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ويوجه الفساد  على  احل��رب  يعلن  املشاط   الرئيس 
بسرعة محاكمة 74 متهمًاوسط ارتياح شعبي واسع

■  نيوي�ورك تامي�ز تكش�ف انتكاس�ة مدوية للتحال�ف األمريكي الس�عودي ف�ي الس�احل الغربي
■ السيد حسن نصر اهلل يدعو السعودية إلى إنهاء احلرب على اليمن

■ العالقات األمريكية السعودّية: 
ادفع املليارات وُخ�ْذ اإلهانات!!

عملية هجومية كاسحة من عدة مسارات تكللت 
بتطهير جنوب كيلو 16 ووحدة الهندسة تنفذ أكبر 

مصيدة لقوى الغزو ومرتزقتهم حتت عنوان

عملية مشتركة للقوتني الصاروخية واجلوية تباغت غرف عمليات الغزاة في الساحل الغربي وحصيلة القتلى جتاوزت   200 غازي ومرتزق
الوفاء لشهداء الهندسة

ت����������ق����������رؤون 
ف�������������ي ه���������ذا 
العدد عن:

هل بدأ التحول الدولي 
نحو الضغط إليقاف 

احلرب على اليمن؟

مظاهُر احلرب 
الناعمة.. وسبُل 

مواجهتها

التقري����������������������ر 
القاتل ألرت��������������������ال 

الساحل!

الكيلو 16 لں 
يبح بعد بكل 

أسراره..

وال���������������س���������������اح  ب������������������امل������������������ال  ي���������������رف���������������د اجل��������������ب��������������ه��������������ات  وال����������������ش����������������ع����������������ب   م���������س���������ت���������م���������ر  ال������������������ع������������������ام  ال�����������ن�����������ف�����������ي�����������ر   >
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 �أد�نت �لهيئة �لعامة للآثار و�ملتاحف ما �أقدمت عليه جماعات 
�س��لفية متطرفة من تدمري ل�س��ريح وم�س��جد �لعلمة �أحمد �لفاز 
�لو�ق��ع مبنطق��ة �لف��ازة مبديري��ة �لتحيت��ا حمافظ��ة �حلديدة، 
تدم��ريً� كلياً وم�س��او�ته بالأر�ض.. ونوه بيان �س��ادر عن �لهيئة 
بخ�سو�س��ية �مل�س��جد �لذي يعود �إل��ى �لقرن �ل�س��ابع �لهجري، 
ع��لوة على كونه �أهم �مل�س��اجد �لإ�س��لمية �لأثرية �ل�س��و�حلية 
م��ن حيث �لتخطيط �ملعم��اري �لفريد و�مل�س��مم يف بنائه ملقاومة 
�لظروف �لبيئية �ل�ض��احلية بالإ�ضافة �إلى كونه ميثل �أحد �أمناط 
�لعم��ارة �ل�ض��امية �ليمني��ة يف تهام��ة، م��ا يجع��ل م��ن تدمريه 

خ�ضارة كبرية.
و�أ�ض��ار �لبيان �إلى �لنظرة �لعقائدية �ل�ض��يقة لتلك �جلماعات 
�ملتطرف��ة �لتي �أقدمت على تدمري �ل�س��ريح و�مل�س��جد �لتاريخي 
�لذي �ضبق وتعر�ض لا�ضتهد�ف بتاريخ 24 يونيو �ملا�سي،موؤكدً� 
�أن �لرت�ث �لثقايف �ليمني �ملتمثل بالآثار و�لرت�ث لي�ض ملكاً لأحد، 
ل جلمعات ول لتنظيمات؛ و�إمنا ملكاً لليمن ولاإن�ضانيه جمعاء.. 
و�أك��دت هيئ��ة �لآثار " �أن �ل��رت�ث �لثقايف �ليمن��ي �ملتمثل بالآثار 
و�ل��رت�ث لي�ض ملكاً لأحد، ل جلمع��ات ول لتنظيمات؛ و�إمنا ملكاً 

لليمن وللإن�سانيه جمعاء".
ونا�ض��دت �لهيئ��ة، كاف��ة �ملنظم��ات �لدولي��ة �ملعني��ة بحماية 
�ل��ر�ث �لعامل��ي، ويف مقدمتها منظمة �ليون�س��كو، �إلى �إد�نة هذه 
�لأعم��ال �لإجر�مي��ة يف حق �ل��رت�ث �لثقايف �ليمن��ي، و�لذي يتم 
��ض��تهد�فه مر�رً� وتكر�رً� من قبل �جلماعات �لإرهابية �خلارجة 
ع��ن �لقانون وباعتبارها �إحدى �أدو�ت قوى �لعدو�ن �ل�ض��عودي 

�لأمريكي.
ودعا بيان �لهيئة، كافة �ل�سر�ئح �ملجتمعية ومنظمات �ملجتمع 
�ملدين �ملحلية و�ل�ضخ�ض��يات �لجتماعية و�لأدباء و�ملثقفني �إلى 
�إد�نة هذ� �لعمل �جلبان يف حق �أحد مو�قع �لرت�ث �لن�ض��اين وكل 

�لأعمال �لتي �أ�ضرت بالبنية �لثقافية ومو�قع �لرت�ث يف �ليمن.
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هيئة اآلثار تدين إقدام متطرفني على تدمير ضريح ومسجد في احلديدة اإلعدام تعزيرًا ملدان بجرمية التخابر مع دولة العدوان السعودية

نظم عدد من �لنا�ضطني يف بروك�ضل ببلجيكا وقفة �حتجاجية تنديد� 
بالعدو�ن على �ليمن �أمام مقر �لحتاد �لأوروبي يف بروك�ض��ل.. وعرب 
�مل�ض��اركون يف �لوقفة عن �إد�نتهم �جلر�ئم �لتي ُترتكب بحق �ل�ض��عب 

�ليمني و�حل�ضار �ملطبق من قبل حتالف �لعدو�ن.
كما رفع �مل�ض��اركون �ض��عار�ت ولفتات و�ضور تظهر بع�ض جر�ئم 
�لعدو�ن �لأمريكي �ل�سعودي يف �ليمن و�حلالة �لإن�سانية �ملزرية �لتي 
و�ضل �إليها �ليمنيون ب�ضبب �حل�ضار.. وتعترب هذه �لوقفة �لأولى من 

نوعها منذ بدء �لعدو�ن �أمام مقر �لحتاد �لأوروبي يف بروك�ضل.

وقفة احتجاجية أمام مقر االحتاد األوروبي في بروكسل تنديدًا بالعدوان على اليمن

ق�س��ت �ملحكم��ة �جلز�ئي��ة �لبتد�ئية 
�ملتخ�ض�ض��ة باأمان��ة �لعا�ض��مة، باإعد�م 
�أحد �لأ�ضخا�ض �أدين بجرمية �لتخابر مع 

دولة �أجنبية و�إعانة �لعدو �ل�ضعودي.
وق�س��ى �حلك��م يف �جلل�س��ة �ملنعقدة 
برئا�ض��ة رئي���ض �ملحكمة �لقا�ض��ي عبده 
�إ�ض��ماعيل ر�ج��ح، باإد�ن��ة �ملته��م بالتهم 
�ملن�ض��وبة �إليه يف قر�ر �لتهام ومعاقبته 

بالإعد�م تعزيرً�.

وعق��ب �لنطق باحلكم قي��دت �ملحكمة 
طل��ب �مل��د�ن ��ض��تئناف �حلكم �ل�ض��ادر 

وفقاً للقانون.
و��ض��تندت �ملحكم��ة يف حيثيات �حلكم 
�إل��ى �لأدلة �ملادي��ة �لتي قدمته��ا �لنيابة 
�جلز�ئي��ة �إل��ى جان��ب �عر�ف��ات �ملد�ن 
و�لتقاري��ر �لر�ض��مية �لت��ي �أثبت��ت قيامه 
بالتخاب��ر م��ع دولة �لعدو�ن �ل�س��عودية 
و�لت��ي ه��ي يف حالة حرب وع��دو�ن على 

�جلمهورية �ليمنية.
كم��ا ��س��تندت �ملحكمة �إل��ى �عر�فات 
ل�س��الح  يعمل��ون  مل��ن  باإم��د�ده  �ملته��م 
�ل�س��عودية م��ن �ملرتزق��ة مبعلومات عن 
�ل�ض��عبية  و�للج��ان  �جلي���ض  حت��ركات 
ونقله��ا  �لأ�س��لحة  وج��ود  و�أماك��ن 
قب��ل  م��ن  لق�ض��فها  ونوعه��ا  وتخزينه��ا 
�لع��دو�ن، م��ا �أ�س��ر مبرك��ز �جلمهورية 

�حلربي و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي.

الرئيس املشاط يوجه بسرعة محاكمة 74 متهمًا 
بالفساد بينهم قيادات في الدولة

قبائل سنحان تؤكد استمرار رفد اجلبهات بالرجال والعتاد

وج��ه �لرئي���ض مه��دي �مل�ض��اط رئي�ض 
�ملجل�ض �ل�ضيا�ض��ي �لأعلى ب�ض��رعة �لبت 
يف ق�س��ايا ته��م ف�س��اد �س��د 74 متهم��ا يف 
�أجه��زة �لدول��ة بينه��م قي��اد�ت بح�س��ب 
قائمة �تهام رفعت للقيادة �ل�ضيا�ضية من 

�جلهاز �ملركزي للرقابة و�ملحا�ضبة.
ج��اء ذلك خ��ال لقاء �لرئي�ض �مل�ض��اط 
للرقاب��ة  �ملرك��زي  �جله��از  رئي���ض 
و�ملحا�ض��بة علي �لعم��اد، و�لذي �أكد فيه 
�لرئي���ض �مل�ض��اط على �ض��رورة �ض��رعة 

�لبت يف جميع ق�ضايا �لف�ضاد.
ويف �للقاء �أي�س��اً، جرى مناق�س��ة �سري 
�لعمل �لرقابي للجهاز �ملركزي و�جلهود 
�لت��ي يبذله��ا يف مكافحة �لف�ض��اد وتعزيز 
يف  ي�س��هم  مب��ا  و�مل�س��اءلة،  �ل�س��فافية 
حت�ض��ني م�ض��توى �لأد�ء و�لتغل��ب على 
�ل�ض��عوبات �لت��ي تو�جه �ض��ري �لعمل يف 

موؤ�س�سات �لدولة.
كما تطرق �للق��اء �إلى ما مت حتقيقه يف 
تعزيز �ل��دور �لرقابي ومكافحة �لف�س��اد 
وت�ض��حيح �لخت��الت خ��ال �ملرحل��ة 
�لع��دو�ن  ��ض��تمر�ر  ظ��ل  يف  �لر�هن��ة 

و�حل�س��ار و�حل��رب �لقت�س��ادية �لتي 
ي�ض��نها حتال��ف �لع��دو�ن على �ل�ض��عب 
�ليمن��ي..  و�أك��د دعم �ملجل�ض �ل�سيا�س��ي 
للرقاب��ة  �ملرك��زي  للجه��از  �لأعل��ى، 
و�ملحا�ضبة مبا ميكنه من �لقيام بدوره يف 
مكافحة �لف�ض��اد خا�ض��ة يف ظل �لأو�ضاع 

�لر�هنة �لتي مير بها �لوطن.
و�ض��دد �لرئي�ض �مل�ض��اط، عل��ى �أهمية 
بذل �ملزيد من �جلهود ملكافحة �لف�ضاد مبا 
ي�س��هم يف تعزيز م�س��توى �لأد�ء وتنمية 
�لإي��ر�د�ت، منوه��ا مب��ا حقق��ه �جله��از 

�ملركزي من خطو�ت يف هذ� �جلانب.
وكان رئي���ض �جلهاز �ملرك��زي للرقابة 
و�ملحا�ض��بة قد ��ض��تعر�ض خطة �جلهاز 
�حلالي��ة لتفعي��ل �ل��دور �لرقاب��ي وك��ذ� 
ملف��ات  حتري��ك  يف  �ملبذول��ة  �جله��ود 

�لف�ضاد، وما مت حتقيقه يف هذ� �جلانب.

 ت��ويف جندي برتبة نقيب بعد تعر�ض��ه للتعذيب على يد �أحد 
قياد�ت ملي�سيا �لإ�سلح �لع�سكرية يف حمافظة ماأرب.

ووفقا ملوقع عدن �لغد، فاإن �لنقيب �ض��يف �هلل هر�ضل �ملطوع 
تويف بعد تعر�ض��ه لتعذيب وح�ض��ي يف �ض��جن �نفر�دي ب�ض��بب 

خاف بينه وبني قائد �ل�ضرطة �لع�ضكرية �لعميد ناجي منيف.
و�أكد �مل�س��در �أن 4 جنود وباإ�ضر�ف قائد �ل�ضرطة �لع�ضكرية 

كان��و� يتد�ول��ون تعذيبه ه��و وزم��اوؤه وذلك ب�ض��بب مطالبته 
برو�تبه هو وزماوؤه.

ولفت �إلى �أن زميل �جلندي �لنقيب ويدعى �لعمي�ض��ي و�لذي 
كان معتق��ا مبعيت��ه ق��د مت �لإف��ر�ج عنه فاق��د� للعقل ب�ض��بب 
�لتعذيب �لوح�ض��ي �لذي تعر�ض ل��ه، موؤكد� �أنه ل يز�ل يرقد يف 

م�ست�سفى �ملدينة باملجمع.

بسبب مطالبته بالرواتب.. وفاة جندي بعد تعرضه 
للتعذيب على يد أحد قيادات مليشيا اإلصاح في مأرب

11 شهيدًا وجريحًا إثر استهداف طيران العدوان حملافظتي احلديدة وحجة
��ضت�ض��هد و�أ�ض��يب ت�ض��عة موطن��ني �إث��ر ��ض��تهد�ف طري�ن 
�لعدو�ن �ل�سعودي �لأمريكي ملنطقة 7 يوليو مبدينة �حلديدة.. 
و�أو�ضح م�ض��در حملي باملحافظة �أن طري�ن �لعدو�ن ��ضتهدف 
جتم��ع ملو�طنني يف منطقة 7 يوليو ما �أدى �إلى ��ست�س��هاد ثلثة 

مو�طنني بينهم طفل بالإ�ضافة �إلى �إ�ضابة �ضتة �آخرين.
و�ض��ن ط��ري�ن �لع��دو�ن 4 غار�ت عل��ى مناطق �ض��رق مطار 

�حلديدة.
ويف حمافظ��ة حج��ة، �أ�ض��يب مو�طن��ان �ثن��ان بج��روح �إثر 
��ض��تهد�ف طري�ن �لعدو�ن بغارة جوية �ضاحنة حمملة بخايا 
نحل يف منطقة بني ح�ضن مبديرية عب�ض.. ويف حمافظة �ضعدة، 
�ض��ن طري�ن �لع��دو�ن 4 غار�ت على منازل وم��ز�رع �ملو�طنني 
يف و�دي �آل �أبوجب��ارة مبديري��ة كت��اف، وغ��ارة عل��ى منطق��ة 
�ل�ض��وح يف ذ�ت �ملديري��ة.. ويف حمافظة 
�ضعدة �أي�ضاً، ��ضتهدف �لعدو�ن بق�ضف 
�ضاروخي ومدفعي ي�ض��تهدف قرى �آهلة 
بال�ض��كان ومز�رع �ملو�طنني يف مديريتي 

باقم و�ضد� �حلدوديتني.
ط��ري�ن  �ض��ن  م��اأرب،  حمافظ��ة  ويف 

�لعدو�ن غارة على مديرية �ضرو�ح.

�أكدت قبائل �ض��نحان مبحافظة �ض��نعاء 
�جلبه��ات  رف��د  ��ض��تمر�ر  قبل��ي  لق��اء  يف 
بالرجال و�لعتاد بح�ض��ور رئي���ض �للجنة 
�لثورية �لعلي��ا حممد علي �حلوثي ووكيل 

�أول �ملحافظة حميد عا�ضم.
وجددت قبائل �ضنحان يف �للقاء �حلا�ضد 
�لذي �ض��ارك فيه وكاء �ملحافظة عبد�مللك 
و�حم��د  �ل�ض��او�ض  وعبد�لق��ادر  �لغرب��ي 
�ل�ض��ماط، �جلهوزية �لكامل��ة لرفد ميادين 
�ل�ضمود باملزيد من �لرجال وقو�فل �لدعم.
ودع��ا م�س��ائخ ووجهاء و�أعي��ان و�أبناء 
�جلبه��ات  لرف��د  �ليم��ن  قبائ��ل  �ض��نحان 
ع��ن  للدف��اع  �لغرب��ي  �ل�ض��احل  وخا�ض��ة 

�لأر�ض و�لعر�ض و�ل�ضيادة �لوطنية.
ويف �للق��اء �لقبل��ي حي��ا رئي���ض �للجنة 
�لثوري��ة مو�ق��ف قبائ��ل �ض��نحان وثباتهم 
وت�ض��حياتهم يف �لدفاع ع��ن �لوطن و�منه 
و��ض��تقر�ره.. لفت��ا �إل��ى �أن ح�ض��د �لكبري 

�ليوم يج�ضد �ضمود وثبات �أبناء �ضنحان.
و�أ�ض��اد بال�ض��مود �لأ�ض��طوري لل�ضعب 
يف  �ل�ض��عبية  وجلان��ه  وجي�ض��ه  �ليمن��ي 
مو�جهة �لعدو�ن �ل�س��عودي.. م�سري� �إلى 
�أن دول حتال��ف �لع��دو�ن تو�ج��ه �ض��عب 
�حل�ض��ارة و�لإمي��ان و�لع��زة و�لكر�م��ة 

و�لنخوة.

ولفت رئي�ض �لثورية �لعليا �إلى �أن رجال 
و�لقوب��ري  �ملل�س��ي  كال�س��هد�ء  �س��نحان 
�جلبه��ات  يف  �ل�ض��مود  مع��ارك  يق��ودون 

ويقفون يف مو�جهة �لغز�ة و�ملعتدين.
وج��دد �لدعوة لت�ض��كيل جلان م�ض��تقلة 
للتحقي��ق يف مئات �ملجازر �لوح�ض��ية �لتي 

�رتكبها حتالف �لعدو�ن يف �ليمن.
فيما �أ�ض��ار �لوكيل عا�ض��م �إلى �أن ح�ضد 
�ليوم يعد تد�ض��ني للق��اء�ت ووقفات قبلية 

م�سلحة يف كافة �ملديريات.
�جلي���ض  �أبط��ال  يحقق��ه  مب��ا  و�أ�ض��اد 
و�للجان �ل�ضعبية من �نت�ضار�ت يف ميادين 

�لعزة و�لكر�مة.

ولف��ت عا�س��م �إيل �أن �ملعرك��ة �حلالي��ة 
لل�ض��عب  بالن�ض��بة  وج��ود  معرك��ة  ه��ي 
قبائ��ل  و�ض��خاء  بك��رم  م�ض��يد�  �ليمن��ي.. 
�ض��نحان و�ملحافظة يف رفد �جلبهات باملال 

و�لرجال.
ووجه ب�ضرف مبلغ لدعم حملة لن �أبيت 
�ض��ابعا وج��اري جائ��ع، ل�ض��ر�ء بطاني��ات 
وفر�ض لاأ�ض��ر �لفقرية.. د�عيا �ملي�ض��ورين 

�إلى �لتربع مل�ساعدة �ملحتاجني.
ودعا بيان �س��ادر ع��ن �للقاء �إلى توحيد 
�جلبه��ة �لد�خلي��ة و�لتوعي��ة مبخطط��ات 
�لع��دو�ن �لتي ت�ض��تهدف متزيق �لن�ض��يج 
�لجتماعي ورفد �جلبهات بالرجال و�ملال.
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يتعر�ض �ل�س��عب �ليمني لأ�س��و�أ و�أب�سع عدو�ن عاملي يف 
�لع�ض��ر �حلديث ��ضتخدمت فيه قوى �لعدو�ن كل �لو�ضائل 
�لع�س��كرية �ملتوفرة وخمتلف �لأ�س��لحة �لفتاكة و�ملحرمة 
دولياً ، وذلك بالتو�زي مع �حلرب �لقت�ضادية و�حل�ضار، 
�أن حتال��ف ق��وى �لع��دو�ن كان��ت تتوه��م  وبالرغ��م م��ن 
�أنه��ا �ض��تنجز �ملهمة يف غ�ض��ون �أ�ض��ابيع �أو �أ�ض��هر؛ �إل �ن 
حماولتهم �حلثيثة منذ �أكرث من ثاثة �أعو�م ذهبت �أدر�ج 
�لف�ض��ل ، و��ض��طدمت تل��ك �ملحاولت ب�ض��مود ��ض��طوري 
وثب��ات مُهيب �أبطال��ه �أبناء �ل�ض��عب �ليمني �لذي ف�ّض��لو� 
�ل�س��مود يف وج��ه �ملعان��اة و�ملوؤ�م��ر�ت و��س��تمرو برف��د 
جبهات �لقتال باملقاتلني �لأ�ض��او�ض �لذين �ض��طّرو� بدورهم 

ماحم بطولية �أذهلت �لعامل .
وعق��ب كل خط��اب يلقي��ه قائد �لث��ورة �ل�ض��يد عبد�مللك 
ب��در �لدي��ن �حلوث��ي ويدعو فيه �ل��ى رفد �جلبه��ات باملال 
و�لرجال؛ �ضرعان ما ي�ضتجيب �أبناء �ل�ضعب �ليمني لدعوة 
ذل��ك �لقائ��د �حلكي��م ويعلنون �لنف��ري �لعام �ل��ى �جلبهات 
ورفده��ا باملقاتلني و�لقو�فل �لغذ�ئية ب�ض��ورة م�ض��تمرة، 
حيث تتز�حم �لخبار و�مل�ض��اهد �لبطولية �لتي جت�ضد ذلك 
�لنف��ري �لتي تبثه��ا �لقنو�ت �لوطنية لُي�ض��اب حينها �لعدو 
�ملتغطر�ض بالرعب �أمام ذلك �ل�ض��عب �لعظيم �لذي ف�ض��لت 
كل خططه وموؤ�مر�ته �لع�ضكرية و�لقت�ضادية �لر�مية �لى 
�إخ�ضاعه و�ذلله و�عادته �لى بيت �لو�ضاية، بل يوؤكد �نه 
ما يز�ل �حلا�ضنة �ل�ض��عبية لأبطال �جلي�ض و�للجان �لذي 
ل ول��ن يرت�جع ع��ن رفد �جلبه��ات بخرية �أبنائ��ه وتقدمي 

�أمو�له يف �ضبيل ن�ضرة �لق�ضية �لعادلة.
 وه��ذ� ما دفع �لعدو �لى بذل �ملزي��د من �جلهود و�حاكة 
�ملوؤ�م��ر�ت لخ��رت�ق تلك �حلا�ض��نة �ل�ض��عبية �لتي متثل 
�حل�ض��ن �ملني��ع لأبط��ال �جلي���ض و�للجان و�جته �ض��وب 
د�ض �ض��مومه �ل�ض��يطانية و�خلبيثة ون�ض��رها بني �و�ض��اط 
فئ��ات �ملجتم��ع عرب ري��اح �طلق عليه��ا “رياح �ل�ض��ام”، 
ذلك �ل�ض��ام �لذي يعرف يف �لقامو�ض �لأمريكي باأنه �لقبول 
باخلنوع و�لذلل وترك �لق�ضايا �لوطنية و�لجتاه �ضوب 
�ملف��رد�ت �لز�ئف��ة، و�لذي �أثب��ت �لعدو�ن عل��ى �ليمن �نها 
جم��رد عبار�ت ت��دون على لفتات يف �روق��ة �لمم �ملتحدة 

�لتي بالفعل تخالفها جمًا وتف�ضيا.
�لمريكي��ة  �لع�ض��كرية  �لذخ��رية  ��ض��بحت  �إن  وبع��د 

�ملتطورة يف خرب كان و�ض��ارت حتت �ق��د�م �بطال �جلي�ض 
و�للج��ان �ل�ض��عبية �لذين �ض��ارعو� �لى �عد�مها بو��ض��طة 
“�لولع��ة و�لكرتون”، �جته �لعدو �لى تبني ذخرية من 
نوع �خر وهي �لذخرية �لفكرية و�لإعامية ل�ضرب �جلي�ض 
و�للجان من �لظهر وذلك بعد �ل�ض��مود �ل�ضطوري لل�ضعب 
�ليمني يف وجه �لعدو�ن منذ يقارب من �ربعة �عو�م، حيث 
�جته��ت دول حتالف �لعدو�ن ل�ض��تهد�ف �ض��مود �ملجتمع 
�ليمن��ي ع��رب عدة حم��ات متنوعة متثلت �أبرزه��ا يف حملة 

رياح �ل�ضام.

 فما هي وماهي أهدافها وأساليبها 
ووسائلها املختلفة؟!.

ري��اح �ل�ض��ام ه��ي عب��ارة عن حمل��ة ع�ض��كرية بذخرية 
فكرية �إعامية ت�ض��تهدف �ملجتمع �ليمني باملناطق �حلرة، 
و��ض��رت�تيجية جديدة لق��وى �لعدو�ن ي�ض��تهدف �ملجتمع 
�ليمني ب�ضكل عام يف �ملناطق �خلا�ضعة للمجل�ض �ل�ضيا�ضي 

�لعلى و�لذي ميثل �حلا�ض��نة �ل�ضعبية للجي�ض و�للجان، 
وتت�ض��رت رياح �ل�ض��ام ور�ء تبع��ات �حلرب �لقت�ض��ادية 
�خلانقة �لتي تت�ض��بب بها �ضيا�ض��ات حتال��ف قوى �لعدو�ن 
و�ذيالهم من حكومة �لفنادق و�لتي �أ�ضابت ��ضر�رها كافة 

�ل�ضعب �ليمني يف كل �ملحافظات.
ويتجل��ى ه��دف هذه �حلملة يف �ض��رب �ض��مود �ل�ض��عب 
�ليمن��ي و�إيقاف��ه ع��ن رف��د �جلبه��ات باملقاتل��ني و�لقو�فل 
�جلي���ض  لأبط��ال  �ملجتمع��ي  �لتاأيي��د  و�يق��اف  �لغذ�ئي��ة 
و�للج��ان للو�ض��ول �إلى هدفه��م �لعام وه��و متهيد �ملجتمع 
للقبول بقو�ت �لحتال و�لغ��ز�ة �لأمريكيني و�لإمار�تيني 

و�ل�ضعوديني و�ل�ضود�نيني وغريهم .

أساليب حملة رياح السالم
ويف �ض��بيل خ��د�ع �بناء �ل�ض��عب مب��ا ي��وؤدي لدفعهم �لى 
�لرت�خ��ي ع��ن �ملو�جهة ث��م �ل�ضت�ض��ام للع��دو�ن، فاإن من 
�أبرز �أ�ض��اليب حملة رياح �ل�ض��ام هي تق��دمي �لعدو�ن على 
��ض��ا�ض �أنه حرب د�خلية ولي�ض عدو�ن خارجي على �ليمن 

بقيادة حتالف عاملي �أمريكي �ض��هيوين �ضعودي �مار�تي مت 
�إعان��ه من �أمريكا و�مام �لعامل باأ�ض��رة، وحماولة ت�ض��وير 
كل من يد�فعون عن �لوطن ويقدمون خرية �بناءهم �ضهد�ء 
باأنه��م جتار حروب ول يريدون �ل�ض��ام �لذي تريده �أمريكا 
و�ذياله��ا، ب��ل مطالب��ة �أولئ��ك �لذي��ن يد�فعون ع��ن بلدهم 
بذلك �ل�ض��ام من خال �طاق مبادر�ت با�ض��م �ل�ضام ون�ضر 
عبار�ت “�وقفو� �حل��رب”، “نريد �لعي�ض باأمان”، “كفاية 
ح��رب”، وتوجيهه��ا للد�خ��ل ! ، وكذل��ك ن�ض��ر ر�ض��وماً يف 
�ل�ض��و�رع تنادي بال�ضام ، ويف نف�ض �لوقت ل يتحدثون عن 
جر�ئ��م �لعدو�ن بحق �ملدنيني �ب��دً�، ول يوجهون دعو�تهم 
للدول �ملعتدية باإيقاف �لعدو�ن وفك �حل�ضار، ليكون مقابل 
ذلك �ل�ضت�ض��ام �ملهني وت�ض��ليم كل ث��رو�ت �لبلد ومو�رده 
�ل�ضيادية لقوى حتالف �لعدو�ن و�لعي�ض يف مربع �لو�ضاية 

و�لرتهان و�ل�ضتعباد حتت �أحذية �ملحتل �لأجنبي .

وسائل حملة رياح السالم
وع��ن �ض��ائلها �ملختلف��ة، يت��م حت��ت يافطة �ل�ض��ام د�ض 
�ل�ض��موم �خلبيثة بني �أو�ض��اط �ل�ض��عب �ليمني عرب ن�ضاط 
و��ض��ع ملنظمات تت�ضرت بالعمل �لإن�ضاين ، وكذلك موؤ�ض�ضات 
و�ف��ر�د ووجه��ات �ضيا�ض��ية و�كادميية وقبلية ه��م �أولئك 
�لذي��ن يت�ض��دقون باأنهم نخ��ب ومثقفني و�عامي��ني، وذلك 
لإيج��اد حال��ة م��ن �لتخ��اذل، و�لتن��ازل عن كر�مة �ض��عب 
ووط��ن عظيم ، وخلخلة �لتاأييد �ملجتمع��ي للجي�ض �ليمني 
و�للجان �ل�ض��عبية �مل�ض��اندة ل��ه، و�لعمل على ن�ض��ر ثقافة 
)�لبدي��ل �لثال��ث( م��ن خ��ال تكثي��ف �حلديث يف �أو�ض��اط 
�لنا�ض عرب جميع و�ض��ائل تعبئة �ملجتمع عن قيمة �ل�ض��ام 
ورغب��ة �لعاقل��ني يف �إنه��اء �لعن��ف وع��ن �ض��رورة دع��م 
وتاأييد �أي خمارج �ض��لمية لل�ض��ر�ع عن طريق �لتوقف عن 
مو�جهة �لتحال��ف، و�حلديث عن عبثية ��ض��تمر�ر �حلرب 
، وتكثي��ف �حلدي��ث ع��ن غباء من ي�ض��ارك يف دع��م �جلي�ض 
و�للج��ان بامل��ال �أو باإر�ض��ال �ملقاتل��ني م��ن �أ�ض��رهم للقتال 
معه��م يف ح��ني يتجاهلون كل تل��ك �جلحاف��ل �لغازية �لتي 
حتي��ط باجلمهوري��ة �ليمنية م��ن كل جان��ب ، ويتجاهلون 
عمدً� �لو�سع �ملاأ�س��اوي للمحافظات �جلنوبية �لتي تعي�ض 
حتت �ضطوة �لحتال ول يهناأ �أحد فيها باأمان ل على �أهله 

وعر�سه ول على ماله وحياته .

