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

تخ������رج دفعت������ني عس������كريتني 
لرفد اجلبهات باملقاتلني 

الع�س��كرية  الدف��ع  تخري��ج  فعالي��ات  تتوا�س��ل 
اجلديدة يف عم��وم املناطق الع�س��كرية باجلمهورية، 
حيث �سهدت املنطقة الع�سكرية ال�ساد�سة تخرج دفعة 
قتالية جديدة حملت ا�سم ال�سهيد “ابو طه املوؤيدي”.
تخلل حفل التخرج مناورة ع�سكريٌة نوعية ا�ستخدم 
امل�س��اركون فيه��ا خمتل��ف اأن��واع الأ�س��لحة الثقيل��ة 
واملتو�س��طة اأثبتت جناح وفاعلي��ة اخلريجني ومدى 
ا�ستفادتهم من الدورة التدريبية التي خا�سوها خالل 
الفرتة املا�س��ية.. ويف اإطار ال�ستعدادات الع�سكرية 
لرف��د اجلبه��ات؛ وزع الإع��الم احلرب��ي �س��ورا م��ن 
من��اورة لتخرج دفعة قتالية جديدة با�س��م �س��نواجه 
الت�سعيد بالت�س��عيد.. واأّدى خريجو الدفعة، عر�ساً 
ع�س��كرياً مهيباً ، اأك��دوا فيه على ا�س��تعدادهم الكامل 
للتوجه اإلى كافة جبهات الت�سدي للعدوان الأمريكي 
ال�س��عودي الإماراتي الغا�سم، معلنني اأنهم �سيكونون 

باملر�ساد لأية حماولة للعدو لخرتاق اجلبهة.

ك�س��ف الظهوُر الإعالمي الأخري للمرتِزق 
عادل احل�س��ني –اأحد القي��ادات اجلنوبية 
املوالية لالحتالل يف مدينة عدن واملعتقل يف 
�سجونها ال�سرية لأكرَث من عام-، عرب القناة 
الربيطاني��ة الرابعة وبرنام��ج بال حدود يف 
قناة اجلزيرة القطرية الأربعاَء املن�س��رم، 
ك�س��ف حقيق��َة دور الحت��الل الإماراتي يف 
اليم��ن واأهدافه غري امل�س��روعة لال�س��تيالء 
عل��ى املراف��ق احليوي��ة، ل �س��يما املوانئ 
واملم��رات املائي��ة، وك��ذا تعام��ل الإمارات 
املهني م��ع القيادات اجلنوبي��ة املنطوية يف 
�س��فوفها وَمن قام��وا بت�س��هيل تواجدها يف 
الأرا�سي اجلنوبية لتتم مكافاأتهم يف غياهب 
ال�سجون ال�س��رية وتعذيبهم بوح�سية دون 

التفريق بني العدو ال�سديق.
ويف برنام��ج ب��ال ح��دود بقن��اة اجلزيرة 
ي�س��مى  م��ا  يف  القي��ادي  ك�س��ف  القطري��ة 
املقاوم��ة اجلنوبي��ة التابع��ة لالحتالل عن 
مقت��ل 42 مينياً حت��َت التعذيب يف �س��جون 
الحت��الل ال�س��رية التي يديره��ا اإماراتيون 

وكولومبيون مبدينة ع��دن، موؤكدًا امتالَكه 
ك�سفاً بال�سم وال�سورة ل� 42 �سخ�ساً ماتوا 
حت��ت التعذيب وكي��ف ماتوا وَم��ن قتلهم، 
داخل ال�س��جون ال�س��رية بعدن، م�سيفاً اأنه 
راأى �س��عاراِت �سركة بالك وتر على مالب�س 
بع�س املرتِزقة داخل �سجن الحتالل بعدن.
واأو�سح اأن بع�َس ال�سجناء يعودون اإلى 
زنزانِته��م بعد عملية التحقي��ق والتعذيب، 
اآلت  اإدخ��ال  نتيج��ة  دم��اً  ينزف��ون  وه��م 
حديدي��ة يف اأج�س��ادهم، فيما يعرى البع�س 

ويهدد بالغت�ساب.

ويف �س��هادته ح��ول عملي��ات الغتي��الت 
احل�س��ني  املرت��ِزق  ق��ال  املحتّل��ة،  بع��دن 
اإن الإم��ارات �س��فت ذراعه��ا بتع��ز، ن��دمي 
كتائ��ب  ي�س��مى  م��ا  يف  القائ��د  ال�س��نعاين 
اغتي��الت  بتنفي��ذ  لعالقت��ه  العبا���س  اأب��ي 
احل�س��ني  املرت��ِزق  و�س��ّدد  ل�س��احلها.. 
عل��ى اأن ال�س��عودية كانت لديه��ا معلومات 
حم��ددة باأ�س��ماء ال�سخ�س��يات، الت��ي تريد 
م��ا  اأن  اإل��ى  م�س��ريا  ت�س��فيتها،  الإم��ارات 
�س��ماها “ع�س��ابات ب��ن زاي��د” يف اجلنوب 
قتل��ت حت��ى الآن ما يقارب 100 �سخ�س��ية 

ما بني اإمام وداعية وقائد ع�س��كري، واأن ما 
يج��ري الآن يف اجلنوب هو ما راآه بعينه يف 
امللف ال�سري ال�س��عودي.. واأكد اأن من بني 
ال�سخ�س��يات املرتِزق��ة الت��ي تتول��ى تنفيذ 
اأجن��دة الحتالل كاًل من هاين بن بريك الذي 
و�س��فه باأنه هو ال�س��رطي الإماراتي الأول 
يف اليمن و�س��الل �س��ايع ومنري اأب��و اليمامة 
و�س��الح ال�س��يد وعب��داهلل الف�س��لي، مبيناً 
اأن �س��ابط خماب��رات اإماراتي��اً ي�س��مى اأبو 
خليفة �س��عيد املهريي هو الذي ي�سرف على 
اأعماله��م م��ن اغتيالت واعتق��الت واأعمال 
�س��لب ونهب ون�س��ر للمخدرات يف اجلنوب 
اليمن��ي.. وكان القي��ادي اجلنوبي املرتِزق 
عادل احل�سني مّمن رّحب بدخول الحتالل 
الإمارات��ي اإل��ى اليم��ن وعم��ل يف �س��فوفها 
و�سمن ميلي�سياتها امل�س��لحة مبدينة عدن، 
ليكت�س��َف بعد ذل��ك اأن الحت��الَل يهدُف اإلى 
ال�س��تيالء على اليمن واإقامة جي�ٍس خا�س 
به على الأرا�س��ي اليمنية وال�س��يطرة على 

كل املنافذ واملوانئ فيها.

نظم��ت  اليم��ن  يف  م��رة  لأول 
م�سلحة التاأهيل والإ�سالح بوزارة 
الإ�س��الحية  لن��زلء  الداخلي��ة 
املركزية باأمانة العا�س��مة خريجي 
"الثانوية العامة،  مراحل التعلي��م 
البكالوريو���س، الدرا�س��ات العلي��ا 
"املاج�ستري"، اجلانب العلمي اأحد 
امله��ام ال�س��تثنائية الت��ي ينبغ��ي 
اأن حتظ��ى برعاي��ة ودع��م وزارة 
واإدارات  وم�س��لحة  الداخلي��ة 
الوط��ن  م�س��توى  عل��ى  ال�س��جون 

كافة.
ويف حف��ل التكرمي الذي ح�س��رة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء عبدالعزيز 
بن حبتور قال اإن هذه الر�سالة التي 
تقدمها اإ�س��الحية الأمانة كنموذج 
يف  الإ�س��الحيات  لبقي��ة  طي��ب 
اجلمهوري��ة، باعتبارها واحدة من 
اليجابي��ات التي تتحق��ق والوطن 
يعي�س ظروف العدوان واحل�س��ار 

ور�سالة مهمة للداخل واخلارج.
ومن جهته اأ�س��اد رئي���س اللجنة 

الثوري��ة العلي��ا بجه��ود م�س��لحة 
التاأهيل والإ�س��الح يف تاأهيل نزلء 
الإ�س��الحيات وتخ��رج ع��دد منهم 
باأمان��ة  املركزي��ة  الإ�س��الحية  يف 
الثان��وي  التعلي��م  م��ن  العا�س��مة 

واجلامعي والعايل.
يف ح��ني اأك��دت كلم��ة اخلريجني 
التي األقاها بالل احلبي�سي احلا�سل 
عل��ى درج��ة املاج�س��تري، اأن طلب 
العل��م ي�س��هم يف النهو�س باملجتمع 

وتقومي العوجاج اأينما كان.

محافظة صنعاء : ضبط 31 
كيلوجرام من احلشيش املخدر 

وضبط معمل خمور
�س��بط رجال امن حمافظة �س��نعاء مبديرية همدان ) 31 
كج��م ( من احل�س��ي�س املخدر .. و قد �س��بطت الكمية و هي 
بداخ��ل با�س دايو يق��وده املدع��و )ر.ع . ا د.( ، و بجواره 

املدعو ) ا . ن . ا ( ،
و هما �س��ريك اإل��ى ذلك �س��بط مركز �س��رطة وادي اأحمد 
مبديرية بني احلارث يف العا�سمة �سنعاء ، معماًل لت�سنيع 
اخلمور.. واأو�سح النقيب �سالح احل�سام، نائب مدير مركز 
ال�سرطة، انه وبعد التحريات واملتابعة الأمنية، مت مداهمة 
معم��ل يتم فيه اعداد اخلمور وترويجها، يف منزل ُم�س��تاأجر 

مبنطقة الرو�سة ال�سرقية.
واأف��اد اأن الأجهزة الأمنية وجدت بداخل املنزل الأدوات 
امل�س��تخدمة يف اإعداد اخلمور، مع كمي��ة كبرية من اخلمور 

اجلاهزة، واأخرى قيد الإعداد.
اإل��ى ذل��ك مت �س��بط رج��ال الأم��ن يف منطق��ة بي��ت بو�س 
التابعة ملديرية �س��نحان مبحافظة �سنعاء . ع�سابة مكونة 
من 7 ا�سخا�س جميعهم مطلوبني يف عدد من جرائم ال�سرقة 

بالإكراه و�سرقات   املنازل يف العا�سمة و�سواحيها .
 

تعز : ضبط متهم بالقتل .
متك��ن اأم��ن مديرية التعزي��ة مبحافظة تعز من �س��بط 

املتهم " يحيى �سرحان قائد "
و هو مطلوب لالأمن لرتكابه جرمية القتل ، والتي كان 
مودعا على ذمتها يف ال�س��جن املركزي بتعز ، و هو �سمن 
من �س��مح لهم مرتزق��ة العدوان بالفرار ، بعد �س��يطرتهم 

على ال�سجن منت�سف العام 2015م

أمن ذمار يضبط  )1819( قضية 
جنائية منها 124 جرمية قتل و 615 

جرمية سرقة
�سبطت الجهزة المنية مبحافظة ذمار  )1819( ق�سية 
جنائية خمتلفة خالل العام 2018م منها )124 ( ق�سية قتل 

و )615( ق�سية �سرقة .
واو�س��ح م�س��در اأمن��ي ان الجه��زة المني��ة �س��بطت 
)2020( متهم��ا على ذمة هذه الق�س��ايا كما مت خالل الفرتة 
م��ن يناير، وحتى نوفمرب من هذا العام ا�س��رتداد عدد كبري 
من املمتلكات امل�س��روقة و اعادتها اإلى اأ�سحابها منها )23( 

�سيارة م�سروقة و منهوبة .
واأكد امل�س��در ان هذا العدد من اجلرائم هو ما مت �س��بطه 
عرب اإدارة اأمن و مراكز ال�س��رطة و ف��روع البحث اجلنائي 
يف خمتلف مديريات املحافظة ، منوهاّ اإلى ان امن املحافظة 
حقق ن�سبة �س��بط مرتفعة خالل العام اجلاري بلغت %95 
و اأ�سار اإلى اأن لتعاون املواطنني دور كبري يف حتقيق الأمن 
و ال�س��تقرار .. اإلى ذاك ذكرت اإح�س��ائية �س��ادرة عن اأمن 
حمافظ��ة ذمار اأن عدد الوثائق التي ا�س��درها فرع الأحوال 
املدني��ة يف حمافظ��ة ذم��ار ق��د بلغت خ��الل الع��ام اجلاري 
2018م  )78،455 ( وثيق��ة واقع��ات حيوي��ة توزع��ت بني 
البطائق ال�سخ�سية و العائلية و �سهادات امليالد  و الوفاة .

ألول م�������رة ف�����ي ال����ي����م����ن : م���ص���ل���ح���ة ال����ت����أه����ي����ل واإلص������������الح ب������������وزارة ال�����داخ�����ل�����ي�����ة  ت�����ك�����رم ع����������ددًا م��ن 
خ���ري���ج���ي م����راح����ل ال��ت��ع��ل��ي��م "ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة، ال���ب���ك���ال���وري���وس، ال�����دراس�����ات ال��ع��ل��ي��ا "امل���اج���س���ت���ي���ر"،

معتقل بسجون احملتل اإلمارات في عدن:
 يعذبوننا ونحن عراة، وقاموا بتصفية 100 معارض ما بني إمام وداعية وقائد عسكري

ق��ال اأم��ني ع��ام املكت��ب ال�سيا�س��ي 
لأن�سار اهلل ف�سل اأبو طالب يوم الأحد 
الوطني��ة يف  اأن�س��ار اهلل والق��وى  اإن 
�س��نعاء اأكرث تفهماً للق�سية اجلنوبية 
م��ن دول الع��دوان وم��ن ه��ادي وهم 
اأكرث اإيجابية وم�س��داقية يف التعاطي 

مع الق�سية.
ودعا اأبو طالب يف اللقاء الت�ساوري 
ال�سيا�س��ية  واملكون��ات  لالأح��زاب 
بالوف��د الوطني، دع��ا املرتزقة الذين 
يقاتل��ون يف جبه��ات ال�س��احل الغربي 
اإلى الن�س��حاب والعودة اإلى بيوتهم، 
م�سريا اإلى اأن اتفاق ال�سويد يوؤكد اأنهم 
لن يجن��وا م��ن ا�س��تمرارهم يف القتال 

هناك �سوى املزيد من اخل�سارة.
اإل��ى  اهلل  اأن�س��ار  وق��وف  واأك��د 
جانب الأح��رار من اأبن��اء املحافظات 
حت��ى  املحتل��ة  اليمني��ة  واملناط��ق 

حتري��ر كاف��ة الأرا�س��ي اليمني��ة من 
دن�س الغ��زاة واملحتل��ني باعتبار هذا 

ووطني  دين��ي  التزام 
واأخالقي.

بالتوجهات  واأ�س��اد 
والأ�س��وات الراف�سة 
اأبن��اء  م��ن  لالحت��الل 
املهرة و�سبوة واملخا 
وغريه��ا م��ن املناطق 
املحتل��ة، قائ��اًل " هذا 
اإن دل على �سيء فاإمنا 
يدل على اأ�سالة وعزة 
و�سموخ وحرية اأبناء 

تلك املحافظات.
اللق��اء  وكان 

واملكون��ات  لالأح��زاب  الت�س��اوري 
ال�سيا�س��ية واملكتب ال�سيا�سي لأن�سار 
اهلل بح�س��ور ع��دد م��ن اأع�س��اء الوفد 

الوطن��ي تاأييدا لالتفاق��ات املنجزة يف 
ال�س��ويد، دعا فيه اأبو طالب الأحزاب 
واملكونات والتنظيمات 
ال�سيا�س��ية اإلى ت�سكيل 
تكون  ا�ست�سارية  جلنة 
راف��دة للوف��د الوطني 
ال�سيا�س��ية  وللقي��ادة 

بالروؤى والت�سورات.
مت�س��ل  �س��ياق  ويف 
اأبوطال��ب  ف�س��ل  ق��ال 
اإن ق��رار جمل���س الأمن 
الدويل رقم 2451 اأكرث 
اإيجابي��ة وواقعي��ة من 
القرارات ال�سابقة على 
الرغم من وجود بع�س 
املالحظ��ات عليه، كما اعت��ربه اإقرارا 
ال�س��مود  فر�س��ها  جدي��دة  مبعادل��ة 

الأ�سطوري لل�سعب اليمني.

أمني عام املكتب السياسي ألنصار الله: نحن أكثر تفهمًا وإيجابية ومصداقية للقضية اجلنوبية
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مبحافظ��ة  كوكب��ان  �س��بام  حرائ��ر  �س��ريت 
املحويت قافلة م�ساعدات دعما للجي�س واللجان 
ال�سعبية املرابطني يف جبهات الدفاع عن الوطن.
واحتوت القافلة على الكعك ومالب�س �س��توية 
واأكدت احلرائر على  ال�س��تمرار يف تقدمي الغايل 
والنفي�س يف �س��بيل النت�س��ار ملظلومية ال�سعب 

اليمني والدفاع عن كرامة اأبنائه.
القافل��ة  ه��ذه  اأن  املديري��ة  ن�س��اء  واأ�س��ارت 

�ستتبعها العديد من القوافل لرفد اجلبهات..
ودع��ت حرائ��ر �س��بام كوكب��ان كاف��ة ن�س��اء 

املحافظ��ة اإل��ى جتهيز قواف��ل امل�س��اعدات لرفد 
اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية يف ميادي��ن 

العزة والكرامة.
اإل��ى ذلك نظم��ت قبائل مديرية �س��بام كوكبان 
حمافظ��ة املحوي��ت وقف��ة احتجاجي��ة للتندي��د 

بجرائم العدوان وا�ستمرار الق�سف والغارات.
واأك��دت الوقف��ة ا�س��تمرار رف��د قبائ��ل �س��بام 
كوكب��ان للمرابط��ني يف مواق��ع البطول��ة بامل��ال 
الغ��زاة  دن���س  م��ن  الب��الد  لتطه��ري  والرج��ال 

واملحتلني.

نظ��م وجهاء وابناء مديرية املغالف 
وقف��ة قبلية تنديدا  بجرائ��م العدوان 
وم��ا يرتك��ب م��ن جرائم ب�س��عه بحق 

اأبناء ال�سعب اليمني.
اخللفي��ة  عزل��ة  ابن��اء  نظ��م  كم��ا 
مبديري��ه باج��ل  وقف��ة قبلي��ة تنديدا  
بجرائم العدوان وما احدثه من جرائم 
اغت�س��اب لالأطفال يف املخا م�ستنكرين 

حمافظ��ه  عل��ى  الفا�س��ل  ت�س��عيدهم 
م��ن  احلا�س��رون  واأك��د   .. احلدي��د 
اأبن��اء املديريتني انه��م جاهزون لدعم 
اجلبهات باملال والرجال وم�س��تعدون 
وان  ط��ارئ  لي  ق�س��وى  بجهوزي��ة 
�س��مودهم  عل��ى  دلي��ل  الوقف��ة  ه��ذه 
ومرتزقت��ه..  للع��دوان  وحتديه��م 
اإل��ى ذلك اأقام��ت عزلة ال�س��امر عزان  

ندوة ثقافية توعوي��ة للتعبئة العامة 
والتح�س��يد للجبه��ات �س��د الع��دوان 
واأ�س��اد احلا�سرون فيها على ال�سمود 
الأ�س��طوري لأبن��اء اجلي���س واللجان 
يف  احلا�س��رون  وتط��رق  ال�س��عبية 
الن��دوة للت�س��عيد الخ��ري للع��دوان 
على احلدي��دة.. ويف مديرية املراوعة  
نظم اأبناء ووجهاء وم�س��ائخ املديرية  

تندي��دا  احتجاجي��ة  قبلي��ة  وقف��ة 
الع��دوان  ب��ه  يق��وم  مل��ا  وا�س��تنكارا 
ه�س��تريي  ت�س��عيد  م��ن  ومرتزقت��ه 
عل��ى احلدي��دة وحميطها بع��د اإعالن 
وقف اط��الق النار وال��ذي مل يلتزموا 
ب��ه الع��دوان ومرتزقته��م موا�س��لني 
عدوانه��م الجرامي على تدمري منازل 

وممتلكات املواطنني البرياء 

وقفات قبلية في محافظة احلديدة تنديدًا  بجرائم العدوان. وتأكيدًا على الصمود حتي حتقيق النصر

قافلة العدالة تنطلق من ذمار 
وأبناؤها يعلنون النفير العام

جه��زت حمافظ��ة ذم��ار قافل��ة العدال��ة للمرابط��ني يف �س��رواح كما اكد 
ابناوؤها ا�س��تمرارهم يف النفري العام للجبهات .. ففي مديرية معرب د�س��نت 
موؤ�س�س��ة العل��م والعمل للتنمية اخلريي��ة برعاية م�س��تقبل العدالة قافلة 
العدال��ة الرابع��ة والتي ت�س��تهدف اأ�س��ر املرابطني مبديرية �س��رواح من 

اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية. 
واأو�س��ح القائم��ون اأن ه��ذه القافلة تاأتي ر�س��الة للمرابطني م��ن اأبطال 
اجلي���س واللجان ال�س��عبية اننا معهم واإلى جانبه��م، كما تدل على الوفاء 

للوطن وتنفيذًا لتوجيهات القيادة ال�سيا�سية.
اإلى ذلك نظم اأبناء املدينة  وقفة احتجاجية حا�سدة، اإعالنا للنفري العام، 
وموا�سلة رفد اجلبهات باملال والرجال، والت�سدي للعدوان الغا�سم على 
البالد، وامل�سي يف مواجهة الت�سعيد بالت�سعيد للدفاع املقد�س عن الأر�س 

والعر�س والدين.

نظم��ت خمتل��ف مديري��ات وقبائل اإب وقف��ات قبلية 
م�س��لحة تاأكي��دا على اجلهوزي��ة الكامل��ة ملواجهة اي 
ت�س��عيد من قبل العدوان ومرتزقته وجادت باملوجود 

للمرابطني يف الثغور. 
 فف��ي مديري��ة ي��رمي نظ��م اأبن��اء عزلة عبي��دة وقفة 
قبلي��ة تندي��دًا بجرائ��م الع��دوان وا�س��تمرار النف��ري 
الع��ام والتوجه اإل��ى جبهات القت��ال ملواجهة العدوان 

ومرتزقته.
فيم��ا عق��د مبديري��ة ال�س��ربة حمافظ��ة اإب اجتماعا 
مو�س��ع  برئا�س��ة وكيل املحافظ��ة عبدالواحد املروعي 

للتعبئة والتح�سيد ورفد اجلبهات .
واأقر الجتماع ت�س��كيل جلان تعبئة وحت�س��يد على 
ثالث م�س��ارات الأولى توعية ال�س��باب ورفد اجلبهات 
بالرج��ال والثانية اإقامة الوقفات على م�س��توى العزل 
والثالث��ة ت�س��يري قافل��ة للمرابط��ني يف ميادي��ن العزة 
وال�س��رف .. م��ن جهته��م اأك��د اأبن��اء وقبائ��ل مديري��ة 
املخ��ادر اأن املعرك��ة مع ق��وى العدوان م�س��تمرة واأن 
النف��ري الع��ام اإل��ى اجلبه��ات متوا�س��ل حت��ى يتحقق 

الن�سر مهما متادى العدوان الغا�سم .
كم��ا اأقيم��ت يف مديري��ة الظه��ار وقف��ة  جماهريي��ة 
للح�س��د والتعبئ��ة اجلهادية العامة �س��د الع��دوان .. 
واك��د امل�س��اركون يف الوقف��ة ال�س��تمرار يف التعبئ��ة 
العام��ة والنف��ري اإل��ى اجلبه��ات �س��د ق��وى الع��دوان 
وت�سيري قوافل العطاء لرفد جماهدي اجلي�س واللجان 

يف مواقع العزة وال�سرف.
من جانبهم نظم اأبناء عزلة عبيدة  وقفة قبلية تنديدًا 

بجرائم العدوان وا�س��تمرار النفري العام والتوجه اإلى 
جبه��ات القتال ملواجه��ة العدوان ومرتزقت��ه.. كما مت 
اأنهاء �س��لح قبل��ي مبحافظة اإب ق�س��ية قتل دامت 17 
عاما ب��ني قبيلت��ي اآل الع�س��اري واآل املزرقي مبديرية 

حزم العدين.
وخالل ال�س��لح القبلي اأعلن اأولي��اء دم املجني عليه 
عب��ده �س��ادق املزرق��ي العف��و ع��ن اجلاين عب��ده علي 

الع�ساري.

أبناء محافظة إب ينظمون وقفات مسلحة تأكيدًا على الصمود ويرفدون اجلبهات بقوافل املدد

نظم��ت يف مدين��ة النظ��ري مبديرية 
رازح احلدودية وقفة م�سلحة لأبناء 
اجلبه��ات  رف��د  ملوا�س��لة  املنطق��ة، 

بالرجال.
اأعلن��ت قبائل املناط��ق احلدودية 
�س��عدة  مبحافظ��ة  رازح  مبديري��ة 
نفريا بال حدود اإل��ى جبهات احلدود 

لقتال الغازين.

كم��ا اأق��ام اأبن��اء وم�س��ائخ مديرية 
وقف��ة  �س��عدة،  مبحافظ��ة  حي��دان 
جماهريية م�س��لحة للح�سد والتعبئة 
اجلهادية العامة �سد العدوان ورفدًا 

جلبهات القتال.
الوقف��ة  يف  امل�س��اركون  واك��د 
ال�ستمرار يف التعبئة العامة والنفري 
اإل��ى اجلبه��ات �س��د ق��وى الع��دوان 

وت�سيري قوافل العطاء لرفد جماهدي 
اجلي���س واللج��ان يف مواق��ع الع��زة 

وال�سرف.
 وطالب��وا يف بي��ان وقفته��م الأم��م 
املتحدة بتحمل م�سوؤولياتها والإيفاء 
خروق��ات  ايق��اف  يف  بواجباته��ا 
وانتهاكات قوى العدوان ومرتزقتهم 
م�س��يدين   .. الغرب��ي  ال�س��احل  يف 
الت��ي  والنت�س��ارات  بالإجن��ازات 
يحققه��ا ابط��ال اجلي���س واللجان يف 

كافة اجلبهات .
كم��ا بارك��وا خ��الل الوقف��ة للدفاع 
�جلوي �لذي متكن من �إ�سقاط طائره 
مقاتلة ب�س��اروخ ار�س جو يف �سماء 

�سعدة. 
ويف خت��ام الوقفة اأكد احلا�س��رون  
اجلمي��ع  م��ن  تتطل��ب  املرحل��ة  اأن 
م�س��اعفة اجله��ود وزي��ادة التحرك 
الفاع��ل نحو التح�س��يد اإلى اجلبهات 

لالإ�سهام يف ت�سريع احل�سم على فلول 
العدوان الغا�سم وحترير الأر�س من 

دن�س الحتالل.
يف حني تقدمت اأ�س��ر ال�س��هداء عبد 
الرحم��ن عامر وال�س��هيدين الأخوين 
حم��زة والعزي عب��د العزي��ز املوؤيد 
بقافل��ة  امل��داين  احل�س��ني  وال�س��هيد 
واإ�س��نادًا  دعًم��ا  متنوع��ة  غذائي��ة 

للمجاهدين يف امليادين واجلبهات.
ه��ذه  اأن  اأك��دوا  ال�س��هداء  اأ�س��ر 
القافل��ة تاأت��ي تاأكي��دًا عل��ى جتدي��د 
العهد بامل�سي على دربهم يف مواجهة 
الع��دوان وال�س��تكبار، والت�س��حية 
بكل ما اأمكن يف �س��بيل رفعة الإ�س��الم 

وحماية الوطن.
ودعت اأ�س��ر ال�سهداء كل قادر على 
حمل ال�س��الح للتوجه اإل��ى اجلبهات 
للوق��وف اأم��ام الغ��زاة ومرتزقته��م 
حتى دحرهم من كل �سرب من الوطن.

