 
خالل �شاعات يوم الثالثاء واالربعاء.. واأكد 
م�ش��در ا�شت�شهاد 18 �ش��يادًا وجناة واحد 
من اأبن��اء قري��ة الكدحة مبديري��ة اخلوخة 
حمافظة احلديدة جراء ا�ش��تهداف بارجات 
الع��دوان لقاربهم يف عر���ش البحر االأحمر.. 
و لفت امل�شدر اإلى ا�شت�شهاد مواطنن اثنن 

وتدمري جرافة تابعة لهم بعدة غارات �شنها 
الطريان املع��ادي على مديري��ة الدريهمي ، 
كما �ش��ن غارة على الكلي��ة البحرية و غارة 
حمافظ��ة  ويف  باحلدي��دة..  التحيت��ا  عل��ى 
�ش��عدة دمر طريان العدوان بغارتن منزل 
مواط��ن يف منطق��ة احلجلة مبديري��ة رازح 
ومدفع��ي  �ش��اروخي  ق�ش��ف  وا�ش��تهدف 
مناط��ق متعددة باملديرية و مديرية منبه و 

منازل ومزارع املواطن��ن يف مديرية باقم.. 
واأو�ش��ح امل�ش��در اأن الطريان املعادي �شن 
خم�ش غارات اإحداه��ا على منزل مواطن يف 
منطقة اآل مغرم مبديرية باقم، واأربع غارات 
على مديرية �شدا احلدودية.. وذكر امل�شدر 
اأن طريان العدوان االأمريكي ال�شعودي �شن 
ثم��اين غ��ارات على جبل تويل��ق يف جيزان و 

اأربع غارات على جمازة يف ع�شري.

اغتيال قيادي إصالحي في عدن
اغت��ال م�ش��لحون، �ش��باح االأربعاء، قيادي��ا مرتزق��ا ينتمي اإلى 
حزب االإ�شالح مبحافظة عدن جنوب البالد، �شمن موجة ت�شفيات 

داخلية بن مرتزقة العدوان ال�شعودي االأمريكي.
وذك��رت م�ش��ادر اإعالمية مقرب��ة من العدوان اأن م�ش��لحن على 
منت �ش��يارة قاموا با�ش��تدعاء القيادي املرتزق علي الدعو�ش��ي، من 
منزله يف حي اإمناء مبديرية املن�ش��ورة، واأطلقوا النار عليه حلظة 

خروجه منه، ثم الذوا بالفرار".
وياأت��ي اغتيال الدعو�ش��ي، بعد نحو �ش��هر ون�ش��ف م��ن حماولة 
اغتيال القيادي االإ�ش��الحي وع�شو املجل�ش املحلي مبديرية املعال 

عرف��ات ح��زام حممد اأحم��د، وحماولة اغتي��ال ا�ش��تهدفت القيادي 
ع��ارف اأحم��د علي، بعبوة نا�ش��فة زرعت يف �ش��يارته، اأ�ش��فرت عن 

اإ�شابته وبرت قدم جنله.

ق�شت املحكمة اجلزائية االبتدائية املتخ�ش�شة باأمانة العا�شمة 
باالإع��دام تعزيرا بح��ق اأحد املتهم��ن بالتخابر مع دول��ة العدوان 

ال�شعودية.
وق�ش��ى احلك��م يف اجلل�ش��ة املنعق��دة برئا�ش��ة رئي���ش املحكمة 
القا�ش��ي عب��ده راج��ح باأدن��ة املدع��و)ج .ع.ق( بالتهم املن�ش��وبة 
اإلي��ه يف ق��رار االأتهام ومعاقبت��ه باالإعدام تعزي��را.. وكانت النيابة 

اجلزائية وجهت للمدان باأنه �ش��عى لدى دولة العدوان ال�ش��عودي 
وه��ي يف حالة حرب وعدوان عل��ى اجلمهورية اليمنية بالتوا�ش��ل 
بطريقة غري م�شروعه مع من يعملون مل�شلحتها، حيث قام بار�شال 
معلوم��ات واحداثي��ات ع��ن مواق��ع ع�ش��كرية بق�ش��د ا�ش��تهدافها 
واالإ�شرار باجلاهزية القتالية للجي�ش واللجان ال�شعبية واإ�شعاف 

قوة الدفاع الوطني وذلك مقابل مبالغ مالية .

اجتماع بحجة يناقش أوضاع األطفال املستضعفن

ملتقى الصياد التهامي يدين جرمية العدوان بقتل 18 صيادا

اإلعدام تعزيرا ملدان بالتخابر مع دولة العدوان السعودية

اأدان ملتق��ى ال�ش��ياد التهام��ي للتنمي��ة 
جرائ��م الع��دوان بحق ال�ش��يادين واآخرها 
جرمية االأم�ش الثالثاء 18 �شبتبمر 2018م 
و التي راح �ش��حيتها 18 �ش��يادًا من اأبناء 

قري��ة الك��داح ا�ش��تهدفتهم ق��وى الع��دوان 
يف البح��ر االحمر..وحم��ل ملتق��ى ال�ش��ياد 
التهام��ي للتنمية املجتمع الدويل م�ش��وؤولية 
بح��ق  الع��دوان  جرائ��م  جت��اه  ال�ش��مت 

ال�ش��يادين.  كما طالب املنظمات االإن�شانية 
بحماية ال�ش��ياد الناجي ناف��ع خادم خربي 
ال��ذي يتلق��ى الع��الج يف اخلوخ��ة الواقعة 

حتت �شيطرة الغزاة واملحتلن.

ناق���ش اجتم��اع مبحافظة حجة برئا�ش��ة 
وكيل املحافظة ل�شئون التخطيط ومنظمات 
املجتم��ع امل��دين حمم��د القا�ش��ي، اأو�ش��اع 
تن�ش��يق  واآلي��ات  امل�شت�ش��عفن  االأطف��ال 
اجله��ود ب��ن اجله��ات واملنظم��ات املحلية 

واخلدم��ات  احلماي��ة  لتق��دمي  والدولي��ة 
الالزمة لهم .

وتطرق االجتماع الذي �ش��م مدراء فرع 
الهيئة الوطنية الإدارة وتن�ش��يق ال�ش��ئون 
االإن�ش��انية والتخطي��ط والتع��اون ال��دويل 

وال�شئون االجتماعية واإذاعة حجة ونائب 
مدي��ر مكت��ب الرتبي��ة وممثل��ن ع��ن مكتب 
اجلمه��وري  امل�شت�ش��فى  وهيئ��ة  ال�ش��حة 
اإط��ار  يف  العامل��ة  املانح��ة  واملنظم��ات 
املحافظ��ة، اإل��ى اآلية التن�ش��يق والت�ش��بيك 
وتب��ادل املعلوم��ات ب��ن اجله��ات املعني��ة 
وحتدي��ث اأن�ش��طة اإدارة احلال��ة م��ن قب��ل 
مكتب ال�شئون االجتماعية وكذا املنفذة من 

قبل ال�شركاء باملنظمات الدولية واملحلية.
احل��االت  االجتم��اع  وا�ش��تعر�ش 
املر�ش��ودة الت��ي حتتاج اإل��ى تدخل عاجل 
القائم��ة  التحدي��ات  اأب��رز  اإل��ى  اإ�ش��افة 

واملقرتحات الكفيلة بتجاوزها.
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كربالء احل�شن تاريخ متجدد لثورة ح�شينية فجرها ال�شعب 
اليمن يف 21 �ش��بتمر �ش��د طغاة وفا�شدين وم�ش��تبدين وقتلة 
جمرم��ن عاثوا يف االر�ش ف�ش��ادا وا�ش��تباحوا القيم واالخالق 

وحولوا الوطن رهينه بيد اخلارج م�شلوب االرادة وال�شيادة
تزام��ن عا�ش��وراء احل�ش��ن مع الذك��رى الرابع��ة لثورة 21 

�شبتمر هل التاريخ ابن ال�شدفة ..!!!
ق��د يك��ون كذلك لكن��ه يف اليم��ن م�ش��رية وم�ش��روع حترري 

يف املنطق��ة �ش��دره احل�ش��ن بن ب��در الدين احلوث��ي من جبال 
م��ران لي�ش��بح تاري��خ وث��ورة امت��دادا لكربالء احل�ش��ن حن 
خ��رج يف وجه طغي��ان يزيد وبني اأمية مطالبا ا�ش��الح امر امة 
جده م�ش��حيا بدمه وروحه وع�شريته ن�ش��اء ورجال يف ملحمة 
ح�ش��ينية كان��ت دماء احل�ش��ن ه��ي االنت�ش��ار لالإن�ش��انية كما 
غدت دماء احل�ش��ن بن بدر الدرين احلوثي انت�ش��ارا لليمنين 

وامل�شت�شعفن من ال�شعوب
قال الزعيم الهندي غاندي »علمني احل�شن ان اكون مظلوما 
فانت�شر« هذه العبارة التي تعيد �شياغة م�شروع امل�شت�شعفن 

يف حي��اة ال�ش��عوب ب��ن املظل��وم وامل�شت�ش��عف كق��وة ارادة 
وحت��دي التقه��ر. ي�ش��تمد اليمني��ون ملحم��ة �ش��مودهم اليوم 
دفاعا عن ثورتهم الوطنية من م�ش��روع احل�ش��ن بن بدر الدين 
احلوثي وثورة �ش��يد ال�ش��هداء ابي عبداهلل احل�ش��ن يف �شمود 
وب�شالة تقهر حتالف 30 دولة ومرتزقة مت جتميعهم من ا�شقاع 
العامل يقودهم يزيد هذا الزمن حيث ينعق اليوم يف �شماء اليمن 
بطائراته يقتل وي�ش��تبيح دماء االبرياء ويرتكب اب�شع املجازر 
يف حق االن�ش��انية. انطلقت ث��ورة 21 �ش��بتمر كطوفان جامح 
يف املنطق��ة بع��د تراكم��ات من الظل��م والظالم خارج ح�ش��ابات 

ال�شا�ش��ة لت�ش��رق مبيالد جديد لليمنين ونهاية زمن الو�ش��اية 
واالنعتاق من الهيمنة اخلارجية

والي��وم يدف��ع اليم��ن �ش��ريبة حت��رره وثورت��ه يف مواجهة 
الغطر�شة االمريكية املعادية حلرية ال�شعوب وارادتها �شارخا 

ب�شعاره احل�شيني املوت الأمريكا �شعار ثورة وحترر
ب��ن احل�ش��ن وال�ش��عب اليمن��ي جت�ش��يد واح��د ملظلومي��ة 
امل�شت�ش��عفن يف م�شرية التاريخ الب�ش��ري وارادتهم يف العي�ش 
بحرية وكرامة وهي اهداف م�شرتكة بن كربالء و 21 �شبتمر

ورغ��م حج��م التكال��ب الدويل عل��ى اليمن ل��واأد ه��ذه الثورة 
املجي��دة بتحال��ف رجعي تقوده ال�ش��عودية واالم��ارات اال ان 
ارادة وعزمي��ة ه��ذا ال�ش��عب ل��ن تخب��و ويبقى وهج �ش��بتمر 
م�ش��تعال يقارع طغيان حتالفهم الهمجي حتى الن�ش��ر وما ذلك 

على اليمن ببعيد

ثورتا كربالء وسبتمبر .. التاريخ ليس صدفة

فييييييييييي احليييييييييييدييييييييييييدة ..؟ جيييييييييييييرى  الييييييييييييييييذي  بحس�����������ب م��������اح�����دثن�������ي ب��������ه ق�����ائ�����������دمييييييييييا 
عس������ك������������ري ف�������ي مي������دان امل�����������عركة ..

الحقيقة  كتب /عبد الغني علي الزبيدي

ام�ش االول �ش��نت طائرات العدوان اكرث من مائة 
غارة جوية على الطرق الرئي�شية والفرعية املوؤدية 
اإيل طري��ق احلدي��دة �ش��نعاء واملع��روف مبنطق��ة 
الكيلو16 وذلك متهيدا لو�ش��ول )9000(مرتزق من 
امللي�ش��يات ال�ش��لفية والتكفريي��ة من تنظي��م داع�ش 

والقاعدة .
)1(

كان اجلي���ش واللجان ال�ش��عبية على علم م�ش��بق 
باخلط��ة من��ذ اأك��رث من اأ�ش��بوع حيث كان��ت اخلطة 
مع��دة قبل ي��وم م��ن اجتماع جني��ف واله��دف منها 
احداث اإرباك وت�ش��جيل انت�ش��ار ول��و موؤقت بهدف 
ال�ش��غط على الوفد الوطني وتقدمي تنازلت كان من 
ال�شعب اأن يح�شل عليها الطرف االآخر اأن مل يحدث 
هذا االخرتاق اأو ما�ش��موه باالنت�ش��ار ..)طبعا هذا 

وفق تقديراتهم( ولي�ش ماكان �شيح�شل فعالاا.
)2(

والأن اخلطة ف�شلت ب�ش��بب االختالف على بع�ش 
الرتتيب��ات التكتيكي��ة ومطالب املرتزقة باحل�ش��ول 
عل��ى امتي��ازات مالي��ة م��ن ال�ش��عودية واالإم��ارات 
بواق��ع )5000(لل�ش��ابط )2500( للف��رد وتاأخ��ري 
�ش��رفها ورف�ش املرتزقة التحرك من دون احل�شول 

عليها اأو ال�ش��مانات ب�ش��رفها اأثناء الب��دء بالتحرك 
وهو ماح�ش��ل ..وباالإ�ش��افة ايل ذل��ك رف�ش اجلانب 
االأمريكي اخلطة الع�ش��كرية التي �ش��بق واأن ف�شلت 
يف حماولة ال�شيطرة على املطار يف الفرتة املا�شية .

له��ذا مت عرقل��ة الوف��د الوطن��ي م��ن ال�ش��فر وفق 
االآلي��ة الت��ي مت االتف��اق عليها م�ش��بقا م��ع املبعوث 

الدويل وموافقة االأمن العام لالأمم املتحدة .
)3(

ا�ش��تخبارات اجلي���ش واللج��ان ال�ش��عبية الت��ي 
اخرتق��ت ق��وى الغ��زو واملرتزق��ة وح�ش��لت عل��ى 
املعلومات الكافية مبوعد بداأ خطة التحرك اجلديدة 
واحل�ش��ول على اأدق التفا�شيل ومنها �شاعة ال�شفر 
الغ��ارات اجلوي��ة وع��دد االلوي��ة واالألي��ات  لب��داأ 

املتحركة واأ�شماء القادة امليدانين .
وبن��اء عل��ى ذل��ك مت اإع��داد خط��ة متقن��ة متثلت 
باالختف��اء والتموي��ه اأثن��اء الغ��ارات وااليحاء باأن 
هناك ان�ش��حاب )والعدو �شماها هروب( االأمر الذي 
اف�ش��ل اوال : فاعلية وتاأثري الغارات اجلوية واف�شل 

اأي�شا طائرات اال�شتطالع واملراقبة .
ثاني��ا : اأوهم الع��دو على االأر�ش اأن��ه لي�ش هناك 
من مقاتل��ن ولذلك مت الرتويج اإعالمي��ا )بهروب ما 
اأ�شموه احلوثين ( وهو ماخططت له قيادة اجلي�ش 

واللجان ال�شعبية وجنحت فيه .
وبن��اء عليه تقدمت ق��وات املرتزقة من دون خطة 

وا�ش��حة ومل يكن معهم اي قيادي اجنبي كما حدث 
يف حماول��ة ال�ش��يطرة عل��ى مطار احلديدة يف �ش��هر 

يونيو املا�شي .
)4(

وم��ا ان غابت الطائ��رات املقاتلة للعدوان وجتمع 
الكث��ري من املرتزق��ة ومعهم الكثري م��ن االآليات ويف 
حلظة الن�ش��وة بتحقيق الن�ش��ر املزعوم والت�شوير 
والبث من النقطة التي و�ش��لوا اإليها يف خط �شنعاء 
احلدي��دة .. حت��ى خرج رج��ال الرج��ال وفق خطة 

مدرو�ش��ة بدقة ومعرف��ة كل مقاتل ب��دوره وواجبه 
ف�ش��ربوا بكل قوة و�ش��دة وبا�ش متوكل��ن على اهلل 
وم�ش��تعينن بقدراته��م القتالية ف�ش��ربوا العدو من 
كل اجتاه و�ش��وبوا بنادقهم وا�شلحتهم املتوا�شعة 
فلم تكن تخرج ر�شا�ش��ة واحدة اإال وا�شابت هدفها 
جت��اه االأف��راد ومل تكن تطل��ق قذيفة واح��دة جتاه 

االآليات اال ودمرت اأو اعطبت الهدف .
فقتل من قتل واأ�ش��يب الكث��ري بجروح بالغة ومن 
جن��ا ف��ر هاربا بع��د اأن رمى �ش��الحه لينجو بنف�ش��ه 
واأ�ش��يب الكث��ري منهم بخيب��ة كبرية بع��د اأن تلقوا 

�ش��ربة موجع��ة من حي��ث مل يحت�ش��بوا و�ش��عروا 
بخيانة قيادات التحالف لهم فالهم �ش��اندوهم والهم 

اوفوا لهم مبا وعدوهم باملال.
)5(

طبعا كانت اخلطة تقت�ش��ي اأن ي�شاحب التحرك 
امليداين تغطي��ة اإعالمية كبرية ومكثفة ومدرو�ش��ة 
بعناية ل�شن حرب نف�ش��ية ت�شتهدف اأهايل احلديدة 
املواجه��ة  الوطني��ة  والقي��ادات  والق��وى  خا�ش��ة 
للع��دوان وتكرار خطة �ش��يطرة الق��وات االأمريكية 
عل��ى بغ��داد وكان لهذه اخلطة اأن ت�ش��تمر بال�ش��خ 
الكب��رية  االإعالمي��ة  املاكين��ات  ع��ر  االعالم��ي 
لق��وى الع��دوان ومرتزقته��م ومن خالل النا�ش��طن 
العم��الء  م��ن  وبال��ذات  املعروف��ن  االإعالمي��ن 
واملرتزق��ة والذي��ن ا�ش��تمروا بالرغ��م اأن املعرك��ة 
ح�ش��مت يف وقت قيا�ش��ي ل�ش��الح اجلي���ش واللجان 
ال�ش��عبية ايل اخ��ر ليل اأم�ش االأول و�ش��بيحة اليوم 

.وقد بداأت بالتال�شي .
تدريجي��ا اإيل درجة ال�ش��مت بعد ك�ش��ف احلقيقة 
ع��ر تقارير االع��الم احلربي وال��ذي تناقلته الكثري 
من ال��وكاالت والقنوات العاملية ومواقع التوا�ش��ل 

االجتماعي .
*اكتف��ي بهذا القدر و�ش��وف اوافيك��م بالتطورات 
غ��دا ب��اذن اهلل م��ن امل�ش��ادر امليداني��ة واوافيك��م 

باحلقيقة كما هي ..

الحقيقة / زين العابدين عثمان 

الت��زال االم��ارات الت��ي تق��ود معرك��ة احلدي��دة 
وباالأخ���ش معرك��ة ال�ش��احل الغربي مطل��ع نحو 4 
ا�ش��هر تدفع اثمانا باهظة وخ�ش��ائر غري م�شبوقة يف 
م�ش��توى العديد الب�ش��ري والعتاد احلربي ، نتيجة 
الته��ور و ارت��كاب االخط��اء اال�ش��رتاتيجية القاتلة 
عل��ى االر���ش وكذل��ك نتيج��ة الق��درات الدفاعي��ة 
والتكتيكية لق��وات اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية التي 
كان له��ا ال�ش��بق يف حتويل معركة ال�ش��احل الغربي 
ال��ى م�ش��تنقع ممي��ت ملرتزق��ه االم��ارات والياته��ا 

الع�شكرية .
ا�شرتاتيجيات الدفاع والهجوم املتحرك واملكثف 
وكذلك جانب ن�ش��ب الكمائن وعمليات اال�ش��تدراج 
ال��ذي تعتمدها ق��وات اجلي���ش واللجان ال�ش��عبية 
يف معاركه��ا التنكيلية واال�ش��تنزافية �ش��د مرتزقة 
االم��ارات الزاحف��ة واملتم��ددة طول خط ال�ش��احل 
الغربي مب�ش��افة اكرث م��ن70 كيلومرت كان لها وقعا 
ا�ش��رتاتيجيا غ��ري م��ن قواع��د اال�ش��تباك فمن جهة 
ابطل��ت مفاعيل هجمات مرتزق��ة االمارات من خالل 
عمليات اال�شتدراج املحكمة لكل هجوم ت�شنه كتائب 
املرتزق��ة نحو حق��ول االلغام، ا�ش��افة اإلى ن�ش��ب 
كمائن ع�ش��كرية التفافية ت�شبه عمليات “الكما�شة ” 
حيث يتم عزل هذه الكتائب وحما�ش��رتها والق�شاء 

عليها بعد ان تقطع وحدات اجلي�ش واللجان خطوط 
امداداته��ا اخللفي��ة .وم��ن جهة اخرى تق��وم قوات 
اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية ب�ش��ن هجمات ا�شتباقية 
مكثف��ة من عدة حم��اور يف اماكن تتم��دد فيها قوات 
املرتزقة يف خط ال�ش��احل الغرب��ي لتفكيكها واتاحة 
الفر�ش��ة ال�ش��تنزافها و�ش��رذمتها كما يح�شل حاليا 
يف مع��ارك منقط��ة اجلاح اال�ش��فل الف��ازة مبديرية 

الدريهمي و التحيتا ال�شاحلية.

اخل�ش��ائر الك��رى الت��ي تلقته��ا الوي��ة وكتائ��ب 
املرتزق��ة ب�ش��ريا وع�ش��كريا طيل��ة ف��رتة معرك��ة 
احلدي��دة ال��ى الي��وم مل تعد خ�ش��ائر �ش��هله ميكن 
للنظام االماراتي ان ينط عليها ويعو�شها باي �شكل 
من اال�ش��كال الأنها باتت ارقام �شعبة وكارثية تقود 
للهزمي��ة املاحقة يف املعركة ب��كل تٲكيد لذا رٲينا 
النظ��ام االماراتي حاول جاه��دا يف الفرتة االخرية 
تغي��ري بع�ش تكتي��كات مرتزقته عل��ى االر�ش وفق 

توجيه��ات ا�شت�ش��ارية م��ن خراء ح��رب امريكين 
ا�شتٲجرهم باال�شافة الى تدعيم الياته ومدرعاته 
الع�شكرية بدروع حديثة مقوية باه�شة الثمن منها 
 CLARAو AZUR دورع فرن�ش��ية واالأملانية
ر ثمن طقم الدروع املقوية االأملانية  ERA ، اإذ يقدَّ
ب���500 األ��ف ي��ورو، وفقا ل�ش��حيفة “رو�شي�ش��كايا 
غازيت��ا”، بالت��ايل ه��ذه اخلط��وة توقع م��ن خاللها 
النظام االماراتي ان تك�شب مرتزقته تفوقا ع�شكريا 
عل��ى االر�ش وتتيح له��م التقدم وحتا�ش��ي الوقوع 
يف الهزمي��ة واالنك�ش��ار .لك��ن الري��اح مل جتري كما 
يكون او يريده النظ��ام االماراتي ففاعلية الدبابات 
ال��دروع  بتل��ك  تزوده��ا  رغ��م  املدرع��ة  واالآلي��ات 
احلديث��ة افقده��ا املقات��ل اليمن��ي ال��ذي اأثب��ت اأنه 
ق��ادر عل��ى تدمريه��ا اإم��ا مب�ش��ادات “الكورنيت” 
التي الزالت ا�ش��لحة متفوقه ع�ش��كريا �ش��د االليات 
املدرع��ة، اأو من خ��الل املواجهات املبا�ش��رة وعمل 
كمائ��ن خا�ش��ة، ت��وؤدي الى ه��روب من يق��ود هذه 
الدباب��ات واملدرع��ات، ومن ث��م احراقه��ا بالوالعة 
والكرات��ن وهو م��ا اأثبتته امل�ش��اهد التي تعر�ش يف 

فرتات معركة احلديدة وحتى اليوم.
اخريا نخت�ش��ر هذا ال�ش��عيد بالق��ول ان احلملة 
الع�ش��كرية الت��ي تقوده��ا االمارات عل��ى احلديدة 
و�ش��واحلها ا�ش��بحت اآيل��ة لالنهزام املحت��م وبات 
اخل��راء اال�ش��رتاتيجين واملراقب��ن للو�ش��ع عن 

كثب م�ش��لمن بحقيق��ة هزمية االم��ارات يف معركة 
احلدي��دة وان امل�شٲل��ة ا�ش��بحت وق��ت وانتظار 
حت��ى تفقد االمارات اخر كتائبه��ا من املرتزقة التي 
عملت على حت�ش��يدهم لعامن من اجل هذه املعركة 
حي��ث ب��ات النظ��ام االمارات��ي نف�ش��ه عل��ى قناعة 

باالمر،.
لذا نرى بان اعماله الت�ش��عيدية التي ينفذها عر 
مرتزقت��ه للتوغل اك��رث يف مناطق احلدي��دة كالذي 
ح�شل خالل الثالث االيام املا�شية يف ما بن مديرية 
الدريهمي ومنطقة كيلو16 من اجل ال�ش��يطرة على 
االخ��ري ه��ي اعم��ال تندرج �ش��من اط��ار ا�ش��تثمار 
النظ��ام االمارات��ي الوق��ت وما تبقى م��ن قواته من 
املرتزقة االآيلة لالنهي��ار لتحقيق اجنازات ميدانية 
تكون اأوارق �شغط �شيا�شية وارباكية بيده ليمار�ش 
فاعليته��ا �ش��د قي��ادة اجلي���ش واللج��ان ال�ش��عبية 
ممثلة بال�ش��يد عبدامللك احلوثي وذلك الإرغامه على 
التن��ازل ع��ن مين��اء احلديدة ال��ذي يعت��ر الهدف 
الرئي�ش��ي واملرك��زي للنظام االمارات خ�شو�ش��ا و 

االمريكي واال�شرائيلي عموما .
لهذا نتوقع ان تكون هناك اعمال ت�شعيد �شيت�شمر 
النظ��ام االمارات��ي يف تنفيذه��ا يف الف��رتات القادمة 
والندرك هل �شيخ�شع حلقيقة ف�شله الع�شكري امام 
قوات اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية ام انه �شيوا�ش��ل 
حتى ارتطام رٲ�ش��ه بجدار الهزمية املوؤكدة ونفاذ 
اخ��ر مرت��زق بي��ده واخ��ر مدرع��ه ودباب��ه لك��ن ما 
ن�ش��تطيع ان جنزم به هو ان النظام االماراتي ف�شل 
ع�ش��كريا وما �ش��يحدث بامل�ش��تقبل جمرد تفا�ش��يل 

�شتو�شح ف�شله الكامل مبعركة احلديدة 

معركة احلديدة ُحسمت.. واإلمارات آيلة لالنهزاں الكامل قريبًا
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■ األصال������ة ف������ي امتداد اإلْس��������اَلم تتحّق������ق من خالل 
�َم  َ��ُه َوَس������َلّ ُس��������ْول َصَلّى الل������ُه َعَلْي�������ِه َوآل� عودتن������ا إل������ى الَرّ
في حركته باإلْس��������اَلم مع الُق��������ْرآن الكرمي كمنهج هذا 

يفيدنا

■ م������ن املعالم الت������ي وصلنا إليه������ا أن اإلْس��������اَلم دين 
زكاء وطه������ارة وم������كارم َأْخ��اَلق وس������مو للنفوس وهذا 
جانب مهم ورئيس������ي في اإلْس��اَلم في أصالته األصالة 
التي تقّدم لنا الفوارق ما بني الزيف وما بني احلقيقة

��ان باملعاد واحلس������اب واجلزاء واجلنة والنار  ■ اإلْيَ
ُك�������ّل َذلك يس������اعد اإلْنَس��������ان على تزكية نفس������ه وعلى 
ا  �������ُل حافًزا كبي������ًرا ِج��ًدّ ِثّ االس������تقامة في هذه احلي������اة ُيَ

وباعًثا مهًما للتزكية 

�ة،  ■ والطاغوت هو املس������يطر على معظم أبناء اأُلَمّ
أنه يجب أن نكون مس������تقلني، وسليمني عن أية تبعية 
ُأْخ��������َرى م������ن خ������ارج س������احتنا اإلْس��������اَلمية،  ألي������ة ق������وى 
�ة في حالة م������ن التبعية ألمريكا  وجن������د َأْكَث��ر أبناء اأُلَمّ

وإسرائيل والغرب.

■ اإلْس��������اَلم دين عدل ودين قسط والله هو القائل: 
اِمنَي ِباْلِقْس������ِط( هذا أمر  َها اَلِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقَوّ )َيا َأُيّ
من الله ُسْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى لكل الذين يحسبون أنفسهم 

على هذا اإلْس��اَلم أن يكونوا قّوامني بالقسط

■ عندم������ا نع������رُف أن ه������ذا الدي������َن دي������ٌن يس������عى إل������ى 
إقام������ة الع������دل، أمام������ك فئ������ة واس������عة من املتس������لطني 
ا تصبح على مش������كلة معهم، عندما  الظامل������ني، تلقائًيّ
نرى أن هذا الدين يس������عى إلى إصالح البشرية وبقيم 
عظيمة ومهمة هناك فئات ُأْخ��َرى فاسدة في نفسها 

ومفسدة لغيرها

م������ن  مج������رًدا  ديًن������ا  يري������د  والظامل������ني  الطغ������اة   ■
كان  ف������إذا  الظ������روف،  لطبيع������ة  وخاضًع������ا  املس������ؤولية 
ّ�ات َأْو أخطار لم يعد هناك بالنسبة له  َ ي� سيواجه حَتِدّ
م������ن ضرورة ملب������ادَئ معينة من هذا الدي������ن إما للدين 

جملة وتفصيال فهو مستعد أن يرتد عنه بالكامل

�َجاه السلبي في القعود  ■ الفئة التي تتجه هذا االِتّ
واجلمود والتنصل عن املسؤولية واملداهنة للطغاة 
وجتريد اإلْس��������اَلم من جانب املس������ؤولية ب������كل ما فيه، 

هي ال تعبر عن حقيقة اإلْس��اَلم أبًدا، أبًدا

�ة من  ■ اجلهاد باملفهوم الُق��ْرآني الذي يحمي اأُلَمّ
الطاغوت من االس������تعباد من القهر من اإلذالل الذي 
ّ�ات  َ ي� �������ة املنعة ف������ي مواجه������ة التَحِدّ تكس������ب به اأُلَمّ
واألخطار التي على حريتها واس������تقاللها وكرامتها 

وعزتها وأرضها وعرضها وسائر حقوقها.

جان������ب  إل������ى  احلاج������ة  أم������ِسّ  ف������ي  الي������وم  �������ة  اأُلَمّ  ■
املسؤولية، كَمعلم َأَس��اس من املعالم الرئيسية في 
اإلْس��������اَلم في حركة َرُس��������ْول الله وفي كتاب الله؛ ألَنّ 
ا عليها،  ّ�ات فعليه وخطي������رة ِج��ًدّ َ ي� �ة تواج������ه حَتِدّ اأُلَمّ
�َجاه املس������ؤول س������تقع ضحية  ِإَذا ل������م تتجه ه������ذا االِتّ
لس������يطرة الطاغوت ستس������حق س������تظلم س������تهان وهي 

تظلم َحالًيا

�ة اإلْس��اَلمية ُيريدون  ■ الكثير من أبناء اأُلَمّ
مسؤولية،  أي  فيه  ليس  إْس��اَلًما 
إْس�����������������������������اَلم ف������ي������ه ص������الة 
وص���������������������ي���������������������ام 
وب�����������������ع�����������������ض 
ال���ع���ب���ادات، 
وع�������������������������������اد 
ب��ع��ض��ه��م 
لله  ي���ا   –
ال����ي����وم - 
ح�������ت�������ى 
ف��ي��ه��ا 

هذه، بقية اجلوانب اأُلْخ��َرى ال ُيريد أن يكون لُه أي 
دور فيها وال أن يتحمل فيها أية مسؤولية نهائًيا

■ آخرون كالتكفيري������ني هلكوا بانحرافهم كليا عن 
الدين وتسخيره خلدمة أعداء األمة

■ تعطيل جانب املسؤولية يبقي الواقع بئيسا حتت 
سيطرة الطغاة

■  تزكي������ة النف������س حتم������ي اإلنس������ان م������ن االرتب������اط 
بالطغاة أو التأقلم معهم

النف������س  عل������ى  انصب������ت  األنبي������اء  جه������ود  معظ������م   ■
البش������رية به������دف تزكيته������ا وتربيته������ا عل������ى م������كارم 

األخالق

■  مسارعة البعض إلى والء اليهود ناجت عن اختالل 
في اجلانب األخالقي وانعدام زكاء النفس

■ أهمي������ة اجلانب األخالق������ي يأتي أيضا م������ن اهتمام 
األعداء بإفس������اد أخالق املجتمعات بهدف الس������يطرة 

عليها

أمري������كا  وس������ائل  أه������م  م������ن  األخ������الق  إفس������اد   ■
والصهيونية العاملية للسيطرة على الشعوب

■ م������ن معالم اإلس������الم العمل على إقام������ة العدل في 
واقع احلياة

■ العدل قيمة إس������المية وإنس������انية غائب������ة عن واقع 
املسلمني بشكل كبير

■ واقع املسلمني أسوأ واقع على املستوى العاملي، 
النتش������ار الظل������م ف������ي س������احتهم أكث������ر م������ن أي س������احة 

عاملية أخرى

الظل������م  مبحارب������ة  إال  تك������ون  ل������ن  الع������دل  إقام������ة   ■
ومواجهة الطغاة واملتجبرين

■ ل������ن يقبل اإلس������الم أن يعبر عنه طغاة ومفس������دون 
يوال������ون أمري������كا وإس������رائيل ويقدم������ون أنفس������هم والًة 

وملوكا باسم اإلسالم

■  إقام������ة القس������ط تعني مس������يرة حي������اة ومنهج حياة 
ة لفترة محدودة وليست مجرد هَبّ

�ُل  ِثّ ■ خط������ورة القعود والتخل������ف عن املس������ؤولية ُتَ
��������ة فيم������ا مض������ى م������ن الزم������ن،  خط������ورة بالغ������ة عل������ى اأُلَمّ

مرحلة تستدعي إحياء هذه الفريضة.