فؤاد اجلنيد

يف �أول خط��اب ل��ه حت��ت قب��ة �لربمل��ان عند 
توليه رئا�سة �ملجل�ض �ل�سيا�سي �لأعلى يف �ليمن 
خلفاً لل�ض��هيد �ل�ض��ماد، تعهد �لرئي�ض �مل�ض��اط 
مبو��س��لة ما بد�أه �سلفه يف م�سروع بناء �لدولة 
"ي��د حتم��ي ويد تبن��ي"، وكان �لق�س��اء على 
�لف�ضاد وحما�ضبة �لفا�ضدين ومعاقبتهم و�حدة 
م��ن �أه��م نق��اط خطاب��ه �لبك��ر، بالإ�ض��افة �إلى 
حر�س��ه على �ل�س��تقر�ر �لأمني و�لقت�س��ادي 
و�لنظ��ر بع��ني �لعتبار ملعان��اة �ليمنيني جر�ء 

�لعدو�ن و�حل�سار.
ويف خطاب��ه �لأخ��ري مبنا�ض��بة ث��ورة �أكتوبر 
�خلال��دة ج��دد �لرئي���ض مه��دي �مل�ض��اط �لعهد 
لكل �أبناء �ل�ض��عب �ليمني بال�ض��هر عل��ى �أمنهم 
ورعاي��ة م�ض��احلهم و�لعم��ل عل��ى �إف�ض��ال كل 
خمطط��ات �لع��دو وماحق��ة ذيول��ه و�أدو�ت��ه، 
د�عي��اً �جلمي��ع للتعاون يف �س��ون نعم��ة �لأمن 
وعدم �ل�ض��ماح باأي خمالفات �أو �نتهاكات حتت 
مربر �لهاج�ض �لأمني، وم�س��ددً� على �س��رورة 
�لتحري و�لرتوي، و�أن �أي ت�ضرف ل يتم طبقاً 
للنظ��ام و�لقان��ون فاإن��ه ل��ن يتو�نى يف �ض��بطه 

وت�سحيحه.
بالأم�ض وّجه �لرئي�ض مهدي �مل�ض��اط ب�ضرعة 
�لب��ت يف ق�ض��ايا ته��م ف�ض��اد �ض��د 74 متهم��اً يف 
�أجهزة �لدولة بينهم قياد�ت بح�ضب قائمة �تهام 
رفعت للقيادة �ل�سيا�س��ية م��ن �جلهاز �ملركزي 
جمع��ه  لق��اء  يف  وذل��ك  و�ملحا�ض��بة،  للرقاب��ة 

برئي���ض �جله��از �ملرك��زي للرقابة و�ملحا�ض��بة 
بعد مناق�ضة م�ضتفي�ض��ة يف �ضري �لعمل �لرقابي 
يف  يبذله��ا  �لت��ي  و�جله��ود  �ملرك��زي  للجه��از 
مكافحة �لف�س��اد وتعزيز �ل�س��فافية و�مل�ساءلة، 
مبا ي�ض��هم يف حت�ضني م�ض��توى �لأد�ء و�لتغلب 
عل��ى �ل�ض��عوبات �لت��ي تو�ج��ه �ض��ري �لعم��ل 
يف موؤ�ض�ض��ات �لدول��ة م��ن خ��ال تعزي��ز �لدور 
�لرقابي ومكافحة �لف�ضاد وت�ضحيح �لختالت 
خال �ملرحلة �لر�هنة يف ظل ��ض��تمر�ر �لعدو�ن 
و�حل�س��ار و�حلرب �لقت�س��ادية �لتي ي�س��نها 
حتالف �لعدو�ن على �ل�ض��عب �ليمني. ويف ذلك 
تاأكي��د فعل��ي بدعم �ملجل���ض �ل�سيا�س��ي �لأعلى 
ممثًا بالرئي�ض �مل�ضاط للجهاز �ملركزي للرقابة 
و�ملحا�ض��بة مب��ا ميكن��ه م��ن �لقي��ام ب��دوره يف 
مكافحة �لف�ضاد خا�ضة يف ظل �لأو�ضاع �لر�هنة 
�لت��ي ميّر بها �لوط��ن بالتز�من مع خطة �جلهاز 
�حلالي��ة لتفعي��ل �ل��دور �لرقابي وك��ذ� �جلهود 
�ملبذولة يف حتريك ملفات �لف�ضاد، و��ضتعر��ض 

ما مت حتقيقه يف هذ� �لإطار.
يع��ّد �لف�ض��اد يف �ليم��ن �آفة خط��رية ومدمرة 
خل�ضو�ض��ية �لبل��د، فف��ي �لظ��روف �لطبيعي��ة 
يبتل��ع مق��در�ت وم��و�رد �لتنمي��ة، ويجه���ض 
�جله��ود �لر�ض��مية و�ل�ض��عبية جتاه �لإ�ض��اح 
�لقت�ض��ادي و�لجتماعي �لذي ظّل حلماً ير�ود 
ماي��ني �ليمنيني ط��و�ل �لفرت�ت �ل�ض��ابقة، �إلى 
جان��ب ذل��ك ي�ض��كل �لف�ض��اد �أق��وى �لتهدي��د�ت 
�حلقيقي��ة لكل �لأنظمة �ل�ضيا�ض��ية و�ملنظومات 
�لب��اد  م��و�رد  ��ض��تنز�ف  يف  �لقت�ض��ادية 

�ل�ض��حيحة وحرم��ان خزينتها منه��ا، حتى جاء 
هذ� �لعدو�ن و�أخذ كل �ض��يء ت��اركاً �لباد على 
حافة �لهاوية فاقدة �مل��و�رد وفارغة �خلزينة، 
وقابعة حتى ح�ض��ار مطبق للع��ام �لر�بع على 

�لتو�يل.
�ض��عت دول �لعدو�ن �إلى ��ض��تغال �لو�ض��ع 
�ض��ماعة  �لف�ض��اد  م��ن  و�تخ��ذت  �لقت�ض��ادي، 
لذر�ئعه��ا �ملك�س��وفة وتهربه��ا من م�س��وؤوليتها 
جتاه ذلك، فلعبت بذريعة �لف�ض��اد دورً� خطريً� 
يف ت�ض��ويه �ملنظومة �لأخاقي��ة و�لقيمية د�خل 
�ملجتمع��ات و�إل�س��اقها ب��� "�أن�ض��ار �هلل" لتزيد 
��عد  من عمق �لأزمة وتد�عياتها على جميع �ل�ضُ

و�مل�ستويات.
بعد ث��ورة �ل� 21 من �ض��بتمرب، كانت �أهد�ف 
�للجنة �لثورية �لعليا �لنطاق يف �لإ�ض��احات 
و�لدفع بعجلة �لتنمية بعد �أن �أ�ض��قطت كل بوؤر 
�لف�س��اد �ملركزي��ة يف �ل�س��لطة، لكن تل��ك �لقوى 
�لوكيلة ��س��تعانت بالأ�س��لء بعد �أن عجزت يف 
متري��ر �ضيا�ض��اتها و�أجند�ته��ا بفرمل��ة �لثورة 
وو�أدها، فعادت م��ن جديد ومعها عدو�ن عاملي 
لتحرق �لباد وتنهب ثرو�تها ومو�ردها وتدفع 

بال�سعب �إلى �ملجاعة و�ملوت.
من��ذ م��ا يق��ارب �لعقدي��ن تف�س��ى �لف�س��اد يف 
ظل �لنظام �ل�ض��ابق حت��ى �نعك�ض على خمتلف 
ظ��ل  يف  و�خلا�ض��ة  �لعام��ة  �حلي��اة  مناح��ي 
غي��اب نظ��ام �لرقاب��ة و�ملحا�ض��بة، و�أ�ض��بحت 
�ض��بكات �لف�ض��اد و�ملح�ض��وبية ه��ي �لت��ي تدير 
�ل�ض��وؤون �لعام��ة للب��اد م��ا �أدى �إل��ى �ض��عف 

�لأد�ء �حلكوم��ي، ب��ل خلق قوى ف�ض��اد تتحكم 
يف �مل��و�رد �لعام��ة، وه��و ما �نك�ض��ف �ليوم مبا 
يعرف باملوظفني �لوهميني باأعد�د مهولة �ضكلت 
�ض��غطاً كبريً� عل��ى �مليز�نية �لعام��ة للدولة يف 
ظل بطالة كبرية وتردي م�ض��توى �خلدمات بل 

�نعد�مها يف بع�ض �ملناطق.
تب��دو �ملرحلة �ض��عبة و�لتحدي��ات كبرية يف 
طري��ق م�ض��روع �لدول��ة �ليمني��ة يف مث��ل هكذ� 
ظروف، لك��ن عزمية �ليمنيني وكف��اءة قيادتهم 

ل تاأل��و جه��دً� يف تنفي��ذ وترجم��ة �مل�س��روع يف 
ح��دود �ملتاح خ�ضو�ض��اً ومثل ه��ذه �مللفات من 
تهم وق�ض��ايا �لف�ض��اد تعمق �جلر�ح �ليمنية يف 
�لد�خ��ل ومته��د لق�ض��ايا مماثلة �ضي�ض��رع فيها 
ناف��ذون م�ض��تغلني ع��دم �لرقاب��ة و�ملحا�ض��بة 
ومعاقبة �ملتورطني، لذ� كان ل بد من �تخاذ هذ� 
�لإج��ر�ء �حلازم ليطول �لقانون كل من ت�ض��ّول 
له نف�ض��ه ��ضتغال م�ضالح �ل�ض��عب ومعاناتهم 

مالياً و�د�رياً.

ي��ح��م��ي ب��ي��د وي��ب��ن��ي ب����األخ����رى.. امل���ش���اط مي��ش��ط ال��ف��اس��دي��ن

ش�����ي�����ط�����ان�����ي�����ة ب���������وس���������ائ���������ل  غ��������اش��������م��������ة  ح���������������رب   .. ال�����������س�����������اں  ري������������������اح 
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أس�������������������راره.. ب������ك������ل  ب������ع������د  ي������ب������ح  ل��������ں   16 ال�����ك�����ي�����ل�����و 

التقري����������������������ر الق�����������������������ات�����������������ل ألرت��������������������ال الس����������������������اح����������ل!

إبراهيم الوادعي
خ��ال  �ل�ض��عبية  و�للج��ان  �جلي���ض  جن��ح 
�ليوم��ني �ملا�س��يني من يف ��س��تعادة �ل�س��يطرة 
على م�س��احات مهمة جد� جنوب منطقة �لكيلو 
16 يف �حلديدة، مكبدين عماء �لعدو�ن خ�ضائر 
كب��ري يف �لأرو�ح �ملع��د�ت، و�نته��ت بتحقي��ق 
هدف �لعملية �لهجومية يف تامني و��ض��ع ملحيط 
�خلط �ل�س��فلتي بكيل��و 16 وهو م��ا �أعلنه �أحد 
�ملجاهدي��ن �ل��ذي مل ينف�ض عنه غب��ار �ملعركة 
�لت��ي توزعت بني �للي��ل و�لنهار وفق �مل�ض��اهد 
�لت��ي بثه��ا �لإع��ام �حلرب��ي، وعمل��ت فيها كل 

�لقطعات �لع�ضكرية بتن�ضيق دقيق ومتقن.
لل�سيطرة على منطقة �لكيلو 16 وقطع �خلط 
�لإ�س��فلتي �لرئي�سي �لر�بط بني مدينة �حلديدة 
�ل�س��احلية و�لعا�س��مة �س��نعاء، و�سعت قوى 
�لع��دو�ن كاف��ة �إمكانياتها �لع�س��كرية، وجرى 
عل��ى  لاإ�ض��ر�ف  �أمريكي��ني  �ض��باط  ��ض��تقد�م 
�لعملية �لتي بد�أت مطلع �ضبتمرب �ملا�ضي بهدف 

�ل�ضيطرة و�لبقاء.
�أك��رث من �ض��هر وع�ض��رين يوم��ا �إل��ى �لآن مل 
يتحقق لقوى �لعدو�ن، ولاإمار�ت حتديد� �لتي 
فتح��ت خز�ئنها با ح�ض��اب، هدف �ل�ض��تقر�ر 
 16 �لكيل��و  منطق��ة  عل��ى  �ل�ض��يطرة  وتثبي��ت 
�ض��وى �ل�ض��تقر�ر غري �ملوؤمن يف قرى ومناطق 
�س��حر�وية جن��وب �خل��ط �لإ�س��فلتي، �تخذت 
منه��ا مر�ك��ز للق�س��ف �ملدفع��ي و�إي��ذ�ء حركة 
�مل��رور عل��ى �خل��ط �لإ�س��فلتي ب��ني �لكيل��و 8 

وجولة �ل�سفني بالكيلو 16.
ذروة �لعملي��ة �لهجومية �لكبرية �لتي قادها 
�ضباط �أمريكيون ومب�ض��اركة �إ�ضر�ئيلية جوية 
بطائ��ر�ت �ل��درون كان��ت يف �ل� 12 من �ض��بتبمر 
�ملا�ض��ي، وخ��ال هجوم ذل��ك �ليوم مب�ض��اندة 
مكثفة من خمتلف �أ�ضلحة �جلو �لتابعة لتحالف 

�لعدو�ن و�سلت بع�ض �لقطع �لع�سكرية لقو�ت 
�لعمالقة �مل�ض��كلة من خليط �جلماعات �ل�ضلفية 
ود�ع���ض و�لقاع��دة �إل��ى �خل��ط �ل�س��فلتي يف 
منطقة �لكيلو 10، قبل �أن تنكفئ وتتلقى و�حدة 
م��ن �أعظم �لهز�ئم يف �ل�ض��احل �لغربي ، وفقدت 
ق��و�ت �لعم��لء فيه��ا مئ��ات �لقتل��ى و�جلرحى 
وع�ض��ر�ت �لقادة بني �أركان حرب �للو�ء �لأول 
عمالق��ة عدن��ان �حلمادي �ملقرب م��ن �أبو زرعة 
�ملحرم��ى زعي��م د�ع���ض يف �ليمن وقائ��د �ألوية 
�لعمالق��ة �ل��ذي �نتقل ب�ض��فقة م��ع �لإمار�تيني 

للقتال يف �ضاحلهم يف �ل�ضاحل �لغربي.
خ��ال �لفرتة �ملمتدة بني �ل� 12 من �ض��بتمرب 
وحت��ى �ل� 20 من �أكتوبر تكبدت قو�ت �لعمالقة 
خ�ضائر ج�ض��يمة يف �ضفوف مقاتليها وجلهم من 
�ملحافظات �جلنوبية بعمليات ع�سكرية متنوعة 

ومتعددة.
�لتقرير �مليد�ين �لذي �أعدته جملة �لنيوزويك 
�لأمريكية عن معارك �ل�ضاحل �لغربي و�أ�ضارت 
فيه �إلى �أن �لقتلى و�جلرحى جميعهم من �أبناء 

�ملناطق �جلنوبية حيث يفدون على م�ضت�ضفيات 
�أعده��ا �لإمار�تي��ون يف �ملخا وعدن بالع�س��ر�ت 
جثث��ا و�أن�ض��اف �أحي��اء وفق تو�ض��يف �ملجلة 
�لأمريكي��ة، �لت��ي �أ�ض��ارت �إل��ى �أن �لإمار�تيني 
بعيدون ع��ن جبهات �لقتال مئات �لكيلو مرت�ت 
وهم يف مع�سكر�ت حممية باجلنود �ل�سود�نيني 
�لت��ي �نكفاأت حلر��س��ة �لق��و�ت �لإمار�تية بعد 

تعاظم خ�ضائرها �مليد�نية.
�لو��س��عة  �لأم���ض  عملي��ة  �إل��ى  وبالع��ودة 
وتاأمني م�س��احات و��سعة و�سيطرة على مو�قع 
للمرتزقة جن��وب �لكيلو 16، فاإن �لعملية تظهر 
بالإ�ض��افة �إل��ى عزمي��ة �ملقاتل��ني وحما�ض��تهم 
لتحرير �أر�س��هم، حرفية عالي��ة يف �لقيادة �لتي 
جنح��ت يف توظي��ف كل �مكانياته��ا م��ن وح��دة 
هند�ضة ت�ضللت �لى خلف مو�قع �لعدو وزرعت 
كمائ��ن متفجرة، وت�ض��اركت يف مر�ح��ل معينة 
من �لعملية مع �لقوة �ل�ضاروخية يف ��ضتهد�ف 

جتمعات �لعدو.
�مل�ض��اهد �لتي بثه��ا �لإعام �حلرب��ي �أظهرت 

للمرتزق��ة،  �آلي��ات  بتجم��ع  تنفج��ر  عب��و�ت 
وجتمعات ��ض��تهدفتها �ض��و�ريخ زلز�ل و�حد، 
وجمامي��ع م��ن �ملرتزقة تل��وذ بالف��ر�ر ل تلوي 
عل��ى زمائه��ا مم��ن وقع��و� يف كمائ��ن �جلي���ض 

و�للجان.
وم��ا �أك��د �ض��دمة �لتحال��ف جت��اه �لعملي��ة 
�لهجومي��ة �لتي ج��رى �لإعد�د لها و�لتح�س��ري 
�ضمن منطقة �ض��غرية هي حتت ر�ضده �لكامل 
على مد�ر �ل�ض��اعة، �إذ عمد �إلى ق�ض��ف جماميع 
�ملرتزقة �لفارين حتت �ض��غط �لهجوم �لو��ضع 

و�ملتكامل.
�إظه��ار  �ملجاه��دون  ليغف��ل  �مل�ض��اهد  ويف 
�لحتقار لل�سلح �لأمريكي و�لأيدي �لتي و�سع 
�لإع��ام �حلرب��ي  ي�ض��ور  فيه��ا، وبالولع��ات 
مقاط��ع لإح��ر�ق مدرع��ات �أمريكي��ة بع��د فر�ر 
عنا�س��ر �لعمالق��ة حافي��ني م��ن �ملو�ق��ع �لت��ي 
��ض��تعادها مقاتلو �جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية، 
تاركني �ل�س��لح �لأمريكي �لذي تدفع �ل�سعوب 

�خلليجية ثمنه عر�ضة للحرق بقد�حة.

منطقة �لكيلو 16 منطقة �سغرية مك�سوفه، 
لكن حج��م �لرتكي��ز لتحالف كبري ي�ض��م على 
ر�أ�ض��ه �لوليات �ملتح��دة �لأمريكية وربيبتها 
�إ�ضر�ئيل، ودول غنية كالإمار�ت و�ل�ضعودية، 
و�ضيطرة مطلقة من �جلو و�لبحر �لقريب من 
م��كان �لعملية �لهجومية �لتي �ض��نها جماهدو 
�جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية، جعل من عمليات 
�لدفاع �إجناز� ع�ضكريا �ضيدر�ض يف �جلامعات 
، و�ليوم يفاجوؤنا �جلي���ض و�للجان بالنتقال 
�إل��ى �ض��ن عملي��ات هجومي��ة بال�ض��كل �ل��ذي 
ر�أين��اه، ناط��ق �جلي���ض حت��دث ع��ن عملي��ة 
هجومي��ة �ض��نت من �أربعة حم��اور، وقطعات 
ع�ض��كرية متعددة ��ضرتكت فيها حتى جنحت 

يف حتقيق �أهد�فها .
حقيقة ل تز�ل �أمام �أ�ضر�ر عدة نتوق للك�ضف 
عنها يف هذه �حل��رب �لتي تتطور يوما بعد �آخر 
ل�س��الح �ملد�فع��ني و�ل�س��عب �ملحا�س��ر منذ ما 

يقرب من �أربع �سنو�ت.

مصباح الهمداني
بالتاأكيد �أنكم �ض��معتم ما �ض��معته منذ �أكرث من �ض��نة، فقد 
�ض��معت م��ن حملل��ني ع�ض��كريني �أجان��ب وع��رب وخايجة 

وحتى من قادة �ملرتزقة �ملحليني:
ب��اأن معرك��ة �حلدي��دة �ض��تكون �أ�ض��هل و�أ�ض��رع معرك��ة 
ولن ي�ض��مد )�حلوثيون( لأ�ض��ابيع.. ومما قالوه �أي�ض��ا باأن 

)�حلوثيني( ل قوة لهم �إل يف �جلبال...
ولاإن�ض��اف ف��اإن كام �ملحلل��ني و�ملرتزق��ة منطقي جد�؛ 
فاحلديدة �أر�ض منب�ضطة ويحت�ضنها �لبحر ب�ضريط �ضاحلي 
طويل، وبنظرة جمردة جند بارجات �أمريكا وعبيدها متخر 
عباب �لبحر ول تتوقف عن �لق�ض��ف، ويف �ل�ض��ماء ع�ض��ر�ت 
ب��ل مئ��ات �لطائر�ت �لت��ي ل تتوقف عن �لر�ض��د و�لق�ض��ف 
و�لتحلي��ق.. وم��ن �ملخ��ا و�خلوخ��ة تدخ��ل مئات ب��ل �آلف 
�ملدرعات حاملة ت�ض��كيلة م��ن �ملرتزقة �مل�ض��تاأجرين من كل 

�أ�ضو�ق �لعبيد يف �لعامل...
كان��ت كل �ملوؤ�ض��ر�ت و�لدلئ��ل و�ملعطي��ات تتح��دث ع��ن 
�نت�ضار كا�ضح للغز�ة ومرتزقتهم.. وما �إن بد�أ �لهجوم حتى 
تو�ل��ت قنو�ت �لعامل تعلن عن تقدم جحافل �ملدرعات حتت 
مت�ضيط �أ�ض��ر�ب �لطائر�ت و�أن �حلديدة �ضتكون حتت حكم 
عبيد �أمريكا خال �ضاعات.. ومن �مل�ضحك �ملبكي؛ �أن دويلة 
�لإمار�ت حددت �س��اعة �ل�س��فر و�أعلنت �لن�س��ر يف قنو�تها 

و�أنها �حتلت �مليناء و�ملطار...
وباملقاب��ل كانت �ض��وت �حلقيق��ة و�ض��ورة �لو�قع؛ قناة 
�مل�س��رية تك�سف �س��ري �ملعركة بال�سوت و�ل�س��ورة وكانت 
�ل�ض��م�ض تك�ضف حجم خ�ضائر �لغز�ة.. وكانت �ل�ضماء توثق 
�حلر�ئق �ملت�ضاعدة من �ملدرعات و�لتي ل تتوقف.. وتناقل 

�لعاملون خرب �متاأت م�ضت�ض��فيات ع��دن باجلرحى و�لقتلى 
و�ض��وهدت �لرمال وهي تبتلع �ملئ��ات من �جلنود �ملرتزقة.. 
وبعد �أ�ض��هر �أدركت دويلة �لإمار�ت �مل�ض��تنقع خا�ض��ة بعد 
�أن هل��ك �لكث��ري من �ض��باطها؛ فق��ررت �إبع��اد مرتزقتها من 
�لإمار�ت �ل�ضمالية عن �ملوؤخرة وو�ضعهم يف عدن.. ودفعت 
باأرخ���ض �ملرتزقة �إلى �لو�جهة ل�ض��تكمال �إج��ر�ء جتاربها 

�مل�ستمرة عليهم..
ومل تك��ن �أمريكا ببعي��دة عن �ملعركة، فطائر�تها تق�ض��ف 
وتر�ض��د وت�ض��لها �لتقارير من دويلة �لإمار�ت ومملكة بني 

�ض��عود باأن �لتقدم م�ضتمر و�أن �أرتال �مل�ضفحات و�ضلت �إلى 
حي���ض و�لدريهمي وكيلو 16 و��ض��تمرت �لرو�ي��ة تتكرر كل 
يوم، لكن �أمهم �أمريكا مل تعد تثق بهم؛ وقررت �إر�ضال فريق 
متخ�ض���ض من �ض��حيفة نيويورك تامي��ز �لأمريكية وخبري 
لر�ض��د �ملعركة من �أر�ض �لو�قع.. وبالفعل و�ض��لو� جبهات 
�ل�ض��احل وحتدث��و� مع ق��ادة وجرح��ى �ملرتزق��ة وخرجو� 
بتقري��ر مكت��وب وم�س��ور يج��ب �أن يق��ر�أه �أولئ��ك �لذين ل 
ي�ضدقون �إل �أمريكا، �أولئك �لذين قلنا لهم �إن يف �ليمن رجال 
فقال��و� �إنه �لتحال��ف، �أولئك �لذين قلنا له��م �أن �ليمن مقربة 

�لغ��ز�ة فقال��و� ل قبل لكم به��م، �أولئك �لذين قلن��ا لهم هناك 
�أ�ض��بال فقالو� �إمنا هم �أطفال، �أولئك �لذين قلنا لهم �ضمودنا 
�أب��دي فقال��و� �إمنا هي �أيام وحت�ض��م �ملعرك��ة، �أولئك �لذين 
قلنا لهم �ض��نحرق �لغز�ة بالطائر�ت �مل�ضرية فقالو� �إمنا هي 

�ألعاب �أطفال؛ 
عل��ى جمي��ع �ملهزوم��ني ق��ر�ءة وم�ض��اهدة تقري��ر فريق 
�ل�س��حيفة �لمريك��ي و�لذي جاء �س��ادما لأ�س��ياد �لغز�ة يف 

عقر د�رهم وللنعال و�لعبيد يف �مل�ضتنقع ب�ضكل �أكرب:
�ملدرع��ات  لأرت��ال  ومقاط��ع  �ض��ور�  �لتقري��ر  �أورد  لق��د 
�حلديث��ة عل��ى ط��ول �لطريق وق��د حتولت �إلى خ��ردة بعد 
تدمريه��ا و�إعطابه��ا.. وحتدث �لفريق مع قادة وع�ض��كريني 
فقالو� لهم �أنهم يو�جهون على �لأر�ض مقاومة �ضر�ض��ة ومن 
�جلو �لط��ري�ن �مل�ض��ري و�ل��ذي يباغتهم يف مو�قع ح�ضا�ض��ة 

وجتمعات �ضرية..
وحتدث �لتقرير على �أن غالبية �لقتلى من �جلنوبيني فيما 
�أبع��دت �لإمار�ت جنودها �إلى عدن وجعلت �ل�س��ود�نيني يف 

مع�سكر�ت بعيدة حلمايتهم..
ومما قاله بريقوري بيجن�ضون �أحد �خلرب�ء يف �لتقرير:

يف  ف�س��لت  �جلوي��ة  �لغ��ار�ت  م��ن  �س��نو�ت  �أن 
�إز�حة)�حلوثيني(..

وختاما:
لقد ر�هن �لأعد�ء على �أمريكا و�ضاحها وطائر�تها ور�هن 
�ليمني��ون على ثقته��م بربه��م وبقيادتهم وباأولئ��ك �لعظماء 
�لأ�ض��د�ء، فج��اءت �ملعجز�ت تل��و �ملعجز�ت من �لت�ض��نيع 
�حلرب��ي �إلى �لقوة �ل�ض��اروخية و�جلوي��ة و�لبحرية حتى 

�أ�ضبح �لعامل حائر� ومعرتفا؛ 
�أمام �ضمود و�ضرب وحكمة وب�ضالة رجال �ليمن..

فهل من مدكر.
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م��ن جه��ة �أخ��رى، تذه��ب حالي��اً �لعديد م��ن �لدعو�ت 
�لمريكي��ة �لد�خلي��ة، ملعاقب��ة �لريا���ض، )مقال ن�ض��رته 
�ضحيفة �لخبار بتاريخ 19ت�ضرين �لول �جلاري بعنو�ن 
… “(، وت�ض��من  ” دع��و�ت �مريكي��ة ملعاقبة �لريا�ض 
�ملقال �ملذكور ��ض��ارة لفتة �لى مطالبة �كرث من 40 نائبا 
�لرئي���ض تر�م��ب، بفر�ض عقوبات �ض��ارمة و�ض��املة على 
�ل�س��عودية، من �س��منها وق��ف �لدعم �لمريك��ي للعدو�ن 
�لذي تقوده �ململكة �ملذكورة �ض��د �ليمن، و�مل�ض��وؤول عن 
�لدمار و�لقتل و��ضتهد�ف �لأطفال و�ل�ضيوخ يف هذ� �لبلد.

ه��ذ� يف �ل�ضيا�ض��ة، �أما يف �لعام �لجنب��ي، و�لذي نقل 
موؤخرً� وب�ض��كل لفت، بع�ض �ملعطيات �لع�ضكرية �ملوثقة 
بال�س��ور من �مليد�ن �ليمني، جاءت �مل�ساهد �لتي ن�سرتها 
�س��حيفة “نيوي��ورك تامي��ز” ونقلتها عنه��ا بالأم�ض قناة 
�آليات حتالف  “�مل�س��رية” �ليمنية، حول رت��ل مدمر من 
�لع��دو�ن عل��ى �ليم��ن على طري��ق رئي�ض��ية يف �ل�ض��احل 
�لغرب��ي، لتدف��ع �أغل��ب �ملتابع��ني و�ملحللني نح��و ترقب 
حت��ول ما يف �ملوق��ف �لدويل، لل�ض��غط باجت��اه وقف هذه 
�حل��رب �لعبثية عل��ى �ليمن، فكيف ميكن �ل�ض��تنتاج من 

ن�ضر تلك �مل�ضاهد �أن هناك �مكانية لهذ� �لتحول؟
يف در��سة ع�سكرية فنية ملا ن�سرته �ل�سحيفة �لمريكية 

�ملذكورة، ميكن معاينة ما يلي:
يتقدم عل��ى طريق  لرت��ل  تابع��ة  ��رة  �ملَُدَمّ – �لآلي��ات 
رئي�ض��ي على �ل�ض��احل �لغرب��ي، وهي عبارة ع��ن ناقات 
جن��ود مدرع��ة م��ن �لنوع �حلدي��ث، كانت تب��دو منتظمة 
بامل�ضافات وبتن�ضيق توزيعها، بطريقة توحي باأنها تابعة 
جلي���ض �أجنبي �أو بقي��ادة و�د�رة غرفة عملي��ات �أجنبية 

حمرفة، ولي�س��ت تابع��ة لوحد�ت �ملرتزق��ة �أو للوحد�ت 
�ليمنية �لتابعة لهادي �أو للمجموعات “�ملت�سددة”.

– �آلي��ات �لرت��ل مدم��رة بث��اث مناذج من �لأ�ض��لحة 
�لنوعي��ة، منه��ا ب�س��و�ريخ موجهة �أو باأ�س��لحة م�س��ادة 
لاآلي��ات م��ن �لن��وع �ملتط��ور، �أظهرته��ا ��ض��ابات بع�ض 
�لآلي��ات يف مقدمته��ا، مع تدم��ري متو�ض��ط وحريق يحيط 
مبكان �ل�ضابة، و�أظهرت ��ضابات بع�ض �لآليات �لأخرى 
باأبر�جها باأنها ��س��تهدفت من �جلو ب�سو�ريخ موجهة من 
طائرة م�ض��رية، و�أظهرت ��ضابات بع�ض �لآليات بقذ�ئف 
مدفعي��ة مي��د�ن دقيقة �لتوجي��ه، وذلك ميكن ��ض��تنتاجه 
م��ن تدمري وتبع��رث �أج��ز�ء �ض��لبة خارجية م��ن �لآليات 
�مل�ض��تهدفة، وم��ن توزع �ل�ض��ظايا بطريقة مركزة و�ض��به 
د�ئرية على ج�ضم �لليات، مما يدل على �ضقوط �أغلب تلك 

�لقذ�ئف على م�ضافة قريبة جدً� من �أهد�فها �ملتحركة.
– مل يتط��رق �لع��ام �حلربي �ليمني �أو �أية و�ض��ائل 
�ع��ام �أخ��رى عن ه��ذ� �ل�ض��تهد�ف موؤخرً�، �أي لب�ض��عة 
�أيام �ض��ابقة، و�لو��ض��ح �أن عملية �ل�ضتهد�ف قد ح�ضلت 
يف وق��ت �ض��ابق، تع��ود �ل��ى �إح��دى حم��اولت �لتحالف 
�لتق��دم عل��ى �ل�ض��احل �لغرب��ي نح��و مط��ار �حلدي��دة يف 
�ملعركة �مل�ض��هورة خال �ضهري حزير�ن ومتوز من �لعام 
�حلايل، �أو منذ ب�ضعة �أ�ضابيع يف حماولة حتالف �لعدو�ن 

�لتقدم نحو �لكيلو 16 �ضمال �ضرق �حلديدة.
هذ� يف �ملعاينة �حل�ضية لطريقة �ل�ضتهد�ف ويف �ملفارقة 
�للفت��ة لتاريخ ح�س��وله، لتاأتي عملية ت�س��وير �مل�س��اهد 
بطريقة حمرتفة، من خال �أخذ �ل�ضورعرب زو�يا خمتلفة 
تظهر �أغلب �ل�ضابات وتنوعها، وكاأنها مق�ضودة بطريقة 

لت�ضيء على فعالية �لكمني �و �ل�ضتهد�ف �لو��ضع للرتل .
��ض��تناد� للمعطي��ات و�لوقائع �ملذكورة �ع��اه ، ميكن 

��ضتنتاج ما يلي :
�أوًل: جاءت �ل�س��تعانة ب�س��ور وم�ساهد �سابقة لآليات 
تابعة للتحال��ف، �أظهرتها ُمدّمرة بطريقة فعالة وحمكمة، 
ه  لتعطي فكرة �أن ما رمت �ليه �ل�سحيفة و�د�رتها و�ملوِجّ
�حلقيقي ل�ضيا�ض��تها، هو �لت�ض��ويب على خ�ض��ائر حتالف 
�لعدو�ن �ساحب �لمكانيات �لع�سكرية �للفتة يف معركته 
عل��ى �ليم��ن، وب��اأن هذه �حل��رب �لتي يخو�س��ها لي�س��ت 
حرب��اً �ض��هلة وهي من �ل�ض��عوبة مب��كان، ل ميكن جتاوز 
تد�عياته��ا، عل��ى �لق��ل يف جم��ال �خل�ض��ائر و�ل�ض��ابات 

�جل�سدية و�ملادية يف �لعتاد �ملتطور.
ثاني��اُ: �ختيار �إظه��ار طريقة ��ض��ابات �لآليات بطريقة 
فعال��ة، بعدة من��اذج م��ن �لأ�ض��لحة �لنوعي��ة، وبطريقة 
حمكم��ة تدل ع��ن حرفية تكتيكية متمي��زة يف �ختيار بقعة 
�مل��وت �أو بقع��ة �لروع لتنفي��ذ �لكمني، يعطي ر�س��الة جد 
ح�ضا�ض��ة �أن �جلي���ض و�للجان �ل�ض��عبية �ليمنية يقاتلون 
بطريق��ة حمرتف��ة، وميلك��ون �أ�ض��لحة وقدر�ت ع�ض��كرية 

نوعي��ة، وه��ذ� �أي�س��اً ي�س��ب يف م�س��لحة �لفك��رة �مل��ر�د 
�إظهاره��ا للر�أي �لع��ام �لدويل و�لقليم��ي، و�لتي تتمحور 
حول عبثية هذه �حلرب و�ن�ض��د�د �لأفق لها، و��ض��تحالة 
�لنت�ض��ار فيها على وح��د�ت �جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية 

�ليمنية.
من هنا ميكن فهم تز�من ما ن�ض��رته �ضحيفة “نيويورك 
تاميز” �لمريكية ، و�لذي يوؤ�ضر ب�ضكل دقيق عن م�ضتوى 
وم�ض��ار �لعمليات �لع�ض��كرية يف �ليمن، مع �ل�ض��غوطات 
�لدولي��ة و�لأمريكية على �ل�ض��عودية، عل��ى خلفية مقتل 
�خلا�ض��قجي و�أي�ض��ا على خلفية م�ض��وؤوليتها عن �حلرب 
على �ليمن، وما تخلفه هذه �حلرب من قتل ودمار وجر�ئم 
�ض��د �لن�ضانية و�ضد �لقو�نني �لدولية ب�ضكل عام، وحيث 
ل ميك��ن ع��زل �لهدف م��ن تقري��ر “نيوي��ورك تاميز” عن 
�ل�سيا�س��ة �لعلمي��ة �لمريكي��ة، و�ملوجهة م��ن وكالت 
�ل�ض��تخبار�ت �ملركزي��ة بطريق��ة غ��ري مبا�ض��رة، ميك��ن 
�ل�ض��تنتاج برتقب حت��ّول ما يف �ملوقف �ل��دويل و�ملدعوم 
من �لد�خل �لمريكي، نحو �ل�ض��غط لإيقاف �حلرب على 

�ليمن يف �لقريب من �ليام.
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منصور البكالي
ح��ّذر قائ��ُد �لث��ورة �ل�ض��يد/ عبد�ملل��ك ب��در 
�لدين �حلوث��ي من �حلرب �لناعمة وتد�عياتها 
عل��ى �ض��عبنا �ليمني، د�عي��اً �خلطب��اَء و�لآباَء 
و�لرتبوي��ني و�لإعاميني و�ملثقف��ني �إلى �لقيام 
ّططاتها  بدورهم �لفاعل يف مو�جهة و�إف�ض��ال خُمَ
�مل�ض��تهدفة ل�ض��عبنا �ليمن��ي و�أمتن��ا �لعربي��ة 

و�لإ�سلمية.
للأ�سف، لقت تلك �لتحذير�ت تفاعًل حمدودً� 
وموؤقتاً يف �لأو�ضاط �ل�ضعبية ومن قبل �جلهات 
�لر�ض��مية و�ملخت�ض��ة دون معرفتنا لاأ�ضباب، 
مم��ا دفعن��ا �إلى تذك��ر ما ج��اء يف خط��اب قائد 
�لثورة، ودعوتنا للقيادة �ل�ضيا�ض��ية و�جلهات 
�ملخت�ضة ب�ض��رعة تفعيل ذلك يف بر�مج وخطط 
عم��ل تب��د�أ م��ن مر�ك��ز �لدر��ض��ات و�لبحوث، 
وو�ض��ائل �لإع��ام ووز�رة �لرتبي��ة و�لتعليم، 
وز�رة  �لع��ايل،  �لتعلي��م  وز�رة  �إل��ى  ��اَفًة  �إ�ضَ
اَفًة �إلى �ضرورة تفعيل  �لأوقاف و�لإر�ضاد، �إ�ضَ

�لرقابة �لأ�سرية، و�ملدر�سية و�ملجتمعية.
وم��ن ه��ذ� �ملنطل��ق ميكنن��ا �لإ�ض��ارة �إل��ى 
بع�ض من مظاه��ر �حلرب �لناعمة �لتي حتاول 
��ضتهد�ف قيمنا ومبادئنا �ل�ضامية، وجمتمعاتنا 
�ملحافظة، ومنها بع���ض �لإجر�ء�ت للمنظمات 
�مل�ض��اعد�ت  تق��دمي  يف  �لفاعل��ة  �لإْن�َض����انية 
ب��دء  من��ذ  �ل�ض��حي  �لقط��اع  يف  �لإْن�َض����انية 
�لعدو�ن و�حل�ضار، وو�ضلتنا عدٌد من �ضكاوى 

�ملو�طن��ني، عن بع�ض �لتع�ض��فات �مل�ض��تهَدفة 
للقي��م و�ملب��ادئ و�لع��اد�ت و�لتقالي��د �ليمنية 
�ملحافظ��ة بحقه��م يف مر�ك��ز منّظمات �ل�س��حة 
�لعاملية، ومنها منظمة �سوى �لتغذية، ومنظمة 

مكافحة �لكولري�.
وبالعودة �إلى بع�ض مظاهر �حلرب �لناعمة 
و�ملخ��در�ت،  �لكح��ول  تعاط��ي  �نت�ض��ار  يف 
اَفًة �إلى  و�لغتيالت يف �ملحافظات �ملحتّلة، �إ�ضَ
�نت�ض��ار ظاهرة �حِلاق��ات �ل�ض��بابية �خلليعة 
و�رت��د�ء بع���ض �مللب�ض �ملحاكي��ة للغرب بني 
�أو�ض��اط �أبنائن��ا، وما يجري م��ن ُعري ورق�ض 
َوحف��ات  �لأعر����ض  �ض��الت  د�خ��ل  فا�ض��ح 

�لن�ساء.
��اَفًة �إلى �لعاقات �ملفتوحة عرب �ض��بكات  �إ�ضَ
�لتو��ض��ل ب��ني �أبنائن��ا وبناتنا د�خ��ل �ملعاهد 
���ة، و�لأغاين  و�جلامع��ات �حلكومي��ة و�خَلا�ضَّ
�لهابط��ة و�لفاح�ض��ة على و�ض��ائل �ملو��ض��ات 
وحاف��ات نق��ل �لط��اب و�لطالب��ات، ودخ��ول 
�ض��بابنا َو�ض��اباتنا يف عامل �لنرتنت دون وعي 
�لقن��و�ت  وفت��ح  �س��ليمة،  ورقاب��ة  وب�س��رية 
�ملوّجه��ة  �ملاجن��ة،  و�لإذ�ع��ات  �لتلفزيوني��ة 
دور  و�ض��عف  ومبادئن��ا،  قيمن��ا  ل�ض��تهد�ف 
و�ملنتزه��ات  �حلد�ئ��ق  يف  �لر�جل��ة  �ل�ض��رطة 

�لعامة.