أبناء مديريتي رازح وحيدان ينظمون وقفتني مسلحتني تأكيدًا على مواصلة الكفاح

حرائر صنعاء يجهزن قافلة غذائية وقبائل ووجهاء احملافظة   
ينظمون وقفات مسلحة ملواجهة تصعيد محتمل للعدوان 

ويرسلون قافلة غذائية للمرابطني في الثغور
�س��ريت الهئي��ة الن�س��ائية لن�س��ار اهلل باأمانة العا�س��مة  قافلة �س��توية 
ك��ربى، احتوت مالب���س وبطانيات وم��واد غذائية ، دعماً وا�س��نادًا لكافة 

املرابطني بجبهات القتال .
ودعت حرائر العا�سمة كافة اأبناء ال�سعب اليمني اإلى املزيد من العطاء 
لتعزيز اجلبهات ملواجهة العدوان وخمططاته التي ت�ستهدف اليمن اأر�سا 

واإن�سانا .
واأ�سادت احلرائر بالنت�سارات والبطولت التي ي�سطرها اأبطال اجلي�س 

واللجان ال�سعبية يف خمتلف اجلبهات للدفاع عن الوطن 
اإل��ى ذل��ك نفذت ع��دد من الوقف��ات املجتمعي��ة الحتجاجي��ة يف عدد من 
اأحياء مديريات اأمانة العا�س��مة بعنوان ) َوَدّ اَلِّذيَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن 
ْيَلًة َواِحَدًة( تنديدا بانتهاك العدوان  اأَ�ْسِلَحِتُكْم َواأَْمِتَعِتُكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكم َمّ
ومرتزقت��ه اتفاق م�س��اورات ال�س��ويد يف احلديدة وا�س��تمراره يف ارتكابه 
للمجازر بحق ال�س��عب اليمني داعيا اجلي�س واللجان ال�س��عبية اإلى مزيد 
م��ن اليقظ��ة واحلذر والتنب��ه خلداع ومكر الع��دوان وال�س��تمرار يف رفد 

اجلبهات باملال والرجال.
من جانبهم �س��ري اأبن��اء مديريتي احليم��ة الداخلي��ة ومناخه مبحافظة 

�سنعا قافلتني غذائية دعما للمرابطني يف جبهة ال�ساحل الغربي .
و اأك��د القائم��ون عليه��ا يف وقفة م�س��لحة اأن هذه القواف��ل متثل تعبريا 
ب�س��يطا لالمتن��ان وعون��ا وم�س��اندة لأولئ��ك املرابطني يف جبه��ات العزة 

وال�سرف الذين يدافعون عن عزة و�سرف هذا ال�سعب ويقدمون 

يسـيرون  احملويـت  أحـرار   
للمرابطـني  غذائيـة   قوافـل 
والكرامة  العـزة  جبهـات  في 
الصمود مواصلـة  ويؤكـدون 
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حجة العز والصمود مقبرة الغزاة على مر التاريخ .

نفذ ط��الب وطالبات كلي��ة املجتمع 
مبديرية عب�س حمافظة حجه ال�س��بت 
احتج��اج  وقف��ة  22دي�س��مرب2018م 
وجه فيها طالب الكلية ر�سالة للمجتمع 
ال��دويل باإيقاف الع��دوان ال�س��عودي 
الأمريكي على ال�سعب اليمني، واإلزام 
اأدوات العدوان باحرتام قرار جمل�س 
الأمن ال�س��ادر ليلة اأم���س رقم 2451 
حول عملية ال�سالم يف اليمن، وايقاف 
العملي��ات القتالي��ة يف احلديدة حيث 
وي�س��تمر مرتزق��ة الع��دوان يف خ��رق 
التفاق ال��ذي مت التوقيع عليه بدولة 
ال�س��ويد الأ�س��بوع املا�س��ي وت�س��هد 
ق�س��فا   16 وكيل��و  7يولي��و  اأحي��اء 

م�س��تمرا وب�س��ورة ع�س��وائية عل��ى 
م�س��اكن وممتل��كات املواطن��ني، م��ع 
التزام تام للجي�س واللجان ال�س��عبية 
معلن��ني  علي��ه.   التف��اق  مت  مب��ا 
مباركته��م للق��رار الأممي ال�س��ادر يف 
ه��ذا اخل�س��و�س ومبارك��ني للقيادة 
ال�سيا�س��ية ممثلة يف املجل�س النتقايل 

الأعل��ى وللوف��د الوطن��ي مب��ا حتقق 
حت��ى اللحظ��ة والذي يعت��رب خطوة 
اإيجابية. م�ستنكرين ما قام به مندوب 
اأمري��كا يف الأم��م املتحدة واإ�س��راره 
عل��ى �س��طب فق��رة يف الق��رار تناولت 
النته��اكات  عل��ى  عقوب��ات  فر���س 

احلا�سلة.

حجة ال�سموخ بقدر جبالها ال�سماء ورجالها الأوفياء كان 
لها م��ن حكاي��ة الباأ�س اليماين ف�س��ول من عطاء ال�س��ادقني 
وب��ذل املجاهدي��ن ف��رووا بدمائه��م الطاه��رة ج��دب اأر�س 

تفجرت انهارا من �سمود واإباء .
كيف ل ولهم مع الغزاة �س��روب من ك�س��ر ودحر ا�س��األوا 

عنه��م تاريخ اليم��ن القدمي عن مع��ارك ت�س��هد لقبائل حجة 
ال�سيئ الكثري من الباأ�س والإقدام. 

ا�س��األوا العثمانيني وامل�سريني عن مواقع م�سهودة نالهم 
فيها مامل يخربوه طوال حيواتهم .

ا�ساألوهم عن وديان حر�س وال�سغادرة  وح�سون و�سحة 
وكح��الن عفار واملحاب�س��ة وقالع ميدي والقاه��رة ونعمان 

�ستخربكم  �سواهدها اأن حجة مقربة الغزاة .

ولأن للتاري��خ تاأ�س��يل واآي��ات تتجل��ى فهاه��م الأحف��اد 
يوا�س��لون حكاي��ة ال�س��مود اليم��اين وعلى امت��داد الوطن 
وطول جبهات املواجهات  جتد فيها من اأبناء حجة ال�سموخ 
له��م يف كل جبه��ة اأرواح ارتق��ت لبارئه��ا واأرواح تتوث��ب 
الأع��داء تنكي��ال ودحرا .. ا�س��األوا جبه��ات املحافظة ميدي 
وحر���س وحريان ع��ن  مالحم املجاهدين وعظمة ال�س��هداء 
املتق��ني لتعرف��وا حج��ة ال�س��موخ وابناءها. . ن��ورد يف هذا 

الأ�س��بوع تقاري��ر اإخبارية ع��ن حمافظة حجة كيف ت�س��ري 
املواجهات ومن خلفهم كيف ت�س��ندهم الفعاليات املجتمعية 
فما يوم مير اإل ومعه دحر لزحف يف حريان وهجوم موازي 
يف حر�س ووقفة قبلية م�س��لحة يف كحالن عفار  واجتماعات 
ر�سمية للجان التح�سيد وزفاف مهيب لأحد �سهداء املحافظة 
. . .  ه��ذه ه��ي حجة وهوؤلء ه��م ابناوؤها الذي��ن يفتخر بهم 

الوطن . . كل الوطن  .

  نظرا ملا ت�سكله ظاهرة القطاعات. يف الطرقات من ا�ساءة 
لأبن��اء القبائ��ل  يف حمافظ��ة حج��ة واق��الق لل�س��لم والمن  
الجتماعي والتي ي�س��عى الع��دوان. ال�س��عودي ومرتزقته 
اإلى تاأجيجها ودعم العنا�س��ر التي تقوم بها من خالل �سلب 
ونه��ب للم�س��افرين واختطافهم وقتله��م. وتاأجيج احلروب 
القبلي��ة الداخلي��ة بني القبائل وم��ا يحدث يف مديرية ك�س��ر 

م��ن قب��ل بع���س العنا�س��ر اخلارجة عن 
وال�س��الف  الع��راف 
القبلي��ة   والت��ي ي�س��اهم 
ال�س��عودي  الع��دوان 
ومرتزقته يف تاأجيجها من 

اجل اقالق المن وال�سكينة. 
يف املحافظة ويف مديرية ك�سر 
على وجه اخل�سو�س ونظرا 
ملا ت�س��كله ه��ذه الظاه��رة من 

تاأث��ريات �س��لبية  ت�س��رر منها  
اجلمي��ع من ابناء حمافظة حجة  
وامام هذه الظاهرة ال�س��يئة  فقد 
مبختل��ف تداعى م�س��ائخ واأعي��ان حمافظة  حج��ة 

قبائله��م ومديرياته��م الى عقد اجتماع قبل��ي كبري يف منطقه 
الكاذي��ة مبديري��ة خريان املح��رق  ملتق��ى مديريات حجور   
وخرج��وا بوثيقه �س��رف وقع عليها اجلميع كوثيقه �س��رف. 
قبلية تع��زز الإخاء والتكات��ف بني ابن��اء القبائل مبحافظة 
حجة. وجترم ظاهرة التقطعات يف الطريق العام ومنع هذه 
الظاهرة. وتن�س بنود هذه الوثيقة على الآتي  اول.  يعترب 
كل م�س��ايخ حمافظة حجة ان ظاه��رة القطاعات يف الطريق 

الع��ام ويف اي طريق كانت جرمية وعيب ا�س��ود تخالف كل 
العراف وال�سالف القبلية وال�سرعية ومن يقوم بها يعترب 
خارجا عن القبيلة وعن املحافظة وان جميع م�سايخ وابناء 
حمافظ��ة حجة عون علي��ه ولهم احلق يف ردع��ه ومقاطعته 
واتخ��اذ كل الجراءات الكفيلة مبنعه من تلك اجلرائم التي 

ت�سيء للجميع 
املحافظ��ة  م�س��ايخ  جمي��ع  ان  ثاني��ا 
املوقعني عنهم وعن قبائلهم 
ومديرياتهم داعي واحد 
يف �س��وت او م��وت حتى 
الظاه��رة.  ه��ذه  تنته��ي 
ال�سيئة .. ثالثا : ان اي �سيخ 
من م�س��ايخ ك�سر من املوقعني 
عل��ى ه��ذه الوثيقة ق��ام بتاأمني 
منطقت��ه وب��الده فله مالن��ا وعليه 
ماعلين��ا واجلمي��ع عون ل��ه يف ردع 
من يقوم ب��اأي عمل من هذه العمال 
الع��راف  ل��كل  واملخالف��ة  امل�س��يئة 

وال�سالف القبلية. 
رابعا ان م�س��ايخ حمافظة حجة يقفون الى جانب الكفالء 
واملحكم��ني يف ق�س��ية ذوريب��ان  والدرين��ي حت��ى ت�س��ليم 
الرت��اب والحت��كام اإل��ى املحكم��ني حقن��ا للدماء و�س��ونا 
لالأعرا�س حتى ي�س��ود ال�سالم ويتوقف نزيف الدم بني ابناء 
القبائل يف مديرية ك�سر .. هذا ماتعاقد عليه م�سايخ حمافظة 
حج��ة. يف اجتماعه��م املو�س��ع بتاري��خ 18 / 12 / 2018. . 

وعليه توقيعاتهم.

نفذ اأبناء خريان املحرق مبحافظة 
حج��ه وللم��ره الثالث��ة خ��الل �س��هر 
دي�س��مرب، وقفة قبلية م�سلحة رف�سا 
للعدوان وجرائمه املتوا�سلة يف حق 

املدنيني العزل وممتكاتهم.
 يف الوقف��ة تعه��د اأح��رار خ��ريان 

املحرق مبوا�سلة ال�سمود ومواجهة 
معرك��ة  يف  ومرتزقته��م،  الغ��زاة 
ال�س��رف والرجول��ة التي يخو�س��ها 
كل �س��رفاء الوط��ن م��ن اأج��ل دينهم 
ووطنه��م ومظلومي��ة �س��عبهم،وباأن 
املديرية وابناءها الأوفياء �سيظلون 

يف مقدمة ال�س��فوف للدفاع عن اليمن 
ال�س��عودي  الع��دوان  دح��ر  حت��ى 
الأمريك��ي وماإف�س��ال كل خمططات��ه 
البائ�س��ة..  كم��ا وجه امل�س��اركون يف 
الوقفة حتي��ة اإجالل وعرف��ان للوفد 
م�س��اورات  خا���س  ال��ذي  الوطن��ي 
ال�س��ويد بهام��ات مرفوع��ة وعزمية 
وحنكة كب��ريه واأو�س��لوا مظلومية 
ال�س��عب للمجتم��ع الدويل ال�س��امت 
عن ما يحدث لليمن مطالبني املجتمع 
وجمل���س  املتح��ده  والأم��م  ال��دويل 
الأم��ن باأن يكون اإلى جانب ال�س��عب 
اليمن��ي بعد ما يق��ارب اربعة اأعوام 
عل��ى الع��دوان وما خلف من ماآ�س��ي 
وجرائ��م واإل اليم��ن و�س��عبها احلر 
كفي��ل بالدف��اع عن مظلوميت��ه والرد 

بحزم على الغزاة .

اق��ام اأبنا وم�س��ائخ وعقال  عزلة قدم  عقب �س��الة اجلمعة  
وقف��ة احتجاجي��ة م�س��لحة  تنديدا وا�س��تنكار ل�س��عي امريكا 
ودول الع��دوان لعرقل��ة اي اتفاق لإيق��اف احلرب على اليمن 
وتندي��داآ باحل��رب القت�س��ادية الت��ي تن�س��نها دول العدوان 
والدع��وة  مواجهت��ه  يف  وال�س��مود  الأمريك��ي  ال�س��عودي 

لالهتمام بالزراعة التي متثل 
ج��زءا كب��ريا  م��ن ال�س��مود 
القت�س��ادي ورف��د اجلبهات 

بالرجال واملال وال�سالح 
الحتجاجي��ة  الوقف��ة  ويف 
الت��ي  ح�س��رها الخ وكي��ل 
القا�س��ي  حمم��د  املحافظ��ة 
وعق��ال  م�س��ايخ  م��ن  وع��دد 
اجتماعي��ة   و�سخ�س��يات 

وجمع غفري من  ابناء مديرية املدينة وعزلة قدم حتدث وكيل 
املحافظة حممد القا�س��ي عن اهمية ال�سمود يف وجه العدوان 
خ�سو�س��ا يف املرحلة  الراهنة التي متر بها البالد وعن هيمنة 
وغطر�س��ة دول العدوان و�س��عيهم ل�ستمرار احلرب  واف�سال 
اي اتفاقي��ة لل�س��الم .. ويف ختام الوقفة الق��ي البيان اخلتامي 

ال�سادر عن امل�ساركني الذي اكد على التي
_ال�س��تمرار يف الوق��وف �س��فا واح��دا م��ع كل ال�س��رفاء يف 
اليم��ن لرفد اجلبهات يف ال�س��احل واحل��دود وجبهات الداخل 

بامل��ال والرج��ال .. ال�س��مود يف وج��ه كل خمطط��ات العدوان 
وت�س��عيد الع�س��كري و الإعالمي ولن تخ�سع مهما كان حجم 
املعاناة التي يفتعلها العدوان الظامل وندين ون�ستنكر و باأ�سد 
العب��ارات كل اجلرائم التي يرتكبها العدوان يف حق ال�س��عب 
اليمن��ي .. وانن��ا جن��ود باأموالن��ا الت��ي ت�س��بق اأرواحن��ا من 
خالل جم��ع التربعات النقدية 

والعينية
واك��د البيان على ا�س��تمرار 
دعم جبه��ات العزة  والكرامة  
وال�س��الح  والرج��ال  بامل��ال 
حتى حتقيق الن�س��ر والعزة 

ل�سعبنا .
اختتمت املوؤ�س�سة الوطنية 
للتنمي��ة والرعاي��ة ال�س��حية 
الربنام��ج التدريب��ي يف جم��ال البناء واحلا�س��ب الآيل للتنمية 

الب�سرية للجرحى واملعاقني...
وباملنا�س��بة اأقيم حفل تخرج 28 م��ن املتدربني اجلرحى يف 
جمال احلا�س��ب الآيل تنمية للمعارف واملهارات لدى اجلرحى 
واملعاق��ني وتثمين��اً لدوره��م املب��ذول يف الدف��اع ع��ن الوطن 
وت�سحياتهم يف �سبيل التحرر وال�سيادة الوطنية وال�ستقالل 
واإ�س��هامهم الكبري يف �س��ناعة الن�س��ر وهزمية العدو الغازي 

املحتل

مشائخ احملافظة  يوقعون وثيقة شرف قبلية لتجرمي و إنهاء 
ظاهرة القطاعات في كافة مديريات محافظة حجة  

حجه:أبناء خيران احملرق ينفذون وقفة صمود وإسناد للجيش واللجان مطالبني 
املجتمع الدولي التدخل إليقاف العدوان وخروقات املرتزقة إلتفاق السويد...

جزء  من حكاية البأس اليماني وفصول مـن عطاء الصادقني وبذل املجاهدين 
فـرووا بدمائهـم الطاهرة جـدب أرض تفجـرت انهارا مـن صمـود وإباء .

طالب وطالبات كلية املجتمع بعبس ينفذون وقفة أعلنوا فيها مواصلة الصمود في وجه 
العدوان ويباركون للقيادة السياسية ما حتقق في مفاوضات السويد من نتائج إيجابية

أبناء عزلة قدم ينفذون وقفة احتجاجية تنديدًا واستنكارًا لسعي 
أمريكا ودول العدوان عرقلة أي اتفاق لوقف احلرب على اليمن.

م��ح��اف��ظ��ة 

حجة :
الحقيقة / حجة/ مراد راجح شلي 
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والتي تعد املديرية الكرث �سخونة ع�سكريا واهمية 
يف  اهميته��ا  ت��ربز  م��اأرب،  مبحافظ��ة  ا�س��رتاتيجية 
جغرافيته��ا املتاخمة ملدينة م��اأرب من اجلهة الغربية 
ويف احتوائها على �سال�س��ل جبلية ومرتفعات مهيمنة 
ا�س��رتاتيجيا وع�س��كرياً عل��ى املدين��ة ، اأبرزه��ا جبل 

وامل�س��ارية هيالن، وه�ساب "ال�سوداء،  احلم��راء، 
ماأرب واي�سا تعترب حلقة  و�س��ل تربط 

ب�سنعاء واجلوف.
ف��ان  ت وعلي��ه  عي��ا ا تد

يب��داأ  العملي��ة  لعم��ق ه��ذه  با
والنفاذية ال�س��رتاتيجية التي 

حتمله��ا مديرية �س��رواح التي هي 

يف طليع��ة حماور ال�س��تباك الذي رك��ز عليها حتالف 
الع��دوان واألقى ب��كل اثقاله فيها يف املعارك ال�س��ابقة 
، وقدمث��ل �س��قوطها بقب�س��ة قوات اجلي���س واللجان 
ال�س��عبية موؤخرا �س��دمة افقدته التوازن الع�س��كري 

بكامل جبهة ماأرب كونها مطلة على املدينة 
ف�س��ال عن انها عك�ست مدى ركاكة قدراته 

على الر�س.
�س��عيد مت�س��ل وح��دة الدف��اع على 

�جلوي �ليمنية تقوم باإ�س��قاط طائرة 
دون طيار طراز Ch4 �سينية ال�سنع 
التي تعترب من اف�س��ل الطائرات القتالية 

-ال�ستخبارية واكرثها تطورا التي ميتلكها التحالف 
ال�س��عودي المارات��ي كاأ�س��لحة جوي��ة حموري��ة يف 
�س��عيد ا�س��ناد قوات��ه عل��ى الر�س و�س��رب اهداف 

قيق��ة  جدا،.د

اجلدي��ر بالذك��ر ان وح��دة الدف��اع اجل��وي قام��ت 
باإ�س��قاطها ع��رب نظ��ام دفاع��ي م��ن �س��واريخ ار���س 
ج��و الذي بات نظام��ا اآخذا يف التعاظم بق��درات تقنية 
وع�س��كرية فعال��ة عل��ى الواق��ع ال�س��رتاتيجي والتي 
عك�س��ها مقطع فديو العالم احلرب��ي الذي وثق حلظة 

ا�سابتها وا�سقاطها .
ن�س��تطيع القول بان قوات اجلي�س واللجان ال�سعبية 
 Ch4 طائ��رة  و��س��قاط  �س��رو�ح  حتري��ر  بعملي��ة 
تاأت��ي لتوؤك��د انها قادرة عل��ى تغيري قواعد 
ال�س��تباك ل�س��احلها يف اي ظ��رف وان 
م��ن  اك��رب  الع�س��كرية  قدراته��ا  �س��قف 
احل�سابات املعايري القائمة كما نها على 
امت اجلاهزي��ة ملوا�س��لة عمليات ك�س��ر 
كل  يف  الع��دوان  لتحال��ف  العظ��م 
م�س��ارح املعارك بق��وة وباقتدار 
اذا ما ر�سخ ملخرجات م�ساورات 
ال�س��ويد واتفاق التهدئة باحلديدة 
فاملزيد من الت�سعيد وحماولة التمل�س 
م��ن اللتزام بالتفاقات او التفاف عليها فهو لن 
يف�س��ي ال اإلى ت�س��عيد م�س��اد وما حترير 
�س��رو�ح و��س��قاط طائرة CH4 �س��وى 
حماذي��ر اولي��ة وقر�س��ة يف اذن حتال��ف 
ال�سعودية علهم يعقلون خطورة التداعيات 

املقبلة

 واأ�س��بحت الزحوف��ات التالي��ة عب��ارة ع��ن 
مغام��رات اخل�س��ارة فيه��ا اأ�س��من م��ن حتقيق 
اأي خرق اأَْو تقدم ي�س��اوي اأَْو يوازي حجم وكم 
اخل�س��ائر املتكب��دة، تنق��ل املعلوم��ات التابعة 
للجي�س واللجان ال�سعبّية يف اجلبهة اأنه وعقب 
ام الأولى والتي جتاوزت  زحوفات اخلم�سة الأََيّ
ال�ستة زحوفات بع�سها توا�سل ل�ساعات طويلة 
اأن موج��ة م��ن اخلالف��ات والتباين��ات اع��رتت 
�س��فوف املرتِزقة وكادت – ل��ول تدخالت قادة 
م��ن دول الع��دوان – اأن ت�س��ق ال�س��ف وتفرق 
ال�سمل املح�سود منذ اأ�سهر ل�”مهمة اجتياح نهم 

ودخول العا�سمة”
كمائن املوت

للجي���س  التابع��ة  الهند�س��ة  وح��دة  كان��ت 
واللجان ال�سعبّية قد اأعدت الُعدة لكل احتمالت 
���ًة بعد اأن تناهت  الت�س��عيد يف جبهة نهم، َخا�سَّ
ال�س��عودية حل��زب  اأخب��ار تفي��د بدف��ع  اإليه��ا 

للت�سعيد  الإ�سالح 
يف نهم اإثر ت�س��اعد 
ال�س��اخطة  نربته��ا 
عل��ى قياداته الذين 

مبهادن��ة  تتهمه��م 
واللج��ان  اجلي���س 
ال�س��عبّية والتن�سيق 
م��ع حكوم��ة الإنقاذ 

يف �س��نعاء، يومها 
ب��د عل��ى  كان ل 
الإ�سالح املنهك 
يف  القت��ال  م��ن 
غري جبه��ة اأن 
�س��دق  ُيثب��ت 
ع��رب  ولئ��ه 

فتح جبهات 
ة  ي��د جد
عل��ى  اأَْو 

الأقل الت�س��عيد يف جبهات �س��ابقة كجبهات نهم 
والبي�س��اء و�س��رواح، توعد قادة الإ�سالح اأن 
ينفذوا املهمة �س��ريطة اأن مُينحوا الوقَت الكايف 
للملم��ة مقاتليه��م و�س��م اأع��داد جدي��دة منهم، 
ولعل الوقت مل ي�سعفهم فا�سطروا لنقل 
اأعداد كبرية م��ن مقاتليهم من عدة 
جبهات اأخ��رى اإلى نهم، وهذا ما 
ُيف�سر ورود اأ�سماء قادة كبار من 
مرتِزقة الإ�س��الح �سمن القتلى 
��ام  الذي��ن لق��وا حتفه��م يف الأََيّ

الأولى من الت�سعيد يف نهم.
تذكر ذات امل�س��ادر اأنه ويف 
اإح��دى الزحوف��ات عل��ى تبة 
ال�س��مود الواقعة على �سفح 
جب��ل الق��رن ح��دث �س��جاٌر 
كبري بني املرتِزقة ت�س��اعد 
اإث��ر رف���س فري��ق منهم 
التب��ة  اإل��ى  ال�س��عود 
عليه��ا،  وال�س��يطرة 
قبلها بيوم كان فريق 
مكون م��ن ثمانية 
ق��د  منافق��ني 
م�سرَعه  لقي 
يف  بالكام��ل 
ت  ا ذ
لتب��ة  ا
لت��ي  ا

زرعته��ا وح��دُة الهند�س��ة بالعبوات النا�س��فة، 
فا�س��رط �ملجموع��ة �لأخرى �أن يتول��ى �ملهمة 
فريق من هند�س��ة العب��وات باعتب��ار اأن املهمة 
هم م�س��تدلني بزمالئهم القتلى،  بالأ�س��ا�س تخ�سّ
الذين هم وفق اتهامهم للقيادة �سحية التخطيط 
ال�س��يء والعمل الع�سوائي، وبالفعل جاء فريق 
من املرتِزقة متخ�س�س يف نزع العبوات النا�سفة 
وتفكيكه��ا، اإل اأنه ويف بداية الطريق الأخدودي 
املحف��ور اإلى التبة تنفجر ب��ه عبوة فردية تقتل 
اأحدهم وت�سيب الآخر بجراح، ليتوقف الفريق 
عن اكمال املهمة وين�سحب بجثة القتيل وج�سد 
اجلري��ح، يكم��ل احلكاي��ة م��ن جان��ب وح��دة 
الهند�سة التابعة للجي�س واللجان ال�سعبّية اأحد 
اأع�س��اء الوحدة قائاًل: اإنه وبينما �س��عد فريق 
من الهند�س��ة الي��وم الأول لالط��الع على حجم 
خ�س��ائر املرتِزقة وعدد القتلى الناجم عن كمني 
الي��وم الأول قام الفريق بزراعة عبوات جديدة 
داخل النفق اجلبلي املو�س��ل اإلى تبة ال�س��مود 
حت�س��باً لأية حماولة مترت���س بالُقرب من التبة 
ذاتها، واأ�ساف اأن ثمان جثث ُعرث عليها باملكان 
غالبيتهم مل يتم التاأّكد من ُهوياتهم، م�سريًا اإلى 
احتم��ال اأن من بينهم قياديني وقد تركوا جميعاً 

يف التبة.
تو�س��ح هذه التجربة املحكم��ة لأحد الكمائن 
املربم��ة يف جبه��ة نه��م حج��م وكم ال�س��تنزاف 
املهول ال��ذي يتعّر�س له املنافق��ون يف اجلبهة، 
علم��اً �أن هذه �لكمائن تنت�س��ر على كامل خطوط 
الن��ار وه��ي حت�س��د يومي��اً روؤو�س الع�س��رات 
م��ن املرتِزقة اأثناء حماولته��م التقدم اأَْو تعدي 

خطوط �لن�سق �لأول �لنارية بني �لطرفني.