ع������ن  تنصل������وا  الذي������ن  أولئ������ك  ه������م  املخلف������ون   ■
ال  حَت��ّركه������م  ل������م  الذي������ن  أولئ������ك  ه������م  املس������ؤولية، 
فطرتهم وال مشاعرهم اإلْنَسانية وهم يرون اخلطر 
على أمتهم م������ن حولهم، اخلطر الذي يش������ملهم كما 

��ة بكلها. هو خطر على اأُلَمّ

ف������ي  يعيش������وا  أن  ألْنُفس������هم  رض������وا  املخلف������ون   ■
واق������ع ال������ذل واله������وان واجلم������ود واالستس������الم، رضوا 
انية وال  ألْنُفس������هم باخلنوع، ال يتلكون الطاق������ة اإلْيَ

الضمير اإلْنَساني وال اإلحساس بالواقع من حولهم.

■  البعض يصل بهم احلد من س������خط الله ال يكتفي 
ب������أن يقُع������َد ب������كل م������ا ه������و عليه م������ن ع������ار القع������ود، عار 
التخل������ف،  بل يتج������ه إلى اآلخري������ن لتثبيطهم حتت أي 

عنوان  من العناوين.

■ أحيانًا تكون هناك أحداث مؤملة للغاية وجرائم 
كبيرة حَت��ّرك أي إْنَسان، إْنَسان يرضى لنفسه بالقعود 

فلم تعد له من كلمة إْنَسان إال االسم .

■ آي������ات الل������ه فيه������ا وعي������د عل������ى ت������رك اجله������اد ف������ي 
س������بيل الله وعيد بالعذاب، على م������ن ُيعرض عن هذه 
انه وأنه ال يعتبر عند الله  الفريضة ويعّطلها فقد إْيَ

من املؤمنني وال يسير في طريق اجلنة.

■ تعيش شعوب أمتنا اإلسالمية حتديات وأخطارا 
ومش������اكل وأزمات من انعدام حلالة األمن واالستقرار 
ومش������اكل كبيرة على هذا املستوى وفي هذا اجلانب 

حروب ونزاعات وصراعات.

■ عندما ضيعنا كأمة بش������كل كبير في واقعنا مبدأ 
التركي������ز على تزكي������ة النفوس على أس������اس هدى الله 
والبرنام������ج الترب������وي واألخالقي في اإلس������الم ولم يبَق 

منه إال أقل القليل.

■ مظلومية الشعب الفلسطيني على مدى كل هذه 
العق������ود م������ن الزمن أكث������ر من س������بعني عام������ا مظلومية 
واضحة ومؤملة وكبيرة، فيها كل أشكال الظلم القتل 

واالستباحة أمام جميع العرب واملسلمني.

■ األم������ة االس������المية فيم������ا تعاني������ه م������ن ضع������ف ف������ي 
الفاعلية في األداء في املوقف من انعدام اإلحس������اس 
باملس������ؤولية وضعف ف������ي الوعي وصل به������ا أن هبطت 

دون مستوى بقية الشعوب واألمم.

■ فئة سماها القرآن الكرمي باملنافقني الذين كانوا 
يطلقون كل عبارات التثبي������ط واإلرجاف بغية تثبيط 
املجتم������ع ع������ن التح������رك للجه������اد في س������بيل الل������ه، من 

شخصيات وفئات تنتسب لإلسالم.

■ الي������وم يواج������ه املس������لمون ما هو أخط������ر من الروم 
في ذل������ك الزمن اخلط������ر األمريكي اخلط������ر الصهيوني 
بنفس������ه ومبا مع������ه م������ن أذرع وأي������اٍد إجرامي������ة وعمالء 

يتحركون معه من أبناء األمة.

■ يتبني في الواقع العملي وبالفعل ومن خالل األحداث 
نفس������ها يتبني من ه������م املؤمن������ون الصادق������ون األوفياء؟ 
تبينهم ثباتهم من خالل اس������تمراريتهم  وصبرهم من 
خ������الل تضحيتهم من خ������الل عطائهم ل������م يتراجعوا لم 

ينكسروا لم يهنوا لم يضعفوا لم يستكينوا 
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■ أس������ر الشهداء  حينما يظهرون ب روحية العطاء 
والتضحي������ة واالحتس������اب عن������د الله س������بحانه وتعالى 

لتضحياتهم.

■  الذين نافقوا ينكشفون يفتضحون وال يكشفهم 
ش������يء مثلما هو اجلهاد في س������بيل الله والوالءات أكبر 

عامل يجلي الناس هو هذا اجلانب اجلهاد والوال.

■ يختبرن������ا الله من منا س������يجاهد وم������ن منا ومن منا 
س������يقعد ، من منا س������يكون وفيا في حتمله للمسئولية 
و نهوض������ه باملس������ؤولية وف������ي والئ������ه ف������ال ينح������رف في 
والئ������ه عن الل������ه ورس������وله وال املؤمن������ني وال يوجه نحو 
أع������داء الل������ه وأع������داء األمة م������ن املنافق������ني والكافرين 

واملجرمني والطغاة

■ الكثي������ر م������ن أولئ������ك املنافق������ني ال يكتف������ون بأنهم 
ق������د ارتكب������وا معصي������ة بقعوده������م ووزرا بخنوعه������م 
وأس������اءوا حتى إلى أنفسهم بتنصلهم عن املسئولية 
إمن������ا يتجه������ون إل������ى اآلخري������ن للتثبي������ط بكل الوس������ائل 

والعبارات

■ أو ليست قوي العدوان يقتلون منا اآلالف املؤلفة 
من األطفال والنس������اء بجرائم بشعة ووحشية للغاية 
مش������هد من تلك اجلرائ������م وأنت ترى من������زاًل مدمرًا أو 
جتمعًا بش������ريًا في سوق أو في مسجد أو في مستشفى 
أو في مدرس������ة املش������هد بنفسه مش������هد مؤثر يكفي 
أن تك������ون إنس������انًا س������ليمًا طبيعي������ًا عادي������ًا لتتأثر بذلك 
املشهد مشهد مأساوي مش������هد يعبر عن مظلومية 

كبيرة جدًا،

■ بع������ض املنتم������ني حل������زب اإلص������الح والتكفيري������ني 
يرتاح������ون مبثل تلك اجلرائم الوحش������ية بحق النس������اء 
واألطفال ويبررونها ويجوزونها ويش������رعنونها بسم 
الدين نفس������ه بس������م الدين نفس������ه باالفت������راء على الله 
س������بحانُه وتعال������ى وال يرون غيرًا كما ق������ال أحدهم في 

أن يقتل ولو 24 مليون يني ويبقى مليون واحد

عندم������ا يأت������ي إل������ى واقعن������ا مث������ل ه������ذه األخط������ار   ■
والتحدي������ات .. الل������ه يختبرن������ا فيم������ا إذا كنا س������ننهض 
باملس������ؤولية ويتجل������ى ف������ي نهوضن������ا كل تل������ك القي������م 
واألخ������الق واملب������ادئ أم أنن������ا سنفش������ل ول������ن ننه������ض 

باملسؤولية ويتجلى في واقعنا اخلبث

■ م������ن يح������اول التهرب من املس������ؤولية ويح������اول أن 
يش������طبها من اهتماماته الديني������ة والتزاماته الدينية 
هو يدخل نفس������ه في مش������كلة كبيرة جدًا عندما نرى 

الوعيد بالعذاب والعقاب ملن يفعل هكذا

■ النه������وض باملس������ؤولية أو التفريط فيها يكش������ف 
مصداقي������ة اإلنس������ان م������ع الله س������بحانه وتعال������ى الذي 
ْؤِمِننَي  ُه ِلَي������َذَر امْلُ ������ا َكاَن الَلّ يق������ول في كتابه الك������رمي ]َمّ

ِب[ ِيّ ِبيَث ِمَن الَطّ يَز اخْلَ ى َيِ َعَلى َما َأنُتْم َعَلْيِه َحَتّ

■ الله سبحانه وتعالى جعل في سنته وطريقته مع 

عب������اده أن يجلي واقعهم ويب������ني حقيقتهم في ما هم 
عليه من خالل االختبار الكاش������ف الذي يجلي حقيقة 
ْؤِمِننَي َعَل������ى َما َأنُتْم  ������ُه ِلَي������َذَر امْلُ ������ا َكاَن الَلّ كل إنس������ان ]َمّ

ِب[ ِيّ ِبيَث ِمَن الَطّ يَز اخْلَ ى َيِ َعَلْيِه َحَتّ

■ تأتي أحيان������ًا مواقف صعبة فيهتز البعض اهتزاز 
َسْس������ُكْم َقْرٌح َفَقْد  كبير يق������ول الله تعالى }ِإن َيْ
ْثُل������ُه{ في كثير م������ن األحيان يكون  َم������َسّ اْلَق������ْوَم َقْرٌح ِمّ
الع������دو قد خس������ر ه������و كذل������ك وق������د تكب������د الكثير من 

اخلسائر والهزائم

������ُه  ������ا َيْعَل������ِم الَلّ ّ ������َة َومَلَ َنّ ■ َأْم َحِس������ْبُتْم َأن َتْدُخُل������وا اجْلَ
اِبِريَن[ الذين نافقوا  اَلِّذي������َن َجاَهُدوا ِمنُكْم َوَيْعَلَم الَصّ
ينكش������فون يفتضحون وال يكش������فهم ش������يء مثلما هو 

اجلهاد في سبيل الله

■ من يراهن على األمم املتحدة يراهن على سراب

■ عندم������ا حارب������ت امري������كا االحت������اد الس������وفيتي ف������ي 
أفغانستان حرك النظام السعودي من مختلف الدول 
اع������داد كبيرة م������ن الش������باب لقتال االحتاد الس������وفيتي 

حتت مسمى اجلهاد

النظ������ام  ب������أن  تفي������د  س������ابقة  إحصائي������ات  ف������ي   ■
الس������عودي ح������رك م������ن اليمن أكث������ر من 60 ال������ف مقاتل 
للقت������ال في أفغانس������تان ض������د االحتاد الس������وفيتي حتت 

مسمى اجلهاد لصالح امريكا

الع������دوان  م������ن  نتنياه������و  موق������ف  حالي������ا  نش������اهد   ■
على بالدنا مش������ابه تام������ا ملواقف علماء الس������وء مثل 

الزنداني وصعتر وغيرهم من التكفيريني

عمل������ت ق������وى الطاغ������وت عل������ى تش������ويه مس������مى   ■
وتش������ويه  التكفيري������ني  طري������ق  ع������ن  وذل������ك  اجله������اد 
مسمى األمر باملعروف والنهي عن املنكر عن طريق 

الهيئة السعودية التي تدعي أنها تعمل على ذلك
 

■ كان دور األمم املتحدة في البوس������نة والهرسك 
بأن تعمل على جمع ابناء البوس������نة إلى أماكن معينة 
ث������م تس������حب أس������لحتهم منه������م عل������ى أس������اس انه������ا 
س������تدافع عنهم هي ثم بعد ذل������ك ترفع يدها منهم 
وتتركهم وجبة س������ائغة للص������رب يقتلونهم باآلالف 

بدون أدنى مقاومة

■ الضي������اع الت������ي وصل������ت إلي������ه األمة ه������ذه الفجوة 
الهائل������ة والكبي������رة ب������ني األم������ة وب������ني تل������ك املب������ادئ 
العظيم������ة الب������ارزة واحلاض������رة بش������كل كبي������ر جدا في 
الق������رآن وف������ي أداء الرس������ول وحركت������ه وتطبيقه هذه 

الفجوة. 

■ املش������روع اإللهي لبرنامج اإلسالم املقدم لألمة 
فيه م������ا يزود ه������ذه األمة بالرؤي������ة التي تبن������ي عليها 
حياته������ا وفي������ه ما يق������دم له������ا التربي������ة الالزم������ة التي 

تصلحها لتكون مبستوى النهوض مبسؤوليتها

وفي������ه  تربي������ة  في������ه  عظي������م  مش������روع  اإلس������الم   ■
تعلي������م فيه حكمة وفيه رش������د وفيه ما يس������اعد على 
االس������تقامة على املس������توى الس������لوكي والعملي وفيه 

برنامج متكامل للحياة في كل اجتاهاتها 

■ النف������س البش������رية فالحه������ا متوقف على مس������ألة 
التزكي������ة لك������ي تبقى األم������ة مرتبطة بهذا املش������روع 
ف������ي كل جوانب������ه في م������ا يقدم������ه كرؤية فيم������ا يقدمه 
كتش������ريعات فيم������ا يقدمه م������ن بصائر وتوعي������ة ونور 

وهداية شاملة 

■ ورد في األخبار والروايات أن الش������جرة امللعونة 
ف������ي القرآن ه������ي بنو أمي������ة بنو أمية البعض يس������تثني 
ش������خصية واحدة مختلفة بالنس������بة ألمرائهم طبعا 
كان عمر بن عبد العزيز هو الش������خصية االستثنائية 
فيم������ا بينهم ف������ي س������لوكه ومواقفه، بقية أم������راء بني 

أمية منذ أول أمير منهم إلى آخر أمير.

■ م������ا عمل������ه بن������و أمي������ة من������ذ وصوله������م إل������ى موقع 

الس������لطة والق������رار وهذا أخط������ر موقع يك������ن أن يؤثر 
س������لبا على األم������ة عندما يص������ل إليه أمث������ال بني أمية 
عندما يصل إليه جائرون ظاملون مفس������دون، املوقع 

األهم الذي ينبغي أن تدار شؤون األمة 

■ أول جناي������ة لبني امية التي جن������وا بها على األمة 
في دينها وهذه أكبر وأخطر جناية ، الدين هو الذي 
به صالح األمة وإذا استقامت األمة على دينها صلح 
لها كل شيء فإذا تغيرت مفاهيم محسوبة على هذا 
الدي������ن وحرفت مفاهيم محس������وبة على ه������ذا الدين 
وأصب������ح الن������اس يتدينون بتل������ك املفاهي������م احملرفة 

واملفاهيم اخلاطئة واملفاهيم التي مت إنتاجها

مفاهي������م  وتش������ريعات  مفاهي������م  جمل������ة  الدي������ن   ■
وه������ذا  ح������الل  ه������ذا  وتش������ريعات  ومب������ادئ  وعقائ������د 
حرام املس������الة كذا وهذه العقي������دة كذا هذا املبدأ 
ك������ذا، فعمد ح������كام بني أمي������ة إلى التحريف بوس������ائل 
متع������ددة واس������تغلوا البع������ض م������ن علماء الس������وء ومن 
رواة األكاذي������ب الذي������ن يختلقون ويفت������رون على الله 

وعلى رسوله الكذب

النص������وص  حتري������ف  عل������ى  أمي������ة  بن������و  عم������ل   ■
واملفاهيم بشكل نشط وواسع جدا وشّغلوا كثيرا 
ممن هم باس������م علم������اء، علماء الس������وء وم������ن الرواة 
وم������ن القصاص������ني وم������ن نس������ميهم ف������ي زمنن������ا هذا 
باملثقفني ش������خصيات وفئات شغلوها بشكل كبير 
واملعلم������ني إلى آخره ، ش������غلوا فئات واس������عة تلقت 
عل������ى ه������ذا آن������ذاك معاش������ات ومرتب������ات واش������تغلت 

ومكافئات أحيانا.

■ ال������ذي ينت������ج مفاهيم باطل������ة أخطر من الس������جن 
يس������جن الن������اس في������ه بغي������ر ح������ق وأخط������ر أحيان������ا م������ن 
معرك������ة عس������كرية مدم������رة، املفاهيم خطي������رة جدا 
والظل������م بها ظل������م كبير جدا يتضمن أوال إس������اءة إلى 

الله سبحانه وتعالى، الكذب على الله 

■ الفت������اوى الباطل������ة يترت������ب عليها مظال������م رهيبة 
جدًا تسفك بها الدماء تنتهك بها األعراض تنهب 
به������ا األم������وال البعض من الفت������اوى أو م������ن املواقف أو 
م������ن العقائ������د فيها أيض������ًا إس������اءه إلى الله م������ن جوانب 

متعددة

■ الكتمان يثل مشكلة خطيرة جدا وعانت األمة 
بسببه معاناة كبيرة جدا، كيف حتصل حالة الكتمان 
هذه؟ عندما يكون هناك ضغط كبير أو إغراء يعني 
في املرحلة التي تتجه فيها قوى الضالل مثلما فعل 
بنو أمية إلى تعميم ثقافة معينة وأطروحات معينة، 

باسم الدين، ويعتمدونها في واقع األمة.

■ أس������س بن������و أمي������ة  مس������لك لتحري������ف املفاهي������م 
الن������اس  عل������ى  للس������يطرة  له������ا  واالس������تغالل  الديني������ة 
م������ا  لفع������ل  للن������اس  واالس������تغالل  للن������اس،  واخل������داع 
يشاؤون ويريدون وباسم الدين أحيانًا، واالستغالل 
لعب������اد الله واالس������تغالل للم������ال العام، لش������راء الذمم 

واالستعباد للناس من خالله.
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رفيع��ة  دبلوما�ش��ية  م�ش��ادر  ك�ش��فت 
اأونالي��ن«  »اخللي��ج  ملوق��ع  امل�ش��توى 
»القب��ة  ا�ش��رتت منظوم��ة  الريا���ش  اأن 
الكي��ان  م��ن  الع�ش��كرية  احلديدي��ة« 

ال�شهيوين.
الدبلوما�ش��ية  امل�ش��ادر  وحتّدث��ت 
الرفيع��ة عن تطّور جديد وغري م�ش��بوق 
»ت��ل  ب��ن  العالق��ات  تاري��خ  يف  ج��رى 
اأبي��ب« والريا���ش، جت��اوز كل اخلطوط 
احلم��راء التي كان ال ُي�ش��مح يف ال�ش��ابق 
الأحد بتجاوزه��ا، يف اإقامة اأّية عالقات اأو 
حتالف��ات مع »عدو املنطقة«.. امل�ش��ادر 
ه��ذا  اأن  اأونالي��ن«  ل�«اخللي��ج  اأك��دت 
التط��ور كان نتاًج��ا لتوافق��ات �شيا�ش��ية 
بن الريا�ش و«ت��ل اأبيب«، حيث انتقلت 
الثق��ة املتبادلة واملتطورة اإلى امل�ش��مار 
الع�ش��كري، واالتفاق ب��ن اجلانبن على 
تبادل اخلرات و�ش��راء منظومة اأ�شلحة 
ثقيل��ة ومتطورة.. وبّينت اأن ال�ش��عودية 
�ش��عت خ��الل الفرتة االأخرية اإلى �ش��راء 
امل�ش��ادة  احلديدي��ة  القب��ة  منظوم��ة 
اجلان��ب  اأقنع��ت  واأنه��ا  لل�ش��واريخ، 
ال�ش��هيوين ببيعه��ا ع��ر و�ش��اطة قوي��ة 
بذلتها الواليات املتحدة االأمريكية، خالل 
اللق��اءات الثالثية ال�ش��رية التي جرت يف 

وا�شنطن.
الدبلوما�ش��ية  امل�ش��ادر  وقال��ت 
بداي��ة  »يف  اإن��ه  اأونالي��ن«  ل�«اخللي��ج 
ترف���ش  »اإ�ش��رائيل«  كان��ت  املباحث��ات 
ب�ش��دة بي��ع منظوم��ة القب��ة احلديدي��ة 
الأّية دولة عربية، بذريعة اأن ذلك ي�ش��كل 
خط��ًرا حقيقًيا على اأمنها وم�ش��احلها يف 
املنطق��ة، لكن بعد تدخل وا�ش��نطن وافق 
االحت��الل على بي��ع املنظوم��ة املتطورة 

لل�شعودية«.
وتابعت بالقول: »ال�ش��عودية �ش��تدفع 
مقاب��ل اإجن��از �ش��فقة القب��ة احلديدي��ة 
مبال��غ مالي��ة كب��رية تتج��اوز ع�ش��رات 
مالين الدوالرات، وهناك تعهدات �شيتم 
توقيعه��ا عر الو�ش��يط االأمريك��ي باأن ال 
ت�ش��كل هذه املنظومة اأي خطًرا على اأمن 

»اإ�ش��رائيل« وحلفائه��ا يف املنطق��ة عل��ى 
املديننْ القريب اأو البعيد«.

واأو�ش��حت اأن ال�ش��فقة م��ن املحتم��ل 
اأن تدخل طور التنفيذ خالل �ش��هر كانون 
اجل��اري،  الع��ام  م��ن  االأول/دي�ش��مر 
و�شت�شل اإلى الريا�ش اأول منظومة للقبة 
احلديدية و�شيتم و�ش��عها على حدودها 
مع دولة اليمن، ب�شبب كثافة ال�شواريخ 
التي ت�شقط عليها من قبل حركة »اأن�شار 
اهلل« هناك، بح�ش��ب م��ا اأبلغ��ت الريا�ش 

ال�شهاينة والو�شيط االأمريكي.
كما اأن الريا�ش �ش��تقوم خالل االأ�ش��هر 
للتاأك��د م��ن  املقبل��ة »بتجرب��ة ميداني��ة 
يف  احلديدي��ة  القب��ة  ف�ش��ل  اأو  جن��اح 
اعرتا�ش ال�شواريخ التي تدخل اململكة، 
حتدث��ت  الت��ي  التقاري��ر  بع��د  خا�ش��ة 
بك��رثة عن ف�ش��لها يف اعرتا���ش لكثري من 
ال�ش��واريخ الت��ي كان��ت تطلق م��ن غزة 
جتاه امل�ش��توطنات املحيط��ة بالقطاع يف 
مراح��ل الت�ش��عيد الع�ش��كري االأخ��رية 
امل�ش��ادر  ق��ول  وف��ق   ،»2014 وح��رب 

الدبلوما�شية.
جنح��ت  ح��ال  »يف  بالق��ول:  وتخت��م 
»القب��ة احلديدية« يف مهامه��ا باعرتا�ش 
عل��ى  خط��ًرا  ت�ش��كل  الت��ي  ال�ش��واريخ 
اململك��ة، �ش��يكون هن��اك مباحث��ات م��ع 
منظوم��ات  �ش��راء  عل��ى  »اإ�ش��رائيل« 

ع�ش��كرية اإ�ش��افية، وفت��ح ب��اب التبادل 
ب��ن  م�ش��راعيه  عل��ى  الع�ش��كري 
اجلانب��ن«.. والقب��ة احلديدية هي نظام 
دفاع ج��وي متحرك ُطور من قبل �ش��ركة 
»رافائي��ل« ال�ش��هيونية الأنظم��ة الدف��اع 
املتقدم��ة، به��دف اعرتا���ش ال�ش��واريخ 

ق�شرية املدى والقذائف املدفعية.

إعالم العدو
موق��ع »وااله« ال�ش��هيوين عّل��ق عل��ى 
»اخللي��ج  موق��ع  ن�ش��ر  ال��ذي  اخل��ر 
اأونالين«، فاأ�شار الى اأنه بح�شب تقديرات 
الع��دو ال�ش��عودية ترغ��ب بالتق��ارب من 
»ت��ل اأبي��ب« وبل��ورة اإتفاقي��ات تتعل��ق 
بتعاون ع�شكري ي�ش��مل تبادل معلومات 
و�شراء �شالح من »اإ�شرائيل« ب�شكل علني 
وم�ش��ابه ل�ش��فقات جتري م��ع االإمارات 
العربي��ة املتحدة.. ولفت »وااله« الى اأن 
التقديرات ال�ش��هيوين هي اأن ال�ش��عودية 
�ش��تدفع من اأجل ال�شفقة ع�شرات مالين 
ع عل��ى اإلت��زام م��ع  ال��دوالرات، و�ش��توقِّ
الواليات املتحدة باأن املنظومة ال ت�ش��كل 
خطًرا على اأمن »اإ�ش��رائيل« وحليفتها يف 
املنطقة يف املدى الزمني القريب والبعيد.
فن�ش��رت  »معاري��ف«  �ش��حيفة  اأم��ا 
اخل��ر ال��وارد حرفًيا يف موق��ع »اخلليج 

اأونالين«.

. ك�شفت �شحيفة “جريوزاليم بو�شت” ال�شهيونية يف تقرير لها 
، عن �شعي الكيان ال�شهيوين لالن�شمام لتحالف العدوان على اليمن 
وامل�شاركة يف العمليات الع�شكرية بفاعلية وب�شكل وا�شح وعلني ، 

من اجل تقليل ما اأطلقت على ت�شميته ب�”النفوذ االإيراين”.
وذكرت ال�ش��حيفة يف تقريرها اأن التدخل الع�شكري االإ�شرائيلي 
ال ميكن اأن ي�ش��عف فقط نفوذ اإيران يف اليمن، بل �شيكون له اأي�شا 
تاأثري حافز يف حت�ش��ن العالقات بن اإ�شرائيل واملمالك العربية يف 

اخلليج، بح�شب ترجمة ل�”وكالة املعلومة” العراقية.
واتهم��ت ال�ش��حيفة ال�ش��هيونية حكوم��ة رئي���ش وزراء الكيان 
ال�ش��هيوين بنيامن نتنياه��و باأنه اأظهر مل يعل��ن عن حتركه جتاه 
احل��رب يف اليم��ن ، وبالت��ايل اأهملت حكومت��ه تهدي��دا اأمنيا كبريا 
�ش��د اإ�شرائيل.. واأ�شارت ال�ش��حيفة اإلى اأن اليمنين “احلوثين” 

ماهرون جدا يف ا�ش��تخدام ال�ش��واريخ وهذا م��ا يجعل التهديدات 
�شد اإ�شرائيل اأكر، بح�شب ال�شحيفة.

واأ�ش��افت اإذا متك��ن اليمني��ون من الو�ش��ول اإلى تقني��ات اأكرث 
تط��ورا، فاإن ال�ش��احل الغربي لليمن قد يتحول اإلى من�ش��ة اإطالق 

�شاروخي بالي�شتية حقيقية على اإ�شرائيل.
واقرتح��ت ال�ش��حيفة االإ�ش��رائيلية عل��ى رئي���ش وزراء الكيان 
ال�ش��هيوين االإع��الن ر�ش��ميا ع��ن دع��م ق��وات التحال��ف بقي��ادة 
ال�ش��عودية، اإم��ا م��ن خ��الل الغ��ارات اجلوي��ة اأو تق��دمي الدع��م 

اللوج�شتي.
الفتتا اأن تاأخذ ال�شلطات ال�شهيونية ما اأ�شمته “تهديد احلوثي” 
بجدي��ة وتختار الدعم غري امل�ش��روط لتحالف الع��دوان الأمريكي 

ال�شعودي على اليمن.
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اعتر موق��ع “املونتي��ور” االأمريكي اأَنّ 
احلرَب على اليمن اأ�شبحت م�شتنقًعا مكلًفا  
بالن�شبِة للريا�ش ، كما لفَت اإلى  اَنّ خطَة بن 

�شلمان االقت�شادية بداأت تتفكك.
ويف مق��ال راأي للكاتب “برو�ش ريدل” يف 
مق��اٍل ن�ش��رُه موقُع “املونتي��ور” االمريكّي 
، اأن ح��رب ال�ش��عودية عل��ى اليم��ن يزي��د 
من ال�ش��غوط على الأ�ش��رة احلاكمة خلف 
اأ�ش��بحت  ه��ذه  احل��رب  واأن  الكوالي���ش، 

م�شتنقعا مكلفا دون اي نهاية يف االفق.
تواج��ه  ال�ش��عودية  اأن  املق��ال  وذك��ر 
انتق��ادات وا�ش��عة يف العامل االإ�ش��المي ويف 
الغرب، ومل ي�شتبعد زيادة هذه االنتقادات 

داخل ال�شعودية.
واأ�ش��ار الكاتب اإل��ى اأن العديد من الدول 

االأوروبي��ة قامت بتعليق مبيعات ال�ش��الح 
اإلى ال�شعودية بالتزامن مع ا�شتمرار جرائم 
ال�شعودية ، م�شريا اإلى اأن اإ�شبانيا ان�شمت 
اإل��ى كل م��ن اأملاني��ا والرنوي��ج وبلجيكا يف 
ق��رار وقف مبيع��ات ال�ش��الح، موؤكدا تزايد 
يف  الكونغر���ش  داخ��ل  املعار�ش��ة  االآراء 

اأمريكا لت�شليح الريا�ش.
وتن��اول الكات��ب حمل��ة القم��ع الداخلية 
الت��ي ميار�ش��ها ب��ن �ش��لمان، حيث و�ش��ف 
الكات��ب القم��ع ال��ذي تتعر�ش ل��ه املناطق 
ال�ش��رقية بال�ش��ر�ش والعنيف، الفتا اإلى اأن 
االعتقاالت التع�شفية بحق النا�شطات جزء 

من توجه �ش��امل نحو املزيد من اال�ش��تبداد 
والقمع يف ال�شعودية.

وعن خطة  بن  �شلمان االقت�شادية ،  اأكد  
الكات��ب اأن النظام ال�ش��عودي اأ�ش��بح اأكرث 
ا�ش��تبدادية وقمعا، م��ا اأدى اإلى نقل حوايل 
150 ملي��ار دوالر م��ن روؤو�ش االموال  اإلى 
اخل��ارج وذل��ك خ��الل العامن املا�ش��ين ، 
وتاب��ع ان “خط��ة فت��ح جم��ال اال�ش��تثمار 
 ”Aramco“ �ش��ركة  يف  اخلارج��ي 
واجه��ت عقب��ات من��ذ البداي��ة، م��ن بينه��ا 
اإيجاد �ش��وق تداول اال�ش��هم”، م�شريا اإلى 
ان املنتقدي��ن يف الداخ��ل قال��وا ان اخلط��ة 
املذك��ورة �شت�ش��ع ال�ش��ركة باأي��د اأجنبية، 
وهو ما دفع امللك �ش��لمان موؤخرا اإلى اإلغاء 

خطة ابنه.

ن�ش��رت �ش��حيفة التامي��ز، مقاال ملايكل ب��ريل بعنوان “اأي��ام االأمري 
ال�ش��عودي ال�ش��اب معدودة: االآم��ال املعقودة عل��ى االأمري حممد بن 
�ش��لمان كم�ش��لح يداوي جراح املنطقة ت�ش��فر عن ال �ش��يء”. ويقول 
ب��ريل اإنه يف بداي��ة االأمر جاء ال�ش��جيج االإعالمي، م��ع اإهدار املالين 
عل��ى �ش��ركات العالقات العام��ة وجماعات ال�ش��غط للرتويج للجولة 
الدولي��ة ل��ويل العهد ال�ش��عودي حممد بن �ش��لمان يف مار�ش املا�ش��ي، 
ال��ذي ينظ��ر اإليه على اأنه الرجل ال�ش��عودي القوي رغ��م عمره البالغ 
32 عام��ا.. ويق��ول ب��ريل اإنه “بعد مرور �ش��تة اأ�ش��هر، يب��دو احتمال 
�ش��عوده اأقل تاأكيدا، حتى اأن والده العاهل ال�ش��عودي امللك �ش��لمان 
بن عبد العزيز بداأ يبدي بوادر ت�شككه يف االأمر”. وي�شيف اأن “الهوة 
ب��ن ال�ش��جيج االإعالم��ي ح��ول ويل العه��د وحقيقته اأ�ش��بحت جلية 
للغاية”، ويت�ش��اءل: “هل تذكرون م�ش��روع مدينة نيوم ذات التقنية 
العالية، التي كان ويل العهد ال�شعودي ي�شعى الإقامتها؟ ويقول اإن هذا 
امل�شروع التي خ�ش�ش��ت له موازنة قدرها 80 مليار دوالر، وم�شاعي 
اإ�ش��الح االقت�ش��اد ال�ش��عودي وفقا ملا �ش��ماه االأمري حممد بن �شلمان 
“روؤية 2030ٲ، يعتمدان على تعومي 5 يف املئة من اأرامكو، �ش��ركة 

النفط والغاز اململوكة للدولة”.
وي�ش��تطرد قائ��ال اإن املل��ك �ش��لمان بن عب��د العزيز يبدو اأن��ه األغى 

التعومي، حيث ظهرت احتماالت اأن يوؤدي تعومي ال�شركة يف نيويورك 
اإلى م�شادرة االأ�شول ال�شعودية ب�شبب دعوى ق�شائية اأمريكية �شد 
ال�ش��عودية ب�ش��اأن مزاعم عدم االإف�ش��اح مبعلومات ع��ن هجمات 11 

�شبتمر.
ويقول بريل اإن مبادرات االأمري حممد بن �شلمان “اأ�شرت بال�شيا�شة 
اخلارجية بال�ش��عودية، فاحلرب يف اليمن املجاور، التي دخلت عامها 
الثالث، م�ش��تنقع من �ش��نع ويل العهد”. وي�ش��يف اأنه وفقا ملوؤ�ش�ش��ة 
بروكين��غ البحثي��ة يف االأمريكي��ة، ف��اإن احلرب يف اليم��ن تكلف ما بن 
5 ملي��ارات اإل��ى 6 مليارات دوالر يف ال�ش��هر، وقتل فيها ع�ش��رة اآالف 

�شخ�ش، بينما يواجه 8.5 مليون �شخ�ش املجاعة.
ويرى بريل اأي�شا اأن حماولة ويل العهد ال�شعودي لعزل قطر لدورها 
املزعوم يف دعم االإرهاب باءت اأي�ش��ا بالف�ش��ل. ولكنها اأدت اإلى تدمري 
جمل���ش التع��اون اخلليجي ل�ش��الح ثنائ��ي لل�ش��عودية واالإمارات.. 
ويقول بريل اإنه مل يبق اإال القليل من مزاعم ويل العهد للتحديث، حيث 
ي�ش��تمر قمع �شيعة ال�شعودية يف االإقليم ال�ش��رقي للبالد. وي�شيف اأن 
ال�ش��ماح للن�ش��اء بالقيادة مت الرتويج له ب�ش��ورة وا�ش��عة، ولكن يف 
مقاب��ل ذل��ك مت اعتقال 13 من النا�ش��طات ال�ش��عوديات الالتي يبحثن 

عن �شور اأخرى من احلرية وعن احلد من و�شاية الرجال عليهن.