وعل��ى �إثر ذل��ك تو�ّض��عت �ض��بكات �جلرمية 
�لو�لدي��ن،  وعق��وق  �ملخ��در�ت،  وتعاط��ي 
و�لت�س��رد عن �ملد�ر���ض و�جلامع��ات و�لتقليد 
�لأعم��ى ل��كل م��ا ه��و غري��ٌب عل��ى جمتمعن��ا 
و�أَْخ��َاقنا وقيمنا �ملحافظة يف �أو�ضاط �ضريحة 

�ل�ضباب.
��ض��رت�تيجية  �إل��ى  حتت��اُج  �ملظاه��ُر  ه��ذه 
ة ناعمة  ملحاربته��ا و�لنتق��ال �إل��ى بن��اء ُق�����َوّ
تنع���ُض �لقي��م و�ملب��ادئ �لجتماعية ل�ض��عبنا 
�ليمن��ي وتقدمها ب�ض��ورتها �حلقيقية كنموذج 
�ملج��اورة،  �ل�ض��عوب  �إل��ى  ت�ض��ديره  ميك��ن 

فتو�كب قوتنا �ل�ضلبة لقوتنا �لناعمة.
و�أُيّ جتاُه��ٍل لتاأث��ري �حل��رب �لناعم��ة عل��ى 
جمتمعاتن��ا، مع ��ض��تمر�ر �لإف��ر�ط يف �لرتكيز 
ة �ل�ض��لبة، �ضيقوُدها �إلى نتائَج  على دور �لُق���َوّ
كارثيٍة بعيدة �ملدى ي�سعب تفاديها وتد�ركها.
و�إز�ء هذ� �لو�ضع �حلرج بات من �ل�ضروري 
�إيجاُد حكومة قوي��ة وو�عية بخطورة �ملرحلة 
يف  �لنظ��ر  �إع��ادة  ت�س��تطيع  وح�سا�س��يتها، 
�ل�ض��رت�تيجيات و�ل�ضيا�ض��ات �لقدمي��ة �لت��ي 
�أثبت��ت ف�ض��لها، عل��ى �أن يكون هناك ��ض��تعد�د 
جدي��دة  و�ضيا�ض��ات  ��ض��رت�تيجيات  لتبّن��ي 
تن�ض��جم م��ع حاجة �ض��عبنا وحج��م �لتحديات 
�مل�س��تويات  خمتل��ف  عل��ى  يو�جهه��ا،  �لت��ي 

لناأ�ض���َض ملرحل��ة  �لع�ض��كرية و�لقت�ض��ادية.. 
ة ناعمة  ًة �ض��لبًة عاقل��ة، وُق���َوّ منل��ُك فيها ُق���َوّ
جاذب��ة تر�ض��م مع��امل �لطري��ق نحو م�ض��تقبٍل 

�أف�ضل لأجيالنا.
لذل��ك عل��ى �لقي��ادة �ل�سيا�س��ية -�إن توفرت 
لديه��ا �لإر�دة �ل�س��ادقة يف حمارب��ة �حل��رب 
ة ناعمة تناف�ضية  �لناعمة و�حل�ض��ول على ُق���َوّ
وموؤث��رة- �أن تب��د�أ �ض��ريعاً باإ�ض��اح عو�م��ل 
�ل�ض��عف �لد�خلي��ة �لت��ي توؤث��ر عليه��ا �ض��و�ء 
يف م��و�رد قوته��ا �لناعم��ة �أو قوته��ا �ل�ض��لبة، 
وطريق��ة �لتعاطي بالقوتني يف �مليد�ن �لد�خلي 

و�خلارجي.
فعلى �مل�ضتوى �لد�خلي نحتاُج �إلى مو�جهة 
�حل��رب �لناعم��ة م��ن خ��ال �نعا���ض مقومات 
و�ملب��ادئ  بالقي��م  �ملتمثل��ة  �لناعم��ة  قوتن��ا 
و�ل��رت�ث �ليمني يف �ملج��الت �لفنية و�لثقافية 
��اَفًة �إلى �إبر�ز ماحم �لبطولة  و�حلرفية..، �إ�ضَ
�لتي ي�ضّطرها �ضعبنا �ليمني �لعظيم يف مو�جهة 
�لعدو�ن ع��رب �لكثري من رموز �جلي�ض و�جلان 
�ل�ضعبية �لذي قدمو� درو�ض��اً عظيمًة وم�ضاهَد 
تق�س��عر منه��ا جل��ود �لأع��د�ء و�ملتابع��ني، يف 
�ض��جاعتهم و�ض��مودهم وثباتهم و�إْن�َض����انيتهم 
وتعاملتهم مع �لأ�س��رى عرب فعاليات وندو�ت 
اَفًة �إلى ما قدمه �ل�ضعب �ليمني من  ثقافية، �إ�ضَ

�إبد�ع وموروث ثقايف وفن��ي لاأجيال �ملتعاقبة 
كاإنت��اج �لزو�م��ل �حلما�ض��ية و�ل�ض��عر �ملقاوم 

باأنو�عه �ملختلفة.
�أما على �مل�ضتوى �خلارجي يجُب على �لقيادة 
�ل�ضيا�ضية �لهتماُم بالتعليم �جلامعي وتطويره 
وتعدد �لتخ�ض�ض��ات �لتي يبتعث �أبناء �ض��عبنا 
لتعلمها يف �خلارج، و�إك�ض��اب جامعاتنا �لقدرة 
يف  �جلامع��ات  عل��ى  و�لتف��وق  �لتناف���ض  عل��ى 
��اَفًة �إل��ى تطوير �لقطاع �ل�ض��حي  �ملنطق��ة، �إ�ضَ
و�لرتقاء مب�ض��توى خدماته �ملقدمة للمو�طن، 
وتطوي��ر مه��ار�ت ك��و�دره، و�ض��ر�ء �لأجه��زة 
و�ملعد�ت �لطبية غري �ملوجودة؛ لنجنب �ضعبنا 
�ليمني عنا �ل�ضفر للعاج يف �خلارج و�لجنذ�ب 
ّططاته  لثقافاته، و�لذوبان يف بوتقته وتنفيذ خُمَ

و�أهد�فه �ل�ستعمارية.
ول��ن يكون لن��ا ذلك ما مل ننع���ض قيَم �حلرية 
و�لعد�ل��ة و�مل�ض��او�ة بني �أبناء �ض��عبنا �ليمني 
ونح��ارب ُك���ّل مظاهر �ملح�ض��وبية و�لو�ض��اطة 
�لقط��اع  ون�ض��ّجع  و�ل�ض��تحو�ذ،  و�لر�ض��وة 
ة ناعم��ة  �خلا���ض، فنتمك��ن م��ن �ض��ناعة ُق�����َوّ
قادرة على مو�جهة �حلرب �لناعمة ومهاجمتها 
و�لتغُلّ��ب عليها من خال �ض��د �أنظار �ل�ض��عوب 
ة  نحو �ضعبنا �ليمني �لذي تغّلب على �أقوى ُق���َوّ
ع�ض��كرية يف �لأر�ض وغري ُك�ّل �ل�ض��رت�تيجيات 

مل�ضلحته خال ما يقارب �أربع �ضنو�ت.
فنح��ن �أقوي��اء ب��اهلل وكتاب��ه و�أْع��ام �لهدى 
و�لقي��م و�ملب��ادئ �ليمنية �لأ�ض��يلة وينق�ض��نا 

ة و�إنعا�ضها. �لعودة �إلى تلك �لُق���َوّ

مظاهُر احلرب الناعمة.. وسبُل مواجهتها

هل بدأ التحول الدولي نحو الضغط إليقاف احلرب على اليمن؟
بقلم / شارل أبي نادر

يركز حاليا املوقف ال��دويل ذو الطاب��ع االوروبي ال�صبغ��ة، واملتمايز عن 
االدارة االمريكي��ة بقي��ادة الرئي���س دونالد ترام��ب، لناحي��ة الت�صويب على 
م�صوؤولي��ة ال�صعودي��ة كدول��ة ونظ��ام، ع��ن مقت��ل ال�صح��ايف ال�صع��ودي جمال 
اخلا�صقج��ي واخف��اء جثته بطريق��ة غري ان�صاني��ة، كما وت�صغ��ط بع�س هذه 

الدول االوروبية، الإجراء حتقيق دويل �صفاف يف الق�صية.



الخميس 25/  10 /  2018م الموافق 16 صفر 1440ه�  العدد )287(6

جا�ض��ن  �لكن��دي  �ل��وزر�ء  رئي���ض  ق��ال 
ترودو، �ن بلده �س��تعيد �لنظر يف �س��فقات 
م��ع  وقعته��ا  �لت��ي  �ل�س��خمة  �لأ�س��لحة 
�ل�ض��عودية بعد مقتل �ل�ض��حايف �ل�ض��عودي 
يف  ب��اده  قن�ض��لية  يف  خا�ض��قجي  جم��ال 

�إ�ضطنبول.
و�أ�ض��اف ترودو يف مقابل��ة تلفزيونية �أنه 
ل ي�ض��تبعد �أن تلغي باده �ضفقات �لأ�ضلحة 
م��ع �لريا���ض، لفت��ا �ل��ى �ن  ب��اده تعتزم 
"�لدف��اع دوما عن حقوق �لإن�ض��ان، مبا يف 

ذلك مع �ل�ضعودية".

ورد� عل��ى �ض��وؤ�ل عم��ا �إذ� كان��ت كن��د� 
�ض��تبقي عل��ى �ض��فقة �لت�ض��ليح �ل�ض��خمة 
�ملربم��ة بينه��ا وب��ني و�ل�س��عودية و�لتي 
تق�ض��ي ب�ض��ر�ء �لريا�ض مدرع��ات خفيفة 
من �أوتاو� بقيم��ة 9،9 مليار�ت يورو، قال 
ت��رودو �إنه "يف هذ� �لعقد هناك بنود يجب 
�تباعه��ا يف م��ا يخ�ض طريقة ��ض��تخد�م ما 
نبيعه لهم"، و�أ�ض��اف "�إذ� مل يتبعو� هذه 
�لبنود فم��ن �ملوؤك��د �أننا �ض��نلغي �لعقد"، 

بح�سب "فر�ن�ض بر�ض".
يذك��ر �أن �ل�ض��حايف �ل�ض��عودي �ملعروف 

�ل�س��عودية  للحكوم��ة  �لناق��دة  بكتابات��ه 
ب�س��حيفة "و��ض��نطن بو�ض��ت" �لأمريكية، 
�ختفى بعد دخوله �إلى �لقن�ضلية �ل�ضعودية 
يف �إ�ض��طنبول يف �لث��اين من ت�ض��رين �لأول/

�أكتوبر �حلايل، ومل يظهر بعد ذلك.
وبع��د �أكرث من �أ�ض��بوعني عل��ى �ختفائه، 
ورغ��م �إن��كار �لريا���ض �لأويل، فق��د �أق��ّرت 
�ل�ض��لطات �ل�ض��عودية يوم �ل�ض��بت �ملا�ضي 
مبقت��ل خا�ض��قجي؛ وعلل��ت ذلك ب��� "وقوع 
�ض��جار بين��ه وب��ني متو�جدين بالقن�ض��لية 

�ل�ضعودية يف �إ�ضطنبول".

متابعات صحفية

متابعات صحفية

معاريف: التحالف العربي اإلسرائيلي 
أصبح أكثر علنية!

ن�ضرت �ضحيفة معاريف �لإ�ضر�ئيلية، م�ضاء يوم �أم�ض 
�ل�ض��بت، تقريرً� تف�ض��يلياً تطرقت فيه �ل��ى �لتحالف بني 
�أنه  "�إ�ض��ر�ئيل" وبع�ض �لدول �خلليجية حيث ك�ض��فت 
�آخ��ذ يف �لتق��دم، بدءً� من �لت�ض��الت �ل�ض��رية يف �لقطاع 
�خلا���ض، حتى �أ�ض��بحت �أك��رث علنية رغم �أنه��ا ل تز�ل 
حت��ت رعاية �ملنتدي��ات �لدولية �أو عل��ى هام�ض �ملحافل 

�لدولية.
وتابع��ت �ل�س��حيفة �لعربية "ه��ذ� �لأ�ض��بوع ، �لتقى 
رئي���ض �أركان �جلي���ض "�لإ�س��ر�ئيلي” غ��ادي �إيزنك��وت 
م��ع نظريه �ل�ض��عودي �جل��ر�ل فيا���ض �لرويل��ي، على 
هام�ض �جتماع لع�سر�ت روؤ�ساء �لأركان من جميع �أنحاء 

�لعامل".
وك�س��فت �أنه يف �ل�سهر �ملا�سي، "�ضارك رئي�ض �ملو�ضاد 

يو�ض��ي كوهني يف موؤمتر دويل يف نيويورك، ح�ضره وزير 
�خلارجية �ل�ض��عودي عادل �جلبري وكبار �لدبلوما�ضيني 
م��ن �لإم��ار�ت و�لبحري��ن و�ليم��ن، وم��ن �ملحتم��ل جدً� 
�أن كوه��ني عق��د خ��ال زيارت��ه �جتماع��ات �ض��رية م��ع 

دبلوما�سيني عرب".
وقال��ت �أي�س��اً �أن "�إ�ض��ر�ئيل" تو��ض��ل �مل�ض��اركة يف 
فرق��ة عم��ل دولي��ة خا�ض��ة تعم��ل يف �لأردن، ويت�ض��ارك 
�أع�ض��اوؤها معلوم��ات ��ض��تخبارية وتتع��اون يف �ملج��ال 
تتاأل��ف  �ل�س��ر�ئيلية  �ل�س��حيفة  وبح�س��ب  �لع�س��كري. 
فرق��ة �لعم��ل �لدولي��ة من ممثلني ع��ن �لقو�ت �خلا�ض��ة 
وموظف��ي �ملخاب��ر�ت م��ن 21 دول��ة، مبا يف ذل��ك �لأردن 
و�أمريكا و�أملانيا وبريطانيا وفرن�سا و�إيطاليا و�ل�سعودية 

و�لإمار�ت وم�ضر وغريها

كندا تعيد النظر في صفقات األسلحة الضخمة مع السعودية

نيويورك تاميز ترصد اخلطوط األمامية 
للحرب السعودية الغير مرئية في اليمن

قالت �س��حيفة “نيويورك تاميز” �لأمريكية �أن �أزمة مقتل �ملعار�ض جمال خا�ض��قجي يف �لقن�ض��لية �ل�ضعودية قبل 
��ض��بوعني جعلت �لعامل ينتبة للحرب �لتي تقودها �ل�ض��عودية يف �ليمن لأكرث من ثاث �ض��نو�ت، و�لتي  �أ�ض��فرت عن 

مقتل �لآلف من �ملدنيني، وخلق ما ت�ضميه �لأمم �ملتحدة �أ�ضو�أ �أزمة �إن�ضانية يف �لعامل.
ويف تقرير للكاتب ديلكان و�ل�ض فاإن ويل  �لعهد �ل�سعودي  �ملتهور حممد بن �سلمان، �لذي يخ�سع للتمحي�ض ب�ساأن 
ق�ض��ية خا�ض��قجي  يو�جه �ليوم ح�ض��ابات عنيف��ة ملتابعته �حلرب يف �ليمن، وه��و ما �أعتربه كارثة �أخرى لل�ضيا�ض��ة 

�خلارجية للمملكة �ل�ضعودية، وكارثة لأ�ضد دول �لعامل �لعربي فقر�.
خ��ارج �ليم��ن، مت جتاه��ل �حلرب �لكارثية �إلى حد كبري منع �ل�ض��عوديون �ل�ض��حفيني �لأجانب من �ض��مال �ليمن، 
و�لذي يعد م�ضرحا لأكرب فظائع �لهجوم �جلوي و�لتجويع �لأعمق، كما دعم �لأمريكيني  حملة �لتحالف �لذي تقوده 
�ل�ضعودية بالذكاء و�لقنابل و�لتزود بالوقود، مما �أدى �إلى �تهامات بالتو�طوؤ يف جر�ئم حرب حمتملة وفقا لل�ضحيفة.
من��ذ يونيو �ملا�ض��ي تركزت �حلرب على ميناء �حلديدة على �لبحر �لأحمر ور�ض��دت �ل�ض��حيفة يف زيارة لها هذ� 

�ل�ضهر �إلى �ضاحة �ملعركة عند بو�بات �ملدينة ما تبدو� عليه حرب �لأمري حممد عن قرب.  

الواشنطن بوست: هل كانت احلكومة األمريكية على 
علم باستئجار اإلمارات شركة  لقتل قادة في اليمن؟

ن�ض��رت �ضحيفة »�لو��ض��نطن بو�ضت« حتليًا عن �ملعلومات �لتي ك�ضفها حتقيق �ض��حفي �أجر�ه موقع بزفيد �لأمريكي حول ��ضتئجار دولة �لإمار�ت 
مرتزقة �أمريكيني لتنفيذ عمليات �غتيال �ضد قادة �ضيا�ضيني و�ضخ�ضيات دينية يف �ليمن.

وناق���ض �لتحلي��ل فر�ض��ية م��ا �إذ� كانت �حلكومة �لأمريكية على علم با�ض��تئجار دولة �لإمار�ت قو�ت خا�ض��ة من �ض��ركة »جمموع��ة عمليات �لرمح« 
وتت�ضكل هذه �لقو�ت من قد�مى �ملحاربني و�لحتياطيني �لأمريكيني �لآخرين.

ويذهب �لتحليل �إلى �أنه يف حال معرفة �حلكومة �لأمريكية بهذه �ل�ض��فقة و�ملهمة �لتي تنفذها قو�ت ل�ض��الح بلد �آخر فاإن ذلك �ض��يجملها �مل�ض��وؤولية 
و�ضيجعلها عر�ضة للم�ضاءلة �لقانونية، وهو يعطي �إ�ضارة للمت�ضررين وذوي �ضحايا �لغتيالت �لتي �ضهدتها مدينة عدن خال �لفرتة �ملا�ضية للتحرك 

مل�ساءلة �حلكومة �لأمريكية.

و��س��لت �ل�س��حف �لأمريكي��ة و�لربيطاني��ة 
�نتقاد�تها ودح�ض��ها للرو�ية �لتي �ضاقها �لنظام 
�ل�ض��عودي حول مقتل جمال خا�ض��قجي على يد 
فريق �أمني �ضعودي يف قن�ضلية باده با�ضطنبول 

مطلع �ل�سهر �جلاري.
و��ض��نطن  �ض��حيفة  قال��ت  �لإط��ار  ه��ذ�  ويف 
بو�ض��ت �لأمريكية يف مقال �أعدته �لكاتبة جينفري 
روبني: “�إن �ل�سعودية وبعد 17 يوما من رف�ض 
�لعرت�ف بامل�ضوؤولية عن �لقتل �ملروع لل�ضحفي 
خا�ض��قجي �أ�ض��درت رو�ية م�ض��حكة تفي��د باأنه 
ت��ويف �أثناء �ض��جار وع��ر�ك د�خل �لقن�ض��لية يف 

��ضطنبول”.
�لربيط��اين  �لكات��ب  ق��ال  مت�ض��ل  �ض��ياق  ويف 
�ض��حيفة  ن�ض��رته  مق��ال  يف  وينت��ور  باتري��ك 
�لغارديان �ليوم: “�إن قادة �ل�سعودية يحاولون 

غ�ض��ل �أيديهم من دم خا�ضقجي باإلقاء �للوم على 
ع��دد من رجال �ملخابر�ت ولك��ن يبدو �أن ر�ئحة 

�لدماء �ضتبقى على �أيديهم”.
و�أ�ض��اف وينتور: “�إن تر�م��ب بد� متذبذبا يف 
موقفه �إز�ء �لتف�ض��ري �ل�ضعودي ملقتل خا�ضقجي 
حيث و�ض��ف ذلك �لتف�ض��ري ت��ارة باأن��ه �أكاذيب 
وتارة �خرى باأن له م�ضد�قية ولكن بد� و��ضحا 
متاما من ت�ض��ريحاته �أن وقف مبيعات �ل�ض��اح 

لل�سعودية لي�ض مطروحاً على �لطاولة”.
بدوره��ا قالت �س��حيفة �لغارديان �لربيطانية 
يف مق��ال �آخر بعنو�ن “مقتل خا�ض��قجي يف�ض��ح 
�عتم��اد �إد�رة تر�م��ب عل��ى �ل�س��عوديني”: �إن 
مقت��ل خا�ض��قجي ج��اء يف وقت تكون في��ه �إد�رة 
تر�م��ب �أك��رث �عتم��اد� عل��ى �لريا���ض لنج��اح 

�ضيا�ضتها �خلارجية و�لد�خلية.

و�أ�ض��ارت �ل�ض��حيفة �إل��ى �أن تر�مب ي�ض��تفيد 
�ل�ض��عودية  �حلاكم��ة  �لعائل��ة  م��ن  �ضخ�ض��يا 
و�مل�ض��وؤولني �لذي��ن ينفق��ون �أم��و�ل طائل��ة يف 

فندقه �لفاخر يف ولية �لباما.
ين��ي  �ض��حيفة  ن�ض��رت  مت�ض��ل  �ض��ياق  ويف 
�ض��فق �لرتكية تفا�ض��يل جديدة يف ق�ض��ية مقتل 
خا�ضقجي كا�ضفة عن �ت�ضال قام به بدر �لع�ضاكر 
مدير مكتب ويل عهد �لنظام �ل�ض��عودي حممد بن 
�س��لمان لأربع م��ر�ت مع �ل�س��ابط ماهر �ملطرب 
�ل��ذي �أ�ض��ارت �أنباء �إلى �أنه منف��ذ عملية �غتيال 

خا�ضقجي يف ��ضطنبول.
ب��د�أت  �لدلئ��ل  كل  “�إن  �ل�س��حيفة:  وقال��ت 
ت�ض��ري �إلى دور ملحمد بن �ض��لمان يف ق�ض��ية قتل 
خا�ض��قجي” م�ض��رية �إلى �أنه ظهر يف �لتحقيقات 
�أن �ملطرب �ت�ض��ل كذلك برقم هاتف يف �لوليات 
�ملتحدة يعتقد �أنه ل�ض��فري �لريا�ض يف و��ض��نطن 

خالد بن �ضلمان �ضقيق ويل �لعهد.
وبين��ت �ل�ض��حيفة �أن �لع�ض��اكر يع��رف باأنه 
�ل�ض��ندوق �لأ�ضود لبن �ض��لمان ولديه �أكرث من 
مليون متابع يف ح�ض��ابه على تويرت ومت تعيينه 
يف هذ� �ملن�ض��ب بعد �إق�ض��اء ويل �لعهد �ل�ض��ابق 

حممد بن نايف يف حزير�ن من �لعام �ملا�ضي.
كما ذكر موقع ميدل �ي�ضت �ي �لربيطاين �ليوم 
�أن ج��زء� من جثة خا�ض��قجي قد يك��ون نقل �إلى 
�ل�سعودية بو��سطة �ل�سابط ماهر �ملطرب بينما 
مل يت��م تفتي���ض حقائب �لأخري ل��دى مروره عرب 

مطار �أتاتورك �لرتكي.

وسائل إعالم غربية: رواية النظام السعودي حول مقتل خاشقجي مضحكة

دع��ا كوجنر���ض �حتاد عمال �لنق��ل �لدويل ITF �إل��ى فتح وحتييد 
�ملناف��ذ �لربي��ة و�لبحري��ة و�جلوي��ة يف �ليمن، معلنا ت�ض��امنه مع ما 
يتعر�ض له �ل�ض��عب �ليمني من �حل�ض��ار.. وطالب �لحتاد يف �ختتام 
�أعمال �ملوؤمتر 44 �ملنعقدة يف �س��نغافورة ومب�س��اركة 2400 م�ضارك 
وم�ض��اركة ميثل��ون �أكرث من 600 نقاب��ة عاملية، �لأم��م �ملتحدة بفتح 
كاف��ة �ملناف��ذ و�إبعادها ع��ن �حلرب عل��ى �ليمن.. موؤك��د� على حرية 
�لتنقل ونقل �لب�ض��ائع و�إدخال �لأدوية و�مل�ض��اعد�ت �لإن�ض��انية �إلى 
�ليم��ن.. وي�س��م �مل�س��اركني يف كونغر�ض �ل�ITF ح��و�يل 140 دولة، 

ميثلون �أكرث من 600 نقابة نقل، ت�ضم �أكرث من 19 مليون ع�سو�.

قال �لأكادمي��ي و�ملحلل �ل�ضيا�ض��ي “كينيث فريو” يف 
جامع��ة كوفن��رتي �لربيطاني��ة، �ن��ه مثلما �لع��امل �د�ن 

و��ض��تنكر مقتل �ل�ض��حفي “جمال خا�ضقجي” يجب على 
عليه �أن يدين وي�س��تنكر �لعدو�ن �ل�س��عودي على �ليمن 

فالقاتل و�حد 
ندي��ن  �أن  �ل��ذي يج��ب  �لوق��ت  “يف  و�أ�ض��اف 
في��ه هذه �جلرمي��ة، يجب علين��ا �أي�ض��ا �ن ندين 
�حلرب على �ليمن،ويجب على �أي �ض��خ�ض �د�ن 
و��ضتنكر قتل ” خا�ض��قجي” عليه �أن يعود �أي�ساً 
�إل��ى مطالب��ة �لتحال��ف �ل�ض��عودي بالن�ض��حاب 

�لكلي من �ليمن”.
 Press ( جاء ذلك يف مقابلة معه �أجرتها قناة 
TV (. . و�أك��د �لأكادمي��ي  كيني��ث ف��ريو  �أن 
خ��روج �لعامل م��ن ق�ض��ية “خا�ض��قجي “بنتائج 
�يجابية �ضيك�ضف مدى خبث وقبح �ضلوك �لدولة 

�ملارقة “�ل�سعودية” وجر�ئمها يف �ليمن.

كاتب بريطاني: يجب على العالم أن يدين العدوان 
على اليمن كما أدان مقتل “خاشقجي” فالقاتل واحد.

كوجنرس احتاد عمال النقل الدولي ITF يدعو إلى فتح كافة املنافذ اليمنية
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��ستمر �لعدو�ن �لأمريكي �ل�سعودي ومرتزقته 
يف ��ض��تهد�ف �ملو�طن��ني خ��ال �ض��اعات يوم��ي 
�خلمي�ض و�جلمعة ما �أدى �إلى ��ست�سهاد و�إ�سابة 

�أربعة .
و�أكد م�ضدر �أمني ��ضت�ضهاد مو�طن بر�ضا�ضة 

قنا���ض مرتزق يف منطقة �لكبي��ب مبديرية مقبنة 
حمافظة تعز .

و ذك��ر �مل�ض��در �أن ثاث��ة مو�طن��ني �أ�ض��يبو� 
جر�ء ق�ض��ف �ض��اروخي ومدفعي �ض��عودي على 
ق��رى �آهل��ة بال�ض��كان يف مديريت��ي �ض��د� و ر�زح 

�حلدوديت��ني مبحافظ��ة �ض��عدة ، يف ح��ني �ض��ن 
ط��ري�ن �لعدو�ن غ��ارة عل��ى منطقة �حل�ض��امة 
�أن  �إل��ى  �مل�ض��در  و�أ�ض��ار   .. �لظاه��ر  مبديري��ة 
�لط��ري�ن �ملعادي �ض��ن �ض��ت غار�ت عل��ى منازل 
�ملو�طن��ني يف منطق��ة �جلبلي��ة مبديري��ة �لتحيتا 

حمافظة �حلديدة .
ويف ي��وم �جلمع��ة و��ض��ل ط��ري�ن �لع��دو�ن 
�ل�ض��عودي �لأمريكي، �ض��ن غار�ت��ه على عدد من 
�ملحافظ��ات خملف��ا �ض��هد�ء وجرح��ى و�أ�ض��ر�ر� 

مادية يف �ملمتلكات.
يف �حلدي��دة ��ضت�ض��هد مو�ط��ن �إثر ��ض��تهد�ف 
ط��ري�ن �لع��دو�ن بث��اث غ��ار�ت جام��ع �لرحمة 

مبديرية �ملر�وعة.
ويف �س��عدة تعر�س��ت ق��رى �آهلة بال�س��كان يف 
�ض��اروخي  لق�ض��ف  �حلدودي��ة  ر�زح  مديري��ة 

�ضعودي ت�ضبب باأ�ضر�ر فادحة يف �ملمتلكات.

جرائم العدوان

عشرات االف من الشهداء واجلرحى وتدمير البنية التحتية واخلدمية
جرائم العدوان

�أعلن �ملرك��ز �لقانوين للحق��وق �لتنمية يف 
�ليم��ن عن �آخر �إح�ض��ائية موؤك��دة وموثقة 
ل�ض��حايا �حلرب �لتي �ض��نتها دول �لتحالف 
بقي��ادة �ل�س��عودية و�لإم��ار�ت �س��د �ليمن 
من��ذ 26 مار���ض 2015 وحتى ي��وم �لثنني 

�ملا�ضي و�لذي ي�ضادف �ليوم �ل�1300.
و�أعلن �ملركز يف بيان ر�سمياإن �لإح�سائية 
 1300 مل��دة  �حل��رب  ل�ض��حايا  �لأخ��رية 
ي��وم بلغ��و� 39 �ألف قتيل وجري��ح جميعهم 
مدني��ني، م�س��ريً� �إل��ى �أن �لق�س��ف �جل��وي 
�آلف  بتدم��ري  ت�ض��بب  و�لبح��ري  و�ل��ربي 
�ملوؤ�س�سات و�ملن�س��ئات �ملدنية و�حلكومية 

و�خلدمية.
�لإح�ضائيات �ل�ضادرة بالأرقام فيما يلي:
15.185: �ض��هيد�  م��ن �ملدني��ني، بينه��م 

3.527 طفًا و2.277 �إمر�أة.
23.822: جريح��اً م��ن �ملدني��ني، بينه��م 

3.526 طفًا و2587 �مر�أة.
غ��ري  ب�ض��كل  قتل��و�  �أل��ف مو�ط��ن:   160
مبا�ض��ر متاأثرين باإجر�ء�ت �لتحالف �ملانعة 
�أو ع��دم  �لع��اج  لتلق��ي  �ليم��ن  ملغادرته��م 

ح�س��ولهم على جرعات �لدو�ء لأمر��س��هم 
وبائي��ة  لأمر����ض  تعر�س��هم  �أو  �ملزمن��ة، 

كالكولري�.
2559: طريق وج�ضر مت تدمريها.