املدرعاُت توابيُت املوت اجلديدة:
وعل��ى اأط��راف قري��ة احل��ول اأ�س��فل جب��ل 
ال�سلطاء كان املرتِزقة قد ح�سدوا خالل اأ�سبوع 
�س��ابق اأع��داد كبرية م��ن املرتِزقة اإل��ى املوقع 
ا�س��تعدادًا لل�س��يطرة علي��ه بهدف تاأم��ني قرية 
احلول وال�س��روع يف معارك م��ا يليه من التباب 
وال�سل�س��لة اجلبلي��ة املمت��دة اإل��ى جب��ل ي��ام 
الكب��ري، وخالل ه��ذه املحاولت تكب��د املرتِزقة 
خ�س��ائر كب��رية فادح��ة يف عديده��م وعتادهم، 
وثقت كامريا العالم احلربي ع�س��رات امل�ساهد 
املت�س��منة هذه اخل�س��ائر الكبرية، فيم��ا اأمكن 
اإح�س��اُء حوايل خم�س��ة ع�س��ر اآلي��ة معظمها يف 
حميط قرية احلول، والبقية اأ�سفل جل القرن يف 

حميط قرية بني بارق.
االستنجاُد بالطيران:

وكانت اجلبهة قد �س��هدت غاراٍت كثيفًة �سنها 
ط��رياُن العدوان على مواقع مفرت�س��ة للجي�س 
واللجان ال�س��عبّية، ولوحظ اأثن��اء تواجدنا يف 
اإح��دى الزحوف��ات اأن طريان العدوان ي�س��رع 
يف �س��ن �سل�س��لة من الغارات متهيدًا لأية عملية 
ع�س��كرية، ويف احلال��ة الثانية عندما ي�س��طدم 
مرتِزق��ة الع��دوان بالت�س��دي لزحوفاته��م م��ن 
قب��ل اجلي�س واللجان ال�س��عبّية، ما ي�س��طرهم 
لال�س��تغاثة بالطريان وال�ستنجاد به وقد ي�سل 
بهم احلال اإلى حتميل م�س��وؤولية ف�سلهم ب�سبب 
غيابه كما تو�س��ح م�س��ادُر يف اجلي�س واللجان 

ال�سعبّية.
جتُدُر الإ�س��ارُة اإلى اأن زحوف��ات املرتِزقة يف 
الفرتة الأخرية يف جبهة نهم اعتمدت ب�س��ورة 
كبرية على الآلي��ات املدرعة، وهو ما مل يكن يف 
متناوله��ا من قبُل، غري اأنها لي�س��ت من تلك التي 
متنُحها دوُل العدوان ملرتِزقته يف بقية اجلبهات 
���ة جبهة ال�س��احل الغربي، وه��و ما يبنّي  َخا�سَّ
املكان��ة ال�س��يئة التي يحظى به��ا مرتِزقة حزب 

الإ�سالح لدى دول العدوان.

تحليالت

في صعيد استراتيجي مهم ومتزامن مع تصعيدات حتالف 
العدوان الس���عودي االماراتي على جبهات احلدود الش���مالية 
وخروقات���ه املتواصلة التف���اق التهدئة مبحافظ���ة احلديدة 

،اقدم���ت قوات اجليش واللجان الش���عبية مبخطط عملياتي 
نوع���ي على تنفيذ عملي���ات هجومي���ة اجتياحية في جبهة 
محافظة مأرب ادت الى حتري���ر منطقة "صرواح "من مرتزقة 

وقوات التحالف املتمركزة فيها .

قراءة تحليلية/زين العابدين عثمان 

: جّربوا املوت للمرة األلفنهم

بعد أن استنفَر املنافقون حشوَدهم وجمعوا آالف من مرتِزقتهم 
شرعوا قبل نصف ش���هر من اليوم، في زحوفات “جتريبية” حد 
وصف أحد قادة اجليش واللجان الش���عبّية ف���ي جبهة نهم، هلك 
خالل أول زحفني قرابة خمس���ة عش���ر قياديا ينتمي معظمهم 

حل���زب اإلصالح، بعده���ا دخ���ل البقية في صدمة نفس���ية 
بالغة األث���ر، بلغت تداعياتها نف���وس كل املرتِزقة على 

احملشورين على تخوم خطوط النار في نهم،

يحيى الشامي

وحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول و إسـقـــــــاط حترير صرواح
املـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــادالت Ch4 طائرة

صرواح
مارب

 مدينة

مارب
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قالت �سحيفة »نيويورك تاميز«، 
اإن ال�س��عودية مل تتمكن من هزمية 
احلوثي��ني يف اليمن، مت�س��ائلة عن 
قدرتها على ال�س��مود اأم��ام اإيران، 
وبين��ت اأن للوليات املتحدة نفوذًا 

على ال�سعودية ولي�س العك�س.
الأمريك��ي  للكات��ب  مق��ال  ويف 
اأك��د  كري�س��توف،  نيكول���س 
الولي��ات  ا�س��تخدام  »�س��رورة 
املتح��دة نفوذها على ال�س��عودية، 
لتنهي حربها يف اليمن، لأنها اأظهرت 
اأمري��كا وكاأنها متواطئ��ة باملجاعة 

التي ت�سهدها البالد هناك«.
الأخ��رية  زيارت��ه  عق��ب   
الكات��ب  ا�س��ار  ال�س��عودية  اإل��ى 
العه��د  ويل  اأن  كري�س��توف، 
ال�سعودي حممد بن �سلمان »قمعي 
وغري ك��فء اقت�س��ادياً، ورغم ذلك 
فاإن له قبوًل بني �أو�س��اط �ل�س��باب 

ال�سعودي«.
م��ن  اأن��ه  نيكول���س  وي�س��يف 
ال�س��عب اأن جت��د نف�س��ك يف دول��ة 
م��ع  مقاب��الت  وجت��ري  بولي�س��ية 
راأيه��م  ع��ن  وت�س��األهم  اأ�س��خا�س 
حرب��اً  يق��ودون  الذي��ن  بقادته��م 
الأطف��ال  ويجّوع��ون  اليم��ن  يف 

ويعذبون الن�ساء.
»نيوي��ورك  �س��حيفة  راأت  كم��ا 
ماأ�س��اة  ان  الأمريكي��ة  تامي��ز« 
ج��ّراء  اليم��ن  ي�س��هدها  اإن�س��انية 
الأ�س��لحة الت��ي باعته��ا الولي��ات 
املتح��دة ل� ق��وى حتال��ف العدوان 
وحج��م  ال�س��عودية،  بقي��ادة 

امل�ساعدات الأمريكية له.
ن�س��رت  الأمريكي��ة  ال�س��حيفة 
ي��وم اأم���س الثالث��اء مقال��ة حملت 
عنوان »املاأ�س��اة يف اليمن �س��نعت 
خالله��ا  ا�ستعر�س��ت  باأمري��كا«، 
الأو�س��اع يف اليمن، وكذل��ك اأرقام 
�س��فقات بيع وا�س��نطن الأ�س��لحة 

لل�سعودية.

حكاي��ات  املقال��ة  وعر�س��ت 
وق�س�سا حقيقية لأ�سخا�س فقدوا 
حياته��م يف غارة جوية ا�س��تهدفت 
العا�س��مة  اأرحب«بري��ف  منطق��ة 
�س��نعاء يف اأيلول/�سبتمرب 2016، 
و�س��لطت ال�سوء على حياة النا�س 
الت��ي اأ�س��حت كابو�ًس��ا يف حلظ��ة 

جّراء احلرب.
الغ��ارة  اأن  ال�س��حيفة  وذك��رت 
اأرح��ب �س��نت حينم��ا  اجلوي��ة يف 
كانت تقوم جمموع��ة من القرويني 
بحفر بئر ماء، فلقي بع�س��هم حتفه 
جراء الق�س��ف، وتقطعت اأو�س��ال 
البع���س الآخ��ر، م�س��رية اإل��ى اأن 
اآثار ذلك الق�س��ف ودلئله ما زالت 
موجود باملكان رغم مرور اأكرث من 

عامني على الواقعة.
اأح��د  ع��ن  ال�س��حيفة  ونقل��ت 
الأطب��اء اأن جرح��ى جرمي��ة حفار 
اإل��ى ق�س��م  اأرح��ب ح��ني و�س��لوا 
الث��ورة  م�ست�س��فى  يف  الط��وارئ 
الع��ام ب�س��نعاء، وج��دوا املمرات 
املحت�س��رين  باملر�س��ى  حماط��ة 
واأفراد عائالت يائ�س��ني من غارات 
جوي��ة خمتلف��ة، حدث��ت يف اأق��رب 

مكان يف �سنعاء.
وعر�س��ت ال�سحيفة �سوًرا لعدد 
م��ن الأطفال وال�س��باب وال�س��يوخ 
الذي��ن فقدوا اأع�س��اءهم يف الغارة 
التي قتل فيها 31 �سخ�ًسا من بينهم 
3 اأطف��ال، واأ�س��يب 42 اآخ��رون، 
بح�س��ب معطيات منظم��ات حقوق 

ذك��رت  كم��ا  املختلف��ة،  الإن�س��ان 
»نيويورك تاميز«.

القناب��ل  اأن  واأو�س��حت 
امل�س��تخدمة يف ذلك الهجوم، حتمل 
وزارة  منحته��ا  هوي��ات  اأرق��ام 
احل��رب الأمريكي��ة، واأن��ه ثبت اأن 
�س��ركة يف ولية تك�س��ا�س هي التي 

تقوم باإنتاجها.
ال�س��حيفة ذكرت اأن��ه منذ بداية 
احل��رب باليمن ع��ام 2015 وحتى 
الآن، والأم��م املتح��دة، ومنظمات 
حق��وق الإن�س��ان املختلف��ة حت��ذر 
من الأ�س��رار التي تلحق املدنيني، 
وم�س��اكنهم جراء غارات العدوان 

ال�سعودي.
 2015 ع��ام  »يف  اأن��ه  وذك��رت 
اأر�س��لت الوليات املتح��دة حاملة 
�س��واريخ  و�س��فينة  طائ��رات 
اأخ��رى  حربي��ة  و�س��فنا  موجه��ة 
مل�س��اعدة ال�س��عوديني على فر�س 
احل�س��ار على اليمن«، م�سريا اإلى 
�س��ربت  ال�س��عودية  »القناب��ل  اأن 
واجل�س��ور،  والط��رق،  امل�س��انع، 
والآب��ار،  وامل�ست�س��فيات، 
الزف��اف،  وحف��الت  واجلن��ازات، 
والتجمعات من الن�س��اء، وحافالت 
يف  بالأطف��ال  املليئ��ة  املدار���س 
اليمن«.. واأفادت اأن احل�سار الذي 
تفر�س��ه ال�س��عودية عل��ى املناطق 
اليمينة بذريعة منع دخول ال�سالح 
له��م، �س��ّعب م��ن م�س��األة اإي�س��ال 
والغ��ذاء  الإن�س��انية  امل�س��اعدات 

باليمن، م�س��ريت اإلى ان احل�س��ار 
والغ��ارات اجلوي��ة، اديا اإل��ى َفْقِد 
85 األف طفل دون �س��ن اخلام�س��ة، 
حياتهم، وانت�س��ر وباء الكولريا يف 

21 حمافظة بالبالد.
ال�س��حيفة الأمريكي��ة لفت��ت اإلى 
اأن »دع��م الأ�س��لحة ح�س��لت عليه 
ال�سعودية من الوليات املتحدة«، 
م�س��رية اإل��ى اأن الريا�س ا�س��رتت 
يف  ال��دولرت  مبلي��ارات  اأ�س��لحة 
ف��رتات حكم الروؤ�س��اء ال�س��ابقني، 
بيل كلينت��ون وبو�س البن وباراك 
الرئي���س  اأن  اأوبام��ا.. واأو�س��حت 
ال�س��ابق للويالي��ات املتحدة باراك 
اأوبام��ا، قام قبل ف��رتة وجيزة من 
انتهاء فرتته الرئا�س��ية، بوقف بيع 
القناب��ل الذكي��ة لل�س��عودية بهدف 
تقليل معدلت الوفيات يف �س��فوف 
الرئي���س  اأن  وذك��رت  املدني��ني.. 
حينم��ا  ترام��ب،  دونال��د  احل��ايل 
تولى مهام عمله، كانت ال�س��عودية 
اأول وجه��ة يج��ري له��ا اأول زيارة 
للولي��ات  كرئي���س  ل��ه  خارجي��ة 
بي��ع  ا�س��تئناف  واأع��اد  املتح��دة، 
الأ�سلحة التي كان قد علقها اأوباما، 
م�س��رية اإلى اأن تلك الفرتة �س��هدت 
�س��عي الكونغر�س لتخاذ خطوات 

لوقف بيع تلك الأ�سلحة.
وقالت ال�سحيفة اإن الأكرث اأهمية 
»ه��و اأن اأمريكا باعت ال�س��عوديني 
ملي��ارات الدولرات من الأ�س��لحة 

ذات التقنية العالية مل�ساعدتها«.

يتحارب��ان  العرب��ي  والتحال��ف  احلوثي��ون 
م��ن جدي��د”، عن��وان مق��ال رافي��ل م�س��طفني، يف 
“نيزافي�سيمايا غازيتا”، حول جتدد القتال يف اليمن 

بعد �ساعات من التفاق على الهدنة.
وجاء يف املقال: يف منت�سف ليلة 18 دي�سمرب، كان 
ينبغ��ي اأن يدخل اتفاق الهدنة بني قوات ال�س��رعية 
وحرك��ة اأن�س��ار اهلل حي��ز التنفي��ذ، يف منطقة ميناء 
احلديدة. ولكن، وعلى الرغم من التفاقات التي مت 
التو�س��ل اإليها، الأ�سبوع املا�سي يف ال�سويد، ب�ساأن 
وق��ف اإطالق النار و�س��حب القوات م��ن ثالث اأكرب 
مدين��ة يف الب��الد، ا�س��تمر القتال هن��اك حتى موعد 
الهدنة، ثم ا�س��توؤنف بقوة جديدة بعد ب�سع دقائق 

من منت�سف الليل.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن اتف��اق الهدن��ة يف احلديدة 
ين�س على وج��وب اأن يتوقف الطرف��ان عن اإطالق 

الن��ار فور التو�س��ل اإلي��ه، اإل اأن الأم��م املتحدة ل 
ترى ماأ�ساة يف تبادل اإطالق النار الذي ا�ستمر حتى 
الثالثاء. فوفقا مل�سوؤول مل يك�سف عن ا�سمه من هذه 
املنظمة، نقلت عنه رويرتز: �سي�ستغرق و�سول اأمر 

اإلى  وقف اإطالق الن��ار 
جميع الوحدات من 48 

اإلى 72 �ساعة.
متدي��د  امل��راد  وكان 
اإل��ى  احلدي��دة  هدن��ة 
م��ن  اأخ��رى  اأج��زاء 
اليمن. فلي���س من قبيل 

ال�س��دفة اأن الأم��ني العام لالأمم املتح��دة، اأنطونيو 
غوتريي���س، و�س��ف اتف��اق احلدي��دة بواحدة من 
�لنقاط �لرئي�سية للمحادثات يف �ل�سويد. يف �لو�قع، 
�س��كل التف��اق عل��ى جتري��د املدين��ة البحري��ة من 

ال�س��الح وتب��ادل الأ�س��رى وال�س��جناء.. النتيج��ة 
الت��ي ج��رت يف  للم�س��اورات  الوحي��دة  امللمو�س��ة 
الفرتة من 6 اإلى 13 دي�س��مرب.. الق�س��ايا املتبقية، 
تع��ذر حلها. غرق الطرفان يف مناق�س��ة التفا�س��يل، 
ل��ذا تقرر الع��ودة اإليها 
الثانية  خ��الل اجلول��ة 
من املحادث��ات املقررة 

يف يناير 2019.
ويعتقد املراقبون اأن 
تكون  رمبا  ال�س��عودية 
الهدن��ة،  ن�س��ف  وراء 
وقب��ل اجلميع ويل العه��د حممد بن �س��لمان، الذي، 
ب�سبب اإعادة تقييم القدرات الع�سكرية لبلده، يرى 
يف بداية الت�س��وية ال�سيا�س��ية حماولة حلرمانه من 

اإكليل الن�سر يف احلرب �سد اليمن.

اأكدت جمل��ة »كون��رتا« الأملانية اأن 
الغرب يعترب النظام ال�س��عودي حليفاً 

له على الرغ��م من اأن هذا 
النظام ي�سكل خطرًا كبريًا 
�سيا�س��اته  ب�س��بب  علي��ه 

الداعمة لالإرهاب.
املجل��ة  واأو�س��حت 
يف مق��ال له��ا اأن النظ��ام 
يعم��ل  ال�س��عودي 
اجلماع��ات  دع��م  عل��ى 
الإرهابي��ة يف العديد من 

مناطق العامل �سعياً لفر�س �سيطرته 
يف املنطقة وحتقيق م�سالح �سيا�سية 

خا�س��ة ب��ه، كم��ا اأنه يق��وم بتجويع 
م�س��رية  وقتل��ه،  اليمن��ي  ال�س��عب 
اإل��ى اأن ال��دول الغربية مل 
عواق��ب  بوج��ود  ت�س��رح 
الت��ي  للجرمي��ة  حقيقي��ة 
ارتكبها النظام ال�س��عودي 
جم��ال  ال�س��حفي  بح��ق 
خا�س��قجي وال��ذي قت��ل يف 
قن�سلية بالده با�سطنبول، 
معت��ربة اأن م��ا قام��ت ب��ه 
احلكومة الأملانية من وقف 
مزع��وم لبيع الأ�س��لحة له��ذا النظام 

لي�س هي اإل اإجراءات م�سللة.

المكتب اإلعالمي لحكومة دبي  :

اليمني  الطيـران  هجمات  بسـبب 
املسير :دبي تسجل ركودًا في عدد 

الزوار للمرة األولى منذ 15 عاما
ظهرت بيانات ر�س��مية اإماراتية توقف منو عدد الزائرين الأجانب لإمارة 
دبي يف ال�سهور الت�سعة الأولى من العام اجلاري وذلك يف تباطوؤ حاد بقطاع 
ال�سياحة ، كما توقفت حركة الركاب مبطار دبي عن النمو هذا العام بعد 15 

عاما من النمو امل�سطرد .
وذك��ر املكتب الإعالم��ي حلكومة دبي اأن الإم��ارة، التي اأنفق��ت مليارات 
ال��دولرات لبن��اء مراكز ج��ذب �س��ياحية مثل ب��رج خليفة اأط��ول بناية يف 
الع��امل، �س��جلت 11.58 ملي��ون زائر يف ال�س��هور الت�س��عة الأولى حتى 30 

�سبتمرب اأيلول 2018.
ومل يقدم املكتب رقما �س��ابقا للمقارنة لكن دائرة ال�س��ياحة والت�س��وق يف 
دبي اأعلنت يف العام املا�س��ي عن ت�س��جيل 11.58 مليون زائر بنف�س الفرتة 

وبزيادة 7.5 باملئة عن العام ال�سابق.
وت�سهد دبي تباطوؤا يف بع�س القطاعات خا�سة العقارات بعد �سنوات من 
النمو الكبري. وبلغ حجم قطاع ال�س��ياحة 109 مليارات درهم )29.7 مليار 

دولر( يف نهاية 2017 وفقا لبيانات دائرة ال�سياحة.
وق��ال املكت��ب الإعالم��ي حلكومة دب��ي يف تغري��دة على توي��رت اإن معظم 
الزائري��ن الوافدي��ن من اخلارج هذا الع��ام حتى الآن قدموا م��ن الهند، ثم 

ال�سعودية واململكة املتحدة.
وبح�سب وكالة رويرتز خففت الإمارات قواعد منح التاأ�سريات لل�سينيني 

والرو�س يف ال�سنوات الأخرية بهدف دعم ال�سياحة.
وتباط��اأ النم��و يف حركة الركاب مبطار دبي الدويل هذا العام بعد 15 عاما 

من ت�سجيل زيادات كبرية.
وكانت اخلارجية الربيطانية اطلقت حتذيرين متاليني دعت فيها الرعايا 
الربيطاني��ني للم��رة الأولى الى توخ احل��ذر عند زيارة امارة دبي ب�س��بب 

وقوعها يف دائرة ال�سواريخ اليمنية.
و�سن الطريان اليمني امل�سري غارات عدة على مطار اأبو ظبي ودبي خالل 
الن�سف الثاين من العام 2018م ، وتوعدت قيادة اجلي�س واللجان ال�سعبية 
ب�س��ن هجمات اك��رث ايالما مامل ت�س��حب المارات قواتها م��ن اليمن وتنهي 

م�ساركتها يف العدوان على ال�سعب اليمني .

متابعات صحفية

متابعات صحفية
مجلة “كونترا” األلمانية: 

الغرب يتحالف مع النظام السـعودي رغم 
خطره بسبب سياساته الداعمة لإلرهاب

صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية:حرمان بن سلمان من إكليل النصر في اليمن

صحيف���ة »نيويورك تايمز«، األمريكية : السـعودية فشـلت أمام احلوثي 

فكيف ستقف بوجه إيران  واملأساة في اليمن صنعت بأمريكا«،
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احلديـدة فـي  النـار  إطـالق  وقـف  خـرق  يواصـل  العـدوان 
 والطيران يستهدف صنعاء وصعدة وحجة واجلوف ومأرب

جرائم العدوان

جرائم العدوان

ها نحن على أبواب الس���نة اخلامس���ة من العدوان األمريكي الس���عودي الذي ارتكب 
ابش���ع اجملازر بحق الش���عب اليمني ، وخالل سنوات العدوان س���قط عشرات اآلالف من 
الشهداء واجلرحى، باإلضافة إلى تدمير عشرات اآلالف من املنازل واملشاريع اخلدمية، 

ناهيك عن احلرب االقتصادية واحلصار البري والبحري واجلوي.
وها هي دول العدوان اليوم تبحث عن مخرج لتغطية جرائمهم، واخلروج من مس���تنقع 
اليمن الذي غرقوا فيه هم وجحافلهم وأرتالهم العسكرية عبر املفاوضات في السويد.. 

ولكنها كم���ا عهدناها ال تلتزم باالتفاقات فبعد إعالن وق���ف إطالق النار في احلديدة 
تواصل خرق اإليقاف.   

ومع كل ما س���بق ذكره ال زال الرد في امليدان ألخد الثأر لدماء املس���تضعفني، بأيادي 
املؤمنني من رجال اجليش واللجان الشعبية مبختلف تشكالتها ووحداتها، ولتقول للعدو 

كلما متاديتم في اجرامكم كنا أكثر اصرارا على التنكيل بكم واجتثاثكم من املعمورة.  
ومن هنا نحرص في صحيفة احلقيقة الصحيفة األم لكل اجملاهدين، على رصد جرائم 
العدوان األمريكي السعودي بحق النساء واألطفال واملواطنني االبرياء من املستضعفني.

وا�س��ل مرتزقة العدوان الأمريكي ال�سعودي 
خرق وقف اإطالق الن��ار مبحافظة احلديدة، يف 
حني �س��ن طريان العدوان �سل�س��لة غارات على 
ع��دد م��ن حمافظ��ات اجلمهوري��ة وفت��ح حر�س 
احلدود ال�س��عودي ر�سا�س��اتهم على املواطنني 
ما اأدى اإلى اإ�سابة عدد منهم خالل  �ساعات يوم 
ال�س��بت .. فقد ارتكب مرتزق��ة العدوان جرمية 
ب�س��عة منافية ل��كل الأدي��ان والأع��راف متثلت 
باغت�س��اب طفل يف مديرية املخا يف حمافظة تعز 
وحالة �س��خط ومظاهرات وع�س��يان مدين �س��د 

املحتلني من املواطنني.
وذك��ر امل�س��در اأن مواطن��ني اثن��ني اأ�س��يبا 
بن��ريان حر���س احل��دود ال�س��عودي يف مديرية 
منبه احلدودية يف حمافظة �س��عدة ، فيما �س��ن 
طريان العدوان �س��ت غ��ارات على وادي اآل اأبو 
جب��ارة ومنطق��ة البق��ع مبديرية كت��اف وغارة 
عل��ى مديرية الظاه��ر وغارة عل��ى مديرية باقم 

باملحافظة.. واأفاد امل�س��در اأن الطريان املعادي 
�س��ن غارة على �س��وق �س��رواح وغ��ارة اأخرى 
عل��ى املديرية يف حمافظة ماأرب، كما �س��ن غارة 

على مديرية املتون مبحافظة اجلوف.