الدولي��ة  واملعاي��ري  املقايي���ش  ب��كل 
ال��ذي يق��وده  واالأخالقي��ة، يظ��ل الع��دوان 
النظ��ام ال�ش��عودي عل��ى اليم��ن بدع��م م��ن 
الغ��رب اأم��رًا غ��ري مقب��ول، ه��ذا ما اأ�ش��ارت 
اإلي��ه الكاتب��ة  “مارج��وري ك��ون” يف مق��ال 
ن�ش��ره موؤخ��رًا موقع “اإنفورمي�ش��ن كلريينغ 
هاوو�ش” وهي التي �ش��بق واأن اأثارت �شهية 
ال��راأي العام العاملي والعرب��ي ملعرفة املزيد 
م��ن تفا�ش��يل م��ا يح��دث يف اليمن م��ن خالل 
كتابها الذي �شدر موؤخرًا بعنوان “الطائرات 
م��ن دون طي��ار والقت��ُل املُ�ش��تهَدف: ق�ش��ايا 
قانونية واأخالقية وجيو�شيا�ش��ية”.. ويبقى 
ال�ش��وؤال: ما الذي يحتاجه اليمنيون وفقاً ملا 
طرحت��ه الكاتبة… ما يحتاجه اليمنيون هو 
يف الواق��ع حتقيق م�ش��تقل يف جرائم احلرب 
عل��ى اليم��ن ال يوفر غط��اًء “للتحالف” الذي 
يقوده النظام ال�شعودي، الفتة اإلى اأن االأمن 
العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�ش، كان 
ق��د اأدان احلرب على اليمن وال�ش��يما تفجري 
احلافلة املدر�ش��ية من ِقبل النظام ال�شعودي 
اآب  م��ن  التا�ش��ع  يف  موؤخ��رًا  ح��دث  ال��ذي 
اجلاري، ودعا اإلى اإجراء حتقيق م�شتقل، يف 
الوقت الذي ادعى فيه النظام ال�شعودي باأنه 

�شيجري حتقيقاته اخلا�شة!.
ولفتت الكاتبة اإلى اأنه ويف اأعقاب التفجري 
الأطف��ال  مدر�ش��ية  حافل��ة  ا�ش��تهدف  ال��ذي 
ميني��ن ب��رزت العدي��د م��ن املطالب��ات التي 
رفعها اأع�ش��اء الكونغر���ش يف كل من جمل�ش 

النواب وال�شيوخ حول تف�شري دعم الواليات 
املتح��دة للتحال��ف ال��ذي تقوده ال�ش��عودية 
يف اليم��ن، حي��ث وق��ع ثالث��ون �شخ�ش��اً م��ن 
اأع�شاء جمل�ش النواب الدميقراطين ر�شالة 
اإل��ى وزي��ر الدف��اع جيم���ش ماتي���ش ووزير 
اخلارجي��ة ماي��ك بومبيو ومدي��ر املخابرات 
الوطني��ة دان كوت�ش اأعربوا فيها عن “قلقهم 
العمي��ق اإزاء االأزم��ة االإن�ش��انية يف اليمن”، 
وطلبوا من امل�شوؤولن تقدمي اإحاطة اإعالمية 
جلميع اأع�شاء جمل�ش النواب خالل االأ�شبوع 
االأول من اأيلول القادم “حول اأهداف �شيا�شة 

الواليات املتحدة فيما يتعلق باليمن”.
اإ�ش��افة اإل��ى ذل��ك كت��ب النائ��ب تي��د ليو 
)كاليفورنيا( ر�ش��الة يطلب فيه��ا من املفت�ش 

العام يف وزارة الدفاع اإجراء حتقيق لتحديد 
م��ا اإذا كانت عمليات التحالف يف اليمن تنتهك 
القان��ون االأمريك��ي اأو الدويل، وق��ال ليو اإنه 
اإعادة  ا�شتمرار  اأن  “ي�ش��عر بقلق عميق من 
تزويد الواليات املتح��دة بالوقود، ووظائف 
الدع��م العمليات��ي، وعملي��ات نقل االأ�ش��لحة 
الأن ذلك قد يوؤدي اإلى توجيه اأ�ش��ابع االتهام 
لبالده يف امل�ش��اعدة والتحري�ش على جرائم 
احل��رب املحتمل��ة.. وختمت الكاتب��ة مقالها 
بالق��ول اإن عل��ى الكونغر���ش اأن ينه��ي فورًا 
اأي تدخل اأمريك��ي يف احلرب على اليمن واأن 
يرف�ش التمويل ملبيعات االأ�شلحة لل�شعودية 
واالإم��ارات يف الوق��ت ال��ذي تتوا�ش��ل في��ه 

عمليات الق�شف على اليمن.
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خالل أسبوع : استشهاد وإصابة أكثر من 65 مواطنـًا 
بغارات طيران العدوان على عدد مـن احملافظـات

املواف��ق 2018/9/11م �ش��ن طريان   في يـوم األربعـاء 
الع��دوان االأمريك��ي ال�ش��عودي �شل�ش��لة غ��ارات عل��ى حمافظت��ي 
احلديدة و�ش��عدة ما اأدى اإلى ا�شت�شهاد واإ�شابة ثالثة مواطنن ، 
فيما ا�شت�شهد مواطنان واأ�شيبت طفلة بق�شف �شاروخي �شعودي 

ونريان مرتزقة العدوان.
حي��ث ا�شت�ش��هد مواط��ن  ج��راء ق�ش��ف �ش��اروخي ومدفع��ي 
�ش��عودي عل��ى قرى اآهل��ة بال�ش��كان يف مديري��ة رازح احلدودية ، 
فيما �شن طريان العدوان ثالث غارات على منطقة اأ�شيق مبديرية 

كتاف وغارتن على منطقة قحزة �شمال مدينة �شعدة. 
كم��ا اأن الط��ريان املعادي �ش��ن ثالث غ��ارات على مديرية �ش��دا 
احلدودي��ة و ث��الث غ��ارات عل��ى منطقة غاف��رة مبديري��ة الظاهر 

ا�شتهدفت اإحداها �شيارة مواطن .
اإلى ذلك ا�شت�ش��هد مواطنن اثنن وج��رح ثالث بغارات لطريان 
الع��دوان بالقرب م��ن مزرعة االأبق��ار يف مديرية احل��ايل مبحافظة 

احلديدة .
وق��د  ا�شت�ش��هدت ام��راأة حام��ل واإ�ش��ابة طفلة حالته��ا حرجة 
بنريان املرتزقة اإثر ا�ش��تهدافهم �ش��يارة مواطن يف نقيل اخل�ش��بة 

مبحافظة ال�شالع .
■ ■ ■

وفـي يـوم اخلميـس �ش��ن ط��ريان الع��دوان االأمريك��ي 
ال�ش��عودي 40 غ��ارة عل��ى اأربع حمافظ��ات وجيزان م��ا اأدى اإلى 
ا�شت�ش��هاد واإ�ش��ابة ثالثة مواطنن وتدمري املنازل وال�ش��يارات و 

املن�شئات العامة.
 م�ش��در اأمني اأكد ا�شت�ش��هاد وج��رح ثالثة مواطنن من اأ�ش��رة 
واح��دة اإثر غارة على منزلهم يف منطق��ة اجلبلية مبديرية التحيتا 
، و�ش��ن الطريان غارة على جبل امللح مبديرية املنرية يف حمافظة 
احلديدة..كما اأن طريان العدوان دمر بغارتن �شيارتن ملواطنن 
يف الطريق العام مبديرية �شدا احلدودية ، و�شن ثالث غارات على 

مع�شكر اجلمهورية �شمال مدينة �شعدة .
وا�ش��تهدفت اأربع غارات �ش��يارات ومزارع املواطنن وق�ش��ف 
�ش��اروخي ومدفع��ي على املن��ازل يف مديرية باقم ، كما تعر�ش��ت 
قرى اآهلة بال�ش��كان يف مديرية منبه احلدودية لق�ش��ف �ش��اروخي 
ومدفع��ي ..اإلى ذلك �ش��ن الطريان �ش��ن ثماين غ��ارات على مديرية 
م�ش��تباأ و 13 غارة على مناطق متفرق��ة مبديريتي حر�ش و ميدي 
يف حمافظ��ة حجة ، كما �ش��ن غارتن على منطقة �ش��نومة مبديرية 

حريب القرامي�ش يف حمافظة ماأرب .
ويف جي��زان �ش��ن ط��ريان الع��دوان االأمريكي ال�ش��عودي �ش��ت 

غارات على جبل تويلق .
■ ■ ■

أمـا في يـوم اجلمعـة فق��د ا�ش��تهدف ط��ريان الع��دوان 
االأمريكي ال�ش��عودي املواطن��ن واملمتلكات العامة واخلا�ش��ة يف 
عدد من املحافظات ب�شل�ش��لة غارات جت��اوزت ال� 43 غارة ما اأدى 

اإلى ا�شت�شهاد 17 مواطناً و اإ�شابة 26 اآخرين.

حيث قام طريان العدوان �ش��ن �شل�ش��لة غارات على منطقة كيلو 
16 مبديري��ة احل��ايل يف حمافظ��ة احلديدة اأدت اإلى ا�شت�ش��هاد 15 

مواطناً و اإ�شابة 20 اآخرين يف ح�شيلة غري نهائية .
كما  ا�شت�ش��هد مواطنن اثنن واإ�ش��ابة ثالث جراء ثالث غارات 
لطريان الع��دوان على من��ازل املواطنن مبنطق��ة املغر�ش جنوب 

مديرية التحيتا .
و�ش��ن طريان العدوان غارة ا�ش��تهدفت �شاحنة الأحد املواطنن 
حممل��ة بالبطاط على اخل��ط العام مبدينة احلديدة ، و ا�ش��تهدف 
بغارة اأخرى منزل اأحد املواطنن يف منطقة اجلروبه باحل�ش��ينية 

مبديرية بيت الفقيه .
اإل��ى ذلك �ش��ن الط��ريان غ��ارة على م�ش��نع القائد للم�ش��روبات 
مبنطق��ة كيل��و 16 ، و غارتن على منطق��ة اجلبانة و غارة جنوب 

مطاحن البحر االأحمر يف مديرية احلايل .
ويف حمافظة اجلوف ا�شت�ش��هد مواطنان واأ�شيب اأربعة اآخرون 
بينه��م طف��ل اإث��ر غارة عل��ى من��ازل املواطن��ن يف منطق��ة مالحة 

مبديرية امل�شلوب .
ويذكر اأن رجاًل وامراأة اأ�شيبا بغارة لطريان العدوان ا�شتهدفت 
من��زاًل مبنطق��ة غافرة ، و�ش��ن �ش��بع غ��ارات منطق��ة املالحيط يف 
مديري��ة الظاه��ر مبحافظ��ة �ش��عدة ، كما �ش��ن اأربع غ��ارات على 

منطقة اآل �شامل مبديرية كتاف .
و ا�ش��تهدفت ت�ش��ع غارات وق�ش��ف �ش��اروخي ومدفعي منازل 
ومزارع املواطنن يف مديرية باقم ، وتعر�ش��ت قرى اآهلة بال�شكان 

يف مديريتي منبه و�شدا احلدوديتن لق�شف �شاروخي ومدفعي.
كم��ا اأن الطريان املعادي �ش��ن �ش��ت غارات على جب��ل تويلق يف 

جيزان ، و �شت غارات على جمازة يف ع�شري .
■ ■ ■

السـعودي  األمريكي  العـدوان  طيران  وواصل 
يوم السبت ا�شتهداف املواطنن ما اأدى اإلى ا�شت�شهاد واإ�شابة 

خم�شة بينهم ثالثة اأطفال وامراأة .
حيث ا�شت�ش��هد طفلن بغارة ا�ش��تهدفت من��زاًل مبنطقة مران يف 
مديرية حيدان مبحافظة �ش��عدة كما ا�شت�ش��هدت امراأة واأ�ش��يب 

رجل بغارة اأخرى على املنطقة نف�شها .
يذكر اإن طفلة ا�شت�ش��هدت متاأثرة بجراحها جراء غارة �ش��ابقة 
عل��ى منزله��ا مبنطقة غاف��رة يف مديري��ة الظاهر ، و�ش��ن الطريان 
املع��ادي غارت��ن عل��ى منطق��ة االأزق��ول مبديرية �ش��حار وثالث 
غارات على مدر�ش��ة منطقة حمديدة وق�ش��ف �شاروخي ومدفعي 

ا�شتهدف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية باقم .
ي�شار اإلى اأن ق�ش��فاً �شاروخياً ومدفعياً ا�شتهدف منطقة الغور 
مبديرية غمر و مديرية ال�شفراء ومناطق متفرقة مبديرية الظاهر 
.. اإلى ذلك �شن طريان العدوان ثماين غارات على مديريتي حر�ش 
و مي��دي مبحافظ��ة حج��ة ، و ثالث غ��ارات على منطق��ة النهدين 

باأمانة العا�شمة .
وا�ش��تهدف طريان العدوان االأمريكي ال�شعودي جبل تويلق يف 

جيزان بثالث غارات .
■ ■ ■

وفي يـوم األحـد وا�ش��ل الع��دوان االأمريكي ال�ش��عودي 
ا�ش��تهداف املواطن��ن وممتلكاته��م وخم��ازن الغ��ذاء م��ا اأدى اإلى 

ا�شت�شهاد واإ�شابة 20 مواطناً بينهم ن�شاء واأطفال.
فقد ا�شت�ش��هد 11 مواطناً واإ�ش��ابة امراأة بع��دة غارات لطريان 
الع��دوان يف منطقة كيل��و 16 مبديرية احلايل حمافظ��ة احلديدة ، 
وا�ش��تهدفت قوى العدوان قارب �ش��يادين يف جزيرة ال�شوابع مما 

اأدى اإلى ا�شت�شهاد �شيادين اثنن وجريح ومفقود .
وا�شت�ش��هد مواطن جراء تدم��ري طريان الع��دوان الأحد املنازل 
باأربع غ��ارات يف عزلة ربع الفرنتي بقرية ب��ري امقعمو�ش مديرية 

الزهرة .
ي�ش��ار اإل��ى اأن مرتزق��ة الع��دوان ا�ش��تهدفوا بقذائ��ف اله��اون 

م�ش��تودعاً لرنام��ج االأغذي��ة العاملي بالقرب من �ش��وامع مطاحن 
البحر االأحمر يف كيلو 16 .

يذكر اأن امراأة وطفلتن اأ�ش��ن جراء ق�شف �شاروخي ومدفعي 
عل��ى ق��رى اآهل��ة بال�ش��كان يف مديري��ة رازح مبحافظ��ة �ش��عدة ، 
وا�ش��تهدف ق�ش��ف مماث��ل ق��رى اآهل��ة بال�ش��كان يف مديري��ة منبه 

احلدودية .
و�ش��ن ط��ريان الع��دوان ث��الث غ��ارات عل��ى منطقتي اآل �ش��رة 
وامل�ش��احف وق�شف �ش��اروخي ومدفعي ا�شتهدف منازل ومزارع 

املواطنن يف مديرية باقم .
ويف حمافظة �ش��نعاء �ش��ن طريان الع��دوان غارتن على منطقة 

حملي مبديرية نهم .
■ ■ ■

أمـا في يوم االثنـن فق��د ا�شت�ش��هد واأً�ش��يب 21 مواطناً 
بغارات طريان العدوان والق�ش��ف ال�ش��اروخي واملدفعي يف ثالث 

من حمافظات اجلمهورية.
حيث ا�شت�ش��هد �ش��بعة مواطنن واإ�ش��ابة ثمانية اآخرين بغارة 
لط��ريان الع��دوان عل��ى منزل مواط��ن يف منطقة ح��وران مبديرية 

ردمان حمافظة البي�شاء.
كما اإن مواطنن اثنن ا�شت�ش��هدا متاأثرين بجراحهما اإثر ق�ش��ف 
�شاروخي ومدفعي �شعودي على مديرية �شدا احلدودية مبحافظة 
�ش��عدة، وا�شتهدف ق�شف �شاروخي ومدفعي ممتلكات املواطنن 

وقرى اآهلة بال�شكان يف مديريتي منبه ورازح احلدوديتي.
ودمر ق�ش��ف �ش��اروخي من��زاًل يف منطق��ة النعا�ش��وة مبديرية 
حي��دان، فيما �ش��ن الطريان املعادي �شل�ش��لة غ��ارات على مناطق 

متفرقة مبديرية الظاهر.
و�ش��ن ط��ريان الع��دوان ثالث غ��ارات عل��ى حمطة االإر�ش��االت 
االإذاعية التابع��ة الإذاعة احلديدة يف مديرية املراوعة ما اأدى اإلى 
ا�شت�شهاد مهند�ش وثالثة من احلرا�ش، م�شريًا اإلى اأن امل�شعفن مل 
يتمكنوا من الدخول اإلى املبنى النت�ش��ال ال�شحايا ب�شبب التحليق 

املكثف للطريان.
اإلى ذلك �شن الطريان اأكرث من ع�شر غارات على منطقة كيلو 16 

وما جاورها يف مديرية احلايل باحلديدة.
 اإل��ى ذلك ا�شت�ش��هد مواطنا متاأث��رًا بجراحة اإث��ر عدة غارات 
�ش��نها الطريان على منطق��ة كيلو 16 مبديري��ة احلايل مبحافظة 
احلدي��دة ، كما �ش��ن غارتن بالق��رب من مطاح��ن البحر االأحمر 
باملديري��ة نف�ش��ها .ويف حمافظ��ة �ش��عدة �ش��ن الط��ريان غارتن 
عل��ى الطريق العام مبديرية �ش��دا احلدودية وغارة على تويلق 
، كما ا�ش��تهدف منازل ومزارع املواطن��ن يف مديرية باقم بغارة 

وق�شف �شاروخي .
ويف املحافظة ذاتها ا�ش��تهدف ق�شف �شاروخي ومدفعي مناطق 

اآهلة بال�شكان يف مديريتي رازح و �شدا احلدوديتن.
كم��ا �ش��ن ط��ريان الع��دوان االأمريك��ي ال�ش��عودي غارتن على 

منطقة الربوعة بع�شري .

للع��ام الراب��ع وعلى مراأى وم�شم��ع العامل يوا�شل حتالف الع��دوان ال�شعودي الأمريك��ي وحلفائهم �شن 
ع��دوان اإجرام��ي وبحقد دفني على ال�شع��ب اليمني،يف حماول��ة يائ�شة لك�شر �شمود �شع��ب  اأذهل المة 
ب�شربه و�شموده وحتمله للح�شار والتجويع والظلم والعدوان بعد ف�شله يف املعرك الع�شكرية يف جبهات 
البطول��ة وال�ش��رف . فال�شعودي��ة والإمارات واأمري��كا تقودان عملي��ة اإبادة جماعي��ة حقيقية لل�شعب 
اليمن��ي وبتواطوؤ من الدول الغربي��ة والديكتاتوريات العربية يف ال�شرق الأو�شط بل اإنها جرمية اإبادة 
جماعي��ة بالتواط��وؤ مع جمل���س الأمن الدويل!  اإن الع��دوان ال�شعودي وحتى �شاعة كتاب��ة هذه ال�شطور 
يوا�شل الإيغال يف الدم اليمني النازف حتولت احلياة ب�شببها اإلى ماأ�شاة ل تك�شف فقط عن وجه قبيح 
لع��دوان وح�ش��ي تتلب�ش��ه رغبات ه�شتري��ة يف القتل والتدم��ر، ولكنها تك�ش��ف اأي�شًا ع��ن جانب ل يقل 

ب�شاع��ة ه��و وجود هذا احل�شد الكبر من اأ�شحاب ال�شمائر امليت��ة والنفو�س اخلربة. هوؤلء �شواء كانوا 
�شيا�شي��ني اأو اإعالمي��ني اأو غره��م �شركاء يف اجلرمية بالتاأيي��د اأو التربير اأو التحري���س اأو الت�شليل اأو 
حت��ى بال�شم��ت. ه��ذا هو الوجه القبي��ح للماأ�شاة، غر اأن��ه يف اأحلك حلظ��ات الأمل واملعاناة تظل هناك 
نقط��ة �ش��وء تبع��ث الأمل يف النفو�س الت��ي اأ�شناها الظل��م واأنهكتها عذابات �شعب يتم�ش��ك بحقه يف اأن 
يحتف��ظ بهويت��ه واأن يك��ون ل��ه وطن م�شتقل وح��ر، ل ياأمت��ر باأوامر ال�شعودي��ة اأو غرها م��ن الكيانات 
الوظيفي��ة.. ورغ��م ه��ذا ف��اإن  ال�شعب اليمن��ي يف اليمن، وهو بني الق�ش��ف واحل�شار   اأق��وى اإرادة واأ�شد 
عزمًا واأكرث ثباتًا على احلق واملبداأ واإلى جرائم حتالف العدوان ال�شعودي الأمريكي على اليمن من يوم 

اخلمي�س وحتى الثالثاء 5/9/2018م

جرائم العدوان



قصف بالستي يومـي على أهــداف عسكــرية واقتصـادية فيـما وراء احلــدود وثبات  كربالئيـة  مالحـم  والتضحيـة  املظلوميـة  شـهر  في 
حسـيني ألبطال اجليش واللجان الشعبية في مختلف اجلبهات 

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ 8

بشائر النصر  21ـ25 ذو القعدة 1439هـ 3-8-8-2018م

< تنكيل مريع في الساحل الغربي وتطهير شامل في البيضاء وتعز ونهم وعمليات هجومية نوعية لسالح اجلو املسير. 

متك��ن اأبط��ال اجلي�ش واللجان من تاأمن عددًا من التب��اب يف جبهة اأبعر مبحافظة 
تعز..واأفاد م�شدر ع�شكري اأن اجلي�ش واللجان ال�شعبية نفذوا عملية هجومية يف 
جبهة اأبعر اأ�ش��فرت عن تكبيد املرتزقة خ�شائر يف االأرواح وتاأمن عدد من املواقع 
يف اجلبهة..واأكد امل�ش��در تاأم��ن مواقع وعدة تباب يف العملي��ة الهجومية بجبهة 
اأبع��ر وفرار جماعي للمرتزقة..وتاأتي العملية بع��د يوم من عملية مماثلة للجي�ش 
واللجان على جبهة املفالي�ش يف ذات املحافظة تكللت بال�ش��يطرة الكاملة على عدد 

من التباب واملواقع وتكبيد املرتزقة خ�شائر فادحة.
كم��ا لقي عدد من مرتزقة العدوان ال�ش��عودي االأمريكي م�ش��رعهم وجرح اأخرون 

 وجه اأبطال اجلي�ش واللجان ال�شعبية �شربة قا�شية 
ملرتزق��ة الع��دوان يف حمافظ��ة البي�ش��اء، اإث��ر متكن 
اأبطالنا بب�ش��ط �ش��يطرتهم على الكامل��ة على مديرية 
قاني��ة تتويج��اً ل�شل�ش��لة عمليات ع�ش��كرية ا�ش��تمرت 
الأ�ش��ابيع و�شهدت يف ال�ش��اعات االأخرية، يوم االثنن 

املا�شي، انهيارًا كاماًل ملرتزقة العدوان، 
اأك��د م�ش��در ع�ش��كري، اأن ق��وات اجلي���ش واللج��ان 
ال�ش��عبية ا�ش��تكملت يوم االثنن املا�ش��ي ال�ش��يطرة 
عل��ى مديري��ة قانية، م�ش��ريًا اإلى اأن ق��وات االرتزاق 

واخليانة انهارت ب�شكل كامل يف ال�شاعات االأخرية.

كما تكبد مرتزقة العدوان خ�ش��ائر فادحة يف االأرواح 
والعت��اد كما خ�ش��روا ع��دة مواقع كان��وا يتمركزون 
عليها مبحافظة البي�ش��اء..واأفاد م�ش��در ع�شكري اأن 
اجلي���ش واللج��ان باغت��وا املرتزقة بعملية ع�ش��كرية 
عل��ى مواقعه��م يف جبه��ة ناط��ع ا�ش��تمرت ل�ش��اعات 
وتوجت بتاأمن عدة مواقع وتكبيد املرتزقة خ�ش��ائر 
يف االأرواح..واأك��د امل�ش��در اأن قوة االإ�ش��ناد املدفعي 
ا�شتهدفت تعزيزات املرتزقة يف ذات اجلبهة و�شاعفت 
من خ�ش��ائرهم.. كما قتل اأع��دادا من مرتزقة العدوان 
ال�شعودي االأمريكي وجرح واأ�شر اآخرين خالل عملية 

وكان جماه��دو اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية قد نفذوا، عملي��ة هجومية على مواقع 
املنافقن يف عيدة ال�شرقية بحريب نهم ومتكنوا خاللها من ال�شيطرة على مواقعهم 

وقتل وجرح اأعداد منهم واأ�شر اآخرون.
جدير بالذكر اأن جماهدي اجلي�ش واللجان نفذوا يف 14 من ال�ش��هر اجلاري عملية 

نفذت طائرة م�ش��رية )قا�ش��ف1( عملي��ة هجومية 
خاطف��ة ا�ش��تهدفت قي��ادات للمرتزق��ة يف حمافظ��ة 
اجلوف يوم ال�ش��بت املا�ش��ي وقال م�شدر ع�شكري 
يف الدفاع اجلوي اأن الطائرة امل�ش��رية )قا�ش��ف1( 
�ش��نت هجوم��ا جويا عل��ى طقما ع�ش��كريا ي�ش��تقله 
قيادات ميدانية منافقة...واأكدت م�ش��ادر ع�شكرية 
يف حمافظة اجلوف اإ�شابة اثنن من قيادات مرتزقة 
الع��دوان بالعملية التي نفذها �ش��الح اجلو امل�ش��ري 

بطائ��رة )قا�ش��ف1( ي��وم ال�ش��بت املا�ش��ي عل��ى 
جتمع��ات الغ��زاة واملرتزق��ة يف حمافظ��ة اجلوف، 
واأ�شفرت عن �شقوط قتلى وجرحى منهم..واأ�شافت 
امل�ش��ادر اأن القيادي املرتزق عل��ي جابر الهندو�ش 
ون��واف يحي��ى الهندو���ش كان��ا �ش��من امل�ش��ابن، 
حيث اأ�ش��يبا اإثر تدمري الطقمن اللذين كانا يقالهما 
بهجوم طائرة قا�ش��ف 1 يف منطقة اليتمة باجلوف، 

ومت نقلهما اإلى ال�شعودية للعالج.
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اأطلقت القوة ال�شاروخية للجي�ش واللجان ال�شعبية يوم اجلمعة و 
يومي ال�ش��بت واالأحد املا�شين تباعا 3 �شواريخ بال�شتية من طراز 
بدر1 ا�شتهدف ال�شاروخ االأول م�شفاة اأرامكو بجيزان كما ا�شتهدف 
ال�شاروخ الثاين املدينة االقت�شادية فيما ا�شتهدف ال�شاروخ الثالث 

مع�شكرًا م�شتحدثاً للجي�ش ال�شعودي يف جيزان.
واأكدت م�ش��ادر ع�شكرية واإعالمية باأن 

ال�ش��اروخان اأ�ش��ابا اأهدافهما بدقة 
عالية

ال�ش��اروخية  الق��وة  اأن  يذك��ر 
�ش��عدت م��ن اإط��الق ه��ذا الن��وع 

م��ن ال�ش��واريخ البالي�ش��تية ب��در1 
امل�ش��نع حملي��ا على اأهداف ع�ش��كرية 

واقت�شادية وحيوية �شعودية، وبح�شب ما تعلنه القوة ال�شاروخية 
للجي�ش واللجان ال�ش��عبية فاإن عدد ال�ش��واريخ التي مت اطالقها من 
هذا النوع 13 �ش��اروخا على اأهداف ع�ش��كرية وحيوية واقت�شادية 
يف جي��زان وجنران وع�ش��ري منذ بداية ال�ش��هر اجلاري.. 
كم��ا متكن��ت � بتوفيق اهلل الدفاع��ات اجلوية لدى 
اجلي�ش واللجان ال�شعبية، من اإ�شقاط طائرة 
جت�ش���ش �ش��عودية  ي��وم االأحد املا�ش��ي يف 

وادي جارة يف جيزان.
وكان جماهدو اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية 
قد اأ�شقطوا، يوم ال�شبت، طائرة جت�ش�شية 
لق��وى الع��دوان خ��الل �ش��د زح��ف بجب��ل 
ال�ش��بكة �ش��رق الدود بجيزان، كما ُقتل وجرح 

اأعداد من املرتزقة باالإ�شافة اإلى تدمري طقم واغتنام اأ�شلحة يف ك�شر 
الزحف كما ك�ش��ر اأبطالنا زحف كبري على جبل النار يف وقت �ش��ابق 
ومتكن��وا بع��ون اهلل من ك�ش��ر الزحف والتنكيل مبرتزق��ة وجنود اآل 

�شعود.
كم��ا ق�ش��ف �ش��الح املدفعي��ة التاب��ع للجي���ش واللج��ان ال�ش��عبية 
ا�شتهدفت بقذائف املدفعية جتمعات للجنود ال�شعودين واآلياتهم يف 

مثلث الركبة وحققت اإ�شابات مبا�شرة.
وقال م�ش��در ع�شكري اأن القوة املدفعية ا�شتهدفت جتمعات للجنود 
ال�شعودين يف مواقع نع�ش��او وكعوب واملجازيع واأوقعت اإ�شابات 
مبا�شرة يف �شفوفهم. اأو�شح امل�شدر الع�شكري باأن جماهدي اجلي�ش 
واللجان ال�ش��عبية ا�شتهدفوا جتمعات مرتزقة اجلي�ش ال�شعودي يف 

جبل الدود ب�شاروخ منا�شب وعدد من قذائف املدفعية

وقال م�ش��در ع�ش��كري اإن الق��وة ال�ش��اروخية التابع��ة ملجاهدي 
اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية اأطلقت بعون � اهلل �ش��اروخاً بالي�ش��تياً 
من طراز " بدر1 " حملي ال�ش��نع على مع�ش��كر م�ش��تحدث للجنود 

ال�شعودين يف ظهران ع�شري.
واأكد امل�ش��در ع�ش��كري باأن ال�ش��اروخ اأ�ش��اب هدف��ه بدقة حمدثا 

خ�شائر ب�شرية ومادية.
كم��ا وزع االإع��الم احلرب��ي يوم ال�ش��بت املا�ش��ي م�ش��اهد لعملية 
�ش��يطرة جماهدي اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية عل��ى مواقع للجي�ش 

ال�شعودي بع�شري.
ووثقت عد�ش��ة االإع��الم احلربي جانب��ا من العملي��ة النوعية التي 
مت خالله��ا ال�ش��يطرة على عدد م��ن املواقع الت��ي كان يتمركز فيها 

اجلي�ش ال�شعودي ومرتزقته غرب جمازة.
واأظهرت امل�شاهد حلظة تقدم املجاهدين اإلى املواقع ودحر اجلي�ش 
ال�شعودي ومرتزقته، حيث �شرعان ما متت ال�شيطرة على عدد من 

املواقع ودحر العدو منها.
ويف امل�ش��اهد يظه��ر اجلي���ش ال�ش��عودي ومرتزقت��ه وه��م يلوذون 
بالف��رار تاركن وراءهم قتالهم وجرحاهم، حيث اأظهرت امل�ش��اهد 

ف��رار عدد من اجلنود ال�ش��عودين من داخ��ل مدرعة، كانت يف اأحد 
املواقع التي متت ال�ش��يطرة عليها، وكذلك حلظة فرار اأحد االأطقم 

بعد اأن ترك بع�ش من اجلنود يرك�شون وراءه.
واأكد املجاهدون اأنه خالل العملية النوعية مت اأ�شر عدد من اجلنود 
ال�ش��عودين ومرتزقته��م ولق��ي العدي��د منه��م م�ش��ارعهم وجرح 
اآخ��رون، اأظهرت امل�ش��اهد جثث ع��دد منهم حيث كان��وا يحاولون 

االلتفاف على املواقع التي متت ال�شيطرة عليها.
ويف العملي��ة النوعية �ش��اركت مدفعية اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية 

حيث دكت جتمعات املواقع التي كان يتمركز فيها العدو.
ورغم م�ش��اركة الطريان احلربي واالأبات�ش��ي بكثافة و�شنه غارات 
مكثفة على م�ش��رح العمليات حماوال اإعاقة تق��دم املجاهدين لكنها 

باءت بالف�شل.
كم��ا قت��ل واأ�ش��يب الع�ش��رات م��ن مرتزقة الع��دوان م�ش��رعها يف 

عمليات للجي�ش واللجان ال�شعبية يف جبهة ع�شري.
واأفاد م�ش��در ع�ش��كري عن قتلى وجرحى بالع�ش��رات من مرتزقة 
اجلي���ش ال�ش��عودي بعملي��ة مباغتة للجي���ش واللج��ان قبالة منفذ 

علب.
كما اأحبط جماهدو اجلي�ش واللجان ال�شعبية حماولة ت�شلل فا�شلة 
ملرتزقة اجلي�ش ال�شعودي غرب جمازة بع�شري، كما دكوا جتمعات 

للمرتزقة يف جيزان ب�شاروخ منا�شب وقذائف املدفعية.
واأكد امل�شدر باأن مدفعية اجلي�ش واللجان ال�شعبية دكت جتمعات 
مرتزقة اجلي�ش ال�ش��عودي بعدد من القذائ��ف املدفعية قبالة منفذ 

علب بع�شري.