781: خز�ن و�ضبكة مياه ُدمرت.
191: حمطة كهرباء ومولد�ت ُدمرت.

426: �ضبكة �ت�ضالت ُدمرت.
421 �ألف��اً و911 من��زًل تعر�س��ت للدمار 
و��ضطر �ض��اكنوها �لبالغ عددهم �أكرث من 4 

مليني ن�سمة للنزوح و�لت�سرد.
930: م�سجدً� تعر�ست للدمار.

888: مدر�ضة ومركز تعليمي ُدمرت.
4500: مدر�ض��ة توقفت عن �لعمل ب�ضبب 

�حلرب.
327: م�ضت�ض��فى ومرفق �ضحي تعر�ضت 

للق�سف.
38: موؤ�س�سة �إعلمية تعر�ست للق�سف.

1818: من�س��اأة حكومية مدنية تعر�س��ت 
للق�سف.

749: خمزن �أغذية ُق�ضفت.
621: ناقلة مو�د غذ�ئية ��ضتهدفت.

628: �ض��وق وجمم��ع جت��اري تعر�ض��ت 
للق�سف.

362: حمطة وقود لل�سيار�ت ق�سفت.

265: ناقلة وقود ُق�ضفت.
331: م�سنعاً تعر�ست للق�سف.

310: مز�رع دو�جن ومو��ضي ق�ضفت.

219: موقعاً �أثرياً تعر�سو� للق�سف.
279: من�ساأة �سياحية ��ستهدفت.

112: ملعباً ومن�ضاأة ريا�ضية ق�ضفت

�أك��ر م��ن 1300 ي��وم  و�ل�سع��ب �ليمني يعي�ش  حت��ت وط�أة ع��دو�ن �أمريكي �سع��ودي، قتل وجرح 
خالله��� ع�سر�ت �الآالف من �ملو�طنني �البري�ء جلهم ن�س���ء و�أطف�ل، يق�بل ذلك خ�س�ئر يف قو�ت 
وجن��ود ومن�فقي �لعدو�ن، ب�سرب���ت �ملج�هدين يف �جلي���ش و�للج�ن �ل�سعبي��ة وب�سمود و��سن�د 

�سعبي منقطع �لن�سري.
 ويف ح�سيل��ة �أولي��ة مت ن�سره��� موؤخ��ر� مب��رور 1300 يوم مل��� �رتكبه �لع��دو�ن بلغ ع��دد �ل�سهد�ء  

)15،185( �سهي��د� من �ملدنيني بينهم )3527( طفال و)2277( �مر�أة.. ن�هيك عن �خل�س�ئر �مل�دية 
يف ممتلك�ت �ملو�طنني و�لبنية �لتحتية للبالد.

ويف جرميٌة �أمريكيٌة بتنفيذ �سعودي �إم�ر�تي ط�لت مدنيني �أبري�ء ي�ستقلون ح�فلتني يف مديرية 
جب��ل ر�أ�ش ب�حلديدة ال يق��ف خلفهم جمتمع دويل وال �أمم متحدة، �إمن��� خلفهم �سعٌب له ك�مل 

�حلق الأن ينتقم لدم�ء �سهد�ئه م�ستمر� يف معركة �لتحرر.

��ضت�ض��هد خم�ض��ة مو�طنون و �أ�ضيب خم�ض��ة �آخرون بغار�ت 
ط��ري�ن �لعدو�ن �لأمريكي �ل�ض��عودي عل��ى حمافظتي �حلديدة 

وحجة خال �ضاعات يوم �لأحد.
و�أو�ض��ح م�ض��در �أمني �أن طري�ن �لعدو�ن �ض��ن خم�ض غار�ت 
على مديرية �حلايل مبحافظة �حلديدة ��س��تهدفت �إحد�ها حمطة 
لبي��ع �لغاز �ملنزيل يف �ض��ارع ز�ي��د ما �أدى �إلى ��ضت�ض��هاد مو�طن 

و�إ�ضابة �أربعة �آخرين .
و�أك��د �مل�ض��در ��ضت�ض��هاد �أربع��ة مو�طنني وج��رح �آخر جر�ء 
غارة لطري�ن �لعدو�ن على �ض��يارة �أحد �ملو�طنني يف منطقة بني 

ح�ضن مبديرية عب�ض حمافظة حجة .
وذكر �مل�ضدر �أن ق�ض��فاً �ضاروخياً ومدفعياً �ضعودياً ��ضتهدف 

قرى �آهلة بال�ضكان يف مديرية �ضد� �حلدودية .

��ض��تهدف �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�ض��عودي بالغار�ت �جلوية و�لق�ض��ف �ل�ض��اروخي و�ملدفعي حمافظات 
�ضعدة ، �حلديدة و�ضنعاء خال �ضاعات يوم �لثنني .

و�أو�ض��ح م�ض��در �أمني �أن ط��ري�ن �لعدو�ن �ض��ن غارة على منطقة �ل�ض��وح مبديرية كت��اف يف حمافظة 
�ض��عدة ، فيما فتح حر�ض �حلدود �ل�ض��عودي نري�ن �أ�ض��لحتهم �لثقيلة على �لطريق �لعام يف منطقة �لرقو 

مبديرية منبه �حلدودية .
و��ضتهدف ق�ضف �ضاروخي ومدفعي �ضعودي مكثف منازل ومز�رع �ملو�طنني يف مديرية باقم .

و�أ�ض��ار �مل�ض��در �إلى �أن �لطري�ن �ملعادي �ض��ن غارة على مديرية �حلايل يف حمافظة �حلديدة ، و غارتني 
على مديرية نهم مبحافظة �سنعاء .

استش�هاد وإصابة أربع�ة مواطنني ف�ي عملية 
للعدوان ومدفع�ي  صاروخي  وقص�ف  قنص 

بغارات  مواطنني  عشرة  وإصابة  استشهاد 
وحجة احل��دي��دة  ف��ي  ال��ع��دوان  ط��ي��ران 

و��ض��ل �لعدو�ن �لأمريكي �ل�ض��عودي ومرتزقته 
حمافظ��ات  م��ن  ع��دد  يف  �ملو�طن��ني  ��ض��تهد�ف 
�جلمهورية خال �ض��اعات يوم �ل�ض��بت م��ا �أدى �إلى 

��ضت�ضهاد �أربع ن�ضاء ورجل و�إ�ضابة �ثنني �آخرين.
و�أك��د م�س��در �أمني ��ست�س��هاد ثلث ن�س��اء جر�ء 
��ض��تهد�ف مرتزقة �لعدو�ن من��زًل بقد�ئف �ملدفعية 

�حليدي��ن  منطق��ة  يف 
حمافظة  �ل�س��لو  مبديرية 

تعز.
نه��م  مديري��ة  ويف 
�إث��ر  �م��ر�أة  ��ست�س��هدت 
ق�س��ف مرتزق��ة �لع��دو�ن 
ملنزلها بقذيفتي مدفعية يف 

قرية �ملجاوحة.
�أن  �مل�س��در  و�أو�س��ح 

مو�طن��اً ��ضت�ض��هد و�أ�ض��يب �ثن��ان �آخ��ر�ن بنري�ن 
حر�ض �حلدود �ل�ضعودي يف مديرية �ضد� �حلدودية 

مبحافظة �سعدة.
و�أ�ض��ار �إلى �أن ق�ضفاً �ضاروخياً ومدفعياً �ضعودياً 
مكثفاً ��ض��تهدف منازل ومز�رع �ملو�طنني يف مديرية 

باقم و قرى �آهلة بال�سكان يف مديرية ر�زح.

استش�هاد وإصابة س�بعة مواطنني 
ومرتزقته الس�عودي  العدو  بنيران 

صاروخي  وقص�ف  جوية  غ�ارات 
محافظ�ات ث�الث  عل�ى  للع�دو 
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عملية هجومية كاسحة من عدة مسارات تكللت بتطهير جنوب كيلو 16 ووحدة الهندسة تنفذ أكبر مصيدة لقوى الغزو ومرتزقتهم حتت عنوان )الوفاء لشهداء الهندسة(.

■ عمليات هجومية نوعية في نهم واجلوف والبيضاء ومأرب وعسير وجنران وقصف مدفعي مرّكز في جيزان

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

عملية مشتركة بني الصاروخية واجلوية تباغت غرف عمليات الغزاة في الساحل الغربي وحصيلة القتلى جتاوزت 200 غازي ومرتزق

الساحل الغربي

كاسحة  هجومية  عملية 
كافة  بتطهي�ر  تكللت 
متركز  الت�ي  املواق�ع 
الغ�زو  مرتزق�ة  فيه�ا 
16 كيل�و  جن�وب 
نف��ذ �أبط��ال �جلي���ض و�للج��ان �ل�ض��عبية عمليات 
هجومية و��ض��عة من عدة حماور و�جتاهات على 
مو�قع �لع��دو جنوب كيل��و16 بال�ض��احل �لغربي 
�نته��ت بال�س��يطرة �لكامل��ة على مو�قع��ه ودحره 

منها.
و�أك��د �ملتحدث �لر�س��مي للقو�ت �مل�س��لحة �لعميد 
يحيى �ض��ريع �أن �لعمليات خلفت ع��دد� كبري� من 
�لقتلى و�جلرحى يف �ض��فوف �لعدو، وتدمري �أكرث 
من 14 �آلية وت�ضع مدرعات ع�ضكرية و�غتنام عتاد 

ع�ضكري كبري من ذخائر و�أ�ضلحة متو�ضطة.
و�أو�سح �ملتحدث �لر�سمي للقو�ت �مل�سلحة لوكالة 
�لأنب��اء �ليمني��ة )�ض��باأ( �أن �لعملي��ات �لو��ض��عة 
بد�أت بتم�ض��يط وق�ضف مدفعي و�ضاروخي مكثف 
ب�ض��و�ريخ زلز�ل1 ��ض��تهدفت مو�ق��ع وجتمعات 
�لأرو�ح  يف  خ�ض��ائر  خملف��اً  و�ملرتزق��ة  �لغ��ز�ة 

و�لعتاد.

سالح اجلو املسير يقصف جتمعات املنافقني قبالة جنران وضرب 
صاروخي موجع للجيش السعودي في وادي نهوقة وعملية نوعية 

تستهدف موقعي الطلعة والشبكة وتطهير رقابة مراش بعملية نوعية
نف��ذ �ض��اج �جلو �مل�ض��ري عملية هجومي��ة بطائرة قا�ض��ف 1 على جتمع��ات ملرتزقة �جلي�ض �ل�ض��عودي قبالة 
جنر�ن... كما متكن جماهدو �جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية من �لت�ض��دي ملحاولة ت�ض��لل جلنود �ض��عوديني غرب 

موقع �ل�ضدي�ض وم�ضرع و��ضابة عدد منهم بقذ�ئف �ملدفعية وهروب من تبقى منهم 
وقال م�ضدر ع�ضكري: �أن �أبطال �جلي�ض و�للجان �ل�ضعبية متكنو� �أي�ضاً من ك�ضر زحف و��ضع ملرتزقة �جلي�ض 

عل��ى  تب��ة غ��ازي يف منطق��ة �ل�ض��وح قبال��ة جنر�ن و��ض��تمر �لزحف ل�ض��اعات مب�ض��اندة �ل�س��عودي 
�لطري�ن �حلربي و�لعمودي و�ل�ضتطاعي دون �ي تقدم ميد�ين و م�ضرع 
وجرح �لعديد من مرتزقة �لعدو�ن و�حر�ق �آليتني.. و�أكد �مل�ضدر: 
�أن �أبطالنا متكنو� بعون �هلل من ك�ض��ر زحف ثالث للمنافقني على 
تبة غازي يف منطقة �ل�ض��وح قبالة جنر�ن وم�ض��رع و��ض��ابة 
ع��دد منهم و��ض��تمر لعدة �ض��اعات دون �ح��ر�ز �أي تقدم. فيما 
وجهت �لقوة �ل�ض��اروخية �ضربات موجعة لتجمعات �جلي�ض 
�ل�ضعودي ومرتزقة حيث ق�ضفت جتمعات للجنود �ل�ضعوديني 
يف و�دي نهوق��ة ب�ض��لية من �ض��و�ريخ �لكاتيو�ض��ا كم��ا �أطلقت 
�ض��اروخ زلز�ل 1 على جتمعات للمنافقني يف �ض��حر�ء �لأجا�ضر.. 
ومن جه��ة �أخرى نفذ �أبطال �جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية عملية نوعية 

مو�قع للجنود �ل�ض��عوديني بني �لطلعة و�ل�ض��بكة و�ض��قوط عدد من �لقتلى عل��ى 
و�جلرحى يف �ض��فوفهم و�غتنام ��ض��لحة متنوعة و�ض��بق �لعملية ق�ض��ف �ض��اروخي ومدفعي على �ملو�قع.. 
ويف وق��ت متاأخ��ر من يوم �لأربعاء 15 �ض��فر متكن �أبطالنا من تطهري رقابة مر��ض خ��ال عملية �قتحام نفذها 
جماهدي �جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية وم�ضرع و��ض��ابة عدد من �جلنود �ل�ضعوديني و�غتنام �أ�ضلحة متنوعة. 
فيم��ا مت تدم��ري مدرعة حمملة باملنافقني بعبوة نا�ض��فة يف �لطلعة وم�ض��رع من كان عل��ى متنها وكذلك تدمري 
�آليتني ع�ضكريين حمملتني باملنافقني بعبوتني نا�ضفتني يف �ضحر�ء �لجا�ضر قبالة جنر�ن وم�ضرع من عليهن. 
فيما ��ض��تهدف �ض��اح �لإ�ض��ناد �ملدفعي جتمعات للجنود �ل�ض��عوديني يف رقابة مر��ض ومثلث �لع�ض��ة بقذ�ئف 

�ملدفعية و جتمع ملرتزقة �لعدو�ن غرب �ل�ضدي�ض و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم

و�أ�ض��ار �ملتح��دث �إل��ى �أن وح��دة �لهند�ض��ة نفذت ■ نجران: 
عملية ت�ض��لل نوعي��ة �أطلقت عليه��ا "عملية �لوفاء 
ل�سهد�ء �لهند�سة" مت فيها زر�عة �ألغام ومتفجر�ت 
�ض��خمة و�ضط جماميع �لعدو و�آلياتهم ما �أدى �إلى 
مقتل و�إ�ض��ابة عدد كبري من �أف��ر�د �لعدو وتدمري 

عدد من �آلياته ومدرعاته وفقد تو�زنه.
ولف��ت �لعمي��د �س��ريع �أن��ه �أعق��ب "عملي��ة �لوفاء 
�ملدفعي��ة  و�لعملي��ات  �لهند�س��ة"  ل�س��هد�ء 
و�ل�ض��اروخية هج��وم و��ض��ع للجي���ض و�للج��ان 
�ل�ض��عبية من ثاثة م�ض��ار�ت بتوقيت موحد �أربك 

�لغز�ة و�ملرتزقة و�سط �نهيار�ت لقو�تهم.
وق��ال" �ض��ن �أبطال �جلي���ض و�للجان �ل�ض��عبية يف 
و�ض��مالياً  �ض��رقياً وغربي��اً  �مل�ض��ار �لأول هجوم��اً 
باجت��اه مو�ق��ع �لع��دو يف ثاج��ة �ملخ��ايف وم��ا 
جاوره��ا م��ن مو�ق��ع حميط��ة به��ا، ومتكن��و� من 
�ل�س��يطرة �لكاملة على مو�قع �لعدو يف هذ� �مل�سار 

بعد ��ضتباكات عنيفة مع �لغز�ة و�ملرتزقة".
و�أك��د �ملتح��دث �لر�س��مي للقو�ت �مل�س��لحة تدمري 

�لآلي��ات  م��ن  كب��رية  �أع��د�د  و�إعط��اب  و�إح��ر�ق 
ع�ض��كري  عت��اد  و�غتن��ام  �ملتنوع��ة  �لع�ض��كرية 
وم�ض��رع و�إ�ض��ابة عدد كب��ري من جمامي��ع �لعدو 
فيم��ا لذ من تبق��ى منهم بالفر�ر خملف��ني ور�ءهم 
جث��ث قتاه��م.. ويف �مل�ض��ار �لث��اين �ض��ن �جلي���ض 
و�للج��ان �ل�ض��عبية هجوم��اً و��ض��عاً عل��ى مو�قع 

�لع��دو �ملنت�ض��رة �ض��رق وغ��رب �أحو����ض �لبق��ر 
و�ملو�قع �ملجاورة لها، ومتكنو� من �ل�ضيطرة على 

مو�قع و��ضعة للعدو وطردهم منها.
و�أ�ض��ار �لعمي��د �ض��ريع �إل��ى �أن �جلي���ض و�للجان 
�ل�ض��عبية متكن��و� من �إح��ر�ق عدد م��ن �ملدرعات 
و�لأطق��م كانت حتمل معدلت دو�ض��كا، ولقي عدد 

�ضهدت جبهة �ل�ضاحل �لغربي يوم �ل�ضبت �ملا�ضي �أ�ضخم هجوم جوي 
�ض��اروخي م�ض��رتك من حيث حجم �خل�ض��ائر �لب�ض��رية �لتي تكبدتها 
ق��و�ت �لغ��زو ومرتزقته��م ب�س��ربة و�حدة.. حي��ث نفذ �س��لح �جلو 
�مل�ض��ري و�لقوة �ل�ضاروخية عملية جوية بال�ضتية م�ضرتكة ��ضتهدفت 
مق��رً� لقي��ادة �لغ��ز�ة )ق��و�ت �إمار�تي��ة( يف �ل�ض��احل �لغربي حمققة 
�إ�ض��ابات مبا�ض��رة وخ�ض��ائر ب�ضرية ج�ض��يمة و�أفاد م�ض��در ع�ضكري 
�أن �لعملية �مل�ض��رتكة للقوة �ل�ض��اروخية و�ض��اح �جلو �مل�ضري متت 

بناء عل��ى معلومات وعملية ر�س��د دقيقة 
للغ��ز�ة �لإمار�تي��ني بال�ض��احل �لغرب��ي، 
موؤكد� جناح �ل�ضربة يف ��ضتهد�ف �لهدف 
�ملر�س��ود.. و�أك��دت م�س��ادر ميد�نية �أن 

�لعملية �أ�ضفرت عن مقتل و�إ�ضابة �أكرث من 
200 عن�س��رً� م��ن �لغ��ز�ة ومرتزقتهم بينهم 

قياد�ت ع�ضكرية و�ضباطاً �إمار�تيني، وهي �أكرب 

عمليات هجومية وقصف مدفعي مركز وكمائن لوحدة الهندسة 
وحصيلة قتلى املنافقني بالعشرات بينهم قيادات وتدمير عدة آليات

نف��ذ جماه��دو �جلي�ض و�للج��ان �ل�ض��عبية عملية هجومية ��ض��تهدفت مو�قع مرتزق��ة �لعدو�ن يف 
�خلد�ر �ل�ض��ود يف جبهة قانية وم�ض��رع �لعديد من �ملرتزقة خال �لعملية �لهجومية �لتي ��ضندت 
بق�ض��ف مبختلف �لأ�ض��لحة يف جبهة قانية، كما �أغار جماهدو �جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية يف وقت 

�ضابق على مو�قع للعدو يف جبهة ناطع ويكبدونهم خ�ضائر يف �لأرو�ح
و�كد م�ضدر ع�ضكري �أن �ضاح �ملدفعية وجه �ضربات قاتلة ل�ضذ�ذ �ملنافقني بق�ضف مدفعي مركز 

طال جتمعاتهم يف جبهة قانية و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم بينهم قياد�ت وتدمري �آلياتهم
و�أ�ضاف �مل�ضدر �أن وحدة �لهند�ضة متكنت من تنفيذ كمني حمكم يف موقع للمنافقني و�أكد �مل�ضدر 
�لع�ض��كري �أن ثاث عبو�ت نا�ض��فة �أنفجرت يف موقع يتمركز فيه �ملنافقني بجبهة �لز�هر  وم�ضرع 

و�إ�ضابة كل من يف �ملوقع

أبطالنا يكتمون أنفاس املرتزقة بعمليتني هجوميتني 
على مواقعهم في املدفون وعيدة الشرقية

لق��ي ع��دد من منافق��ي �لعدو�ن �ل�ض��عودي �لأمريك��ي م�ض��ارعهم بعملية هجومي��ة يف جبهة نه��م، كما متكن 
�ملجاهدون من �إف�ضال زحف بذ�ت �جلبهة.. و�أكد م�ضدر ع�ضكري �أن جماهدي �جلي�ض و�للجان �ل�ضعبية �ضنو� 

بعون �هلل عملية هجومية مباغتة على مو�قع منافقي �لعدو�ن يف �ملدفون بنهم وم�ضرع عدد من �ملنافقني.
و�أ�ض��اف �مل�ض��در �أن �أبط��ال �جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية متكنو� من �إف�ض��ال حماولة زح��ف ملنافقي �لعدو�ن 

باجتاه �لتبة �ل�ضود�ء يف جبهة يام ب� نهم.
وكان جماهدو �جلي�ض و�للجان قد �ضنو� يف وقت �ضابق هجوما ��ضتهدف مو�قع مرتزقة �لعدو�ن يف �أطر�ف 
عيدة �ل�ض��رقية بذ�ت �جلبهة وتكبد �ملرتزقة خ�ض��ائر ب�ض��رية، بالإ�ض��افة  �إلى ��ض��تهد�ف تعزيز�تهم خال 

�لعملية �لهجومية.. كما �ضقط  قتلى وجرحى من �ملنافقني بعبوتني نا�ضفتني �نفجرت �ثناء حماولة ت�ضللهم 
يف عيدة �ل�سرقية

عمليات هجومية مركزة على مواقع املنافقني وسقوط 
قتلى وجرحى وانهيار واسع في صفوفهم

قال م�ض��در ع�ضكري بجبهة ماأرب �أن جماهدي 
عملي��ة  نف��ذو�  �ل�ض��عبية  و�للج��ان  �جلي���ض 
�س��رو�ح  �ملرتزق��ة  مو�ق��ع  عل��ى  هجومي��ة 
�لهجومي��ة  �لعملي��ة  �أن  �مل�ض��در  و�أ�ض��اف 
تركزت على مو�ق��ع �ملرتزقة يف يف جند �لعتق 
مبديرية �س��رو�ح ب�ماأرب وم�سرع �لعديد من 

�ملنافقني..
كما �أغار �أبطال �جلي�ض و�للجان �ل�ضعبية على 
مو�ق��ع �ملرتزق��ة يف جبه��ة �ملخ��درة مبديرية 

�سرو�ح وم�سرع عدد منهم..

كم��ا �أكد م�ض��در ع�ض��كري مي��د�ين �أن جماهدو 
�جلي���ض و�للج��ان نف��ذو� ع��دد م��ن �لعمليات 
�لهجومية على مو�قع مرتزقة �لعدو�ن بالقرب 
من هيان ب�ض��رو�ح ماأرب وخ�ض��ائر كبرية يف 

�لعديد و�لعتاد
للجي���ض  �لتاب��ع  �ض��اح �ملدفعي��ة  �ض��ن  فيم��ا 
و�للج��ان دك��ت مو�ق��ع ملرتزق��ة �لع��دو�ن يف 
�لتب��اب �ل�ض��ود يف جبه��ة �ل�ض��يق ب�ض��رو�ح 

و�إ�ضابات مبا�ضرة

عملية الوفاء لشهداء الهندسة

ضربة بالستية جوية مشتركة توقع أكبر مقتلة لقوى الغزو 
ومرتزقتهم في الساحل الغربي 
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عملية هجومية كاسحة من عدة مسارات تكللت بتطهير جنوب كيلو 16 ووحدة الهندسة تنفذ أكبر مصيدة لقوى الغزو ومرتزقتهم حتت عنوان )الوفاء لشهداء الهندسة(.

■ عمليات هجومية نوعية في نهم واجلوف والبيضاء ومأرب وعسير وجنران وقصف مدفعي مرّكز في جيزان
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عملية مشتركة بني الصاروخية واجلوية تباغت غرف عمليات الغزاة في الساحل الغربي وحصيلة القتلى جتاوزت 200 غازي ومرتزق

��ض��تهدفت �لق��وة �ل�ض��اروخية �لتابعة للجي���ض و�للجان 
للجي���ض  جتمع��ات  عل��ى  م�ض��ددة  �ض��ربات  �ل�ض��عبية 
�ل�ض��عودية ومرتزقته يف عدة مو�قع حيث ق�ض��فت جتمع 
�جلنود �ل�س��عوديني يف مع�س��كر �لعني �حلارة ب�سلية من 
�ضو�ريخ �لكاتيو�ضا كما �أطلقت �ضاروخ زلز�ل1 بالتز�من 
م��ن �لقذ�ئف �ملدفعية على جتمع��ات للمنافقني غرب جبل 

�لنار قبالة #جيز�ن حمققة ��ضابات مبا�ضرة
كم��ا ق�ض��ف �ض��اح �ل�ض��ناد �ملدفع��ي جتمع��ات �جلي���ض 
�ل�ض��عودي ومرتزقته جنوب �لدود و�ضرق جحفان و�ضرق 

جبل �لنار قبالة حمققة �إ�ض��ابات مبا�ض��رة ومركز �لقرنع 
وموق��ع �مل�ض��به وجتمع��ات للمنافقني �ض��مال غ��رب جبل 
�لن��ار بع��دد من قذ�ئ��ف �ملدفعية و�ض��قوط قتلى وجرحى 
يف �ض��فوفهم وجتمعات ملرتزقة �لع��دو�ن بعدد من قذ�ئف 

�ملدفعية �ضرق جبل �لدود 
كم��ا متكن �أبط��ال �جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية م��ن �إعطاب 
دباب��ة للجي�ض �ل�ض��عودي بق�ض��ف مدفعي �ض��رق �لدخان 
و�إعط��اب مدرعة للمنافقني ب�ض��اروخ موجه و��ض��تهد�ف 
�آلي��ة ثانية حمملة باملنافقني ب�ض��اروخ موجه �ض��رق جبل 

�لنار

اإلعالم احلربي يوزع مشاهد 
السيطرة على مواقع في مجازة 

وعمليتني هجوميتني قبالة منفذ 
علب وفي الربوعة

قتل و�أ�ض��يب عدد من �جلنود �ل�ض��عوديني بعملية هجومية على مو�قع لهم يف ع�ضري، كما 
مت ��ضتهد�ف جتمعات لهم بذ�ت �جلبهة.

و�أك��د م�ض��در ع�ض��كري �أن جماهدي �جلي���ض و�للجان �ل�ض��عبية نفذو� بع��ون �هلل عمليًة 
هجومية على مو�قع �جلي�ض �ل�ض��عودي  قبالة رقابة �ضهوة بالربوعة ما �أدى �إلى �ضقوط 

قتلى وجرحى يف �ضفوف �جلي�ض �ل�ضعودي.
و�أ�ض��اف �مل�ض��در �أن مدفعية �جلي�ض و�للجان ��ضتهدفت جتمعات �جلنود �ل�ضعوديني يف 

موقع �ضهوة يف �لربوعة حمققًة �إ�ضابات مبا�ضرة يف �ضفوفهم.
وكان جماه��دو �جلي�ض و�للجان قد متكنو� يف وقت �ض��ابق قد نفذو� عملية 
هجومية على مو�قع �ملنافقني قبالة منفذ علب و�ض��قوط قتلى وجرحى يف 
�ض��فوفهم وكذلك ك�ض��ر زحف ملرتزقة �جلي�ض �ل�ض��عودي قبالة منفذ علب 

بع�سري ما �أدى �إلى م�سرع و�إ�سابة عدد من �ملرتزقة.
كم��ا وزع �لإع��ام �حلرب��ي �لتابع للجي���ض و�للجان �ل�ض��عبية، يوم �جلمعة 
�ملا�س��ي، م�س��اهد لعملية �ل�س��يطرة على مو�ق��ع للجي�ض �ل�س��عودي ومرتزقته 
غربي جمازة بع�ض��ري حيث �أظهرت �مل�ضاهد حلظات مت�ضيط مو�قع �لعدو بالأ�ضلحة 

�ملختلف من عدة جهات ومن ثم �لتقدم باجتاه �ملو�قع وقتل وجرح حاميتها.
وتظهر �مل�ضاهد حماولة طري�ن �لعدو�ن �لأمريكي �ل�ضعودي �إعاقة تقدم �ملجاهدين.

و�أظه��رت �مل�ض��اهد �جلديدة �لتي وزعه��ا �لإعام �حلرب��ي مدى �ض��جاعة وبطولة �أبطال 
�جلي���ض و�للج��ان �ل�ض��عبية �لذي��ن �قتحم��و� �ملو�قع مبعنوي��ات تناطح �جلبال و�ض��ط 
�نهيار�ت كبرية وحالة �رباك يف �ض��فوف �لعدو �لأمر �لذي يعطي �ض��ورة و��ض��حة على 
م��ا يتمتع به �حر�ر �ليمن من قيم �إميانية تاأبى �لنك�ض��ار و�خلنوع �أمام ما ميتلكه �لعدو 

من �إمكانيات مادية.

قصف صاروخي ومدفعي وخسائر فادحة في صفوف اجليش السعودي ومرتزقته 
وتدمير دبابة ومدرعة شرق جبل الدخان وجبل النار

■ جزيان: 

■ عسري: 
�لع��دو �ملنت�ض��رة �ض��رق وغ��رب �أحو����ض �لبق��ر 
و�ملو�قع �ملجاورة لها، ومتكنو� من �ل�ضيطرة على 

مو�قع و��ضعة للعدو وطردهم منها.
و�أ�ض��ار �لعمي��د �ض��ريع �إل��ى �أن �جلي���ض و�للجان 
�ل�ض��عبية متكن��و� من �إح��ر�ق عدد م��ن �ملدرعات 
و�لأطق��م كانت حتمل معدلت دو�ض��كا، ولقي عدد 

كبري من �ملرتزقة م�ضرعهم و�أ�ضيب �آخرون.
ويف �مل�ضار �لثالث هاجم �جلي�ض و�للجان �ل�ضعبية 
حت�ضينات وثكنات ع�ضكرية للعدو يف قرية �مل�ضنا 
وم��ا جاورها، ومتكنو� من �ل�ض��يطرة �لكاملة على 
مو�قعه��م وطرده��م منه��ا بع��د ��ض��تباكات عنيفة 
مبختلف �أنو�ع �لأ�ض��لحة تكبد فيها �لعدو خ�ض��ائر 
فادحة ب��الأرو�ح و�لعتاد حيث مت �إحر�ق عدد من 

�لأطقم و�ملدرعات �لع�ضكرية �لتابعة للعدو.
�لهجومي��ة  �لعملي��ات  �أن  �س��ريع  �لعمي��د  و�أك��د 
�لو��ض��عة و�ملباغتة من عدة حم��اور �أحدثت حالة 
م��ن �لهلع و�لتخبط يف �ض��فوف �لغ��ز�ة و�ملرتزقة 

�إثر فقد�ن جميع مو�قعهم جنوب كيلو16.
وبني �أن �لعمليات �ضاركت فيها وحد�ت متخ�ض�ضة 
يف �جلي���ض و�للج��ان �ل�ض��عبية، م��ا دف��ع �لع��دو 
للتم�س��يط �له�س��تريي مبختل��ف �أن��و�ع �لط��ري�ن 
�حلربي با�ض��تخد�م ذخائر وقناب��ل عنقودية، كما 
قام طري�ن �لعدو�ن با�ضتهد�ف جماميع كبرية من 

مرتزقته.

بناء عل��ى معلومات وعملية ر�س��د دقيقة 
للغ��ز�ة �لإمار�تي��ني بال�ض��احل �لغرب��ي، 
موؤكد� جناح �ل�ضربة يف ��ضتهد�ف �لهدف 
�ملر�س��ود.. و�أك��دت م�س��ادر ميد�نية �أن 

�لعملية �أ�ضفرت عن مقتل و�إ�ضابة �أكرث من 
200 عن�س��رً� م��ن �لغ��ز�ة ومرتزقتهم بينهم 

قياد�ت ع�ضكرية و�ضباطاً �إمار�تيني، وهي �أكرب 

ح�ض��يلة بعملي��ة و�حدة م��ن هذ� �لن��وع بجبهة �لدريهم��ي.. كما قتل 
عدد كبري من مرتزقة �لإمار�ت بق�ض��ف �ض��اروخي ومدفعي ��ضتهدف 
جتمع��ات له��م جن��وب منطق��ة كيل��و 16 �أعقب��ه هج��وم لأبطال 
�جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية �أ�ض��فر عن تدمري �آليتني ومقتل 
عدد من �مل�س��لحني �ملو�لني للإمار�ت.. و�أفادت م�سادر 
وم�ست�س��فيات  �جلمه��وري  �مل�ست�س��فى  �أن  ع��دن  يف 
�أخرى ��ض��تقبلت ع�ض��ر�ت �جلثث و�جلرح��ى، فيما 
�أكدت �س��حيفة “عدن �لغد” �ملو�لية للتحالف �خلرب 
و�أ�ضافت عليه �أن م�ضت�ضفيات عدن عانت من �زدحام 
كبري نظرً� لاأعد�د �لكبرية �لتي ��ضتقبلتها ومل تتمكن 
م��ن ��ض��تقبال �ملزيد ما ��ض��طر فرق �لإ�ض��عاف للعودة 

بع�ضر�ت �لقتلى و�جلرحى نحو مدن �أخرى.