�س��عد الع��دوان ومرتزقت��ه م��ن اخلروق��ات 
مع و�س��ول جلن��ة الأم��م املتح��دة فيم��ا بلغت 
خروقاتهم منذ اإعالن اتفاق وقف اإطالق النار يف 

احلديدة الثنني املا�سي ب 270 خرقا.
 51 اإط��الق  ب��ني  اخلروق��ات  تنوع��ت  وق��د 
خمتلف��ة  مدفعي��ة  قذيف��ة  و155  �س��اروخا 
وق�س��ف كثيف بالأ�سلحة املتو�س��طة واخلفيفة 
عل��ى الأحياء ال�س��كنية وعدة حماولت ت�س��لل 
وتعزي��زات  وحت��ركات  قواتن��ا  مواق��ع  اإل��ى 
وا�ستحداثات وحت�س��ينات تزامنت مع حتليق 
مكثف لطريان العدوان احلربي وال�س��تطالعي 

والأبات�سي يف �سماء احلديدة.
وال�س��تطالعي  احلرب��ي  الط��ريان  اإن  كم��ا 
والأبات�س��ي وا�س��ل حتليقه املكثف فوق مدينة 
احلدي��دة مع حتلي��ق للطريان ال�س��تطالعي يف 
اأج��واء باج��ل واملراوع��ة والقطي��ع والتحيت��ا 
والدريهم��ي.. واأطل��ق املرتزق��ة 15 �س��اروخا 
�س��ارع  باجت��اه  موجه��ة  �س��واريخ   10 منه��ا 
اخلم�س��ني وجنوب��ه و�س��رق الحت��اد واثن��ني 

�سواريخ باجتاه كيلو 16 و�ساروخني كورنيت 
باجتاه جنوب الهند�س��ة اأحدهما على امل�سعفني 

و�ساروخ موجه باجتاه �سارع �سنعاء.
ي�سار اإلى اأن 59 قذيفة مدفعية وهاون اأطلقتها 
مدفعية املرتزقة على عدد من املناطق والأحياء 
منها 17 قذيفة يف حميط �سارع اخلم�سني وت�سع 
قذائف هاون باجتاه ال�س��جن يف الدريهمي و12 
قذيف��ة هاون على �س��رق الواحة وجهة الحتاد 
ومدين��ة ال�س��عب وثم��ان قذائف كمن��دوز حول 
اجلامع خلف الكلية وقذيفة هاون باجتاه �سارع 
�س��نعاء وقذيفة هاون باجتاه الزعفران واأربع 
قذائف هاون باجتاه حمل ال�س��يخ واأربع قذائف 
هاون باجتاه �س��رق حي�س وث��الث قذائف هاون 
باجتاه �س��رق م�س��نع احلا�س��دي.. كم��ا اأطلق 
املرتزق��ة نريان��ا كثيف��ة م��ن خمتلف الأ�س��لحة 
املتو�س��طة باجتاه مواق��ع قواتنا �س��رق مدينة 
ال�سعب ويف �س��ارع اخلم�سني وجنوبه وباجتاه 
قري��ة حمل ال�س��يخ وم��ا حولها وباجتاه �س��رق 
العقد و�س��رق و�س��مال مدينة ال�س��عب وباجتاه 

كيلو 16 وباجتاه �سرق الدريهمي و�سرق حي�س 
وم��ن امل�ست�س��فى ومن خل��ف عم��ارة اخلامري 
ومن م�س��نع احلا�س��دي و�س��رق العق��د كما مت 
ن�س��ب قنا�س��ة خل��ف م�ست�س��فى 22 مايو..ويف 
يوم الأح��د اأطلقت مدفعية املرتزق��ة 27 قذيفة 
متنوعة باجتاه املناطق ال�سكنية ومواقع قوات 
اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية، منه��ا 15 قذيف��ة 
ه��اون اأطلق��ت عل��ى اأط��راف مدين��ة ال�س��عب، 
وقذيفتني هاون باجتاه �س��مال �س��ارع اخلم�سني 
واأمام الكلية و10 قذائف باجتاه منتجع الواحة 
وما جاورها.. كما اأن املرتزقة �س��ربوا مبختلف 
الأ�سلحة املتو�سطة جنوب �سرق العقد وباجتاه 
�س��ارع اخلم�س��ني وفندق القمة ومدينة ال�سعب 

وكيلو 16 و�سيتي مك�س وجامع الف�سلي.
وق��د مت ر�س��د جراف��ات املرتزقة وه��ي تقوم 
ببناء حت�سينات وا�س��تحداثات �سرق وجنوب 
مدينة ال�س��عب وباجتاه العقد والغرا�سي ، كما 
ر�سدت تعزيزات وحتركات ليلية للمرتزقة من 
�سرق منظر اإلى جهة الغرا�سي واأحوا�س الأبقار 
ومن غ��رب العقد اإلى املطاحن ومن ال�س��حراء 
باجتاه املطاحن وحتركات مماثلة �س��رق مدينة 
وباجت��اه  ال�س��عب  مدين��ة  و�س��رق  احلدي��دة 

مدر�سة اجلريبة بكيلو 16.
اإلى ذلك �سن طريان العدوان 29 غارة جوية 
منه��ا خم���س غ��ارات على املت��ون وغ��ارة على 
الغي��ل مبحافظ��ة اجلوف و�س��بع غ��ارات قبالة 
جنران و�ست غارات على �سعدة وت�سع غارات 
على �س��رواح مبحافظة م��اأرب وغارة على نهم 
مبحافظة �س��نعاء، وغارة على وادي ال�س��يق 

باجلوف.

وقـف  اتفـاق  إعـالن  منـذ  للمرتزقـة  خرقـًا 
األحـد يـوم  إلـى  باحلديـدة  النـار  إطـالق  270

املرتزقة يواصلون خـرق وقف إطالق النار باحلديدة 
والطيران يشن 28 غارة على عدة محافظات

وا�س��ل مرتزقة العدوان الأمريكي ال�س��عودي خرق وقف اإطالق النار مبحافظة احلديدة ، و�س��ن 
طريان العدوان 28 غارة على عدة حمافظات وجيزان وع�سري خالل �ساعات يوم اخلمي�س.

واأو�سح م�س��در اأمني اأن مرتزقة العدوان ق�سفوا باملدفعية والعيارات الر�سا�سة فندق الرفاهية 
ما ت�سبب يف اإحراقه وباجتاه مدينة ال�سعب وباجتاه جولة ال�سفينة وقرية الزعفران يف كيلو16 .

واأكد امل�سدر اأن قنا�سة املرتزقة ا�ستهدفت طفاًل طفل يبلغ من العمر 10 �سنوات يف التحيتا ، فيما 
حلق طريان العدوان يف اأجواء مدينة الدريهمي ومديرية الزيدية.

واأ�سار امل�سدر اإلى اأن الطريان املعادي �سن يف حمافظة �سعدة غارة على منطقة احلجلة مبديرية 
رازح احلدودية واأربع غارات على وادي اآل ابو جبارة مبديرية كتاف، كما �س��ن غارة على منطقة 

املالحيط مبديرية الظاهر واأربع غارات على منطقة البقع .
ويف حمافظة حجة �س��ن طريان العدوان غارتني على مديرية م�س��تباأ و�س��بع غارات على مديريتي 
حر�س و ميدي .. وذكر امل�س��در اأن طريان العدوان ا�س��تهدف بغارة �س��وق �س��رواح و�س��ن غارة 
اأخرى �س��مال الأ�س��قري يف حمافظة ماأرب.. واأفاد امل�س��در اأن الطريان �س��ن ثالث غارات �سرق جبل 

جحفان يف جيزان ، واأربع غارات غرب جمازة يف ع�سري.

مرتزقة العدوان مسـتمرون في 
خرق وقف إطالق النار باحلديدة 

وغارات على صعدة واجلوف
ا�س��تمر مرتزقة الع��دوان الأمريكي ال�س��عودي يف خ��رق وقف اإطالق 
الن��ار مبحافظ��ة احلدي��دة ، فيم��ا ا�س��تهدف الط��ريان بع��دة غ��ارات 
حمافظتي �س��عدة واجلوف خالل �س��اعات يوم اجلمعة.. واأكد م�س��در 
اأمني ا�ست�س��هاد اأربعة م�سعفني اإثر ا�ستهداف طريان العدوان ل�سيارتي 
اإ�سعاف يف حمافظة اجلوف.. وذكر امل�سدر اأن مرتزقة العدوان ق�سفوا 

باملدفعية والأ�س��لحة املتو�س��طة والثقيلة قرية الزعفران وباجتاه قرية 
حمل ال�س��يخ يف منطقة كيلو 16 مبديري��ة الدريهمي حمافظة احلديدة ، 

وا�ستحدثت جرافة تابعة لقوى العدوان حت�سينات جنوب املنطقة .
واأ�س��ار امل�سدر اإلى اأن املرتزقة م�س��طوا بالعيارات الر�سا�سة باجتاه 
مدينة ال�س��عب و�س��مال �سرق العقد ، وا�س��تهدفوا باملدفعية بالقرب من 
فن��دق الحت��اد مبدين��ة احلدي��دة.. وق�س��ف املرتزقة بقذائ��ف الهاون 
م��زارع املواطن��ني يف منطق��ة الفازة مبديري��ة التحيت��ا ، وقامت جرافة 
ع�سكرية تابعة لهم با�ستحداث حت�سينات يف منطقة اجلبلية باملديرية.

واأو�س��ح امل�س��در اأن طريان العدوان �س��ن خم�س غارات على منطقة 
اآل ال�س��يفي مبديرية �س��حار يف حمافظة �س��عدة ، وتعر�س��ت ممتلكات 
املواطنني لأ�س��رار جراء ق�سف �ساروخي ومدفعي �سعودي على قرى 

اآهلة بال�سكان يف مديرية رازح احلدودية.

ومرتزقته  السـعودي  العدو  بنيران  مصابون 
وسلسلة غارات على عدة محافظات
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أبطالنا يطهرون 90 % من مديرية صرواح بعملية واسعة وخاطفة

عملية مشتركة لوحدة املدفعية وسالح اجلو املسير بنهم وهجمات نوعية في اجلوف وكمائن في جنران وتطهير مواقع في عسير والتصدي لزحوفات في جيزان

متكن��ت وحدة الهند�س��ة التابعة للجي�س واللجان ال�س��عبية � بف�س��ل اهلل � م��ن زرع كمني ناجح 
بدوري��ة ملجاميع من مرتزقة �لعدو�ن �لجر�مي يف جبهة ناطع و�أكد م�س��در ع�س��كري �س��قوط 8 
مرتزق��ة ب��ني قتي��ل وجريح كما متكن اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�س��عبية من تدم��ري دبابة ملرتزقة 
العدوان ب�ساروخ موجه يف وادي ف�سحة بجبهة ناطع فيما لقي 3 من قنا�سي املرتزقة م�سرعهم 
بكم��ني حمكم لوحدة الهند�س��ة يف تبة املركوزة بجبه��ة ناطع اجلدير ذك��ره اأن عمليات اأبطالنا يف 
جبهة ناطع ما تزال متوا�سلة يف اجتثاث اأوكار املنافقني واأدوات اأمريكا امل�سماة داع�س والقاعدة.

في الوقت الذي كان الس����جال اإلعالمي حول مش����اورات الس����ويد وما أفضت 
إلي����ه محتدمًا ب����ني متفائل ومتش����ائم، كان أبطال امليدان وفرس����ان الكلمة الفصل 
يتش����اورن في ميادين الوغى حول سبل الرد على غدر العدو وخيانته ففي الوقت 
ال����ذي حطت فيه مستش����ارة األمن القوم����ي األمريكي رحلها في أرض س����بأ وجوار 

بلقيس  ومعها سفير واشنطن حّياك الدسائس واملؤامرات ع����رش 
ء  لتق����ا عبيده����م في محاولة اس����تغفال اجليش واللجان ال

الش����عبية ظن����ًا منهم أن العي����ون نامت 
ولكن اجلي����ش واللجان 
الش����عبية كان����وا أدرى 
كتائب  مبا جرى فهبت 
ال  مياني����ة  حس����ينية 

يق����ف أمامها حاجز فتم تطهي����ر مديرية صرواح ووصلت رائح����ة البارود إلى أنف 
املستش����ارة األمريكية وس����فيرها الغ����ادر وأدواتهم اخلائنة ولتس����معهم أصوات 
املدافع بأن خلفهم رجال ال قبل لهم بهم فإما السالم املشرف واخلروج من اليمن 

مبا تبق����ى أو احلرب حتى يحكم الله ومن مأرب كان����ت اجلوف جمرًا تغلي 
وس����عيرًا يلتهب بعمليات نوعية ألبطال اجليش واللجان وتنكيل ال 
مي����ل وال يكل مبرتزقة الريال وعبيد ال����دوالر ومن اجلوف إلى نهم 
التي كانت عملية جوية ومدفعية مش����تركة تس����حق من تبقى من 
املنافق����ني اخملدوعني ومن نهم إلى البيضاء والضالع وجبهات ما وراء 
احلدود وأبطالنا يرس����مون املستقبل ويكتبون تاريخا مينيًا عظيما 
ومن مخاضات العمليات البطولية لرجال الله وجنوده سيولد فجر 

ميني سيشرق في سماء الوجود عزًا وكرامة وحرية وإلى ما تبقى 
من تفاصيل إجنازات بواسل اجليش واللجان:

دمر اأبطال اجلي�س اليمني واللجان ال�سعبية، جرافة �سعودية ب�ساروخ موجه 
يف موقع احل�س��كول الع�س��كري بقط��اع جيزان. كم��ا متكنت وحدة 

م��ن �س��د الدروع لدى اجلي�س واللجان ال�س��عبية 
ال�س��عودي  للجي���س  تدمري مدرع��ة 

ب�ساروخ موجه بالقرب من وادي 
ج��ارة بجبهة جي��زان.  كما اأفاد 
م�س��در ع�س��كري اأن وحدة �سد 
الدروع التابعة للجي�س واللجان 

ال�س��عبية دم��رت طقم��ا ع�س��كريا 
ر�س��ا�س  مع��دل  يحم��ل  للمرتزق��ة 

ب�س��اروخ موج��ه خلف جب��ل تويلق.. واأ�س��اف امل�س��در اأن �س��اروخية اجلي�س 
اأطلق��ت �س��اروخ "زل��زال1" عل��ى جتمع��ات مرتزقة اجلي�س ال�س��عودي �س��رق 
اخلوبة وحققت اإ�سابات مبا�سرة.. كما اأف�سل جماهدي اجلي�س واللجان، 
- بع��ون اهلل - عملي��ة ت�س��لل للجي���س ال�س��عودي ومنافقي��ه يف جب��ل 
رواح  ال�س��بكة يف جبهة جي��زان، موؤكدا تكبي��د العدو خ�س��ائر يف الأ

د والعتاد.. واأفاد م�سدر ع�سكري عن م�سرع  عد
م��ن مرتزقة اجلي�س ال�س��عودي يف 

حماول��ة ت�س��لل جن��وب جبل 
�ل�س��بكة يف جيز�ن و�س��قوط 

قتلى وجرحى يف �سفوفهم.

ن�س��ر الإعالم احلربي م�س��اهد �س��د زحف ملرتزقة 
اجلي���س ال�س��عودي وتطهريع��دد م��ن املواقع غربي 
جم��ازة بع�س��ري. . ووثقت عد�س��ة الإع��الم احلربي 
جانبا من عملية �س��د الزحف وتطهري مواقع مرتزقة 
اجلي�س ال�سعودي وتكبيدهم خ�سائر فادحة واغتنام 

الإع��الم  اأظه��رت م�س��اهد  اأ�س��لحة وذخائ��ر.. كم��ا 
احلرب��ي �س��ن طريان الع��دوان البات�س��ي غارات يف 
�س��احة املواجه��ة يف حماول��ة لإ�س��ناد مرتزقته على 

الأر�س اإل انها مل حتقق اأي نتيجة. 
وبعد �سد زحف املرتزقة وا�سل جماهدي اجلي�س 

ال�س��عبية  واللج��ان 
مواق��ع  نح��و  تقدمه��م 

مرتزقة اجلي�س ال�س��عودي والتي مت تطهري عدد من 
التب��اب واملواقع الت��ي كان تتمركز فيها قوات العدو 
غرب��ي جم��ازة.. ويف املواق��ع الت��ي متت ال�س��يطرة 
عليها اأظهرت امل�س��اهد غنائم �سملت اأ�سلحة وقذائف 
وذخائ��ر متنوع��ة تركها مرتزقة اجلي�س ال�س��عودي 

بعد اأن لذوا بالفرار وتكبدهم خ�سائر فادحة.
وبعث اجلاهدون بر�سائل ثبات وموا�سلة التنكيل 
باجلي���س ال�س��عودي ومرتزقته ثاأرا لدم��اء الأطفال 
والن�ساء التي ي�سفكها العدوان ال�سعودي الأمريكي.

ن�س��ب اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�س��عبية يوم اخلمي�س املا�س��ي كمين��ا حمكما لطقمني 
ع�س��كريني حمملني مبرتزقة اجلي�س ال�سعودي بعبوات نا�سفة يف �سحراء الأجا�سر قبالة 
جنران ما اأدى اإلى م�س��رع واإ�س��ابة طاقميهما.. ويف �س��ياق منف�س��ل ا�س��تهدفت مدفعية 

اجلي���س واللج��ان جتمعات مرتزق��ة اجلي�س ال�س��عودي قبالة 
ال�س��دي�س.. كما اأكد م�سدر ع�س��كري عن احرتاق رقابة مرا�س 

بنجران جراء ا�س��تهدافها بعدد م��ن قذائف املدفعية التابعة 
للجي�س واللجان ال�سعبية وم�سرع عددًا من الع�سكريني 
ال�سعوديني.. كما دمرت وحدة الهند�سة لدى اجلي�س 

ال�س��عبية،  واللج��ان 
املا�س��ي،  الثن��ني 
ع�س��كرية  اآلي��ة 
انفج��ار عبوة  اإثر 
نا�س��فة باآلية كانت 
موق��ع  يف  حتمله��م 

احلماد بنجران.

■ نجران ■ جزيان
يودي بعشرات املرتزقة في األجاشر وقذائف 

املدفعية حترق وتدمر رقابة مراش 

كمني محكم
ومرتزقته وتدمير عدد من اآلليات في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية

  لصد زحف وتطهير مواقع غربي مجازة بعسير
اإلعالم احلربي يوزع مشاهد جديدة

خسائر فادحة في صفوف اجليش السعودي
ضاء: 

■البي

ال�س��ناد  �س��الح  اأطل��ق 
ال�س��اروخي التابع للجي�س واللجان 

ال�سعبية �سلية من �سواريخ الكاتيو�سا 
عل��ى جتمع��ات للمنافقني يف مع�س��كر 

حلم بنقيل �خل�س��بة و�سقوط عدد 
يف  واجلرح��ى  القتل��ى  م��ن 

�سفوفهم

الضالع

■ عسري

 13 مـن  أكثـر  ومصـرع  دبابـة  تدميـر 
الهندسـة لوحـدة  نوعيـة  بكمائـن  منافقـًا 



9 االربـــعاء
26/  12 /  2018م املوافق 19 ربيع ثاني 1440هـ  العدد )296(

عملية مشتركة لوحدة املدفعية وسالح اجلو املسير بنهم وهجمات نوعية في اجلوف وكمائن في جنران وتطهير مواقع في عسير والتصدي لزحوفات في جيزان

متكن��ت وحدة الهند�س��ة التابعة للجي�س واللجان ال�س��عبية � بف�س��ل اهلل � م��ن زرع كمني ناجح 
بدوري��ة ملجاميع من مرتزقة �لعدو�ن �لجر�مي يف جبهة ناطع و�أكد م�س��در ع�س��كري �س��قوط 8 
مرتزق��ة ب��ني قتي��ل وجريح كما متكن اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�س��عبية من تدم��ري دبابة ملرتزقة 
العدوان ب�ساروخ موجه يف وادي ف�سحة بجبهة ناطع فيما لقي 3 من قنا�سي املرتزقة م�سرعهم 
بكم��ني حمكم لوحدة الهند�س��ة يف تبة املركوزة بجبه��ة ناطع اجلدير ذك��ره اأن عمليات اأبطالنا يف 
جبهة ناطع ما تزال متوا�سلة يف اجتثاث اأوكار املنافقني واأدوات اأمريكا امل�سماة داع�س والقاعدة.

جبه��ة اجل��وف جوفه��ا يلته��ب ورماله��ا تغل��ي وجحيمه��ا مل يخم��د 
فع�س��رات املنافق��ني يت�س��اقطون كاأع��واد احلط��ب ب��ني حم��م عمليات 
اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية الت��ي ل تتوق��ف فم��ا مييز جبه��ة اجلوف 
وما ينا�س��ب ت�ساري�س��ها هي العمليات الهجومية الت��ي مل يهداأ اأبطالنا 
وه��م ينفذون عملياته��م الناجحة على اأوكار مرتزق��ة الدرهم والدولر 
وعم��الء اأمري��كا واأذيالها يف املنطقة فخالل الأيام املا�س��ية كان اأبطالنا 
ينف��ذون عمليات هجومية نوعية يومياً فاأم���س الأول نفذ اأبطالنا عملية 
هجومية وا�س��عة ا�س��تهدفت مواقع للمنافقني يف حام باملتون مت خاللها 
الو�س��ول اإل��ى متار�س��هم تدم��ري اآليتني وقت��ل وجرح عدد كب��ري منهم.

كم��ا نفذ جماه��دو اجلي���س اللج��ان ال�س��عبية الأحد املا�س��ي عملية 
هجومي��ة عل��ى عدد من مواق��ع املنافقني يف مديرية امل�س��لوب بحافظة 
اجل��وف وذل��ك يف اطار عملي��ات هجومية مت�س��ارعة ونوعي��ة انتهجها 
اجلي���س واللجان ال�س��عبية يف خمتل��ف جبهات املواجه��ة لقوى الغزو 
والنفاق.. واأفاد م�س��در ع�س��كري باأن اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية 
نف��ذوا عملي��ة اإغارة عل��ى عدد من تب��اب املنافقني يف امل�س��لوب خلفت 
خ�س��ائر يف �س��فوفهم..  وكان جماهدو اجلي�س واللجان ال�سعبية نفذوا 
عملية اإغارة على عدد من التباب يتمركز فيها املنافقني يف ذات املديرية 

مت خاللها التنكيل بالعدو، ووقوع قتلى وجرحى يف �سفوفهم     

له��ذا  اأب��رز ح��دث مي��داين   يف حماول��ة ل�ستي�س��اح 
الأ�س��بوع واملتمث��ل بتطه��ري اأبط��ال اجلي���س واللج��ان 
ال�س��عبية اأجزاء وا�س��عة م��ن مديرية �س��رواح وبزمن 
قيا�س��ي وخالل عملية خاطفة وبتكتيك عملياتي مباغت 

ق��وى  والرت��زاق فاج��اأ  النف��اق 
خ�سو�س��اً  م��اأرب  يف 
والعملي��ة ج��اءت يف توقيت 
حي��ث  وذكاء  بعناي��ة  اخت��ري 
نف��ذت العملية اأثن��اء تواجد 
يق��وده  اأمريك��ي  وف��د 
ال�سفري الأمريكي اإلى 
ماثيوتول��ر  اليم��ن 
ة  ر م�ست�س��ا و
القوم��ي  الأم��ن 
وتاأت��ي  الأمريك��ي 
العملية يف م�سرح ميداين 

ا�سرتاتيجي لتوؤكد يف ذات الوقت على اأن اأبطال اجلي�س 
واللجان ما زالوا ميتلكون زمام املبادرة وبيدهم القدرة 
على قل��ب طاولة املي��دان الع�س��كري وتلق��ني التحالف 
الإجرامي ما لقبل لهم به واأن خيار ال�س��الم هو اخليار 
املت��اح اأمامه��م للخروج م��ن اليمن مبا تبق��ى لهم. وعن 
حيثيات العملية كان للمتحدث با�س��م القوات امل�س��لحة 
العميد يحيى �س��ريع بياناً و�س��ح فيه طبيعة العمليات 

التي نفذها اأبطالنا حيث.
اأكد اأن اأبطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية نفذوا عملية 
ع�س��كرية ناجح��ة �س��د مرتزق��ة الع��دوان يف مديري��ة 

�سرواح انتهت بتطهري 90% من م�ساحة املديرية.
واأو�س��ح �س��ريع يف بي��ان ل��ه اأن العملي��ة الع�س��كرية 
الوا�س��عة مت خاللها تطهري ال�سل�س��لة اجلبلية واملواقع 
2016-2017م  عام��ي  املرتزق��ة  عليه��ا  �س��يطر  الت��ي 
مب�س��احة 34 كيل��و م��رت مربع.. وب��ني املتحدث با�س��م 
القوات امل�س��لحة اأن العملية الع�سكرية الوا�سعة نفذت 

من اأربعة م�سارات، امل�سار الأول من اجتاه جبل هيالن 
وفي��ه مت��ت ال�س��يطرة عل��ى موقع��ي "زي��د العاقل" و 

"العلم" ال�سرتاتيجيني.
واأ�س��اف اأن امل�س��ار الثاين كان باجت��اه "احلماجرة" 
و "الأ�س��قري" حي��ث اأحك��م مقاتل��و اجلي���س واللجان 
ال�س��عبية ال�س��يطرة على ع��دد من التباب و�س��ول اإلى 
�سل�سلة اأتيا�س، يف حني �سيطر اجلي�س واللجان ال�سعبية 
يف امل�سار الثالث على مناطق اأبرزها مرتفعات 23 وتبة 

املحيطة. برط" والتباب  "مغربة  "" B.M.Bوتبة 
كم��ا مت��ت ال�س��يطرة يف امل�س��ار الراب��ع عل��ى تبت��ي 
"ال�س��فينة" و "الرا�س��د" وحميطه��ا و�س��ول اإلى تبة 
اأطهف.. وك�س��ف العميد �س��ريع اأن العملية اأ�سفرت عن 
قتل واإ�س��ابة واأ�س��ر اأكرث من 153 مرتزق��ا بينهم قادة، 
م�س��ريا اإلى اإ�س��ابة القيادي بجبهة �سرواح يف �سفوف 
املرتزق��ة املدعو اأبو عزام باإ�س��ابات بليغة فيما ل تزال 

جماميع كبرية حما�سرة.