متكن��ت � بف�ش��ل اهلل � وحدة الهند�ش��ة التابع��ة للجي�ش واللجان ال�ش��عبية من 
تدمري اآليتن بعبوات نا�ش��فة وم�ش��رع 9 من املنافقن وجرح الع�ش��رات خالل 
ك�ش��ر زحف لهم غرب ال�ش��دي�ش كما مت تدم��ري اآلية ع�ش��كرية حمملة باملنافقن 
بعب��وة نا�ش��فة وانفجار عب��وة نا�ش��فة باآلية اآخرى يف �ش��حراء االأجا�ش��ر.كما 
اأ�ش��تهدف �شالح اال�ش��ناد ال�ش��اروخي واملدفعي جتمعات املنافقن يف �شحراء 
االأجا�ش��ر اإ�ش��افة اإلى �ش��اروخ زل��زال1 على جتمع��ات املنافقن يف �ش��حراء 
االأجا�ش��ر  و�ش��حراء البقع.. كما متكن جماهدو اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية من 
اف�شال حماولة ت�شلل نفذها مرتزقة اجلي�ش ال�شعودي بعدد من االآليات باجتاه 

تبة غازي غرب موقع ال�شدي�ش وكبدوهم خ�شائر فادحة.
واأكد امل�ش��در �ش��قوط قتلى وجرحى يف �ش��فوف املرتزقة وتدم��ري عتاد حربي 

خ��الل اف�ش��ال ت�ش��لل املرتزقة.. ودم��ر جماهدو 
اآليت��ن  �ش��ابق،  وق��ت  يف  واللج��ان  اجلي���ش 

ملرتزق��ة اجلي���ش ال�ش��عودي بعب��وات نا�ش��فة يف 
�ش��حراء االأجا�ش��ر قبالة جنران.. وكانت القوة 

ال�ش��اروخية قد دكت مع�ش��كرا �ش��عوديا 
يف جنران ب�شاروخ بال�شتي من طراز 
بدر1 يوم اخلمي�ش املا�شي..وم�شدر 

ع�ش��كري يوؤكد اأن ال�شاروخ اأ�شاب 
هدف��ه بدقة موقع��ا خ�ش��ائر مادية 

وب�شرية يف �شفوف العدو.

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية 
مساء الثالثاء املاضي صاروخًا باليستيًا من طراز "بدر1" على معسكرا سعودي في عسير.

تدمير عدد من اآلليات في صحراء األجاشر وقصف مدفعي وصاروخي على مواقع 
وجتمعات مرتزقة اجليش السعودي في صحرا البقع

وإسقاط طائرتن استطالعية والتنكيل باجليش السعودي ومرتزقته في جبل النار
إطالق 3 صواريخ بالستية من طراز )بدر1( على أهدف اقتصادية وعسكرية بجيزان

الجوف

نهم 

البيضاء

تعز

طائرة قاصف املسيرة تشن هجومًا جويًا على قيادات
 املرتزقة في اجلوف وعملية هجومية على مواقع املرتزقة باملصلوب

قتل وجرح أعدادًا من املرتزقة، ومتت السيطرة على عدد من املواقع خالل عملية نوعية للجيش 
واللجان الشعبية في منطقة عيدة الشرقية مبديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

انتكاسة قاسية ملرتزقة العدوان في البيضاء وأبطالنا يطهرون مديرية 
قانية بالكامل ويبسطون سيطرتهم على عدة مواقع في جبهة ناطع 

تأمن عددًا من املواقع في املفاليس وأبعر بعمليات هجومية نوعية
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< تنكيل مريع في الساحل الغربي وتطهير شامل في البيضاء وتعز ونهم وعمليات هجومية نوعية لسالح اجلو املسير. 

متك��ن اأبط��ال اجلي�ش واللجان من تاأمن عددًا من التب��اب يف جبهة اأبعر مبحافظة 
تعز..واأفاد م�شدر ع�شكري اأن اجلي�ش واللجان ال�شعبية نفذوا عملية هجومية يف 
جبهة اأبعر اأ�ش��فرت عن تكبيد املرتزقة خ�شائر يف االأرواح وتاأمن عدد من املواقع 
يف اجلبهة..واأكد امل�ش��در تاأم��ن مواقع وعدة تباب يف العملي��ة الهجومية بجبهة 
اأبع��ر وفرار جماعي للمرتزقة..وتاأتي العملية بع��د يوم من عملية مماثلة للجي�ش 
واللجان على جبهة املفالي�ش يف ذات املحافظة تكللت بال�ش��يطرة الكاملة على عدد 

من التباب واملواقع وتكبيد املرتزقة خ�شائر فادحة.
كم��ا لقي عدد من مرتزقة العدوان ال�ش��عودي االأمريكي م�ش��رعهم وجرح اأخرون 

كم��ا مت تدمري طقم��ن ع�ش��كرين، يف عمليات للجي���ش واللجان ال�ش��عبية يف تعز.
واأو�ش��ح م�شدر ع�ش��كري اأن جماهدي اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية �شنوا – بعون 
اهلل – عملي��ة هجومي��ة عل��ى مواق��ع مرتزق��ة الع��دوان يف جبهة تبي�ش��عة بحمري 
مبديرية مقبنة حمافظة تعز، موؤكدا م�شرع واإ�شابة اأعداد من املرتزقة..واأ�شاف 
امل�ش��در اأن مدفعية اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية دك حت�شينات املنافقن يف منطقة 
ع�ش��يفرة باملحافظة م��ا اأدى اإلى وقوع قتلى وجرحى يف �ش��فوفهم..كما ت�ش��دى 
جماهدي اجلي���ش واللج��ان ال�ش��عبية ك�ش��روا - بف�ش��ل اهلل - زحف��اً للمرتزقة يف 

منطقة حيفان حمافظة تعز، موؤكدا وقوع خ�شائر ب�شفوف العدو.

كما تكبد مرتزقة العدوان خ�ش��ائر فادحة يف االأرواح 
والعت��اد كما خ�ش��روا ع��دة مواقع كان��وا يتمركزون 
عليها مبحافظة البي�ش��اء..واأفاد م�ش��در ع�شكري اأن 
اجلي���ش واللج��ان باغت��وا املرتزقة بعملية ع�ش��كرية 
عل��ى مواقعه��م يف جبه��ة ناط��ع ا�ش��تمرت ل�ش��اعات 
وتوجت بتاأمن عدة مواقع وتكبيد املرتزقة خ�ش��ائر 
يف االأرواح..واأك��د امل�ش��در اأن قوة االإ�ش��ناد املدفعي 
ا�شتهدفت تعزيزات املرتزقة يف ذات اجلبهة و�شاعفت 
من خ�ش��ائرهم.. كما قتل اأع��دادا من مرتزقة العدوان 
ال�شعودي االأمريكي وجرح واأ�شر اآخرين خالل عملية 

ع�ش��كرية هجومية �شنها اجلي�ش واللجان ال�شعبية يف 
جبه��ة ناط��ع.. واأ�ش��اف: العملي��ة الهجومية بجبهة 
ناطع  ا�ش��تهدفت مواق��ع املرتزق��ة وج��رى تكبيدهم 
خ�ش��ائر كب��رية يف االأرواح وتدم��ري واغتنام عدد من 

االآليات.
كما �ش��قط ع��ددًا من القتل��ى واجلرحى م��ن املرتزقة 
بعملي��ة هجومي��ة نوعي��ة عل��ى مواق��ع املرتزق��ة يف 
وادي ف�شحة واأكد م�شدر ع�شكري اأن اأبطال اجلي�ش 
واللجان ال�شعبية �شيطروا على عدد من التباب خالل 

العملية الع�شكرية.

وكان جماه��دو اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية قد نفذوا، عملي��ة هجومية على مواقع 
املنافقن يف عيدة ال�شرقية بحريب نهم ومتكنوا خاللها من ال�شيطرة على مواقعهم 

وقتل وجرح اأعداد منهم واأ�شر اآخرون.
جدير بالذكر اأن جماهدي اجلي�ش واللجان نفذوا يف 14 من ال�ش��هر اجلاري عملية 

هجومي��ة عل��ى مواق��ع املرتزقة يف اجلمامي ب�ش��لب يف اأطراف حري��ب نهم وبوابة 
النجد اأ�ش��فرت عن خ�ش��ائر ج�ش��يمة يف �ش��فوف املرتزق��ة، كما ا�ش��تهدف اجلي�ش 
واللج��ان تعزي��زات الع��دو وجتمعاته يف اأطراف حري��ب نهم ما اأدى اإلى �ش��قوط 

واجلرح��ى  القتل��ى  ح�شبما اأفاد م�شدر ع�شكري.ع�ش��رات 

بطائ��رة )قا�ش��ف1( ي��وم ال�ش��بت املا�ش��ي عل��ى 
جتمع��ات الغ��زاة واملرتزق��ة يف حمافظ��ة اجلوف، 
واأ�شفرت عن �شقوط قتلى وجرحى منهم..واأ�شافت 
امل�ش��ادر اأن القيادي املرتزق عل��ي جابر الهندو�ش 
ون��واف يحي��ى الهندو���ش كان��ا �ش��من امل�ش��ابن، 
حيث اأ�ش��يبا اإثر تدمري الطقمن اللذين كانا يقالهما 
بهجوم طائرة قا�ش��ف 1 يف منطقة اليتمة باجلوف، 

ومت نقلهما اإلى ال�شعودية للعالج.

كم��ا �ش��ن جماهدو اجلي���ش واللجان ال�ش��عبية 
عملية ع�شكرية ا�ش��تهدفت مواقع املرتزقة مبديرية 
امل�ش��لوب حمافظة اجلوف..واأكد م�شدر ع�شكري: 
�ش��قوط قتلى من املرتزقة خالل العملية الع�ش��كرية 

مبنقطة ملحان يف مديرية امل�شلوب.
م��ن  لق��ي  ع��دد  وال�ش��عف   خ��ب  مديري��ة  ويف 
املرتزقة  م�شرعهم خالل ا�شتهداف اآلية كانت تقلهم 

مبنطقة اخلليفن يف خب وال�شعف.

نكسة قاسية لقوى الغزو ومرتزقتهم على أطراف منطقة كيلو 16

مني��ت ق��وى الغ��زو ومرتزقته��م بهزمية 
قا�ش��ية يف ت�شعيدهم االأخري حيث ف�شلت 
ف�ش��ال ذريع��ا يف الو�ش��ول اإل��ى منطق��ة 
كيل��و 16 يف حماول��ة لقطع خط �ش��نعاء 
مادي��ة  بخ�ش��ائر  وتكب��دت  احلدي��دة 

وب�شرية ج�شيمة.
م�ش��در مي��داين اأو�ش��ح اأن م��ا ح��دث يف 
منطق��ة كيل��و 16 مبثابة انتح��ار جماعي 
لق��وى الغ��ز ومرتزقته��م واآلياته��م فق��د 
تلقاهم اأبطال اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية 
بب�ش��الة منقط��ة النظ��ري وت�ش��دوا له��م 
ب��كل ثب��ات و�ش��مود ونكلوا به��م وقتلوا 
منهم املئ��ات ودمروا ع�ش��رات املدرعات 
واالآلي��ات رغ��م اال�ش��ناد اجل��وي املكثف 
والطلع��ات اجلوية الت��ي مل تتوقف على 
منطقة �ش��غرية ومفتوحة. واأكد امل�شدر 
الع�ش��كري اأن اأبطالن��ا فر�ش��وا ح�ش��ارا 
خانق��اً على من تبقى م��ن املرتزقة وقوى 

الغ��زو يف قري��ة املنظ��ر وتق��وم بعمليات 
ا�شتنزاف كبرية حلثاالت االرتزاق و�شن 
عملي��ات متنوعة وتكتيكات ال تخطر على 

بال قوى الغزو ومرتزقتهم .
كما ن�ش��ر االإعالم احلربي و�شور لعملية 
ف��ك  الغ��زو  الق��وات  الت�ش��دي ملحاول��ة 
احل�ش��ار املفرو�ش عليها يف قرية املنظر، 
االآلي��ات  م��ن  ع��ددًا  امل�ش��اهد  واأظه��رت 
املدرع��ة التي مت تدمريها باالإ�ش��افة اإلى 
ف��رار اأتباع التحالف بعدما اأدركوا ف�ش��ل 

الهجوم..
هجمات نوعية وخاطفة تربك قوى الغزو 

وحتول وجودهم اإلى جحيم
نف��ذ اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان ال�ش��عبية 
اليوم ال�شبت عملية هجومية على مواقع 

ملنافقي العدوان يف ال�شاحل الغربي.
واأك��د م�ش��در ع�ش��كري اأن��ه �ش��قط قتلى 
وجرحى يف �ش��فوف املرتزق��ة اإثر عملية 

هجومي��ة عل��ى مواقعه��م غ��رب التحيتا 
بال�شاحل الغربي.

واأ�ش��اف امل�ش��در اأن اجلي���ش واللج��ان 
ال�ش��عبية متكن��وا بف�ش��ل اهلل م��ن تدمري 
طقم ومعدل 12.7 كما اأعطبوا طقما اخر 
خ��الل العملية الهجومية غ��رب التحيتا..
هذا ودم��ر اأبطال اجلي���ش واللجان طقما 
للغزاة واملنافقن بعبوة نا�شفة يف الفازة 
بال�ش��احل الغربي ما اأدى مل�شرع من على 
متنه..كما دمرت وحدة الهند�شة التابعة 
للجي�ش واللجان مدرعتن بعبوات نا�شفة 
ما اأ�شفر عن م�ش��رع من عليها من الغزاة 

يف مو�شج باخلوخة بال�شاحل الغربي.
يذكر اأن اجلي�ش واللجان ال�شعبية دمروا 
يوم اجلمعة املا�ش��ي ناقلة جند ومدرعة 
وطقم ع�ش��كري يف خ��ط الف��ازة بالتحيتا 
بال�ش��احل الغرب��ي بعبوات نا�ش��فة..كما 
نفذ جماه��دو اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية 

عل��ى  نوعي��ة  االثن��ن عملي��ة هجومي��ة 
اأح��د مواق��ع الع��دو يف منطق��ة اجلبلي��ة 
خ�ش��ائر  وكبدوه��م  الغرب��ي،  بال�ش��احل 
يف االأرواح..واأف��اد م�ش��در ع�ش��كري باأن 
ال�ش��عبية  واللج��ان  اجلي���ش  جماه��دي 
اأغاروا على اأح��د مواقع العدو يف منطقة 
اجلبلية بال�ش��احل الغربي..واأكد امل�شدر 
الع�ش��كري اأن��ه لق��ي ع��دد م��ن مرتزق��ة 
اآخ��رون  وج��رح  م�ش��ارعهم  الع��دوان 
اث��ر العملي��ة النوعي��ة للجي���ش واللجان 

ال�شعبية.
ويف وق��ت �ش��ابق م��ن الي��وم لق��ي 3 م��ن 
مرتزقة العدوان م�ش��ارعهم بينهم قيادي 
وجرح 8 اآخرين اإثر انفجار اآليتهم بعبوة 
نا�شفة يف منطقة الفازة بال�شاحل الغربي، 
حيث نفذ �شالح اجلو امل�شري هجوما على 
غرفة قي��ادة للغزاة واملرتزقة بال�ش��احل 

الغربي.

سالح اجلو املسير يخطف أرواح قيادات 
الغزو في الساحل الغربي

�ش��تهدف �ش��الح اجلو امل�ش��ري لدى اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية، غرفة عملي��ات للغزاة 
واملرتزقة يف ال�شاحل الغربي بطائرة قا�شف واحد حملية ال�شنع.

واأكد م�ش��در يف �ش��الح اجلو امل�ش��ري اأن الهج��وم على غرفة العمليات الغ��زاة اأتى بعد 
عملية ر�شد دقيقة وحقق هدفه.

باليستي قصير املدى يقصف جتمعات الغزاة 
واملرتزقة بالساحل الغربي

اأطلقت القوة ال�ش��اروخية للجي�ش واللجان ال�ش��عبية، �ش��باح يوم االثنن، �شاروخا 
بالي�شتيا ق�شري املدى على جتمعات الغزاة واملنافقن بال�شاحل الغربي.

واأكد م�ش��در بالقوة ال�ش��اروخية اإ�ش��ابة ال�ش��اروخ لهدف��ه بدقة عالية، م�ش��ريا اإلى 
اأن عملي��ة اال�ش��تهداف متت بعد ر�ش��د دقيق لتح��ركات وجتمعات الغ��زاة واملرتزقة 

بال�شاحل الغربي.

وحدة القناصة تكشف حصيلة عملياتها 
خالل األسبوع املاضي

يف تقري��ر ا�ش��بوعي ك�ش��فت وح��دة القنا�ش��ة التابعة للجي���ش واللجان 
ال�ش��عبية م�ش��رع واإ�ش��ابة الع�ش��رات م��ن املنافق��ن وجن��ود اجلي�ش 

خمتل��ف  يف  طالته��م  قن���ش  بعملي��ات  ال�ش��عودي 
م اجلبهات خالل  ي��ا الأ ا

املا�شية.
د  ف��ا اأ و

م�شدر يف وحدة القنا�شة 
ع��ن م�ش��رع واإ�ش��ابة اأك��رث م��ن 85 منافقاً 
بينهم 7 جنود �ش��عوديون بعمليات قن�ش يف 

خمتلف اجلبهات خالل االأ�شبوع املن�شرم.
يذك��ر اأن وحدة القنا�ش��ة كثفت م��ن عمليات 

القن�ش خالل الفرتة املا�شية، حيث ا�شتهدفت 
الع�ش��رات من اجلن��ود ال�ش��عودين واملرتزقة 

ومنافقي العدوان يف جبهات احلدود والداخل

الساحل الغربي

طائرة قاصف املسيرة تشن هجومًا جويًا على قيادات
 املرتزقة في اجلوف وعملية هجومية على مواقع املرتزقة باملصلوب

قتل وجرح أعدادًا من املرتزقة، ومتت السيطرة على عدد من املواقع خالل عملية نوعية للجيش 
واللجان الشعبية في منطقة عيدة الشرقية مبديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

انتكاسة قاسية ملرتزقة العدوان في البيضاء وأبطالنا يطهرون مديرية 
قانية بالكامل ويبسطون سيطرتهم على عدة مواقع في جبهة ناطع 

تأمن عددًا من املواقع في املفاليس وأبعر بعمليات هجومية نوعية
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ويبقي االإمام احل�ش��ن ) عليه ال�شالم ( يعتر ثورة كرى 
انت�شر فيها بدمه الطاهر على �شيف اأعدائه وذلك من خالل ما 
جرى يف اأر�ش كربالء وواقعة الطف ، قتلوا اأوالده واإخوانه 
واأ�ش��حابه ) عليه��م ال�ش��الم ( ومل يهن اأو يخ�ش��ع اإنها عزة 
االإمي��ان يف اأعظ��م جتلياته��ا ، �ش��حيح   اإن االأع��داء قتل��وا 
احل�ش��ن ) عليه ال�شالم ( بال�ش��يف ومزقوا جثمانه ال�شريف 
باخليل ولكن االأ�ش��ح واالأكرث �ش��واباً اإن االإمام احل�ش��ن ) 
عليه ال�ش��الم ( انت�ش��ر عليهم بدمه وانت�ش��رت بذلك قطرات 
دم��ه الباكي��ات على �ش��يوفهم واأباد دولتهم فال ت��رى لهم من 

باقية .
كان خ��روج االإمام احل�ش��ن عليه ال�ش��الم اإل��ى كربالء من 
اجل االإ�ش��الح ورف�ش ظلم ال�ش��لطة احلاكم��ة يف ذلك الوقت 
التي كانت متار�ش القتل والف�شاد   وقد مثلت نه�شته املباركة 
امرًا البد منه الإحياء مبادئ االإ�ش��الم والر�شالة التي جاء بها 

النبي االأكرم بعد ان حاول اهل الباطل طم�ش معامل الدين.
 ان ) احل�ش��ن رف�ش اخل�شوع والذل واملهانة حتت حاكم 
جائ��ر مت�ش��لط على رق��اب النا�ش ومتنى املوت على الر�ش��ا 
والقب��ول بفع��ل الطغاة واملتجري��ن قائ��اًل ال اأرى املوت اإال 
�ش��عادة واحلي��اة مع الظامل��ن اإال برماً  حي��ث مل يرتك يزيد 
ب��ن معاوية اأي طريق ثالث اأمام احل�ش��ن عليه ال�ش��الم فقد 

و�شعه يف مفرتق طرق بن ان يبايعه او ُيقتل (.
كما  ان )ثورة االإمام احل�ش��ن عليه ال�شالم منهج و�شرخة 
بوجه الظلم والظامل��ن يف كل زمان ومكان فمادام هنالك ظلم 
عل��ى وجه االأر�ش فالبد ان يكون هنالك من يقارع ذلك الظلم 

فاحل�شن هو �شر دميومة احلياة(.

اإلمام احلسن واألطروحة اإلنسانية
دم ودموع، و�ش��مو وا�ش��تعالء، واأمل يفري ال�شلوع، وعزة 
للنف���ش واآباء، تلك ذكرى عا�ش��وراء ا�شت�ش��هاد اأبي ال�ش��هداء 

االإمام احل�شن عليه ال�شالم.
مل يخ��رج احل�ش��ن علي��ه ال�ش��الم اإل��ى كرب��الء م�ش��حيا 
بالغ��ايل والنفي�ش وحتى الر�ش��يع لكي يعطينا �ش��عار اللطم 
او الب��كاء او ال�ش��ري اإل��ى ق��ره او عق��د املجال���ش اخلاوية 

التي ال حتمل امل�ش��مون احلقيقي للثورة بل اراد 
�ش��يد ال�ش��هداء ان يو�شل ر�ش��الة لنا هي احلرية 
والتحرر من اإ�ش��كال الذل واملهانة حتت �ش��طوة 

احلكام والظلمة والطغاة با�شم االإن�شانية واالإ�شالم 
احلقيق��ي بعيدًا عن اجلهل والغفلة . يريد احل�ش��ن – عليه 
ال�شالم- منا العي�ش ب�شالم وحرية ال العي�ش برق وعبودية 
يتحك��م بن��ا م��ن ه��و لي���ش اه��اًل للقي��ادة وعلين��ا ان نعرف 
احل�ش��ن يف ع�ش��رنا احلايل فنن�شره وننت�ش��ر به ون�شحي 
كما �ش��حى االأ�ش��حاب من قبل وان نعي�ش وناأمر باملعروف 
وننه��ي ع��ن املنكر(، بع��د انتقال ال�ش��لطة اإلى يزي��د الفاجر 
الغادر معاقر اخلمور وال�ش��ارب بالطبول الزاين باملحرمات 
ببوائق��ه وقد حفل��ت االخبار بنق��ل فجائعه  فاأ�ش��بح لزاماً 
على �شبط الر�شول ان يقيم دعائم الدين بعد انهدامها ويعيد 
لالإ�ش��الم �ش��ورته بعد امنحائها فلي�ش م��ن املمكن، واحلالة 
هذه ، ان يبايع اإمامنا يزيدًا ومن يزيد هذا لي�ش��ع احل�ش��ن 
عليه ال�شالم يده يف يده؟ ال واهلل هيهات من اآل الر�شول الذلة 
لذا مل يجد ابو االأحرار بدياًل اآخر عن تقدمي هذه الت�ش��حية 
العظيم��ة الإنق��اذ دي��ن ج��ده وابيه من ال�ش��ياع وان خ�ش��ر 

املعركة( .

دستور رافض للمفسدين
ث��ورة احل�ش��ن طامل��ا اأن هنالك ظامل��ن يتحكمون مب�ش��ائر 
ال�ش��عوب بالقهر والظلم والتع�ش��ف ، وطاملا ثمة نفو�ش تواقة 
اإلى اإحقاق احلق واإبطال الباطل ، فاأن هناك ب�شي�ش اأمل يكاد 
ن��وره يبهر االألب��اب مل��ن اأراد اأن يتعرف علي��ه ويتعاطى معه 

اإزاء معاجلة امل�شاكل التي حتيق به من كل حدب و�شوب .
 وم��ن ه��ذا املنطلق ، فاإنه يحق ل��كل اأم��ة اأن تقتب�ش من ذلك 
الب�ش��ي�ش ، لتبدي��د الظ��الم ال��ذي يكتنفه��ا ، وال�ش��عي حثيثاً 
القتفاء اأثر امل�ش��لحن ، الذين رفعوا ل��واء احلرية ، ودافعوا 
عن كرامة االإن�شان ، ليكون حرًا بعيدًا عن كل اأ�شكال العبودية 
واال�شتبداد ، اأولئك الذين زّودوا االأمة اأم�شال املناعة �شد كل 
احتقان �شيا�ش��ي اأو طائفي اأو عن�ش��ري ، واألب�ش��وا االإن�شانية 
حلته��ا اجلديدة النا�ش��عة يف التعاطي مع االأحداث بال�ش��لوك 

القيمي 
واالأخالق��ي 

ين��اأى  ال��ذي   ،
بطبعه عن كل الع�شبيات القبلية واالإثنية والقومية .

فضح الزيف الديني: 
كانت ال�ش��لطة االأموية تتظاهر باالإ�ش��الم، و كاإقامة �شلوات 
اجلماعة واجلمعة، وبناء امل�شاجد، ومن جهة اأخرى ين�شبون 
�ش��رعية حكمه��م اإلى الدين، واأنهم خلفاء ر�ش��ول اهلل ) �ش��لى 
اهلل علي��ه واآل��ه(، اإال اأن ه��ذا االدعاء �ش��رعان ما ات�ش��ح زيفه 
وبطالن��ه، فهذه ال�ش��لطة االأموي��ة التي قتلت االإمام احل�ش��ن 
)ع)، ابن بنت ر�شول اهلل (�شلى اهلل عليه واآله(، وريحانته من 
الدنيا، و�شيد �شباب اأهل اجلنة، كما ا�شت�شهد يف معركة كربالء 
الكث��ري من اأهل البيت )ع( ومل ي�ش��لم حتى االأطفال من القتل، 
و�ش��بي بنات ر�ش��ول اهلل، قد ك�شف للراأي العام اأن االأموين ال 
َهَمّ لهم �ش��وى ال�ش��يطرة على احلكم، واأنهم بعيدون كل البعد 
عن االإ�ش��الم وتعاليمه، واأن التم�ش��ك ببع�ش ال�شعائر الدينية 

ما هو اإال خلداع الراأي العام.

أخاديد احلب
م��ن حق االأم��ة املتح��ررة اأن تفتخر بروادها الذين اأ�ش�ش��وا 
للحرية ، وحفروا يف التاريخ القدمي واملعا�ش��ر اأخاديد احلب 
والكرامة واالإباء ، ومن بن اأولئك االأفذاذ ، الذين من حقنا اأن 
نفتخر بهم االإمام الهمام �شيد االأحرار احل�شن بن علي – عليه 
ال�ش��الم –  وكيف ال ؟ ونحن ال جند يف �ش��ريته املباركة �شوى 
معاين االإخال�ش والثورة �شد كل اأنواع الف�شاد ، وال���دفاع عن 
حقوق االإن�ش��ان مبا هو اإن�شان بغ�ش النظر عن انتمائه.  وهذا 
املعن��ى يتجل��ى يف �ش��ريته املباركة ، وهو ما ع��ر عنه حينما 
�ش��دح �ش��وته يف �ش��حراء كربالء خماطبا اأعداءه  اإننْ مل يكن 

لكم دين وكنتم ال تخافون املعاد ، فكونوا اأحرارًا يف دنياكم.

فها هي ال�ش��نن واالأيام مت�ش��ي ويبقى اأب��و االأحرار االأمام 
احل�ش��ن – عليه ال�ش��الم – وثورت��ه   اخلال��دة التي غريت 
م�ش��ار االأمة، �ش��رخة احلق املدوية بوجه الظلم والظاملن 
واملنب��ع ال�ش��ايف ال��ذي ينهل من��ه الثائ��رون املخل�ش��ون 
امل�ش��لحون يف كل م��كان وزم��ان غ��ري الرا�ش��ن بحي��اة 
ال��ذل واله��وان واال�ش��تعباد التي يفر�ش��ها ح��كام اجلور 
والطغيان والف�ش��اد . وقد ا�ش��بحت ثورته املباركة منهجا 

ونرا�شا ينري طريق االحرار يف العامل(.

بعض مما قاله الغربيون عن اإلمام احلسن 
كتبت الكثري من الدرا�ش��ات والكتب بحق �ش��بط الر�ش��ول ، 
فقد كتب عبد الرحمن ال�ش��رقاوي م�ش��رحيتا احل�شن �شهيدا 
وم�ش��رحية احل�ش��ن ثائ��را كذل��ك كت��ب الكث��ري م��ن االدباء 
وامل�شت�شرقن االجانب بحق االمام احل�شن عليه ال�شالم فقد 
قال عنه) طوان بارا( وهو رجل م�شيحي مقولة ت�شور عظمة 

الثورة ،ومقام االمام احل�شن وت�شحيته .
)) لو كان احل�شن منا لن�شرنا له يف كل ار�ش راية والقمنا له يف 

كل ار�ش منر، ولدعونا النا�ش اإلى امل�شيحية با�شم احل�شن((
كذلك كتب عنه املستشرق االنكليزي )ادوار دبروان(

))وهل ثمة قلب ال يغ�ش��اه احلزن واالأمل حن ي�شمع حديثاً 
ع��ن كرب��الء؟ وحتى غري امل�ش��لمن ال ي�ش��عهم اإن��كار طهارة 

الروح التي وقعت هذه املعركة يف ظله((
اما الهندوسي والرئيس السـابق للمؤمتر الوطني الهندي 

تامالس توندون
))هذه الت�ش��حيات الكرى من قبيل �شهادة االإمام احل�شن 
رفعت م�ش��توى الفكر الب�شري، وخليق بهذه الذكرى اأن تبقى 

اإلى االأبد، وتذكر على الدوام((.
الزعيم الهندي غاندي 

لق��د طالع��ت بدقة حي��اة االإمام احل�ش��ن، �ش��هيد االإ�ش��الم 
الكب��ري، ودقق��ت النظ��ر يف �ش��فحات كرب��الء وات�ش��ح يل اأن 
الهن��د اإذا اأرادت اإح��راز الن�ش��ر، فال بد لها من اقتفاء �ش��رية 

احل�شن((.
اما موريس دوكابري فيقول

))يقال يف جمال�ش العزاء اأن احل�شن �شحى بنف�شه ل�شيانة 
�ش��رف واأعرا�ش النا�ش، وحلفظ حرمة االإ�شالم، ومل ير�شخ 
لت�ش��لط ونزوات يزيد، اإذن تعالوا نتخذه لنا قدوة، لنتخل�ش 
م��ن ن��ري اال�ش��تعمار، واأن نف�ش��ل املوت الكرمي عل��ى احلياة 

الذليلة. ))
اما توماس ماساريك فيقول .