أبطالنا يكتمون أنفاس املرتزقة بعمليتني هجوميتني 
على مواقعهم في املدفون وعيدة الشرقية

لق��ي ع��دد من منافق��ي �لعدو�ن �ل�ض��عودي �لأمريك��ي م�ض��ارعهم بعملية هجومي��ة يف جبهة نه��م، كما متكن 
�ملجاهدون من �إف�ضال زحف بذ�ت �جلبهة.. و�أكد م�ضدر ع�ضكري �أن جماهدي �جلي�ض و�للجان �ل�ضعبية �ضنو� 

بعون �هلل عملية هجومية مباغتة على مو�قع منافقي �لعدو�ن يف �ملدفون بنهم وم�ضرع عدد من �ملنافقني.
و�أ�ض��اف �مل�ض��در �أن �أبط��ال �جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية متكنو� من �إف�ض��ال حماولة زح��ف ملنافقي �لعدو�ن 

باجتاه �لتبة �ل�ضود�ء يف جبهة يام ب� نهم.
وكان جماهدو �جلي�ض و�للجان قد �ضنو� يف وقت �ضابق هجوما ��ضتهدف مو�قع مرتزقة �لعدو�ن يف �أطر�ف 
عيدة �ل�ض��رقية بذ�ت �جلبهة وتكبد �ملرتزقة خ�ض��ائر ب�ض��رية، بالإ�ض��افة  �إلى ��ض��تهد�ف تعزيز�تهم خال 

�لعملية �لهجومية.. كما �ضقط  قتلى وجرحى من �ملنافقني بعبوتني نا�ضفتني �نفجرت �ثناء حماولة ت�ضللهم 
يف عيدة �ل�سرقية

لق��ي عدد م��ن منافقي �لع��دو�ن م�ض��رعهم وجرح �آخ��رون يف عمليتني 
�إغارة للجي�ض و�للجان �ل�ض��عبية على مو�قعهم مبديرية جبل حب�ض��ي 
غربي مدينة تعز و�أخرى يف جبهة �ل�ضلو وم�ضرع و�إ�ضابة عدد منهم..
 و�أف��اد م�ض��در ع�ض��كري �أن جماهدي �جلي�ض و�للج��ان نفذو� عملية 
�إغ��ارة على مو�ق��ع للمنافقني يف جبهة �لعنني بجبل حب�ض��ي ما �أدى 
�لى �ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم.. ويف ذ�ت �ل�ضياق �ضن �أبطال 
�جلي�ض و�للجان �ل�ضعبية عملية هجومية ��ضتهدفت مو�قع �ملنافقني 
يف جبه��ة �ل�ض��لو وتاأكيد ع�ض��كري ب�ض��قوط ع�ض��ر�ت �ملنافني قتلى 

وجرحى.. 

 كما لق��ي عدد من منافقي 
م�س��ارعهم  �لع��دو�ن 

�أثناء حماولة  و�أ�ضيب �آخرون 
و�أكد ت�ض��لل له��م عل��ى مو�ق��ع �ملجاهدين يف  تع��ز.. 

�مل�ضدر: م�ضرع و�إ�ضابة عدد من منافقي �لعدو�ن �إثر �نفجار عبوتني 
نا�ض��فتني به��م �أثناء حماولة ت�ض��لل على مو�قع �جلي���ض و�للجان يف 
جبهة ع�ض��يفرة.. جدير بالذك��ر �أن �أبطال �جلي���ض و�للجان متكنو� 
يف وق��ت �ض��ابق �ليوم بعون �هلل من ك�ض��ر زحف ملنافق��ي �لعدو�ن يف 

�ملفالي�ض بحيفان ما �أدى مل�سرع و�إ�سابة عدد من �ملنافقني.

دكت مدفعية اجليش واللجان الشعبية مواقع 
ملنافقي العدوان السعودي األمريكي في 

محافظة اجلوف.
و�أك��د م�س��در ع�س��كري �أن ق��وة �لإ�س��ناد �ملدفع��ي �لتابعة 
ملجاه��دي �جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية ��ض��تهدفت مو�قع 
�ملنافق��ني يف جبه��ة �جلر�ض��ب مبديرية �لغي��ل حمققًة 

�إ�ضابات مبا�ضرة.
وكان جماه��دو �جلي���ض و�للج��ان قد �أف�ض��لو� يف وقت 
�ض��ابق حماول��ة ت�ض��لل ملرتزق��ة �لع��دو�ن يف منطق��ة 
�ل�ض��ان مبديري��ة �ملت��ون ب��ذ�ت �ملحافظ��ة وكبدوه��م 

خ�ضائر يف �لأرو�ح و�لعتاد.

عملية الوفاء لشهداء الهندسة

ضربة بالستية جوية مشتركة توقع أكبر مقتلة لقوى الغزو 
ومرتزقتهم في الساحل الغربي 

عملية هجومية على مواقع املنافقني في جبل حبشي 
ومصرع العشرات منهم بعبوتني ناسفتني في عصيفرة
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ثقافة عسكرية

�لهجوم :�لق�ضد من �لهجوم هو تدمري �لعدو، 
وقد يت�ض��من �ل�ض��تياء على �أر�ض ذ�ت �أهمية 
تعبوي��ه �أو تطهري قو�ت �لعدو حلرمانه من �أية 

م�سادر معينة.
مصطلحات العمليات الهجومية: 

� تتضمن العمليات الهجومية 
املصطلحات التالية:

منطقة �حل�س��د هي �ملنطق��ة �لتي تتجمع فيها 
�لقطاعات و�لآليات من كافة �ل�ض��فوف لتتوجه 
هذه �لقطاعات منها �إلى منطقة �لتجمع وتتطلب 
منطقة �حل�ض��د طرقاً جيدة و�ض��هلة وم�ض��تورة 
عن �ملر�قبة �لأر�ضية و�جلوية ويجب �أن تكون 
خ��ارج مدى مدفعية �مليد�ن وبعيدة �إلى �خللف 
مب��ا يكفي لتجن��ب �إعطاء �لعدو �أي��ة دلئل على 

عملية �لهجوم.
�ملخ�س�س��ة  �لأر���ض  ه��ي  �لتجم��ع  منطق��ة 
للوح��دة لحتالها متهيدً� حلرك��ة �أخرى لاأمام 
وتنتخ��ب هذه �ملنطق��ة عادة م��ن �لقائد �لأعلى 
من �خلارطة وذلك ل�ضمان عدم �نتخابها من قبل 
وحدت��ني يف �آن و�ح��د، �أو عدم �ق��رت�ب مناطق 
جتم��ع �لوحد�ت م��ن بع�ض��ها �لبع���ض �أو عدم 
تقاطع �لطرق �إليها عند م�ض��احة منطقة �لتجمع 

لكتيبة م�ضاة حو�يل كيلو مرت مربع تقريباً.
منطقة �لت�ض��كيل هي �ملنطقة �لتي تنفتح فيها 
قطاعات �لهجوم جلميع �أ�ض��لحتها، و�لتي تاأخذ 

بها �لت�سكيلة �لنهائية للمعركة.
خط �لبدء هو �خلط �ل��ذي جتتازه �لقطاعات 
�ملهاجمة يف وقت معني ”�س��اعة �ل�سفر“ مبتدئه 
بالهجوم وقد يكون خ��ط �لبدء �حلافة �لأمامية 
ملنطق��ة �لت�ض��كيل وق��د يك��ون بعي��دً� قلي��ًا �إلى 

�لأمام من منطقة �لت�ضكيل.
�س��اعة �ل�س��فر ه��ي �لوق��ت �ل��ذي تقط��ع ب��ه 
�لقطاع��ات �ملقتحمة خط �لبدء وحت�ض��ب جميع 
�لتوقيتات من �ض��اعة �ل�ض��فر وخا�ضة توقيتات 

خط �لنار.
�ملر�ح��ل : كل موج��ة م��ن موج��ات �لقتحام 
جتت��از خط ب��دء مع��ني يف �ض��اعة �ض��فر معينة 

لتحتل هدفاً معيناً ت�ضمى مرحلة.

�ل�ضر�يا �لاحقة هي �ل�ضر�يا �لتي تتبع �ضر�يا 
�لقتح��ام للمحافظة على زخ��م �لهجوم وتكون 
م�ض��تعدة للقيام مبعاجلة �أية �أمور طارئة خال 
عملية �لقتحام و�لتطهري وتعترب م�ض��وؤولة عن 

و�جب �ل�ضتعد�د للمهمة خال هذه �ملرحلة.

سرايا االقتحام 
هي �ل�ض��ر�يا �لتي تخ�ض���ض لحت��ال �أهد�ف 

كل مرحلة من مر�حل �لهجوم.
�ضر�يا �لحتياط

هي �ل�ض��ر�يا �لتي تخ�ض�ض لو�جب �لحتياط 
خال �لعملية وتبقى هذه �ل�ضر�يا �حتياطاً يف يد 

�لقائد حيث تثبت على خط �لبدء وتبقى جاهزة 
ملعاجلة �أي ف�ضل ل�ضر�يا �لقتحام.

مبادئ الهجوم
يج��ب �أن توؤخذ �ملبادئ �لتالية بعني �لعتبار 

مهما كان نوع �لهجوم :
يجب �أن تنتخب �لأهد�ف بعناية. 

يجب �أن ينظم �لهجوم بالعمق.
يجب تاأمني خط �لبدء باحلماية. 

يجب �أن ي�ضند �لهجوم باأكرب قوة نار متوفرة. 
�ملقتحم��ني  و�ل��دروع  �مل�س��اة  عل��ى  يج��ب 
��ض��تعمال �لن��ار و�حلركة م�ض��تخدمني �لأر�ض 

�ملتوفرة �أح�ضن ��ضتخد�م.
يج��ب �أن ل ي�ض��مح حل��دة �لهج��وم �أن تخبو 

�لندفاع“.  معدل  على  ”�ملحافظة 
يجب �أن تتم �إعادة �لتنظيم ب�سرعة للمحافظة 

على �لأر�ض �ملحتلة. 

لاأم��ام  �لإ�ض��ناد  �أ�ض��لحة  تلتح��ق  �أن  يج��ب 
ب�سرعة لت�ساعد يف �إعادة �لتنظيم. 

بع��د �إع��ادة �لتنظي��م يج��ب �ل�س��يطرة عل��ى 
�لأر�ض �ملحررة

أن�����واع الهج������وم
السريع

ي�ض��ن �لهج��وم �ل�ض��ريع �ض��د مو�ق��ع �لعدو 
�ل�ض��عيفة و�ملح�ض��رة ب�ض��كل �ض��ريع، وتعترب 
�ل�س��رعة �س��رورية ولذلك فالوقت �ملخ�س���ض 
للك�س��ف و�لتخطي��ط يج��ب �أن يك��ون ق�س��ريً�، 
وق�ض��د �لهج��وم يف ه��ذ� �لنوع م��ن �ملعارك هو 
�لتغلغل يف دفاعات �لعدو �لغري حم�ضنة باأ�ضرع 
م��ا ميكن لفك معامل تعبوي��ة، وبهذ� فاإن �ملجال 
و��ضع �أمام �لقادة لاإبد�ع و�ملناورة، �أما نري�ن 

�لإ�ضناد �ملن�ضقة فهي غالباً غري متوفرة.

املدبر
ي�س��ن �س��د دفاعات �لعدو �لقوية و�ملح�سرة 
جيدً� ويتطلب ك�ضفاً وتخطيطاً ب�ضكل مف�ضل، �إن 

�لوقت �لذي ي�ض��تغرقه هذ� �لنوع �ض��وف يعتمد 
عل��ى درجة حت�ض��ري �لع��دو ملو�قع��ه �لدفاعية 
�أم��ا �لق�ض��د م��ن �لهج��وم �ملدب��ر فه��و �لتغلغل 
�لع��دو �ملخ�س�س��ة ولك��ي ي�س��مح  يف دفاع��ات 
للقطاع��ات �ملتحركة �أن تخ��رتق بعمق وتدمري 
ق��و�ت �لع��دو ويف ه��ذ� �لهج��وم تك��ون ق��درة 
�لقطاع��ات �ملقتحم��ة عل��ى �ملن��اورة حم��دودة 
ولكن تعو�ض هذه �ل�ض��لبية بزيادة نار �لإ�ضناد 
�لتي تقدمها �ملدفعية و�لدروع و�سلح �جلو ...

تسلسل التخطيط
تتبع هذه �ل�ضرية عندما ت�ضتلم �أمرً� بالهجوم 
�ل�ض��رية  قائ��د  يق��وم  فيم��ا  معين��ة  �إج��ر�ء�ت 
بو�ض��ع �خلط��ة تق��وم �ل�ض��رية يف ه��ذ� �لوق��ت 
باأعم��ال معين��ة ت��وؤدي �إل��ى �إدخال �ل�ض��رية يف 
�لعم��ل باأقل تاأخ��ري ممكن وباأق�ض��ى درجة من 
�لكف��اءة، ويق��وم �لقائ��د بتقدي��ر موقف��ه عل��ى 
�ض��وء �ملعلومات �لتي ��ضتلمها من قائد �لكتيبة 
وم��ن �لك�س��ف �ل�سخ�س��ي بعد �أن ي�س��در �لأمر 

�لإنذ�ري ل�سريته.
خطة االقتحام

عل��ى قائ��د �ل�س��رية �أن يق��رر نتيج��ة تقديره 
للموق��ف خط��ة �حلرك��ة م�ض��ندة بخط��ة ن��ار 
م�ض��اندة وتعت��رب �لب�ض��اطة هي �لأ�ض��ا�ض لكا 

�خلطتني.
يعط��ي �له��دف �لنهائي ع��ادة لقائد �ل�ض��رية 
م��ن قبل قائ��د �لكتيب��ة ولكن على قائد �ل�ض��رية 
�أن يق��در �ل�س��عوبات �لت��ي تعر���ض تقدمه يف 

�لو�ضول �إلى �لهدف �لنهائي، 

العمل املطلوب إجراؤه من قبل كتيبة 
املشاة يشمل املراحل التالية:

أولًا: التحضي����������ر :
على �لقائد �أن ي�ض��مو خال مرحلة �لتح�ضري 

�إلى حتقيق �لعو�مل �لتالية:
�حل�ض��ول على �أكرث ما ميكن م��ن �ملعلومات 

�ملتعلقة بعدوه و�حلالة �ملوجود بها. 
منع �لعدو من �كت�ضاف نو�ياه ومقا�ضده. 

�ل�ض��يطرة على �لعدو وخدعه بو��ض��طة قوة 
�لنار، و�لدوريات و�أي ن�ض��اطات �أخرى لك�ضف 

نو�يا �لعدو وخططه �ضلفاً. 
م�ض��اغلة مر�ك��ز �لع��دو ومو�قع��ه �ملنف��ردة 
و�لتي يحتمل �أن تعيق وتعرقل عملية �لهجوم. 

ثانيًا: االقتح����������ام
يج��ب �أن تبقى �لنقاط �لتالية عالقة يف �لذهن 

خال مرحلة �لقتحام.
حتقي��ق  م��دى  عل��ى  �ض��يعتمد  �لنج��اح  �إن 
�ملفاجاأة وعل��ى تركيز �لقوة �حلا�ض��مة بتفوق 

على �لنقاط �ملنتخبة يف جبهة �لعدو. 
�أن تك��ون �لقطاع��ات �ملهاجم��ة منظم��ة م��ن 

قطاعات �قتحام وقطاعات لحقة. 
لل��دروع  �لن��ري�ن  م�س��ادر  توحي��د  يج��ب 
و�ملدفعية و�أ�س��لحة �مل�ساة �ملتو�سطة بخط نار 

موؤثرة لإ�سناد �لقطاعات �ملقتحمة. 
يج��ب �أن حتاف��ظ �لقطاع��ات �ملقتحم��ة على 

قربها من �لنار �ل�ساترة. 
جتتاز �لقطاعات �لأمامية خط �لبدء يف �ضاعة 
�ل�ض��فر و�أن تتحرك ر�ضا�ضات �ض��ر�يا �لقتحام 
�إذ� مت تخ�ضي�ض��ها  و�أي��ة ر�ضا�ض��ات ��ض��افية 
للعملية لاأم��ام مع �لقطاعات �ملقتحمة ح�ض��ب 

خطة �حلركة لتلك �ل�ضرية. 
م��ع �أخ��ذ �مل�ض��افة ب��ني خ��ط �لب��دء و�لهدف 
و�إمكانية �لت�ض��رت بعني �لعتبار تو�ضع مد�فع 
�ملقاومة و�لر�ضا�ض��ات �لتي تقوم بدور �لإ�ضناد 
للعملي��ة يف مو�ق��ع منتخبة على خ��ط �لبدء �أو 
�أن تتحرك لاأمام �إلى مو�قع منا�ض��بة يف �لوقت 

�لذي يقرره قائد �ل�ضرية �مل�ضوؤول. 
على �ض��باط �ملاحظة �لأمامي��ني �أن ير�فقو� 
عل��ى  قادري��ن  ليكون��و�  �ملقتحم��ة  �لقطاع��ات 
�لهج��وم  �أثن��اء  �لطارئ��ة  �لأه��د�ف  م�ض��اغلة 
وجاهزي��ن لطل��ب �لن��ار �لدفاعية خ��ال �إعادة 

�لتنظيم.
ل��ن يك��ون هن��اك خ��ط �قتح��ام يف �لهج��وم 
�لنه��اري، �س��تتابع �لقطاع��ات �ملقتحمة تقدمها 
ب�ض��رعة �ل�ض��ري �لع��ادي )�أو كما ه��و مقرر من 

ق��ادة �لت�ض��كيات �أو �لوحد�ت( م��ن خط �لبدء 
�إل��ى �له��دف حتت �ض��تار م��ن ن��ري�ن �ملدفعية 
و�س��لح �جلو و�لدروع و�أ�س��لحة �مل�ساة �لغري 
م�ض��رتكه يف �لقتح��ام. وعندم��ا تنقط��ع نري�ن 
�لإ�ضناد فعلى �لقطاعات �أن جتتاز �إحدى �أو كا 

�لطريقني �لتاليتني لاندفاع خال �لهدف:
�إذ� كان �لع��دو ق��د تاأثر من �لرماية و�أ�ض��بح 
غ��ري ق��ادر عل��ى �ملقاومة ب�ض��كل م�ض��اد ولي�ض 
باإمكان��ه �لرماي��ة ب�ض��كل دقيق عل��ى �ملهاجمني 
فعل��ى �لقطاع��ات �ملهاجمة )�ملقتحم��ة( يف هذه 

�حلالة �أن جتتاح �لهدف من م�ضافة قريبة.
يف بع���ض �حل��الت يحدث �أن يخب��و �لهجوم 
رماي��ة  نتيج��ة  موؤق��ت  ب�ض��كل  يتوق��ف  �أن  �أو 
�لع��دو �لدقيقة و�ملوؤثرة ففي ه��ذ� �ملوقف على 
�لقطاع��ات �ملقتحم��ة �أن توؤ�ض���ض تف��وق حملي 
�مل�ض��اة(  )�أ�ض��لحة  �لأ�ض��لحة  جمي��ع  بن��ري�ن 
�ملتوف��رة و�أن تدف��ع بالهجوم م�ض��تخدمة �لنار 

و�حلركة عرب �لهدف. 
خ��ال �إع��ادة �لتنظي��م على �له��دف يجب �أن 
تق��وم �لقطاع��ات �ملقتحم��ة بالبحث ع��ن نقاط 
�سعف �لعدو حيث ي�سمح هذ� بالتو�سع لتو�سيع 
وتعمي��ق �ملنطق��ة �ملحتل��ة من قب��ل �ملهاجمني 
وبهذ� ي�ض��بح من �ل�ضعب على �لعدو �أن يقاتل 

معركته ح�ضب ما خطط لها. 

ثالثًا: التطهي����������ر
يج��ب �أن ميت��زج �لقتحام مبرحل��ة �لتطهري 
حي��ث �أف�ض��ل م��ا تو�ض��ف ب��ه ه��ذه �ملرحل��ة 

)�ملهار�ضة( وخال هذه �ملرحلة:
�ضيكون �لعدو منهمكاً نتيجة تطهري �حتياطه 

ب�ضكل متتابع من قبل �ملهاجمني. 
�ض��يتحرك �ملهاجم��ني لاأم��ام �إل��ى �أهد�فه��م 

�لنهائية. 
�س��تنتهي ه��ذه �ملعرك��ة �إم��ا بحركة �س��ريعة 

لاأمام و�أن تت�ضمن �ضل�ضلة من �لعمليات.
بع��د �لنته��اء م��ن �لقتح��ام و�لتطه��ري على 
�لوح��د�ت �ملهاجم��ة �أن تعي��د تنظيمه��ا عل��ى 

�لهدف بعد �لنجاح يف �حتاله. 

رابعًا: إع�������ادة التنظيم
عن��د �نته��اء مرحل��ة �لتطه��ري يج��ب �لقي��ام 
بالأعم��ال �لتالية لإع��ادة �لتنظي��م على �لهدف 

بعد �حتلله:
يج��ب �أن تتحرك �لقطاعات ب�ض��رعة للمو�قع 

�ملوزعة عليها بخطة م�ضبقة.
يجب �أن يبد�أ �حلفر فورً�. 

يجب �أن تكون �أ�ضلحة �لإ�ضناد قد �أح�ضرت لاأمام. 
يجب �أن يكون قد مت ت�ضبيط �ل�ُضرُت �لدفاعية. 
حت�ض��ني �ملو�قع و�ملحافظة على �لتما�ض مع 

�لعدو باإر�ضال دوريات ونقاط مر�قبة لاأمام. 
حتديد �لنق�ض يف �لذخرية. 

�إخاء �خل�ضائر.

اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ه��ج��وں واالق���ت���ح���اں ف���ي اخل��ط��ط العسكرية
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�ع��رتف �لنظ��ام �ل�ض��عودي �أخ��ري� وحتت 
جم��ال  �ل�ض��حفي  بقت��ل  و�لإك��ر�ه  �ل�ض��غط 
يف  �ل�ض��عودية  �لقن�ض��لية  يف  خا�ض��قجي 
�لإن��كار  م��ن  �أ�ض��بوعني  وبع��د  �إ�ض��طنبول، 
و�لدع��اء ب��اأن �لرجل غ��ادر �لقن�ض��لية خرج 
�لنظام �ل�ض��عودي بق�ضة ركيكة للغاية ل�ضرح 
ما ح�ضل وت�ض��ابه يف ن�ضجها بيت �لعنكبوت، 

و�أن �أوهن �لبيوت لبيت �لعنكبوت.
�أن �ل�ض��عودية مت�ض��ي يف  وم��ن �لو��ض��ح 
طري��ق �لعرت�ف �لكلي يف م��ا حدث يوم �ل� 2 
م��ن �أكتوبر �حل��ايل، د�رت �لعجل��ة ول ميكن 
�لتوق��ف ولن يك��ون �عرت�فها بالقت��ل و�إجر�ء 

حتقيق د�خلي نهاية �ملطاف.
بالرو�ي��ة  �لأمريكي��ة  �لإد�رة  ترحي��ب 
�ل�س��عودية لي���ض ثابتا بقدر م��ا هو حيلة جلر 
�ل�س��عودية �لى �مل�سار �لتايل لعملية �لبتز�ز، 
دول �أوروبية عدة خرج��ت للقول �إن �لر�وية 
�ل�ض��عودية غ��ري مقنعة مل جتب على �أ�ض��ئلة 
�لهولندي��ة  �حلكومت��ني  �أبرزه��ا  عدي��دة، 
و�لأملاني��ة حيث قالت �إن �لرو�ية �ل�س��عودية 
تفتق��د �ملنط��ق و�مل�ض��د�قية، يف �ض��اأن تو�جد 
فري��ق يت�ض��من خ��رب�ء ت�ض��ريح يتوج��ه من 
�لريا�ض �إلى �إ�ض��طنبول لي�ض��طنع �ضجار� مع 
�ض��حفي خارج بلده ثم يقوم بقتله، وحتدثت 

فرن�سا وبريطانيا عن �إجر�ء�ت عقابية.
وي�ض��ري مر�قب��ون �إلى �إن��ه غري �مل�ض��تبعد 
�أن ن�ض��هد ف�ض��ول مماثل��ة لل�ض��يناريو �لليبي 
يف لوكرب��ي عندم��ا طل��ب �إل��ى �لق��ذ�يف جمرد 
�لع��رت�ف فق��ط بالق�ض��ة وحتميل �أي��ا كانت 
�لع��ام  �ل��ر�أي  ليه��د�أ  �جلرمي��ة  م�ض��ئولية 
�لأوروب��ي و�لأمريك��ي �آن��ذ�ك، لك��ن �لق�ض��ة 

مل تنت��ِه ومت تدفي��ع �لق��ذ�يف �أم��و�ل كب��رية 
كتعوي�ض��ات، ويف �لإعام ج��رى �إظهاره �أمام 
�ض��عبه باأنه باع مو�طنيه لدول �أجنبية مقابل 
�س��مان �س��لمته و�س��لمة حكم��ه، وكان ه��ذ� 

�لطرح حا�ضر� يف تناول �لثو�ر �لليبيني.
�نته��ى وق��ت �لت�ض��ريبات �لرتكي��ة، وب��د�أ 
م�ضل�ض��ل �لت�ض��ريبات �ل�ض��عودية يف حماول��ة 
�لرو�ي��ة  يف  �ملوج��ودة  �لثغ��ر�ت  للملم��ة 
�ل�ض��عودية �لأولى ليل �ل�ض��بت و�لتي مل تكن 
مقنعة للدول �أو للمنظمات وحتى ملن يعرفون 
�لنظ��ام �لديكتات��وري �ل�ض��عودي و�ل��ذي ل 
ميكن فيه �إخفاء �ض��يء عن �لقيادة �ل�ضعودية 

�أو يت�ضرف �ملوظف من ر�أ�ضه.
تقول �لت�ض��ريب �ل�ضعودية نقا عن رويرتز 
�إن �لفري��ق �ل�ض��عودي كان يف مهم��ة لإرج��اع 
خا�ض��قجي و�لإف��ر�ج عنه �إن رف���ض �لعودة، 
و�أن��ه �دعى �أنه غادر �إ�ض��طنبول �ض��ريعا بعد 
�إخاء �ضبيل خا�ض��قجي، و�أنه �أي �لفريق قدم 

معلومات م�سللة للقيادة �ل�سعودية.
�لنظام �ل�ضعودي يقبع �أمام خيارين كاهما 

مر:
 �لأول: ت�ض��كيل حمكم��ة دولي��ة، و�لنظ��ام 
�ل�ض��عودي طالب مبثل هذه �لنظم من �لعد�لة 
ملحاكمة خ�ض��ومه كالنظام �ل�ض��وري وحزب 
�هلل، و�لآن هناك دعو�ت �أممية ودولية لإقامة 
حتقيق دويل يف ق�ض��ية مقتل �ل�ض��حفي جمال 
خا�ض��قجي مبع��زل ع��ن �لتحقيق �لرتك��ي �أو 

�ل�ضعودي، كون �جلرمية ذ�ت بعد دويل.
�لث��اين: قد يج��ري فر���ض عقوب��ات يف حال 
رف���ض �لنظ��ام �ل�ض��عودي لإج��ر�ء حماكم��ة 
دولية، وي�س��تمر �لبتز�ز و�فقار �ل�س��عودية 
�لت��ي ت�س��تميت لإبع��اد �لتهمة ع��ن ويل �لعهد 

حممد بن �سلمان.

وم��ن �ملوؤك��د �أن نهاي��ة ق�ض��ية خا�ض��قجي 
ل��ن تك��ون قريب��ة ل �لأت��ر�ك ول �لأمريكي��ني 
يريدونه��ا ق�ض��ية مغلق��ة، م��ا د�م��ت خزينة 
�ململك��ة �ل�ض��عودية ل تز�ل مليئ��ة بالأمو�ل، 
وماد�مت �ستكون �سيفا م�سلتا على بن �سلمان 
�ل��ذي لن يتاأخر عن دفع �ملال يف �ل�ض��ابق لقاء 

�لعر�ض و�لن.
�لنظ��ام  �أوق��ع  �لت��ي  �ملعمع��ة  و�ض��ط  يف 
�ل�ضعودي نف�ض��ه فيها و�لأزمة غري �مل�ضبوقة 
�لت��ي متر بها �لعائلة �ملالك��ة، و�لبتز�ز �لذي 
تتعر�ض له �ض��و�ًء �لأتر�ك �أو �لأمريكي �لذي 
�أقحم نف�سه يف �لق�سية ملحاولة جني �ملليار�ت 
�ل�ضعودية دون مقابل، لعل �حلقيقة �لنا�ضعة 
و�لدعوة �ل�ضادقة �لتي كان باإمكان �آل �ضعود 
�أن يتلقفوها وتخفف عنهم ماأزقهم، هي �إيقاف 

�حلرب على �ليمن.

�ل�ضيد ح�ضن ن�ضر �هلل قدم للنظام �ل�ضعودي 
معطي��ات فعلية باأن �لغطاء �لدويل �لذي توفر 
للملك��ة �ل�ض��عودية عن��د �ض��ن �لع��دو�ن على 
�ليم��ن �نه��ار متاما مل يع��د حا�ض��ر� ليمكنهم 
من �ل�ض��تمر�ر يف �حلرب، بل �أ�ض��حى فاحتا 
عينيه على ما يرتكبه �آل �ض��عود من جر�ئم يف 

�ليمن.
وم��ن �ض��اأن �إيق��اف �لع��دو�ن عل��ى �ليم��ن 
�إيق��اف جانب من �لبتز�ز �حلا�ض��ل لاأ�ض��رة 
�ل�س��عودية و�خلزين��ة �ل�س��عودية، وورق��ة 
تفاو���ض �أم��ام �لأمريكي �لطامع يف ��ض��تمر�ر 

�سفقات �لأ�سلحة.
�لأمر �لآخ��ر �أن �ملجل�ض �ل�ضيا�ض��ي �لأعلى 
يف �ض��نعاء �أطلق دعوة تعك���ض �أعلى مر�تب 
�خلل��ق �لإن�ض��اين، وه��و �ض��ادق �إل��ى �لنظام 
�ليم��ن  عل��ى  �لع��دو�ن  لإيق��اف  �ل�ض��عودي 

و�ل�ستناد �إلى قوة �ل�سعب �ليمني يف مو�جهة 
�بت��ز�ز �أمريكا وما يحاك �ض��دها م��ن موؤ�مرة 
و��سحة �ملعامل، هي وحدها من تعمي عينيها 

عنها.
رد �لنظ��ام �ل�ض��عودي عل��ى دع��وة �ل�ض��يد 
ح�ض��ن ن�ضر �هلل كانت �ملزيد من �ملكابرة، ويف 
�لي��وم �لت��ايل لدع��وة �أمني عام ح��زب �هلل بث 
تلفزي��ون �لعربية م�ض��اهد مبا�ض��رة لنطاق 
�لطائ��ر�ت �ملغ��رية عل��ى �ليم��ن م��ن قاع��دة 

ع�ضكرية يف خمي�ض م�ضيط.
و�أمام هذ� �ل�ض��تكبار و�لعمى لدى �لقيادة 
�ل�ض��عودية، ف��اإن �لع��امل �لعربي �ل��ذي عا�ض 
ن�ض��ف ربيع عربي بع��د �إح��ر�ق �لبوعزيزي 
نف�ض��ه، عل��ى موعد قريب من �جل��زء �لثاين يف 
ربي��ع ممال��ك ق��ادم، بد�أ ربي��ع �جلمهوري��ات 
بدماء بوعزيزي تون�ض، و�ضيبد�أ ربيع �ملمالك 

بدماء �خلا�ضقجي.
كام �ملحلل �لع�ض��كري �ل�ض��عودي �إبر�هيم 
�آل مرع��ي يوؤ�ض��ر لذل��ك �لقل��ق �ملتنام��ي لدى 
ممال��ك �خللي��ج وه��و يع��دد �أفع��ال �أمري��كا 
�خلليجي��ة  �لأم��و�ل  �ض��حب  م��ن  �لأخ��رية 
و�سحب �أنظمة �لدفاع و�بتز�ز ملوكها و�سلب 
�أمو�لها، بالقول هل �مل�ضتهدف �إير�ن �أم نحن.

�لأيام �لقادم��ة حبلى باملفاجئات، ل�ض��الح 
�ل�س��عوب �مل�ست�س��عفة �لت��ي �كت��وت مب��ا يف 
خز�ئن �خلليج من �أمو�ل �ضرفت ل�ضنع �نهار 
من دماء �مل�ض��امني يف �لعر�ق و�ضوريا ولبنان 
و�ليم��ن حيث ل يز�ل �لقتل باملال �ل�ض��عودي 

و�لإمار�تي م�ستمر�..
ل��ن جتد ممال��ك �خللي��ج حني يق��ع جورها 
يف �لذب��ح و�لتقطي��ع م��ن ينقذها.. فلق��د �آملت 
�جلميع، وهي ت�س��تمر يف �ملكابرة و�سفك دماء 

�ل�سعب �ليمني..