ك��ر  ذ و
ث  ملتح��د ا

با�سم القوات امل�سلحة 
اأن��ه مت تدم��ري واإعط��اب 

ع��دد م��ن الآلي��ات منه��ا 5 
اأطقم حممل��ة باملرتزقة خالل 

العملية واغتن��م اأبطال اجلي�س 
واللج��ان ال�س��عبية خ��الل العملي��ة الهجومية اأ�س��لحة 
وعتادا ع�س��كريا كب��ريا.. واأو�س��ح املتح��دث اأنه بهذه 
العملية النوعية غدت م�ساحة 90% من مديرية �سرواح 

حتت �سيطرة اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية.
كما اأو�س��ح العميد �سريع يف بيانات متالحقة اأن قوى 
النفاق �س��نت عددًا من الزحوفات يف حماولة ل�ستعادة 
م��ا طه��ره اأبطال اجلي���س واللجان ال�س��عبية اإل اأن تلك 
املحاولت منيت بف�س��ل ذريع بف�سل اهلل وبف�سل �سمود 

وب�سالة اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية. 

وح��دة  نف��ذت 
فعي��ة  ملد ا
كة  ر مب�س��ا
امل�س��ري  الط��ريان 
عملية م�س��رتكة ا�س��تهداف 
مواق��ع املرتزق��ة يف جبه��ة 
نهم وقال م�س��در يف �س��الح 
العملي��ة  اأن  امل�س��ري  اجل��و 

ج��اءت ردًا عل��ى ت�س��عيد الع��دو يف نه��م 
و��س��ابت بدقة و�سقوط قتلى وجرحى من 

املنافقني بينهم قيادات.
كم��ا اأف�س��ل جماه��دو اجلي���س واللج��ان 
ال�س��عبية، الثنني املا�سي، حماولة ت�سلل 
ملرتزق��ة الع��دوان ال�س��عودي الأمريكي يف 

جبهة نهم.
 واأفاد م�س��در ع�س��كري ب��اأن املجاهدين 

�سدوا حماولة ت�سلل ملرتزقة العدوان على 
ع��دد م��ن التب��اب يف جبهة الق��رن مبديرية 

نهم، موؤكدا م�سرع واإ�سابة عدد منهم.
ولق��ي الع�س��رات م��ن مرتزق��ة العدوان 
ال�س��بت،  اآخ��رون،  واأ�س��يب  م�س��ارعهم 
خ��الل ت�س��دي جماهدي اجلي���س واللجان 
ال�س��عبية ملحاولتي ت�سلل للمرتزقة الأولى 
على ع��دد من التب��اب يف نهم، كما اأف�س��لوا 

حماول��ة ت�س��لل للمرتزق��ة يف جبهة احلول 
ا�س��تمرت عدة �س��اعات وكبدوهم خ�س��ائر 
فادحة.. كما �س��ن اأبط��ال اجلي�س واللجان 
ال�س��عبية عملي��ة هجومي��ة عل��ى مواق��ع 
�ملنافق��ني باأط��ر�ف حري��ب نهم و�س��قوط 

الع�سرات منهم مابني قتيل وجريح 
فيم��ا لق��ي ع�س��رات املنافقني م�س��رعهم 
وا�س��ابة اآخرين بعبوات نا�سفة وعمليات 

قن�س خالل حماولة ت�سلل فا�سلة على عدد 
من التباب يف نهم

واللج��ان  اجلي���س  اأبط��ال  متك��ن  كم��ا 
ت�س��لل  حماول��ة  اف�س��ال  م��ن  ال�س��عبية 
للمنافقني يف احلول ا�س��تمرت عدة �ساعات 
�س��قط خالله��ا عدد م��ن القتل��ى واجلرحى 

وفرار من تبقى منهم

■ نهم

ميدانيـة قيـادات  بينهـم  املنافقـني  مـن  وجرحـى  قتلـى  وسـقوط 

قوى النفاق في صرواح مبا ال قبل لهم به واملتحدث الرمسي للقوات املسلحة يكشف طبيعة املهمة

املدفعيةعملية مشتركة ناجحة  ووحدة  املسير  اجلو  سالح  بني 

صرواح مارب
 مدينة
مارب

يباغتـون ■ مأرب واللجـان  اجليـش 

الجوف

ن�س��ب اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�س��عبية يوم اخلمي�س املا�س��ي كمين��ا حمكما لطقمني 
ع�س��كريني حمملني مبرتزقة اجلي�س ال�سعودي بعبوات نا�سفة يف �سحراء الأجا�سر قبالة 
جنران ما اأدى اإلى م�س��رع واإ�س��ابة طاقميهما.. ويف �س��ياق منف�س��ل ا�س��تهدفت مدفعية 

اجلي���س واللج��ان جتمعات مرتزق��ة اجلي�س ال�س��عودي قبالة 
ال�س��دي�س.. كما اأكد م�سدر ع�س��كري عن احرتاق رقابة مرا�س 

بنجران جراء ا�س��تهدافها بعدد م��ن قذائف املدفعية التابعة 
للجي�س واللجان ال�سعبية وم�سرع عددًا من الع�سكريني 
ال�سعوديني.. كما دمرت وحدة الهند�سة لدى اجلي�س 

ال�س��عبية،  واللج��ان 
املا�س��ي،  الثن��ني 
ع�س��كرية  اآلي��ة 
انفج��ار عبوة  اإثر 
نا�س��فة باآلية كانت 
موق��ع  يف  حتمله��م 

احلماد بنجران.

يودي بعشرات املرتزقة في األجاشر وقذائف 
املدفعية حترق وتدمر رقابة مراش 

كمني محكم

 13 مـن  أكثـر  ومصـرع  دبابـة  تدميـر 
الهندسـة لوحـدة  نوعيـة  بكمائـن  منافقـًا 
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تعريف اللغم
امل��واد  م��ن  كمي��ة  ه��و 
م��ادة  "مث��ل  املتفج��رة 
بغ��الف  مغل��ف   ،"TNT
اأو  مع��دين  خارج��ي، 
بال�س��تيكي،  اأو  خ�س��بي 

تفج��ري  بو�س��يلة  وم��زود 
 "Fuze طاب��ة  اأو  "�س��مامة 

اإ�س��عال  بو�س��يلة  واملجه��زة 
Ignitor". وعند تفجري  "م�سعل 

اللغم تدمر اأو تخرب جنازير الدبابات 
اأو عج��ل املركب��ات املدرع��ة وعرب��ات نق��ل 

اجلنود، وي�ساب الأ�سخا�س اإ�سابات ت�سل اإلى درجة 
القتل.

��ر ال�س��مامة )اأو الطابة( اللغم بع��د اأن تنفجر  وُتَفِجّ
م��ن ه��ي اأوًل. بفعل تاأثري خارج��ي فيها، ناجت 

ال�سغط عليها، اأو نزع فتيل اأمانها، 
اأو ب��اأي و�س��يلة اأخ��رى متط��ورة، 
اإلكرتونية اأو زمنية اأو مغناطي�سية.

-  الغرض من األلغام
يجمع الألغام، كلها، هدف اأ�سا�س��ي 
م�سرتك، هو اأنها حتول دون ا�ستخدام 
اخل�سم "العدو" منطقتها يف حتركاته، 

فال يجد اأمامه حلوًل اأخرى، اإّل جتنبها، 
اأو تطهريه��ا، وم��ا يتبع ذلك م��ن اأخطاٍر 

جمة.
4. مكونات اللغم:

اأ. يتكون اللغم، ب�سفة عامة، من الأجزاء 
واملواد الآتية:

 )1( الغ��الف اخلارجي للغم، وي�س��نع من 
املعدن اأو البال�ستيك اأو اخل�سب.

 )2( امل��ادة املتفج��رة، 
والتي تكون عادة مادة 

ال�س��ديدة  ت.ن.ت. 
النفجار.

املَفّج��ر   )3(  
 ، " ب��ة لطا ا "
و�س��يلة  وه��ي 

تفجري احل�س��وة 
املتفج��رة، من ثم، 

تفجري اللغم.
 . ب
تنفج��ر  و

�س��يلة  و
باإحدى  التفج��ري 

الطرق التالية:
تعر�س��ها   )1(  
بدرج��ة  لل�س��غط 
اإرخ��اء  اأو  حم��دودة، 
"رف��ع" ال�س��غط من 

فوقها.
اأو  ال�س��د   )2(  
اإرخاء ال�س��د بوا�سطة 

�سلك اإعثار.
تعر�س��ها   )3(  

لالهتزاز، اأو امليل.
 )4( ينفج��ر تلقائي��اً بع��د م��رور 

زمن حمدد.
 )5( اإلكرتونياً، ومن هنا ظهر املفجر الإلكرتوين.

 )6( مغناطي�سياً، وذلك بتغيري املجال املغناطي�سي، 
ومن هنا ظهر املفجر املغناطي�سي.

 -   أنواع األلغام
تتعدد اأنواع الألغام، طبقاً للغر�س من ا�س��تخدامها، 

وتاأثريها، وطريقة ن�سرها وزرعها، كالآتي:
اأ. طبقاً للغر�س من ال�ستخدام:

 )1( األغام بحرية.
 )2( األغام برية )اأر�سية(.

 )3( األغام خا�س��ة )تفجري املن�س��اآت والأهداف 
ذل��ك،  اأمثل��ة  وم��ن  وتدمريه��ا(.  القت�س��ادية 
تلغي��م وتفجري اآب��ار النفط واملن�س��ئات احليوية 
بالكويت بوا�س��طة القوات العراقية، با�س��تخدام 

ة  د تفجريي��ة م��ن عجائن م��ا
ال�س��ديدة   TNT
مبع��دل  النفج��ار 
ي��رتاوح ب��ني 20 � 30 
الواح��د،  للبئ��ر  رط��اًل 
باأجه��زة  وتزويده��ا 
التفجري، وكب�سولت 
الإ�س��عال الالزمة، 
بفتيل  وتو�س��يلها 

�سريع ال�ستعال.
وتنق�س��م  ب. 
الأر�س��ية  الألغ��ام 

اإلى:
 )1( األغام م�سادة 

للدبابات.
 )2( األغام م�سادة 

لالأفراد.
 )3( األغ��ام املي��اه 

ال�سحلة.
 )4( األغام الإ�ساءة.

ج. تق�سم الألغام طبقاً لتاأثريها، اإلى:
 )1( األغام انفجارية "ذات تاأثري تدمريي"

تعتم��د يف تاأثريه��ا عل��ى موج��ة ال�س��غط الناجت من 
انفج��ار امل��ادة املتفج��رة. والإ�س��ابة الت��ي حت��دث يف 
اله��دف، تك��ون نتيجة مبا�س��رة لالنفجار نف�س��ه. وهذا 
الن��وع م��ن الألغ��ام يك��ون غالف��ه اخلارجي م��ن مادة 
خفيفة "من البال�س��تيك اأو املعدن ذو �سمك قليل"، بينما 
تزي��د في��ه كمية وحجم امل��ادة املتفج��رة. وتتوفر هذه 
النوعية يف الألغام امل�س��ادة للدبابات، وبع�س الألغام 

امل�سادة لالأفراد.

* ألغام متشظية "ذات تأثير شظيي"
تعتم��د يف تاأثريه��ا على تاأث��ري ال�س��ظايا الناجتة من 
اللغ��م بع��د انفجاره. وه��ذا الن��وع من الألغ��ام يتكون 
غالفه اخلارجي، من حديد الزهر ومادة الفولذ، وعند 
انفج��اره ينت��ج ع��دد كب��ري م��ن ال�س��ظايا، الناجتة من 
تفتت الغالف نف�سه اأو املعباأة داخله. وقد ي�سل عددها 
اإلى 1000 �س��ظية، تتطاير اإلى م�س��افات بعيدة لأعلى 

ولالأجناب.
وعادة، يحدث اللغم، ح�سب وزنه، دائرة قتل قطرها 

25 م، ونطاق اإ�سابة يزيد على ذلك.

د. األنواع طبقًا لطريقة نشرها وزرعها
 )1( األغ��ام تقليدي��ة، ُتن�س��ر وُتر���س وُت��زرع يدوياً 
بالأفراد، اأو ميكانيكياً بوا�سطة مقطورات ر�س الألغام، 

اأو بعربات مدرعة مزودة بتجهيزة خا�سة للر�س.
 )2( األغام مبثوثة عن بعد "مبعرثة"

وهي الألغام التي ل تزرع مبا�سرة بوا�سطة الأفراد، 
واإمن��ا ت�س��ل اإلى اأهدافه��ا، بعد تعبئتها داخل و�س��يلة 

اأخرى
م��ن  اأمثل��ة ذل��ك، قذائ��ف املدفعية، و

املعبئ��ة  وال�س��واريخ، 
 ، م لغ��ا لأ اإطالقه��ا با يت��م  والت��ي 

ق��اذف  اأو  خي مبدف��ع  و ر �س��ا
اأو من و�س��يلة مماثلة، 

منطق��ة  اإل��ى  لتو�س��يلها 
اله��دف، اأو تعبئته��ا داخل 

قنبلة، يتم اإ�سقاطها يف منطقة 
الهدف، بوا�سطة طائرة.

م��ن  تب��ث  الت��ي  والألغ��ام 
ي�س��عب  بعي��دة،  م�س��افات 
اأماكنها،  ت�س��جيلها، ومعرفة 
تنت�س��ر  لكونه��ا  ُطم��رت،  اإذا 
بطريق��ة ع�س��وائية. ويتمي��ز 

اللغ��م املبث��وث ب�س��غر حجمه، 
وفاعلي��ة تاأث��ريه. لذا، ف��اإن اأهمية 

ت��زداد  احلج��م  ال�س��غري  اللغ��م 

زي��ادة ملحوظ��ة. وع��ادة، يت��م تزويد قذائ��ف املدفعية 
وال�س��واريخ احلامل��ة لالألغ��ام بطابات )�س��مامات، اأو 
في��وزات( انفجار ج��وي، لتفجريها يف اجلو فوق منطقة 

الهدف وبعرثة ما بها من األغام.

* األلغام املضادة للدبابات
اأ. تعتم��د يف اإ�س��ابة اأهدافها عل��ى تاأثريها التدمريي 
الناجت من انفج��ار املادة املتفج��رة. واأثبتت العمليات 
احلربية يف م�س��ارح خمتلفة، اأن اللغم امل�ساد للدبابات 
ل يقل يف تاأثريه عن تاأثري الأ�سلحة امل�سادة للدبابات.

ب. ت�ستخدم للتاأثري على الدبابات واملركبات املدرعة 
والعربات. وعند تفجريها يتم تخريب جنازير الدبابات 
وعجل املركبات والعربات كما تتاأثر ج�سم املعدة نف�سها 
نتيج��ة موجه النفجار، كما ميت��د تاأثري موجة النفجار 

اإلى اإ�سابة الأفراد املعر�سني ملوجة ال�سغط.

* اللغم املضاد لألفراد
م و�س��نع اأ�سا�س��اً، لينفج��ر نتيج��ة  ��ِمّ اأ. ه��و لغ��م �سُ
ال�س��غط علي��ه مبعرفة �س��خ�س، اأو الق��رتاب منه، اأو 
املرور بجواره. ولذا، فهو ي�ستخدم للتاأثري على الأفراد.
ب. يحت��وي بداخل��ه عل��ى م��ادة متفج��رة، ي��راوح 
وزنها من ع�س��رة جرامات اإلى 250 جراماً، وقد ي�سل 
يف بع���س الأن��واع اإل��ى 500 ج��رام. واللغ��م ه��و م��ن 
النوع ذي التاأثري ال�س��ظيي اأ�سا�س��اً، ويوجد منه ما هو 

تدمريي.
ج. ي�س��تلزم لتفجري ه��ذا النوع م��ن الألغام فيوزات 
�س��يوعاً  واأكرثه��ا  الأن��واع،  متع��ددة  )مفج��رات( 
املفج��رات الطرقي��ة، والتي تعمل عند ال�س��غط عليها، 

ال�س��غط  باإزال��ة  املفج��رات اأو  وك��ذا  عنه��ا، 
ب�س��لك  ي�س��تخدم امل��زودة  كم��ا  اإعث��ار، 

ه��ذه معه��ا مفج��رات  حت��دث  د.  زمني��ة.. 
يف  حال��ة انفجاره��ا تاأثري فتاك. الألغ��ام، 

وتتوقف درجة الإ�سابة، على 
وكمي��ة  ووزن��ه،  اللغ��م  حج��م 
امل��ادة املتفج��رة. فالألغام التي 
تعتم��د يف تاأثريه��ا، عل��ى موجة 
ال�س��غط، حتدث اإ�سابات حتت 
الركب��ة )يف الق��دم والأرجل(، 
ول حتدث اإ�سابات رئي�سية، 
اأّم��ا  امل�س��توى،  ه��ذا  ف��وق 
الألغام املت�سظية، فتحدث 
اإ�س��اباتها يف جميع اأجزاء 
ع��دد  وتزي��د  اجل�س��م، 
الإ�س��ابات بال�سظايا، كلما 
م��ن  قريب��اً  ال�س��خ�س  كان 
النفج��ار، وق��د ت�س��ل درج��ة 

الإ�سابة اإلى القتل.

عسكرية

 - تعريفها ومكوناتها، وأنواعها وأساليب استخدامها
� حملة تاريخية عن األلغام

أ. منذ قرون عديدة، ابتكرت فكرة األلغام في األوس���اط العس���كرية، 
وكان���ت تعني حف���ر نفق حت���ت حتصينات الع���دو، توضع في���ه العبوات 
الناس���فة لتدمير هذه التحصينات.. ثم اس���تخدم اصط���الح اللغم بعد 

ذلك ألي عبوات ناس���فة، تدفن حتت س���طح األرض مباشرة، وتزود 
بوسيلة تفجير، تنفجر لدى دوس العدو فوقها. وقد استخدمت في 

احلرب العاملية األولى )1914 � 1918(، كوس���يلة للدف���اع ضد الدبابات، 
وأدى استعمالها إلى تطويرها، وحتويلها إلى تصميمات ثابتة.

األلغام
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مجاراة لإلخوة الشعراء عن النصر العظيم في صرواح..
البداية الشاعر عزيز الردماني

�سجاح ���س��ّل��ة  م��ن  ت��ط��ه��رت)���س��رواح( 
وخ��اط��ري م��رت��اح وال��ق��ل��ب اف��ت��ه��ن..!!

ا�سرتاح وال��ع��ر���س  ال���س��الح  واتقهقر 
ب��ك��ن..!! واإع��ي��ون��ه  �سلمان  ب��ن  ون���اح 

ك��ّم��ن ب��ط��ل ن���ّط���اح ب���ان���واع  ال�����س��الح
ال��وط��ن..!! اج���راح  �سّمد  وبالعزميه 

جواب أ. ضيف اهلل سلمان
ب��ف��ال��ق الإ���س��ب��اح ذي ي��ج��ري ال��ري��اح

اليمن..!! �سعب  لح..ي��ا  فجره  الن�سر 
و����س���ربن���ا م��ف��ت��اح لب������واب ال��ف��الح

ُم��رَت��َه��ن..!! طاح..خاين  كم  باأ�سنا  من 
الإجتياح ي��وم  الق��ح��اح  ال��ع��رب  اإح��ن��ا 

َوَه����ن..!! نعرف  ب���الرواح..م���ا  جن��ود 

الشاعر عاقل بن صبر
ال�سباح واجت��ل��ى  ان���زاح  ال��ظ��الم  ليل 

ي��ا زم����ن..!! وال����ذل ع��ه��ده راح ول���ى 
ال��ك��ف��اح درب  يف  وال�����راح  م�����س��راح��ن��ا 

ال��ث��م��ن..!! ِهبنا  م��ا  الرب���اح  ب��ه  جنني 
اجلناح مك�سور  ط��اح  التحالف  ط��اح 

����اح ق��ل ل��ل��ُم��������������رت��َه��ن..!! وب��رق��ن��ا جَلّ

#محمد_مفلح
م��راح منها  م��ا  ����س���ر...واآح  ���س��رواح 

ل��ل��م��ج��رم ال�����س��ف��اح ن��ع�����س��ه وال��ك��ف��ن
ال�سياح ف��اد  م��ا  ���س��اح  امل��ن��اف��ق  ���س��اح 

واب���ط���ال���ن���ا جت���ت���اح ث��ك��ن��ات اخل���ون
بالنجاح يب�سر  راح  اهلل  م��ع  ه��و  م��ن 

ع��دن يف  ب��ك��ره  ����س���رواح  يف  وال���ي���وم 

الشاعر / ابوناجع- القهري- املنبهي
راح ال�����س��ر  ي����ااجل����راح*راح  �سلمت 

اليمن** ج��رح  من  ف��واح  ال�سفاء  عطر 
وال�سباح قاح**مغرب  دواه��ا  ع��دواء 

م���ات ال��ك��ل��ب ن��ب��اح*وع��ي��ن��ه يف ال��ل��ن
ال��ن�����س��ر يف الرواح*خ����ف����اق اجل��ن��اح

ان��دف��ن وال��ل��ي��ل  ت��ن��ف�����س لح  ���س��ب��ح��ه 

صالح أحمد الرمام
���س��ع��رت اآك����ل ت��ف��اح يف ه���ذا ال�����س��ب��اح

ال��ي��م��ن ���س��ع��ب  ي���ا  اجل�����اح  دور  وغ����د 
)ب��اح( ال��ي��وم  ب��ع�د  الإ���س��الح  جتُمع 

ِي��رح��ل م��ع ب��ح��اح م��ن داخ����ل ع���دن!! 
الن�سراح  عا�س  الأرب����اح  جنى  م���اأرب 

وامل�سن..!! م��اأرب  اليوم  جن��اح  ُنهدي 

علي الشرفي
ا���س��رتاح  وال��ق��ل��ب  احل���ق جن��م��ه لح 

واط���ه���رت ����س���رواح م��ن رج�����س الفنت 
�سباح  اأح��ل��ى  ع��ن  الإ���س��ب��اح  وتنف�س 

اليمن اأر�����س  يف  وال��ت��ح��ري��ر  ال��ن�����س��ر 
 ب��ق��وة ال��رح��م��ن ع�����س��ر ال��ظ��ل��م ط��اح

وب��ه��ّم��ة الأق����ح����اح ب���ا ن��ب��ن��ي ال��وط��ن

أحمد عطاء
ال�����س��ب��اح ي��احم��ال  اآح  ام��ت��ه��ام��ي  ق���ال 

احل�سن ب��ال��وج��ه  ����س���رواح  لغ�����ردت 
م��ن ب��ع��د ن�����س��ر اجم����اح ج��ان��ا ارت��ي��اح

ال��ف��نت ي��ال��ع��ن  الأرواح   داخ�����ل  م���ن 
اجم��راح  �سمدنا  ف��اح  ام�سواحل  ري��ح 

ق����رح اب�����وه ق�����راح واأع��ل��ن��ه��ا ع��ل��ن..