))على الرغم من اأن الق�شاو�ش��ة لدينا يوؤثرون على م�ش��اعر 
النا�ش عر ذكر م�ش��ائب امل�ش��يح، اإال اأنك ال جت��د لدى اأتباع 
امل�ش��يح ذل��ك احلما���ش واالنفع��ال ال��ذي جت��ده ل��دى اأتباع 

احل�شن )ع( ال متثل اإال ق�شة اأمام طود عظيم((
اما الفيلسوف واألديب املسيحي جورج جرداق فيقول

حينم��ا جّن��د يزي��د النا�ش لقت��ل احل�ش��ن واإراق��ة الدماء، 
وكان��وا يقولون: كم تدفع لنا من املال؟ اأما اأن�ش��ار احل�ش��ن 
فكانوا يقولون لو اأننا نقتل �ش��بعن مرة، فاإننا على ا�شتعداد 

الأن نقاتل بن يديك ونقتل مرة اأخرى اأي�شاً. 
اما املستشرق اإلجنليزي السير برسي سايكوس فقد قال .

))اإن كان االإم��ام احل�ش��ن ق��د ح��ارب م��ن اأج��ل اأهداف 
الن�ش��اء  مع��ه  ا�ش��طحب  مل��اذا  اأدرك  ال  فاإنن��ي  دنيوي��ة، 
وال�ش��بية واالأطف��ال؟ اإذن فالعق��ل يحك��م اأنه �ش��حى فقط 

الأجل االإ�شالم. ))
ه��ذا هو احل�ش��ن بن علي عليه ال�ش��الم ، ثورة احلق �ش��د 
الباطل، ث��ورة العلم �ش��د اجلهل والربرية، ثورة اال�ش��الم 
�شد الكفر، و�شيبقى طريق احلق وهدى لل�شعوب املظلومة. 

تقارير

ثورة اإلمام احلسن ) عليه السالم (

صرخة مدوية بوجه الطغاة .. انتصر  فيها الدم على السيف
متر هذه االأيام اأيام عا�س��وراء ذكرى ا�ست�سهاد االمام احل�سني �سيد ال�سهداء و�سيد 
�سب��اب اجلنة ، حفي��د ر�سول اهلل �سلى اهلل علي��ه واله و�سلم، احل�س��ني بن علي عليه 

ال�س��ام وابن فاطم��ة الزهراء بن��ت الر�سول ، وال��ذي قال عنه الر�س��ول االكرم 
احل�س��ن واحل�س��ني �سي��دا �سب��اب اهل اجلن��ة، فمن احبهم��ا فق��د احبني ومن 
بغ�سهما فقد بغ�سني، وكذلك قال عنهما الر�سول االعظم، احل�سن واحل�سني 
ام��ام ان قاما وان قع��دا، كذلك فهما م��ن ا�سحاب الك�ساء ،وق��د كانت فاجعة 

كرباء من اكرب اجلرائم بحق االن�سانية.
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هن��اك رجل جاء من بيته يحمل م�ش��ريه وبندقيته ليحكي 
للبحر ق�ش��ته: يا هذا البحر اليمني الذي ي�شبهني ، اإن كان 
ثم��ن حياتي اأن متوت غريبا اأ�ش��ريا ك�ش��ريا، فليحيا موتي 

تع��داد املوج الذي كان.. اأنت طهر كرامتي وملح اأنفا�ش��ي ، 
اأن��ت الوطن واأمي واأبي.. اإن قل م��اوؤك يا هذا البحر.. هاك 
دم��ي! وهناك رجل �ش��ابق ، مل يتبق منه اإال جيب و�ش��ارب 
، ج��اء من دي��ار الغريب ، يحم��ل خزيه وبندقي��ة الغازي ، 
وهاه��و يحك��ي للبحر ق�ش��ته: يا ه��ذا البحر اليم��اين ، كفى 

عن��ادا ، تعقل قليال كخادم يف ح�ش��رة االأمري ، دعه يغ�ش��ل 
قدمي��ه يف جمهوريتك ، وماذا اإن قل ماوؤك يا هذا البحر؟! ال 
باأ�ش. �ش��يتبول طوي��ل العمر دما مينيا على راأ�ش��ك االأزرق 
الكب��ري ! وهن��اك تزدحم االأحاجي على امتداد ال�ش��اطىء ، 
وت�ش��األ حورية البحر اأختها: من ع�شاه ينت�شر يا اأختاه؟! 
وهنا مي�ش��ح البحر حليت��ه احلمراء ويحكي قدمي ق�ش��ته: 
م��دي وجزري ميني ، وري��االت خائن ثمنه ، ال ثمني.. فمن 

ذا واأنا اليمني واهلل ين�شرين ، �شيهزمني؟!

من صفحاتهم

كيلو 16 !!!
علي الصنعاني

ٲحتالف دويل طويل عري�ش
ٲثالثة الوية ع�شكرية )9000مقاتل(

ٲمئات الغارات اجلوية على منطقة �ش��غرية امل�ش��احة مفتوحة منب�ش��طة 
�شهلة الت�شاري�ش

ٲمت�شيط جوي عنيف عر طائرات االبات�شي لياًل ونهارا
ٲع�شرات القنوات التلفزيونية امل�شاندة للهجوم تبث االكاذيب وال�شائعات 

وتروج لالنت�شارات 
ٲحرب نف�شية على اعلى امل�شتويات

ٲقائد القوات االمريكية يف املنطقة يح�شر بنف�شه لتن�شيق الهجوم 
ٲمن��ع الوف��د املفاو���ش م��ن ال�ش��فر لك��ي يعط��وا امل��رر للقي��ام بالعملية 

املح�شرلها م�شبقاً بحجة ان الوفد رف�ش ال�شالم ومل يح�شر الى جنيف 
ٲ اعداد م�شبق للعملية ا�شتمر الأكرث من �شهرين من بعد ف�شل معركة املطار مبا�شرة«!!

ٲطائ��رات جت�ش�ش��ية التغادر املكان واقمار �ش��ناعية تر�ش��د كل حركة يف 
املكان ، وعمالء على االر�ش يزودون العدوان بكل االخبار ويبثون االكاذيب 

لتخويف النا�ش 
ٲرف��ع مفاجئ ل�ش��عر املرت��زق اجلنوبي من ال��ف ريال �ش��عودي الى الفن 

وخم�شمائة ريال �شعودي 
ٲجم��ازر وح�ش��ية �ش��د املدنين الإخاف��ة ال�ش��كان املتعاطفن م��ع اجلي�ش 

واللجان«!!
 وكل ما�شبق من اجل احتالل �شارع يبعد عن احلديدة 16 كيلو يدعى �شارع 
كيلو 16 »!! متخ�ش اجلبل فولد فاأرًا ويف النهاية وبعد عملية قي�شرية �شاقة 
مات اجلنن قبل ان يولد »!! حتى ال�شارع مل ي�شتطيعوا ال�شيطرة عليه وكان 
مقرة لهم »!! امل نكن ن�ش��مع يف رم�ش��ان انكم �شت�ش��لون �شالة العيد و�شط 
مدينة احلديدة »!! ا�ش��بح كل حلمكم �ش��ارع يبعد عنها 16 كيلو »!! بعد ان 
كان هدفكم ال�شيطرة على مطار احلديدة ا�شبح كل ماتتمنونه ال�شيطرة على 

جولة )فرزة �شنعاء ( )دوار بال�شامي ( »!! 
كل تلك اخل�ش��ائر الب�ش��رية الت��ي منيتم به��ا ومل تفلحوا يف ال�ش��يطرة على 
جول��ة تبع��د عن احلدي��دة16 كيلو يف منطقة منب�ش��طةو مفتوح��ة »!! فكيف 
�شيكون م�ش��ريكم يف بقية اجلوالت وال�ش��وارع واالزقة داخلها ان ا�شتطعتم 

الو�شول الى املدينة »!! 
ماح��دث يف كيل��و 16 هزمية مدوية وخ�ش��ارة �ش��احقة للع��دوان ومرتزقته 
»!! �ش��دقوين انها معجزة بكل املقايي�ش الع�ش��كرية والعقلية »!! ويف اخلتام 
اود ان اخرك��م ان معركتنا لي�ش��ت معركة �ش��وارع وج��والت معركتنا اكر 
مم��ا تتخيلون ،ال مكان للجغرفيا فيها،معركتن��ا عابرة للحدود ،متجاوزة كل 

اخلطوط احلمر »!!
معركتنا معركة وجود نكون فيها او ال نكون »! وباأذن اهلل يف نهايتها �شنكون 

ولن تكونوا »!!

في معركة الساحل الغربي 
املعطيات امليدانية هي 

سيد املوقف؟.
زيد البعوه

يف كيلو 16 او يف الدريهمي او يف اي مكان ال مقارنة بن حجم خ�شائر العدوان 
وبن انت�شارات و�شمود وثبات رجال اهلل من اأبطال اجلي�ش واللجان 

التهوي��ل االإعالم��ي لو�ش��ائل اإع��الم العدوان الذي يكاد ي�ش��ل الى الف�ش��اء 
اخلارجي ح�ش��ل مثله واأكرث يف ال�ش��نوات املا�ش��ية يف نه��م وماأرب واجلوف 
و�ش��عدة وحتى يف احلديدة نف�شها يف معركة املطار قبل اأ�شهر ولكنه يتال�شى 

وال يبقى اال احلقائق التي تثبتها املعطيات امليدانية 
و تعالوا لنحتكم الى ما �ش��ورته ووثقته عد�ش��ة االعالم احلربي بال�ش��وت 
وال�شورة بعيدًا عن االأمتار والكيلوهات واملد واجلزر الذي يح�شل يف معركة 
ال�ش��احل الغربي �ش��نجد ان اهلل تعالى يوؤيد املجاهدين ومينحهم انت�ش��ارات 
كبرية وانه تعالى يخ�شف بالعدوان ومرتزقته وينكل بهم على اأيدي اأوليائه 
ال ي�شتطيع العدوان ان يخفي حجم اخل�شائر التي حلقت به ومبرتزقته ويف 
نف�ش الوقت ال ي�ش��تطيع ان يخفي حجم الهزمية النف�ش��ية التي ت�ش��يطر عليه 

حتى وان �شج اعالمياً وابدع يف جمال الكذب واخلداع
وعلى الرغم من حجم االأحداث اجلديدة التي ال تتوقف يف ال�ش��احل الغربي 
يكاد العدوان ي�ش��اب باجلنون من هول ما يح�ش��ل له وملرتزقته بف�شل اهلل يف 
اللي��ل والنه��ار ويف كل االأوقات اإذ ال تكاد متر �ش��اعة اال وهناك اخبار جديدة 
عن انت�شارات لرجال اهلل وخ�شائر للعدوان وهذا اهم �شيء وهو اخلر اليقن 

الذي ال ينكره اأحد حتى العدوان نف�شه هزائم متتاليه و�شمود ا�شطوري
يف ال�شاحل الغربي الثقة باهلل و اال�شتمرار يف املواجهة بكل ما اوتينا من قوة 

هو ما �شيحبط ويف�شل موؤامرة العدوان.

يف  والق��وة  احل��رب  عل��ى  راه��ن  ال 
اإزاحة اأن�ش��ار اهلل من امل�شهد ال�شيا�شي 
واالإجتماعي، كل اخليارات الع�ش��كرية 
اأثبتت ف�ش��لت يف اإزاحتهم واإ�شت�شالهم 
�شتة حروب ظاملة كانت كفيلة ب�شحقهم 
واإبادته��م لك��ن الواق��ع كان غ��ري ذل��ك 
وال�ش��بان  الفتي��ة  احلرك��ة  خرج��ت 
املنتم��ن له��ا م��ن تل��ك احل��روب اأكرث 
ع��دة وعت��اد واأق��وى اإرادة وت�ش��ميم 
يف موا�ش��لة النه��ج الذي ر�ش��مه القائد 

بدرالدي��ن  ح�ش��ن  ال�ش��يد  املوؤ�ش���ش 
احلوث��ي ال��ذي عم��ده بدم��ه يف دالل��ة 
وا�ش��حة عل��ى اأهمي��ة امل�ش��روع، لكن 
ال�ش��لطة اآن��ذاك والع��امل اأجمع حترك 
الإيق��اف ذل��ك امل�ش��روع الق��راآين خدمة 
يف  االأمريك��ي  ال�ش��هيوين  للم�ش��روع 
املنطق��ة ال��ذي ع��رف خط��ر واأهمية ما 
يحمله ال�ش��هيد القائد م��ن روؤية قراآنية 
وفكر تنوري توعوي يهدف اإلى حتريك 
االأمة االإ�ش��المية وانت�شالها من واقعها 
املاأ�ش��اوي ب��ن االأم��م االأخ��رى، لذل��ك 
ووجه امل�شروع القراآين باحلديد والنار 

وه��و ال ي��زال يف خطوات��ه االأول��ى قبل 
ان ي�ش��ل حتى الأبناء ال�ش��عب اليمني، 
لك��ن ذلك مل يوقفه حتى بعد ا�شت�ش��هاد 
توهج��اً  ازداد  ب��ل  والقائ��د  املوؤ�ش���ش 
وانت�ش��ارا حتى غدا مالذ ل��كل االأحرار 

وال�شرفاء من اأبناء ال�شعب اليمني.
الي��وم وبع��د اأربع��ة ع�ش��ر عام��ا من 
ف�ش��ل  ال��ذي  امل�ش��روع  ه��ذا  انط��الق 
الع��امل يف كبح��ه واإبادت��ه واإ�ش��قاطه، 
ح��ان الوقت ل��كل العق��الء يف االأطراف 
ال�شيا�ش��ية االأخ��رى املناوئ��ة ان تعيد 
ح�ش��اباتها جتاه ه��ذه احلركة وقائدها 

وان  الوا�ش��عة  ال�ش��عبية  وقاعدته��ا 
ليجتم��ع  وياأت��وا  االأجنب��ي  يرتك��وا 
اجلميع اإلى كلمة �ش��واء ان هناك وطن 
ا�شمه ›اليمن‹ي�ش��م اجلميع ويت�شارك 
اجلمي��ع يف بنائ��ه وحكم��ه بعي��دا ع��ن 
التبعي��ة والعمالة للخارج الإنه ال ميكن 
ان يعود اليم��ن حديقة خلفية للجريان 
وميدان لل�ش��راع وت�ش��فية احل�شابات 
وال خ��ري للجمي��ع غري ذلك لن تق�ش��وا 
على االأن�ش��ار حتى لو ا�شتعنتم باجلن 
وا�ش��تمرت احل��رب مائة ع��ام، واالأيام 

بيننا.

ال يقت�ش��ر هدف الغازي وامل�ش��تعمر على اال�ش��تفادة من 
الرثوات واالمكانات املادية واملوقع اجلغرايف للبلد املحتل 
ب��ل دائما ما ي�ش��تفيد كثريا من الرثوة الب�ش��رية لل�ش��عوب 
امل�ش��تعمرة حيث يعمد امل�ش��تعمر دائما لال�شتفادة من تلك 
ال��رثوة اجلب��ارة التي يحوله��ا بفعل الرتوي���ش واالغراء 
والرتهي��ب من عامل تهدي��د له ولبقائه اإلى عامل ا�ش��تقرار 
وتو�ش��ع واإل��ى اأداة طيع��ة بيده يت�ش��رف فيها وي�ش��تثمر 
قدراته��ا وطاقاتها بالقدر االق�ش��ى ويف امل�ش��ار الذي يريده 
ه��و وحت��دده اولويات��ه وم��ن ذل��ك اال�ش��تثمار ا�ش��تجالب 
املقاتلن م��ن البالد املحتلة والزج بهم ل�ش��احله يف حروب 

وغزوات داخلية وخارجية .
واالأمثلة كثرية على ذلك واأبرزها :-

جتني��د اال�ش��تعمار الفرن�ش��ي الأكرث من مئة و�ش��تن الف 
مقات��ل جزائ��ري وثمان��ن ال��ف مقات��ل تون�ش��ي وخم�ش��ة 
واأربع��ن ال��ف مقات��ل مغرب��ي يف احل��رب العاملي��ة االأولى 

1914م لقتال املانيا ودول املحور يف اأوروبا حيث قتل منهم 
اأكرث م��ن الثلث ، حيث عم��د الفرن�ش��ين والريطانين الى 
جعل جيو�ش امل�ش��تعمرات من )العرب والهنود والفارقة( 
يف مقدم��ة جي���ش م��ا �ش��مي باحللفاء ناهي��ك ع��ن اإعدامات 
جماعية بحق الراف�ش��ن للقتال منهم اأو املتعبن واملنهكن 
ج��راء املع��ارك حي��ث مت اع��دام 126 جن��دي جزائ��ري يف 
عملية واحدة مبقاطعة زلباخ البلجيكية بعد اأن علقت على 
�ش��دورهم كلمة »جبان« بالفرن�ش��ية ليكونوا عرة لغريهم 
وقب��ل ذلك حدث��ت ث��الث عمليات اع��دام جماعية م�ش��ابهة 
بح��ق جن��ود م��ن امل�ش��تعمرات العربي��ة من امل�ش��اركن يف 
املع��ارك االوروبية ، وقبل ذلك بعام��ن اأي يف عام 1911م 
جند الفرن�ش��ين االالف من اجلزائرين والتون�ش��ين ق�شرا 

الحتالل املغرب .
كم��ا اأن جتنيد االمريكان لالالف م��ن العرب يف ثمانينيات 
القرن املن�ش��رم حتت غطاء الدين والطائفية لقتال االحتاد 
ال�ش��وفييتي ثم لقت��ال ايران ع��ر ادواته��ا يف املنطقة ياأتي 
يف ال�ش��ياق ذات��ه م��ع ف��ارق ان اال�ش��تعمار االمريك��ي كان 

غ��ري مبا�ش��ر .. اليوم م��ا يج��ري الخوانن��ا يف اجلنوب من 
ا�ش��تجالب الى حمارق املوت يف خمتل��ف اجلبهات مبا فيها 
جبهات العمق ال�ش��عودي ليقاتل��وا ويقتلوا كمرتزقة هو ما 
ي��راد لكل بل��د اأو منطقة تخ�ش��ع لال�ش��تعمار واالحتالل .. 
وهنا نلحظ عظم��ة واأهمية التوجيه االإله��ي يف قوله تعالى 

»اإاّل تنفروا يعذبكم عذاباً األيماً«
و ن�شتذكر ماقاله االمام علي عليه ال�شالم ملن تخاذلوا من 
رجال��ه عن النفري واملب��ادرة يف مواجهة العدو : اأال واإين قد 
دعوتك��م اإلى قتال هوؤالء القوم ليال ونهارا، و�ش��را واإعالنا، 
وقلت لكم : اغزوهم قبل اأن يغزوكم، فواهلل ما غزي قوم قط 

يف عقر دارهم اإال ذلوا ... 
واإي عذاب يف الدنيا اأ�شد من الذل والهوان واال�شت�شعاف 
؟! واأي عقوب��ة اأق�ش��ى م��ن ت�ش��ليط الع��دو املج��رم الدينء 
وال�ش��اقط اأخالقيا وقيميا على رقاب االأمة ؟! اأو اأن يتحول 
املواطن اليمني العربي امل�ش��لم ال��ى جمرد مرتزق رخي�ش 
بائعا دينه ونف�ش��ه يف �ش��بيل اأعداءه ا�شرت�شاء لهم وطمعا 

للفتات مما بن اأيديهم !
وهن��ا يرز اأهمية اجلهاد والنفري ذودا عن الدين والنف�ش 
والعر�ش واالر�ش مامل فالبديل لن يكون اال العذاب املهن 
يف الدنيا على اأيدي اأحقر واأذل واأجن خلق اهلل ويف االآخرة 

اخل�شران االأبدي .

م��ن االآخ��ر طبيع��ة املعرك��ة يف ال�ش��احل 
الغربي عموم��ا من اأولها ال��ى اآخرها قائمة 
عل��ى تكتيك غب��ي يعتمده العدو وينح�ش��ر 
يف اعتم��اده الكل��ي عل��ى عن�ش��ر املفاجئ��ة 
و�ش��ناعة االرباك ال اأقل وال اأكرث وامل�شكلة 
اأننا اأ�ش��بح لدين��ا مناعة م��ن االرباك نظرا 
لتك��رار ه��ذا التكت��ك حت��ى اأ�ش��بح �ش��امج 

ومدعاة لل�شخرية والتندر بن املجاهدين.
كان��ت النية بالتقدم نح��و كيلو 16 مبثابة 
انتحار عمد العدو اليه ل�شناعة وهم اعالمي 
يعو�ش به خ�شارته يف معركة املطار حينما 
انك�شر والزال يف الفرتات ال�شابقة و�شارت 

هزميته تلك ف�شيحة مدوية
املنطقة نف�ش��ها ال يوجد للعدو اي تواجد 
فيه��ا وال حت��ى امكانية للتواج��د هناك وال 
خط��وط خلفي��ة وكلم��ا ح�ش��ل ان البوارج 
والطائ��رات �ش��نت غارات مكثف��ة جدا على 
املج��ال  الإف�ش��اح  ج��دا  �ش��غرية  منطق��ة 
للمرتزق��ة للدخول الى ما ي�ش��مى بكيلو 16 
مل��ا ل��ه م��ن رمزي��ة باأذه��ان النا���ش وكانت 
القي��ادة املركزية االمريكي��ة بهيلمانها تظن 

انها �شت�شنع ارباك وهروب جماعي

كان املجاهدي��ن م��ن اجلي���ش واللجان قد 
توزع��وا او يف ط��ور التوزيع بع��دة اماكن 
ومل يخطر ببالهم ولو بن�ش��بة 1% اأن العدو 
يركز عل��ى تلك املنطقة الأنه م�ش��تحيل وان 
فع��ل فهو ينتحر ولن يبق��ى وبالتايل ال قيمة 
ع�ش��كرية لتحركه هناك، وب�شكل عام وعلى 
امتداد ال�ش��احل ميكنه ان يتقدم هنا وهناك 

لكنه ال ي�شتطيع البقاء ولن ي�شتطيع
م��ا ان علم رج��ال اهلل بذلك مل يدعو العدو 
ي�ش��ل ال��ى هدف��ه ومت ط��رده خائ��ب ذليل 
وبخ�ش��ائر هائلة جدا جله��م دواع�ش حتت 

م�شمى لواء العمالقة ويف وقت قيا�شي.
التقرير الذي ن�شرته قناة امل�شرية او�شح 
ذلك لكنه كان تقرير عبثي اذ اأنه اأتى القناع 
مر�ش��ى النفو���ش وال�ش��عفاء م��ن اأ�ش��باه 
الرج��ال واال املعرك��ة لي�ش��ت هن��اك ول��ن 
تكون وهدفها �ش��نع االرباك فقط و�شرعان 
ما �شيتال�ش��ى كل �ش��يء بهبة رجال الرجال 
ممن هم �شرفاء اأما االأدوات وا�شباه الرجال 
من املتخاذلن فال اعتماد عليهم اال كطباين 

للن�شاء فقط
الحظوا فقط االأمريك��ي ونذالته وتخبطه 

اي�شا يف حالتن:
اثن��اء معركة املط��ار وبعد تل��ك الهزمية 

وظه��رت  يبتع��د  ان  االمريك��ي  ح��اول 
ت�ش��ريحات من البي��ت االبي�ش تدعو للحل 
ال�شيا�ش��ي وه��ي من كانت ق��د اعلنت بوقت 
�ش��ابق ان ا�ش��حاب اخلوذ الزرق��اء مدري 
ال�ش��فراء موجودين يف املعرك��ة وكان هذه 
الت�ش��ريبات ق��د تزامنت مع ذلك ال�ش��جيج 
والوهم الذي حاولت �شناعته اعالميا فقط 

اثناء االخرتاق نحو املطار
الهزمي��ة كان��ت مدوية ولذل��ك حاولت ان 

تقول انا م�ش انا ٲ ٲ ٲ 
الي��وم بعد وهم التقدم بنف���ش احلالة من 
ال�ش��جيج ار�ش��لت قائ��د القي��ادة املركزية 
بكله و�ش��ار االم��ر مركزيا لتق��ول هو انا ٲ 

ٲ ٲ 
وغدا �شرتون ماذا �شتقول!! خا�شة وانه 
يف اليم��ن االم��ر خمتل��ف متاما فهي لي�ش��ت 
بغ��داد ووج��ود اأمري��كا يف املعرك��ة يعن��ي 
الكث��ري لرجال اليمن ويعت��ر الدافع االأكر 

للتحرك بكل جدية
انها فعال ق�ش��ة وت�ش��رفاتها غبية تنم عن 
�شعف �ش��ديد كطفل ال يقبل اال ان ياأخذ كل 
�ش��يء له وال يحب ان يتحمل �شيء ولكن ال 
عتب علي��ه فالعت��ب على املرتزق��ة االنذال 

الذين دللوه وبالزيادة

و�ش��لوا ال��ى كيلو 16 وامري��كا موجودة 
اوووف خال���ش م��ا دام وامري��كا موجودة 
وقد هم بكيلو16 فاالأمر حم�شوم ل�شاحلهم

ه��ذا م��ا يري��دون قول��ه لك��ن مبراجع��ة 
االأحداث ال�شابقة مل جند امريكا �شوى ق�شة 
و�ش��حيح قدمنا �ش��حايا ولكن ت�شحياتهم 
اك��ر بكثييي��ري ومعركتنا مقد�ش��ة واحلق 
معن��ا ام��ا ه��م فمج��رد اأدوات وبي��ادق بيد 

امريكي تافه ال ي�شوى ب�شلة.
باخت�شار 

مل اج��د تعب��ريا وو�ش��فا دقيق��ا لطبيع��ة 
املعركة هناك �ش��وى ماقاله ال�شيد عبدامللك 

عن معركة ال�شاحل حن قال
ي�ش��تطيع الع��دو ان يحدث اخ��رتاق لكن 
ي�ش��تحيل عليه البق��اء لعدة عوام��ل اهمها 
االر���ش الوا�ش��عة الت��ي ي�ش��عب تاأمينه��ا 
واي�ش��ا مبا ميثله هذا االخرتاق من فر�شة 
لتقطيع اأو�ش��ال العدو واحلاق الهزمية به 
ب�شهولة وي�ش��ر ،، وا�شتنزافه ب�شكل اف�شل 
من املناط��ق اجلبلية الأن العدو هناك دائما 

مايكون مك�شوف
و�ش��دقوين املعركة هنا م�شوقة جدا الأنها 
م��ع االمريك��ي نف�ش��ه وعرفه الرج��ال على 

حقيقته

نصيحة مجانية صادقة لكل خصوم حركة أنصار اهلل..

»إاّل تنفروا يعذبكم عذابًا أليمًا«

معركة احلديدة ,, كوكتيل الغباء األمريكي مع بالهة املرتزقة احمللين واملستوردين

معركة الساحل وما أدراك ما معركة الساحل؟!
د/أشرف الكبسي

عبداهلل مفضل الوزير 

بقلم/حزام األسد

الكرار المراني
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الحقيقة : كتب/د. وفيق إبراهيم

هذه ال�ساعة اليمنية لي�ست بح�ساب 
الدقائ��ق بق��در م��ا ُت�ّسُد ب��دء العد 
العك�س��ي لرتاج��ع الهج��وم ال�سعودي 
االإماراتي الذي ي�ستهدف اليمن منذ 
ثاث �سن��وات ون�سف ال�سنة باأعنف 
اآل��ة حربي��ة قتل��ت الب�س��ر وال�سجر 
بتغطي��ة  احل�س��ارة  حج��ر  ودم��رت 

غربية عربية واإ�سرائيلية.

اإن��ه خليج النفط ال��ذي متكن من اأخ��ذ املوافقة 
االأمريكية عل��ى الهج��وم واالأوروبي باال�ش��تتباع 
وم��ا تبق��ى م��ن اع�ش��اء جمل���ش اأم��ن. فبالتعاون 
االقت�ش��ادي ال��ذي اأرغمه��م عل��ى ال�ش��مت كاأه��ل 

الكهف ال يرون م�شروع »اإبادة« بلٍد بكامله.
اإمنا كيف تبدو مظاهر هذا العّد العك�شي للهزمية 
وال ت��زال القوات ال�ش��عودية واالإماراتية الغازية 
حتتل ثالث��ة اأرباع اليمن وتوق��ع القتلى بالغارات 
العمياء والق�ش��ف الع�ش��وائي، واالإجابة املنطقية 
حا�ش��رة فمتى كانت نتائج احل��روب ُتقا�ُش بعديد 

قتالها ولي�ش مبا حققته من نتائج.
هن��اك اأربع نتائ��ج متالحمة تدفع اإل��ى االعتقاد 
ب��اأن اأزم��ة اآل �ش��عود اليمني��ة اأ�ش��بحت عميق��ة 

وبنيوية واأولها:
اهلل وحلفائه��م يف �ش��ّد معظ��م  اأن�ش��ار  جن��اح 
الهجم��ات وتو�ش��يع احل��رب ال��ى خ��ارج اليم��ن 
لت�ش��مل مناط��ق يف ال�ش��عودية واالإم��ارات تعت��ر 
ع�ش��ب االلتق��اء ب��ن االقت�ش��اد الغرب��ي العام��ل 
هن��اك واالقت�ش��ادات الداخلي��ة لبل��َدينْ العدوان، 
فعندما ي�شت�شعر الغربيون العاملون يف ال�شعودية 
واالإم��ارات والبحري��ن بخط��ر فعلي عل��ى حياتهم 
وا�ش��تثماراتهم فلن يتاأخ��روا يف الرحيل مبا يوؤدي 
ال��ى الت�ش��بب بانهي��ار يف عالقات اقت�ش��ادية تقوم 
على نهب �شبه جزيرة العرب بالتعاون بن الغرب 

والعائالت املحلية احلاكمة.
للدف��اع  االأ�شا�ش��ية  االنط��الق  قاع��دة  اأن  كم��ا 
ع��ن اليم��ن يف مناطق��ه اجلبلية يف ال�ش��مال ال تزال 
منيعة توا�ش��ل تزويد كل اجلبهات بالب�شر و�شر 
املجاهدين ال�ش��جعان وما معركة ال�شاحل الغربي 
واأع��ايل �ش��عدة وبقي��ة اجلبه��ات اإال عّين��ات ع��ن 
عج��ز �ش��عودي اإماراتي ي�ش��تعمُل عيوناً ف�ش��ائية 

اأمريكية واإ�شرائيلية ولديه ح�شاب اأ�شلحة مفتوح 
ويت�شارك مع »اإ�ش��رائيل« ودول عربية واأوروبية 
يف احل�ش��ار البحري حول اليمن، وال ينتج �ش��يئاً. 
اذهبوا الى �شواحل جيبوتي وال�شومال واأريرتيا 
حيث القواعد االإ�شرائيلية واالأمريكية واالإماراتية 
توا�ش��ل مراقب��ة املم��رات البحرية م��ن دون كبري 
فائدة فهوؤالء اليماني��ة اأهل البحر واجلبل ينُفُذون 
م��ن دون اأن يراهم اأح��د، فهذا بحرهم وذاك جبلهم 

وهم خراء مب�شالكهما.
كل  يف  واالإم��ارات  ال�ش��عودية  تخ�ش��ر  ثاني��اً: 
»دقيق��ة عدوان« حج��ة دعم واإ�ش��ناد كانت تتذّرع 
بهم��ا لتاأم��ن تغطي��ة داخلي��ة لغزوهم��ا الدم��وي 
فتزعمان اأن عبد ربه من�ش��ور هادي اليزال رئي�شاً 
�ش��رعياً واأن املناطق اجلنوبي��ة موالية لهما بدليل 
اأنها مل حتاربهما وتواليهم��ا. ويتبن بامللمو�ش اأن 
هادي ا�ش��تقال من من�ش��به الرئا�ش��ي قب��ل اأن يفّر 
من مركزه الرئا�ش��ي يف �ش��نعاء حتت جنح الظالم 

بلبو�ش امراأة منقبة الى ال�شعودية.
عل��ى  ال�ش��نة  ون�ش��ف  �ش��نوات  ث��الث  وبع��د 
االنت�ش��ار ال�ش��عودي – االإمارات��ي يف نح��و 75 يف 
املئ��ة من اأرا�ش��ي اليمن ومعظمه��ا جنوبية اندلع 
نوع��ان م��ن ال�ش��راع الدم��وي: االأول �ش��راع بن 
حليفي العدوان ال�شعودي واالإماراتي واأن�شارهما 
يف الق��وى اليمنية اجلنوبية على َمن ي�ش��تاأثر اأكرث 

باملناط��ق ال�ش��احلية املطل��ة عل��ى بح��ار اخللي��ج 
وع��دن واالأحم��ر وح��ول املناطق اال�ش��رتاتيجية 
الت��ي تربط ال�ش��عودية باليم��ن اأو تل��ك التي تريد 
االإم��ارات بن��اء مراف��ئ ا�ش��رتاتيجية فيه��ا للربط 
ب��ن دب��ي واأبو ظب��ي والعامل، كم��ا تن�ش��ب يومياً 
�ش��راعات لل�شيطرة على املناطق اليمنية الواعدة 
بالنف��ط الغزي��ر والغ��از واملمكن حتويله��ا مواقع 
ج��ذب �ش��ياحية واقت�ش��ادية، اإال اأن هن��اك جانباً 
اأك��رث خط��ورة يتعلق بحرك��ة احتجاج��ات مينية 
�ش��خمة تتوا�ش��ل يف اجلن��وب ب�ش��عارات ت�ش��ّر 
عل��ى ط��رد م��ن ت�ش��ّميهم باالحتالل��ن ال�ش��عودي 
االإماراتي وهي احتجاجات �ش��عبية عارمة يقودها 
ح��راك جنوبي رف��ع اأخريًا وب�ش��كل كام��ل غطاءه 
الداخلي عن العدوان ال�شعودي االإماراتي، مطالباً 
بطردهما من اأرا�ش��يه نهائياً، وهذا موؤ�شر الى بدء 
انتفا�ش��ة جنوبية ترتق��ب حركة ت�ش��ليح وتنظيم 
الإيقاع هزمية كاملة باملعتدين االثنن وتغطياتهما 