على السعودية إيقاف حربها في اليمن.. لتجنب الذبح والتقطيع كخاشقجي

تقرير / محمد الصفي الشامي

ثاث��ُة �أرب��اع ث��روِة �ململكة �لعربي��ة �ل�ض��عودّية مقابل 
حماي��ة �لق��و�ت �لأمريكية لها، ذل��ك ما طالب ب��ِه �لرئي�ُض 
�لأمريك��ي دونالد تر�مب يف مايو مطلع عام 2015م، خال 
حملت��ه �لْنتَخابي��ة �لرئا�ض��ية، �لت��ي و�ض��ف خاله��ا “�آل 
�س��عود ب��� “�لبق��رة �حللوب”، �لت��ي ما �إن جف �س��رعها، 
فاإن �لنظام �لأمريكي ياأمر بذبحها، �أَْو يطلب من غريِه فعل 

ذلك.
»احلالب املاهر« َو »البقرة احللوب«

ت�ض��ريحاُت تر�مب خ��ال حملته �لْنتَخابي��ة، �عتربتها 
ب��ة من �لأ�ض��رة �ل�ض��عودّية �حلاكم��ة يف ذلك  م�ض��ادُر مقَرّ
�لوق��ت، تاأت��ي يف �إط��ار �ل�ض��تعر��ض �لإعام��ي “، �إل �أن 
�لقطَة �بتلعت �أل�ض��نتهم، و�ض��اد �ض��مت �لقبور بعد توليه 
للرئا�ض��ة �لأمريكية، ليكّرر تر�مب �إهانته لل�ضعودّية، �آخر 
تل��ك �لت�ض��ريحات �لذي حّذر فيه��ا �مللك �ض��لمان قبل نحو 
�أ�ض��بوعني، �أنه لن يبقى يف �ل�ض��لطة “لأ�ضبوعني” من دون 

دعم �جلي�ض �لأمريكي.
حي��ُث ق��ال: نح��ن نحم��ي �ل�ض��عودّية، �ض��تقولون �إنه��م 
�أغني��اء، و�أنا �أحب �مللك، �مللك �ض��لمان. لكن��ي قلت له �أيها 
�مللك – نحن نحميك – رمبا لن تتمكن من �لبقاء لأ�ضبوعني 

من دوننا – عليك �أن تدفع جلي�سك.
قبل ذلك �لت�ضريح، قال تر�مب باأنه �أجرى مكاملة هاتفية 
مع �ض��لمان، وقال �إنه حتدث مطوًل �إلى �مللك �ل�ض��عودّي؛ 
بغر�ض مناق�س��ة جهود �حلف��اظ على �لإم��د�د�ت �لنفطية 
ل�ض��مان ��ض��تقر�ر �ض��وق �لنفط ومنو �لقت�ض��اد �لعاملي. 
وخال �لت�ضال قلت له: رمبا لن تكون قادرً� على �لحتفاظ 
بطائر�تك؛ لأَنّ �ل�ض��عودّية �ض��تتعر�ض للهج��وم، لكن �أنتم 

معن��ا يف �أمان تام، لكننا ل نح�ض��ل يف �ملقابل على ما يجب 
�أن نح�ض��ل عليه.. قبل �أن ي�ضيف: “ملك �ل�ضعودّية ميتلك 
تريليون��ات م��ن �ل��دولر�ت، م��ن دون �لولي��ات �ملتحدة 

�لأمريكية، �هللُ وحَده يعلُم ماذ� �ضيحدث للمملكة “.
لق��د �ت�ض��ح جلياً من خال ما يقوم ب��ه تر�مب �أن ُك��َلّ ما 
يهم��ه هو �لإكث��ار من “�حللب��ات”، فنقل مع��ه �إلى �لبيت 
�لأبي���ض ثقافة �لتج��ارة �لت��ي تقا�ض وتبنى على �أ�ض��ا�ض 
ميز�ن “�لربح و�خل�سارة”، مرتجماً ما قاله يف وقٍت �ضابق 

على �لو�قع �أمام مر�أى وم�ضمع من �جلميع.
» على السمع والطاعة «

ذل��ك هو ل�ض��اُن ح��ال �لنظام �ل�ض��عودّي، �لذي ين�ض��اع 
لأو�م��ر دونال��د تر�م��ب ب��ني �لفين��ة و�لأُْخ����َرى، ويذعن 

بال�ض��تجابة، وي�ض��عى لتنفي��ذ ُك����ّل ما مُيل��ى عليه، حتى 
و�إن كان �ض��ينعك�ض �ض��لباً على �قت�ض��ادهم، وترتتب عليه 

خ�ضارٌة كبرية من ثرو�تهم.
ُت�ض��خر مملكة ” بر�ميل �لنفط ” ثروَتها خدمًة مل�ض��الح 
�أمري��كا، و�إبق��اء لهيمن��ة قر�رها، وذل��ك ما �أّك��ده �لرئي�ُض 
�لأمريك��ي يف تغري��ده ل��ه يف �ض��هر يونيو �ملا�ض��ي بالقول: 
طلبُت من �مللك �ض��لمان �ض��د �لفر�غ �ل��ذي جنم عما يجري 
يف �إي��ر�ن وفنزويا ب�ض��خ ملي��وين برميل يف �ل�ض��وق لكبح 

�لأ�ضعار فو�فق.
ورغ��م �أن �ململك��ة �ل�ض��عودّية تدف��ع للولي��ات �ملتحدة 
مئات �مللي��ار�ت منذ عقود �إل �أن �لروؤ�ض��اء �لذين تعاقبو� 
عل��ى �لبي��ت �لأبي���ض كان��و� يبقون عل��ى قدر ب�ض��يط من 
�لح��رت�م للحليف �لذي يدف��ع ويطيع، �أم��ا تر�مب فرييد 

�أن تكون هذه �لعبودية �ل�ض��عودّية لو��ض��نطن على �لعَلن 
وباتت �لإهانات �لتي يوجهها لآل �ض��عود جزءً� من ثقافته 

�لرئا�سية.

»مكاملات الغرف املغلقة«
حت��دث دونال��د تر�مب مر�رً� وتك��ر�رً� عن �ل�ض��عودّية، 
بطريق��ة �بت��ز�ز تو�س��ح �أن �ململك��ة لي�س��ت �إل “حممي��ة 
�أمريكي��ة”، وباأنه��ا عاجزة ع��ن حماية نف�س��ها دون �لدعم 
�لأمريكي..م��ا ميك��ُن تف�ض��رُيه م��ن خ��ال م��ا ك�ض��ف عنه 
تر�مب حول ما د�ر بينه و�لعاهل �ل�ض��عودّي من حديث يف 
�ملكاملة �لهاتفية، �أنه يع��د �عر�فا بدعم �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية ب�ض��كل مبا�ضر يف �حلرب على �ليمن، ويلزم على 

�ململكة �لدفُع مقابل ذلك.
وعلوًة على �لعديد من �ل�س��فقات �لتي جنى تر�مب من 
ُه  خاله��ا مئ��اِت مليار�ت �ل��دولر�ت، �إل �أنه ل ي��ز�ُل يوِجّ
�ض��يًا من �لإهانات �ض��وب ُحّكام �لباط �مللكي �ل�ضعودّي، 
�ض��من مطالبات��ه �مل�ض��تمّرة و�ملتك��ّررة بدف��ع �ملزي��د من 
�لأم��و�ل، �لت��ي �ت�ض��ح للجميع �أنه��ا مقاب��ل “�لإهانة” ل 

“�حلماية”.
كم��ا �أن تر�م��ب ل يخجل من �لت�ض��ريح بطبيعة �لعاقة 
�لتي تربط و��ض��نطن بال�ض��عودّية، باأنها عاقٌة قائمٌة على 
تدفق �مللي��ار�ت للوليات �ملتحدة، فخال �لأَْزَم��ة �لقائمة 
د�خ��ل �ل�ض��عودّية عل��ى خلفي��ة مقت��ل جم��ال خا�ض��قجي، 
قال تر�م��ب �إنه �ض��يلحق عقوبات بال�ض��عودّية ولكن لي�ض 
ها متن��ح �أمريكا مئاِت  ع��رب �إيقاف �ض��فقات �لأ�ض��لحة؛ لأَنّ
�مللي��ار�ت و�أن هن��اك طرق��اً �أُْخ����َرى للعق��اب، موؤّك��دً� �أن 
“�ل�ض��عودّية زب��وٌن كبرٌي للوليات �ملتح��دة” وبالتايل ل 
مانَع من �لإ�ضر�ر باململكة بو��ضطة �لعقوبات و�ملهم �أْن ل 

تت�ضرر �أمريكا من تبعاتها.

الــعــاقــات األمريكية الــســعــودّيــة: ادف��ع املليارات وُخ�����ْذ اإله��ان��ات!!
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وم��ن �أروع �ض��ور �ملقاطعة بالتاريخ �حلديث ) �إ�ض��ر�ب 
عام 1936( �لذي قام بتنفيذه �ل�ضعب و�لثو�ر �لفل�ضطينيون 
�ض��د �ليهود و�لحتال �لربيطاين وقد ��ض��تمر هذ� �لإ�ضر�ب 
ملدة �ض��تة �أ�ضهر م�ضجا �أطول و�أف�ض��ل �إ�ضر�ب )مقاطعة ( 
يف �لتاريخ، كذلك ل نن�س��ى �لتجربة �لهندية �ل�سجاعة و�لتي 
نفذها �ل�ض��عب �لهندي بزعامة �ملهامتا غاندي �ضد �مل�ضتعمر 
�ل�ض��عب  مقاطع��ة  �لهندي��ة” وكذل��ك  “للق��ارة  �لربيط��اين 
�لفيتنام��ي �ل�س��امدة �ملتمي��زة �س��د �ملحتل��ني �لأمريكي��ني 
و�لفرن�س��يني حتى نالو� حريتهم وكربيائهم، وهنا ل نن�س��ى 
�لنتفا�ض��ة �لفل�ض��طينية �ملبارك��ة ع��ام 1987م ومنوذجها 
�لبطويل �مل�ضرف يف �جلهاد ومقاطعة �ملنتجات �لإ�ضر�ئيلية، 

باعتبارها تكتيكا �ضمن �أوجه �جلهاد �لأخرى.

  حنن …واملقاطعة
�لأمريك��ي  �لع��دو�ن  ظ��ل  يف  حالي��ا  �لقائ��م  �لو�ض��ع  �إن 
�ل�س��عودي عل��ى بلدن��ا وما يرتب علي��ه من نتائج قا�س��ية 
نتيج��ة �لعت��د�ء�ت و�ملمار�س��ات و�لتج��اوز�ت �لوح�س��ية 
�لا�أخاقية من قبل �لطرف �لأمريكي �لإ�ضر�ئيلي �ل�ضعودي 
وم��ا ر�فقها من �إف��ر�ط �ملحتل يف ��ض��تخد�م �أق�ض��ى درجات 
�لعن��ف �ملربجم��ة �ض��د �ض��عبنا �ليمن��ي مم��ا يفر���ض علينا 
�ض��رعية �لدفاع بكافة �لو�ض��ائل منها �لن�ض��الية �لت�ضعيدية 
)��ض��تمر�ر �لفعالي��ات( ومنها م��ا يعرف بالدف��اع �لاعنفي، 
�أف�ض��ل �ض��ور مقاوم��ة �ل�ض��عوب  وتعت��رب �ملقاطع��ة م��ن 
للمحتلني من خال حقهم يف �لمتناع عن �ض��ر�ء منتجاته من 
جهة وتن�ضيط �لتعامل مع �ملنتجات �لوطنية من جهة �أخرى 
و�عتبار ه��ذ� و�جب وطني ودين��ي و�أخاقي يجب حتقيقه 

�ضعبيا ور�ضمياً.
 

حقيقة املقاطعة وآثارها على اجلانب 
األمريكي واإلسرائيلي

ملقاطعة �لب�ضائع و�ملنتجات �لأمريكية و�لإ�ضر�ئيلية �آثار 
�ضلبية على �أمريكا و�إ�ضر�ئيل وكانت بد�ية م�ضجعة ومثمرة 
وهي ما ز�لت تلقي ��ض��تجابة مقبولة من جمهور �مل�ضتهلكني 
�مل�ض��لمني وذل��ك يعترب ردة فعل طبيعية ب�ض��بب ��ض��تخد�م 
�أمريكا و�إ�ض��ر�ئيل و�أدو�تها “�لنظام �ل�ضعودي ومرتزقته” 
�لقوة و�لعتد�ء �لوح�ض��ي على �ل�ض��عوب �لإ�ضامية، وذلك 

حتى نتخطى هذه �لأزمة �لتي مير بها �ضعبنا.
 

عوامل إجناح مقاطعة املنتجات والسلع 
األمريكية واإلسرائيلية

مقاطع��ة  حمل��ة  لإجن��اح  مهيئ��ة  و�لأج��و�ء  �ملن��اخ  �إن 
�ملنتج��ات �لأمريكي��ة و�لإ�ض��ر�ئيلية وخ�ضو�ض��اً �أن �حلالة 
�لعد�ئية لأمريكا و�إ�ضر�ئيل نتيجة للهجمة �لعد�ئية �ل�ضر�ضة 
�ض��د �ضعبنا متمثلة مبجمل �جلر�ئم �لتي طالت كل �ل�ضعوب 
فم��ن هنا جنزم ونو�ض��ح باإمكاني��ة جناح حمل��ة �ملقاطعة. 
ل��ذ� يتوجب علينا �لتخطي��ط �جليد و�إعد�د �ملو�طن نف�ض��يا 
ووطني��ا لكي تكون مقاطعة منتجات �لأعد�ء �أ�ض��لوب ونهج 
حي��اة وعند �حلدي��ث عن مقاطع��ة �ملنتجات يج��ب �لتاأكيد 
عل��ى �لنهو���ض وت�ض��جيع �ل�ض��ناعات �لوطني��ة و�لرتقاء 
مبو��ض��فاتها لك��ي ترق��ى وحتظ��ى بثق��ة �مل�ض��تهلك يف حال 
ت�ض��ديرها ب�ضرط مطابقتها للمو��ض��فات و�ملقايي�ض �جليدة 

وتثبت قدرتها على �ملناف�ضة .
 

ما دور �ل�ضناعيني و�ملنتجني لإجناح حملة �ملقاطعة؟
كي ن�ض��من حتقيق �أف�ض��ل �لنتائج ولكي ت�ض��اهم �ض��ر�ئح 
�ملجتم��ع بدور فع��ال لإجناح حمل��ة �ملقاطعة ن��ود �أن نذكر 
�ل�سناعيني و�ملنتجني بدورهم و�مل�سئولية �مللقاة عليهم مبا 

يلي :
�ملطابق��ة  �لوطني��ة  �ملنتج��ات  حت�ض��ني  عل��ى  �لعم��ل 
للمو��س��فات و�ملقايي���ض ومر�ع��اة م�س��توى �جل��ودة حتى 

حتظي بثقة ور�ضا �مل�ضتهلك �ليمني.
ولتوؤك��د قدرته��ا على �ملناف�س��ة، وعلى �جلهات �لر�س��مية 
كموؤ�س�س��ة �ملو��س��فات و�ملقايي�ض و�لوز�ر�ت �ملتخ�س�س��ة 

�لأخرى لعب دورً� �أكرب يف هذ� �ملجال.
�لعمل على تخفي�ض �لأ�ض��عار مبا يتنا�ض��ب وتدين �لدخول 
ب�ض��بب �لعدو�ن وتف�ض��ي �لبطالة وحرمان فئات عديدة من 

�لنا�ض ملد�خيلهم.
�حلر���ض عل��ى ��ض��تخد�م �لو�ض��ائل �لت�ض��ويقية �لعاملية 
�ملتط��ورة وعدم �إغر�ق �لأ�ض��و�ق �ملحلية ب�ض��كل ع�ض��و�ئي 
للمنتجات �لأجنبية و�ض��رورة �عتماد �لتعامل مع �ملنتجات 
و�ملناق�ض��ات  �مل�ض��اريع  تنفي��ذ  عن��د  �ملتوف��رة  �لوطني��ة 

و�لعطاء�ت �ملتعددة.
على �ل�ضناعيني �لتعود على �ضرورة �أخذ ر�أي �مل�ضتهلكني 
باملنتجات و�ل�ض��تماع �إلى �آر�ئهم وتلبي��ة رغباتهم من هذه 
�ملنتجات باعتبارهم – هم �مل�ستهلكني لهذه �ل�سلع و�ملنتجات 

وذلك لتحفيزهم على ت�ضجيع �ل�ضناعة �لوطنية .
 ما دور املستهلك إلجناح حملة 

املقاطعة؟
على �مل�ض��تهلك �أن يتذكر د�ئماً �حلقائ��ق �لتالية و�أن يقوم 
بدوره لت�ض��جيع �ل�ض��ناعة �لوطنية باعتب��ار �أن ذلك و�جب 

وطني وديني و�أخاقي من خال ما يلي :
ع��ن �لتعام��ل م��ع �ملنتج��ات �لأمريكي��ة  �لمتن��اع كلي��اً 

و�لإ�سر�ئيلية .
�لبدء مبقاطعة �ملنتجات �ملوجود لها بد�ئل وطنية جيدة.
�ل�ض��تغناء ع��ن كل �ملنتج��ات �لأمريكي��ة و�لإ�ض��ر�ئيلية 

�لكمالية و�لغري �سرورية.
�لرت�ض��يد �ل�ض��تهاكي يف كافة �أوجه متطلبات��ه �حلياتية 
�ليومي��ة و�لعتماد على �ض��لم �لف�ض��ليات عن��د �تخاذ قر�ر 
�ل�ض��ر�ء و�ل�ض��تغناء ع��ن �ل�ض��لع �لكمالي��ة و�لتح��ول م��ن 

�ل�ضتهاك �لرتيف �إلى ��ضتهاك �ل�ضمود و�ل�ضرب .
�لإقبال على �ضر�ء �ملنتجات �لوطنية و�جليدة و�لتاأكد من 
جودة �ل�ض��لع لأن �جلودة هي من حقوق �مل�ضتهلك �لو�جب 

توفرها يف �ملنتجات و�لب�ضائع �لتي يقدم على �ضر�ئها وبهذ� 
ن�ضمن فعالية دور �مل�ضتهلك يف �إجناح حملة �ملقاطعة بحيث 

�أنه يبتعد عن �ضر�ء �ملنتجات �لأمريكية و�لإ�ضر�ئيلية.
 

حتفيز الصناعات املنزلية لألسر املنتجة 
لتحسني دخلها

 �ل�س��تفادة م��ن �حلديق��ة �ملنزلي��ة بالزر�عة �حل�س��رية 
وتربية بع�ض �لطيور لتاأمني متطلبات �لأ�ض��رة لتمكينها من 
�لإيفاء باللتز�مات �حلياتية �ل�ضرورية و�لتقليل من نفقاتها 
وحتقيق ملرحل��ة ولو جزئية قدرً� من �لكتفاء �لذ�تي، حتى 

يف�ضل �هلل بيننا وبينهم، و�لعاقبة للمتقني.

تعرف على بعض الشركات التي وردت 
ضمن املقاطعة االقتصادية

للمنتج��ات  يونيليف��ر : ه��ي �ض��ركة بريطاني��ة هولدني��ة 
�ملنزلي��ة و�ل�س��حية و�لغذ�ئي��ة  ، يوج��د لها ف��رع يف �لكيان 
�ل�ض��هيوين ولديه��ا �ض��ر�كة م��ع �ض��ركة �إ�ض��ر�ئيلية �أخ��رى 
ل�ضناعة �لآي�ض كرمي و�ضر�كة مبقد�ر 45% مع �ضركة �أخرى 
ل�ضناعة �ملنظفات وم�ضتح�ضر�ت �لتجميل و�خرى ل�ضناعة 

�ملقرم�سات .
لل�ض��ركة ع��دة عامات جتاري��ة يف عدة جم��الت �أبرزها : 

�لعناية �ملنزلية : �سابون �أومو ، وكمفورت ، وجيف .
 ، – للعناية �ل�سخ�س��ية : �سان�س��يلك ، ريك�سونا ، كلري 
دوف و�ض��ابون لوك���ض ودوف للج�ض��م ، ومعقم��ات لي��ف 

بوي ، ومعجون �لأ�سنان كلو�ض �آب ، وفازلني .
• للماأك��ولت و�مل�ض��روبات : �ض��اي ليبت��ون ، وكن��ور ، 

فلور�، وغريها .
–  وه��ي م��ن �ل�س��ركات �لتي ج��اءت علمته��ا يف قائمة 
لهيئ��ة  �لتابع��ة  �ملن�ض��ور�ت  ويف  �لقت�ض��ادية  �ملقاطع��ة 
�ملقاطع��ة �لعربية يجب مقاطعتها لدعمها للكيان �ل�ض��هيوين 

و�ضر�كتها مع �ضركاته ، يف �لأر��ضي �لفل�ضطينية �ملحتلة ..
يذكر �أن �لعمال �لفل�ضطينيني يتقا�ضون فيها �أجور� زهيدة 
�أدن��ى من �لعم��ال �لإ�ض��ر�ئيليني ، ول��دى �ل�ض��ركة منتجات 

كثرية جيدً� تعرفها بوجود �لعامة �ملعروفة لل�ضركة .

كوكا كوال:
 ه��ذه �ل�ض��ركة تعد من �أكرث �ل�ض��ركات �لعاملية �ل�ض��خمة 
�لتي تدعم �لعدو �ل�ضر�ئيلى ب�ضكل علني ومبا�ضر بل وتقوم 
بعمل �عانات ملنتجاتها ت�ضخر فيها من �ملعتقد�ت �لإ�ضامية 
كم��ا ه��و �حلال حينما ��ض��تخدمت م�ض��جد قبة �ل�ض��خرة يف 
�لدعاية ملنتجاتها و�أثار هذ� �لأمر ��ستياء بالغا، وقد �سخرت 
كوكا كول من �ملقاطعة �لعربية معتربة �أن منتجاتها �ضارت 
من �ل�ض��ياء �لتي ل ميكن للعرب �ل�ض��تغناء عنها!! وتقوم 
ك��وكا كول باإنت��اج ما يزيد عل��ى �ملائتي �ض��نف من خمتلف 
�مل�ض��روبات و�إن كان ��ض��هرها كوكا كول و�ض��رب�يت وفانتا، 
وقد قامت هذه �ل�ضركة بدعم ��ضر�ئيل ب�ضكل كامل على مد�ر 
30 عاما وقامت حكومة �لعدو �لإ�ضر�ئيلية بتكرميها لدعمها 
�ملتو��ض��ل للكيان �ل�ض��هيوين، ورف�ض��ها للمقاطع��ة �لعربية 
�لتي �ض��بق للجامعة �لعربية �إعانه��ا يف �لثمانينيات. وعلى 
�لرغم م��ن �ملو�قف �مل�ض��اندة للعدو�ن �ل�ض��هيوين فاإن كوكا 
كول ماز�لت تتو�جد بقوة يف �لأ�ضو�ق �لعربية معتمدة على 

عدد من كبار رجال �لأعمال و�حلكومات �ي�ضا!!
منتجات شركة بيبسى كوال: 

و�لت��ي تنت��ج )بيب�ض��ى ك��ول، مري�ن��د�، تيم، �ض��فن �ب(  
  Pay ( ه��ي �خت�ض��ار �جلمل��ة   PEPSI   ملحوظ��ة: كلم��ة
)�دفع   Every Penny to Save Israel (  ومعناها 

كل قر�ض لكى تنقذ ��ضر�ئيل( 

أهمية مقاطعة البضائع واملنتجات األمريكية واإلسرائيلية..
تعترب املق�طعة اأ�ش��لوب� منوذجيً� ك�أحد اأوجه املواجهة امل�شروعة 
�ش��د االحت��الل ك��ي تن���ل ال�شع��وب حريته��� وا�شتقالله���. ونعني 
ب�ملق�طع��ة )االقت�ش�دية( مبفهومه��� الع�م اإيق�ف التب���دل ال�شلعي 
واخلدم�ت��ي ب�ش��كل كل��ي اأو جزئي م��ع الطرف امل��راد مق�طعته مب� 
يخدم م�ش�لح واأهداف الطرف الداعي للمق�طعة، وي�شمل التع�مل 

االقت�ش���دي واخلدم�ت��ي بك�فة اأ�شك�ل��ه اأي وقف التب���دل ال�شلعي 
واخلدم�ت��ي م��ع الطرف املطل��وب مق�طعت��ه بهدف الت�أث��ر عليه 
�شي��شي��ً� اأو اأ�شع�ف��ه ع�شكري��ً� واقت�ش�دي��ً�، وت�أت��ي املق�طعة بهدف 
اإحداث ال�شغط والت�أثر عل��ى اأمريك� واإ�شرائيل مب� يخدم امل�ش�لح 

الع�مة لالأمة االإ�شالمية..
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احلقيقة- خاص
�لع��دو�ن  ب��د�أ  ي��وم،   وثاثمائ��ة  �أل��ف  قب��ل 
�لأمريكي �ل�ض��عودي على �ليم��ن،  وحينها �غرت 
�لكثريون من �بن��اء �ملحافظات �جلنوبية ور�أو� 
خا�ض��هم يف �أي��دي حفن��ة م��ن �لغ��ز�ة و�لقتلة،  
�لذين جتمع��و� من خمتلف �لبل��د�ن هدفهم نهب 
و�إذلل �ليمنيني، ولكن بلبا�ض �لتحرير و�إنقاذهم 

من �أبناء بلدهم ...
دبي �لأخرى،  م�ضطلح كان يروج لأبناء عدن 
�لبا�ض��لة باأنهم �إذ� قبلو� بالغ��ز�ة و�ملرتزقة فاإن 
�لإم��ار�ت و�لتي تق��ع حتن �حلماي��ة �لأمريكية 
�ستحدث  نه�سة تنموية ملدينة عدن لتكون ن�سخة 
من �أبوظبي ودبي وما مل يفقهه بع�ض من �نطوت 
عليهم تلك �خلدع �لكذ�بة و�لباطلة و�لتي عمدت 
�إل��ى لب�ض �حلق بالباطل كما يعمل �ليهود متاما،  
�أن��ه  ل��ول �أبوظبي لكان��ت عدن لها �ل�ض��د�رة يف 
�ل��دول �ملتقدمة،  ولك��ن �يادي �لعمالة �ض��محو� 
لتلك �لإمارة �لتي ليتجاوز عمرها خم�ضني عاما 
�إلى تعطيل ميناء عدن،  وت�ضعيل ميناء دبي بدل 

عن��ه بثم��ن بخ���ض ل يغني ولي�ض��من من جوع،  
ولو �ض��غل ميناء عدن لأرفد خزينة �لدولة باأكرث 
من مئة مليار دولر بالإ�ض��افة �إلى �أنه �ض��يعمل 
في��ه مئات �للف من �لعمال �لعاطلني يف �ض��وق 

�لعمل،  هذ� كمثال ب�ضيط ..
بعد ب�ض��ط �لقو�ت �لغازية نفوذها على مدينة 
ع��دن وبع�ض �ملحافظات �ملجاورة لها،  حدث ما 
مل نكن نتمنى �أن يحدث، قتل وت�ضريد لاأبرياء من 
�ل�سخ�س��يات �لجتماعية و�لفكرية و�ل�سيا�سية 
،  و�عتق��ال ل��كل �لأ�ض��و�ت �لتي تطال��ب باأدنى 
�حلق��وق و�أب�ض��ط �خلدم��ات وممار�ض��ة �ب�ض��ع 
�لنتهاكات و�لتحر�ض بال�ضجناء،  كما كان يعمل 
�لأمريكيون يف �ض��جن غو�نتنامو- �لعر�ق متاما 

...
�لتقري��ر �لأخري �لذي ��ض��دره فريق �لتحقيق 
�لتاب��ع لاأم��م �ملتح��دة و�ل��ذي حت��دث فيه عن 
ممار�ض��ات  مت�ض �لأخاق و�ل�ض��رف بحق نزلء 
�ض��جن بئر �أحم��د بعدن يق��وم بتل��ك �لنتهاكات 
جنود و�ض��باط �لحتال �لإمار�ت��ي، �لتقرير مل 
يحتوي عل��ى �حلقيقة كاملة كم��ا يرى مر�قبون 

وما خفي كان �أ�ضد و�أفظع..
مرك��ز �لأموم��ة و�لطفول��ة يف ع��دن يف تقريره 
ك�ض��ف ع��ن حالة �نتهاك جن�ض��ي حتدث بن�ض��بة 
حالتني ب�ضكل �ضبه يومي  لأطفال ون�ضاء يف عدن،  

من قبل جنود ومرتزقة �لحتال
تردي �لأو�س��اع �ملعي�س��ية و�لأمنية و�رتفاع 
�لأ�ض��عار بح��ق �مل��و�د �لغذ�ئية و�نت�ض��ار فرق 
�لغتيالت �ملنظمة و�لتي تقوم بها جهات تابعة 
للمخابر�ت �لأمريكية،  هي �ض��اهد �آخر تدل على 
حجم �ملاأ�س��اة و�ملعاناة �لت��ي يتعر�ض لها �أبناء 
�ملناط��ق �لقابع��ة حتت �لحت��ال و�أن �لحتال 
�أت��ى منتقم��ا همه �مته��ان كر�مة �ل�س��عب ونهب 
وكل  و�حل�ض��ار  بالتجوي��ع  و�إماتت��ه  ثرو�ت��ه 
�لعناوين و�ل�ضعار�ت تبخرت ول �أ�ضا�ض لها من 

�لو�قع يف �ضيء
�لحت��ال �أز�ح �لقناع عن وجه وك�ض��ر �نيابه 
و�هد�فه �ت�ض��حت ب�ضكل مل تعد تخفى عن حتى 
من فقد عقله فجر�ئمه و�نتهاكات و��سحة �أعظم 
من و�ضوح �ل�ضم�ض يف �لنهار،  وتلك �لأعمال هي 
دي��دن �لحت��ال يف كل زم��ان وم��كان،  فالتاريخ 

يخربنا ويعطينا درو�ض��ا فمن مل يعترب مبن قبله 
كان عربة ملن بعده ..و ما يثري �لده�ضة �أكرث ملاذ� 
بع���ض �ملرتزقة م�س��تمرين يف �لتم�س��ك بتحالف 
�ل�ض��ر و�لإج��ر�م،  بعد هك��ذ� ممار�ض��ات بحقهم 
�إل �أنه��م ق��د فق��دو� كر�متهم!  �أم �أنهم يعي�ض��ون 
يف �س��كرته تائه��ني ع��ن �أمرهم،  ل ي�س��عرون مبا 
يحدث من حولهم! هي �أ�ض��ئلة كثرية   ل نح�ضل 

لها �إجابة ..
وم��ا يهمنا �أن قر�رن��ا يف مو�جه��ة �لغز�ة كان 
�ض��ائبا وع��ادل وموفق��ا ول��ن نن��دم علي��ه �بد�،  
ف�ضياأتي �ليوم �لذي يتحقق فيه وعد �هلل وننت�ضر 
لق�ضيتنا وملظلومية �ض��عبنا طال �لزمن �أو ق�ضر 
فعلى �هلل توكلنا وبحبله ت�ض��بثنا ولين�ض��رن �هلل 

من ين�سره...

احلقيقة- خاص
�أعلن��ت خمتلف �لقبائ��ل �ليمني��ة ��ض��تمر�رها يف �لنفري �لعام 
و�لتح�ضيد �لى �جلبهات ملو�جهة �لغز�ة و�ملحتلني حتى حترير 
كام��ل �ل��رت�ب �لوطن��ي،   مقدمة  قو�ف��ل غذ�ئي��ة  للمر�بطني يف 

جبهات �لقتا وفاء وعرفانا لدماء وت�ضحيات �ل�ضهد�ء، 
ففي �ضنعاء �ض��ريت ن�ضاء �أبناء مديرية �ضنحان قافلة غذ�ئية 
للجي���ض و�للج��ام �ل�ض��عبية حامل��ة �ض��عار رغ��م �نهي��ار �لريال 

�ضندعم رجال �لرجال باملال و�ل�ضاح
و��ض��تنكرت �لن�ضاء �ضيا�ض��ة �لتجويع �لذي يقوم بها �لعدو�ن 
�ل�ض��عودي بحق �أبناء �ل�ضعب �ليمني،  موؤكد� �ل�ضمود و�لثبات 

وجتهيز �ملزيد من قو�فل �لعطاء حتى حتقيق �لن�ضر. ..
ويف حمافظة �ض��عدة وتو��ض��ا مل�ض��و�ر �لعط��اء و�لكرم قدم 

�أبناء وم�ض��ائخ و�عيان مديرية �ض��اقني ب�ض��عدة قافل��ة غذ�ئية 
ومالي��ة دعم��ا و�إ�ض��ناد� لرج��ال �جلي���ض و�للجان �ل�ض��عبية يف 
ميادي��ن �جله��اد.. و�حت��وت �لقافلة على ع�س��ر�ت م��ن روؤو�ض 
�لأغن��ام �إ�ض��افة �ل��ى مبال��غ مالية كب��رية ...تاأكي��د� منهم على 
مو��ض��لة �لن�ض��ال حتى دحر� �لغز�ة و�ملحتلني من كل �ض��رب يف 
�لوطن كما  �أقيمت عدد من �لوقفات �لقبلية �مل�ض��لحة يف خمتلف 

�ملحافظات و�إعان �لنفري �لعام ملو�جهة �لغز�ة و�ملحتلني
  فف��ي حمافظ��ة �حلدي��دة نظ��م �أبن��اء مدينة �حلدي��دة وقفة 
�حتجاجية غا�ضبة جتاه �جلر�ئم �مل�ضتنكرة بحق �أبناء �ل�ضعب 
�ليمن��ي  �آخره��ا جرمية ��ض��تهد�ف حمط��ة تعبئة �لغ��از �ملنزيل 

مبديرية �حلايل.
و�أعل��ن �مل�ض��اركون يف �لوقف��ة �لحتجاجي��ة �لنف��ري �لع��ام 
ملو�جه��ة �لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة ومو��س��لة �ل�س��مود و�لتح��دي 
�نت�س��ار� لدم��اء �ل�س��هد�ء وت�س��حيات �جلرح��ى معربين عن 

غ�ض��بهم و��ض��تنكارهم م��ن �جلر�ئ��م �لت��ي يرتكبه��ا �لط��ري�ن 
�لأمريك��ي �ل�ض��عودي  بح��ق �أبن��اء �حلدي��دة وقتله��م �أثن��اء 
��س��تلمهم للأ�س��طو�نة �لغاز �ملنزيل مبديرية �حل��ايل .. و�أد�ن 
�مل�ضاركون �ل�ضمت �ملخزي للعامل ومنظمة �لأمم �ملتحدة جتاه 
�جلر�ئ��م �لتي يرتكبه��ا �لعدو�ن �لأمريكي بحق �بناء �ل�ض��عب 
�ليمن��ي و�ضيا�ض��ة �لتجويع �لت��ي يعمد بها �إل��ى �إماتة �أكرث من 
�أربعة وع�ضرين مليون ميني موؤكدين حتركهم �جلاد ومو��ضلة 
�لتح�ض��يد مهم��ا �ض��عد حتال��ف �لع��دو�ن م��ن �إجر�م��ه بالقتل 
�ملمنهج بطائر�ته �أو ح�ضار،  فلن يوهن من عزمية هذ� �ل�ضعب 
�ل��ذي ي�ض��تمد �ض��موده وقوته من �هلل �ض��بحان ومن �ل�ض��رفاء 
�ل�ض��امدين يف خمتل��ف ميادين �لعمل وكافة جبه��ات �لقتال  .. 
ويف حمافظ��ة ذم��ار �أقيم��ت عدد م��ن �لوقف��ات �لحتجاجية يف 
خمتلف مد�ر�ض ذمار،  منددين با�ض��تمر�ر �لعدو�ن و�حل�ض��ار 
و��س��تهد�فه للموؤ�س�س��ة �لتعليم��ة وتعم��ده عرقل��ة تعليمه��م، 

و�أكدو� خ��ال �لوقفات �لحتجاجية ��ض��تمر�رهم يف مو��ض��لة 
�لتعليم مهما بالغ �لعدو�ن من جمازره،  و�أنهم �ضيكونون �ضند� 

وعونا لرجال �لرجال يف جبهات �لقتال ...
فيم��ا نظم��ت قبائ��ل مديرية �حل��د�ء ومديري��ة جه��ر�ن �آن�ض 
وقفت��ني منف�ض��لتني مب�ض��اركة م�ض��رف �أن�ض��ار �هلل باملحافظة،  
�أك��دو� خالها على ��ض��تمر�ر �لتعبئة �لعامة و�لتح�ض��يد للجهاد 
�ملقد�ض ملوجهة �لغز�ة و�ملرتزقة �لذين ي�ستهدفون �ليمن �أر�سا 

و�إن�سان ...
ويف حمافظ��ة �ملح��وت  نظم��ت يف مدين��ة �حلدي��دة و�لطويلة 
وقف��ات �حتجاجية لإد�نة �ل�س��مت �ل��دويل �إز�ء م��ا يتعر�ض له 
�ل�ض��عب �ليمن��ي من جر�ئ��م وحرب �قت�ض��ادية ت�ض��تهدف قوت 
�ملو�طن،  موؤكدين �أن خمططات �لعدو�ن �ضتبوء بالف�ضل ب�ضمود 
�جلي���ض و�للج��ان وثب��ات �أبناء �ض��عبهم ودعمه��م للمر�بطني يف 

جبهات �لكر�مة ..
ويف رمي��ة �أقيم��ت وقفة غا�ض��بة لأبن��اء مربع رب��اط �لنهاري 
باجليب��ني ��ض��تنكار� ل�ضيا�ض��ة �لتجوي��ع �ل��ذي ينتهجها حتالف 
�ل�ض��ر و�لإج��ر�م معلن��ني �لنفري �لع��ام ملو�جه��ة �ملحتلني حتى 

طردهم �أر�ض �لوطن 
ويف �لبي�ضاء خرج �أبناء مديرية مكري��ض م�ضرية ر�جلة نددو� 
خالها بالعدو�ن �لأمريكي �ل�ض��عودي وت�ض��عيده �لقت�ضادي،  

م�ستنكرين �ل�سمت �لعاملي �ملهني 
وع��رب �مل�ض��اركون يف �مل�ض��رية ع��ن ت�ض��امنهم م��ع �خو�نهم 
م��ن �أبناء �ملحافظ��ات �جلنوبية و�ل�ض��رقية �لقابعني حتت ظلم 
وبط���ض �لحتال وموؤكدين وقوفهم بقوة و�ض��ابة مع �لأحر�ر 
و�ل�ض��رفاء و�لقوى �لوطني��ة �لوحدوية حتى حترير �لوطن من 

دن�ض ورج�ض �ملحتلني. ...