الشاعر ياسر اجلرادي
الف�ساح اجل���و  يف  لح  رب���ي  ن�سر  ق��د 

!!.. علن  يعلنها.  النطاح.  م��ارب   م��ن  
ل��ل��ب��اغ��ي  ال�����س��ف��اح  ك����ان  الإق�����رتاح

ال��دق��ن..!! با�سحاب  يجتاح  ال��ذي  ه��و 
ب��اجل��راح مبلي  ي��ا���س��اح  ق���ده  وال��ي��وم 

وال���ب���دن..!! قلبي  اآح   ي�سرخ  ال��ي��وم 

عبدالواسع صايل الغولي
ال��ن��ط��اح ي����وم  ويف  ال���ب���ي���داء  يف  ل��ن��ا 

ت���اري���خ زاخ����ر ف��ي��ه اآي�����ات ل��ل��زم��ن...
ن��واح ن���وره لح والع����دا يف   وال��ف��ج��ر 

ي���زن... ذي  ب��ن  فوقها  ث��اب��ت  والر����س 
ب��ارت��ي��اح ب��ذل��ت  الرواح  ل���ك  ي��ام��ن 

الوثن ان�����س��ار  واخ���ذل  بن�سرك  عجل 

الشاعر محمد الردماني
����س���رواح ي���ا ق��ل��ع��ه ت�����س��ّدت ل��ل��ري��اح

كفن اول  ق���رب  دون  م���ن  ي���ام���ق���ربه 
ال�سياح رو����س  ب��ط��ل  ك��ّم��ن  �سبيانها 

وامل��ح��ن امل��خ��اط��ر  تخ�سى  م��ا  اأوت�����اد 
الفالح" خ���ري  ع��ل��ى  "حّيا  ن��ادي��ت��ه��م 

واجت����اوب����و ل��ّب��ي��ك ي���ا ن�����س��ل احل�����س��ن

زيد سالم

ي��ان��ه��م ي���ا����س���رواح ي���ام���وق���ع ج��الح
ال��ي��م��ن..!! ل��رب��وع  لح  ب��رق��ه  الن�سر 

ال�سالح  اع��ت��ى  قهرنا  ال��ف��ت��اح  بالقاهر 
وان��دف��ن..!! تقهقر  ال�سفاح  واخل��اي��ن 

�سجاح  م��ن  ي��ااك��ذب  ل�سالح  ي��ام��رت��زق 
ال��ف��نت..!! ي��ااخ��وان �سرك ف��اح ي��اح��زب 

ضيف حنف ابونادج
ال�����س��الح ب����ان����واع  الروح  ب���ان���ن���زع 

وامل����رت����زق لط�����اح م���دف���وع ال��ث��م��ن
وط���اح م������اأرب  يف  راح  م���ن  م��اه��م��ن��ا 

ك���م���ن غ���ب���ي ����س���ف���اح خ���اي���ن ل��ل��وط��ن
م����ربوك ي���ا����س���رواح م����ربوك ال��ك��ف��اح

امل�����رت�����زق ق��������دراح خ���اي���ن م��رت��ه��ن

حافظ صفره 
����س���الم رب����ي ف����اح ي��ا���س��ع��ب ال��ف��الح

ن���ف���دي���ك ب���������الرواح ي����اه����ذا ال���وط���ن
ب�����س��راك ي��ا���س��رواح ج���اك الج��ت��ي��اح

وان�����س��ار رب���ي ج���وك م���ايف ه���م وه��ن
ا���س��رتاح وال��ق��ل��ب  لح  ب��رق��ه  والن�سر 

اليمن اأر������س  يف  ق���دط���اح  وامل���رت���زق 

كيان ابوعمره
ال��ن�����س��ر لح ب���رق  ال��ف��ت��اح  اهلل  ب��ام��ر 

حت��ن..!! ارع���وده  ي��ا���س��رواح  وفي�س 
النطاح ماتخ�سى  اق��ح��اح  ق��وم  ب��ع��زوم 

يتفادو الرواح يف وقت املحن.. !!
للكفاح ه��ب��و  م�����س��راااح  ي��اااا���س��ع��ب��ن��ا 

اليمن..!! كل  من  ال�سفاااح  نخرج 

 أبوعلي البريهي
بالواحد الفتاح        فالق ال�سباح

�سعب اليمن يجتاح    حلدود الوثن
الذل عهده راح       يوم اإبلي�س طاح

واأطايرت ل�سباح     من 
اأر�س اليمن

ت�سهد لنا �سرواح     يوم احللف 
�ساح

من تو�سكا ال�سفاح    ذي دك 
اخلون

الشاعر بدر الكهالي
املرتزق قد طاح من رو�س 

ال�سياح

واحل����ق يف ����س���رواح ع���ايل دائ�����م)ن(
حتالف ال�سفاح والطغيان طاح

اليمن يا�سعب  احللف  رج�س  وان���زاح 
والرماح ب�سيفه  بالعزه  الفواح  واملوؤمن 

اخل���ون الن�����ذال  ����س���رواح  يف  دك  ق���د 

 ابو وايل عنبل
ال�سباح ج��اه��ا  ق��د  الآاآح  ليل  بعد  م��ن 

امل�����دن ك�����ل  يف  الف�����������راح  وه����ل����ت 
ال��ك��ف��اح اه�����ل  ع����ز  ي���اف���ت���اح  اهلل  ي����ا 

ال��ب��دن ك���ل  ع���ن  ي���ن���زاح  المل  وال�����ق 
ال�سالح اخ����وان  ي��ا  امل�����س��راح  بانقلب 

ل��ل��م��ل��ك��ه جن����ت����اح ����س���ن���اع ال���ف���نت

الشاعر زايد علي الوايلي
راح ال����ذل  ع�����س��ر  راح  ال��ي��م��اين  ق����ال 

ودي�����ول�����ة ط����ف����اح ول������ت م����ن زم���ن
و���س��اح ل��ه  جينا  م���اارت���اح  وامل���رت���زق 

���س��م��ع ق���رم وق�����راح و���س��ي��ع وال��ت��ج��ن
الرياح مثل  ذي  ال�سباح  على  ن�سري 

ثمنم��ن  للعزه  ط��اح  منا  ط��اح 

ت�س��تعد موؤ�س�س��ة ال�س��هداء لرعاية وتاأهيل اأ�س��ر ال�سهداء 
لإحي��اء منا�س��بة الذكرى ال�س��نوية لل�س��هيد 1440ه���، التي 
تقوم بها املوؤ�س�سة ب�سكل �سنوي خالل هذه الذكرى ملا لها من 
اأهمية كبرية لدى املجتمع اليمني ب�س��كل عام واأ�سر ال�سهداء 

العظماء بوجه خا�س.
و�سمن �سل�سلة من ال�ستعدادات للمنا�سبة جتهز املوؤ�س�سة 
هدية اأ�س��ر ال�س��هداء بطابع جديد يت�س��من �س��ورة ال�س��هيد 
و�س��ط درع اإل��ى جانب اآية قراآني��ة وحديث قائد اأن�س��ار اهلل 
ال�س��يد )عبدامللك احلوثي( و�سعاري املنا�س��بة واملوؤ�س�سة، 
مب��ا ينا�س��ب عظم��ة ال�س��هداء الذي��ن بذل��وا اأرواحه��م فداء 

للوطن.

وق��ال القائ��م باأعم��ال املدي��ر التنفي��ذي للموؤ�س�س��ة )لوؤي 
عامر(: “اأن هدية املنا�سبة لأ�سر ال�سهداء تاأتي �سمن �سل�سلة 
م��ن الأعم��ال التي �س��تقوم به��ا املوؤ�س�س��ة مبنا�س��بة الذكرى 
ال�س��نوية لل�س��هيد منه��ا �س��رف مرتب ل��كل ال�س��هداء، وكذا 
�س��رف �س��الل غذائية، وجتهيز رو�سات ال�س��هداء، وجتهيز 
املعار�س وغريها من اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�س��ة خالل 

الذكرى”.
واأك��د )يحي��ى الع��زي( – م�س��وؤول برنام��ج حماية اأ�س��ر 
ال�س��هداء – اأن هدي��ة املنا�س��بة تاأتي يف اإط��ار اإظهار “عظمة 

ال�سهداء، الذين هم اأ�سوة ح�سنة لكل اأحرار العامل”.
من جانبه اأ�سار )عبداهلل احلوثي( – م�سوؤول جتهيز هدية 

املنا�سبة – اأن موؤ�س�سة ال�سهداء تقوم بتجهيز هدية املنا�سبة 
منذ اأكرث من �س��هر “حيث بداأت بجمع �س��ور كافة ال�سهداء، 
لتقوم بعمل ت�س��ميم جديد يتنا�س��ب مع الدرع الذي �س��يقدم 
كهدية، وقد قامت املوؤ�س�س��ة بتجهيز غالبية �س��ور ال�سهداء، 
وتقوم املوؤ�س�س��ة حالياً بتجهيز الدروع وهي اخلطوة املهمة 
وق��د قطعت املوؤ�س�س��ة �س��وطاً كب��ريًا يف  جتهيزه��ا، على اأن 
ي�س��تكمل جتهي��ز الهدي��ة قب��ل بداية الذك��رى ال�س��نوية لهذا 
الع��ام”.. اأك��د اأن الهدي��ة �ست�س��لم جلميع اأ�س��ر ال�س��هداء يف 
جمي��ع املحافظ��ات ع��رب مندوب��ي املوؤ�س�س��ة وال�سخ�س��يات 
الجتماعية، خالل الذكرى ال�س��نوية لل�س��هيد 1440ه�، عرب 

اآلية موحدة ومنظمة.

استعدادات مكثفة إلحياء الذكرى السنوية للشهيد 1440هـ
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الشهيد أبو هياف الهمداني يٌد معطاءة ويٌد حتارب في سبيل اهلل 

ـــــِهـــــْم ُيـــــْرَزُقـــــوَن ــــِه َأْمــــــَواًتــــــا َبـــــْل َأْحـــــَيـــــاٌء ِعـــنـــَد َرِبّ ـــــِذيـــــَن ُقـــِتـــُلـــوا ِفــــي َســـِبـــيـــِل الــــَلّ ّ اَلّ ـــــَســـــَ�َ َواَل حَتْ

ال�س��هيد حممد علي م�س��لح ال�س��ويع رجل ح��رب وخري يف 
نف���س الوقت مل يبخل مباله وكل ما ميلك يف �س��بيل اهلل حتى 
اأحلق ذلك كله بنف�س��ه ار�ساًء هلل فكان بحق فار�س امليدان، 

ورجل العطاء.
ال�سم :  حممد علي حممد م�سلح ال�سويع

ال�سم اجلهادي: ابو هياف الهمداين
املنطقة : بيت نعن – همدان – حمافظة �سنعاء 

العمر: 35 عام
تاريخ امليالد : 1981م 

تاريخ ال�ست�سهاد : 2016/10/5م:  

نشأته – جانب من صفاته
ت�س��رفاته  يف  عظيم��ا  ان�س��انا  كان 

وكان  جميع��اً  النا���س  م��ع  وحركت��ه 
ملتزما  وذا اخالق عالية وقيم دينية 

رفيعة ا�س��تهر بالإح�س��ان  وبعطفه 
على اليتام واولد ال�سهداء وكان 
كث��ري احل��ب لأه��ل البي��ت عليهم 
ال�س��الم ومتم�س��كاً به��دي القران 

الكرمي .  

باملسـيرة  التحاقـه 

القرآنية ومشوار حياته اجلهادية 
انطلق بعد الثالثة و�س��ارك من احلرب ال�ساد�س��ة وكان 
احد الكوادر  ال�س��حية يف بدايتها ثم يف حرب عمران  كان 
قائ��دا ع�س��كريا وكذل��ك يف هم��دان ويف اقتحام �س��نعاء 
وبعده��ا كان ا�س��نادا مدفعيا جلبه��ة الربوعة ثم عندما 
افتق��د اخ��وة يف ع��دن انتقل اإل��ى تعز وكان م�س��رفا 
ع�س��كريا ثم انتقل اإلى تهام��ة ثم اإلى نهم 
وعم��ل كم�س��رف ملجامي��ع هم��دان يف 

�سرواح حيث ا�ست�سهد هناك .

أعماله اجلهادية:
عم��ل يف اجلان��ب ال�س��حي يف 
احل��رب ال�ساد�س��ة ث��م امنيا ثم 
م�سرفا يف تعز  بعدها انتقل مع 
ابو يو�س��ف م�س��رف املدفعية 
وال�س��ناد، وبعده��ا يف تهام��ة 
من�س��ور  ا�ست�س��هاد  وبع��د 
علي ا�س��بح ال�س��هيد امل�سرف 
وبعده��ا  لهم��دان  الع�س��كري 
انتقل نهم، كم�س��رف ع�س��كري 
وق��د كان يف الربوع��ة م�س��رف 
املدفعية وبعدها انتقل اإلى جبهة 

�سرواح .

شهادة أهله ورفاق دربه 
شهادة أهله: 

�سهادة رفاق دربه : ات�سف بال�سدة على العدو  والحرتام املتبادل مع 
كل زمالئه وافراده وعطفه على ا�سر ال�سهداء. 

كذل��ك كانت عزميته قوية وهمته عالية ل يرقد ول يرتاح حتى يكمل ما 
عليه من عمل .

كان �س��باقاً يف كل العم��ال يب��ادر قب��ل ان يب��ادر الع��دو، وكان قمة يف 
التخطيط الع�سكري وادارة املعارك .

قصة استشهاده 
زحف املنافقني على �س��رواح وعلى تبه املطار  و ما جاورها من تباب  
وق��ام هو  وجمموعته  بالت�س��دي لهم وك�س��ر زحفه��م، ويف نهاية املعركة 
وبع��د التنكي��ل باأعداء اهلل ا�س��يب بطلق ناري يف را�س��ه م��ن قبل العدو، 
وا�ست�سهد ب�سبب هذه ال�سابة فنال ما كان يوؤمله باللحاق بركب ال�سهداء 

العظماء.
وصية الشهيد: 

اأو�س��ى ال�س��هيد رفاق دربه مبوا�س��لة اجلهاد يف �س��بيل اهلل واللتزام 
مببادئ امل�س��رية القراآنية وذكر اهلل بقراءة القراآن وال�س��الة والت�سبيح 
وال�س��تغفار. وكان يقول لهم الن�سر قريب جدًا اذا ارتبط املوؤمنون باهلل 

حق �لرتباط.

شـهد  مأرب  فرسـان  من  فـارس  الدامر  مالـك  أبو  الشـهيد 
لـه سـد مـأرب ومـدن مـأرب التاريخيـة ومياديـن القتال 

ال�س��هيد طاه��ر �س��الح الدام��ر رجل اأم��ن وحرب 
بكل ما تعنيه الكلمة فقد كان العني ال�س��اهرة لتاأمني 
املواطن��ني، وفار���س من فر�س��ان م��اأرب يف مواجهة 
الطغ��اة وامل�س��تكربين وك��ذا الع��دوان ال�س��عودي 
الأمريك��ي وعمالئ��ه التكفريي��ني، حت��رك يف خمتلف 
جبه��ات القت��ال وكان اآخره��ا �س��د ماأرب ال��ذي اأبى 
ال�س��هيد ان يحتله اعراب اخلليج و�س��هاينة العرب 

وهو على قيد احلياة.
ال�سم :  طاهر �سالح اأحمد �سالح الدامر 

ال�سم اجلهادي:  اأبو مالك 
املنطقة : ح�سن اأدامر – جمزر - مارب

العمر: 30 عام
تاريخ امليالد : 1987م 

تاريخ ال�ست�سهاد : 1-10-2015م 
امل�ستوى العلمي:   ثانوية عامة

احلالة الجتماعية وع��دد الأولد: متزوج ولديه 
4 اأولد 

رو�سة ال�سهداء:   رو�سة ال�سهداء مبجزر

نشأته – جانب من صفاته 
ن�س��اأ ال�س��هيد يف منطقت��ه ح�س��ن اأدام��ر ودر���س 
البتدائية الإعدادية والثانوية يف مدر�سة احل�سن، 
وكان م��ن الطالب الأذكي��اء ومن الط��الب البارزين 

حيث كان يحظى باحرتام كل زمالئه.
عرف ال�س��هيد بالتزامه الديني وا�س��تقامة اأخالقه 

يحب الح�سان ويرف�س الظلم منذ طفولته.

حيات��ه  وم�س��وار  القراآني��ة  بامل�س��رية  التحاق��ه 
اجلهادية 

التح��ق ال�س��هيد بامل�س��رية القراآنية بع��د احلرب 
يف  و�س��ارك  دورات  ع��دة  اأخ��ذ  حي��ث  اخلام�س��ة، 
احلرب ال�ساد�سة يف جبهة حرف �سفيان، ويف معارك 
اجل��وف �س��د التكفريي��ني، والعديد م��ن املعارك يف 
�س��دباء والغيل وجمزر وا�س��تمر يف مواجهة الطغاة 
وامل�ستكربين واأدوات امل�سروع ال�سهيوين الأمريكي 

حتى ا�ست�سهد يف �سرواح.

أعماله اجلهادية 
تول��ى العدي��د م��ن امله��ام بع��د اأن كان فار�س��اً يف 

ميادي��ن اجلهاد، حيث تولى م�س��رفا اأمنيا يف جمزر، 
ثم م�س��رفا اأمنيا يف مديرية الزاه��ر باجلوف، من ثم 
م�سرفا ع�سكريا ملجاميع جمزر و�سارك يف العديد من 
اجلهات �س��د العدوان ال�سعودي الأمريكي يف مارب 

واجلوف.

شهادة أهله ورفاق دربه 
�س��هادة اأهله:  كان ال�س��هيد يحب اخلري ون�س��رة 
امل�ست�س��عفني، ويتحلى بال�س��جاعة، ميلك اأ�س��لوبا 
ثقافي��ا يف القناع، وحمبوب يف جمتمعه يحب اخلري 

والإح�سان لالآخرين.
�س��هادة رفاق دربه : يقول امل�س��رف العام ملجزر: 

املخل�س��ني  املجاهدي��ن  خ��رية  م��ن  ال�س��هيد  كان 
وامل�س��لمني للتوجيه��ات، وكان رج��ل ح��رب مق��دام 
يف ال�س��فوف الأول��ى، كان يخل���س يف عمل��ه الأمني 
والع�س��كري وكان يحل جميع الق�س��ايا الع�سيبة يف 
املديري��ة، وقد ح��رك الكثري من اأبناء م��اأرب بعد ان 
اأقنعهم بحقيقة امل�سروع ال�سهيو اأمريكي الذي يريد 

اإهانة اليمنيني واحتالل ار�سهم.

قصة استشهاده 
الغ��زو  ق��وات  �س��د  يف  كب��ري  دور  لل�س��هيد  كان 
والحتالل ال�س��عودي الأمريكي على حمافظة ماأرب 
وكان اأح��د ق��ادة املجامي��ع الت��ي واجه��ت الغ��زاة 
الماراتي��ني يف حميط �س��د ماأرب، حيث لق��ن اأعداء 
اهلل درو�ساً قا�سية، وبعد قتل الع�سرات من املنافقني 
حتا�س��ر مع جمموعة م��ن املجاهدين يف �س��د ماأرب 
ملدة يومني دون مدد ب�سبب الق�سف العنيف واملكثف 
وامل�س��تمر ل� 24 �ساعة، خرج لياأتي باملدد للمقاتلني، 
لكن طريان العدوان ا�س��تهدفه بغارة مبا�س��رة اأدت 

اإلى ا�ست�سهاده ف�سالم اهلل عليه.

وصية الشهيد 
كان يو�س��ي رفاق دربه باليقظ��ة الأمنية حلماية 
املواطن��ني وع��دم فت��ح ثغ��رات للع��دو املرتب���س، 
وكان يو�س��ي اأهله وحمبيه باللحاق بركب امل�سرية 
القراآنية التي هي اأمان لالأمة من ال�سياع يف خمططات 

اليهود واأعوانهم.

يحررها /
عبداهلل عبدالكرمي
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مل��اذا انت�س��ر احلوث��ي علين��ا ونح��ن منل��ك الق��وة 
العددي��ة والنوعي��ة ونحظ��ى باعرتاف وغط��اء ودعم 

وم�ساندة دولية ؟
مل��اذا خفت ا�س��م ال�س��رعية اليوم اما ال��راأي العاملي 

والدويل ؟
مل��اذا فقد الكثري م��ن اأبناء اجلنوب ثقته بال�س��رعية 

وبالتحالف ؟
ملاذا حت��ول اجلي���س الوطني واملقاوم��ة اإلى جمرد 
جماعات وع�سابات و�سلل جهوية وعن�سرية وحزبية 
هزيل��ة ومتناق�س��ة ومتناح��رة فيما بينه��ا ويف املقابل 
حتول��ت ميلي�س��يات احلوث��ي وجماميع��ه القبلية اإلى 

جي�س موحد وقوي بنظر العامل ؟
مل��اذا تنعم الي��وم مناطق �س��يطرة احلوث��ي بالأمن 
وال�س��تقرار والنماء رغم انها حما�س��رة ويعي�س فيها 
النا�س حتت ق�س��ف قوات التحال��ف العربي يف املقابل 
انعدام المن وال�س��تقرار واخلدمات ، وبروز ظاهرة 
الغتي��الت الت��ي تط��ال م��ن خ��رية رجالنا وانت�س��ار 
املخ��درات ومروجيه��ا ومتعاطيه��ا وتف�س��ي ح��الت 
النح��الل الخالقي والقيمي يف مناطق �س��يطرة قوات 

التحالف العربي وال�سرعية ؟!
حتدثن��ا م��رارا وراهن��ا كث��ريا عل��ى ت�س��دع جبهة 
احلوث��ي الداخلي��ة ، خا�س��ة بع��د مقتل عل��ي عبداهلل 
�س��الح يف دي�س��مرب 2017م لنتفاج��اأ بع��د ع��ام بتفكك 
بنيوي كبري وانق�س��ام عميق داخل اطار دول التحالف 
العرب��ي نف�س��ها انعك���س عل��ى كل ف�س��ائل ومكون��ات 

اجلي�س واملقاومة !!
اليوم خرج احلوثي من مفاو�س��ات ال�س��ويد بتاأمني 
احلديدة و�س��مان ادارته لها وب�س��وء اخ�س��ر لقواته 
بالتق��دم نحو م��اأرب والتهام منابع النفط وا�س��تهداف 
العمق ال�س��عودي لي�س بال�س��واريخ البال�س��تية ولكن 
املوجه��ة  الكورني��ت  و�س��واريخ  ال��ربي  بالزح��ف 
بالإ�س��ادات  يحظ��ى  نف�س��ه  الوق��ت  ويف  وال�س��غرية 
والتقدير والتكرمي من قب��ل املجتمع الدويل ويف املقابل 
ح�سل جتاهل كبري جتاه ال�سرعية حتى يف قرار جمل�س 

المن الخري !!
اأنا يف ت�س��وري ومن خالل حتليالتي اأجد ال�س��باب 
كث��رية يف ذل��ك غ��ري اأن اأهمه��ا ه��و اأن احلوث��ي ميتلك 
م�س��روعا يقد�س��ه اتباع��ه ويحمل ق�س��ية يلتف حولها 
ان�ساره ولديه قيادة موحدة هي اأقرب اإلى واقع ابناء 
ال�س��عب اأ�س��ف اإلى ذلك هو اأننا اأ�س��هبنا واأجحفنا بل 
وفجرن��ا يف خ�س��ومتنا معه حت��ى �س��ورناه يف اأذهان 

الداخل واخلارج على �س��كل �سيطان ومبجرد اأن عرفه 
م��ن يف الداخ��ل وتع��رف عليه من يف اخل��ارج حتطمت 
تلك ال�س��ورة امل�س��وهة عنه واملبنية على افرتا�سات 
اخل�س��ومة  يف  والفج��ور  التع�س��ب  بداف��ع  معظمه��ا 
وابتنت له �سورة مل يكن هو نف�سه يتوقعها ان تنغر�س 

يف اذهان املتابعني لو�سع اليمن .
ل��و اأنن��ا حتدثن��ا للع��امل ع��ن جت��اوزات احلوثيني 
يف  املتوا�س��عة  خربته��م  وع��ن  المني��ة  الق�س��ايا  يف 
اجلوان��ب الدارية والقت�س��ادية وال�سيا�س��ية وعن 

عزوف الكثري من قياداتهم عن مقت�سيات احلياة 
الع�س��رية كان اأف�س��ل بكثري م��ن احلديث عن 

ام��ور الدي��ن والعقي��دة وع��ن جمو�س��يته 
و�س��به لل�س��حابة ورمي ن�س��اء النبي �س 

باملوبقات ووووال��خ فالأمور هذه دائما 
ما تت�سح جليا مبجرد القرب والطالع 
وب�س��بب دح�س تلك الكاذيب ترت�سم 
للحوث��ي �س��ورة يف اذه��ان املجتم��ع 
اليمني وال�س��المي مغاي��رة متاما ملا 
يراد ر�سمها كما اأن العامل وجمتمعات 
ال��دول املتح�س��رة ل تنظ��ر اإل��ى هذه 

الرتهات بل حتى دون التاأكد من �سحتها 
تعتربه��ا م��ن اطار احلرية ال�سخ�س��ية 

للفرد بل حتى مفهوم الولية وح�سرها يف 
اطار ال�ساللة الكثري ممن حتدثت معهم عن 

ا�ستحالة التوافق مع احلوثيني وهم يحملون 
م�س��روع الولية وال�سطفاء اللهي دون غريهم 

ليجيب علي اأحد ال�سدقاء الملان وهو مهند�س مدين 
ل يفق��ه يف ال�سيا�س��ة ال�س��يء الكثري ق��ال : من حق اأي 
ان�س��ان اأو جماعة اأو حزب اأو اأ�س��رة اأن تعترب نف�س��ها 
الف�س��ل والج��در  بل يعت��رب هذا العتق��اد جانب من 
جوان��ب الدعاي��ة النتخابية ومن حق اي �س��خ�س ان 
ي�سوق لنف�سه او حلزبه هكذا مادام ل يفر�س ذلك على 
النا�س بالقوة ، ومن حق اي حزب او طرف او جماعة 
اأن تختار من يراأ�س��ها وان ت�س��ع له القد�س��ية واملكانة 
الت��ي تريد طاملا والم��ر متاح ولي�س مفرو�س��ا بالقوة 
، وم��ادام احلوث��ي متم�س��ك بالدميقراطي��ة والنظ��ام 
اجلمه��وري فاجلمي��ع يتهيب من فر�س��يات ل ا�س��ا�س 
لها من ال�س��حة وا�س��اف قائال : تعرف يا �س��ديقي ان 

هناك معار�س��ني لالأنظمة اجلمهوري��ة يف اجلمهوريات 
الوروبية كفرن�س��ا وايطاليا واملج��ر ويف املقابل هناك 
معار�س��ني لالأنظمة امللكي��ة كذلك يف اوروبا كال�س��ويد 
و�سوي�س��را والرنوي��ج وبريطاني��ا وكال مكف��ول حق��ه 
بالتعبري عن راأيه وتوجهه ال�سيا�س��ي بل هناك احزاب 

يف ملكي��ة يف جمهوري��ات  جمهورية  واحزاب 
ل��ك  ، مما

ذل��ك  يف  التعبري وامله��م  ه��و  كله 
عنه بالطرق ال�س��لمية وان ل ي�س��تخدم ا�سلوب العنف 

والقوة يف فر�سه .
يف اليم��ن يحكمن��ا ف��رد وا�س��رته 33 �س��نة حت��ت 
يافطة النظام اجلمهوري وتن�س��ب خالل نف�س الفرتة 
اك��رث م��ن 16 حرب��ا مدم��رة حت��ت عن��وان احلفاظ 
عل��ى اجلمهورية والدميقراطية والوحدة ، يتقا�س��م 
الدول��ة الخ��وة والع�س��رية والقبيل��ة الواح��دة و 
ال�س��هار حتى الحزاب وجمل�س النواب واحلكومة 

واملحافظ��ني وووو ال��خ وحتت عن��وان اجلمهورية 
واحلف��اظ على املكت�س��بات ، ق�س��مت ال�س��حراء اإلى 
قطاع��ات نفطي��ة للخوا���س ون�س��اأت �س��ركات نفطية 
عمالقة لالأقارب ، ا�س��تخرج النفط مبئات الآلف من 
الربامي��ل اليومي��ة وبي��ع وتبخرت موارده و�س��مت 
النا���س حت��ى ل تت��اأذى اجلمهوري��ة والدميقراطي��ة 
نهب��ت اجلب��ال والودي��ان وبيعت بامللي��ارات وبنيت 
عليها الفلل والق�سور للخوا�س واحلا�سية واملقربني 
حتت عناوين ارا�س��ي الدول��ة وعقاراتها واملواطن 
ل يج��روؤ عل��ى احلدي��ث او الب��وح خ�س��ية ازع��اج 
اجلمهورية والدميقراطية ، بيعت الأرا�س��ي اليمنية 
ومتت املتاجرة ب�س��يادة البلد وقراراتها امل�سريية 
وكم��ا احلال فاجلمي��ع يخافون من ان تت�س��رر 
م��ن حديثه��م اجلمهوري��ة والدميقراطية !! 
كان املنحط��ون ال�س��عوديون يف ال�س��يف 
ياأت��ون اإل��ى �س��نعاء ليخالف��وا انظم��ة 
املرور ويعربدوا وي�س��خروا بفلو�سهم 
ويحتق��روا اليمنيني ويذهبوا اإلى اإب 
ليتزوج��وا لأيام ثم يرتكوا البنات يف 
الفن��ادق بع��د اخذ ال�س��ور ومقاطع 
الفيديو املخلة والفا�س��حة ليعودوا 
اإل��ى قواعده��م �س��املني دون رقي��ب 
او م�س��وؤول يغار على بلده وعر�س��ه 
يف الوق��ت ال��ذي كان يط��ارد ويه��ان 
املواط��ن اليمن��ي يف ال�س��عودية ان مل 
ي�س��جن او يقت��ل يف احل��دود ويحرم من 
اب�س��ط حقوقه وي�سادر ما حت�سله بعرق 
جبينه لأطفاله وا�سرته الذين تركهم يف وطن 
يعب��ث فيه املن�س��غلون عن��ه وع��ن احتياجاته 
او النت�س��ار لكرامت��ه بالدف��اع ع��ن اجلمهوري��ة 
والدميقراطي��ة ام��ال بالع��ودة ب��رزق احل��الل ل�س��د 
جوعه��م وحاجتهم وحتى ل ت�س��يء اإلى اجلمهورية 

والدميقراطية عليك ان ت�سمت !!
احرتق��ت اليوم تلك الوراق وتبخ��ر وتناثر مزعوم 
احلف��اظ على النظ��ام اجلمهوري وعل��ى الدميقراطية 
ب��ل حتى مزع��وم ال�س��رعية والعرتاف ال��دويل ليظهر 
مواطن اليوم م�س��تفيدا من جتارب املا�س��ي بعقلية ل 
تنطل��ي عليه��ا الرته��ات والتهريج  ، خا�س��ة وادعياء 
النظ��ام اجلمه��وري والدميقراطي��ة ال�س��رعية الي��وم 
يتاأوهون تلذذا يف م�س��اجع اأ�س��حاب ال�س��مو واملعايل 

و�سعادة ال�سفراء .