االإقليمية والدولية.
لقد تو�ش��ل قادة هذا احلراك ال��ى اأن خالفاتهم 
ال�شيا�ش��ية م��ع اخوانهم يف القوى ال�ش��مالية يجب 
اأن ال تكون �ش��بباً لفتح حدود بالدهم اأمام املحتلن 
اأن  فاعت��روا  واأرا�ش��يهم،  برثواته��م  الطامع��ن 
االإقفال املوؤق��ت مللف النزاع الداخلي �ش��روري يف 
�ش��بيل رد العدوان اخلارجي على اأن تعاود م�شاألة 

التفاو�ش الداخلي بعد �ش��د العدوان وطرده على 
عقبي��ه. وه��ذا منطق وطني �ش��ليم، يرب��ط النزاع 

الداخلي متفرغاً ملقاومة االحتالل.
خ��ارج  اأجنحت��ه  بكام��ل  اليم��ن  يك��ون  بذل��ك 
الو�ش��ايات م��ا ين��زُع التغطي��ة الداخلي��ة اليمنية 
ب�ش��كل كام��ل ع��ن احلل��ف ال�ش��عودي االإماراتي، 
باعتبار اأن من�شور هادي وباعرتاف ميني وعربي 
ودويل ال ي�ش��يطر حتى على الكر�ش��ي الذي يجل�ش 

عليه يف مراكز ال�شعودين يف الريا�ش حيث يقيم.
وهك��ذا يتبن اأن العدوان ال�ش��عودي االإماراتي 
اأ�شبح بال �شند ميني يت�شربل به يف اأي من املناطق 
الداخلي��ة املحتل��ة. فخ�ش��ر الغطاء الداخل��ي كلياً 
دافع��اً باملوؤ�ش�ش��ات املدني��ة والدولي��ة الى ك�ش��ف 
ال�ش��بكات  متار�ش��ه  ال��ذي  االإعالم��ي  الت�ش��ليل 
االإعالمي��ة اخلليجي��ة والدولي��ة ونفاقه��ا يف اإظهار 
وتعميم �شرعية قانونية و�شيا�شية مفركة للهجوم 
على اليمن، اأما م�ش��األة التغطي��ة من جمل�ش االأمن 
االأمريك��ي  التاأيي��د  اأن  يع��رف  فاجلمي��ع  ال��دويل، 
الفرن�ش��ي الريط��اين م�ش��األة طبيعي��ة، الأن ه��ذه 
ال��دول هي التي توؤيد الهجوم ال�ش��عودي الأ�ش��باب 
اقت�ش��ادية وا�ش��رتاتيجية، اأما رو�ش��يا وال�ش��ن 
فامتنعت��ا ع��ن الت�ش��ويت حلاجاتهما ال��ى عالقات 
اقت�شادية عميقة بالطرفن ال�شعودي واالإماراتي.
وهك��ذا ف�ش��حت املوؤ�ش�ش��ات الدولي��ة حلق��وق 

وت�ش��ّن  للع��دوان  املفرك��ة  االأ�ش��اليب  االإن�ش��ان 
هجوماً اإعالمياً اإن�ش��انياً على الهمجية ال�ش��عودية 
التي تقتل االأطفال والن�شاء والعجائز منذ �شنوات 

ثالث وتتهم اأن�شار اهلل بقتلهم.
املتح��دة  والوالي��ات  بكن��دا  دف��ع  م��ا  وه��ذا 
االأمريكية نف�شها وبريطانيا وفرن�شا الى اإدانة قتل 
املدني��ن والتهدي��د بوقف بيع االأ�ش��لحة والذخائر 
فيما اأوقفت اإ�ش��بانيا نهائياً �شفقة اأ�شلحة مل�شلحة 

ال�شعودية.
ال�ش��عودي  ال��دور  تراج��ع  غي��ث  اأول  ه��ذه 
العاملي وقوة االإقناع لديه امل�ش��تندة على الر�ش��ى 
االقت�ش��ادية، هناك اإدانات وا�ش��حة وجد االإعالم 
املتواط��ئ نف�ش��ه م�ش��طرًا اإل��ى عر�ش��ها ومل يعد 
باإم��كان االأمم املتحدة جتاهلها كما كانت تفعل قبل 

اأ�شهر.
اأال ي�ش��كل هذا »التمل�ش« الغربي التدريجي من 
»اأب��وة« حرب اليمن اإقرارًا باملراوحة ال�ش��عودية 
االإماراتية ع�ش��كرياً اأي بدء الرتاجع و�ش��واًل الى 

الهزمية الكاملة.
فهناك �ش��مال وو�ش��ط يقاوم بال�شالح الى جانب 
جنوب منتف�ش �شيا�ش��ياً وي�شتعد للت�شكل ع�شكرياً 
ما يعني اأن اخل�ش��ارة ال�ش��عودية يف اليمن مل تعد 

بعيدة.
يكف��ي ان االم��م املتح��دة اعرتف��ت باأن�ش��ار اهلل 
فريقاً �شيا�شياً ي�شتحق التفاو�ش معه حلل االأزمة، 
وذل��ك بعد رف�ش �ش��عودي اإماراتي للتفاو�ش معه 

بذريعة اأنه اإيراين جمو�شي.
وعل��ى الرغم من منع ال�ش��عودين لوفد اأن�ش��ار 
اهلل من االنتقال الى االمم املتحدة لبدء املفاو�شات 
املغط��اة دولي��اً، فهن��اك اجت��اه ال��ى ت�ش��كيل وفد 
جنوبي ي�شارك الى جانب اأن�شار اهلل يف مفاو�شات 

ل�شحب املحتلن ال�شعودي واالإماراتي.
ال�ش��عودي  الع��دوان  اأن  باال�ش��تنتاج  يتب��ن 
يرتاجع ع�شكرياً فاقدًا تغطيته الداخلية ومك�شوفاً 
ال��دويل وموؤ�ش�ش��ات حق��وق  الع��ام  ال��راأي  اأم��ام 
االإن�ش��ان الذي ي�ش��غط على دوله ل�شحب تغطيتها 
لالحتالل��ن  وال�شيا�ش��ية  واالإعالمي��ة  الع�ش��كرية 

ال�شعودي واالإماراتي.
ال يدعو ه��ذا التحليل الى التخل��ي عن البندقية 
الأنها االأ�ش��ا�ش يف ا�ش��تمرار تلقن املحتل درو�شاً يف 
اجله��اد، الإع��ادة بناء مي��ن حديث بكام��ل مناطقه 
م��ن اأع��ايل �ش��عدة ال��ى بحر ع��دن وح��دود عمان 
وال�ش��عودية على اأ�ش��ا�ش دميوقراط��ي يحميه من 

غدر االأ�شقاء وظلم ذوي القربى.

تحليالت

الحقيقة : كتب/قاسم عزالدين
االحتجاجات املت�ش��اعدة يف حمافظات اليم��ن اجلنوبي، تطالب 
برحي��ل التحالف ال�ش��عودي والقوات االإماراتي��ة وحكومة عبد 
ربه من�شور هادي. لكن هذه االحتجاجات مل ت�شع اأ�شبعها على 
اجلرح بعد، الإعادة النظر يف اأ�شباب الغزو واأهدافه بذريعة دعم 

ال�شرعية �شد ثورة ال�شمال.
بع��د ط��ول غياب املحافظ��ات اجلنوبي��ة عن ن�ش��رة اأخوانهم 
يف ال�ش��مال �ش��د العدوان واحل�ش��ار والقتال، تبداأ التحركات 
واالحتجاج��ات تت�ش��ع يف تعز وع��دن وحلج ويف حل��ج واأبن 
ملواجهة تف�ش��ي اجلوع واملر�ش. وه��ي تطالب برحيل حكومة 
ه��ادي ورحيل قوات التحالف ال�ش��عودي الت��ي مل تعد اأهدافه 

من وراء الغزو واالحتالل ميكن الت�شرت عليها.
غالبية ال�شكان واالأهايل يف جنوب اليمن، اأ�شابتها 

اأه��وال وجرائم االحتالل منذ اللحظة االأولى 
للع��دوان. لك��ن قي��ادات معظ��م االأح��زاب 
اجلنوبية على اختالف م�ش��اربها، راهنت 
على حظوة يف ال�ش��لطة وعلى مكا�شب من 
النف��وذ عر الع��دوان ال��ذي اأطلقت عليه 

ت�شمية »التحالف العربي« ورددت وراءه 
مقوالت »دعم ال�ش��رعية« واأي�ش��اً ما ي�شمى 

»م�ش��وؤولية املجتمع الدويل �ش��د االنقالبين« 

وغري ذلك من ادعاءات منّمقة لذر الرماد يف العيون.
املفارقة اأن بع�ش قيادة ه��ذه االأحزاب والتنظيمات، املعادية 
تاريخي��اً ملا كانت ت�ش��ميه الرجعي��ة ال�ش��عودية واالمريالية 
االمريكية، غّطت العدوان وجرائم احل�ش��ار والقتل من موقع 
امل�ش��وؤولية يف حكوم��ة ه��ادي. وغّلب��ت خالفاته��ا ال�شيا�ش��ية 
واالإيديولوجية مع اأن�ش��ار اهلل واملوؤمتر ال�ش��عبي، على قوى 
الغزو واالحتالل. ومل تاأبه الأب�ش��ع ماأ�ش��اة اإن�شانية يف الع�شر 
)بح�ش��ب تو�ش��يف املنظم��ات الدولي��ة( ب��ل حّمل��ت الق��وى 
الت��ي تواج��ه الع��دوان م�ش��وؤولية ال�ش��حايا ودم��ار اليم��ن، 

ت كم��ا يتح��دث الناط��ق با�ش��م  ا ق��و
التحالف ال�شعودي.

ال��ذي  التملم��ل 
اأ  ب��د

دفاع��اً ع��ن كل منطق��ة وحمافظ��ة مبفردها، مل يخ��رج عن هذا 
ال�ش��ياق العام. فدف��اع حزب التجمع لالإ�ش��الح ع��ن حمافظة 
تع��ز �ش��د ق��وات االم��ارات وجمموعاته��ا م��ن »العمالي��ق«، 
اتخذ �ش��يغة اتهام االمارات »بدع��م االنقالبين« الأنها اأوقفت 
املعركة �ش��دهم ولي�ش الأن ق��وات اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية 
ت�شتب�ش��ل ومتنع ق��وات الغزو من التقدم عل��ى اجلبهات. ومل 
ي�ش��ل االحتج��اج يف ع��دن ويف جزيرة �ش��قطرى وغريه��ا اإلى 
م�شتوى ال�شحوة يف اأهداف الغزو واأطماع االحتالل يف ثروات 

اليمن وال�شيطرة على ال�شمال واجلنوب.
ق��وات حمم��د بن زاي��د حتت��ل موان��ىء املخا وح�ش��رموت 
وع��دن وت�ش��يطر عل��ى من�ش��اآت النف��ط وخطوط ت�ش��ديره 
يف �ش��بوة و�ش��واًل اإلى م�ش��اعي ال�ش��يطرة يف م��اأرب، وال 
تخفي اأطماعه��ا يف اليمن ويف دعم جماعاتها يف املجل�ش 
االنتق��ايل اجلنوبي بقيادة عيدرو���ش الزبيدي وهاين 
ب��ن بريك وط��ارق حمم��د �ش��الح، وال ي�ش��ري اأبو 
ظب��ي جتوي��ع اليمني��ن يف املحافظ��ات اجلنوبية 
وتعذيبه��م يف ال�ش��جون واالغتي��االت الت��ي تقوم 
جماع��ات االمارات يف »احلزام االأمني« واحلر�ش 

اجلمهوري وغريه.
اخل�ش��ائر الفادح��ة الت��ي متنى به��ا ال�ش��عودية على 
الرغم من التدمري واملجازر واأمرا�ش الكولريا، متنعها 
م��ن حتقيق اأطماع ال�ش��يطرة على ال�ش��مال. وهو ما يهدد 

حكم حممد بن �ش��لمان الذي يحمله االأمري ال�ش��عودي اأحمد بن 
عب��د العزيز م�ش��وؤولية احلرب �ش��د اليمن، متمني��اً انهاء هذه 
احلرب »اليوم قبل الغد« خالل رده على حمتجن يف لندن �شد 

اآل �شعود.
اال�شتب�ش��ال اخل��ارق ال��ذي تبذل��ه ق��وات اجلي���ش واللج��ان 
ال�ش��عبية يف مواجه��ة الغ��زو واالحت��الل، حّرك��ت املنظم��ات 
االن�شانية واجلمعيات احلقوقية التي ت�شغط على احلكومات 
الغربية لوقف الدعم عن ال�ش��عودية. ويف هذا ال�ش��دد ان�شّمت 
ا�ش��بانيا اإلى ال�ش��ويد وكندا وبلجي��كا واأملاني��ا وفنلندا لوقف 
مبيع��ات ال�ش��الح والذخائ��ر لل�ش��عودية. لك��ن بريطاني��ا ذات 
االطماع التاريخية يف موقع اليمن، ال تزال ت�ش��رتك يف املجازر 
واإلى جانبها وا�ش��نطن واأي�ش��اً باري�ش التي تّدعي اأن الذخائر 

التي تبيعها لل�شعودية ال ت�شتخدم يف قتل املدنين.
االحتجاجات املت�ش��اعدة يف املحافظات اجلنوبي��ة، للمطالبة 
برحيل حكومة هادي والتحالف ال�ش��عودي، ت�شتند ب�شكل غري 
مبا�ش��ر اإلى �ش��مود ال�ش��مال يف مواجهة العدوان. لكنها ميكن 
اأن تتح��ّول اإلى قّوة دفع يف اجتاه التح��رر اإذا نّظمت خالفاتها 
مع ال�ش��مال على قاع��دة حتديد االأولوي��ات يف املواجهة. فاإذا 
كان »املجل���ش االنتقايل« املدعوم م��ن االمارات يدعو ملقاطعة 
امل�شاورات التي يدعو اإليها مارتن غريفيث يف جنيف، قد تكون 
الدعوة للم�ش��اورات فر�شة ل�ش��م جهود اجلنوب اإلى ال�شمال 

للمطالبة بوقف احلرب ورحيل العدوان عن اليمن.

ما هي أبعاد التحركات في جنوب اليمن ضد هادي والتحالف السعودي؟

هزيـمة السعودية 
!في اليمن صبر ساعة
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احلقيقة/فــؤاد اجلنــيد
ت�شاعد املعارك يف جبهات ال�شاحل الغربي على اأعلى وترية 
بعد ف�ش��ل م�ش��اورات جنيف وخ�شو�ش��اً عل��ى تخوم مدينة 
احلديدة التي حولتها طائ��رات العدوان اإلى اأر�ش حمروقة 
لتحقيق ولو ن�شر موؤقت يوؤكد ادعاءاتها بالقدرة على احل�شم 
الع�ش��كري الت��ي علل��ت تاأجيل��ه برغبته��ا منح فر�ش��ة للحل 
ال�شيا�ش��ي، ت�ش��اعد املواجهات رافقه حمل��ة اإعالمية كبرية 
تناوب��ت عليه��ا القن��وات الف�ش��ائية واملواق��ع االإلكرتوني��ة 
و�ش��فحات التوا�ش��ل االجتماع��ي الت��ي ح�ش��مت املعركة يف 
�ش��اعات على اجلبهات االفرتا�ش��ية، قبل اأن يعر�ش االإعالم 
احلربي م�ش��اهد حية حلقيقة املواجه��ات التي التهمت األوية 
مرتزقة العدوان و�ش��هرتهم مع حديد اآلياتهم ومدرعاتهم يف 
حماولتهم الزحف على منطقة كيلو 16 �ش��عياً لقطع الطريق 
ال��ذي يربط مدين��ة احلدي��دة باملحافظات االأخ��رى وبالتايل 

قطع االإمدادات واإطباق احل�شار على املجاهدين.
اجلي�ش اليمني وجلانه ال�ش��عبية ا�ش��تخدموا ا�ش��رتاتيجية 
ع�شكرية منا�شبة رغم �شدة الزحف وكثافة النريان برًا وجوًا، 
وان�شحبوا من املواقع الع�شكرية اأمام ق�شف الطريان املركز 
واملتوا�شل ال�شتدراج العدو الأخذ تلك املواقع حتت الغطاء 
اجلوي الكثيف، وبالفعل انت�ش��رت األوية املرتزقة على طول 
اخلط حتى و�ش��لت اإلى منطقة كيلو 16 حيث احتفلت هناك 
باالنت�ش��ار والتقطت �ش��ورًا تذكارية جوار جولة ال�شفينة، 
عنده��ا خ��رج املجاهدون م��ن اأوكاره��م واأطبق��وا على تلك 
التجمع��ات لتواج��ه م�ش��ريها الوخي��م بن ع�ش��رات القتلى 
ومئات اجلرحى وع�ش��رات املدرعات املحرتقة، حتى رئي�ش 
عملي��ات ذلك الزحف املدعو “عدنان احلكمي” لقى م�ش��رعه 
مع مرافقيه يف ا�ش��تباكات من امل�ش��افة �ش��فر، والذ الناجون 

بالف��رار واالن�ش��حاب اإل��ى الدريهم��ي، ونقلت جث��ث القتلى 
واجلرحى اإلى م�شت�شفيات مدينة املخا ال�شاحلية.

معرك��ة التحرير كم��ا ت�ش��ميها االإمارات ا�ش��تندت على 
ركيزتن ا�شا�شيتن: اأولها ق�شف طريان االأف16 لتم�شيط 
الطريق الفا�ش��ل بن املدينة ومنطقة كيلو 16 يف �شيا�ش��ة 
االأر���ش املحروق��ة، وثانيه��ا الزح��ف حتت ه��ذا الغطاء 
اجل��وي لل�ش��يطرة عل��ى منطق��ة كيل��و 16، ويف حتقيقها 
لهات��ن النقطتن �ش��تقوم بعملي��ة التفاف عل��ى كيلو 7 و 
10 وقو�ش الن�ش��ر، وحتكم قب�ش��تها عل��ى مدخل املدينة 
وال��دوار وتطوي��ق املدين��ة مب�ش��اندة جيوبه��ا م��ن جهة 
املط��ار، لكن هات��ن الورقتن احرتقتا مبكرًا يف ال�ش��اعات 
االأول��ى، ووج��دت ق��وى الع��دوان نف�ش��ها ب��ن كما�ش��ة 

املجاهدي��ن من اجلهات االأربع، االأمر الذي جعل الطريان 
يبا�ش��ر ق�شفه الهي�شتريي الع�ش��وائي مرتكباً جمازر راح 

�شحيتها ع�شرات املواطنن.
وكعادتها بعد كل خ�ش��ارة، عادت األوية مرتزقة العدوان 
لتب��ادل بع�ش��ها االتهام��ات باخليانة م��ا اأدى اإل��ى انفجار 
االأو�ش��اع بن األوية ما ي�شمى ب� “العمالقة” وقوات طارق 
�ش��الح وان��دالع مواجه��ات عنيف��ة يف اأط��راف الدريهم��ي 
ا�ش��تخدمت فيه��ا االأ�ش��لحة اخلفيف��ة واملتو�ش��طة بن تلك 
املجاميع بعد ف�ش��ل حماولة التقدم وال�شيطرة على منطقة 
كيل��و16 يف احلدي��دة، م��ا اأدى اإلى �ش��قوط قتلى وجرحى 
بينه��م القائ��د املي��داين للعملي��ة “اليافعي”. واأكد م�ش��در 
ع�ش��كري جنوبي اأن دورية مكونة م��ن اأربع مدرعات تتبع 

األوي��ة العمالق��ة، حاول��ت اعتقال عنا�ش��ر تابع��ة للمدعو 
طارق �ش��الح عقب ان�ش��حابها من مواقعه��ا يف منطقة كيلو 
16، لك��ن تل��ك العنا�ش��ر رف�ش��ت التجاوب، ما ت�ش��بب يف 
م�ش��ادة كالمية انتهت مبواجهات م�شلحة �شقط على اإثرها 
قتلى وجرحى من اجلانبن، واأفاد امل�ش��در باأن املواجهات 
ا�ش��تمرت الأكرث من �شاعة متوا�شلة، و�شواء �شحت اأخبار 
تلك االتهامات بن مكونات املرتزقة اأم ال؛ فاإن ذلك ال يلغي 
ف�ش��لها وتقهقره��ا وخيبة اأملها يف حتقيق اأي ن�ش��ر ميداين 
يذكر وتراجعها اإلى الدريهمي بعد خ�شارتها قتلى وجرحى 
واآليات ومدرعات ومقتل قياداتها البارزة يف زحفها املنك�شر 
ال��ذي م��ا زال املرجفون م��ن اإعالميي الع��دوان يتناولونه 
كن�شر ك�شر �شوكة ميلي�شيا االنقالب زاعمن اأنهم �شيطروا 
على مناطق كيلو16 وكيلو7 وكيلو10 ومناطق اأخرى، اإال 
اأن حممد البخيتي ع�ش��و املكتب ال�شيا�شي الأن�شار اهلل فّند 
تلك املزاعم وحّطها اأر�ش��اً بنزوله امليداين املوّثق بالفيديو 
لتلك املناط��ق التي ظهرت وهي تع��ّج باملدرعات املحرتقة 

على جنباتها.
يف ه��ذه االأثن��اء نّفذ �ش��الح اجل��و اليمن��ي امل�ش��رّي هجوماً 
ا�ش��تهدف مقر القوات امل�ش��رتكة يف احلديدة واأ�ش��اب هدفه 
بدقة بعد ر�ش��د ومتابعة دقيقة خملف��اً قتلى وجرحى بينهم 
قيادات اإماراتية، حيث رجحت م�ش��ادر ع�ش��كرية يف القوات 
امل�ش��اندة للتحالف يف جبهة ال�شاحل الغربي م�شرع عدد من 
ال�ش��باط الإماراتيني بق�ش��ف نفذته طائرات م�ش��رية تابعة 
لقوات اجلي�ش واللجان على غرفة عمليات القوات امل�شرتكة 
لقي��ادة الهج��وم على احلدي��دة، وقالت امل�ش��ادر اإن قيادات 
ع�ش��كرية اإماراتي��ة كانت يف مق��ر عمليات القوات امل�ش��رتكة 
ع�شر اجلمعة اأثناء حدوث انفجارات عنيفة يف املقر، موؤكدة 
اأن مروحي��ة اإماراتية هبطت يف املكان بع��د االنفجار وقامت 

باإجالء عدد من القتلى واجلرحى.

بن الـ “إف16” والـ “كيلو16  .. سقط حتالف الـ”16 دولة”!

احلديدة مرة أخرى: رهاٌن على وهم
احلقيقة/ لقمــــان عبــــداهلل:
فّعل حتالف العدوان على اليمن عملياته الع�سكرية باتاه مدينة احلديدة 
من��ذ اأ�سبوع، علمًا اأن الق��وات امللتحقة ب�»التحال��ف« مل تتوقف عن جهدها 
الع�سك��ري من��ذ بداي��ة الهجوم عل��ى ال�ساح��ل الغرب��ي اأوائل �سه��ر رم�سان 
املا�سي. و�سائل االإع��ام وامل�سوؤولون اخلليجيون قال��وا اإن ت�سعيد العمليات 
�لع�ضكرية هدف��ه �إ�ضقاط �حلديدة، بعد متّنع وفد �ضنعاء عن �حل�ضور �إلى 

م�ساورات جنيف االأ�سبوع املا�سي.
 وه��ذا ما اأك��ده، اأم���ش، وزير الدولة لل�ش��وؤون 
اخلارجي��ة االإماراتي، اأنور قرقا�ش، يف تغريدة 
على »تويرت«، اعتر فيها اأن »تغّيب احلوثين 
عن م�ش��اورات جنيف دليل اآخر على اأن حترير 
احلدي��دة ه��و ما يل��زم الإعادته��م اإلى ر�ش��دهم 
والنخراط ب�ش��كل بّناء يف العملية ال�شيا�شية«.
يف  املُنخِرط��ة  اخللي��ج  دول  اإل��ى  بالن�ش��بة 
احل��رب عل��ى اليم��ن، ال�ش��بيل الوحي��د جللب 
�ش��نعاء اإلى التفاو�ش هو اإخ�ش��اعها ع�شكرياً، 
واإجباره��ا عل��ى ت�ش��وية �شيا�ش��ية مُتَل��ى م��ن 
خالله��ا ال�ش��روط اخلليجية املعروف��ة، والتي 
والت�ش��وية،  احل��رب.  ُت�ش��ّن  اأ�شا�ش��ها  عل��ى 
باملفه��وم اخلليج��ي، هي مي��ن مه��زوم وتابع، 
ومن��زوع  ال�شيا�ش��ية،  واالإرادة  الق��وة  ��د  ُمقيَّ
ال�ش��الح الدفاعي، اإ�ش��افة اإلى جتفيف م�شادر 
ثروت��ه الطبيعي��ة واالقت�ش��ادية، وال�ش��يطرة 
على موقع��ه احليوي واال�ش��رتاتيجي بدعوى 
احلفاظ عل��ى االأم��ن املالح��ي واالإقليمي، وقد 
اأ�ش��اف مبع��وث االأم��م املتح��دة اإل��ى اليم��ن، 
مارتن غريفيث، نهاية االأ�شبوع املا�شي، االأمن 
االأوروبي من �ش��من تاأثريات االأزم��ة اليمنية. 

مبعن��ى اآخر، يريد اخللي��ج فر�ش منوذج عدن 
الراهن على �شنعاء وبقية املحافظات اليمنية. 
االأمن��ي،  والفلت��ان  الفو�ش��ى،  من��وذج  وه��و 
االأرا�ش��ي  عل��ى  والب�ش��ط  القان��ون،  وغي��اب 
العامة واخلا�ش��ة م��ن دون وجه حق، وفقدان 
مظلة االأمان االجتماعي، والتجاهل ال�شيا�شي، 
و�ش��طوة  االقت�ش��ادي،  الو�ش��ع  وانهي��ار 
الع�ش��ابات امل�ش��لحة الت��ي تتقاتل يف م��ا بينها 
على اأب�ش��ط االأم��ور واأتفهه��ا. وما الت�ش��فيات 
اجل�ش��دية، والقت��ل م��ن اأج��ل القت��ل، وتخيري 
ك��وادر املجتمع الديني��ة واملدني��ة والنخبوية 
ب��ن  واالأكادميي��ة  والع�ش��كرية  وال�شيا�ش��ية 
االإذعان واخل�ش��وع اأو القتل، وخطف االأطفال 
واغت�ش��ابهم ومن ث��م قتله��م، اإال جتّليات لذلك 
النموذج، ال��ذي ال تتوقف ب�ش��اعته عند حدود 
ما �شبق، بل تتعّداها اإلى تعّمد اإيقاف اخلدمات 
ال�ش��رورية يف احلي��اة، والتجوي��ع، واالإذالل 
الرخي���ش، والتالع��ب بلقم��ة العي���ش ورغيف 
البحري��ة  البل��د  اخلب��ز، والتحّك��م يف مراف��ق 

واجلوية والرية.
اأن  عل��ى  دلي��ل  احلدي��دة  معرك��ة  جت��ّدد 

»التحال��ف« ب��ات ال ميلك خي��ارات، وهو يفّعل 
خيارات �ش��ابقة على رغم ف�ش��له امل��دّوي فيها. 
وا�شطراره للت�ش��عيد هو حماولة للخروج من 
اجلم��ود، وهروب م��ن تهمة عبثية اال�ش��تمرار 
يف احل��رب على رغم التكلف��ة املعنوية واملادية 
الباهظ��ة. وُتظه��ر ت�ش��ريحات قرقا�ش حراجة 
املوق��ف اخلليجي، وال�ش��عور بال�ش��يق نتيجة 
االإخف��اق املي��داين وان�ش��داد االأفق ال�شيا�ش��ي، 
حّد تعلي��ق االآمال على اأي خرق ع�ش��كري ولو 
حم��دود، رغ��م اأن احل��رب �ش��جال وك��ّر وف��ّر، 
وتتقّلب نتائجها بن �ش��اعة واأخ��رى. وتندرح 
ت�ش��ريحات قرقا���ش، اأي�ش��اً، يف �ش��ياق يحك��م 
النم��ط املتعّج��ل يف اإدارة املعرك��ة. واحلقيقة 
اأن اال�ش��تعجال يف الرتوي��ج خلروق��ات لي�ش��ت 
ذات قيم��ة فعلية على اأنها انت�ش��ارات كبرية، 
يك�ش��ف عن جه��ل ه��وؤالء االأمراء وامل�ش��وؤولن 
بطبيعة ال�شعب اليمني، وقيادته التي اأح�شنت 

اإدارة ملحمة ال�ش��مود الع�ش��كري وال�شيا�ش��ي 
واالجتماع��ي يف وج��ه حتالف ُتعت��ر دوله من 
اأغنى دول العامل، باال�شتفادة من موارد القوة 
وردم موا�شع ال�شعف لديه. وا�شتطاعت اأي�شاً 
اإدارة البلد باحلّد املمكن، يف ظروف اقت�شادية 
و�شيا�ش��ية �ش��عبة للغاي��ة، ويف ظ��ّل ح�ش��ار 
حمكم مينع و�شول العون، مبا فيه امل�شاعدات 
االإن�ش��انية، من الدول ال�شديقة اأو احلليفة اإلى 
اليمن، وهذا ما اأكدته التقارير الدولية واآخرها 
تقري��ر خ��راء االأم��م املتح��دة ح��ول حق��وق 

االإن�شان نهاية ال�شهر الفائت.
كذلك، ا�ش��تمرار الرهان على اإخ�ش��اع اليمن 
وقيادت��ه ال�شيا�ش��ية، وجلبها اإلى املفاو�ش��ات 
بال�شروط اخلليجية من خالل اإحداث خروقات 
ع�ش��كرية يف اجلغرافية اليمنية، ينّم اأي�ش��اً عن 
جهل بطبيعة املعركة، وعجز عن فهم احلقائق 
التاريخي��ة الت��ي توؤك��د اأن اليم��ن ع�ش��ّي على 

ال�ش��قوط مهم��ا تكاث��رت علي��ه اجليو���ش، ولن 
تكون ح�ش��ود اخلليج من اجليو�ش امل�شتاأجرة 
وما تواف��ر لها م��ن اإمكانات ا�ش��تثناًء. وبغ�ش 
النظر عما اإذا ح�ش��ل خ��رق يف مثلث الكيلو 16 
جنوب �شرقي مدينة احلديدة، و�شيطرت عليه 
الق��وات الغازية، اأم مل يح�ش��ل، بل لو ح�ش��ل 
وتو�ّشع اخلرق اإلى اأبعد من ذلك، فاإنه لن يغرّي 
�ش��يئاً يف املعادلة ال�شيا�ش��ية، و�شيطول انتظار 
االأم��راء وامل�ش��وؤولن اخلليجين كث��ريًا. واإذا 
كان موقفه��م »ثابت��اً«، كم��ا ختم اأن��ور قرقا�ش 
احل�ش��ابات  يف  »التغي��ري  اأن  م��ن  تغريدت��ه، 
�ش��روري حلل �شيا�ش��ي ناجح يف اليم��ن«، فاإن 
موقف اليمن عادل و�ش��جاع، و�ش��رعي باملفهوم 
االإن�ش��اين والِقَيمي، وه��و اأكرث ثباتاً ور�ش��وخاً 
باال�ش��تناد اإل��ى الت�ش��حيات العظيم��ة لرجاله 
ون�شائه واأطفاله، ومل يعد مبقدور اأحد التنازل 

عن هذه احلقوق مهما تعاظمت الت�شحيات.
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 الحقيقة / فيصل جلول
بالطريق��ة  الطرف��ن  ب��ن  العالق��ة  انته��ت  لق��د 
املعروف��ة ومعها تثبيت زعامة »اأن�ش��ار اهلل« يف 
�ش��نعاء بو�ش��فهم الط��رف الذي ال ُيهَزم  �ش��واء 
يف ال�ش��راع عل��ى ال�ش��لطة يف العا�ش��مة اأو على 
جبهات القتال، وال ُيبنى �شالم يف اليمن من دونه.
�ش��واء التاأمت املُحادثات اأم ف�ش��لت يف جنيف، 
فاإنها ت�شّكل تقّدماً ال ُي�شتهاُن به بالن�شبة الأن�شار 
اهلل، الذي��ن �ش��اروا طرف��اً حا�ِش��ماً يف املُعادل��ة 
�ش��اِغط،  داخّل��ي  �ش��ريٍك  دون  م��ن  اليمني��ة، 
يدافع��ون للم��رة االأول��ى ع��ن م�ش��احلهم الت��ي 
اأم�شت ُمتماهية مع م�شلحة البالد. ومن املُنتَظر 
اأن ت��وؤّدي م�ش��اركتهم يف احلوار عاج��اًل اأم اآجاًل 
اإل��ى الت�ش��ليم بوجودهم عل��ى راأ�ش ال�ش��لطة يف 
العا�ش��مة اليمني��ة وعدٍد م��ن حمافظ��ات البالد 

االأ�شا�شية.  
ول��ن ُيغ��رّي احلدي��ث ع��ن مرجعي��ات احلوار 
ال�شابقة، كاملبادرة اخلليجية وخمرجات احلوار 
الوطني، �ش��يئاً ُيذَكر على طاولة املفاو�شات، اإذ 
ل��ن يتمّكن اأحٌد من اإك��راه احلوثين على التخّلي 
عن نتائج �ش��مودهم خالل احل��رب الدولية التي 
�ُش��نَّت عل��ى بالدهم، مب��ا يف ذلك حدي��ث الرئي�ش 
اليمني االأخري عن االأقاليم ال�ش��تة التي مل يتمّكن 
يف فر�ش��ها باحل��رب حتى يقب��ل بها طوع��اً على 

طاولة املفاو�شات.
يف جني��ف اأو يف غريه��ا �ش��يجل�ش احلوثي��ون 
حول طاولة املفاو�ش��ات بو�شفهم طرفاً اأ�شا�شياً 
يف املعادل��ة اليمني��ة، ال ُي�ش��َنُع �ش��الٌم من دونه، 
م��ا دام مل ُيه��َزم يف احل��رب، ومادام��ت هزميت��ه 
ُم�شتبعَدة يف ظّل موازين القوى وظروف احلرب 

املعروفة.
اأن يقطع��وا م�ش��افة  كان عل��ى »اأن�ش��ار اهلل« 

طويلة وُمعقَّدة للو�شول اإلى هذا املوقع احلا�ِشم 
يف م�ش��ري بالدهم، انطالقاً من »مّران« يف اأق�شى 
�ش��مال اليمن، اإلى �ش��واحل اليمن اجلنوبية على 

مقربٍة من باب املندب.
لق��د خا�ش��وا حروب��اً وجودّي��ة بع��د توقي��ع 
اتفاقية احل��دود مع اململكة العربية ال�ش��عودية 
ع��ام 2000 وخروجهم من املُعادل��ة الداخلية يف 
بالدهم اإلى طريٍق م�شدود. زادتهم احلروب ال�6 
الت��ي �ش��ّنها اجلي���ش اليمني عليه��م باالتفاق مع 
اجلي���ش ال�ش��عودي ومب�ش��اركته املبا�ش��رة عام 
2009، زادته��م ق��ّوة وباأ�ش��اً، وحال��ت دون طّي 
�ش��فحتهم فاأ�ش��بحوا رقم��اً �ش��عباً يف اخلريطة 
ال�شيا�ش��ية اليمني��ة، لكنه��م ظّل��وا بعيدي��ن ع��ن 
مراك��ز القرار حت��ى اندالع م��ا �ُش��ّمي ب�«الربيع 
االأول  ه��م  عدوِّ �ش��لطة  اأط��اح  ال��ذي  العرب��ي« 
الرئي�ش ال�ش��ابق علي عبداهلل �ش��الح، واأتاح لهم 
النخراط يف العملية ال�شيا�شية، لي�شبحوا طرفاً 
ميتلك حق االعرتا�ش على الت�شويات التي كانت 

َقينْد التفاو�ش لر�شم �شيغة املرحلة االنتقالية.
يف التفاو���ش اأظهروا خرة �شيا�ش��ية وُح�ش��ن 
ِدراي��ة ُمثرية لالإعجاب، فقد حتالفوا مع احلراك 
اجلنوبي ال��ذي تطالب معظ��م مكّوناته بالعودة 
اإلى م��ا قبل الوحدة االندماجي��ة، ومّدوا اأيديهم 
اإلى كل املُت�شّررين من ُحكم الرئي�ش الراحل ومل 
ينخرط��وا يف لعب��ة »االإخوان امل�ش��لمن« الذين 
كانوا يطمحون خلالفة �شالح واالنفراد باحُلكم، 
ُمعتمدي��ن على قّوته��م يف اجلي�ش ع��ر اجلرنال 
عل��ي حم�ش��ن وعل��ى حتالفهم م��ع قبائل حا�ش��د 
بزعام��ة  اآل االأحم��ر، وبخا�ش��ة ال�ش��يخ حمي��د 
االأحم��ر رج��ل االأعم��ال املع��روف وعل��ى الدول 
الغربي��ة التي دعم��ت »الربيع العرب��ي« واأقّرتنْ 
باأن يخلَف االإخوان االأنظمة العربية املُ�شتهَدفة.