ث��������������م��������������ار االح�������������������ت�������������������ال ل���������ب���������ع���������ض احمل���������������اف���������������ظ���������������ات ال�������ي�������م�������ن�������ي�������ة  

ال��ن��ف��ي��ر ال���ع���ام م��س��ت��م��ر وال���ش���ع���ب  ي���رف���د اجل���ب���ه���ات ب���امل���ال وال���س���اح 

�أقيمت فعالية يف باري�ض يوم �ل�ض��بت برعاية �لأخ �ضادق �ل�ضعر 
وحمم��د طو�ف ون�ض��طاء فرن�ض��يون وميني��ون و�لتي �ض��ارك فيها 

ر�سامون.
وتخللت �لفعالية حما�ضر�ت وكانت �لأولى عن �لو�ضع �لإن�ضاين 
مب�ض��اركة منظمات �إن�ض��انية عاملي��ة عاملة يف �ليمن مث��ل �أطباء با 
ح��دود، و�لثاني��ة ع��ن �مل��وروث �لثق��ايف �لتاريخ��ي وف��ن �لعمارة 
�ليمني��ة، و�آخره��ا �أ�ض��باب ونتائ��ج �حل��رب �لكارثية عل��ى �ليمن 

و�حللول �ل�ضيا�ضية.  
و��ضتعر�ض��ت �لفعالي��ة عدد كبري من �ض��ور ور�ض��وم م��ن �ليمن 

ملجموع��ة متمي��زة من �مل�س��ورين و�لفنان��ني �لت�س��كيلني �لغربيني 
و�ليمنيني عربو � من خالها  عن ماأ�ضاة �ليمن بالإ�ضافة �لى عر�ض 
�أف��ام وثائقية من �إعد�د كبار �ملخرجني �ملتخ�ض�ض��ني عن �حلرب 

ومعاناة �ليمنيني. 
وهدف��ت �لفعالي��ة �لى تذكري �لع��امل باأن �لعربية �ل�ض��عيدة رغم 

�لظروف �لتي متر بها حالياً هي �أر�ض �ضام وت�ضامح
و�أكد �مل�ضاركون يف �لفعالية �ن �ليمن بلد غني بالثقافة و�لإن�ضان 
وتاريخ عريق و�ض��عب م�ض��ياف يحب م�ض��اركة �لعامل �رثه �لغني 

و�ملتنوع.

فعالية في باريس برعاية نشطاء فرنسيون ومينيون عبروا فيها عن احلرب ومعاناة اليمنيني.
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ولن  ميانيون  حنن 
نكون خاشقجيني

أمل المطهر

يف �سفينة �لتيتانيك مات 1517 غرقاً ُجُلّهم من �لن�ضاء و�لأطفال 
لك��ن خم��رج �لفيلم جعل��ك تتعاطف وتبك��ي على �إثن��ني فقط هما 

�لبطل و�لبطلة..!!
عام �لعاملي �ليوم..؟! هكذ� يفعل �لإ

�ض��عٌب يباد ومدن كاملة حترتق وقتل متو��ضل وعائات تهجر 
وي�ضتت �ضملها يف وطني �حلبيب �ليمن..!!

و�لع��امل باإعلم��ه ومنظمات��ه وحكومات��ه �لغربي��ة و�لعربي��ة 
يت�ضاءل:

�أين جمال خا�ضقجي..؟!
يتاج��ر  �لب�ض��رية..  و�أعم��ى  �لب�ض��ر  �أع��ور  مناف��ق..  ع��امل 
بحياة �لب�ض��ر ومببادئ �لإن�ض��انية من �أجل ت�ض��فية �حل�ض��ابات 

�ل�سيا�سية..!!
ع��امل جترد من �لإْن�َض��انية فاأ�ض��بح يلهث ور�ء م�ض��الح مقيتة 

و�سيعة..
كل همه �أن يكون �ضمن طابور �ملر�ضيني عليهم..!!

ت�ض��ج مو�ق��ع �لتو��ض��ل �لجتماعي وقن��و�ت �لتلف��زة باإخبار 
وحتليات وتكهنات وتاأّوهات على خا�ض��قجي وم�ضريه �ملعروف 

و�لو��ضح دومنا غمو�ض.
بينما يغ�ض �لطرف عن �أب�ضع �ملجازر �لتي يرتكبها ملوك مملكة 

�لزجاج و�لرمال بحق �أطفال ون�ضاء �ليمن طو�ل �أربعة �أعو�م..
ه  فيموت �لأطفال جوعاً ومر�ض��اً وُيقتل �جلريح يف �ض��ريره؛ لأَنّ
مل يجد �لعاج �ملنا�ض��ب؛ ب�ضبب �حل�ضار ويقتل �لأجنة يف بطون 
�أمهاتهم �أَْو يولدون م�ض��وهني؛ ب�ض��بب �لق�ضف و�لتلوث �لكيمائي 
�لذي ت�ض��ببه �ل�ض��لحة �ملحرمة �لتي ت�ض��قط على روؤو�ض��هم ُك�ّل 

يوم.
كل هذ� و�أَْكَث���ر ون�ض��مع �لعامل ي�ضج ويتاأمل وت�ضحو �إْن�َضانيته 

على رجل كان خادماً مطيعاً مترد على �أ�ضياده فتمت ت�ضفيته.
لكننا نحن �أهل �ليمن نقول لهذ� �لعامل �ملنافق:

�فعلو� كما يريد �ملخرج..
ل تلتفتو� �إلى �ليمن ل ت�ض��عرو� بالأ�ض��ى و�حلزن على �أ�ض��اء 
�أطفالنا ون�ضائنا ول تت�ضامنو� مع مر�ضانا وجرحانا �ملحا�ضرين 

من �لدو�ء..
فنحن ل نحب �أن ُيقيمنا �أمثالكم من عرث�تنا..

وؤَ على عيد�ن �لق�ضب.. ول جنيد �لتوُكّ
�أو نحاول �لنجاة من �لغرق بالتعلق بالق�ض..

نح��ن ل نح��ب �لظه��ور يف دهاليز �ل�ض��حايا �ملعدم��ني �لأغبياء 
�ملتو�سلني بالأمم.

ول نتقن �لوقوف يف طو�بري فتات �ملنظمات �ملهينة للنفو�ض.
نح��ن �أه��ل �لق��وة و�لباأ�ض �ل�ض��ديد ترونن��ا يف �ض��احات �لوغى 
نناطح �جلبال هامة وثبات و�ض��موخ ون�ض��رع �جليو�ض �ملجي�ضة 

بقوة �هلل وقهره.
ترونن��ا ننه�ض من ب��ني �لركام �أَْكَث���ر قوة و�إ�ض��ر�ر على �لبناء 

و�لتحدي لكل ذلك �ل�ضلف و�جلنون.
تروننا ن�ضنع ما يدفع عنا وعن �أبنائنا �لمتهان و�لتو�ضل.

تروننا يف مز�رعنا وموؤ�ّض�ض��اتنا و�أ�ضو�قنا ننطلق كج�ضد و�حد 
للبناء.

فمن �ل�ضاروخ بد�أنا وبالرغيف �ضننتهي..
لن تكون �أر�ضنا مباحًة ونفو�ضنا مك�ضورة.

لن نكون خا�ض��قجيني ك��ي تذرفو� �لدموع عل��ى تر�بنا فنحن ل 
نحب �لبكاء على �جلثث.

ول نتوقف عند �لأ�ضرحة و�لأطال.
ب��ل جنعلها وق��ودً� لنا للم�ض��ي دومنا تباط��وؤ يف طريق جناتنا 

وحريتنا.
فهذ� هو ما �ضيجعلكم تلوون �أعناقكم باجتاهنا رغما عنكم.

فنحن من �ضننت�ضل �أنف�ضنا من �لغرق.
ونتوكاأ ب�ض��و�عد بع�ض��نا لنقوم من بعد ُك�ّل عرثة ونكون �أقوى 

و�أ�ضلب من ذي قبل.
�ضنزرع �ل�ضموخ ونح�ضد �لكربياء.

ون�ضدر لكم �لكثري �لكثري من �لإباء و�لثبات و�لتحدي.
فهك��ذ� نحن لن ن�ض��ري بع��د خمرج �لرو�ي��ة �لهزيل��ة ولن نكون 

�ألعوبًة بيد �لكاتب �ملري�ض.

أحالم عبدالكافي

ماز�لت �لإد�رة �لأمريكية تتحني كل �لفر�ض وكل متعلقات �ملحاكة على �ل�ضاحة 
�لعاملي��ة ملزيد من �لتعزيز�ت �لقت�س��ادية للخز�ن��ة �لأمريكية، هي مرحلة جني 
�مل��ال لأمريكا عرب تر�م��ب �لأرعن �لذي ما فتاأ يهدد �لأ�ض��رة “�ملارقة” ويذكرها 
برتكها فري�ضة للذبح ب�ضكاكني د�ع�ض مامل فعلى �ضا�ضة �لنظام �ل�ضعودي �لبقرة 

�حللوب لأمريكا �أن يدفعو� �جلزية عن يٍد وهم �ضاغرون.
لقد �أ�ض��بحت حادثة مقتل خا�ضقجي ق�ض��ية عاملية، فكان من تر�مب �أن حولها 
ل�ض��فقة �ضيا�ض��ية مالية يبتز ويهدد �لأ�ضرة �ل�ض��عودية جمدًد� با�ضتغالها، فبني 
�زدو�جي��ة �ملعايري وتباي��ن معايري نظرة �ملجتمع �لدويل، �ن��ربت �أنظمة �لعامل 
�ملنق�ض��م حيال ق�ض��ية خا�ض��قجي بني تعايل �أ�ض��و�ت �لتنديد�ت و بني حماولت 
تربئ��ة �لنظام �ل�ض��عودية حني ذهبو� بعي��ًد� للحديث و�لتعاطف ب�ض��كل يعك�ض 
م��دى �لنف��اق �ل��دويل �لبغي�ض �لذي �أغل��ق �مللف �ليمن��ي لكيا ل تربز وح�ض��ية 

�لنظام �ل�ضعودي بحق �ضعب باأكمله للحديث من ز�وية �ضيقة جد�.

�إن��ه �لنظام �لر�أ�ض��مايل �ل��ذي يقتن�ض �لفر�ض حني ��ض��تغل حادثة خا�ض��قجي 
باإدخالها ل�ض��وق �مل��ز�د �لعلني، حماول �ملتاج��رة بها يف �لبور�ض��ة �لعاملية من 
�أجل �بتز�ز �ملال �ل�ض��عودي وهذ� ما تريده �لر�أ�ض��مالية �لغربية بقيادة )مت�ضنج 
�لبي��ت �لأبي���ض( �لذي �ض��يجني مايني �ل��دولر�ت عرب زيارة وزي��ر خارجيته 
للمهلك��ة �ل�ض��عودية ليعود حمما بها بعد �إل�ض��اق تهمة مقتل خا�ض��قجي )لتي�ض 
م�ضتعار وكب�ض فد�ء( وحينها �ضي�ضدل �ل�ضتار على هذه �لق�ضية �لتي كان مرتكز 

تاأجيجها عامليا هو �مل�ضلحة �لمريكية ول �ضئ غري ذلك.
��ض��تثمار ق��ذر يف �أروق��ة �ملحاف��ل �ل�ضيا�ض��ية ح��ني يتحرك��ون وفق��ا لتحقيق 
م�ض��احلهم ووحدهم �لأغبياء �لعرب هم من �أ�ضبحو� �ل�ضحية وهم �أنف�ضهم من 
يدفعون �لثمن، و�ض��ط تعايل �ضخرية �ملعتوه تر�مب �لذي بات يعلم �أنه من يدير 

موؤ�مر�ت �لقرن بكب�ضة زر.
�ضي�ض��تمر م�ضل�ض��ل �لبت��ز�ز حت��ى جت��ف �لبق��رة �حلل��وب، حينه��ا �ض��يدرك 
تر�مب �أنه حان ذبحها و�ض��ريفع �حلماية �لأمريكية و�ض��يرتكها ل�ضكاكني د�ع�ض 
ول�ض��كاكني من كان �لنظام �ل�ضعودي �ضببا لهاك �ض��عوبهم و�أنظمتهم �لتي باتت 

تتغيظ كمًد� و�ضر�ر� للنيل من �أ�ضرة عميلة عاثت يف �لأر�ض �لف�ضاد.

بقلم / علي القحوم

�ليم��ُن متتلُك جي�ض��اً مف��ّككاً وعتادً� 
حي��ث  باملتط��ور..  لي���ض  ع�س��كرياً 
عم��ل �لأمري��كان على تفكي��ك �جلي�ض 
وتعطي��ل  �لهيكل��ة  م�ض��مى  حت��ت 
�ل�ض��و�ريخ �لبال�ضتية.. وتدمري هذه 
�ملوؤ�ّض�ض��ة �لوطني��ة و�لهيمن��ة عل��ى 
�لقر�ر �ل�ضيا�ض��ي ونهب ثرو�ت �لبلد 
و�إغر�قه يف بر�ِثِن �ملوؤ�مر�ت و�فتعال 
و�لتفج��ري�ت  �لأمني��ة  �لخت��الت 
�لنزع��ة  و�إحي��اء  للفتن��ة  و�إذكاء 
�ملناطقية و�ملذهبية ون�ض��ر ما ي�ضمى 

بعنا�ضر �لإجر�م �لقاعدة ود�ع�ض..
يف �ملقاب��ل �أت��ت �لث��ورة �ل�ض��عبَيّة 
و�أ�ض��قطت ُك���ّل م�ض��اريع �لتاآمر على 
�لظل��م  رم��وَز  و�أ�ض��قطت  �ليم��ن.. 
و�لَعمال��ة..  و�لإج��ر�م  و�لف�ض��اد 
ومت �إغ��اُق �لأب��و�ب �أمام �لو�ض��اية 
�خلارجي��ة.. فمّث��ل �نت�ض��اُر �لثورة 
�ل�ض��عبَيّة زلز�ًل ه��ز �ملنطقة و�أحدث 
موؤ�م��ر�ِت  وبع��رَثَ  فّج��ر  بركان��اً 
�لأع��د�ء.. وبالت��ايل مت �لعم��ُل عل��ى 
�إَع��اَدة �للحم��ة �لوطني��ة للموؤ�ض�ض��ة 
�لع�ض��كرية و�لأمنية وبناء دولة ذ�ت 
�س��يادة.. وهذ� كان مزعج للأمريكان 

فه��م ل يريدون ميناً قوياً م�ض��تقًا بل 
يظل كما كان �ضابقاً بلدً� �ضعيفاً مفككاً 
خا�ض��عاً للو�ض��اية �لأجنبية.. ولهذ� 
�أُعلن �لع��دو�ن من و��ض��نطن وظنو� 
ب��اأن �ليم��ن �ض��رتكع يف �أي��ام قائل.. 
�ض��يما وهم َي��َرْون �أن يف �ليمن جي�ض��اً 
مفككاً وخافات ٍ�ضيا�ضية د�خلية و�أنه 

�ضعيف ولن ي�ضمد �أمام عا�ضفتهم..
بق��در�ت  ��ض��تهان  �لع��دَوّ  �أن  كم��ا 
�جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبَيّة وغامر يف 
ه��ذ� �لعدو�ن فغ��رف يف �مل�ض��تنقع.. 
وه��و �لي��وم يكاب��ر ويتكب��د خ�ض��ائر 
كب��رية وب��ات �لع��دو�ن ب��ا �أفق، ل 
�ض��يما �أن��ه م��ا ب��ني ف��رتة و�أُْخ����َرى 
�لع�ض��كرية  �لق��در�ت  تتعاظ��م 
�لدفاعية.. ون�س��هد �س��ناعات حملية 
مينية لأ�ض��لحة تعد كا�ض��رًة للتو�زن 
وت�ض��كل م�ض��دَر قلق و�إزع��اج وردع 

للغز�ة و�ملحتلني..
ونح��ن نقول لهم: ه��ا نحن يف �لعام 
�لر�بع من �لعدو�ن ماذ� حتّقق لكم؟! 
ل �ض��يء �ض��و�ء تدم��ري �ليمن �أر�ض��اً 
رغ��م  �ملقاب��ل  يف  ونح��ن  و�إْن�َض��اناً.. 
�حل�س��ار �ملفرو���ض عل��ى بلدن��ا برً� 
وبحرً� وجوً� �إل �أننا طّورنا �أ�ضلحتنا 
قدر�تن��ا  وتعاظم��ت  �لدفاعي��ة.. 

نق�س��ف  �أن  و��س��تطعنا  �لع�س��كرية 
�لقت�س��ادية  ومو�قعك��م  مطار�تك��م 
عو��ض��مكم  عم��ق  يف  و�لع�ض��كرية 
�ام �ملقبلة حبلى  و�لقادم �أعظ��م و�لأََيّ

باملفاجئات..
�ل�س��ناعات  تط��ور�ت  وبالت��ايل 
�لدفاعي��ة �ليمني��ة ه��ي ذ�تي��ة وه��ي 
باأي��اٍد ميني��ة بحت��ة وباأف��كار وعقول 
مينية.. ففي �جلي�ض �ليمني و�للجان 
�ل�ضعبَيّة من �لكو�در �لتي ت�ضتطيع �أن 
تفكر وتطور وتعمل وت�ض��نع.. �ضيما 
و�لعدّو بد�أ يف �لعدو�ن ب�ض��كل جنوين 
�جلوي��ة  �لغ��ار�ت  ب��اآلف  وق�ض��ف 
وحا�ض��ر �لبل��د ب��رً� وبحرً� وج��وً�.. 
و��ضتجلب �ملرتزق وعنا�ضر �لقاعدة 
ود�ع���ض و�ض��ركات �لقت��ل و�لإجر�م 
و�جلنجوي��د  وغريه��ا  ووت��ر  ب��اك 
�ل�س��ود�نيني ودن���ض �أر�س��نا ونه��ب 
ثرو�تنا.. و�أم��ام هذ� كله يحتم علينا 
هذ� �لو�قع �أن نبتكَر و�أن ن�ض��نَع و�أن 
َر ما لدينا من �أ�ض��لحة لكي ند�فَع  نطِوّ

عن بلدنا وكر�متنا و��ستقللنا..
يف �ملقاب��ل قائ��ُد �لث��ورة �ل�ض��عبَيّة 
�ض��ماحة �ل�ض��يد عبد�ملل��ك بدر�لدي��ن 
�حلوثي حفظه �هلل �أعل��ن يف �أَْكَث�ر من 
خطاب ع��ن �أنه �إَذ� ��ض��تمر �لأمريكي 

و�ل�س��عودي و�لإمار�تي يف عدو�نهم 
على �ليمن فاإَنّ لنا خيار�ت مفتوحة.. 
ول ميكن �أن نقف مكتويف �لأيدي �أمام 
�إجر�مه��م و�حتالهم لبلدنا.. وهذ� ما 
حتّق��ق فهناك تط��ور�ت لفتة �ض��يما 
ونحن يف �لعام �لر�بع يف �ل�ضاروخية 
و�لبحري��ة  �جلوي��ة  �لق��و�ت  ويف 
بالق�س��ف  ب��د�أت  وق��د  و�لربي��ة.. 
لأهد�ف ��ض��رت�تيجية وو�ض��لت �إلى 
عمق عو��ضم دول �لعدو�ن كالريا�ض 
ق�ض��ف  تابعن��ا  وق��د  ظب��ي..  و�أب��و 
بال�ضو�ريخ �لبال�ضتية بعيدة �ملدى.. 
�مل�ض��ري  للط��ري�ن  غ��ار�ت  وكذل��ك 
وق�ضف للبو�رج �حلربية.. فم�ضتقبل 
�ملعركة و��س��ح �أن �أ�سحاب �لأر�ض 
و�لق�ض��ية هم من �ضينت�ض��رون باإذن 
�هلل.. �ض��يما ونح��ن منتل��ك �لعزمي��ة 
و�ل�ض��رب وقوة �لر�دة؛ لأَنّ �لأر�َض 
�أر�س��نا و�لق�س��ية ق�س��يتنا لن نحيد 
ول��ن ن��كل ول��ن منل م��ن �لدف��اع عن 
�أر�س��نا وكر�متن��ا و��س��تقللنا مهم��ا 
كان ومهم��ا كان��ت �لت�س��حيات.. وقد 
�ض��ّحينا مبا �ضّحينا من �أجل كر�متنا 
و��ستقللنا وديننا و�أر�سنا وعر�سنا 
ناأبى �ل�ض��يَم و�لقهَر و�لإذلَل وحياَة 

�لمتهان..

اليمن والتطور في القدرات العسكرية

عبود شريان أبو لحوم

ُبِن��َي �جله��اُز �لإد�ري للدول��ة �ليمني��ة منُذ 
خم�ض��ة وثاثني عاماً؛ خلدمة �لنظام �ل�ض��ابق 
وخدم��ة �مل�ض��تعمر، وقد �ض��منت �ل�ض��عودّيُة 
م��ن خال هذ� �جلهاز من��َع �أي تقدم �أَْو �زدهار 
�أَْو بن��اء دول��ة �ض��امنة للحق��وق و�حلري��ات 
وبن��اء مقوم��ات �لنهو���ض بالأمة، وق��د كانت 
قوى �لعدو�ن وعلى ر�أ�ض��ها �ل�ض��عودّية تعقُد 
�آم��اًل عري�س��ًة يف بد�ي��ة عدو�نه��ا عل��ى دور 
�لث��ورة و�لتخري��ب  �إف�ض��ال  ه��ذ� �جله��از يف 
�لد�خلي و�إحد�ث �لفو�ض��ى وعدم �ل�ضتقر�ر، 
وق��د ر�ض��مت �لأدو�ر و�ملهام يف ��ض��رت�تيجية 

�لعدو�ن لهذ� �جلهاز �لذي تربط �أغلَب قياد�ته 
ورم��وزه عاق��ٌة حميميٌة وم�ض��الُح م�ض��رتكة 
م��ع ق��وى خارجية وق��وى �لنف��وذ يف �لد�خل، 
لك��ن يقظَة قي��ادة �لثورة وتدخَلها �ل�ض��ريع يف 
�إف�ض��ال �ملوؤ�م��ر�ت وحفظ �لأمن و�ل�ض��تقر�ر 
�أجه�ض��ت ُك�ّل �خلطط �لكبرية و�خلطرية ومل 
يب��َق �إل بع���ض خيوط �لت�ض��ال و�لتو��ض��ل 
م��ع �لع��دو�ن وتزويده��م ببع���ض �ملعلومات 
وحماولة �إف�ضال �أية تغيري�ت يكون من �ضاأنها 
�إح��د�ُث �أي نهو���ض يك��ون يف �ض��الح �لث��ورة 

ومقاَومة �لعدو�ن.
له��ذ� فالرئي�ض/ مهدي �مل�ّض��اط �أك��رُث �لنا�ض 
در�يًة بكو�لي�ض هذ� �جلهاز و�أ�سابع �ل�سعودّية 

�ملوؤثرة فيه، وهو من �أكرب �ل�سخ�سيات �لفاعلة 
قبل �ض��عوده �لرئا�ض��ة يف مو�جه��ة �لتحديات 
و�ملوؤ�م��ر�ت �لت��ي �أر�َد �لع��دو�ُن حتقيَقها من 
خال جه��از �لدولة، وقد عمل جنب��اً �إلى جنب 
مع �لرئي�ض �ل�ض��هيد/ �ضالح �ل�ضّماد رحَمه �هلل 

و�أدركا معاً حجَم �ل�ضتهد�ف.
ومن هذ� �ل�سعور قالها �ل�سّماد: نحن ن�سعى 
لبناء دولة يف خدمة �ل�ض��عب ولي�ض �ل�ضعب يف 

خدمة �لدولة.
وندع��و  �لدول��ة،  رئي���ض  خط��و�ت  نب��ارك 
�ل�ض��عَب وكل �لأحر�ر لدعم��ه يف جتفيف منابع 
�لف�س��اد �مل��ايل �لإد�ري و�أوكار �لتاآمر �ملتماهي 

مع �لعدو�ن.

نبارك خط�������وات الرئ�يس

متى س�تذبح أمريكا البقرة احللوب..؟
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يقولون لنا: باأن �لتنمية هي كل �ض��يء، ويريدون �لتنمية، 
ولتك��ن �لتنمية باأي و�ض��يلة وباأي ثمن! نح��ن نقول: ل نريد 
هذ�، وكل ما نر�ه، وكل ما ن�ض��معه م��ن دعاوى عن �لتنمية، 
�أو �أن هناك �جتاه �إلى �لتنمية كلها خطط فا�ضلة، كلها خطط 
فا�ضلة. متى ما و�ضعو� خطة تنموية ل�ضنني معينة، �نظر كم 
�ض��يطلبون من �لقرو�ض من دول �أخرى؟ هذه �لقرو�ض �نظر 
كم �ض��يرتتب عليها من فو�ئد ربوية، ثم �نظر يف �لأخري ماذ� 

�ضيح�ضل؟ ل �ضيء، ل �ضيء.
�إن �لتنمي��ة ل تق��وم �إل عل��ى �أ�ض��ا�ض ه��دي �هلل �ض��بحانه 
وتعال��ى، �ألي�س��و� يقولون هم كقاعدة �قت�س��ادية، �أو مقولة 
�قت�س��ادية: ]�أن �لإن�ض��ان هو و�ض��يلة �لتنمي��ة وغايتها[؟ 
�لإن�ض��ان هو و�ض��يلة �لتنمية وغايتها. ل باأ�ض، هذه حقيقة، 

ف��اإذ� م��ا كان ه��ذ� �لإن�ض��ان ي�ض��ري على ه��دي �هلل �ض��بحانه 
وتعال��ى، �إذ� م��ا كان��ت نف�ض��ه ز�كي��ة، �إذ� م��ا كان��ت روحه 

�ضاحلة، �ضتنمو �حلياة، وتعمر ب�ضكل �ضحيح.
نح��ن ن�س��مع كلم��ة: ]�لتنمية[ كل �ض��نة، وكل �أ�ض��بوع، 
وكل ي��وم ]تنمية، تنمية[ ونحن نرى منو �لأ�ض��عار، �ألي�ض 
كذلك؟ ما �لذي يح�ض��ل؟ ه��ل هناك منو فيم��ا يتعلق بالبنى 
�لتحتية �لقت�ض��ادية؟ �أو �أن هناك منوً� يف �لأ�ض��عار؟ �ألي�ض 
هن��اك غاء؟ �ألي���ض هناك �نحطاط يف �لنفو���ض و�لقيم؟ لي�ض 

هن��اك تنمية ل يف و�ق��ع �لنفو�ض، ول يف و�ق��ع �حلياة، و�إن 
كانت تنمية فهي مقابل �أحمال ثقيلة جتعلنا عبيدً� لاآخرين، 
وم�ض��تعمرين �أ�ض��د م��ن �ل�ض��تعمار �ل��ذي كانت تع��اين منه 

�ل�ضعوب قبل عقود من �لزمن. 
�لتنمي��ة من منظ��ار �لآخرين: هو حتويلنا �إل��ى �أيٍد عاملة 
ملنتجاتهم، ويف م�ضانعهم، حتويل �لأمة �إلى �ضوق م�ضتهلكة 
ملنتجاته��م، �أن ل ترى �لأمة، �أن ل ي��رى �أحد، ولي�ض �لأمة، 
�أن ل ي��رى �أح��د م��ن �لنا�ض نف�س��ه ق��ادرً� على �أن ي�س��تغني 

عنه��م؛ قوته، ماب�ض��ه، حاجاته كلها من حت��ت �أيديهم، هل 
هذه تنمية؟. 

فنح��ن نق��ول: نريد �لتنمية �لتي حتفظ لن��ا كر�متنا، نريد 
منو �لإن�ض��ان �مل�ض��لم يف نف�ض��ه، وهو �لذي �ض��يبني �حلياة، 
هو �لذي �ض��يعرف كيف يعمل، هو �لذي �ض��يعرف كيف يبني 
�قت�ض��اده بال�ض��كل �ل��ذي ي��ر�ه �قت�ض��ادً� ميك��ن �أن يهيئ له 
حريته و��س��تقلله، فيملك قر�ره �لقت�س��ادي، ي�س��تطيع �أن 
يق��ف �ملوقف �لائق به، ي�ض��تطيع �أن يعمل �لعمل �مل�ض��ئول 

�أمام �هلل عنه. 
)اش�تروا بآي�ات اهلل مثن�ًا قليل�ًا ( دروس م�ن 
احلوثي  بدرالدين  حس�ني  للسيد  القرآن  هدي 

رضوان اهلل عليه

ثقافي

التنمية املطلوبة .. تنمية اإلنسان

أخ��������ذ احِل������������ذر أم����������ام ال��������ع��������دوان ه������و ) ال����ن����ف����ي����ر ( ول�����ي�����س ال����ت����ث����اق����ل وال����ت����ب����اط����ؤ

العواقب الوخيمة للتفريط في هذه املرحلة ل��و متك��ن  �ليم��ن،  �ليه��ود يف  ل��و متك��ن    و�هلل 
�لأمريكيون يف �ليمن، فاإن �ليهود هم من �س��يعملون 
عل��ى �أن يديرو� �ل�س��جون، و�أن يتولو� �لتعذيب هم 

باأيديهم لكل �إن�ضان حر.
م��ا  ]�لهن��د[،  بالعلم��اء يف  م��ا عمل��و�  �ق��روؤو� 
عمل��و� بالعلماء يف ]بنقاد�ض[ م��ا عملو� بالعلماء 
بامل�ض��لمني  عمل��و�  م��ا  �ل�ض��وفيتي[  ]�لحت��اد  يف 
يف مناط��ق كث��رية. كان��و� ه��م يتول��ون �لتعذي��ب، 
ويبتكرون �أب�ض��ع و�ض��ائل �لتعذي��ب ليعذبو� علماء 

�لإ�ضام باأيديهم.
عندما يدخ��ل �لأمريكي��ون �إلى �ليم��ن �إنه دخول 
�ليه��ود، حينئ��ِذ عندما تتحرك �ض��تجد �ليهودي هو 
�ل�ض��جان، جت��د �ليه��ودي هو م��ن يتول��ى تعذيبك. 