وهاج املقطري 

يا ابناء ماأرب البية،، ان كل ماراأيتموه 
عل��ى مدى اربعة اعوام من العدوان على 
اليمن لهو كايف جدا لت�س��تبينوا احلق من 

الباطل واحلقيقة من الزيف !!
كل  اأعينك��م  ب��اأم  �س��اهدمت  ولق��د 
�س��يئ،،وعرفتم وع��رف اجلمي��ع م��ن ان 
م�س��روع الع��دوان احلقيق��ي ه��و متزيق 
اليم��ن ورميه��ا اإل��ى ال��وراء لتبقى حتت 
و�س��ايته حمتاج��ة ذليلة مك�س��ورة على 

الدوام !!!
يا ابن��اء م��اأرب البية،،امنا هو موقف 
واح��د يقف��ه املرء الي��وم فاإم��ا ان يلتم�س 
به �س��رفا ي�س��مو ب��ه �س��امقا اإلى ال�س��ماء 

او ان يتم��رغ ب��ه يف وحل اخل��زي والعار 
موقفك��م  ن��رى  ان  علين��ا  يع��ز  ،،ولك��م 
�س��لبيا امام مايحاك لليمن م��ن موؤامرات 
قلوبن��ا  احل��زن  يع�س��ر  خطرية،،ولك��م 
ع�س��را ونح��ن ن��رى الغ��زاة واعوانه��م 
ممن باعوا �س��رفهم وكرامة وطنهم بثمن 
بخ���س وانتم مباركون لذلك او �س��امتون 

يف اح�سن احوال �سمريكم الوطني !!!
ي��ا ابناء ماأرب البية،،لقد اقرتب منكم 
اإخوانك��م يف اجلي���س واللج��ان ،،ولي��ت 
�س��عري ان تك��ون اللحم��ة بينك��م الي��وم 
لتوؤازروهم وتقفوا يف �س��فهم وتثوروا يف 

وجه املهانة والر�سوخ !!!
اجلي���س  يف  ال�س��او�س  البط��ال  ان 
واللجان ي�سطرون اروع املالحم البطولية 

باأرواحه��م  وي��ذودون  والتاريخي��ة 
ودمائهم ع��ن الر�س والعر�س والكرامة 
وال�سيادة عهر املغت�سب املحتل واذرعته 
الرخي�س��ة يف الداخل رغم قل��ة امكاناتهم 
لكنه��م ينت�س��رون ويدو�س��ون باأقدامه��م 
احلافي��ة عل��ى غطر�س��ة اآلته الع�س��كرية 

احلديثة..،،
فع��ار كل الع��ار ان لت�س��اركوهم ه��ذا 

املجد اخلالد !!
ع��ار كل الع��ار ان لي�س��طركم التاريخ 

معهم !!!
بنادقك��م  ترفع��وا  ان  الع��ار  كل  ع��ار 
وتوجهونها اإلى �سدورهم كما يريد منكم 

العدوان القذر !!!
ي��ا ابن��اء م��اأرب البية،،،انك��م الي��وم 

امام م�سوؤولية تاريخية ووطنية ودينية 
واأخالقية ،،وامام موقف وطني وان�س��اين 
ووجودي مف�سلي،، فاإما ان تكونوا عونا 
لإخوانك��م يف اجلي���س واللجان مع �س��ف 
هذا الوطن الذي ي��راد له املوت والتمزق 
وال�س��تات وال�س��ياع وال��ذل والنك�س��ار 
واله��وان فيك��ون لكم املجد وال�س��رف مع 
اخوانك��م املجاهدي��ن يف الدف��اع ع��ن هذا 
الوط��ن املغ��دور به،،وام��ا ان ت�س��تمروا 
فيم��ا انت��م علي��ه وم��ا يري��ده الع��دوان 
وعمالئه منكم فتجعل��وا من ماأرب طريقا 

للعار واخلزي والذل واملهانة...!!
يا ابن��اء م��اأرب لق��د اآن الوان اليوم ، 
ومهما كان اختالفكم ال�سيا�س��ي مع �سلطة 
�س��نعاء او الن�س��ار  فلي�س لكم عذر ابدا 

بع��د الي��وم يف ان تكون��وا مم��ن ليزالون 
ومرتزقته��م  للغ��زاة  اأياديه��م  مي��دون 
لتكون��وا حلف��اء له��م وعونا يف اغت�س��اب 

ار�س الوطن واأعرا�س اأهله..!!
عا�س��ت ماأرب حرة من دن���س العدوان 
وازلم��ه وعمالئه،،وعا�س اليمن العظيم 
ح��را ابيا عزي��زا كرمي��ا ليدن�س اأر�س��ه 
الغازي املحتل القاتل املغت�سب اجلبان،،
عا�س اليمن �س��اخما يعانق عنان املجد 

والتاريخ،،،
واله��وان  واملذل��ة  والع��ار  واخل��زي 
ماكان��ت ال�س��موات والأر���س  ل��كل م��ن 
الع��دوان  يع��ربه  ج�س��را  ا�س��تمروا 
ومرتزقته على اأ�س��الء واأعرا�س وكرامة 

ابناء وطنهم...

» رسـالة إلــى أبنــاء مـــأرب «

اليمـــن سينتصــر
كتب/  جمال سالم الصبيحي 
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ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
النج��اة اأي�ص��ًا ال ت�صع لها اأنت قائمة وت�صفها اأنت، ما هي النجاة، النجاة عند اهلل، دع اهلل 
ه��و ال��ذي يختار ل��ك النجاة، قد تك��ون جناتك فعاًل، ق��د تكون جناتك باأن ت�صت�ص��هد يف 

�صبيله، ما معنى جناتك هو: اأال يح�صل عليك �صيء!

ثقافي

ِه َوَفْتٌح َقِريٌب} من نتائج الصبر { َنْصٌر ِمَن الَلّ

الله تعالى يختار طريق النجاة للعاملني في سبيله
الشهيد القائد/ حسين بدر الدين الحوثي

اإن احلال��ة الت��ي ه��ي ظاه��رة يف النا�س، ي�س��دون بها من 
ر النا�س باهلل �سبحانه وتعالى،  يعمل يف �س��بيل اهلل، وهو يذِكّ
وبخط��ورة كبرية حمتملة م��ن جهة اهلل �س��بحانه وتعالى، 
فيم��ا اإذا ق�س��روا، خط��ورة كب��رية من جهة الع��دو، وعدو 
يعرف��ه النا�س، عدو كبري، واإمكانيات��ه كبرية، ياأتي ليقول: 
]ا�س��كت، م��ا لك دخ��ل[ ل يقول يا اأخي: ا�س��كت، هوؤلء 
الأمريكي��ون ه��م اأع��داء هلل، ورمب��ا اهلل مهلكه��م، اأو معذبهم 
عذاباً �سديدًا، هو ل يقول هذه على الأقل، هذا �سيكون منطقاً 

اأ�سهل من املنطق الذي يقدمونه.

يف حال��ة كهذه يرجع الإن�س��ان اإلى قاع��دة لديه معروفة: 
اأن��ه ل يعلم الغي��ب، اأن تعتقد باأنك اأنت جال�س، اأو اأنت مثاًل 
قمت ت�س��د عن عمل هو نهي عن ال�س��وء، وعندك كيف ميكن 
ْه ياأتي لك م�س��يبة لوحدك، الإن�س��ان ل يعرف تدبري اهلل،  اإَنّ
ل يع��رف كي��ف ميكن اأن ياأتي له اهلل، وم��ن اأين ياأتي له اهلل، 
ُ ِمْن َحْيُث مَلْ َيْحَت�ِس��ُبوا{ )احل�س��ر:  اهلل يق��ول: }َفاأََتاُهُم اهلَلّ
م��ن الآي��ة2( يف كثري من احل��الت التي يوؤاخ��ذ فيها نوعية 
من عباده يقول: }ِمْن َحْيُث مَلْ َيْحَت�ِس��ُبوا{، اأو يقول لنف�س 
من يتحركون لينهوا عن �س��وء يقولون: ]نحن اأمام خطورة 

كب��رية عام��ة، اإذًا ه��ي بالتاأكيد �س��تلحقنا ول��و نحن ناهني 
عن ال�س��وء؛ لأنه �س��يء عام، قد يعم �س��عباً بكله، �سروري 
ْيَنا  يلحقن��ا[، يج��ب اأن يفهموا باأن اهلل ق��ال هك��ذا: }َفاأَجْنَ

وِء{ )الأعراف: من الآية165(. اَلِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن ال�ُسّ
النج��اة اأي�س��اً ل ت�س��ع لها اأن��ت قائمة وت�س��فها اأنت، ما 
ه��ي النج��اة، النج��اة عن��د اهلل، دع اهلل هو ال��ذي يختار لك 
النجاة، قد تكون جناتك فعاًل، قد تكون جناتك باأن ت�ست�سهد 
يف �س��بيله، ما معنى جناتك هو: األ يح�س��ل عليك �سيء! قد 
تكون جناتك اأنت كاإن�س��ان، ك�س��خ�س معني يف اأن ت�ست�س��هد 

يف �س��بيله، رمب��ا اأنك لو مل يح�س��ل لك ه��ذا: اأن يختارك اهلل 
فت�ست�س��هد يف �سبيله، قد يح�س��ل �سيء اآخر يجعلك تتحول، 

ويف الأخري تهلك.
فالإن�س��ان يرتك الأمور هلل، ي�س��دق بوع��د اهلل، يثق باهلل، 
ول يق��دم خطة معينة هلل، يق��ول: ]اأنا اأريد اأن تكون النجاة 
على هذا النحو، اأريد اأن يكون ن�سرك على هذا النحو، اأريد 
اأن يكون تاأييدك على هذا النحو[ ل، الإن�س��ان ي�س��ِلّم اأمره 
هلل، ويثق باهلل، وي�س��دق بوعود اهلل، واهلل هو الذي يفعل ما 

يريد، وبالتاأكيد لن يختار لأوليائه اإل اأح�سن �سيء لهم.

��اِبِريَن{)البقرة: م��ن الآي��ة155( ب�س��ر  ��ِر ال�سَّ }َوَب�ِسّ
ال�س��ابرين، هذه الآية هذه العبارة تتكرر يف القراآن الكرمي 
ب�س��كل كب��ري ب��اأن النا���س عندم��ا ي�س��ربون يف �س��بيل اهلل 
فهناك ب�س��ارة هم موعودون بها هناك فرج اإلهي }َواأُْخَرى 
وَنَها{)ال�س��ف: م��ن الآي��ة13( بع��د م��ا ذك��ر اجلنة  ُبّ حُتِ
 ِ ٌر ِمَن اهلَلّ وَنَها َن�سْ ُبّ واملغفرة وتكفري ال�سيئات }َواأُْخَرى حُتِ
َوَفْتٌح َقِريٌب{)ال�س��ف: من الآية13( عادة ال�س��رب الإلهي 
اأن ي�س��رب الإن�سان يف �س��بيل اهلل هو ال�س��رب الوحيد الذي 
ياأتي بعده فرج واإذا مل ت�س��رب يف �سبيل اهلل ف�ست�سرب على 
قه��ر اأعدائك على ظلمهم لك على ا�س��تعبادهم لك على هتك 
عر�سك، ويكون هذا ال�سرب ل هلل ول يف �سبيله ول نهاية له 

ولي�س بعده فرج ل يح�سل بعده فرج اأبدًا.
اإذًا فالأف�س��ل لالإن�س��ان ه��ي نف���س الق�س��ية الأولى اأنت 
�س��تموت، اأف�س��ل لك اأن حتاول اأن تعمل يف جمال لتح�سل 
في��ه اأن ت�ست�س��هد يف �س��بيل اهلل واإل �س��تموت، األي���س هذا 
اأف�سل من اأن متوت اأف�سل لك اأن ت�سرب يف �سبيل اهلل من اأن 
ت�س��رب على الذلة والإهانة والقهر والعبودية وال�ستذلل 
وت�س��لط الأعداء، اأف�سل يل اأن اأ�سري اأنا ويكون الأعداء هم 
الذين ي�س��يحون مني، الذي اأ�سِرب اأف�سل من اأن اأكون اأنا 
الذي اأ�س��َرب والذي اأقهر واأذل واأ�س��يح اأنا وكل اأ�س��رتي 
وكل النا�س من حويل، األي�س هذا اأف�سل لك ت�سرب يف طريق 
اأنت فيها الذي ت�سرب وتوؤمل الآخر وتغي�س الآخر وتهزم 

الآخر؟ ول اأن تكون اأنت الذي ماذا؟ الآخر العدو هو الذي 
يقتح��م عليك بيتك هو الذي ينتهك عر�س��ك هو الذي ينهب 
اأموال��ك هو الذي يذلك ويقهرك، نحن نرى �س��ورا من هذه 

موجودة يف العراق ويف فل�سطني موؤ�سفة جدًا.
اإذًا هل هناك جديد بالن�س��بة لك عندما ت�س��رب يف �س��بيل 
اهلل اأو اأنه اأف�س��ل، اأف�سل اأن ت�سرب يف �سبيل اهلل هو ال�سرب 
ال��ذي هو يف مق��ام عزة ورفع��ة والآخر ي�س��يح منك، واإل 
�ست�س��رب يف وقت اأنت الذي ت�س��يح فقط والعدو ل ي�سيح 
من��ك اأن��ت الذي ت�س��يح اأن��ت بيتك دم��روه نهب��وه دخلوا 
يربطونك اأمام زوجتك ويقودونك اإلى ال�س��جن ويعذبونك 
يه��ود اأعداء م��ن اأ�س��د الأعداء، األ�س��ت اأنت الذي ت�س��يح 

لوح��دك؟ واأنت ت�س��رب يف �س��بيل اهلل اأنت جتع��ل الآخرين 
ي�س��يحون منك، اإذًا ما معناه باأنه ل بد اأن من�سي يف �سبيل 
اهلل ون�س��رب اأنن��ا اإذا مل نكن عل��ى هذا النحو �س��نعي�س يف 
حالة ا�س��تقرار و�س��عادة ول هو حا�س��ل علينا �س��يء؟ ل. 
�س��تجد اأن هذه احلالة اأف�س��ل، اأف�س��ل بكثري يف وقتها ويف 

غايتها ويف نتيجتها.

الدرس الثامن  والتاسع والعشرون – من 
دوس رمضان املبارك.
للسيد/ حسني بدر الدين احلوثي / رضوان اهلل عليه.

ما يجعل اجليل املتأخر امتدادًا 
للجيل املتقدں الثقافة

ُه َلَغُفوٌر َرِحيٌم{  َك َل�َس��ِريُع اْلِعَقاِب َواإَِنّ َلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َي�ُس��وُمُهْم �ُس��وَء اْلَعَذاِب اإَِنّ َرَبّ َك َلَيْبَعَثَنّ َعَلْيِهْم اإِ َن َرُبّ َذّ }َواإِْذ َتاأَ
)الأعراف:167(. اأي ق�س��ى �س��بحانه وتعالى باأنه على طول حياتهم، على طول تاريخهم، اأن يبعث عليهم، ول ن�س��تطيع 

اأن نقول باأن معناه يومياً اأو �سنوياً، يبعث هو متى ما اأراد ومتى ما �ساء.
ا َعَتْوا َعْن َما ُنُه��وا َعْنُه ُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوا  عندم��ا يق��ول يف هذه الآية: }اإَِلى َيْوِم اْلِقَياَم��ِة{ مع اأن اأولئك قد قال عنهم: }َفَلَمّ

ِقَرَدًة َخا�ِسِئنَي{ )الأعراف:166( اأمل ينتهوا، واأولئك الذين اعرت�سوا على من نهوا عن ال�سوء، اأمل ينتهوا اأي�ساً؟
هذه هي تعرب عن ق�سية خطرية جدًا، اأنه عندما يعترب املوجودين من بعد، الأجيال املوجودة من بعد، امتدادًا لأولئك 
يف روحيتهم، يف نظرتهم، امتدادًا يربر لهم � تقريباً � ما هم عليه، ما هو ال�سيء الذي يجعل الق�سية على هذا النحو، يجعل 
اجليل املتاأخر امتدادًا لالأول ما هي؟ لي�ست فقط مو�سوع الولدة، الثقافة، اأخطر �سيء على النا�س هي الثقافة اخلاطئة، 
فيمك��ن اأن يكون مثاًل اأبوك الأقرب، اأو جدك �س��اًل، واأنت ل ت�س��ري على نهجه، تعترب مهت��دي، وتعترب من املفلحني، ومن 
الناج��ني، وه��و جدك الأقرب، لكن من بينك وبينهم مئات ال�س��نني، اأو اآلف ال�س��نني، واأنت مت�س��ي عل��ى ثقافة هي امتداد 
لثقافته��م ه��م، امتداد لفرتاءاتهم، امتداد لتربيراتهم، امتداد لأهوائهم التي تتحول يف الأخري اإلى ثقافة، معنى هذا ماذا؟ 

�ستبقى الق�سية، وكاأنك هم، وكاأنك يف موقعهم.

  ال جناة للساكتني واملداهنني  ) احملايدين (
ا َكاُنوا  َخْذَن��ا اَلِّذيَن َظَلُموا ِبَع��َذاٍب َبِئي�ٍس مِبَ ��وِء َواأَ ْيَنا اَلِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن ال�ُسّ ��ُروا ِبِه اأَجْنَ ��ا َن�ُس��وا َما ُذِكّ }َفَلَمّ
َيْف�ُسُقوَن{ )الأعراف:165( هنا ل ياأتي عقوبة �ساملة، لكن اإذا كان الطرف الآخر هم على هذا النحو: }َيْنَهْوَن 
ْيَنا  ْيَنا{ مل يقل فاأجنينا الآخرين الذين مل يفعلوا هذا، وهم �س��اكتون هناك، ل، }َفاأَجْنَ ��وِء{ }َفاأَجْنَ َعِن ال�ُسّ
��وِء{ هوؤلء هم الذين �س��ينجون، اأما الآخرون الذين يعملون العمل املنكر، وال�ساكتني،  اَلِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن ال�ُسّ
ا َكاُنوا َيْف�ُس��ُقوَن{  اأو املداهن��ني، فهوؤلء قد يكون م�س��ريهم واح��د.. }َواأََخْذَنا اَلِّذيَن َظَلُموا ِبَعَذاٍب َبِئي�ٍس مِبَ
وهذا ال�س��يء مما يكون داخل الأمم، وهذا من رحمة اهلل �س��بحانه وتعالى، من رحمته، لي�س��ت ت�سرفاته مثل 
ت�س��رفات الأمريكيني، نراهم مثاًل قد يكون واحد من منطق��ة ويداهمون املنطقة كلها، يداهمونهم كلهم هكذا. 
اهلل �سبحانه وتعالى يوؤاخذ العا�سني فقط، والعا�سون هم نوعان، من يعملون املع�سية، ومن ي�سكتون عنها، 

ينجي الذين ينهون عن ال�سوء.. 
اإذًا فهذه تعطي النا�س قاعدة: � لأن اهلل �سبحانه وتعالى، هو اهلل الذي ل اإله اإل هو، احلي القيوم، ما يزال 
حياً قيوماً، مدبر ل�س��ئون ال�س��موات والأر�س، ما تزال �س��ننه يف عباده قائمة � اأن ال�س��يء الذي يجعل النا�س 
يخاف��ون عل��ى اأنف�س��هم، عندما يرون اأن هن��اك منكرات، وهم يف نف�س الوقت �س��اكتني على اأ�س��ا�س اأنه ماذا؟ 
خائف اأنه ل يقول �س��يئاً، اأو يتكلم، اأو يكون له موقف منها، يلحقه �س��يء ي�س��ربه، ل، يجب اأن تخاف من اهلل 
�س��بحانه وتعالى، من هذه ال�س��نة: اأنك اإذا مل تتحرك قد ت�س��رب، اأن ال�سيء الذي هو جناة لك هو: اأن تنهى 

عن ال�سوء.
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  ال��������ت��������وج��������ي��������ه��������ات اإلل���������ه���������ي���������ة أول�������������������ى ب����������االت����������ب����������اع ق��������ب��������ل ك�����������ل أح��������د

جهنم  إل��ى  بصاحبه  ينتهي  اإللهية  للتعاليم  املخالف  األع��م��ى  االت��ب��اع 

  امل����������واق����������ف  واألح�������������������داث ت�����غ�����رب�����ل ال��������ن��������اس وت�����ك�����ش�����ف واق����ع����ه����م

ُ اَلِّذيَن َجاَهُدوْا  ُكوْا َوَلَّ��ا َيْعَلِم اهلَلّ ن ُتْتَ ��ْبُتْم اأَ {اأَْم َح�صِ
ِمنُك��ْم} وما اأعظم هذه االآية وما اأهمها. نحن نقول لكل 
التخاذل��ن ع��ن اجلهاد يف �ص��بيل اهلل ولكل م��ن لهم مواقف 
�ص��يئة مثبط، خمذل، �ص��اد عن اجلهاد يف �ص��بيل اهلل لو مل يكن 

لكم اإال هذه االآية لكانت كافية.

اهلل ج��ل �س��اأنه حدد لنا كم�س��لمني وقدم 
لن��ا ال�س��وابط املهم��ة لالإتب��اع فق��ال: ﴿
ِبُعوْا  ُكْم َوَل َتَتّ ِبّ ن َرّ ِبُعوْا َما اأُنِزَل اإَِلْيُكم ِمّ اَتّ
��ُروَن﴿  َتَذَكّ ��ا  َمّ َقِلي��اًل  اأَْوِلَي��اء  ِم��ن ُدوِن��ِه 
]الأعراف:3[ التوجيهات التي ت�سمنها 
كتاب اهلل هي توجيهات ِمن َمن؟ من رِبّك.. 
م��ن رِبّك.. قب��ل قائدك، قبل رئي�س��ك، قبل 
رئي���س حزب��ك، قبل �س��يخك، قب��ل عاملك، 
قبل اأي م�س��مى اأو عن��وان اآخر، هذا فوق 

ك��م مالِكك��م مربيك��م الذي  كل ذل��ك م��ن رِبّ
اأنت��م مربوب��ون ل��ه، عبي��د له، م�س��ريكم 
اإلي��ه، �سيحا�س��بكم، �س��يجازيكم، لك��م به 
�رتباط وثيق و�س��لة قبل كل �س��لة، �أنتم 
عبي��ده، ل جتعلوا اآخرين من دونه بعيدًا 
ع��ن توجيهاته فيما يخالف��ه، فيما يخالف 
ُكْم  ِبّ ن َرّ ِبُعوْا َما اأُن��ِزَل اإَِلْيُكم ِمّ منهجه،﴿ اَتّ
��ا  ِبُع��وْا ِم��ن ُدوِن��ِه اأَْوِلَي��اء َقِلي��اًل َمّ َوَل َتَتّ

ُروَن﴿]الأعراف:3[. َتَذكَّ

يقول �س��بحانه وتعالى:﴿ َوَه���َذا ِكَتاٌب 
ُق��وْا َلَعَلُّك��ْم  ِبُع��وُه َواَتّ اأَنَزْلَن��اُه ُمَب��اَرٌك َفاَتّ
اهلل،  كت��اب  ُتْرَحُموَن﴿]الأنع��ام:155[ 
كت��اب اهلل، اأنزل��ه اهلل لأن نتبع��ه، لنتبع��ه 
ونتم�سك به، ون�سري على �سوء توجيهاته 
الآخ��رون  لن��ا  يق��دم  ف��ال  وتعليمات��ه، 
لن��ا  ويبن��ون  واأف��كار  وروؤى  ت�س��ورات 
وح��روب  وع��داوات  وولءات  مواق��ف 
وهائل��ة  كب��رية  واأم��ور  للدم��اء  و�س��فك 

ومدمرة لإميان الإن�سان ومل�ستقبله مع اهلل 
�سبحانه وتعالى بعيدًا عن القراآن الكرمي.

يج��ب اأن نح��ذر، اأن نتق��ي اهلل، ﴿َوَه�َذا 
ُق��وْا  ِبُع��وُه َواَتّ نَزْلَن��اُه ُمَب��اَرٌك َفاَتّ ِكَت��اٌب اأَ
]الأنع��ام:155[  ُتْرَحُم��وَن﴿  َلَعَلُّك��ْم 
اإذا اأردمت الرحم��ة م��ن اهلل فه��ي مرهون��ة 
باتباعكم له��ذا الكتاب، فالطاع��ة العمياء 
والتبعية العمياء �س��من روابط �سيا�سية 
اأو رواب��ط قبلي��ة اأو رواب��ط اأُ�س��رية اأو 

روابط اقت�س��ادية هي خط��اأ.. خطاأ يجب 
اأن يحذرها جمتمعنا امل�سلم، واأن ي�ستنري 
بالف��نت  للناعق��ني  ي�س��مع  ول  اهلل  بن��ور 
الباط��ل،  ينا�س��رون  الذي��ن  وامل�س��لني 
�س��وا بالدين  منته��ى اأمره��م حتى ل��و تلَبّ
لك��ن  الدين��ي  اخلط��اب  ا�س��تخدموا  ل��و 
منتهى اأمرهم ل�س��الح الطغ��اة والظاملني 
واجلباب��رة وامل�س��تكربين. ل ينبغ��ي اأن 

ينخدع بهم جمتمعنا امل�سلم.