اإن ال�ش��راع  على ال�شلطة بن »التجّمع اليمني 
لالإ�ش��الح« و«املوؤمتر ال�شعبي العام« ابتداء من 

ل اإلى حرِب اإلغاء،  العام 2011، �ُش��رعان ما حتوَّ
بعد حماولة اغتيال علي عبد اهلل �شالح يف م�شجد 
»دار الرئا�ش��ة«. فق��د بادر �ش��الح بع��د حماولة 
اغتيال��ه اإل��ى ت�ش��ليم ال�ش��لطة لنائب��ه عب��د ربه 
من�ش��ور هادي ومن ثم اإلى انتقال ا�ش��رتاتيجي 
هادىء، من �ش��ريٍك يف حكومته، اإلى خ�شٍم عنيٍد 
له��ذه ال�ش��لطة ول�«االإخ��وان« وب��داأ يتقارب مع 
»اأن�ش��ار اهلل« خلو���ش معركٍة م�ش��رتكٍة كل من 

موقعه �شد حكومة االأقاليم ال�شتة.
���ش  تعوَّ ال  فر�ش��ة  خ�ش��ومهم  ت�ش��ّتت  كان 
بالن�ش��بة ل�«اأن�ش��ار اهلل« الذي��ن نّظم��وا حمل��ة 
مطلبي��ة �ش��ّد حكومة ه��ادي مب�ش��اركة املوؤمتر 
ال�ش��عبي الع��ام �ش��نة 2014 واأخ��ذوا يتقّدمون 
م�ش��ارف  اإل��ى  ال�ش��مال  اأق�ش��ى  م��ن  ع�ش��كرياً 
جتنْ هذه احلملة بح�ش��ولهم  العا�ش��مة، وق��د ُتوِّ
على »اتفاق ال�ِشلم وال�شراكة« الذي منحهم حق 

امل�شاركة يف الدولة مبفعوٍل رجعي.
مل يعرت�ش علي عبداهلل �شالح الهجوم الكا�ِشح 
ال��ذي �ش��نَّه احلوثيون من اأق�ش��ى ال�ش��مال اإلى 
�ش��واحل البح��ر االأحم��ر. ومل��اذا يفع��ل طاملا اأن 

»ااأ�ن�ش��ار اهلل« هزم��وا خ�ش��مه املن�ش��ّق عل��ي 
حم�ش��ن االأحم��ر، واقتلع��وا قاعدته الع�ش��كرية 
العمالق��ة م��ن �ش��نعاء. ومل��اذا يفع��ل طامل��ا اأن 
��ر الدعم للقوى  اململك��ة العربية ال�ش��عودية توفِّ
التي انتف�ش��ت �ش��ّده وحاول��ت اغتيال��ه، وملاذا 
يفع��ل م��ا دام احل��ل ال�شيا�ش��ي ال��ذي اقرتحت��ه 
ال�ش��عودية لليم��ن مببارك��ة دولية، يع��زل زيود 
��ز جغ��رايف غ��ري قاب��ل  الب��الد ويح�ش��رهم يف حيِّ
للحياة، وير�شي اأُ�ُش�شاً ملمار�شة ال�شلطة بطريقٍة 
طائفيٍة وفئويٍة اأ�ش��به بتلك التي و�شعها برامير 

يف د�شتور العراق.
ثم��ة من يعتق��د اأن �ش��الح لعب دورًا اأ�شا�ش��ياً 
عل��ى  ال�ش��يطرة  م��ن  اهلل«  »اأن�ش��ار  متك��ن  يف 
�ش��نعاء، واأن��ه كان ق��ادرًا عل��ى منع��ه اأو عل��ى 
االأقل اعرتا�ش��ه مبا ميتلكه من نف��وٍذ يف اجلي�ش 
والقبائل وال�ش��ارع، ه��ذا االفرتا�ش ما كان ثابتاً 
َد اأن ح�ش��ابات �ش��الح كانت  كما ظهر من بعد ، َبينْ
ُمتنا�شبة مع تقّدم »االأن�شار« من اأق�شى ال�شمال 
اإلى العا�ش��مة. فهو ُيراهن على هزمية »التجّمع 
اليمني لالإ�ش��الح« والتمو�ش��ع يف خان��ِة الدولِة 

اليمنية العميق��ة، التي تواّلها املوؤمتر ال�ش��عبي 
الع��ام خ��الل اأكرث م��ن ثالثة عقود حتى �ش��ارت 
دولته. هذا التمو�ش��ع كان ُمفي��دًا يف اإعادة خلط 
االأوراق يف اللعب��ة ال�شيا�ش��ية اليمني��ة وبالت��ايل 
اإع��داد �ش��يغة اأخ��رى للُحك��م ب��داًل من �ش��يغة 
االأقالي��م ال�ش��تة. والره��ان على حاج��ة املجتمع 
الدويل لتيار يحكم اليمن من الو�شط  بن االإخوان 

واالأن�شار..
�ش��ُتغريِّ احل��رب التي �ش��ّنتها اململك��ة العربية 
ال�ش��عودية على اليمن ُمعطيات االأزمة و�شُتتيح 
الأن�ش��ار اهلل ت�ش��ّدر القت��ال دفاع��اً ع��ن اليم��ن 
واالإم�ش��اك مبفا�ش��ل الدولة التي بناه��ا الرئي�ش 
الراح��ل، وم��ن ث��م حرم��ان حزب��ه م��ن متوي��ل 
الوالءات التي كانت متر عر الدولة وتهمي�شه يف 
ال�شارع ويف الأو�ش��اط القبلية ، واأخريًا اعتماده 
�ش��ريكاً �ش��عيفاً يف حكوم��ة ال ح��ول ل��ه فيها وال 
ق��ّوة، متام��اً كان يفع��ل هو نف�ش��ه م��ع االأطراف 

الذين ُي�شركهم يف ُحكمه بعد تهمي�شهم.
لق��د انته��ت العالق��ة ب��ن الطرف��ن بالطريق��ة 
املعروف��ة ومعها تثبيت زعامة »اأن�ش��ار اهلل« يف 
�ش��نعاء بو�ش��فهم الط��رف الذي ال ُيهَزم  �ش��واء 
يف ال�ش��راع عل��ى ال�ش��لطة يف العا�ش��مة اأو على 
جبهات القتال، وال ُيبنى �شالم يف اليمن من دونه.
تختل��ف حُمادث��ات جني��ف اأو اأي��ة حُمادث��ات 
مقبل��ة عن مفاو�ش��ات الكوي��ت باختالف ظروف 
التفاو���ش الناجمة عن احل��رب، وبكونها خالية 
من قّوة م�شتقّلة ل�«املوؤمتر ال�شعبي العام« الذي 
ا�ش��تتبعه هادي من جهة و«اأن�شار اهلل« من جهٍة 
اأخ��رى، وبالتايل ماعاد بو�ش��ع القوى اخلارجية 
الرهان عليه بو�ش��فه الق��ّوة الثالثة، وهذا يعني 
اأن على التحالف ال�شعودي وعلى القوى الدولية 
التي تدعمه، اأن تعرتف بهذا الواقع على االأر�ش 
ي  واأن تختار بن موا�ش��لة حرب ا�ش��تنزاف توؤدِّ
اإلى كوارث اإن�ش��انية ما عاد بو�ش��ع املوؤ�ّش�ش��ات 
الغربي��ة ال�ش��كوت عنه��ا، اأو البح��ث ع��ن ح��ٍل 
�شيا�شي ُمفيد للحوثين وجلريانهم. اأما احلديث 
ِب الوقت عر املفاو�شات واالأ�شرار على  عن َك�شنْ
�شروط ما قبل احلرب فال قيمة له طاملا اأن الوقت 

ال يلعب اأبدًا ل�شالح التحالف ال�شعودي.

معنى أن يكون اليمني »حوثيًا« حول طاولة املفاوضات

الحقيقة / إبراهيم الوداعي
ال�ش��ورة التي بثها االإع��الم احلربي لثالثة م��ن املجاهدين 
يف مواجه��ة ث��الث مدرعات للغزاة تك�ش��ف بع�ش��ا من �ش��ر 
االنت�ش��ار الكبري الذي �ش��طره اجلي�ش واللجان يف املعركة 
االأ�شا�ش��ية التي دارت رحاها يف منطقة الكيلو 10 منت�ش��ف 
االأ�ش��بوع املا�ش��ي، رغ��م �ش��خامة الزح��ف ال��ذي روجت 
قن��وات الع��دوان ل��ه بكون��ه الزح��ف االكر عل��ى االطالق 
ينف��ذه التحالف يف ال�ش��احل الغربي، الحتالل خط ا�ش��فلتي 
بط��ول 8 كيل��و مرتات، فوج��دت اأدوات التحالف نف�ش��ها يف 
معركة �ش��جت من هول خ�ش��ائرها  مواقع جنوبية ومواقع 
منا�شرة لداع�ش والقاعدة، لناحية العدد الكبري من القتلى 
اجلنوبي��ن يف املعرك��ة اأو للقي��ادات التي �ش��قطت وتنتمي 
غالبيته��ا لداع���ش عل��ى را�ش��هم عدن��ان احلكم��ي القي��ادي 
يف تنظي��م داع���ش  ورئي���ش عمليات الل��واء الثال��ث عمالقة 
اأح��د األوي��ة العمالق��ة التي يقوده��ا قياديون من�ش��قون عن 
تنظي��م القاع��دة وبايعو اأبو زرعة املحرم��ي امري داع�ش يف 
ح�ش��رموت، وال��ذي عقد �ش��فقة م��ع االإماراتي��ن لالنتقال 

والقتال يف ال�شاحل الغربي.
بح�ش��ب م�ش��ادر ع�ش��كرية فاإن الزحف الكبري ال��ذي بداأته 
ق��وات الوي��ة العمالق��ة وامل�ش��كلة يف غالبيته��ا م��ن اأف��راد 
وقيادات تنظيم القاعدة يف اجلنوب اليمني وقوات املرتزق 
ط��ارق عفا�ش انطالقا من متركزه��ا يف قرية املنظر يف اجلهة 
اجلنوبية ملطار احلديدة بداية �شبتمر احلايل، و�شوال اإلى 
قرية الزعف��ران واجلريبية يف اجلهة اجلنوبية ملنطقة كيلو 
16، انته��ى بعد 16 يوم��ا من الزحف واملعارك الى و�ش��ع 

م�ش��ابه للحال��ة القائمة جنوب غرب مط��ار احلديدة، حيث 
�ش��يطرة كاملة للجي�ش واللجان ال�ش��عبية على منطقة كيلو 
16 واخل��ط اال�ش��فلتي الراب��ط ب��ن جولة ال�ش��فينة ودوار 
املطاح��ن على خمل مدين��ة احلديدة وانكف��اء املرتزقة الى 
بع��د نحو 8 اإلى ع�ش��رة كيلو م��رتات يف ال�ش��حراء جنوب 

منطقة كيلو 16.
وت�ش��يف امل�ش��ادر الع�ش��كرية : خطة الدفاع واملواجهة 
التي اعتمده��ا اجلي�ش واللجان يف املعركة االأ�شا�ش��ية التي 
�ش��هدت تفا�ش��يلها االأ�شا�ش��ية منطق��ة الكيلو 10 منت�ش��ف 
االأ�ش��بوع املن�ش��رم وهدف الزحف الكبري ملرتزقة العدوان 
واملع��د منذ ياأ�ش العدوان من ح�ش��م معركة مطار احلديدة 
�ش��تغدو در�ش��ا لالأجيال، حي��ث جرى ا�ش��تيعاب املهاجمن 
بتكتيك معد تدربت عليه قوات اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية، 
اأت��اح حتييد �ش��الح اجلو ب�ش��كل كامل والط��ريان املروحي 
املعادي ب�ش��كل موؤثر، واتاح كذلك تر�شيد القوات املهاجمة 
اإل��ى جمموع��ات تندف��ع �ش��من اقوا�ش ال��ى دوائ��ر يتحكم 
بايقاع املعركة فيها قوات قوات اجلي�ش واللجان، رغم �شن 
ط��ريان العدوان 50 غارة، ومت�ش��يط كثيف من قبل طريان 
االبات�شي واملدفعية للخط اال�شفلتي مابن املراوعة ودوار 

املطاحن.
وت�ش��ري م�ش��ادر ميدانية واكب��ت معركة الكيل��و 10 باأن 
قي��ادة اجلي���ش واللج��ان حي��دت براع��ة ط��ريان الدرونز 
االأمريك��ي اأي�ش��ا ع��ن املعرك��ة واأتاح��ت حري��ة التح��رك 
واملباغتة على االأر�ش لوحدات اجلي�ش واللجان املتعددة.

واأ�ش��افت: قي��ادة الغ��زاة دفع��ت باملرتزق��ة املنحدرين 
من مناطق جنوبية �ش��من ت�ش��كيل ما ي�ش��مى بقوات الوية 

العمالق��ة كراأ���ش حرب��ه، و ق��وات املرت��زق ط��ارق عفا���ش 
كقوات ا�شناد و�ش��يطرة، معللة ذلك بان االماراتي ي�شع يف 
ح�ش��بانه الهدف االأ�شا�شي من ان�ش��ائها قوات طارق عفا�ش  
كع�ش��ا غليظ��ة يف مواجهة مت��رد اأبناء االأر���ش  الذين لقي 
االآالف منه��م حتفه��م يف احل��دود ال�ش��عودية، ويق��ع القتل 

الذريع فيهم بال�شاحل الغربي.
ويتطاب��ق ما تورده امل�ش��ادر امليدانية مع م��ا نقله موقع 
اجلن��وب العرب��ي يف اأن ق��وات طارق عفا�ش ان�ش��حبت عند 
ا�ش��تداد املعركة وحتولها ل�ش��الح قوات اجلي���ش واللجان 
ال�ش��عبية وتركت قوات العمالقة املندفع��ة معزولة تواجه 

م�شريا ماأ�شاويا.
ووفقا للم�ش��ادر امليدانية ف��اإن املجموعة املندفعة بقيادة 
عدن��ان احلكمي الذي ظهر يف الفيديو على اخلط االأ�ش��فلتي 
بكيلو 10 مل ت�ش��تطع ال�شمود �شوى �شاعة ون�شف، قبل ان 

يقتل غالبية افرادها مبن فيهم القيادي عدنان احلكمي.
تقطيع االأو�شال

ت�ش��ري االأحداث التي رافق��ت اليوم الث��اين لزحف مرتزقة 
الع��دوان عل��ى منطق��ة الكيل��و 16 اإل��ى اأن مرحل��ة تقطيع 
االو�ش��ال يف ال�ش��احل الغربي اتخذت منحى جديدا، حيث 
قطعت قوات من اجلي�ش واللجان الطريق ال�ش��احل ب�ش��كل 
نهائي واخلط الرتابي امل�ش��تحدث من قبل مرتزقة العدوان 
و�ش��وال اإلى البحر يف منطقة اجلاح االأ�ش��فل، وقطعت بذلك 
نهائي��ا خط االمداد الري الوحي��د لقوات املرتزقة املتقدمة 
يف قري��ة املنظر جنوب غرب مط��ار احلديدة واملتقدمة منها 
يف قرية الزعفران جنوب منطقة الكيلو 10، وم�ش��اء �ش��نت 
قوات اجلي�ش واللج��ان هجوما على مواقع متركز املرتزقة  

بقري��ة املنظر واجله��ة اجلنوبي��ة الغربية ملط��ار احلديدة 
وا�شتعادة مناطق كانت قد خ�شرتها، وبالتزامن �شنت قوات 
اأخ��رى هجوم��ا كبريا عل��ى مدين��ة حي�ش، وتقدم��ت قوات 
اأخ��رى لتقطيع او�ش��ال املرتزق��ة  وقطع خط��وط اإمدادهم 
بالق��رب م��ن اخلوخة، و�ش��يطرت عل��ى عدد م��ن املناطق ، 
كما �ش��هدت االأيام املا�شية وحتى �شباح ال16 من �شبتبمر 
عملية ت�شييق على املرتزقة جنوب كيلو 16 وانكفائهم الى 
ال�ش��حراء يف جتم��ع معزول ع��ن متركزهم يف قري��ة املنظر 
غربا اأو وجنوبا يف مديرية الدريهمي نظرا لعمليات التقطيع 
التي ن�شطت بها قوات اجلي�ش واللجان بالتزامن مع معركة 
كيل��و 16 وامت�ش��ت اإل��ى ح��د كب��ري زخ��م الهج��وم االأكر 
للمرتزقة الذين ا�شحى االإ�ش��ناد اجلوي والبحري منفذهم 
الوحيد لتلقي االم��دادات لتجمعاتهم املعزوله يف الدريهمي 
اال م��ن ط��رق امداد بري��ه طويلة وملتوية عر ال�ش��حراء، 

وهذه الطرق ي�شيق اخلناق حولها يوما فاآخر.

املطار كيلو16
اجلول��ة الت��ي ق��ام به��ا ع�ش��و املكت��ب التنفي��ذي للمكتب 
ال�شيا�ش��ي الأن�ش��ار اهلل حممد البخيتي حملت بعدا اأكر من 
تلك التي �شكلتها جولته يف مطار احلديدة، وهي اأن الوقائع 
عل��ى االأر�ش تختلف متاما عما يقوله اع��الم التحالف، واإن 
زحفا ه��و االأكر وفق م��ا اأكدته قناتي العربية ال�ش��عودية 
و�ش��كاي ني��وز االمارتي��ة، للح�ش��ول عل��ى مقط��ع فيدي��و 

و�شيطرة ال تدوم ل�شاعتن.
ملتق��ط الفيدي��و القي��ادي يف داع�ش عدنان احلكمي اأي�ش��ا 
مل يت�ش��ن له م�ش��اهدة املقطع على �شا�شتي العربية و�شكاي 
ني��وز، لق��د عاد ااإى عدن على منت �ش��احنتي تريد و�ش��لت 
ع��دن اخلمي�ش املا�ش��ي قادمة م��ن املخا واإلى ج��وار جثته 
ع�ش��رات اجلث��ث من قي��ادات داع�ش واملغرر به��م من اأبناء 

املحافظات اجلنوبية.

معركة كيلو 16 وتفاصيل املذبحة الكبرى لداعش والتحالف
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حمري العزكي

■ اأهمية الهجرة تكمن يف كونها حدث تاريخي 
عظي��م مث��ل نقلة نوعي��ة كرى يف واق��ع االأمة 
و الع��امل وفيم��ا ي�ش��تفاد منه��ا م��ن ال��دالالت 
واملب��ادئ والقي��م الت��ي ن��رى االم��ة يف اأم���ش 

احلاجة اإليها 
■ نع��ود اإل��ى الهج��رة وغريه��ا م��ن االحداث 
العظيمة الأننا نفتقر ونحتاج فيما نواجهه اإلى 
الروؤية ال�شحيحة والطاقة الروحية والرعاية 
الإلهي��ة م��ن خ��الل الت�ش��ال والرتب��اط مبا 

ي�ش��لنا باهلل ويجعله معنا وذل��ك بالعودة اإلى 
النب��ي كقدوة وقائ��د والقران كمنهج وم�ش��ار 

ومن خالل حركة النبي باالإ�شالم والقراآن. 
■من الغري��ب ان نلتفت عند البحث عن حلول 

فيما نواجهه
اإل��ى ماعن��د اعدائن��ا الذي��ن يري��دون تدمرينا 
والق�ش��اء علينا   ونعر�ش عم��ا بن ايدينا من 

الهدى 
■ ماقب��ل الهج��رة وم��ن بداي��ة الدع��وة كان 
مبثاب��ة الفر�ش��ة ملجتم��ع  مك��ة حي��ث منحت 
ممثل��ة بقري�ش وما حولها من القبائل اأف�ش��لية 

القي��ام بال��دور الري��ادي ل�ش��دارة الب�ش��رية 
باالإ�ش��الم ولكن موقفهم يف جممله كان اهدارها 
له��ا برغ��م معرفته��م بالنبي ومكانته و�ش��دقه 
الت��ي كان ينبغ��ي ان ت�ش��اعدهم ق��ي احلف��اظ 

عليها
■ ماالذي يوؤثر على املجتمعات لالأعرا�ش عن 

احلق والهدى؟! 
وجود فئة متحكمة ومت�ش��لطة وم�شتغلة تقوم 
بتغيري املفاهيم لي�ش��هل عليها ال�ش��يطرة حتت 

تاأثري التقادم والنفوذ 
وج��ود نفو���ش �ش��اقطة ومنحط��ة تطبعت على 

الرذيلة ف�شاءت وف�شدت واجنذبت تلقائيا للفئة 
املتحكمة من الطواغيت وامل�شتكرين

■ م��ا بع��د مرحل��ة االعرا���ش ع��ن احل��ق تبدا 
مرحل��ة االأذى واملواجه��ة والت�ش��دي واخ��ريا 
مرحل��ة التاآم��ر وحماولة الق�ش��اء على م�ش��در 
اله��دى ومتثل��ت مبحاول��ة قت��ل النب��ي والت��ي 
كان��ت دلي��ال على انع��دام االم��ل يف جمتمع مكة 
لال�ش��تجابة للدعوة وموؤ�ش��را على عدم امكانية 

ن�شر الدعوة يف تلك البيئة
■ ج��اء االأمر االلهي للنبي بالهجرة وفقا ل�ش��نة 
اال�ش��تبدال االلهي��ة فا�ش��تبدل اهلل جمتم��ع مكة 

مبجتمع املدينة الذي �شيحظى ب�شرف بالفر�شة 
الت��ي اهدره��ا االخ��رون وكان��ت اأول��ى ب�ش��ائر 
ال�ش��رف العظي��م ان اهلل تعال��ى هو من �ش��ماهم 

االن�شار
■ من املعامل رئي�شية حلركة الر�شول �شلى اهلل 

عليه واآله و�شلم 
ان اال�ش��الم دين حترر وا�ش��تقالل وخال�ش من 

التبعية للطواغيت وامل�شتكرين 
املهادن��ة  يرف���ش  مواجه��ة  دي��ن  اال�ش��الم  ان 

واملداهنة مع الطاغوت
ان اال�ش��الم دين وعي ومفاهيم �ش��حيحة كفيلة 
بدح�ش املفاهيم اخلاطئة التي حر�ش الطاغوت 

على تزييفها و تعميمها كحقائق مقبولة 
اأن اال�شالم دين زكاء وطهارة.

ثالثة محاور في كلمة فاصلة
صارم الدين المفضل

حتدث ال�ش��يد القائد عبدامللك بدرالدين احلوثي الليلة يف كلمة متلفزة بثتها 
قناة امل�ش��رية الف�ش��ائية قبل قليل، حول ثالثة حماور رئي�شية ا�شتطاع من 
خاللها معاجلة كل االرها�ش��ات الراهنة فيما يتعلق بالو�ش��ع اليمني ب�شكل 
ع��ام، وميكن تلخي�ش تلك املحاور ب�ش��كل موجز ال يغني عن الرجوع لن�ش 

الكلمة ملن يبحث عن الفائدة الكاملة، وذلك على النحو التايل:

أولًا: احملور الدبلوماسي:
و�ش��ح فيما يتعلق بامل�شاورات تعنت حتالف العدوان و�شعي االمريكي الإف�شال 
امل�ش��اورات يف اللحظ��ات االأخرية من خالل عرقلة �ش��فر الوف��د الوطني بطريقة 
اآمنة وم�ش��مونة كحق طبيعي يف ظل التعامل ال�شيء يف املرات ال�شابقة... واأكد 
ال�شيد اأن امل�شاورات التي دعت اإليها االمم املتحدة مت اإف�شالها من قبل االمريكي 

الذي مل يخف نواياه ورغبته يف ا�شتمرار العدوان على اليمن..

ثانيًا: احملور االقتصادي:
اأكد ال�ش��يد عبدامللك يف كلمته باأن ارتفاع �ش��عر العملة ناجت عن عدة عوامل 
كان خلفه��ا جميع��اً حتال��ف الع��دوان ومرتزقت��ه خون��ة الوط��ن، كتجمي��د 
احتياطي��ات اليمن م��ن العملة ال�ش��عبة يف البن��وك االأمريكي��ة ونقل البنك 
املرك��زي اإل��ى عدن وطباعة كمي��ات كبرية من اوراق العمل��ة.. واأن الهدف 
من كل هذا العمل هو جتويع ال�ش��عب اليمن��ي، وكاأن حتالف العدوان يقول 
بل�شان احلال ول�شان املقال بع نف�شك كي ال متوت جوعا« اأو »ا�شت�شلم حتى 
ال متوت جوعا«.. ودعا ال�ش��يد التجار ورجال املال واالعمال وكذا م�شوؤويل 
احلكومة اإلى القيام بدورهم يف الت�ش��دي ملخطط العدوان والتقليل من اآثار 
احلرب االقت�شادية التي ي�شنها حتالف العدوان على اليمن �شمااًل وجنوباً..

ثالثًا: احملور العسكري:
يف هذا املحور تطرق ال�شيد جلرائم العدوان االمريكي ال�شعودي التي يرتكبها 
ب�شكل متعمد بحق االطفال واملدنين يف كل مرة يتعر�ش فيها النك�شار وهزمية 
على االأر�ش يف اجلبهات، م�شريا باأن حتالف العدوان ي�شعى موؤخرًا للت�شعيد 
يف خمتلف اجلبهات وخ�شو�شاً يف جبهات ال�شاحل الغربي واحلدود.. وموؤكدًا 
باأن ال�شعب اليمني �شعب كرمي و�شعب عظيم وميتلك كل مقومات ال�شمود من 
حيث القوة الب�ش��رية واملادية واملعنوية، واأنه لن ي�شت�ش��لم لتحالف العدوان 
بل �شيت�ش��دى ويواجه يف كل مكان وكل زمان باعتبار القيم الدينية والوطنية 

واالن�شانية وحتى باعتبار امل�شلحة املجردة، 
داعياً ال�ش��رفاء واالحرار من اأبناء ال�ش��عب اليمني وما اأكرثهم للتوجه اإلى 

اجلبهات وامل�شاركة يف واجب الدفاع عن االأر�ش والعر�ش.

عن خطاب القائد حول آخر املستجدات
سمري النمر
لق��د كان خط��اب ال�ش��يد القائ��د عبد املل��ك احلوثي الليل��ة خطاب��ا تاريخيا 
ومف�ش��ليا �شخ�ش فيه الداء وو�ش��ع الدواء واأقام فيه احلجة على االعداء 
وعل��ى ابناء ال�ش��عب اليمني وان ال�ش��بيل احلقيقي والوحي��د لنيل حريتنا 
وكرامتنا وا�ش��تقاللنا وانت�شارنا على االعداء. هو خيار املواجهة للعدوان 
على خمتلف امل�شتويات واول خيار هو التوجه اإلى اجلبهات بنفو�ش ملوؤها 
العزمية والثب��ات والثقة باهلل والتوكل عليه واي م�ش��ارات اخرى يطرحها 
اأبواق العدوان واملنهزمون نف�ش��يا ومعنويا لن تقودنا اال اإلى الذل واملهانة 
واال�ش��تعباد وال�ش��ياع يف الدنيا واخل�شران يف االآخرة وعار على كل ان�شان 
ميني يحمل يف جوانحه قيم االباء والكرامة ان يقعد بعد هذا اخلطاب الذي 
اق��ام في��ه احلجة علين��ا جميعا واأب�ش��روا يا ابن��اء اليمن االحرار بالن�ش��ر 

العاجل والقريب ولين�شرن اهلل من ين�شره ان اهلل قوى عزيز

خطاب السيد بن 
املاضي واحلاضر

أمة الملك الخاشب

عندما يتكلم ال�ش��يد القائد عن اأهل مكة وموقفهم من احلق 
وت�ش��ييعهم للفر�ش��ة التي اأتت اإليهم لنيل ال�شرف العظيم 
ب��اأن يكونوا يف طليعة الب�ش��رية لتغيري واق��ع مظلم غارق 

حتت �شيطرة الطاغوت 
فهو ال يتحدث عن املا�ش��ي فقط وال يلقي مواعظ فقط ففي 

خطابه اأبعاد ال يفقهها اإال العارفن 
اأبع��اد ترب��ط املا�ش��ي باحلا�ش��ر وتك��رار ال�شخ�ش��يات 
واملواقف مع اختالف االأ�ش��ماء فعندما يتحدث ال�شيد عن 
امل�ش��كلة الرئي�ش��ية التي حتول بن النا�ش وبن اهلل تعالى 

فهو يخاطب اأبناء هذا الزمان وال يخاطب االأمم ال�شابقة 
فهل فكر اأحدنا من قبل يف اأ�ش��باب كراهية احلق واأ�ش��باب 
احلقد االأعمى والتع�ش��ب �ش��د احلق يف ع�شرنا هذا الذي 

يتمث��ل يف م�ش��ريتنا القراآنية ويف ال�ش��يد القائ��د من جانب 
كثري من اأمرا�ش القلوب؟  وما الذي جعل من املنافقن اأن 
يتحالفوا مع قوى ال�ش��ر والطغيان رغ��م يقينهم اأنهم على 
باطل واأن اأمريكا ال تريد �شالحا لل�شعوب وال خري للبلدان 
ه��ل فكر اأحدنا يف االآي��ة الكرمية التي ذكرها ال�ش��يد القائد 
وه��و ي�ش��ف حال��ة ه��وؤالء الذين عرف��وا احل��ق واأنكروه 
وقالوا يف ن�ش اآية ثابتة تتلى الى يوم القيامة وهم يقولون  
)اللهم اإن كان هذا احلق هو من عندك فاأمطر علينا حجارة 
من عندك اأو اءتنا بعذاب األيم ( هذا طبعا من �شدة جهلهم 
وعناده��م وتكذيبه��م فم��ا ه��و احلق ال��ذي اأزعجه��م لهذه 
الدرج��ة ؟  ه��ل فكرن��ا يف حال��ة مرتزقة الي��وم ؟ ويف حالة 
بع���ش اجلاحدين والناكرين للحق وهم يرونه باأم اأعينهم 

ثم يزعمون اأنهم مل يعرفوه بعد ؟
ي�شاهدون جرائم العدوان االمريكي ال�شعودي باأم اأعينهم 
وي�شاهدون االأ�شالء متناثرة  والدماء م�شفوكة واحلرمات 
منتهك��ة واالعرا���ش مباح��ة واالأر���ش حمتل��ة والرثوات 
منهوبة والثكالى مفجوع��ة ومع هذا يجحدون  ومنهم من 
يّدعي اأنه مل يعرف احلق بعد ومنهم من ال ي�شمم اأن يكون 

جندي رخي�ش يف �شف الباطل؟
ي�شاهدون انت�شارات وثبات رجال اهلل املوؤمنن يف �شاحات 
ال�ش��رف تتح��دث عنه��ا ال�ش��حف االأجنبية وتع��رتف بها 

املواقع االأمريكية ومع هذا ينكرون ويجحدون وي�شارعون 
بتكذيب اأي خر فيه رفع راأ�ش لليمني وفيه �ش��فاء ل�شدور 
حمروقة مكلومة من هذا العدوان كاأخبار الطريان امل�ش��ري 
ال��ذي يق�ش��ف مطارات الع��دو اأو اخبار ال�ش��واريخ التي 

ت�شل الى عقر مواقعهم اال�شرتاتيجية  
ما اأ�شبه االأم�ش باليوم ؟

وم��ا اأ�ش��به حالة العن��اد ال�ش��ديدة التي ت�ش��يب النفو�ش 
لنف�ش ال�ش��بب الرئي�شي الذي و�شحه ال�شيد وهو االبتعاد 

عن اهلل تعالى
واأي�ش��ا و�ش��ف حال��ة البع���ش الت��ي جعلته��م يحرم��ون 
اأنف�شهم من نيل الكرامة والعزة والرفعة والفالح يف الدنيا 
واالآخرة .. فما اأ�شبه حالة التيه وال�شياع ب�شبب االبتعاد 
ع��ن ن��ور اهلل تعال��ى يف كل االأزم��ان والع�ش��ور فمن ميلك 
الوعي والب�ش��رية فال ميكن اأن يقع فري�ش��ة �شهلة الأي من 

االأكاذيب التي تغطي احلقائق وتزيفها وتبدل امل�شميات
ويف تو�شيح ال�شيد القائد باأن اأكرث ما يزعج الطواغيت هو 
اأن اال�ش��الم يدعو لتحرير النا�ش منهم هذه اجلملة موجهة 
لع�ش��رنا والأجيالن��ا لعله��م يعقل��ون ولعلهم يدرك��ون اأن 
االنته��ال من نهج القراآن ومن �ش��رية العدنان هي ال�ش��بيل 
الوحي��د للنج��اة وللعي�ش عي���ش ال�ش��عداء، واملوت موت 

ال�شهداء

كتبت_سعاد الشامي 

م��ن منطل��ق امل�ش��وؤولية القيادي��ة ؛ ومن 
مبداأ االهتمام بالق�ش��ايا ال�شائكة واملهمة 
ل�ش��ئون الب��الد ؛ واحلر�ش على اإي�ش��اح 
احلقائ��ق وم��ا يحاك عل��ى ابناء ال�ش��عب 
اليمني من خمططات ممنهجة ت�ش��تهدفهم 
يف �ش��تى جوانب وجم��االت احلياة ؛ اأطل 
علينا �ش��ادق القول ورج��ل الفعل ؛ ثاقب 
البيان وحكي��م الراأي ؛ لبيب العقل وحلو 
ال�شمائل ؛ علم الهدى ال�شيد عبدامللك بدر 
الدي��ن احلوثي حفظه اهلل لي�ش��ل بخطابه 
هذا الليلة اإلى قرارة االأحداث امل�شتجدة؛ 
ليعر�شها علنا على املالء موثقة باحلقائق 
اجللية وال�شادعة ؛ ليقيم احلجة ويعري 
خبايا ال�شيا�شات العدائية جتاه اأبناء هذا 

ال�شعب اليمني امل�شلم.
وكم��ا هو املاألوف يف خطابات ال�ش��يد التي 
ترتكز على عدة حماور اأ�شا�ش��ية تت�شعب 
حتتها الكثري من االأطروحات واملوا�شيع 
الفرعية وكانت اأهم حم��اور هذا اخلطاب 

كالتايل:
1_احملور األول 

*االستهداف السياسي : 
اأو�شح ال�ش��يد حقيقة ف�شل امل�شاورات يف 
جني��ف بانع��دام اجلدية م��ن جانب قوى 
الع��دوان بالو�ش��ول اإل��ى حل��ول �ش��لمية 
من�ش��فة وذل��ك ع��ر عرقل��ة �ش��فر الوف��د 
الوطني اإل��ى جنيف ال��ذي مل يحظ بحقه 
املكف��ول ب�ش��مانة النق��ل االآم��ن والعودة 
ب�ش��الم ؛ وال�ش��راط املجح��ف والغ��ري 

قانوين والالاإن�ش��اين من قبل قوى العدوان 
يف نق��ل اجلرح��ى واملر�ش��ى اإل��ى خ��ارج 
الوطن لتلقي العالج ، واأكد ال�شيد النوايا 
ال�ش��ادقة من قب��ل اأبناء هذا ال�ش��عب اإلى 
اأر�ش��اء ركائز ال�ش��الم عر م�ش��اركتهم يف 
عدة مفاو�شات �ش��ابقة واأنهم منذ البداية 
مل ي�ش��عوا اإل��ى ه��ذه احل��رب واإمن��ا ه��م 
م�ش��طرون اإليها بحقهم امل�ش��روع بالدفاع 
واملوث��ق بالد�ش��تور ال�ش��ماوي والع��رف 
الب�ش��ري كدولة يعت��دى عليها بدون وجه 
ا�ش��تمرار  يف  الفعلي��ة  الرغب��ة  واإن  ح��ق 
الع��دوان ه��و م��ن قب��ل اأمري��كا الراع��ي 
الر�ش��مي لهذه احل��رب والت��ي دفعت اإلى 
خزينته��ا مئ��ات امللي��ارات و�ش��نعت لها 
اأجن��دة واقعية عل��ى االأر�ش ت�ش��من لها 

حق ال�شيطرة والهيمنة العاملية.
2_احملور الثاني: 

*االستهداف االقتصادي 
تتدرج ال�ش��يد يف اإي�شاح خطوات االإعداء 
اال�ش��رار  به��دف  املمنهج��ة واملدرو�ش��ة 
ال�ش��عب  وتركي��ع  الوطن��ي  باالقت�ش��اد 
جتويع��ه  ع��ر  اإرادت��ه  وك�ش��ر  اليمن��ي 

كالتايل: 
1_احتالل معظم املناطق التي تتوفر فيها 
الرثوات مثل ماأرب و�ش��بوة وح�شرموت 

وال�شيطرة على اإيراداتها. 
2_ال�شيطرة املبا�شرة على االأجواء ومنع 
الرح��الت االقت�ش��ادية وال�ش��يطرة عل��ى 
معظ��م املناف��ذ الري��ة والتحك��م بالنق��ل 
البح��ري بالتحكم ببع���ش املوانئ وخنق 

ميناء احلديدة عر احل�شار.
3_جتميد احتياطي البنك اليمني املركزي 

باخلارج 
م��ن  البن��ك  وتعام��الت  عملي��ات  4_نق��ل 
يف  البن��ك  وتعطي��ل  ع��دن  اإل��ى  �ش��نعاء 
�شنعاء وقطع تاأثريه بعدم التعامل معه. 
5_عج��ز البن��ك يف �ش��نعاء ع��ن تغطي��ة 
التج��ار  اعتم��اد  ح��ول  مم��ا  امل�ش��رتيات 
للح�شول على اأموالهم من خالل امل�شارف 
وال�ش��وق ال�شوداء وعدم التعاون من قبل 

التجار مع اللجان االقت�شادية.
6_ا�شتهداف العملة الوطنية والعمل على 
فق��د قيمتها اأم��ام الدوالر وبالت��ايل ارتفاع 
اأ�ش��عار امل��واد الغذائي��ة وزي��ادة وترية 

معاناة املواطن اليمني.
وهنا كان لل�ش��يد مبادرة اإن�ش��انية واإقامة 
بالقب��ول  الكامل��ة  باجلاهزي��ة  للحج��ة 
ب��كل االإج��راءات التي م��ن �ش��اأنها حتييد 
االقت�ش��اد ل�ش��الح املواط��ن ليك��ون ه��و 
امل�ش��تفيد احل�ش��ري من اإي��رادات النفط 
والغاز واجلمارك وال�ش��رائب مما �ش��اأنه 
توف��ري املرتبات واالحتياج��ات من املواد 
الغذائية وامل�ش��تلزمات ال�ش��رورية ، كما 
طالب احلكومة بالتوجه اجلاد والر�ش��مي 
االأم��ور  و�ش��بط  املعاجل��ات  ط��رح  يف 
وطال��ب التج��ار بالتج��اوب املج��دي م��ع 
بع���ش االإج��راءات للحفاظ عل��ى نوع من 

اال�شتقرار االقت�شادي.
3_ احملور الثالث 

االستهداف العسكري :
بن ال�ش��يد جهود قوى الع��دوان احلثيثة 
الع�ش��كري  ت�ش��عيدها  يف  ا�ش��تمرارها  يف 
الغرب��ي  ال�ش��احل  حم��اور  يف  وحتدي��دا 
واحل��دود بعملي��ات برية وجوي��ة كبرية 

؛ واأي�ش��ا ت�ش��عيدها يف ارتكابها ل�شل�شلة 
اأخفق��ت  كلم��ا  الوح�ش��ية  اجلرائ��م  م��ن 
باملي��دان وبان ف�ش��لها ؛ موؤك��دا باأن ال حل 
اإال بالت�ش��دي له��ذا الع��دوان بالتح�ش��يد 

الع�شكري ال�شمود واملزيد من الوعي.
■ ر�شائل اخلطاب:

■ اإل��ى قوى الع��دوان كلم��ا زاد اأجرامكم 
زاد عزمنا وقوت �شالبتنا.

■ اإلى اخلون��ة واملرتزق��ة اأوقفوا العبث 
مبعان��اة ال�ش��عب اليمن��ي وم��ا يحدث يف 
االأرا�ش��ي املحتلة �ش��اهد على التاآمر على 
ال�ش��عب اليمني بكل فئات��ه حتى تلك التي 

اأجهدت نف�شها بالت�شفيق للعدوان.
*اإل��ى اأبن��اء ال�ش��عب اليمن��ي اأنت��م اأمام 
اال�شت�ش��الم  او  الت�ش��دي  اأم  خياري��ن 
اليماني��ة  واحلكم��ة  االإمياني��ة  والهوي��ة 
وال�ش��مود  ال�ش��ر  عليك��م  تفر���ش 
واال�ش��تعانة باهلل يف مواجهة هذا العدوان 
بكل اأ�شكاله بجد واإرادة حتى ال ت�شبحوا 
�شعب بال كرامة وال اإرادة وال قيم وتنالوا 

خزي الدنيا ونار االأخرة.
والثقافي��ن  العلم��اء  فئ��ات  *اإل��ى 
والرتبوي��ن واالإعالمي��ن مهمتك��م هي يف 
يف  ال�ش��يطان  اأب��واق  ملوؤام��رة  الت�ش��دي 
ك�شر النف�شيات واإ�شعافها وذلك بف�شحها 
عر ن�ش��ر الوعي واإظه��ار احلقائق البينة 
والعم��ل على التعبئة الروحية واملعنوية 

حتى يحظى هذا ال�شعب بالتاأييد االإلهي.
*اإلى اأحرار و�ش��رفاء هذا الوطن الو�شع 
اإمي��اين  بع��زم  امل�ش��ارعة  منك��م  يتطل��ب 
بالنف��ري اإلى ميادي��ن الدف��اع املقد�ش فهو 
الطريق االأ�ش��من للحياة الكرمية والفوز 

بوعود اهلل ون�شره وتاأييده .

قراءة في خطاب السيد القائد حول آخر التطورات على الساحة اليمنية 

من مضامن خطاب الهجرة 1 .. للسيد القائد عبدامللك بن بدرالدين احلوثي حفظه اهلل ورعاه 



أكبر نس�بة م�ن التصعيد العس�كري 
هي في جبهات الساحل الغربي 

والحدود والتصدي للعدوان خيار ال 
مناص منه ألنه يمثل الموقف 

المسؤول والصحيح.
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بقلم /مسير القادري

اأ�ش��بح رجال اجلي�ش اليمني وجلانه ال�ش��عبية مثل ع�شى مو�شى تلقف ما 
ياأفكون

الق��وى العاملي��ة العظم��ى اأمريكا وال��ى جانبه��ا بريطانيا وفرن�ش��ا بالعدة 
والعت��اد احلربي ج��وا وبرا وبح��را وتتقدمهم��ا اأغنى دول الع��امل من حيث 
امل��ال والى جانبهم��ا عدة دول ومرتزق��ه على االأر�ش من كل حدٍب و�ش��وب 
مرتزق��ه حملين واأجانب ح�ش��ود اكرث من ح�ش��ود التتار ت�ش��اندهم ا�ش��راب 
متنوعه من اأحدث الطريان. احلربي مزوده بقنابل و�ش��واريخ حمرمه دوليا 
مع تدخل اأ�ش��اطيل بحريه م��زوده باأحدث البارجات وطريان حربي يقلع من 
قواعد عديده منها قواعد بريه واأخرى بحريه متواجدة يف عدة دول باخلليج 
واأخرى قواعد اأمريكية يف جيبوتي كل هذا العتاد احلربي التي بلغت اأ�شعاف 
م�شاعفه للعتاد باحلروب لعامليه االأولى والثانية ويف اكرث من اربعن جبهه 
ملتهب��ة ن��رى جماميع من ال�ُش��عث الُغر اأكرمه��م اهلل يف مواجهة قوى ال�ش��ر 

العاملي��ة وحيدون مك�ش��ويف الظهر باأ�ش��لحة 
�شخ�شيه متوا�ش��عة ولكن باإرادة اهلل وحده 
وتوكلهم عليه وحده ال  �ش��واه اأ�شبحوا مثل 
ع�شى مو�ش��ى تلقف ما يوؤفكون ا�شتخبارات 
اأمريكي��ة وتدري��ب مرتزقه ب��دول عديده ثم 
ياأت��ون بهم ومبجن��زرات ومدرعات وحمايه 
م��ن اجلو والبحر ولكن بنهاية املطاف هنالك 
ال�ُش��عث الغ��ر ع�ش��ى مو�ش��ى تلق��ف كلم��ا 

خططوا واأعدوا له اأ�شرار هذا العامل
�ش��عبكم وم��ن اجي��ال  م��ن  �ش��الم عليك��م 

اأجيالك��م �ش��الم عليكم م��ن ربكم وم��ن مالئكت��ه وانبيائه وممن �ش��بقوكم من 
اوليائه ال�شاحلن على مدى القرون وال�شنن

ال��ذي يج��ب ان نعلمه ان نهاية قوى ال�ش��ر العاملية بهذه املواجهة �ش��تكون 
مثل نهاية فرعون وال�شحرة من اآمن منهم جنى ونال الف�شل العظيم ومن اأبى 

م�شريه م�شري فرعون وجنوده مغرقون

ل��ه  يوم��ا وه��و يعر���ش يل �ش��ورا  ق��ال يل 
مع)االآيل( الكال�شينكوف:

اأريد اأن التحق باجلبهات..
نظ��رت يف وجه��ه املمتل��ئ حيوية ون�ش��اط، 
وو�ش��امة ال�شباب احلا�ش��رة  املتقدة، تاأملت 
اأنف��ه االأقن��ى، وعيني��ه الوا�ش��عتن..وقامته 
الطويلة والتي   اقرتبت من قامةاأبيه.. وعدت 
اإلى الوراء الأ�ش��تعيد تاريخ ميالده..لقد دخل 
ال�شاد�ش��ة ع�ش��ر من عم��ره قبل اأي��ام.. اأعدت 
النظ��ر في��ه الأرى نف�ش��ي متام��ا ح��ن كنت يف 

عمره..
وبينما ينتظر جوابي..

اأعاد  �شوؤاله بطريقة اأخرى وقال:
ل��ن اأذه��ب اإال واأنت را���ش عني..ثم �ش��كت 

هنيهة واأردف وهو يبت�شم:
ومثلك لن يرف�ش...

اأيقنت باإ�ش��راره..ويف القل��ب اأمور كثرية..
ومهام كبرية..وحمل ثقيل..وقلت له:

-�شاأ�ش��مح لك..ولكن ب�شرط اأن تدخل  دورة 
ثقافية وتدريبية قبل ذلك...

تهللت اأ�ش��ارير وجهه..ومل متر ب�ش��عة اأيام 
اإال واأن��ا اأت�ش��اءل اأين ال�ش��بل فتلفون��ه مغلق 

والوات�ش ال يظهر.. فتخرين االأم: 
باأنه يف يد اهلل..وت�ش��يف اأخته االأ�ش��غر منه 

وتقول بفرح:
ال�ش��بل �ش��ار رج��ال وه��و يف دورة تدريبية 
مكثفة... ومرت االأيام �ش��ريعا، وخرج ال�شبل 
م��ن ال��دورة رجل اآخ��ر باأخالق قراآني��ة عالية 
وعرف��ان واإمي��ان كب��ري.. لق��د كان يحدثن��ي 
ب�ش��وت منخف���ش وبوقار وخلق رفي��ع.. لقد 
كان خلوق��ا وموؤدب��ا و�ش��دوقا من قب��ل؛ لكنه 

بعدها �شار اأكمل...
قال يل يوما ممازحا:

هل �ش��اأزيد االأحزان يف هذا املنزل لو �شار يل 
�شيئ?

�ش��وؤال ه��زين م��ن االأعم��اق، و�ش��تت ذهني، 
وجم��ع يل كل الذكري��ات دفع��ة واحدة..وم��ا 
اأ�ش��د بع�ش االأ�ش��ئلة وكاأنها زل��زال بدرجة 8 

رخرت...
تذك��رت املن��زل وق��د خ��رج من حتت �ش��قفه 
�ش��بعة �شهداء.. �شهداء لو حتدثت عن اأحدهم 
لقلتم عنه ويل من خا�شة النبي �شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم ...
�شبعة �ش��هداء فيهم من �ش��جن وعذب عذابا 
�ش��ديدا قبل ا�شت�ش��هاده، وفيهم من فقد ن�شف 
عقله قبل لقاء ربه.. نظرت يف عيني ال�شبل ويف 
عيني دموع اأداريها لكنها تاأبى اإال اأن تنهمر..

لق��د تذك��رت ال�ش��هداء ال�ش��بعة وفيه��م م��ن 
يحفظ ن�ش��ف القراآن وثلثه وربعه، وفيهم من 

كان يقوم الليل ومل يبلغ احللم..
متالكت نف�شي وردت عليه:

مل تكن هناك اأحزان، بل اأفراح؛ اأيها ال�ش��بل 
فقد كان��ت االأم متنح اجلميع القوة  وال�ش��ر 

والثبات وهي؛ حتمد اهلل  وت�شكره...
هز راأ�شه وابت�شم وحاول تغيري املو�شوع قائال:

اأنا امزح...
كان الزلزال ما يزال يفعل يف قلبي وجوارحي 
فعله، وظلت كلمات ال�شبل ترافقني كل حن..
وال�ش��بل كل ي��وم يتاب��ع املج��ازر اليومي��ة، 
والتي يرتكبها الطريان ال�ش��عودي االأمريكي، 
ويقل��ب ر�شا�ش��ه وي�ش��تعر�ش مهارات��ه الت��ي 
تعلمه��ا اأم��ام اأم��ه واخت��ه ال�ش��غرية والت��ي 
ت�ش��جعه وتدفعه وتع��ر له عن حبها لل�ش��يد 

القائد وللمجاهدين العظماء...
مل يك��ن ال�ش��بل م��ن اأ�ش��رة فق��رية وال غنية 
ولكنها اأ�ش��رة م�ش��تورة مي�ش��ورة احلال اإلى 

حد ما...
وبع��د اأيام من خط��اب ال�ش��يد القائد والذي 
ح��ث في��ه االأ�ش��بال والرج��ال بالنف��ري نح��و 

ال�شاحل..
ا�ش��تغربت غياب ال�شبل غري املعتاد، وغيابه 

اأي�شا عن الوات�ش، وتلفونه املغلق..
ف�ش��األت اأخت��ه املجاه��دة ال�ش��غرية عن��ه، 

فقالت وهي ت�شحك فرحا وفخرا:
اأخي يف ال�شاحل الغربي..فهل راأيت ما فعلوه 

بالغزاة يف كيلو16...
مل ترتك يل جوابا وكاأن حديثها ما زال يرتدد 

يف اأذين :
اإنن��ي فخورة باأخ��ي، وهو ين��كل باالأعداء..
فخ��ورة باأخي وهو يحمي االأر�ش والعر�ش..
فخورة باأخ��ي وقد انطل��ق للمعركة ومل يرقد 

كباقي ال�شباب اجلبناء..
فخ��ورة باأخ��ي املجاه��د واإخوته ال�ش��هداء 
واأعمامي ال�ش��هداء واملجاهدين..فخورة باأين 

تربيت يف بيت كله جهاد واإنفاق ووالء...
ماتزال نرة �شوتها احلنون تقرع اأذين..

وتذكرت باأن ال�شبل هو اآخر االأبناء الذكور..
اإنه وحيد اأ�شرته االآن...

وم�شت حلظات ا�ش��تعدت بها ذكرى كربالء 
وكي��ف �ش��حى االإم��ام احل�ش��ن ع  بجمي��ع 

اأهله؛من اأجل  االإ�شالم..
ورفعت كفي نحو ال�شماء الأقول با�شتحياء:

اللهم �شدد رميه، و�شد اأزره، وارزقه الثبات 
واالإخال���ش،  واأرجع��ه اإلين��ا  بن�ش��ر موؤزر، 

وعود  مظفر؛
فقد ا�ش��تقت الأ�شمه واأ�ش��مه واأ�شتن�شق منه 
م�ش��ك ال�ش��هداء ال�ش��بعة وعب��ق املجاهدي��ن 

االأحياء.
الله��م اإين ا�ش��تودعك اإي��اه ، فاإن��ه يف طاع��ة 
وجه��اد حتت راي��ة ح��ق وهدى..وتقب��ل منا 

الي�شري يارب العاملن...
�شردت لكم �شيئا عن اأحد االأ�شبال  العظماء؛ 
ليعل��م االأعداء اأنهم يواجه��ون اأمة جماهدة ال 

تعرف اإال الن�شر وال �شيء غري الن�شر...
وال�ش��بل املذكور ه��و ولدي..وق��رة عيني.. 

وفلذة كبدي.. وكم هي اأمنيتي االآن؛
اأن اأكون بجواره يف مرت�شه.

عن عصى اجليش واللجان الشعبية 

العالمة/ سهل إبراهيم عقيل

اإن هن��اك نهرًا بن طالوت وجال��وت وقد اأمر 
اهلل �ش��بحانه وتعالى طالوت اأن مير على حافة 
النه��ر واأن ال ياأذن جلي�ش��ه يف ي��وم قائظ اإال اأن 
يغرتفوا غرفة واح��دة باأيديهم وال يزيدوا عن 
ذل��ك وق��ال لهم فم��ن مل يطعمه فاإن��ه مني ومن 
�ش��رب وا�شتمر يف �ش��ربه فلي�ش مني، واإين اأظن 
ظن العاجز يف التف�ش��ري اأن هذه احلالة متر بنا 
الي��وم على وق��ع طب��ع العملة اجلدي��دة فاإنها 
م الذي يجب نبذه وعدم التعامل به. املاء املحرَّ
الق��وة  اأم��ام  كب��رية  اأنه��ارًا  هن��اك  واإن 
��َفتنْ  ال�ش��اروخية يف الريا���ش ودب��ي فاإن ُق�شِ
ثالث��ة اأه��داف منها �ش��تحرك ال�ش��وق العاملية 
وخا�ش��ة  كان��ت،  اأي��ا  العم��الت  ت�ش��ارب  يف 
ال��دوالر وم��ا تتبعه من العم��الت يف كل اأنحاء 
الع��امل، وم��ا الغرف��ة اليمني��ة الت��ي نهبت من 
�شنعاء وو�شعت يف عدن بغية تركيع ال�شعب 
اليمن��ي اإال قطرة ) من نه��ر متدفق على الدول 

اال�ش��تعمارية( ف��اإذا �ُش��د منبع النه��ر وكذلك 
�ش��رب رواف��ده يف اخل��ر وجبي��ل والدم��ام 
واملناج��م ومناب��ع النفط فاإنه هناك وبال �ش��ك 
�ش��تعود الغرفة اليمنية القليلة اإلى اأ�ش��حابها 
احلقيقين و�شي�ش��عر الذين ظلموا واأ�شيادهم 

اأي منقلب ينقلبون.
اإنن��ا تعودنا على املخم�ش��ة نحن واأ�ش��الفنا 
ال�شابقن ونكتفي بالقليل ولكن قناتنا ال تلن ) 
اإما املوت اأو الن�ش��ر( ) اقتلوين ومالكاً واقتلوا 

مالكاً معي( .
لب�ش��نا اأكفاننا فال يهمنا على اأي م�شجع كان 
موتن��ا، واإنا نف�ش��ل اأن يكون موتن��ا يف مواقع 
ال�شرف يف االأعماق يف االأعماق يف االأعماق واإنه 
قد بلغ ال�شيل الزبى ونزل احلزام عن الطبين 
و�ش��ب عم��رو ع��ن الط��وق فليفهم��وا قب��ل اأن 
يدا�شوا باأقدام االأحرار على رقابهم ووجوههم 
يف كل اأنح��اء الع��امل العرب��ي واالإ�ش��المي فاإن 
اأق��دام االأح��رار خ�ش��نة ول��ن ترحمه��م ول��ن 
ينفعهم ظ��ل اأقدام اأ�ش��يادهم فاإنها زائلة يف كل 

اأنحاء املعمورة فليفهموا وليقنعوا.

وإن تأخرت إال من اغترف غرفة بيده

الثالثة والرتل!
كنت يف بداي��ة معرفتي باالإمام احل�ش��ن ع؛ اأقراأ عن 
ق�شة كربالء واأحب اال�شتماع لل�شيخ ح�شن ال�شفار، 
وعبد احلميد املهاجر.. وال اأ�ش��عر مبوا�شاة الزهراء 
�شالم اهلل عليها اإال اإذا �شكبت الكثري من العرات واأنا 
اأ�ش��تمع ملا جرى يف معركة الطف ب�ش��وت ال�شيخ عبد 

الزهراء الكعبي..
الزيدي��ة  وخطب��اء  علم��اء  يف  حينه��ا  اأج��د  ومل 
وال�ش��افعية م��ن �ش��رد ق�ش��ة كرب��الء بطريق��ة جتر 

الوجدان، على الذوبان، يف �شاحة امليدان...
اأن  اأظ��ن  اأين كن��ت  اإال  الع��رات والتاأم��الت  وم��ع 
هن��اك بع�ش املبالغات، يف �ش��رد البط��والت، وحديث 

الت�شحيات.
احل��رب  ب��داأت  ومن��ذ  ي��وم  وكل  الي��وم  لكنن��ي 
الظامل��ة االآثمة املجرمة؛اأرى ح�ش��ينين وعبا�ش��ين 
وكربالئين روؤيا العن واأ�ش��معهم ب��اأذين.. وتنقل لنا 
الكامريا بال�شوت وال�ش��ورة كل يوم م�شهد كربالئي 

يف بلد االإميان واحلكمة..
م�شهد ماأ�شاة دموي، اأو م�شهد بطولة اأ�شطوري...

باالأم�ش �ش��اهدت اأحد امل�ش��اهد االأ�ش��طورية ولوال 
اأن كامريا االإعالم احلربي نقلته بال�ش��وت وال�شورة 

لظنه الكثري فكرة جاءت من خيال كاتب اأو �شاعر...
يف ال�ش��احل الغرب��ي حيث ج��اءت اأمري��كا وعبيدها 
يف ال�ش��عودية واالإمارات بجيو�ش م�ش��تاأجرة جرارة 
واآلي��ات حديث��ة وط��ريان ال يتوق��ف ع��ن الق�ش��ف 

والتحليق، يف اأر�ش م�شطحة مك�شوفة؛
كانت الكامريا تر�شد م�شهدا اأقرب للخيال:

رت��ل مدجج بكل اأن��واع االأ�ش��لحة واأحدثها؛ يتاألف 
من خم�ش مدرعات مهاجمة؛ 

ث��الث منها يف الو�ش��ط وواحدة يف الي�ش��ار واأخرى 
يف اليم��ن... يق��ف اأمام ه��ذا الرتل؛ ثالث��ة اأفراد من 

اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان... لق��د كاد قلبي اأن يك�ش��ر 
االأ�شالع من �شدة �شرباته..وكنت اأفكر حلظتها ماذا 
�شيحل بالثالثة فيما لو وا�شلت املجنزرات طريقها..
حت��ت  الطاه��رة..  اأج�ش��ادهم  �شتده�شهم..�ش��تمزق 

عجالتها القوية..
لك��ن ما حدث فاج��اأ االأر�ش وال�ش��ماء وال �ش��ك اأنه 
االأمريكي��ة  الع�ش��كرية  العملي��ات  مراك��ز  �ش��يفاجئ 

وال�شهيونية..
لق��د ا�شتب�ش��ل االأ�ش��بال يف مواجه��ة الرت��ل وبداأوا 
اأوال؛ بق���ش اليدي��ن، وذل��ك باإعط��اب ميمن��ة الرت��ل 
ومي�ش��رته، ثم ركزوا ر�شا�ش��اتهم على �ش��در الرتل 
وقلب��ه... توقف��ت االآلي��ات الث��الث حائ��رة خائرة..

عاجزة م�شطربة؛ 
يختب��ئ بداخلهن عبيد قد خب��اأوا ثمنهم يف جيوبهم 
وال يريدون اأن ميوتوا وت�ش��يع تلك الوريقات املالية 

هباء منثورا..
مل يكن بيد االأ�شبال االأبطال اإال ر�شا�شاتهم اخلفيفة؛ 
لكنها فعلت يف الرتل فعله؛ فامليمنة واملي�شرة حترتق 
واآليات الو�شط ترتاجع وبعد حلظات تويل الدبر، لكن 
هروبها مل يكن اإال اإلى م�ش��يدة جديدة حيث يتواجد 
اأ�شبال اآخرين ب�ش��الح اآخر ، و�شقطت االآليات الثالث 
بعد اأقل من كيلومرت واحد حتت �شربات ال�شواريخ 
املوجهة.. اليمنية ال�شنع.. ثم اأكملت الوالعة دورها 

يف اإحراق ما تبقى من هياكل اأمريكا املدرعة...
لقد تذك��رت مقولة قدمي��ة لع�ش��مت اأونونو رئي�ش 
اجلمهوري��ة الث��اين يف تركي��ا حن ق��ال » اأن��ا حاربت 
جمي��ع االأق��وام حارب��ت االجنلي��ز حاربت ال�ش��رب 
حارب��ت اليون��ان حارب��ت الرو���ش واليم��ن اأنا رحت 
لليمن كنت قائد حامية هناك يف اليمن ...مثل اليمنين 
حماربن اأ�شداء ما �شفت بحياتي .. اإنهم ما يحتاجون 
معدات...وكل ر�شا�ش��ة اللي يحطوها يف البندقية ما 

تروح �شدى ونا�ش يكتفون بالقليل«
فم��ا ع�ش��اه الرتك��ي اأن يق��ول فيما لو ق��ام من قره 

و�شاهد بطوالت اليمنين اليوم.

د/مصباح الهمدانيشبـــل كيلـــو16!