ما �أعظمها من ح�س��رة، ما �أعظمها من ح�س��رة، وما 
�أ�ض��و�أه م��ن تفريط �إذ� م��ا فرط �لنا�ض حتى ي�ض��ل 
�لأم��ر �إلى هذه �حلالة؛ حينئذ يع��ذب �لعلماء على 
�أي��دي �ليه��ود، ويع��ذب �ل�ض��باب �ملجاه��دون على 

�أيدي �ليهود باأب�ضع و�ضائل �لتعذيب.
حاول��و� �أن تاأخ��ذو� بع���ض �لكت��ب �لت��ي دون��ت 
خبثه��م،  ع��ن  حتدث��ت  و�لت��ي  �ليه��ود،  جر�ئ��م 
وفظاعتهم، وق�س��وتهم. �إنهم ق�س��اة قلوب كما حكى 
�هلل عنه��م يف قوله: }ُثَمّ َق�َض��ْت ُقُلوُبُكْم ِم��ْن َبْعِد َذِلَك 
َج��اَرِة �أَْو �أَ�َض��ُدّ َق�ْض��َوًة{ )�لبق��رة: م��ن  َفِه��َي َكاحْلِ

�لآي��ة47( عندما نتح��دث يف هذه �لأي��ام: �أنه يجب 
علين��ا �أن نرفع ه��ذ� ]�ل�س��عار[ و�أنه يج��ب علينا 
نحن ]�لزيدية[ يف �ملقدمة: �أن تتوحد كلمتنا، و�أن 
يك��ون لنا موقف عمل��ي، يرف�ض دخ��ول �لأمريكيني 
�ليه��ود  �ليم��ن، وموق��ف عمل��ي يف مو�جه��ة  �إل��ى 
و�لن�ض��ارى؛ ف��اإن كل ف��رد م��ن �آل حمم��د، كل ف��رد 
ينتمي �إلى ر�ض��ول �هلل )�ضلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( 
يج��ب �أن يك��ون يف مقدمة �مل�ض��تجيبني �ض��و�ء �أكان 

عاملاً �أم جاهًا، �أكان تاجرً� �أم فاحاً.
و�إذ� م��ا فرطن��ا نح��ن ف�ض��يكون �لغ�ض��ب �لإلهي 

علينا �أ�ض��د، و�ض��تكون �لذل��ة علينا �أعظم و�أ�ض��وء، 
و�ضيعذبنا �ليهود باأيديهم .. �ضرى �لف�ضاد، ونعي�ض 
�لذل، ونعي�ض �لإهانة و�لقهر و�مل�ضكنة حتت �أقد�م 

�ليهود �أ�ضو�أ و�أفظع مما هو حا�ضل �لآن.
و�هلل �إن��ه ليكف��ي �ملوجودي��ن م��ن �آل حمم��د ومن 
�لت��ف حولهم من �ض��يعتهم �ملوؤمن��ني �إذ� ما توحدت 
كلمته��م ووقف��و� ب�ض��دق؛ �إنهم لق��ادرون عل��ى �أن 
يحول��و� بني �أمري��كا وب��ني دخولها �ليم��ن، و�إذ� ما 
دخلت فاإنهم �ضي�ض��تطيعون �أن يخرجوها من �ليمن 

كما �أخرجها ]حزب �هلل[ من لبنان.

ِ َحَقّ ِجَهاِدِه{  عندما يقول �هلل: }َوَجاِهُدو� يِف �هلَلّ
)�حل��ج: من �لآية87( منا من ه��و تاجر، ومنا من 
هو فاح، من �لعيب عليك �أن حتتاج �إلى كام كثري 
كثري حتى تخرج مبلغاً من مالك يف �ض��بيل �هلل، ويف 
�ض��بيل �مل�ضت�ض��عفني من عباده. �إن �مل�ضت�ض��عفني 
من عباد �هلل، �إن �لأمة كلها هي �أمانة يف �أعناق �أهل 
�لبي��ت. �لإم��ام علي هكذ� يق��ول لأبنائه: ))�هلل �هلل 
يف �أمة جدكم ر�ض��ول �هلل )�ض��لو�ت �هلل عليه وعلى 

�آله(((.
احلوثي  الدين  بدر  حس�ني   / الس�يد 
أهل  عليه.مس�ؤولية  اهلل  رضوان   /

البيت عليهم السالم.

َه��ا �َلِّذيَن �آَمُنو� ُخ��ُذو� ِحْذَرُكْم َفاْنِفُرو� ُثَب��اٍت �أَِو �ْنِفُرو�  }َي��ا �أَُيّ
َجِميعاً{ )�لن�ض��اء:17( قّدم يف �لآيات �ل�ض��ابقة: �أن هناك �أعد�ء، 
ُ �أَْعَلُم ِباأَْعَد�ِئُكْم{ )�لن�ض��اء: من  �أمل يق��دم �أن هناك �أعد�ء؟ }َو�هلَلّ
�لآي��ة54( وذك��ر م��ا يريد ه��وؤلء �لأع��د�ء، وذكر �أنف�ض��هم كيف 
هي }ُخ��ُذو� ِحْذَرُكْم{ لكن حذركم هنا كيف ه��و؟ عمل }َفاْنِفُرو� 
ُثَب��اٍت{ �نفرو� حترك��و� ثبات: جمموعات }�أَِو �ْنِف��ُرو� َجِميعاً{ 
ه��ذ� توجيه ب�ض��كل ع��ام �أم��ام �لأع��د�ء: كافري��ن، �أو يه��ود، �أو 
ن�ض��ارى، مل تاأت هنا }ُخُذو� ِحْذَرُكْم{ على ما يقدم من كثري من 
�لنا���ض: }ُخُذو� ِحْذَرُكْم{ معناه: ]�جل�ض ول دخل لك يف �ض��يء 
و�بتعد عن �لأ�ضياء هذه و�قعد من بيتك �إلى م�ضجدك �أو من بيتك 
�إلى �ض��غلك وعملك[، �ألي�ض��و� هكذ� يقولون؟ }ُخُذو� ِحْذَرُكْم{، 
�أخذ �حلذر هنا � على �أ�ضا�ض �أن �لعدّو ل ي�ضرك، �لعدو ل يقهرك 
ول يظلمك ول ي�ضتعبدك � هو: �أن تتحركو� يف مو�جهته }َفاْنِفُرو� 
ُثَب��اٍت{ كلمة: �نفرو� تعني ماذ�؟ �مل�ض��ارعة، هناك يوجد �أي�ض��اً 
{ )�لن�ض��اء: من �لآية27(  َئَنّ كلمة �أخ��رى: }َو�إَِنّ ِمْنُكْم مَلَْن َلُيَبِطّ
�لنا���ض يجب �أن يكونو� حذري��ن ويكونو� على جاهزية قابلة لأن 

ينطلقو� يف مو�قفهم ب�سرعة.
 } َئَنّ }َفاْنِف��ُرو� ُثَب��اٍت �أَِو �ْنِف��ُرو� َجِميع��اً َو�إَِنّ ِمْنُك��ْم مَلَ��ْن َلُيَبِطّ
)�لن�ض��اء: م��ن �لآي��ة 17�27( يتثاقل ويثب��ط �آخري��ن، ويتثاقل 
ُ َعَلَيّ �إِْذ مَلْ �أَُكْن  ��يَبٌة َقاَل َقْد �أَْنَعَم �هلَلّ ��اَبْتُكْم ُم�ضِ �ضَ ْن �أَ باآخرين }َفاإِ
َمَعُهْم �َض��ِهيدً�{ )�لن�ض��اء: من �لآية27( لحظ �لق��ر�آن �لكرمي �أن 

�هلل ي�ض��خ�ض في��ه �لنا���ض، وفئات �لنا���ض، تقريباً كل نف�ض��ية قد 
يكون عليها �أحد من �لنا�ض ي�سخ�سها هنا يف �لقر�آن.

{ عل��ى �لرغم من �لتوجيه �لذي يذكر  َئَنّ }َو�إَِنّ ِمْنُك��ْم مَلَْن َلُيَبِطّ
فيه باأنه هذ� هو �أخذ �حلذر، ما هو معنى �أخذ �حلذر؟ �أن ل يقهرك 
�لع��دو ويظلم��ك .. �إلى �آخ��ره، و�لتوجي��ه بامل�ض��ارعة }َفاْنِفُرو� 
ُثَباٍت �أَِو �ْنِفُرو� َجِميعاً{ )�لن�ض��اء: من �لآية17( هناك يف �ملقابل 
نف�ض��يات �أخ��رى �أ�ض��خا�ض �آخري��ن يبطئ��ون، ه��م يتباط��وؤون 
ويتثاقل��ون ويحاولون يف �لآخرين �أن يتباطوؤو� ويتثاقلو� }َو�إَِنّ 
{ )�لن�ض��اء: من �لآية27( وقد يعترب �أن موقفه  َئَنّ ِمْنُكْم مَلَْن َلُيَبِطّ
يَبٌة َقاَل  ��اَبْتُكْم ُم�ضِ حكيم، و�أنه كان �لروؤية �ل�ض��حيحة }َفاإِْن �أَ�ضَ
ُ َعَلَيّ �إِْذ مَلْ �أَُكْن َمَعُهْم �َضِهيدً�{ )�لن�ضاء: من �لآية27(  َقْد �أَْنَعَم �هلَلّ

�إذً� كان ر�أيا حكيما، و�ت�ضح له �أن روؤيته كانت يف حملها!.
ْن مَلْ َتُكْن َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه  ِ َلَيُقوَلَنّ َكاأَ ��اَبُكْم َف�ْض��ٌل ِمَن �هلَلّ }َوَلِئْن �أَ�ضَ
ٌة َيا َلْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم َفاأَُفوَز َفْوزً� َعِظيماً{ )�لن�ضاء:37( وما  َمَوَدّ
�ل��ذي مينعك �أن تكون معه��م؟ �أمل يكن باإمكان��ه �أن يتحرك معهم 
�أن ميي��ل �إل��ى جانبهم؟ باب �أن مييل �إل��ى جانبهم ويتحرك معهم 
ٌة{ )�لن�ضاء: من �لآية37(  مفتوح }َكاأَْن مَلْ َتُكْن َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه َمَوَدّ
يح�ض��ل لدي��ه ندم }َي��ا َلْيَتِني ُكْن��ُت َمَعُه��ْم َفاأَُفوَز َف��ْوزً� َعِظيماً{ 
)�لن�ض��اء: من �لآية37( هنا يقدم خا�ض��رً� يف ماذ�؟ يف �ملو�ض��وع 
ب��كل �عتبار�ته من عندهم �لفكرة ه��ذه: �لتباطئ و�لتثاقل؛ لأنه 
ُ َعَل��َيّ �إِْذ مَلْ �أَُكْن َمَعُهْم �َض��ِهيدً�{  ْنَعَم �هلَلّ هن��ا عندم��ا يقول: }َق��ْد �أَ

)�لن�ض��اء: م��ن �لآية27( �ألي���ض هو يعترب نف�ض��ه وكاأن��ه ناجح، 
وكاأنه موقف �ض��حيح؟ �أنظر �لآيات �لأخرى �لتي تهدد من يكون 
على هذ� �لنحو جتده خا�ضر� يف موقفه هذ�، وعندما يح�ضل ن�ضر 
ِ{ )�لن�ضاء:  ويح�ض��ل فتح ويح�ض��ل كما قال هنا: }َف�ْضٌل ِمَن �هلَلّ
من �لآية37( �أي�ض��اً يرى نف�ض��ه خا�ض��رً� }َي��ا َلْيَتِني ُكْن��ُت َمَعُهْم 

َفاأَُفوَز َفْوزً� َعِظيماً{ )�لن�ضاء: من �لآية37(.
�ملوق��ف �ل�ض��حيح موقف م��ن يتحرك��ون يف �ض��بيل �هلل، مثلما 
ِ َفُيْقَتْل  �ض��ياأتي يف �آخر �لآية عندما قال: }َوَمْن ُيَقاِتْل يِف �َض��ِبيِل �هلَلّ
�أَْو َيْغِلْب َف�َضْوَف ُنوؤِْتيِه �أَْجرً� َعِظيماً{ )�لن�ضاء: من �لآية47( هذ� 
ه��و �ملوقف �ل��ذي �أنت تعترب فيه ناجحا، يف كل �حلالت، �ض��و�ء 
ح�ضل غلبة على �لعدو فقد هو ذلك ن�ضر وفتح، �أو قتلت يف �ضبيل 
�هلل، �أمل يقدم هنا �لق�ض��ية من �جلهتني؟ كما قدم ق�ض��ية �لنوعية 
�لأولى: مبطئني من �جلهتني، هم خا�ضرون يف �جلهتني. }َفْلُيَقاِتْل 
ْنَيا ِباْلآِخَرِة{ )�لن�ضاء: من  َياَة �لُدّ ِ �َلِّذيَن َي�ْضُروَن �حْلَ يِف �َضِبيِل �هلَلّ
�لآي��ة47( فا يلتفتون لاآخرين، �ملبطئني، ول �لذي يقدم نف�ض��ه 
يف �لأخري يف موقف من �ملو�قف باأنه ]لحظو� قد قلنا لكم �إن كان 
�لر�أي كذ� و�أح�ض��ن كذ� .. [ و�أ�ض��ياء من هذه، هذه قد حت�ض��ل 
ِ{ فيها مما  عندما ياأتي �أمر على هذ� �لنحو: }َفْلُيَقاِتْل يِف �َضِبيِل �هلَلّ
يعني ماذ�؟ ل تلتفو� للنوعية هذه، ويف �لأخري يقدم نف�ضه �أحياناً 
وكاأن��ه حكيم؛ لأنه مل ي�ض��به يف نف�ض �ملوقف ذلك بالذ�ت �ض��يء، 

هذ� تر�ه فيما بعد ياأتيهم �هلل من حيث مل يحت�ضبو�.

ْنَيا ِباْلآِخَرِة{  َياَة �لُدّ ِ �َلِّذيَن َي�ْضُروَن �حْلَ }َفْلُيَقاِتْل يِف �َض��ِبيِل �هلَلّ
)�لن�ض��اء: م��ن �لآي��ة47( لأنها كله��ا حياة و�حلي��اة �لآخرة هي 
ِ َفُيْقَتْل �أَْو َيْغِلْب  �أعظم من �حلياة �لدنيا }َوَمْن ُيَقاِتْل يِف �َضِبيِل �هلَلّ
َف�َض��ْوَف ُنوؤِْتيِه �أَْجرً� َعِظيماً{ )�لن�ض��اء: من �لآية47( فهو يوجه 
�إل��ى ما هو خري لاإن�ض��ان �ض��و�ء حتق��ق فتح على ي��ده �أو قتل يف 

�ضبيل �هلل.
َجاِل  ِ َو�مْلُ�ْضَت�ْض��َعِفنَي ِمَن �لِرّ }َوَم��ا َلُكْم ل ُتَقاِتُلوَن يِف �َض��ِبيِل �هلَلّ
ْخِرْجَنا ِم��ْن َهِذِه �ْلَقْرَيِة  َنا �أَ �َض��اِء َو�ْلِوْلَد�ِن �َلِّذي��َن َيُقوُلوَن َرَبّ َو�لِنّ
��امِلِ �أَْهُلَه��ا َو�ْجَع��ْل َلَنا ِم��ْن َلُدْن��َك َوِلّياً َو�ْجَع��ْل َلَنا ِم��ْن َلُدْنَك  �لَظّ
��ريً�{ )�لن�ض��اء:57( ح��ث �آخ��ر، ك��م هن��ا؟ يف ث��اث �آي��ات:  َن�ضِ
}َفاْنِف��ُرو� ُثَب��اٍت �أَِو �ْنِف��ُرو� َجِميعاً{ )�لن�ض��اء: م��ن �لآية17(، 
ْنَيا ِباْلآِخَرِة{  َي��اَة �لُدّ ِ �َلِّذيَن َي�ْض��ُروَن �حْلَ }َفْلُيَقاِتْل يِف �َض��ِبيِل �هلَلّ
 ِ )�لن�ض��اء: م��ن �لآي��ة47(، }َوَم��ا َلُك��ْم ل ُتَقاِتُل��وَن يِف �َض��ِبيِل �هلَلّ
�َض��اِء َو�ْلِوْلَد�ِن{ يف �ض��بيل �إنقاذ  َجاِل َو�لِنّ َو�مْلُ�ْضَت�ْض��َعِفنَي ِمَن �لِرّ
َنا  �مل�ضت�ضعفني من �لرجال و�لن�ضاء و�لولد�ن }�َلِّذيَن َيُقوُلوَن َرَبّ
��امِلِ �أَْهُلَها َو�ْجَعْل َلَنا ِم��ْن َلُدْنَك َوِلّياً  �أَْخِرْجَن��ا ِم��ْن َهِذِه �ْلَقْرَيِة �لَظّ

ريً�{ )�لن�ضاء:57(. َو�ْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َن�ضِ
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ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
اإذا ع����ش االإن�ش���ن يف هذه الدني� وه��و ال يح�ول اأن ي�شتفيد مم��� يح�شل ف�إنه 
�شيك��ون معر�شً� للكث��ر من املزالق، يت�أثر ب�الإعالم امل�شل��ل، يت�أثر ب�لدع�ية، 
يت�أثر ب�لوعود الك�ذبة، يت�أث��ر بزخ�رف القول، وهكذا يظل اإن�ش�نً� يف حي�ته 

مرت�ب� يهتز ال ي�شتطيع اأن ي�شتقيم وال ي�شتطيع اأن يثبت .



من أخطر األش�ياء على اإلنس�ان أن يتعود حالة من 
الالمباالة تجاه ما يسمعه من هدى اهلل، وأن يصبح 

ما يس�معه من ه�دى اهلل مج�رد كالم عادي، ال 
يتأث�ر ب�ه، وال ينتفع ب�ه، وال يغير ف�ي واقع 

نفس�ه . في�درك جوان�ب القص�ور والنقص 
لدي�ه، ويدرك جوانب ذات أهمية كبيرة 

علي�ه أن يهت�م به�ا فيتح�رك على 
أساس االهتمام بها.

الخميس
25/  10 /  2018م 
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ب�����ش��الح��َك )احَل����َج����ِرّي( ال ب���ل��ن���ِرْي
اأرب����ك����َت ح��ت��ى َم���ن���ِط���َق االأق�������داِر

و���ش��م��وَت ث���ّم ���ش��م��وَت ُم��رت��ق��ي��ً� اإل��ى
االأن����ظ�����ِر ع����ن  ُك���ّل���ي���ً�  ِغ����ب����َت  اأْن 

ال�شم� اإل��ى  النجوِم  اإل��ى  الغيوِم  فمن 
ال��ب���ري عند  ���ش��رَت  اأن  اإل���ى  _ت��ع��ل��و_ 

ب��ق��دوم��ك اب��ت�����ش��َم ال��ن��ب��ّي ُم��ف���ِخ��راً:
اأن�����ش���ري م���ن  رّب  ي����  ال��ف��ت��ى  ه����ذا 

اأحببَتُهم َم��ن  االإمي������ن..  م��وط��ن  م��ن 
اأن�������واري اأن�����واره�����م  يف  وم����زج����َت 

■ ■ ■
ق�شفه� م���ن  حت���ّرج���ت  ال���ط����ئ���راُت 

��َف( االأع��م���ِر وراأت����َك وح���دَك )ق������شِ
���ش���ِه��داً ُي��ِق��ْي��َم��ك  اأن  ����َك  ���ش���َء رُبّ ُم���ذ 

ع���ن اآي�����ِة )االإت����ي�����ِن( و)االإظ����ه�����ِر(
وب������أن ت�����ش��َر م����َع رف��ي��ق��َك ِع����ربًة

االأب�������ش����ِر اأويل  ي�����  ف���ت���دّب���روه���� 
واأن��ت��م��� اجل���م���وُع  لك�شركم�  زَح���َف���ت 

ج����ب����الِن م����ن ع������زٍم وم�����ن اإ�����ش����راِر
و)َراِزٍح( ���ب(  )ِو���شَ من  ج���ءا  جبالِن 

)ذم����ِر( وان��ت��م���ِء  )���ش��ع��دَة(  ب�شموِخ 
��دُت��� وِب���ُب���ن���دق���ي���ة واِح��������ٍد ج�����شّ

م��ع��ن��ى: ))اأ�����ش����داٌء ع��ل��ى ال��ك��ف���ِر((
)حمزٍة( �شج�عُة  اجتمعت  برفيقك 

وِب�����َك ان��ط��الق��ُة )ح���ي���در ال���ك���راِر(
اأع���زاًل �شالحك  ع��ن  نف�شك  وراأي����َت 

وُم�������������ّرداً ح���ت���ى م�����ن امل�������ش���م����ِر
ف���وج���دَت اإ����ش���داَل ال�����ش��ت���ِر ���ش��رورًة

االأحج�ِر” “منظومة  ع��ن  وك�����ش��ف��َت 
وت��ع��ّط��ل��ت ل��غ��ُة ال��ق��ن���ِب��ِل واغ��ت��دا

و)ح��راري( )ُم��َوّج��ه��ً�(  الطريق  َحَجُر 
االأر��������شُ حت��ت��َك ُج��ع��ب��ٌة م��ف��ت��وح��ُة

االأ������ش�����راِر ع���������ِلُ  ف����وق����َك  واهلل 
ق��د ق����ل: ك��وين ي��� ِح��ج���رَة )ن���ِط��ٍع(

ن���������راً و����ش���ج���ي���اًل ع���ل���ى ال����ُف����ّج�����ِر
األ��ق��ي��ت��ه��� ب�����هلل ف���ن��َب��َج�����َش ال����ردى

م��ن��ه��� ع��ل��ى االأع�������داِء م���وت���ً� ج�����ِري
َط����َل����ع�����ُت ك����ّف����َك ُك���ّل���ه���� ج����وّي����ٌة

م����دع����وم����ٌة ب������ل�����واح�����ِد ال����ق����ّه�����ِر
ارتقى �ش�حبك  وجدَت  حني  وهجمَت 

ب��ب�����ش���ل��ِة )ال���ُن���َخ���ع���ّي( و)امل���خ���ت����ِر(
ف��ت��ق��ه��ق��روا وت���داف���ع���وا وت�����ش���دم��وا

وت�������ش����ق���ط���وا وت���ل���ّط���خ���وا ب����ل���ع����ِر
ك����ن���ت ب���ن����دُق���ُه���م ُم���ع���ّط���ل���ًة _ك��م���

ي���ب���دو_ وم��ف��ع��وُل احل���ج����رِة ���ش���ري
م���ن وق��ع��ه��� ف������ّروا وُه�����م زم���الوؤه����

ف��غ��داً ))اأول���ئ���ك ُه���م وق����وُد ال��ن���ِر((
وهم زح��ف��وا..  من  ل�شّد  وقفَت  ف��رداً 

م���م���وع���ٌة.. ل��ك��ن م���ن االأ����ش���ف����ِر!!
�شالحهم ك����ن  امل�����ء(  ك���َ)ُم�����ش��ّد���ش���ِت 

وي�����������داَك ط�������ئ������رٌة ب�����ال ط����ّي�����ِر
�شخريٌة وال��ع�����ش���  )م��و���ش��ى(  م��ّث��ل��َت 

)َح��واِري( وال��زم���ُن  )عي�شى(  وب��دوَت 
ومل�����ش��َت م���� مَل�������شَ ال��ن��ب��ّي )حم���م���ٌد(

ال��َغ���ِر(( يف  ُهَم�  ))اإْذ  رّب��َك  ُلطِف  من 
)يون�ٍش(: مُب��خ��ِرِج  معت�شم�  وهم�شَت 

وح�������ش����ري ح�������ش����ره���م  ف�����وق  اهلل 
���ش���خم��ً�! وت����ربُز  اأ���ش��ل��ح��ٍة!!  دون  م��ن 

ج�����داِر وراء  م����ن  وُي���ق����ت���ل���ون���ك 
نف�شُه ُي���خ���ّر  ق���د  غ����رك  اّن  ول����و 

م������ ب�����ني ت�������ش���ل���ي���ٍم وب������ني ف������راِر
ل����ك����ّن م����ن رب�������َط االإل���������ُه ب��ق��ل��ب��ِه

ك���ل��ط��ود ع��ن��د ت���ع����ُظ���ِم االأخ���ط����ِر
���ُر رم��ل��ًة ل���و ك�����ن م��وق��ع��َك املُ���ح��������شَ

ل��ه��ج��م��َت ب�����الأن����ي�����ِب واالأظ�����ف������ِر
ُت�شيبُهم!! وكنَت  ترُهم..  ول  ترمي.. 

��اًل م���ع االأق����م�����ِر؟؟ ه���ل ك��ن��َت ُم��ت�����شِ
ك����ال.. ول��ك��ّن��ي ات�����ش��ل��ُت مب���ن َرَم����ى

ع���ّن���ي.. واأخ���ف����ين ع���ن )ال�������راداِر(
م��ن ���ش��ّرَ ال��ال���ش��يء ���ش��ي��ئ��ً� يف ي��دي

ج�����ّب������ِر م�����ن  اهلل  ج�������ّل  اهلل.. 
وغ�����دوَت م��ن ب��ع��د ال���دف����ع ُم��ه���ِج��م��ً�

ب�����ش��الح خ�����ش��م��ك اآخ�������ذاً ب���ل��ث���ِر
�شرّيٍة دح���ِر  بعد  ل��ك��ْن  وُج���رح���َت.. 

)���ش��م���ِر( ودوَن  رب�����ٍح  ب���ال  ع������دت 
ف����أم���ّدَك ال���ب����ري ب��ف��زع��ِة )ك���م��ٍل(

اإع���������ش�����ِر م������ن  اأب������ي������ه  دّر  هلل 
ب��ه��روب��ه ُم�����������رّدداً  ي�����زل  ل  م����ن 

ال�������ش���الَح وَج�����ّد يف االإدب�������ِر األ���ق���ى 
والأّن����������ُه م������دٌد �����ش����م�����وّي.. اأَب�����ى

االأخ���ب����ِر يف  ال���ن��������ُش  ي�����راُه  اأن  م���ن 
وارت���ق���ى ي��ع��ي��ن��ك  ك���ي  اإال  ج�����ء  م���� 

جل���������واِر خ�����ل����ق����ِه م�����ع االأخ�����ي������ِر
وك�������أّن اأر�������ش ال��ث���ئ��ري��ن ت��ع��ّم��دت

ل���ت���ق���وَل ع����رب ي���دي���ك ل����الأ�����ش����راِر:
ب���أ���ش��ِرِه؛ العظيُم  ال�شعُب  ينتهي  ل��و 

ال���ش��ت��ن��ف��رت ل��ق��ت���ل��ك��م اأح���ج����ري
اأه���م���ل���َت اأو����ش���م���ة ال��ب��ط��ول��ة ك��ّل��ه���

ورج����ع����َت ل��ل��ج��ب��ه���ت ل��ي��ث��ً� ���ش���ري
اخُلطى والَتَقت  ب�ل�شهداِء..  وحَلقَت 

الداِر(( ُعقَبى  ))فِنْعَم  الر�شوِل..  عند 

منظومة األح�ج��ار
 للشاعر معاذ اجلنيد 

إلى روح الشهيد: عيسى العكدة )أبو قاصف( ورفيقيه الشهيدين: أبو سيف الرازحي وكامل 

العكدة )رحمة اهلل عليهم(:

احلقيقة خاص/

عن ب�ض��الة �جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية 
و�س��مودهم �لأ�س��طوري �ل��ذي ع��رب م��ا 
ور�ء �لبحار و�أ�ض��بح �أ�ضهر من نار على 
علم وه��م يكتب��ون بدمائهم و�ض��و�عدهم 
وحمي��م بنادقه��م تاري��خ �ليم��ن ولليمن 
متح��ى  ل��ن  و�آي��ات  ين�ض��ى  ل��ن  جم��د 
حي��ث ك�ض��فت �ض��حيفة نيوي��ورك تاميز 
�لأمريكي��ة يف تقري��ر ملر��س��لها يف �ليم��ن 
ع��ن حجم �مل��اأزق �ل��ذي �أقح��م �لتحالف 
�لأمريكي �ل�ضعودي نف�ضه فيه خا�ضة يف 
�ل�ض��احل �لغرب��ي �لذي تهيم��ن �لإمار�ت 
عل��ى جمري��ات �ملعارك وتق��وم بعمليات 
به��دف  و�لتموي��ل  و�لق�ض��ف  �لتح�ض��يد 
�حتال �حلديدة و�ل�ضيطرة على مينائها 
�لبح��ري �له��ام وجتوي��ع �ليم��ن للقبول 
بهيمن��ة �أمريكية �ض��هيونية، غري �أن تلك 
�جله��ود �لت��ي بذل��ت �لإمار�ت يف �ض��بيل 
حتقيقه��ا ملي��ار�ت �ل��دولر�ت تبخ��رت 
بفعل �ل�ض��مود �لأ�ض��طوري �ل��ذي �أبد�ه 
�جلي�ض و�للجان �ل�ض��عبية يف �لدفاع عن 
�حلدي��دة وكذل��ك تلبية �ل�ض��عب �ليمني 

لدع��وة قي��ادة �لث��ورة برف��د �ملجاهدين 
يف �ل�ض��احل �لغربي باملال و�لرجال وهي 
�لدع��وة �لتي قوبلت بنفري غري م�ض��بوق 
لقبائل �ليمن باجتاه �ضو�حل �ليمن وبعد 
قر�بة �أكرث من 6 �أ�ض��هر من بدء ما �أ�ضماه 
�لتحال��ف �لإجر�مي )حتري��ر �حلديدة( 
�ندث��رت مئ��ات �لألوي��ة و�آلف �ملرتزقة 
�لذين �ضبق �أن ح�ضدهم �لغز�ة ودربوهم 
و�س��موهم �س��من �ملرتزق��ة �لقادمني من 
م��ن  وبالرغ��م  دي�ض��مرب  فتن��ة  خملف��ات 
ت�ض��اري�ض �ل�ضاحل �ملك�ض��وفة و�ضعوبة 
باأح��دث  ج��وي  ق�ض��ف  حت��ت  �لبق��اء 
�لب��و�رج  باأح��دث  وبح��ري  �لطائ��ر�ت 
�ملدرع��ات  باأح��دث  وب��ري  �لبحري��ة 
�لأمريكي��ة �إل �أن كل ذل��ك �أم��ام قدرة �هلل 

وتاأيي��ده لأوليائه مل ميثل �أي �ض��يء وقد 
�أكد ذلك ما ن�ض��رته �ل�ض��حيفة �لأمريكية 
�مل�ضهورة قبل �أيام يف تقرير م�ضور يظهر 
�أرتال من ع�ض��ر�ت �لآلي��ات �ملدمرة على 
طول خط �ل�ضاحل �لغربي ما يوؤكد �ضحة 
تقارير �جلي���ض و�للجان �ل�ض��عبية �لتي 
�ض��بق �أن �أكدو� باأن �لطري�ن �مل�ض��ري قام 
بتدمري رتل ع�ضكري كبري وهو ما عر�ضه 
موؤخر� مر��ضل �ض��حيفة نيويورك تاميز 
ويظه��ر مقطع فيديو م�س��اهد ��س��طورية 
تظه��ر جم��زرة لرت��ل ع�ض��كري للغ��ز�ة 
و�ملرتزق��ة مك��ون م��ن ع�س��ر�ت �لليات 
و�ملدرعات �لع�ضكرية على طول �لطريق 
�لع��ام يف �ل�ض��احل �لغرب��ي وق��د دم��رت 

متاما و��ضبحت حديد� من �خلردة.

اإلس�رائي��لي نيويورك تاميز تكشف انتكاسة مدوية للتحالف األمريكي السعودي في الساحل الغربي العدو  حك�وم��ة  في  وزير 
يتلقى دع���وة رمسي��ة لزيارة اإلم��ارات

ك�س��ف وزير �ت�س��الت �لعدو �لإ�س��ر�ئيلي �أيوب قر�، �إنه 
ُدعي لزيارة دبي علنا كوزير يف حكومة �لحتال �ل�ضر�ئيلي.
ويف تعقيبه على دعوة �لإمار�ت له قال �لوزير �لإ�ضر�ئيلي 
يف ت�ضريحات لإذ�عة جي�ض �لحتال �لإ�ضر�ئيلي” ، �إنه بات 
مفهوما �أن �إ�ض��ر�ئيل هي جزء ل يتجز�أ من �ل�ض��رق �لأو�ضط، 
حت��ى بني �لدول �لعربية، ول �ض��ك �أن �جلميع �ضي�ض��تقيمون 

مع هذ� �خلط.
ونقلت قناة �جلزيرة من م�سادر مطلعة �أن قر� تلقى دعوة 
ر�ضمية للم�ض��اركة يف موؤمتر �ملندوبني �ملفو�ضني لات�ضالت 
�ل��ذي يعقد يف دب��ي �أو�خر �أكتوب��ر �جلاري، وي�ض��تمر حتى 

منت�ضف �ل�ضهر �ملقبل.
وقالت �مل�سادر �إن قر� �سري�أ�ض وفد� ي�سم ثمانية م�سوؤولني 
�إ�ضر�ئيليني ي�ضاركون يف �ملوؤمتر �لذي يعد من �أهم موؤمتر�ت 

�لحتاد �لدويل لات�ض��الت، �إذ تعتمد فيه �ل�ضيا�ضات �لعامة 
و�ملعلوم��ات ح��ول  �لت�ض��الت  لقط��اع  و�ل�ض��رت�تيجيات 

�لعامل.
و�لقر�، ع�ضو كني�ضت عن حزب �لليكود �ليميني �ملتطرف، 
وه��و مق��رب جد� م��ن زعيم ه��ذ� �حل��زب ورئي�ض �ل��وزر�ء 

�لإ�سر�ئيلي بنيامني نتنياهو.
يذك��ر �أن وزي��رة �لريا�ض��ة يف حكوم��ة �لحت��ال م��ريي 
ريغيف، تلقت يف وثت �ض��ابق دعوة ملر�فقة منتخب �لحتال 
للجودو يف �لبطولة �لتي �ض��تجري نهاية �ضهر ت�ضرين �لأول/

�أكتوبر �جلاري، يف �لعا�ضمة �لإمار�تية �أبوظبي.
ووف��ق لإذ�ع��ة �لع��دو �لإ�ض��ر�ئيلية �لعام��ة، ف��اإن وحدة 
حر��سة �ل�سخ�سيات �لهامة يف جهاز “�ل�ضاباك” �لإ�سر�ئيلي، 

تو��ضل مع �ل�ضلطات �لإمار�تية لتاأمني �لزيارة.

السيد نصر اهلل: يدعو السعودية اختاذ 
القرار بإنهاء احلرب على اليمن 

ق��ال �لأم��ني �لعام حلزب �هلل �ل�ض��يد ح�ض��ن ن�ض��ر �هلل: �إن �ليوم ه��و �لوقت 
�ملنا�ض��ب للح��ّكام �ل�ض��عوديني لتخاذ "موق��ف كبري و�ض��جاع يف وقف �حلرب 
عل��ى �ليمن، م�س��ريً� �إلى �أن �لغطاء �لدويّل للحرب �ل�س��عودية عل��ى �ليمن بد�أ 
بالنهي��ار.. و�أ�ض��اف ن�ض��ر �هلل يف كلم��ة ل��ه خال �لحتف��ال باليوبيل �لف�ض��ي 
للموؤ�س�س��ة �لإ�س��لمية للربية و�لتعليم "عليك��م �أن تاأذن��و� لليمنيني بالتوجه 
نحو �حلل �ل�ضيا�ض��ي.. �لغطاء �ل��دويل و�لعاملي حلربكم عل��ى �ليمن بد�أ ينهار 

بعد ق�ضية خا�ضقجي".