القول 
السديد

السيد / عبدالملك بدر الدين الحوثي

ُ اَلِّذيَن  ُكوْا َومَلَّا َيْعَلِم اهلَلّ هنا يقول اهلل �س��بحانه وتعالى: }اأَْم َح�ِسْبُتْم اأَن ُترْتَ
ِ َوَل َر�ُس��وِلِه َوَل امْلُوؤِْمِننَي َوِليَجًة{،  َجاَه��ُدوْا ِمنُك��ْم َومَلْ َيَتِّخُذوْا ِم��ن ُدوِن اهلَلّ
ُكوْا{ هكذا من دون مواقف وم�سئوليات تك�سف حقيقتكم  }اأَْم َح�ِس��ْبُتْم اأَن ُترْتَ
فيت�س��ح من ه��و فعاًل موؤمن و�س��ادق مع اهلل �س��بحانه وتعالى، وي�س��تجيب 
هلل �س��بحانه وتعال��ى ممن هو �س��عيف الإمي��ان، ومرتدد يف �س��دق وعود اهلل 

�سبحانه وتعالى.
ُكوْا{ ل ميكن ل ميكن اأن ترتكوا هكذا، �سّنة اهلل �سبحانه  ن ُترْتَ }اأَْم َح�ِسْبُتْم اأَ
ُ ِلَيَذَر امْلُوؤِْمِننَي َعَلى  ا َكاَن اهلَلّ وتعالى قائمة على اأ�سا�س ك�سف واقع عباده، }َمّ
ِيِّب{ )اآل عمران:179(، ومن اأهم ما  ِبيَث ِمَن الَطّ يَز اخْلَ َم��اآ اأَنُتْم َعَلْيِه َحَتَّى مَيِ

يك�سف حقيقة الإن�سان يف اإميانه و�سدقه مع اهلل هي امل�سئولية اجلهادية.
اأم��ام الأح��داث اأم��ام املتغريات اأم��ام الأخط��ار عندما يكون هن��اك اأحداث 
ومواق��ف البع�س يهتز اإميانه��م فيظهر تهربهم من امل�س��ئولية، معناه هنا اأن 
اهلل ل��ن يرتك النا�س اأبدًا من دون اأن يك�س��ف حقيقة واقعهم حتى يت�س��ح من 
ي�س��تجيب هلل ويتحرك يف اإطار امل�سئولية اجلهادية �سادقاً مع اهلل، موقفه مع 

اهلل وهلل ويف �سبيل اهلل، و�سادق يف ولئه.

ُ اَلِّذي��َن َجاَه��ُدوْا  ُك��وْا َومَلَّ��ا َيْعَل��ِم اهلَلّ ن ُترْتَ وله��ذا ق��ال هن��ا: }اأَْم َح�ِس��ْبُتْم اأَ
ِمنُك��ْم{ لبد من خالل الأحداث حتى من خالل حرك��ة الأعداء حركة الأعداء 
وعدوانيته��م، واملواق��ف اأو الوقائع والأح��داث التي تفر���س اأن يكون هناك 
موق��ف، اأن يك��ون هن��اك حت��رك، تفر���س اأن يك��ون هن��اك جهاد، يت�س��ح من 
�س��يجاهد وم��ن ل��ن يجاهد، م��ن مل يجاه��د. من �س��يكون موقفهم تن�س��اًل عن 
امل�س��ئولية وتهرباً عن اجلهاد وتخاذًل ممن �سي�ستجيب هلل، وي�سدق مع اهلل، 

ويتحرك يف �سبيل اهلل.
ُ اَلِّذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم{ وما اأعظم هذه  ُكوْا َومَلَّا َيْعَلِم اهلَلّ }اأَْم َح�ِس��ْبُتْم اأَن ُترْتَ
الآية وما اأهمها. نحن نقول لكل املتخاذلني عن اجلهاد يف �س��بيل اهلل ولكل من 
لهم مواقف �س��يئة مثبط، خمذل، �س��اد عن اجلهاد يف �سبيل اهلل لو مل يكن لكم 
اإل هذه الآية لكانت كافية، ا�س��تحوا من اهلل، ا�س��تحوا من اهلل، ل ميكن لأحد 
اأن ي��ربر موقفه يف ال�س��د عن �س��بيل اهلل، ويف اأن يكون دائم��اً يتحرك للتثبيط 

والتخذيل للنا�س عن اجلهاد يف �سبيل اهلل.
ِ َوَل َر�ُس��وِلِه  ُ اَلِّذيَن َجاَهُدوْا ِمنُك��ْم َومَلْ َيَتِّخُذوْا ِمن ُدوِن اهلَلّ }َومَلَّ��ا َيْعَل��ِم اهلَلّ
َوَل امْلُوؤِْمِن��نَي َوِليَج��ًة{ اختبار للنا�س جتاه اجلهاد يف �س��بيل اهلل ويف ولئهم، 

ويف ولئهم، من �سي�سدق مع اهلل، من �سيكون ولءه وموقفه املنا�سر واملوؤيد 
ومعيته مع اهلل ومع ر�سوله ومع املوؤمنني، ومن �سيكون له ارتباطات اأخرى، 
ولءات اأخ��رى، ولءات خ��ارج املوؤمن��ني، خارج خط اهلل �س��بحانه وتعالى، 

ولءات مع اأولئك لأولئك الذين هم اأعداء لالإ�سالم وامل�سلمني اأو لأوليائهم.
�لبع�ض و�قعه ل يعطيه �لفر�س��ة ول يتيح له �أن يكون على �رتباط مبا�سر 
م��ع اأمري��كا؛ لكنه يرتبط مب��ن يوالون اأمري��كا، يرتبط به��م يف نهجهم املوايل 

لأمريكا، يف طريقتهم القائمة على العمالة لأمريكا واإ�سرائيل.
ونح��ن نلح��ظ فعاًل يف كل ع�س��ر يف كل زمن ياأتي من الأح��داث واملتغريات 
واملواق��ف ما تك�س��ف احلقيقة وم��ا يتبني بها واقع املنتمني اإل��ى الإميان، من 
يعتربون اأنف�س��هم موؤمنني، تاأتي هذه �س��ّنة من اهلل، هذه �س��ّنة من �س��ن اهلل، 
اأحداث ومواقف ومتغريات يتبني بها من �سيجاهد ويبقى ولءه هلل ولر�سوله 
وللموؤمنني، ومن لن يجاهد ويكون له ارتباطات اأو عالقات اأو ولءات هنا اأو 

هناك مع الكافرين مبا�سرة اأو مع من يوالون الكافرين.
ا َتْعَمُلوَن{ اهلل خبري مبا تعملون؛ ولذلك يف �سنته اأن يك�سف  ُ َخِبرٌي مِبَ }َواهلَلّ

يف الواقع العملي يف الواقع العملي ما يبني حقيقة كل اإن�سان. 

الفو�سى يف التباع كارثة على الإن�سان، ويوم القيامة 
حينم��ا يك��ون الإن�س��ان يف موق��ف ال�س��وؤال واحل�س��اب 
واجل��زاء يرى كم كانت خ�س��ارته كب��رية، عندما كان يف 
واق��ع احلياة يعي�س حالة الفو�س��ى اأو حتكمه موؤثرات 

وروابط معينة فاتبع على اأ�سا�سها من خ�سر باتباعهم.
ا�ِس َمن َيَتِّخُذ ِمن  يقول اهلل �سبحانه وتعالى: ﴿َوِمَن الَنّ
ِ﴿ ]البقرة::165[  وَنُهْم َكُح��ِبّ اهلَلّ ُدوِن اهلِل اأَن��َدادًا ُيِحُبّ
تن�س��اأ رواب��ط قوي��ة وعالق��ات كب��رية وحمبة �س��ديدة 
يناق���س  وفيم��ا  بعي��دًا  وطاعته��م  اتباعه��م  فيوؤث��رون 
ويخال��ف كت��اب اهلل وتعليم��ات اهلل �س��بحانه وتعالى ﴿

��ا هلِل َوَل��ْو  �َس��ُدّ ُحًبّ وَنُه��ْم َكُح��ِبّ اهلِل َواَلِّذي��َن اآَمُن��وْا اأَ ُيِحُبّ
َة هلِل َجِميعاً  َنّ الُقَوّ َيَرى اَلِّذي��َن َظَلُموْا اإِْذ َيَرْوَن الَع��َذاَب اأَ
ِبُعوْا ِمَن اَلِّذيَن  اأَ اَلِّذي��َن اُتّ َواأََنّ اهلَل �َس��ِديُد الَع��َذاِب اإِْذ َترَبَّ
الأَ�ْس��َباُب﴿  ِبِه��ُم  َع��ْت  َوَتَقَطّ الَع��َذاَب  َوَراأَُوْا  َبُع��وْا  اَتّ
راأى  الع��ذاب،  راأى  عندم��ا  ]البق��رة:166-155[. 
نتيج��ة الطاع��ة العمي��اء والتباع الأعمى فيم��ا يناق�س 
الق��راآن الكرمي، فيما يبعد عن اهلل تاأثرًا بعوامل مادية اأو 
طمع اأو انبهار بقوة مادية واإمكانيات اأو باأي �س��يء من 
العوام��ل املوؤث��رة، يندم حينما يرى عذاب اهلل ال�س��ديد، 
ي��رى باأ�س اهلل، وقوة اهلل القاهرة، وجربوت اهلل الذي ل 

ي�ساويه �سيء ول يعادله �سيء.. واأولئك الذين نا�سرهم 
عل��ى باطل، وق��ف معهم يف ظل��م، قاتل معه��م يف طغيان 
وعدوان، نا�س��رهم بل�س��انه اأو ب�س��الحه اأو مباله، وقف 
معهم يف �سفهم فيما هم عليه من باطل اأو عدوان اأو ظلم، 
يت��ربوؤون من��ه ول ينفعون��ه ول يقفون مع��ه يف املوقف 
الأ�س��د خط��ورة الذي هو يف اأم�ِسّ احلاج��ة اإلى اأن يقفوا 
مع��ه، وقف معه��م يف مواق��ف الباطل يف حال��ة العدوان 
لقاء �س��يء من حط��ام الدنيا اأو لقاء روابط �سيا�س��ية اأو 
لق��اء رواب��ط قبلي��ة اأو م��ا �س��ابه فخذلوه وه��و يف اأم�س 
احلاج��ة اإلى من يقف معه وترباأوا منه فكانت ح�س��رته 

كب��رية وهو يرى اأن��ه هلك من اأجلهم، �س��قي من اأجلهم، 
خ�س��ر الدنيا والآخرة من اأجلهم، خ�سر نف�سه وم�ستقبله 

الأبدي الدائم من اأجلهم، فيمتلئ باحل�سرات كذلك.
اأَ ِمْنُهْم  ًة َفَنَت��رَبَّ َبُع��وْا َل��ْو اأََنّ َلَنا َك��َرّ ﴿ َوَق��اَل اَلِّذي��َن اَتّ
لن��ا  ميك��ن  فل��و  ِمَنّا﴿]البق��رة:167[،  وْا  وؤُ َت��رَبَّ َكَم��ا 
الع��ودة اإل��ى الدني��ا جم��ددًا فيكون��وا ه��م بحاج��ة اإلى 
اأن نن�س��رهم فيطلب��ون من��ا اأن نقف معهم فنت��رباأ منهم 
ونخذله��م كم��ا خذلون��ا الآن كم��ا ت��رباأوا من��ا﴿ َكَذِل��َك 
ُيِريِهُم اهللُ اأَْعَماَلُهْم َح�َس��َراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهم ِبَخاِرِجنَي ِمَن 

اِر﴿]البقرة:167[. الَنّ
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بقلم/ عبداهلل السقاف
�س��رواح قلعه ال�سمود اليمني ها هي تنهي احالم الغزاة 
واملنافق��ني فيها وعلى ترابه��ا وجبالها حتطمت اآليات العدو  
وا�سبحت كال�سرمي وجترع مرارة اخل�سران والذل والهوان 
بف�سل اهلل تعالى ثم ب�س��مود وثبات الأبطال وحنكة القيادة 

فيها. 
لقد حتولت �س��رواح اإلى مق��ربة جماعيه جلحافل الغزاة 
واملرتزقة الذين تطاولوا عليها خالل ال4 ال�سنوات املا�سية 
وبقدرة قادر حتول و�س��عها من الدفاع اإلى الهجوم كل ذلك 
مل ي��اأِت م��ن فراغ ب��ل عرب حترك متوا�س��ل من قب��ل القيادة 
فيه��ا ممثله بابن ماأرب ورجلها الأول اللواء /مبارك امل�س��ن 
الزاي��دي قائ��د املنطق��ة الع�س��كرية الثالثة وع�س��و املجل�س 
ال�سيا�س��ي الأعل��ى  والذي اأثب��ت للعدو قبل ال�س��ديق كيف 
يك��ون القادة الع�س��كريون،، متى يتحرك��ون ومتى يباغتون 
الع��دو وي�س��لون حركته ويقلب��ون الطاولة علي��ه ويغريون 
موازي��ن احلرب ل�س��الح ابط��ال اجلي�س واللجان ال�س��عبية 

خالل �ساعات فقط. 
ما حدث يف �سرواح من تطهري وا�ستعادة م�ساحه 34 كيلو 
مرت مربع خالل اليام املا�س��ية لي�س بالأمر ال�سهل بل تدخل 
اإله��ي ع��رب اإدارة حكيم��ه ل�س��ري املعركة الغ��ري متكافئة من 
حيث العدة والعتاد فمن يدير املعركة يف �س��رواح ا�س��تطاع 

خالل ال�س��نني ال4 املا�س��ية انهاك العدو وا�س��تنزافه و�س��ل 
حركته ب�سكل كبري جدًا وحينها بات و�سعه يح�سد عليه ومل 
يعد امامه �س��وى الفرار من ار�س املعركة رغم ما ميتلك من 
تر�س��انة ع�سكرية هائلة تتمثل بتحالف يتكون من عدة دول ، 
اإل اأن كل ذلك مل يجِد نفعاً امام باأ�س اهلل وجربوته على اأيدي 
رج��ال مل يخافوا يف اهلل لومة لئم انطلقوا كالإع�س��ار املدمر 
لتجريع من باعوا الر�س والعر�س هزائم نكرى �سي�س��جلها 

التاريخ عرب الجيال. 
نعم هذه �س��رواح التاريخ واحل�س��ارة �سرواح ال�سمود 
الثب��ات  �س��رواح  والرجول��ة  الإب��اء  �س��رواح  والب�س��الة 
والنت�س��ار �س��رواح الت��ي �س��ن عليه��ا العدو اأك��رث من 25 
األ��ف غارة من اجل اإركاعها واإخ�س��اعها �س��رواح التي دمر 
فيها العدو ال�س��جر واحلجر وكل مناح��ي احلياة اإل اأنها مل 
ت�ست�س��لم ب��ل هاهي اليوم جت��دد التاأكيد اأنها لن ت�س��مح لأي 

مرتزق وعميل لتدني�س ترابها مهما كانت الت�سحيات.
�س��الم عل��ى �س��رواح مبجاهديه��ا الأبط��ال حم��اة الدين 
والأر���س والكرام��ة من كان��ت ولزالت و�س��تبقى كابو�س��اً 
يق�س م�س��اجع من فكر اأو حاول اأو �سولت له نف�سه امل�سا�س 
به��ا والق��رتاب منه��ا من اج��ل احتالله��ا وتدني���س ترابها ، 
والف �س��الم وملي��ون حتي��ة للمرابطني يف وديانه��ا وجبالها 
اأمل امل�ست�س��عفني يف هذه الأر�س من رجال اجلي�س واللجان 

ال�سعبية.

كتب/منصر الهذيلي
�س��ورة من جبهات اليمن. �س��ورة جتّلي الأق�سى. اأق�سى 
املكابدة واأق�س��ى الرادة والت�س��ميم واأق�سى امللحمة. يبدو 
اأّن قدر ال�س��عوب اأن تبلغ هذا الأق�س��ى اأو احلّد. بعده عبور 
اإلى ال�س��فة الأخرى عزا وكرامة ومنعة وا�س��تقالل. �س��يذكر 
املوؤرخ��ون جي��ال بع��د جي��ل اأّن اليمني��ني بزمن ه��وان عربي 
وا�س��تكانة وخ�س��وع خّط��وا طريق��ا حف��روه باأمله��م ودمه��م 
وانت�سروا ومّثلوا معجزة..  اهلل وحده يعلم تداعيات ونتائج 
ه��ذا الن�س��ر وفعل��ه يف اجلغرافي��ا العربي��ة واأث��ره يف الذهن 
واإعادة ت�س��كيله للوعي ال�سيا�س��ي. يحّب اهلل دائم��ا اأن يرينا 
ويفهمنا كيف اأّن ال�س��عيف يتحّول به قويا ل يقهر واأّن املزهّو 
بقّوته امل�س��تغني عن اهلل �سعيف هنّي. تاأملوا املعنى الذي يف 

العينني. اإنه من التجّلي واإّنه اعالن ن�سر.

صرواح الثبات واالنتصار 

اليمـن جبهـات  مـن  صـورة 

سـي إتــش فـــور!
ا�س��تيقظ ال�س��باح يف �س��عدة لُيقبَل 
والت��ي  املن��رية،  الوج��وه  اأ�س��حاب 
��َحر، مل  اأ�س��رقت بن��ور ربه��ا قبي��ل ال�َسّ
اأيقظ��وه، ومل  لكنه��م  الفج��ر  يوقظه��م 
يزره��م ال�س��باح اإل��ى مراقده��م لكنهم 
اليوم��ي  برناجمه��م  اأنه��وا  �س��بقوه.. 
بتالوة القراآن وذكر الرحمن، وال�سالة 
واآل��ه  الأن��ام،  خ��ري  عل��ى  وال�س��الم 

الطاهرين الكرام..
يف  كعادت��ه  ب��ارًدا  ال�س��باُح  وكاَن 
دي�سمرب..واأ�س��رقِت  �س��هر  اأواخ��ر 
ال�سم�ُس ب�س��عاٍع ذهبي؛ي�سارُع اأمواَج 
ال��ربد القا�س��ية، ويت�س��لل اإل��ى عي��ون 
اأحدُه��م يحم��ل  البني��ة،  امل�ستب�س��رين 
اتها، ويحرك �سفتيه،  م�س��بحة يقلب حَبّ
واآخ��ر قري��ٌب من��ه يحل��ق بعيني��ه يف 
ال�س��ماء م��ن خالل منظاٍر �س��غري، جاء 
ب��ه م��ن ع�س��ري، يف اإح��دى القتحامات 

امل�سددة.. 
-اإنه��ا ج��رادة كبرية..اإنه��ا جرادة 

كبرية
تردد �س��وت املجاه��د يف اأذن رفيقه، 
فاأدخ��ل م�س��بحته يف عنقه، واقرتب من 

زميله لي�سمعه يردد ثانيًة:
-خذ املنظار وانظر هناك..

اأجابه �ساحبه:
-اإين اأراها بدون منظار..اإنها هناك..

واأ�س��ار له باجتاه ال�س��مال..واأخرج 
هاتفه ال�سغري وهاَتَف اأحدُهم، ونقَل له 

بع�س الأرقام ..
ومل تك��د الدقيق��ة تط��وي موؤ�س��رها، 

ع��ن  الغط��اء  الأ�س��بال  اأزاَح  حت��ى 
ف�س��ي.. بجلب��اٍب  املتدث��ر  ال�س��اروخ 
وقَف خلفه اأحَد الأ�س��باِل ، واأدار عجلة 
الت�س��ويب على اأرق��اٍم دقيقة وكثرية، 
فيم��ا يقف اآخٌر على مقرب��ٍة منه؛ يحدد 
بجهاٍز �سغري؛�س��رعة وم�سار الطائرة، 
وي�س��رد اأرقاًم��ا اأخ��رى، فيدي��ر زميله 

العجلة بطريقٍة اأدق...
كان��ت ال�س��اعة ت�س��ري اإلى ال�س��ابعة 
والربع �سباًحا.. هم�َس اأحدهم ب�سوٍت 

خا�سع وقال: ب�سم اهلل..ب�سم اهلل
وانطلق ال�س��اروخ ي�س��ق الف�س��اء، 
�س��اعًدا من اأر�س الكرم��اء، نحو اأعايل 

العلياء، تارًكا خلفه دخانا ف�سيا..
الطائ��رة؛  م��ن  ال�س��اروخ  اق��رتب 
فراوغت، ومتايلت باأجنحتها الطويلة، 
م�س��ارها..لكَنّ  تغي��ري  وحاول��ت 
ال�س��اروخ يحمُل يف اأح�س��ائه اللم�سات 
الرباني��ة، واحلكم��ة اليماني��ة، واأخ��َذ 
يتل��وى خلفه��ا كثعب��اٍن جائ��ع، يالحق 

فاأًرا مذعورا..
وم��ا ه��ي اإل ث��واٍن مع��دودة؛ حتى 
غر���س اليم��اين اأنيابه احل��ادة، يف بطِن 
الطائ��رة اململوءة بالقناب��ل العنقودية 
اجل��و،  يف  حمولته��ا  ففج��ر  املحرم��ة؛ 
واأجربها عل��ى الركوع، ومتري��غ اأنفها 

ال�سامخ يف رمال �سعدة الغراء..
اأرغمها على تقبيل الأر�س الطاهرة، 
والنحن��اء ببقاي��ا اأع�س��ائها املرتهل��ة 

اأمام اأطفال املحافظة ال�سامدة.. 
�سقطت الطائرة تاركة اأحد اأجنحتها 

يحرتق، فيم��ا يعتلي الأطف��ال جناحها 
الآخر، لقد �س��قطت بعد اأن كانت تنوي 

�إ�سقاط مئات �لقنابل..
كانت مت��د جناحيها بط��ول 18 مرًتا 
يف ال�س��ماء؛ لتجد نف�س��ها بع��د حلظات 
ممددة منكم�سة حتت اأقدام الب�سطاء..

دقائ��ق  غ�س��ون  يف  وزنه��ا  اح��رتق 
ومل يع��د يتبقى من الطن والن�س��ف اإل 

الن�سف..
لتحال��ف  نداءاته��ا  اآخ��ر  كان��ت 
الأ�س��رار؛ ُتبث من خالل قناة امل�سرية 
مبا�س��رًة وعلى الهواء، وكانت األ�س��نة 
الله��ب املت�س��اعدة ه��ي اأبلغ الر�س��ائل 
للُمر�ِسلني..  حمل الأ�سبال بقية حطامها 
امل�س��تعل املتهال��ك ف��وق الأطق��م، ول 
اأدري كم �س��َبّت اأع��ني املالكني من دمٍع 
ح��ار ونحي��ٍب م�س��تعر يف تل��ك اللحظة 
الطائ��رة،  احرتق��ِت  احلا�س��مة... 
لتحرتَق معها قل��وب املعتدين، واأنف�س 

املرتب�سني، واأكباُد املُ�سنعني..
احرتق��ت الطائرة احلديثة املتطورة 
يف اأر�س �س��عدة التي اأ�س��بعوها ق�سًفا 

ون�سًفا واإحراقا..
احرتق��ت الطائرة لُتخربن��ا اأن ُهناَك 
رجال ُيفاج��وؤون العامَل رغَم احل�س��ار 

والدمار..
وال�س��ماء  الأر���س  بحج��م  حتي��ة 
لرجالنا الأطهار يف الت�س��نيع والإعداد 

والت�سديد واملدد..
ويا ُت��رى ماذا يخب��ئ القائد ورجاله 

العظماء؛ من باأ�ٍس و�سدة لالأعداء.

د. مصباح الهمداني

■  املنتجات اإلسرائيلية في األسواق 
العربية:

� دخ��ول ب�س��ائع ومنتج��ات اإ�س��رائيلية اإلى 
الكثري م��ن الدول العربية والإ�س��المية كان لها 

عدة اأ�سباب:
� ال�س��غط الأمريك��ي عل��ى ال��دول العربي��ة 

والإ�سالمية.
� التطبي��ع ال�س��ري والعلن��ي لبع���س ال��دول 

الكيان  من  العربية 
الغا�سب.

ط��رف  وج��ود   �
يتبني ت�سدير  ثالث 
وت�س��ويق املنتجات 

ال�سهيونية.
■ بعض 

الشركات 
واألطراف 

التي تصدر املنتجات اإلسرائيلية:
1� �س��ركة بري�س��ل ومالكه��ا الكولوني��ل )طوف 

عيني( لبناين الأ�سل.
2 � تق��وم اإ�س��رائيل بك��راء بواخ��ر حتم��ل عل��م 

)باناما ( لت�سدير منتجاتها اإلى الدول العربية.
3� عرب بع�س الدول مثل قرب�س وهولندا اللتني 

ت�سنفان ال�سحنات على انها حملية.

4� ميتلك الكيان ال�س��هيوين ع�س��رات ال�س��ركات 
وامل�س��انع يف اململك��ة الأردنية.. وت�س��وق وتباع 

با�سم "�سنع يف الأردن"
الصادرات الصهيونية إلى بعض 

الدول العربية واإلسالمية:
1� جتهي��زات زراعي��ة مث��ل معدات ال��ري التي 
حتتل اإ�س��رائيل فيها املوق��ع الأول عامليا كاأدوات 

الري بالتقطري.
ت  ح��ا للقا 2�ا
احليواني��ة � البذور 

� املبيدات.
الدول العربية 

واإلسالمية 
التي تصل 

إليها املنتجات 
اإلسرائيلية:

جميع الدول العربية والإ�س��المية ما عدا اإيران 
��سوريا � لبنان.

كيف متيز املنتج الصهيوني:
� ورد يف قوائم املقاطعة العربية والفل�س��طينية 
اأن الباركود املخ�س���س يف اأغل��ب منتجات الكيان 
ال�س��هيوين هو ال��ذي يبداأ بالرق��م "729" ول يهم 
بقي��ة الرقم فالعربة بالثالثة الأرقام التي يبداأ بها 

من الي�سار.  كما يف ال�سورة

املقــاطـعـــة:


