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اإلمارات 
جتّر هزائمها في اليمن وتدين نفسها 
بـ 130 ألف غارة ونصف مليون ساعة 

حتليق وجتنيد 200 ألف مرتزق

 عملية البنيان املرصوص .. 
طي�ران الع�دوان يش�ن أكث�ر م�ن 87 غ�ارة عل�ى ع�دد م�ن 
احملافظات.. ويواصل اس�تهداف املواطنني األبرياء بالقصف 
املديري�ات احلدودي�ة ومدين�ة احلدي�دة الصاروخ�ي ف�ي 

مدير مكتب الرئاسة يؤكد اهتماں القيادة الثورية والسياسية باحلديدة والساحل الغربي
قدرات العدو التجسسية تتهاوى.. إسقاط 10 طائرات جتسسية خالل 40 يوں
■ تدميــــــر أكثــــــر من خمس آليــــــات ومدرعات فــــــي جبهات جنران وعســــــير وجيــــــزان بعمليــــــات متنوعة
■ كمائ������ن نوعي������ة وعمليات إغ������ارة على مواقع اخلونة ف������ي تعز والبيضاء ومصرع العش������رات منهم

ضمن مسارات عملية البنيان املرصوص تطهير جبل صلب االستراتيجي مبأرب  ومنطقة العقبة باجلوف

عظمة التأييد اإللهي والروحية اإلميانية 
لدى املجاهدين صنعت النصر

نصر إلهي غير قواعد املعركة وأدخل العدوان ومرتزقته في أكبر هزمية استراتيجية
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لق��اء  احلدي��دة،  مبحافظ��ة  عق��د 
برئا�سة مدير مكتب رئا�سة اجلمهورية 
احم��د حامد، �سم نائب رئي�س الوزراء 
ل�س��وؤون اخلدم��ات والتنمي��ة الدكتور 
ح�سني مقبويل وقائد املنطقة الع�سكرية 

اخلام�سة اللواء يو�سف املداين.
ويف اللق��اء اأكد مدي��ر مكتب الرئا�سة 
واملجل���س  الث��ورة  قائ��د  اهتم��ام 
ال�سيا�س��ي الأعل��ى مبحافظة احلديدة 
ومناط��ق ال�ساحل الغرب��ي، خا�سة يف 
ظ��ل الظ��روف ال�ستثنائي��ة الت��ي متر 
به��ا الب��اد ج��راء ا�ستم��رار الع��دوان 

واحل�سار.
واأ�سار اإل��ى التوجيهات العليا ب�ساأن 
ت�سكي��ل جلن��ة برئا�س��ة نائ��ب رئي���س 
ال��وزراء ل�س��وؤون اخلدم��ات وعدد من 
ال��وزراء لتوفري احتياج��ات املحافظة 
م��ن امل�ساريع اخلدمي��ة والتنموية مبا 

ي�سه��م يف تق��دمي اخلدم��ات للمواطنني 
املعي�سي��ة  اأو�ساعه��م  وحت�س��ني 

والتخفيف من معاناتهم  الإن�سانية .
ال��وزراء  رئي���س  نائ��ب  اأك��د  فيم��ا 
ل�س��وؤون اخلدم��ات والتنمي��ة حر���س 

القي��ادة الثورية واملجل���س ال�سيا�سي 
على اإياء حمافظ��ة احلديدة واأبنائها 
اهتم��ام يف خمتلف اجلوان��ب التنموية 
والقت�سادي��ة والإن�سانية نظرا ملوقع 
اأبنائه��ا  ومواق��ف  اله��ام  املحافظ��ة 

ال�سرفاء.
من جهته اأكد قائد املنطقة الع�سكرية 
اخلام�سة دعم وم�ساندة جهود اللجنة 
املكلفة لتحقيق الأه��داف املرجوة من 
ت�سكيله��ا.. مثمن��ا اهتمام قائ��د الثورة 
واملجل�س ال�سيا�سي مبحافظة احلديدة 
توف��ري  عل��ى  وحر�سه��م  واأبنائه��ا 
احتياج��ات املحافظ��ة م��ن امل�ساري��ع 
اخلدمي��ة والتنموية وحت�سني اأو�ساع 
املواطن��ني املعي�سي��ة والتخفي��ف م��ن 
الظ��روف  رغ��م  الإن�ساني��ة  معاناته��م 
الع��دوان  ا�ستم��رار  ج��راء  ال�سعب��ة 

واحل�سار .

محليات

رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

الن�����������������اش������������������������������������ر/
مؤسسة الشهيد 

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

بع��ث فخام��ة الأخ امل�ش��ر مه��دي امل�ش��اط رئي���س املجل���س 
ال�سيا�س��ي الأعلى، برقية تهنئة اإلى رئي�س اجلمهورية الإ�سامية 
الإيراني��ة ح�سن روح��اين، مبنا�سب��ة احتفالت ال�سع��ب الإيراين 

ال�سقيق بالعيد الوطني.
ب��دورة ب��ارك الناطق الر�سم��ي لأن�سار اهلل حمم��د عبدال�سام، 
لإيران قيادة و�سعبا احتفالها بذكرى انت�سار الثورة الإ�سامية.

الإيراني��ة  الإ�سامي��ة  “الث��ورة  اأن  عبدال�س��ام  واأو�س��ح 
ا�ستنه�س��ت يف الأمة هممها ملواجهة ال�ستكبار الأمريكي وجعلت 
م��ن فل�سطني ق�سيًة حي��ًة تلتقي عليها �سع��وب املنطقة �سد كيان 

حمتل م�سريه الزوال  باإذن اهلل”

مدير مكتب الرئاسة يؤكد اهتمام القيادة الثورية والسياسية باحلديدة والساحل الغربيالرئيس املشاط يهنئ الرئيس اإليراني بالعيد الوطني

تفقد وزير الإعام �سيف اهلل ال�سامي والقائم باأعمال 
حماف��ظ احلديدة حمم��د عيا�س قحيم �س��ري العمل يف 
تنفي��ذ عدد من امل�ساري��ع ال�ستثمارية والت��ي اأن�ساأت 

حديثا �سمن م�ساريع املنطقة ال�سناعية باحلديدة.
وا�شتم��ع ال�شامي وقحيم م��ن املدير املايل والإداري 
ب�سركة ال�سرق ل�سناع��ة ال�سفنج والأقم�سة من�سور 
دغ��ار، اإل��ى اإي�س��اح ع��ن اأن�سط��ة ال�سرك��ة ون�ساطها 
واإنتاجي��ة امل�سن��ع ودوره يف رف��د ال�س��وق املحلي��ة 

بالإ�سفنج والأقم�سة املتنوعة.
كم��ا تفق��د ال�سام��ي وقحي��م ومعهم��ا رئي���س دائرة 
ال�سلط��ة املحلي��ة مبكت��ب رئا�س��ة اجلمهوري��ة قا�سم 
احلوث��ي ومدي��ر املنطقة ال�شناعية عب��د اهلل البكاري 
والقائم باأعمال مدير مكتب ال�سناعة حممد عبدالواحد 
احلطام��ي، �س��ري العم��ل ب�س��ركات الألب��ان والأغذية 
الوطني��ة نادف��وود، واليمني��ة لإنت��اج املي��اه املحاة 
الهن��اء واليمني��ة للمطاح��ن و�سوامع الغ��ال م�سنع 
ال�سنابل للدقيق التابعة ملجموعة �سركات هائل �سعيد 

اأنعم و�سركاءه.
واأ�س��اد الوزي��ر ال�سام��ي وقحي��م مبا مل��ا مل�ساه من 
تل��ك امل�ساري��ع  العامل��ني يف  ب��اأداء  جه��ود والت��زام 
وحر�سه��م امل�سئ��ول على �سري العم��ل بنف�س الوترية 
رغ��م الأو�س��اع التي مير به��ا الوطن ج��راء العدوان 

واحل�سار.
ونوه��ا ب��دور راأ���س امل��ال الوطن��ي وحر�س��ه على 
ال�ستثمار لتنمية القت�س��اد الوطني وتنويع م�سادر 
الدخ��ل بح�سد املوارد واملقوم��ات اجلاذبة لا�ستثمار 

يف القطاعات الواعدة.
واأك��د ال�سام��ي وقحي��م اأن الأج��واء مائم��ة اأم��ام 
امل�ستثمري��ن خ�سو�س��ا خ��ال مرحل��ة التع��ايف التي 

ت�سهدها املحافظة حاليا.
اإل��ى ذل��ك اطل��ع وزي��ر الإع��ام والقائ��م باأعم��ال 
حماف��ظ احلديدة عل��ى �شر العم��ل باأق�شام وخطوط 
حملج القطن وف�سل الب��ذور التابع للموؤ�س�سة العامة 

ل�سناعة الغزل والن�سيج.

اأك��دت قبائل نه��م مبحافظة �سنعاء 
التاآمري��ة  ترام��ب  ل�سفق��ة  رف�سه��ا 

لت�سفية الق�سية الفل�سطينية.
ودع��ت قبائ��ل نهم يف وقف��ة حا�سدة 
التاح��م  اإل��ى تعزي��ز  القبائ��ل  كاف��ة 
لق��وى  والت�ش��دي  وال�شطف��اف 
العدوان واملرتزقة حتى حترير كامل 

تراب الوطن.
وهناأت قائد الثورة ال�سيد عبدامللك 
احلوث��ي واجلي�س واللج��ان ال�شعبية 
بالنت�س��ارات التي حتقق��ت يف عملية 
البنيان املر�سو�س .. موؤكدة ا�ستمرار 
ال�سمود والثبات ورفد اجلبهات حتى 

تطهري كافة املناطق اليمنية.
بدوره��ا اأك��دت قبائل بن��ي ح�سي�س 
ل�سفق��ة  رف�سه��ا  �سنع��اء  حمافظ��ة 
الق�سي��ة  ت�سفي��ة  الهادف��ة  ترام��ب 

الفل�سطينية.
واأك��دت يف وقف��ة قبلي��ة اأن الق�سية 
الفل�سطيني��ة �ستبقى الق�سية املركزية 
لاأم��ة .. مباركة انت�س��ارات واللجان 

ال�سعبية يف عملية البنيان املر�سو�س.
اإلى ذل��ك نظمت قبائل ب��اد الرو�س 
وقف��ة للتندي��د ورف�س �سفق��ة ترامب 

ومباركة عملية البنيان املر�سو�س.
واأكد م�سائخ واأعي��ان ووجهاء باد 
اجلبه��ات  لرف��د  اجلهوزي��ة  الرو���س 
باملزي��د من الرجال وقواف��ل العطاء.. 
مبارك��ني عملية البني��ان املر�سو�س، 
والت��ي ٌتعد اأول خط��وة لتحرير اليمن 

من دن�س الغزاة واملعتدين.
كما نظم��ت قبائل الطي��ال مبحافظة 

�سنع��اء وقف��ة رف�سا ل�سفق��ة ترامب 
البني��ان  لعملي��ة  التاآمري��ة ومبارك��ة 

املر�سو�س.
وب��ارك م�سائ��خ واأعي��ان ووجه��اء 
اجلي���س  انت�س��ارات  الطي��ال 
واللج��ان ال�سعبي��ة يف عملي��ة البنيان 
املر�سو�س.. موؤكدين رف�سهم ل�سفقة 

ترامب امل�سوؤومة.
واأك��دوا ال�ستعداد لب��ذل املزيد من 
الت�سحي��ات ورفد اجلبه��ات بالرجال 

واملال حتى حتقيق الن�سر.

اأو�س��ح وزي��ر ال�سح��ة العام��ة وال�س��كان الدكت��ور ط��ه 
"كورون��ا"  لفريو���س  الع��زل  ملرك��ز  زيارت��ه  اأن  املت��وكل 
مب�ست�سفى زايد باأمان��ة العا�سمة تاأتي يف اإطار ا�ستعدادات 
ال��وزارة واحلر���س عل��ى ا�ستمراري��ة متابع��ة الإجراءات 
الحرتازي��ة ملواجهة فرو���س كورونا حت�شب��ا لأي طارئ 
.. م�سي��دا بجه��ود الطواق��م الفني��ة والهند�سي��ة التي قامت 

بتجهيز املركز يف وقت قيا�سي.
ولف��ت اإل��ى اأن الوزارة حر�ست على جتهي��ز مركز العزل 
ب�ش��ورة �شريع��ة لحتم��ال اأي ط��ارئ وك��ذا توف��ر اأ�شرة 
العناي��ة املرك��زة واأجه��زة التنف���س ال�سناع��ي وتدري��ب 

الطواقم الطبية بهذا اخل�سو�س.
وك�س��ف وزير ال�سحة عن و�سول حماليل فح�س فريو�س 
"كورونا".. م�سريا اإلى اأن هذه املحاليل مل ت�سل اإل خلم�س 
دول يف ال�س��رق الأو�سط منها اليمن " .. مثمنا جهود كل من 

�ساهم يف اإي�سال هذه املحاليل اإلى اليمن.
واأ�ساد ب��دور منظمة ال�سحة العاملي��ة وم�ساندتها جلهود 
ال��وزارة يف توف��ري ه��ذه املحاليل.. ولف��ت الوزي��ر املتوكل 
اإل��ى اأن��ه مت جتهي��ز مرك��ز الع��زل مب�ست�سفى زاي��د باأحدث 
التجهي��زات واأجهزة التنف�س ال�سناع��ي والتهوية بالأ�سعة 

فوق البنف�سجية لتعقيم الهواء.

  د�س��ن رئي���س الهيئة العامة للزكاة �سم�س��ان اأبو ن�سطان 
والقائ��م باأعم��ال حماف��ظ ذم��ار اأمني ع��ام املجل���س املحلي 
جماه��د العن�س��ي توزي��ع ال��زكاة العيني��ة والنقدي��ة عل��ى 

م�ستحقيها من الأ�سد فقرًا يف جميع املديريات.
 ويف التد�ش��ن ال��ذي ح�شره وكالء املحافظ��ة فهد املروين 
وحممد عبدال��رزاق وحممود اجلبني ووكي��ل الهيئة لقطاع 
امل�س��ارف ر�سوان حمي��د الدين، اأكد اأب��و ن�سطان احلر�س 
عل��ى اإي�س��ال الزكاة العيني��ة والنقدي��ة مل�ستحقيها يف كافة 

مناطق ومديريات املحافظة . 
واأ�س��اد بجه��ود قي��ادة املحافظ��ة وال�سلط��ة املحلي��ة يف 
م�سان��دة عم��ل الهيئة للقي��ام بدورها يف حت�سي��ل الزكاة يف 

جميع املديريات و�سرفها يف م�سارفها الثمانية . 
ولف��ت رئي�س هيئة ال��زكاة اإلى اأهمية اإع��اء �ساأن الزكاة 
واحلر���س على اأن يكون اجلميع �سركاء يف اإقامة هذا الركن 
العظي��م .. داعياً املكلفني اإلى الط��اع على جهود الهيئة يف 

اإي�سال الزكاة اإلى م�ستحقيها. 

حّمل��ت وزارة املالي��ة بع�س مكاتب 
وحدات ال�سلطة املحلية يف املحافظات 
وال��وزارات امل�سرف��ة عل��ى الأجه��زة 
التنفيذي��ة فيه��ا امل�سوؤولية الكاملة عن 
التاأخ��ر يف �س��رف الن�س��ف الث��اين من 
مرتب �سهر دي�سمرب 2017م حتى هذه 

اللحظة.
واأو�س��ح وزير املالية �س��رف الدين 
ال��وزارة  اأن  ت�سري��ح  يف  الكح��اين 
اأ�س��درت التعزي��زات اخلا�س��ة بذل��ك 
وت�شليمه��ا للبنك املرك��زي بتاريخ 27 
يناير على اأن يبداأ ال�سرف بتاريخ 28 

يناير.
واأ�س��ار اإل��ى اأن الوزارة ل��ن تتهاون 
اأي  �ش��رف  يف  تتاأخ��ر  جه��ة  اأي  م��ع 
ا�ستحقاقات قائمة عطفاً على توجيهات 
فخام��ة الأخ امل�ش��ر مه��دي امل�ش��اط 
الأعل��ى  ال�سيا�س��ي  املجل���س  رئي���س 
بتاري��خ 5 يناير املا�س��ي والتي ق�ست 
ب�س��رف ن�سف مرتب كل �سهرين لكافة 
موظفي اجلهاز الإداري للدولة تخفيفاً 

ملعاناتهم.
اأن  اإل��ى  الكح��اين  الوزي��ر  ولف��ت 
وزارة املالي��ة حر�س��ت من��ذ اللحظ��ة 

الأولى ل�سدور التوجيه��ات الرئا�سية 
على عك�سها مبا�س��رة والبدء بتنفيذها 
والتعميم على كافة اجلهات بال�سرف.
واأ�سدرت وزارة املالية تعميماً لعدد 
من مكاتب وح��دات ال�سلطة املحلية يف 
بع�س املحافظات والوزارات امل�سرفة 
عل��ى الأجهزة التنفيذي��ة التي تاأخرت 
يف �س��رف ن�سف مرتب �سه��ر دي�سمرب 
�س��رورة  عل��ى  في��ه  اأك��دت  2017م 
توجيه املكاتب ب�س��رف ن�سف املرتب 
باأ�س��رع وق��ت ممك��ن وحتميله��ا كامل 

امل�سوؤولية عن التاأخري يف ال�سرف.

الشامي وقحيم يتفقدان سير العمل في عدد من 
املشاريع االستثمارية باحلديدة

قبائل نهم والطيال وبني حشيش وبالد الروس تؤكد 
االستمرار في رفد اجلبهات ورفضها لصفقة ترامب

وزير الصحة يطلع على التجهيزات مبركز العزل لفيروس كورونا مبستشفى زايد 

تدشني توزيع الزكاة العينية والنقدية على 65 ألف أسرة بذمار

وزارة املالية حتمل بعض مكاتب السلطة احمللية مسؤولية التأخر في صرف نصف راتب شهر ديسمبر
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جتّر هزائمها في اليمن وتدين نفسها اإلمارات 
بـ 130 ألف غارة ونصف مليون ساعة 

حتليق وجتنيد 200 ألف مرتزق
احلقيقة / خاص

 الرخ��اء املعي�سي والطف��رة القت�سادية التي �سهدته��ا الإمارات خال 
ال�شنوات املا�شية وبالأخ�س مدينة دبي التي حتولت اإلى مركز اقت�شادي 
عامل��ي ل باأ�س ب��ه اإل اأن وهم العظم��ة ا�ستبد بعيال زاي��د الذين يحكمون 
الإم��ارات وبالأخ�س حممد بن زايد الذي اعتقد اأن مردود فنادق الدعارة 
وماه��ي دب��ي واحرا���س اأبو ظب��ي وبرامي��ل النف��ط ومراك��ز التج�س�س 
الأمريكي��ة وال�سهيوني��ة ميك��ن اأن ت�سن��ع له جم��دًا واأن �سوي��ة مرتزقة 
ا�ستقدمهم من ادغال اأفريقيا ميكن اأن يحققوا له ن�سرًا تلك الأوهام قادته 
اإل��ى اأك��ر م�شتنقع ت��ورط فيه وورط مع��ه بقية �شيوخ الإم��ارات ال�شت 
فخم���س �شنوات من العدوان الإجرام��ي على اليمن كانت نتيجتها كارثية 
عل��ى دويلة الإم��ارات قادتها يف الأخ��ري اإلى احل�سن ال�سهي��وين بدًل من 
حتقي��ق وهم اإعادة اليم��ن للح�سن العربي وهو عري��ن العروبة واأ�سلها 
وف�شله��ا، مل يكن حممد ب��ن زايد يعتقد اأنه �شيالقي م��ا لقاه يف �شحاري 
اليم��ن وبحاره��ا ومل يتخيل يوم��اً اأنه �سي�سط��ر لأن يعلن اأك��ر من مرة 
ان�سح��اب جي�س��ه الذين قت��ل معظمهم ب�سرب��ة �ساروخية عل��ى مع�سكر 
�ساف��ر مب��اأرب يف بداية الع��دوان حم��اوًل اأن يخفي عن عي��ون مواطنيه 
هزائم��ه املذلة وهيه��ات وعد�سات الإع��ام احلربي اليمن ق��د �سجلت كل 

تفا�شيل ال�شقوط املدوي لبعران النفط و�شيوخ املالهي والقمار..

فماذا جنت دويلة اإلمارات خالل خمس سنوات من 
عدوانها اإلجرامي؟

ل �س��يء الإجابة �سفر كبرية وخيب��ة اأكرب رغم ال�ستعرا�س 
املغل��ف بحالة من الغ��رور والغباء الذي يعتقد ب��ن زايد اأنه 

ده��اء ومك��ر ولكن على من ميكرون اأعلى ال�سع��ب اليمني؟ الذين يعرفهم 
جي��دًا اأم على اجلي�س واللجان الذين جرعوهم الويات وجعلوهم يبكون 

كما تبكي الن�ساء على جنودهم الذين عادوا م�سندقني من اليمن..

اإلمارات تعلن االنسحاب للمرة الثانية وتكشف جزءًا من خسائرها
يف موؤمت��ر ع�شك��ري ح�ش��ره �شي��وخ الإمارة اأعل��ن فيه املدع��و عي�شى 
املزروعي قائد العملي��ات امل�شرتكة لقوى الغزو عن تنفيذ الإمارات 130 
ال��ف غ��ارة على ال�سعب اليمن��ي وباأكر من ربع ملي��ون حتليق لطريانها 
ال�سهيواأمريك��ي فيما نفذت قطعها البحرية اأك��ر من 1000رحلة بحرية 
نقلت مالين الأطنان من العتاد الع�شكري الذي مول جتنيد اأكرث من 200 

الف مرتزق..
وقال املزروعي اأن دولته انتقلت من ا�شرتاتيجية القرتاب املبا�شر اإلى 
ا�شرتاتيجي��ة القرتاب غر املبا�ش��ر مو�شحاً اأن املرتزق��ة الذين مولتهم 

ودربتهم دويلته �سيقومون باملهمة بدل القوات الإماراتية..
بي��د اأن الواق��ع يوؤك��د اأن ه��ذه الدويلة املارق��ة حت��اول اأن تلعب على 
وت��ر اخل��داع والت�شرف��ات ال�شكلية فيما مل يعل��ق اأي م�شدر من اجلي�س 
واللجان ال�سعبية على ت�سريحات املزروعي وهي ل حتتاج من يرد عليها 
فتحذي��رات قائد الثورة ما زال��ت قائمة وعلى دويلة الإمارات اأن تفهم اأن 
اللع��ب بالنار لن حترق �سوى نف�سه��ا واأن مواخريها الزجاجية لن تبقى 
بعي��دًا عن يد القوة ال�ساروخية و�ساح اجلو امل�سري ما مل تنهي عدوانها 

وتعتذر لل�سعب اليمني العظيم.
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بتموي��ل ورعاية خليجية لتنفيذ �سفقة ترامب امل�سماة 
“�سفقة القرن” الأمريكية وت�سفية الق�سية الفل�سطينية، 
حر�س��ت الإم��ارات والبحرين و�سلطنة عم��ان على اإيفاد 
�سفرائها يف وا�سنطن حل�س��ور املوؤمتر ال�سحفي للرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب ورئي�س وزراء العدو الإ�سرائيلي 
“نتنياه��و” الذي عقد يف البيت الأبي�س، م�شاء الثالثاء 
املا�س��ي ب�ساأن اإطاق خطة ت�سفي��ة الق�سية الفل�سطينية 

وذبحها من الوريد اإلى الوريد.
ويتول��ى ح��كام ال�سعودية والإم��ارات القي��ام بعملية 
تروي��ج وا�سعة مل��ا ي�سم��ى ب�”�سفقة الق��رن” الأمريكية 
اخلا�ش��ة بت�شفي��ة الق�شي��ة الفل�شطيني��ة يف متادي غر 
م�سب��وق لنخراطه��ا بالتطبي��ع م��ع الكي��ان ال�سهي��وين 

واتخاذ موقفاً عدائياً جتاه الفل�سطينيني وحقوقهم.
واأعلن��ت ال�سعودي��ة والإمارات دعمهم��ا الكامل خلطة 
“�سفق��ة الق��رن” املزعوم��ة الت��ي اأعل��ن عنه��ا الرئي�س 
الأمريك��ي دونال��د ترم��ب ورئي���س ال��وزراء الإ�سرائيلي 

بنيامني نتنياهو رغم الرف�س الفل�سطيني القاطع لها.
القن��اة ال�سهيوني��ة ال���”13″ كان��ت ق��د ك�سف��ت يوم 
الأثنن املا�شي ع��ن دور ال�شعودية والإمارات و�شلطنة 
عم��ان والبحري��ن يف متويل ال�سفق��ة باملال، كم��ا ك�سفت 
اأبوظب��ي،  عه��د  ويل  اأن  تامي��ز”  “نيوي��ورك  �سحيف��ة 
حمم��د بن زايد، ه��و اأول من قدم روؤي��ة لت�سوية ال�سراع 
الفل�سطين��ي الإ�سرائيلي، وتبنته��ا اإدارة الرئي�س دونالد 
ترام��ب، م�ش��رة اإل��ى اإن مقرتح��ات ويل عه��د اأبوظب��ي 
لل�س��ام بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني هي جوهر خطة 
�سفق��ة الق��رن الأمريكية ال�ساعي��ة اإلى ت�سفي��ة الق�سية 

الفل�سطينية.
ويف ه��ذا ال�سدد، اأك��دت م�سادر اإ�سرائيلي��ة اأن كل من 
الإم��ارات وال�سعودية وافقتا عل��ى �سفقة القرن لت�سفية 
الق�سي��ة الفل�سطينية، ونق��ل موقع )ديب��كا( الإ�سرائيلي 
عن م�سوؤولني كبار يف وا�سنطن وتل اأبيب تاأكيدهم اأن ويل 

العه��د ال�شعودي حممد ب��ن �شلمان وحممد بن زايد وافقا 
على اخلطة الأمريكية.

وكانت اخلارجية ال�سعودي��ة، عربت يف بيان اأ�سدرته 
الأربع��اء عن تقديره��ا الكبري جلهود الرئي���س الأمريكي 
اإعامي��اً  عرف��ت  الت��ي  خطت��ه  ب�س��اأن  ترام��ب،  دونال��د 
ب�”�سفق��ة الق��رن”، داعيًة اإل��ى بدء مفاو�س��ات مبا�سرة 
بني الفل�سطيني��ني والإ�سرائيليني، موؤك��دة جتديد دعمها 
خلطة الرئي�س ترامب املعروف��ة ب�”�سفقة القرن” ب�ساأن 
حل ق�سية ال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي، فيما اعتربت 
ال�سف��ارة الإماراتي��ة يف وا�سنط��ن يف بي��ان ن�سرت��ه على 
موقعه��ا الر�سمي، اأن اخلطة املعلنة مبثابة نقطة انطاق 
مهم��ة للعودة اإل��ى املفاو�س��ات �سمن اإط��ار دويل تقوده 

الوليات املتحدة.

وق��ال ال�سفري الإمارات��ي يف وا�سنطن يو�س��ف العتيبة 
اإن “دول��ة الإم��ارات تق��در اجلهود الأمريكي��ة امل�ستمرة 
للتو�س��ل اإلى اتفاق �سام فل�سطيني اإ�سرائيلي موؤكدًا باأن 
هذه اخلطة هي مبادرة جادة تتناول العديد من امل�ساكل 

التي برزت خال ال�سنوات املا�سية حد قوله .

*مسار التطبيع*
�سه��دت العاق��ة ب��ني ال�سعودي��ة والإم��ارات والعدو 
الإ�شرائيل��ي تنامياً كبرًا خالل الفرتة املا�شية، وانتقلت 
م��ن مرحلة الأحادي��ث الإعالمية اإلى اأر���س الواقع ومن 
حت��ت الطاول��ة كما يق��ال اإل��ى فوقها ؛ من خ��ال لقاءات 
جمعت م�سوؤولني من البلدين ب�سكل مبا�سر، ليعطوا بذلك 
اإ�سارة بدء الظهور للعامل، واإنهاء مرحلة التخفي الطويل 

يف العالق��ات فيما بينه��م، حيث اأدت الريا���س واأبو ظبي 
دورًا رئي�س��اً مبنطقة اخلليج، يف بن��اء عاقات مع العدو 
الإ�سرائيل��ي وعلى جمي��ع ال�سعد؛ ال�سيا�سي��ة والأمنية 
والتجاري��ة، فالتطبي��ع يتوا�سل بعزمي��ة اأكرب من خال 

قنوات علنية.
وحققت العاق��ات ال�سعودية الإماراتي��ة الإ�سرائيلية 
خ��الل الف��رتة الأخ��رة قف��زة كب��رة، وب��داأت تنتق��ل 
العاق��ات ال�سرية للعل��ن، ومتثلت اآخ��ر حلقاتها بدعمها 
بال�سط��ر  اخلا�س��ة  البحري��ن  ور�س��ة  يف  وم�ساركته��ا 

القت�شادي ل�”�سفقة ترامب ”
�سعودي��ني  م�سوؤول��ني  �س��ّم  عرب��ي  وف��د  زار  كذل��ك 
واإماراتيني اأمنّي��ني وع�سكريني “تل اأبيب”، مطلع يوليو 
املا�س��ي، واأج��رى لق��اءات م��ع م�سوؤول��ني اإ�سرائيلي��ني 
تتعّلق باجلانب الع�شكري، كما ا�شت�شافت الريا�س واأبو 
ظب��ي وزراء و�سخ�سيات اإ�سرائيلية ب��ارزة، وباتتا الآن 
را امل�سهد العرب��ي يف ت�سفية الق�سية ودعم وجود  تت�س��َدّ

العدو الإ�سرائيلي يف املنطقة كحليف مهم وجديد.
وت�سه��د العاق��ات الإ�سرائيلية-ال�سعودية الإماراتية 
مزي��دًا م��ن التط��ور والدخ��ول مبناط��ق اأك��ر ح�سا�سية 

وتاأثرًا يف ت�شفية الق�شية الفل�شطينية.
 ختام��ا : مل يع��د الأم��ر خفياً على اأحد ب��اأن ال�سعودية 
والإم��ارات، هم��ا جم��رد اأدوات بي��د اأمري��كا واإ�سرائي��ل 
امل�سبوه��ة  واملخطط��ات  ال�سفق��ات  وتنفي��ذ  لتمري��ر 
والتاآمري��ة على الأم��ة العربية والإ�سامي��ة وتنفيذها يف 
اليم��ن واملنطق��ة ، واأن  هناك جهود كبرية ج��دًا من قبل 
هذي��ن النظام��ني لت�سفي��ة الق�سي��ة الفل�سطيني��ة ل�سالح 
العدو الإ�سرائيلي املحتل لأر�س فل�سطني ، وهذا ما يجب 
عل��ى �سعوب املنطق��ة ادراكه والتنبه له قب��ل اأن يتحول 
ال��دور عليهم من قبل العدو التاريخي لاإ�سام وامل�سلمني 
حينه��ا �ستكون التكلفة اأكرب بكث��ري مما يتخيلوا و�سيكون 

قد وقع الفاأ�س يف الراأ�س .

الكاتب الفلسطيني/ 
مصطفى اللداوي

هاَل��ه كثريًا ما تعَرّ�ست له �سفقُته امل�سينة 
ا املوقُف  َدَمه ِج���ًدّ م��ن نق��ٍد ومعاَر�س��ٍة، و�سَ
الفل�سطين��ي املوح��ُد الراف�ُس له��ا، واأخرجه 
ع��ن ط��وِره و�َشْمِت��ه اله��ادِئ الرقي��ِق ث��ورُة 
ال�سع��ب وعنف��واُن الأم��ة، فاحم��َرّت ح��َدُق 
عينيه وات�سعت، وارتفع �سوته وا�سطربت 
ماحمه، وتعرت كلماته واختلطت عباراته، 
واهت��ز طوله وارتع�س ج�ش��ده، وبدا يرتنُح 
وكاد عل��ى الأر���س ي�شق��ط، وهو ال��ذي كان 
يتوق��ع اأن ت�س��ري �سفقت��ه ب��ني الفل�سطينيني 
والع��رب وامل�سلم��ني كم��ا ت�س��ري ال�سكني يف 
الزبد الطري، فال تلقى معار�شة ول تتعر�س 
ملقاوم��ة، بل َيقَبُل بها الفل�شطينيون وُيْقِبلون 
عليه��ا، بع��د اأن اأ�سناه��م التع��ُب واأ�سهدهم 
ال�س��رُب، واأقنطهم النتظ��اُر واأفقدهم العجُز 
الأم��َل، وع�سه��م اجل��وُع بنابه، وَعَلّ��َم على 
اأج�ساده��م احل�س��اُر ب�سوط��ه، واأ�سعرته��م 
املواقُف الر�سميُة العربية بالغربة والوحدة، 

وباخلوف والوح�سة.
اإل اأن ح�شاب��ات كب��ر م�شت�شاري الرئي�س 
الأو�س��ط،  ال�س��رق  منطق��ة  يف  الأمريك��ي 

واملهند���س الأول ل�شفق��ة الق��رن، اليه��ودي 
جاريد كو�سنري، قد اأخطاأت التقديَر وجانبت 
ال�س��واَب، فخاب اأمُله وطا���س �سهُمه ووقع 
يف �س��ر عمل��ه، وا�سط��دم ب�سخ��رة ال�سع��ب 
الفل�شطين��ي ال�شم��اء وعزمه امل�ش��اء، الذي 
اأعل��ن ب��كل اأطياف��ه ال�سيا�سّي��ة ومعتقدات��ه 
ُك���ّل  الفكري��ة وانتماءات��ه احلزبي��ة، وم��ن 
مناط��ق تواج��ده يف الوط��ن وال�ست��ات، اأنه 
يرف���س �سفق��ة الق��رن ول يقب��ل به��ا، بل ل 
يع��رتف بوجودها ول ي�شمح لنف�شه بالتفكر 
فيه��ا، ول يرى اأنه��ا اأَ�َسا�ساً للح��ل اأَو منطلقاً 
للحوار وقاع��دًة للتفاهم واللق��اء، بل يعترب 
اأنها ُولدت ميتًة ولن ُيكَتَب لها احلياُة، �ساأُنها 
�س��اأُن ُك���ّل املب��ادرات ال�سابق��ة وامل�ساري��ع 
الكي��ان  خلدم��ة  ُطرح��ت  الت��ي  امل�سابه��ة، 
اأهداف��ه  وحتقي��ق  وم�ساعدت��ه  ال�سهي��وين 
حق��وق  وجت��اوزت  اأزمات��ه،  م��ن  واإنق��اذه 

ال�سعب الفل�سطيني يف اأر�سه ووطنه.
َدمت �ساُة الفج��ِر واحل�سوُد ال�سعبّية  �سَ
ال�سلط��ة  واأ�س��وات  الفردي��ُة  والعملي��ات 
الق��رن،  ل�سفق��ة  املعار�س��ة  الفل�سطيني��ة 
جاريد كو�سنري، واأغا�ست��ه كثريًا املبادرات 
ال�سبابي��ة والفعالي��ات اليومي��ة، واأزعجت��ه 
انت�س��رت  الت��ي  املنف��ردة،  الذئ��ب  عملي��ات 
��ت املناطق املختلف��ة، وحركت  ب�سرعة وعَمّ

وبالغ��رية  والإيح��اء،  بالق��دوة  ال�سب��اب 
انتفا�س��ٍة  �س��رارة  ي�سب��ُه  فيم��ا  والأُ�س��وة، 
جديدٍة قد تُعُمّ الأرا�س��ي الفل�سطينية كافًة، 
وت�سَغ��ُل جي���َس الحت��ال مبه��اٍم جدي��دٍة، 
وتلقى عليه م�سوؤولياٍت كبرية، ت�سبه اإعادة 
احت��ال ال�سف��ة الغربية بالكام��ل، وهو ما ل 
يقوى عليه اجلي�س وم��ا يخاف منه، فالقياُم 
بعملياٍت اأمنيٍة ودورياٍت ع�سكرّية بالتن�سيق 
مع الأجهزة الأمنية الفل�سطينية، يختلُف كلياً 
ع��ن احتال م��دن ال�سفة الغربي��ة وبلداتها، 
والنزول بالدباب��ات والعربات امل�سفحة اإلى 
ال�س��وارع والطرقات، فهذا الو�س��ُع �سيكون 
مكلفاً ع�سكرّي��اً واأمني��اً واقت�سادياً وحمرجاً 

�سيا�سّياً للكيان ال�سهيوين.
كاأن كو�شن��ر ق��د اأدرك املط��َبّ الذي وقع 
في��ه، واملاأزق ال��ذي و�شل اإلي��ه، واأدرك اأن 
الق�سي��ة الفل�سطيني��ة لي�س��ت بامل�ساألة التي 
ي�ستطي��ع حَلّها ببع���س املذاكرة مع �سديق 
ال��ذي  نتنياه��و،  بنيام��ن  الق��دمي  العائل��ة 
يعي�ُس اأزمًة كب��ريًة وي�سعى للَخا�ِس منها 
ب��كل ال�سب��ل املمكن��ة والو�سائ��ل املتاح��ة، 
فعك��ف واإي��اه م��ع بع���س امل�ساعدي��ن لهما 
عل��ى و�س��ع الت�س��ورات ال�سيطانية ور�سم 
البهلواني��ة، وت�سمي��م اخلرائ��ط  اخلط��ط 
الف�سيف�سائي��ة، ظناً منهم��ا اأنهما �سينجحان 

القرن��ني،  ق�سي��ة  ط��ي  اأي��اٍم يف  ب�سع��ة  يف 
واإ�س��دال ال�ستار عل��ى اأم الق�ساي��ا العربية 
والإ�سامية، و�سطب ق�سية فل�سطني واإلغاء 
هويته��ا، واإع��ان يهودية الدول��ة العربية، 
واإ�سفاء ال�سرعية عليها، ومتكينها بالعي�س 
الآمن يف الأر�س التي اغت�سبتها، وباحلقوق 

التي �سادرتها.
الق�سي��ة  ع��اَج  اأن  يقين��اً  عل��م  لكن��ه 
الفل�سطيني��ة ل يك��ون بالأم��اين ال�سخ�سي��ة 
والطموحات الديني��ة، ول بالقدرات الذاتية 
الق��رب  بعاق��ات  اأَو  الفردي��ة،  واجله��ود 
وامل�ساه��رة وروابط الدي��ن وال�سيا�سة، ول 
بعقلي��ة الكاب��وي الأمريكي��ة ول بعنجهي��ة 
ترام��ب وعنرتيت��ه، ول بتغريداته العجيبة 
وت�سريح��ات الغريب��ة، اأَو بوقفته املغرورة 
وقامته الراق�س��ة املهزوزة، ونظرات عيونه 
الزائغ��ة احلائ��رة وت�سريحات��ه ال�ساخرة، 
واأن فر�س �سفقته عل��ى ال�سعب الفل�سطيني 
ل تك��ون بالتجوي��ع واحل�س��ار، اأَو باحلرب 
اإل��ى التهدي��د والوعي��د،  والع��دوان، فلج��اأ 
والّتهام والتعري�س، والت�سويه والإ�ساءة، 
والفتنة والتاأليب، وكاأنه يدق طبول احلرب 
ويطل��ق �ساف��رة معرك��ة اإخ�س��اع ال�سع��ب 
اإرادت��ه  وك�س��ر  وتركيع��ه،  الفل�سطين��ي 
وتطويعه، وميهد لعملي��ات ت�سفيٍة وجرائم 

قت��ٍل، وحماولت تغيي��ٍب وتغيرٍي يف الوجوه 
وال�سخ�سي��ات، عل��ه يج��د من يتع��اون معه 
ويتاآم��ر واإي��اه، ويقبل عر�س��ه ويوافق على 

�سفقته.
ِغ�����ٌرّ ه��و كو�سن��ري، قليُل اخل��ربة �سحل 
التجرب��ة، جاه��ٌل مل يقراأ التاري��خ، واأمٌيّ مل 
ي��درك جت��ارب ال�سع��وب، و�سفي��ٌه ل يعرف 
الكرام��َة ول يق��ّدر معن��ى الوط��ن، يُظ��ُنّ اأن 
ال�سعَب الفل�سطين��ي يقُف مت�سوًل على بابه، 
ينتظر منه اإح�سانه وفتاته، ويقبل منه عطاءه 
وف�سله، وما علم اأن ال�سعب الفل�سطيني ومن 
خلفه الأمة العربي��ة والإ�سامية، تقف �سفاً 
واحدًا من اأجل فل�سطني وقد�سها، ت�سحي يف 
�شبيلها، وتفدي القد�س والأق�شى باأرواحها، 
وتقات��ل لتحريره��ا وا�ستعادته��ا حت��ى اآخر 
قط��رة من دمه��ا، وهم عل��ى يقنٍي ب��اهلل ربهم 
وعلي��ه يتوكل��ون، اأن فل�سطني له��م والقد�س 
�ستع��ود اإليه��م، كم��ا حيف��ا واجللي��ل والل��د 
والرملة وكل اأر���س فل�سطني التاريخية، من 
بحره��ا اإل��ى نهره��ا، و�شرتتف��ع ف��وق تاللها 
اأع��ام فل�سطني احلرة املجي��دة، و�سي�سدح 
اأق�ساها وم�ساجدها بنداء اهلل اأكرب، و�ستدق 
كنائ�سه��ا اأجرا�س العودة، و�س��رّدد جميعاً 
يف رح��اب امل�سجد الأق�س��ى املبارك وكني�سة 

القيامة ترانيم الن�سر واآيات ال�سكر.

تآمر سعودي إماراتي لتصفية القضية الفلسطينية، وإمتام الصفقة الترامبية

الـــيـــهـــودي كــوشــنــيــر يــعــلــُن احلــــــرَب ويــــقــــوُد املــعــركــَة
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�شيط��ر اجلي���س ال�ش��وري ق��رب منت�شف الليل��ة على 
بلدت��ني جديدت��ني تقع��ان �سرق وغ��رب الطري��ق الدويل 

)حلب- دم�سق(.
وقال م�شدر ع�شكري الأحد، يف ريف حلب، اإن وحدات 
اجلي�س ال�ش��وري توا�شل عملياتها الليل��ة رغم الظروف 
القا�سي��ة الت��ي ت�سهدها �سوري��ا، لي�سيطر قب��ل قليل على 
بلدتي “الإيكاردا” و”الك�سيبة” مبحاذاة الطريق الدويل 

)حلب- دم�سق(.
واأو�سح امل�سدر اأن وحدات اجلي�س تخو�س ا�ستباكات 
ليلي��ة عنيفة مع م�سلح��ي “جبهة الن�س��رة” وحلفائهم، 
وتط��وي با�شط��راد م��ا تبق��ى م��ن مناط��ق تف�شله��ا عن 

املدخل اجلنوبي ملدينة حلب.
ويف ال�شي��اق نف�شه، اخ��رتق اجلي�س ال�شوري، خطوط 
دفاع اجلماعات الإرهابية امل�سلحة اإلى ال�سمال من مدينة 
�سراق��ب، متج��اوزًا الطريق ال��دويل “الاذقي��ة- حلب” 
بع��دة كيلوم��رتات، با�شط��اً �شيطرت��ه على بل��دة جديدة 
ت�شرف على مطار تفتناز ال��ذي انت�شرت مبحيطه موؤخرا 

قوات تركية.
وق��ال م�ش��در ع�شك��ري” يف ري��ف اإدل��ب، اإن وح��دات 
اجلي���س ال�ش��وري تابع��ت عملياته��ا الع�شكري��ة بري��ف 
�شراق��ب وتقدمت باجت��اه حمور مطار تفتن��از الع�شكري 
وطه��رت بلدة طلحية الواقعة �سمال غرب مدينة �سراقب 
وجن��وب �سرق مطار تفتناز �سمال �سرق اإدلب، وذلك بعد 

معارك عنيفة خا�ستها مع املجموعات الإرهابية امل�سلحة 
التابع��ة لتنظيمي جبه��ة الن�سرة و”اأجن��اد القوقاز” يف 

املنطقة.
واأك��د امل�شدر اأن اجلي���س ال�شوري ا�شته��دف دفاعات 
الإرهابين وخطوط اإمدادهم بق�شف مدفعي مركز متهيدًا 

لتقدم وحداته القتالية وال�سيطرة على بلدة طلحية.
ونقل عن م�س��در ميداين تاأكيده اأن ال�سيطرة على بلدة 
طلحي��ة تفت��ح الطري��ق اأمام وح��دات اجلي���س ال�شوري 
باجت��اه مط��ار تفتن��از الع�شك��ري، حي��ث بات��ت القوات 
تبع��د عن املط��ار مل�سافة تقدر ب���3 كيلومرتات من اجلهة 

اجلنوبية ال�سرقية.
بدوره��ا، اأكدت م�سادر حملية يف ري��ف اإدلب اأن اأرتال 
ع�شكري��ة للجي���س الرتكي متركزت منذ اأي��ام داخل مطار 
تفتناز الع�شكري، وبينها ع��دة اآليات وعربات ومدرعات 
ع�شكري��ة حي��ث مت حتوي��ل املط��ار اإل��ى غرف��ة عملي��ات 
ع�شكري��ة للعمل على منع تقدم اجلي�س ال�شوري وق�شمه 
املزي��د م��ن الأرا�س��ي الواقع��ة �سم��ال الطري��ق ال��دويل 

حلب”. “الاذقية- 
وكان��ت وح��دات م��ن اجلي���س ال�ش��وري تقدم��ت على 
طري��ق �سراق��ب تفتن��از ب�س��كل مفاجئ، و�سيط��رت على 
بل��دة اآف�س وتلته��ا ال�شرتاتيجية بعد ا�شتب��اكات عنيفة 
مع املجموعات امل�سلح��ة يف تغيري مفاجئ طراأ على �سري 

العمليات الع�سكرية يف منطقة �سراقب.

طال��ب جتم��ع “�سوداني��ون �سد 
النتقالي��ة  احلكوم��ة  التطبي��ع”، 
وال��وزاري،  ال�شي��ادي  بهيكليه��ا 
بالرتاج��ع فورا ع��ن م�شار التطبيع 

مع كيان الحتال الإ�سرائيلي.
ج��اء ذل��ك يف بي��ان �س��ادر ع��ن 
التجمع، تنديدا بلقاء رئي�س جمل�س 
الربه��ان،  الفت��اح  عب��د  ال�سي��ادة 
الإ�سرائيل��ي  ال��وزراء  ورئي���س 

بنيامني نتنياهو يف اأوغندا.
ود�س��ن جتم��ع “�سودانيون �سد 
التطبيع” قبل يومني، حملة �سعبية 
كمرحل��ة  توقي��ع،  ملي��ون  جلم��ع 
اأولى لإع��داد مذكرة تق��دم ملجل�س 

ال�سي��ادة النتق��ايل، لل�سغ��ط عليه 
ملن��ع رئي�سه من الذهاب يف خطوات 

اأخرى يف طريق التطبيع.
واأف��اد البيان باأن��ه “على املغرر 
اأن ل  به��م واملُخطئ��ني يف التقدي��ر 
ي�ساوموا يف قيمهم، وينظروا للدول 
الت��ي م�س��ت يف عاقات م��ع الكيان 
ال�سهيوين، ماذا ك�سبت لقت�سادها 
اأو متا�سكها الداخل��ي، وماذا جنت 

من التذلل واخلنوع”.
�س��وى  �س��يء  “ل  واأ�س��اف: 
مزيد م��ن التمزق والفق��ر والإذلل 

والأزمات”.
و�سدد التجمع على اأن “ال�سعوب 

ل تنه�س بالعمالة والرتزاق، اإمنا 
بالعمل اجلاد والتنظيم املتقن وبث 
ثقاف��ة الكد والجته��اد، وبالوحدة 
الداخل��ي،  والتما�س��ك  الوطني��ة 

والت�شبث بالهوية”.
وردا عل��ى ذل��ك، اعت��رب الربهان 
اأن لق��اءه م��ع نتنياه��و، يف اأوغندا، 
ا�ستهدف “حتقي��ق امل�سالح العليا 

لل�سعب ال�سوداين”.
و�سه��دت العا�سم��ة ال�سودانية، 
احتجاج��ات  اجلمع��ة  اخلرط��وم، 
م��ع  للتطبي��ع  راف�س��ة  �سعبي��ة 
الحتال الإ�سرائيل��ي، على خلفية 

لقاء الربهان بنتنياهو.

ذكرت وكالة “رويرتز” عل��ى ل�سان م�سوؤول بارز 
يف جلنة مراقبة الأ�سلحة التقليدية يف جنوب اإفريقيا 
اإن اله��دف م��ن اإطاق �س��راح اأكر من ملي��ار دولر 
م��ن مبيعات الأ�سلحة املتوقف��ة ،خا�سة اإلى اململكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة والإمارات العربي��ة املتحدة ، 

يرجع اإلى تعديل وثيقة ت�شدير ال�شالح.
حي��ث �شغطت �ش��ركات الدف��اع املحلية يف جنوب 
اإفريقي��ا عل��ى احلكوم��ة لع��دة اأ�سهر لتغي��ري بند يف 
وثيقة الت�شدي��ر يطالب العم��الء الأجانب بال�شماح 
مل�سوؤويل جن��وب اإفريقيا بتفتي���س من�ساآتهم للتحقق 
م��ن ع��دم نق��ل الأ�شلحة اإل��ى اأط��راف ثالث��ة، اإل اأن 
م�سوؤول��ني خليج��ني قال��وا باأنه��م رف�س��وا املوافقة 
عل��ى عملي��ات التفتي�س باعتباره��ا انته��اًكا ل�سيادة 

الدولتني.
هذا وُتعد ال�س��ادرات اإلى اخلليج و�سمال اإفريقيا 
م�س��دًرا رئي�سًيا للعائ��دات بالن�سبة ل�سركات الدفاع 

املحلية ، مبا يف �سركة دينيل وجمموعة باراماونت، 
وراينميتال دينيل مون�شن وهي �شركة م�شرتكة مع 

اأخرى اأملانية.
وكان��ت جن��وب اإفريقي��ا ق��د منعت بي��ع �سحنات 
م��ن الأ�سلح��ة اإلى دول مث��ل ال�سعودي��ة والإمارات 
يف ن��زاع على التفتي���س، الأمر ال��ذي يعر�س للخطر 
اأعمال بقيمة مليارات الدولرات واآلف الوظائف يف 

قطاع الدفاع املتعر.
ووفق��ا لأربع��ة م�سوؤولني ور�سائ��ل اطلعت عليها 
روي��رتز يدور الن��زاع حول بند يف وثائ��ق الت�شدير 
يل��زم العم��اء الأجانب بالتعه��د بعدم نق��ل اأ�سلحة 
لدول ثالثة وبال�شم��اح مل�شوؤولن من جنوب اأفريقيا 

بتفتي�س من�ساآتهم للتحقق من اللتزام.
واأ�ساف��ت “روي��رتز” اإن ال�سعودي��ة والإم��ارات 
ت�شرتيان ثلث �شادرات الأ�شلحة من جنوب اإفريقيا 

ل�ستخدامها يف احلرب على اليمن.

انطلق��ت م�س��ريات اإحي��اء الذكرى 
والربع��ني  الواح��دة  ال�سنوي��ة 
يف  ال�سامي��ة،  الث��ورة  لنت�س��ار 
العا�سمة طه��ران وجميع حمافظات 

اجلمهورية الإ�سامية الإيرانية.
واأف��ادت وكال��ة مه��ر لاأنب��اء  باأن 
م�س��ريات ي��وم 11�شب��اط/ 22 بهمن 
انطلق��ت يف �ستى اأرج��اء اجلمهورية 
ال�سامية اليراني��ة لإحياء الذكرى 
الواحدة والأربعني لنت�سار الثورة 
م��ن  املاي��ني  مب�سارك��ة  ال�سامّي��ة 

ال�سعب اليراين.
اليراني��ة  اجلماه��ري  وتدفق��ت 
العا�سم��ة  �س��وارع  ال��ى  الغف��رية 

اليراني��ة طهران حي��ث انطلقت فيها 
12 م�س��رية �سخمة جتوب �سوارعها 
ا�سافة الى انطاق اآلف امل�سريات يف 

ارجاء الباد.
اليراني��ة  امل��دن  معظ��م  وت�سه��د 
املواطن��ني  ولك��ن  للثل��وج  ت�ساقط��اً 
توافدوا منذ �ساع��ات ال�سباح الباكر 
الذك��رى  لأحي��اء  ال�ساح��ات  ال��ى 
الواحدة الأربعني التي فجرها المام 
اخلميني الراحل )ر�س( عام 1979.

ويق��وم اك��ر م��ن 6 اآلف م�س��ور 
ومرا�س��ل لو�سائ��ل الع��ام املحلي��ة 
العامي��ة  بالتغطي��ة  والجنبي��ة 
ملرا�س��م الذك��رى ال�سنوي��ة لنت�سار 

الثورة ال�سامية.
رئي���س  يلق��ي  ان  املق��رر  وم��ن 
اليراني��ة  ال�سامي��ة  اجلمهوري��ة 
حج��ة ال�س��ام ح�سن روح��اين كلمة 
و�س��ط احل�س��ود امل�سارك��ة يف �ساحة 
اليراني��ة  بالعا�سم��ة  “اآزادي” 
طهران،  بينما �سيلقي كا من  النائب 
الول لرئي���س اجلمهوري��ة ا�سح��اق 
جهانغ��ري كلم��ة يف مدين��ة زاهدان 
ورئي���س ال�سلط��ة الق�سائي��ة اآية اهلل 
�سي��د ابراهيم رئي�سي يف مدينة م�سهد 
املقد�س��ة ، وام��ني جمم��ع ت�سخي���س 
م�سلح��ة النظ��ام حم�س��ن ر�سائي يف 

مدينة تربيز .

اجليش السوري يحرر بلدات جديدة جنوب حلب

يــواصــل حملته  التطبيع«  »ســودانــيــون ضــد 
ضــــــد الـــــعـــــالقـــــات مــــــع الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي

رويــــــــتــــــــرز: جـــــنـــــوب إفــــريــــقــــيــــا تـــــنـــــوي اســـتـــئـــنـــاف 
صـــــادرات األســلــحــة إلـــى الــســعــوديــة واإلمـــــارات

مســــــيرات ضخمة جتوب إيران مبناســــــبة 
الذكرى الـ 41 النتصار الثورة اإلسالمية

ارتـــــفـــــاع عــــــدد اجلـــــنـــــود األمــــريــــكــــيــــني املـــصـــابـــني 
بارجتاجات باملخ جراء الهجوم اإليراني إلى 109

ارتفع عدد اجلنود المريكيني بعد ان مت ت�سخي�سهم 
باإ�ساب��ات خفيفة يف امل��خ نتيجة الهج��وم ال�ساروخي 
الذي �شنته اإيران على قاعدة يف العراق ال�شهر املا�شي 

الى 109.
وقال املتحدث با�سم البنتاغون لوكالة "�سبوتنيك": 
"اعتب��ارا من اليوم مت ت�سخي�س 109 جنديا اأمريكيا 
باإ�ساب��ات خفيف��ة باملخ"، م�س��ريا اإل��ى اأن "العدد زاد 

بن�سبة 45 حالة عما ورد يف تقارير �سابقة ".
واأ�س��اف املتح��دث با�سم ال��وزارة اإن 76 من هوؤلء 

اجلنود عادوا للخدمة.
الدف��اع  وزارة  اأك��دت  املا�س��ي،  ال�سه��ر  ونهاي��ة 
الأمريكية ت�سجيل 14 اإ�سابة جديدة بارجتاج الدماغ، 

لي�سل العدد الإجمايل اإلى 64 اإ�سابة.
ويف الثام��ن م��ن �سه��ر يناير/كانون الث��اين املا�سي، 

�سنت اإيران هجوما �ساروخيا على قاعدتني ع�سكريتني 
يف الع��راق، بينها قاعدة "عني الأ�سد،" التي ت�سم نحو 

1500 جندي اأمريكي.
وقالت اإن الهج��وم جاء ردا على عملية اغتيال قا�سم 
�شليم��اين، قائ��د فيل��ق القد���س التابع للحر���س الثوري 
الإي��راين، وعدد من مرافقيه، وهي العملية التي اأعلنت 

اأمريكا م�سوؤوليها عنها.
دون��ال  الأمريك��ي  الرئي���س  اأعل��ن  الهج��وم  وبع��د 
ترام��ب ع��دم وجود اإ�ساب��ات بني اجلن��ود الأمريكيني 
يف القواع��د الع�سكري��ة الت��ي تعر�ست للق�س��ف، وقال 
يف  طفيف��ة  واأ�س��رار  بخ��ري.  جنودن��ا  "كل  ترام��ب: 
"اإن ال�سواري��خ  القاعدت��ني امل�ستهدفت��ني"، م�سيف��ا: 
التي ا�شتخدمتها اإي��ران يف �شرب قواعدنا دفعت ثمنها 

الإدارة الأمريكية ال�سابقة )باراك اأوباما(".
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صحيفة "وول ستريت جورنال" األمريكية: 

بعد أسبوع على احلادثة.. السعودية 
ُتعلن استهداف "أرامكو"

مجلة “يسرائيل ديفينس” العسكرية:

 السعودية تسعى للحصول على أسلحة إسرائيلية

عل��ى غ��رار الأ�سل��وب الأمريك��ي يف 
الإع��ان ع��ن ال�سرب��ة الت��ي تعّر�س��ت 
له��ا الولي��ات املتح��دة يف قاع��دة ع��ني 
الأ�س��د يف العراق وجتزئ��ة الك�سف عن 
املُ�ساب��ني واأعداده��م، ق��ال م�سوؤولون 
�سعوديون اإن الدفاعات اجلوية للمملكة 
اأ�سقط��ت �سواري��خ ا�ستهدف��ت عم��اق 

النفط "اأرامكو" الأ�سبوع املا�سي.
ومل يذك��ر امل�شوؤولون الذين حتدثوا 
جورن��ال"  �شرتي��ت  "وول  ل�سحيف��ة 

يف  الريا���س  تاأخ��ر  �سّب��ب  الأمريكي��ة، 
الإع��ان ع��ن ذل��ك، كم��ا مل ي�س��در عن 
�سركة "اأرامكو" اأي تعليق على الهجوم 

امل�سار اإليه.
املا�س��ي،  اأيلول/�سبتم��رب   14 ويف 
وا�س��ع  لهج��وم  ال�سعودي��ة  تعر�س��ت 
ل�سرك��ة  نفطيت��ني  ا�سته��دف من�ساأت��ني 
"اأرامكو" العماقة �سرقي الباد، وهما 
م�سف��اة بقي��ق لتكري��ر النف��ط وحق��ل 

هجرة خري�س

ال�سعودي��ة  امل�ساع��ي  اإط��ار  يف 
اأح��دث  عل��ى  للح�س��ول  احلثيث��ة 
الع�سكري��ة،  واملع��دات  الأ�سلح��ة 
ك�س��ف “عام��ي روحك���س دومب��ا” 
الإ�شرائيل��ي،  الع�شك��ري  اخلب��ر 
اأن الريا���س ت�سع��ى من��ذ �سن��وات 
اإل��ى امت��اك �سواري��خ اإ�سرائيلي��ة 

متطورة م�سادة للدروع.
اخلبري بنّي يف تقريٍر ن�سره مبجلة 
ديفين���س” الع�سكرية،  “ي�سرائي��ل 
ل�سناع��ة  اإ�سرائيلي��ة  �س��ركات  اأن 
الأ�سلحة مب��ا فيها �سركة “رفائيل” 
�ستتول��ى مه��ام توف��ري ال�سواريخ 
للريا���س اإل��ى جان��ب م��واد قتالية 
اأخ��رى يتف��وق الكي��ان الإ�سرائيلي 
يف �سناعته��ا باملنطق��ة وذل��ك ع��ن 
طري��ق �سركات �سريكة لها يف القارة 

الأوروبية.
اإدخ��ال  اأن  اإل��ى  اخلب��ري  ون��ّوه 
�سيك��ون  الإ�سرائيلي��ة  الأ�سلح��ة 
الأوروبي��ة  “ال�سرك��ة  خ��ال  م��ن 
م��ن  اأخ��رى  اأو   Eurospik
جمموعة ج��زر الع��ذراء الأمريكية 
املخت�س��ة يف ت�سدي��ر الأ�سلح��ة”، 
“ال�سناع��ات  اأن  اإل��ى  م�س��ريًا 

الع�سكري��ة الإ�سرائيلية ق��د تزدهر 
ظ��ل  يف  اخلليجي��ة  الأ�س��واق  يف 
دفء العاق��ة ب��ني ]ال�سعودي��ة[ 
اإدخ��ال  مت  حي��ث  و]اإ�شرائي��ل[ 
�سواريخ من نوع تاو عام 2017”.
اإ�س��دار  اأن��ه يف ح��ال  كم��ا ذك��ر 
ت�ساريح التوريد، “فقد تكون هناك 
عقب��ات اأمريكي��ة يف ه��ذا الطري��ق، 
لأن الأمري��كان ل يرغبون يف امتاك 
اأح��د غري اجلي���س الإ�سرائيلي لتلك 
الأ�سلح��ة، رغم اأن فر�سي��ة اندلع 
]ال�سعودية[  اإ�سرائيلية مع  حرب 

لي�ش��ت عالي��ة ج��دا ط��وال الف��رتة 
املقبلة”.

بات��ت  العاق��ات  اأن  اإل��ى  ي�س��ار 
قوي��ة بني الريا���س و”تل اأبيب” يف 
ظ��ل حكم �سلمان بن عب��د العزيز اآل 
�سع��ود وويل عه��ده حمم��د اأكر من 
اأي وقت م�ش��ى، ذلك اأن التفاقيات 
الع�سكري��ة والقت�سادية ل تتوقف 
بني اجلانب��ني بال�سر والعلن، ف�سًا 
عن املدح وثناء املتبادل عر و�شائل 
الإعام، وتعزي��ز الروابط الثقافية 

والريا�سية والتاريخية.

النظ��ام  اأن  مراقب��ون  وي��رى 
ال�شع��ودي �شيعم��ل خ��الل الف��رتة 
املقبل��ة عل��ى توطي��د عاقات��ه م��ع 
الكيان الإ�سرائيلي، من خال بوابة 
القت�س��اد بالدرجة الأولى، وهو ما 
�سن�ساهده من خال توقيع ع�سرات 
التفاقيات الر�سمية مع “تل اأبيب” 
ر قيمتها مبئات املايني  والتي �ستقَدّ

من الدولرات.
“ال�سعودي��ة” بح�س��ب  وحتت��ّل 
تقري��ر معه��د “�ستوكه��ومل ال��دويل 
لأبح��اث ال�س��ام” املرتب��ة الثالث��ة 
عاملياً من حي��ث الإنفاق الع�شكري، 
بع��د الولي��ات املتح��دة الأمريكية 

وال�سني.
تقرير املعهد بنّي اأي�ساً اأن الإنفاق 
الع�شكري العاملي و�ش��ل اإلى اأعلى 
م�شتوى له منذ ثالثة عقود، مدفوعاً 
ب�سكل رئي�سي من الوليات املتحدة 
)716 مليار دولر(، وال�سني )224 
و”ال�سعودي��ة”)  دولر(  ملي��ار 
 8.1 بل��غ  70 ملي��ار دولر( حي��ث 
تريليون��ات دولر يف 2018 بزيادة 

.%6.2

اأم���س  البلجيك��ي،  والوني��ا  اإقلي��م  �سلط��ات  اأعلن��ت 
اخلمي���س، توقفه��ا عن بي��ع اأ�سلح��ة لل�سعودي��ة ب�سبب 

احلرب التي تقودها يف اليمن.
وج��اء يف بيان اأ�سدره مكت��ب الوزير - رئي�س القليم 
الي��و دي روبو اأن "رف�س الخري من��ح ترخي�س ل�ساح 

اجلو ال�شعودي، وا�شعاً يف اعتباره املاأ�شاة اليمنية".
واأ�ساف: "عاوة عل��ى ذلك، يرف�س الوزير-الرئي�س 

منح اأي ترخي�س لوزارة الدفاع ال�شعودية".
بلجي��كا  يف  لاأقالي��م  التنفيذي��ة  ال�سلط��ات  وتتول��ى 
)الفلمن��ك، والونيا، بروك�سل( اإ�س��دار رخ�س الت�سدير 

مل�سّنعي الأ�سلحة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرن�سية.
و�س��ارت الريا���س موؤخ��رًا، وف��ق جري��دة "ليك��و"، 
الزب��ون الأول يف �سوق الأ�سلحة باإقليم والونيا. وقدرت 
قيم��ة املبيعات ب�225 ملي��ون يورو ع��ام 2018، اأي ما 
يق��ارب ربع اإجم��ايل قيمة مبيعات الإقلي��م )950 مليون 

يورو(.
ب�"اللت��زام  الإن�س��ان  حق��وق  رابط��ة  واأ�س��ادت 
امل�ستقبل��ي" لدي روب��و، لكنها تاأ�شفت لغي��اب ال�شفافية 

حول الرخ�س ال�سارية.
واأو�س��ح امل�ست�سار القان��وين للرابطة مانويل لمربت 

للوكال��ة اأن "الرخ�س��ة �ساحل��ة ل���18 �سه��رًا، ول نعلم 
اإن انته��ت �ساحي��ة الرخ���س الت��ي مت ا�سناده��ا اأم مت 

جتديدها".
وجاء قرار رئي�س احلكومة ال�سابق )2014-2011( 
ال��ذي �شار رئي�شاً لوالونيا منت�شف عام 2019، يف حني 
ي�ستمر وجود ال�سفينة ال�سعودية "بحري ينبع" يف بحر 
املان���س يف اإث��ارة �شخط منظمات غ��ر حكومية فرن�شية 

وبلجيكية.
وي�ستب��ه يف اأن �سرك��ة "بحري" ت�س��ل بانتظام مدينة 
اأنفري ل�سحن اأ�سلحة ت�ستخدم يف النزاع اليمني، ورفعت 

منظم��ات غري حكومية ع��دة ق�سايا لإيق��اف ت�سليم تلك 
ال�سحنات.

ويوجد اأغلب م�سّنع��ي الأ�سلحة البلجيكيني يف اإقليم 
والوني��ا. وتوف��ر �سركت��ا "�ش��ي اإم اأي" يف مدين��ة لي��اج 
و"اإف اإن هري�ست��ال" -اللت��ان ميلكهم��ا الإقليم- 4400 

وظيفة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر.
وكانت 17 منظمة غ��ري حكومية فرن�سية، دانت اأم�س 
اخلمي�س و�شول �شفينة بحري ينبع يف مدينة �شربورغ 
)�سمال-غ��رب(- امل�سب��ه يف اأنها ج��اءت ل�سحن اأ�سلحة 

فرن�سية ال�سنع موجهة لا�ستخدام يف اليمن.

جريدة "ليكو": إقليم بلجيكي يوقف إصدار رخص بيع أسلحة للسعودية

زين العابدين عثمان

يف �سعي��د العملي��ة ال�سعكري��ة الك��ربى الت��ي 
نفذته��ا قوات اجلي�س واللج��ان ال�سعبية بجبهات 
نه��م وماأرب واجل��وف، و ماحققت��ه من متغريات 
وحت��ولت نوعي��ة عل��ى ال�شاح��ة ال�شرتاتيجية 
وجمرى املواجهة �شد حتالف العدوان ال�شعودي 
المارات��ي ومرتزقته ،، فان اول ماميكن احلديث 
عن��ه  ان ه��ذه العملي��ة النوعية  ب��كل حمتواها  ، 
تعت��رب  اكرب عملية هجومية  من��ذ بداية العدوان 

حتى هذه  اللحظة،،.
وهي م��ن العملي��ات املعق��دة والوا�شعة الذي 
حتكمها اه��داف وم�ش��ارات ا�شرتاتيجي��ة  تفوق 
اي عملي��ة �شابق��ة ،،حي��ث جت��اوزت احل�ش��اب 
م�ساح��ات  حتري��ر  عل��ى  رك��زت  و  التكتيك��ي 
عليه��ا  ت�سيط��ر  الت��ي  اجلغرافي��ا  م��ن  وا�سع��ة 
ق��وى العدوان)جبه��ات بالكام��ل ( منه��ا جبه��ة 
نه��م  ومديري��ات متع��ددة يف حمافظ��ة اجل��وف 

وماأرب .

دالالت وأبعاد العملية
البني��ان  "عملي��ة  حققت��ه  م��ا  مايخ���س  يف    
املر�سو���س"  من نتائج وحت��ولت على امل�سمار 
الع�شك��ري وال�شرتاتيج��ي و وخارطة ال�شتباك 
�سد قوى الع��دوان بف�س��ل اهلل وتاأييده  ن�ستطيع 

ان نخل�سها  يف التي  :
انه��ا طه��رت جبه��ة نه��م بالكامل اجلبه��ة التي 
تعترب من اهم واكرب اجلبهات الع�سكرية واكرها 

تعقيدا واهمية عل��ى امل�شتوى اجليوا�شرتاتيجي 
،حي��ث تعتر املنفذ الرئي�س الذي كان يعول عليه 
الع��دوان لتحقي��ق التق��دم نح��و عم��ق العا�سمة 

�سنعاء وال�سيطرة عليها.
2- حقق��ت العملي��ة التقدم نحو تخ��وم مدينة 
ماأرب ال�شرتاتيجية من اجلهة الغربية و�شيطرت 
عل��ى �شبكة خط��وط الم��دادات  الرئي�شي��ة التي 
ترب��ط ماأرب نه��م اجلوف منها " مف��رق اجلوف" 
الذي يغذي بع�س اجلبهات يف  مديريات اجلوف .

3- حققت العملية انت�س��ارا �ساحقا على فرقة 
ع�سكري��ة كاملة من املرتزقة مكون��ه من  22 لواء 
مت خاله��ا اغتن��ام عتاد ومع��دات اغل��ب اللوية 
وحتقي��ق اخل�شائ��ر الفادح��ة يف ال�ش��ف الب�شري 
م�ساح��ة  عل��ى  ب�س��ط  ال�سيط��رة  اإل��ى  ا�ساف��ة 

جغرافية تزيد عن 2500 كم مربع 
ات�سم��ت العملية بعوامل التنظيم والتكامل بني 
الوح��دات الع�شكري��ة حيث مت ا�ش��راك كل القوى 
فيه��ا كالق��وة ال�ساروخي��ة و�ساح اجل��و امل�سري 
الذي كان له دور رئي�س يف توفر  ال�شناد و�شرب 

مع�سكرات و خلفيات العدو وتعزيزاته .
 اظه��رت العملي��ة  بف�س��ل اهلل تعال��ى م�ستوى 
الحرتافي��ة للجي�س واللج��ان ال�شعبية ودخولها 
مرحلة  اكر نظامية واكر متيزا يف مناحي القتال 
واملواجه��ة ،حيث ا�شبحت الي��وم اقرب ما تكون 
جلي���س نظامي متكامل يخو���س املعركة بح�سور 
جمي��ع ت�سكياته وقواه الع�سكري��ة مع توافر كل 

عوامل ال�سناد والدعم املتعدد .
يف الخ��ري ن�ستطي��ع الق��ول وم��ن واق��ع تقدير 
املوقف ان العدوان ومرتزقته بعد هذه العملية قد 

تلقى واحدة من اكر الهزائم ال�شرتاتيجية التي 
حلق��ت به وبقواته على الر�س  وانه فقد وب�سكل 
كامل ال�سيطرة على الو�سع يف اجلبهات ال�سرقية 
وال�سمالية مباأرب واجلوف بالكامل وتبخر حلمه 
يف ال�شيطرة على العا�شمة �شنعاء الذي كان يعد 

له منذ اكر من اربع �سنوات .
اما الو�ش��ع الع�شك��ري بامل�شتقب��ل  فهو ي�شر 
اإلى ان ق��وات املرتزقة يف م��اأرب واجلوف دخلت 
خط النهي��ار خ�سو�سا بعد ان �سربت خطوطهم 
الدفاعي��ة وقطع��ت خط��وط الم��دادات ودم��رت 
يف  ال�سا�سي��ة  ال�سلح��ة  وخم��ازن  مع�سكراته��م 
�سحن اجلن وغريها من املع�سكرات ،،اما اجلي�س 
واللج��ان ا�سب��ح له��ا الق��درة التامة عل��ى دخول 
مدين��ة م��اأرب و ا�ستكم��ال تطهري باق��ي مديريات 
املب��ادرة  بات��ت  حي��ث  اجل��وف  واي�ش��ا  م��اأرب 
امليداني��ة يف ايده��م  وه��ذا ما ميك��ن ان ن�سهده يف 

اليام القادمة باإذن اهلل تعالى

حملل ع�شكري وا�شرتاتيجي  -ان�شار اهلل

 عملية البنيان املرصوص ..نصر إلهي غير قواعد املعركة وأدخل العدوان ومرتزقته في أكبر هزمية استراتيجية 
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جرائم العدوان

طيران العدوان يشن أكثر من 87 غارة على عدد من احملافظات.. ويواصل استهداف 
املواطنني األبرياء بالقصف الصاروخي في املديريات احلدودية ومدينة احلديدة

■ ■ ■
كث��ف ط��ريان الع��دوان غاراته عل��ى عدد من 
املحافظ��ات وا�ست�سه��د مواط��ن بن��ريان حر���س 
احلدود ال�شعودي يف �شعدة وا�شتمرت خروقات 
قوى العدوان لتفاق احلديدة خال �ساعات يوم 

الربعاء.
م�شدر ع�شك��ري اأو�ش��ح اأن مرتزقة العدوان 
ال��� 50 يف مدين��ة احلدي��دة  ا�ستهدف��وا �س��ارع 
مبختل��ف الأ�سلحة الر�سا�سة ب�سكل مكثف، مبيناً 
اأن��ه مت اإف�س��ال حماول��ة تق��دم لق��وى الع��دوان 

جنوب منطقة اجلاح مبديرية التحيتا.
الع��دوان  ط��ريان  اأن  اإل��ى  امل�س��در  واأ�س��ار 
كيل��و16  منطق��ة  اأج��واء  يف  حل��ق  التج�س�س��ي 
مبديري��ة الدريهم��ي وا�ستهدف��ت ق��وى العدوان 
جن��وب قري��ة حمل ال�سي��خ يف املنطق��ة بعدد من 

�سواريخ الكاتيو�سا.
واأك��د امل�سدر ا�ست�سهاد مواطن بنريان حر�س 
احل��دود ال�شع��ودي يف منطق��ة الرق��و مبديري��ة 
منب��ه احلدودي��ة، وا�ستهدف ق�س��ف �ساروخي 
ومدفعي �شع��ودي قرى اآهلة بال�شكان يف مديرية 

رازح احلدودية.
و�س��ن ط��ريان الع��دوان غ��ارة عل��ى مديرية 
الظاه��ر وغارت��ني عل��ى مديرية باق��م مبحافظة 

�سعدة.
واأف��اد امل�س��در ب��اأن ط��ريان الع��دوان �سن يف 
حمافظ��ة اجل��وف غارت��ني عل��ى منطق��ة العقبة 
مبديري��ة خ��ب وال�شع��ف، وث��الث غ��ارات على 

مديرية املتون وغارتني على مديرية الغيل.
ويف حمافظ��ة ماأرب �سن طريان العدوان غارة 

على مديرية جمزر وغارة �سمال مفرق اجلوف.
وذكر امل�س��در اأن طريان الع��دوان �سن غارة 
عل��ى مديري��ة نه��م، وع�سر غ��ارات عل��ى منطقة 

ال�سوح قبالة جنران.

■ ■ ■ 
وا�سل��ت قوى الع��دوان ومرتزقتها خروقاتها 
لتف��اق وق��ف اإطاق الن��ار مبحافظ��ة احلديدة 
خ��ال �ساع��ات ي��وم اخلمي�س، فيم��ا �سن طريان 
�سع��دة  حمافظ��ات  عل��ى  غ��ارة   13 الع��دوان 

واجلوف وماأرب.
واأو�شح م�شدر ع�شكري اأن الغزاة واملرتزقة 
اأطلقوا 11 قذيفة مدفعية باجتاه حارة ال�سبياين 
و�سارع �سنعاء واحلديدة لند، كما اأطلقوا �ست 

قذائف هاون جتاه مثلث العدين باحلديدة.
واأك��د امل�ش��در اإ�شاب��ة ث��الث ن�ش��اء بج��روح 
متفاوتة بن��ريان اأ�سلحة املرتزقة الر�سا�سة التي 
ا�ستهدف��ت �سارع �س��دام مبديرية احلايل مبدينة 
احلديدة، فيما ا�شتحدثت جرافة ع�شكرية تابعة 
لق��وى العدوان حت�سينات قتالية يف منطقة كيلو 

.16
ويف حمافظ��ة �سع��دة، ذكر امل�س��در اأن ق�سفا 
�ساروخي��اً ومدفعي��اً �سعودي��اً ا�سته��دف ق��رى 
اآهل��ة بال�سكان يف مديرية رازح، فيما �سن طريان 
عل��ى  غارت��ن  ال�شع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان 

مديرية الظاهر وغارة على مديرية �سدا.
ولف��ت امل�س��در اإل��ى اأن طريان الع��دوان �سن 
�س��ت غ��ارات عل��ى مديرية الغي��ل وغ��ارة على 
مديري��ة امل�سلوب يف اجلوف، كم��ا �سن الطريان 
املع��ادي ث��الث غ��ارات �شم��ال مف��رق اجل��وف 

مبديرية جمزر.

■ ■ ■
  ا�ستمرت خروقات قوى العدوان لتفاق وقف 
اإط��اق النار مبحافظة احلدي��دة، خال �ساعات 
ي��وم اجلمع��ة ، و�س��ن الط��ريان 17 غ��ارة على 

�سعدة وحجة ونهم واجلوف.
واأو�شح م�ش��در ع�شكري اأن مرتزقة العدوان 
ا�ستهدف��وا مدر�س��ة 7 يوليو ومن��ازل املواطنني 
املجاورة له��ا يف مديرية احلايل بقذائف املدفعية 

ما اأدى اإلى اأ�سرار يف ممتلكات املواطنني
وق�سف��ت ق��وى الع��دوان بالأ�سلح��ة الثقيل��ة 
واملتو�سط��ة ح��ارة ال�سبياين يف منطق��ة 7 يوليو 

ال�سكنية مبدينة احلديدة.
واأ�سار امل�سدر اإلى اأن ق�سفاً مكثفاً بالر�سا�سات 
املتو�سط��ة للغ��زاة واملرتزق��ة ا�سته��دف قري��ة 
ال�سجن يف اأطراف مدين��ة الدريهمي املحا�سرة، 
كم��ا ا�سته��دف ق�سف مكث��ف بالأ�سلح��ة الثقيلة 
املدين��ة  يف  املواطن��ني  من��ازل  واملتو�سط��ة 

املحا�سرة.
واأك��د امل�ش��در اح��رتاق من��زل مواط��ن غرب 
مدين��ة الدريهم��ي املحا�س��رة نتيج��ة ا�ستهدافه 

بالر�سا�سات والقذائف من قبل املرتزقة.
وذك��ر امل�ش��در اأن طران الع��دوان �شن ثالث 
غ��ارات عل��ى مديري��ة باق��م يف حمافظ��ة �سعدة 
، وث��الث غ��ارات عل��ى مديري��ة نه��م مبحافظ��ة 

�سنعاء.
ولف��ت امل�س��در اإل��ى نف��وق ع��دد م��ن موا�سي 
املواطن��ن واأ�ش��رار مادي��ة اإث��ر خم���س غارات 
لط��ريان العدوان على منطق��ة العطن يف مديرية 
بكيل املر مبحافظة حج��ة، و�شن الطران ثالث 

غارات على منطقة املزرق مبديرية حر�س.
كم��ا �شن ط��ران الع��دوان ثالث غ��ارات على 

مديرية الغيل مبحافظة اجلوف.

■ ■ ■

خال �ساعات يوم ال�سبت، كثفت قوى العدوان 
خروقاته��ا لتفاق وق��ف اإطاق الن��ار مبحافظة 
احلدي��دة م��ا اأدى اإل��ى اإ�شاب��ة مواطن��ن اثنن 
وت�سرر املمتلكات، فيما �سن طريان العدوان 17 

غارة على نهم واجلوف وجنران.
واأك��د م�شدر ع�شك��ري اإ�شابة مواطنن اثنن 
ج��راء الق�س��ف املكث��ف لق��وى الع��دوان عل��ى 
منطق��ة كيلو 16 مبديرية الدريهمي حيث اأطلقت 
اأربع��ة �سواري��خ كاتيو�س��ا وق�سف��ت باملدفعية 
وا�شتحدث��ت جرافة ع�شكري��ة حت�شينات قتالية 
باملنطق��ة بالتزام��ن م��ع حتلي��ق مكث��ف لطريان 

العدوان التج�س�سي .
ولفت امل�شدر اإلى ت�شرر منازل املواطنن اإثر 
ق�سف قوى العدوان مدينة الدريهمي املحا�سرة 

باأكر من 20 قذيفة مدفعية.
وقال امل�سدر اإن مرتزقة العدوان منعوا رئي�س 
جلن��ة التن�سي��ق الأممي��ة يف احلدي��دة اأبهيجيت 

جوها من زيارة منطقتي حي�س والدريهمي.
لق��وى  تابع��ة  دباب��ة  اأن  امل�س��در  واأو�س��ح 
ال�سبي��اين يف منطق��ة  الع��دوان ق�سف��ت ح��ارة 
7 يولي��و ال�سكني��ة ، وق�سف��ت ق��وى الع��دوان 
ب�سواري��خ الكاتيو�س��ا وقذائ��ف املدفعية اأماكن 
متفرق��ة من ح��ي 7 يوليو، واأطلق��ت �ساروخني 

موجهني على املنطقة.
وا�ستهدفت قوى العدوان بالر�سا�سات الثقيلة 
مبديري��ة  ال�ساحل��ي  الدف��اع  مع�سك��ر  باجت��اه 
احل��ايل، وق�سفت باملدفعية منزل اأحد املواطنني 

يف منطقة الرب�سة مبديرية احلوك.
اأطلق��ت  الع��دوان  ق��وى  اأن  امل�س��در  وذك��ر 
�ساروخ��اً موجهاً على منطق��ة اجلبلية مبديرية 
التحيتا، وا�ستهدفت باأكر من 65 قذيفة مدفعية 
وبالر�سا�سات الثقيلة واملتو�سطة منازل ومزارع 
املواطن��ني يف املنطقة م��ا اأدى اإلى اأ�سرار كبرية 

فيها.
واأ�سار امل�سدر اإلى حتلي��ق طائرات العدوان 
احلربية والتج�س�سية يف اأجواء مديرية ال�سليف 

وجزيرة كمران وفوق مديرية حي�س.
واأفاد امل�س��در اأن طريان الع��دوان �سن غارة 
على جبل �سلب وع�سر غارات على نقيل الفر�سة 
يف مديري��ة نه��م، كم��ا �س��ن غارتني عل��ى مديرية 
املت��ون مبحافظ��ة اجل��وف، واأربع غ��ارات على 

منطقتي ال�سبكة وغرب ال�سدي�س يف جنران.

■ ■ ■ 
كما وا�سلت ق��وى العدوان خال �ساعات يوم 
الأحد خرق اتفاق هدنة احلديدة، و�سن الطريان 

18 غارة على نهم واجلوف،. 
واأو�ش��ح م�ش��در ع�شك��ري اأن ق��وى العدوان 
مدين��ة  يف  ال�سكني��ة  7يولي��و  منطق��ة  ق�سف��ت 
احلدي��دة ب�سواري��خ الكاتيو�س��ا والر�سا�س��ات 
الثقيل��ة واملتو�سط��ة . وا�ستهدفت قوى العدوان 
مزرع��ة مواط��ن �س��رق مدين��ة التحيت��ا بقذائف 

املدفعية وخمتلف العيارات الر�سا�سة.
 واأ�س��ار امل�س��در اإل��ى ق�س��ف مدفع��ي لق��وى 
الع��دوان باأك��ر من ت�س��ع قذائف باجت��اه نقطة 
الرتب��اط امل�شرتكة يف كيل��و 16 ، مبيناً اأن قوى 
الع��دوان ق�سف��ت باأكر م��ن 19 قذيف��ة مدفعية 
وبالعي��ارات الر�سا�س��ة عل��ى مناط��ق متفرقة يف 
كيل��و 16 . واأطل��ق الغزاة واملرتزق��ة 11 قذيفة 
و�شاروخ كاتيو�شا على قرية ال�شجن يف اأطراف 

مدينة الدريهمي املحا�سرة.
 واأكد امل�سدر ت�سرر عدد من منازل املواطنني 
يف منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقيه جراء ق�سف 

قوى العدوان باأكر من 16 قذيفة مدفعية.
 واأف��اد امل�سدر اأن ق�سف��اً �ساروخياً ومدفعياً 
�سعودياً ا�سته��دف قرى اآهلة بال�سكان يف مديرية 
وذك��ر  �سع��دة.  مبحافظ��ة  احلدودي��ة  رازح 
امل�س��در اأن ط��ريان الع��دوان �سن ع�س��ر غارات 
عل��ى نقيل الفر�شة مبديرية نه��م، وثالث غارات 
عل��ى مديرية الغيل، واأربع غ��ارات على مديرية 
املت��ون وغارة على مديري��ة امل�سلوب مبحافظة 

اجلوف.

مهما ش�������ن العدوان الس�������عودي األمريكي من غارات، لن يكون أمامه س�������واء عمليات عسكرية 
للجيش واللجان الش�������عبية كس�������رت هيبة املتغطرس وكبدته املزيد من اخلسائر والهزائم، وولم 
تكن عملية نصر من اهلل إال بداية لعمليات أخرى منكلة، ولتتبعها خالل األيام املاضية عملية 
البنيان املرصوص والتي وصلت إلى جزء كبير ملا يصبو إليه الش�������عب اليمني، لتضعه على بعد 

خطوات من نصر اهلل املوعود لعبادة املؤمنني.
ومع هذه العمليات التي مت فيها قتل وجرح وأسر اآلالف من مرتزقة العدوان، وتطهير جبهة 

نهم ومناطق شاس�������عة يف محافظتي اجلوف ومأرب تقدر 2500 متر مربع، وبها مت إعادة العدو 
إلى ما كان علية قبل اربع سنوات.

يلجأ العدو كما هي عادته إلى ش�������ن غاراته بشكل هستيري على عدد من احملافظات  ليغطي 
الهزائم التي تلقاها هو ومن يدور يف فلكه، فخالل األيام املاضية ش�������ن أكثر من 93 غارة جوية 
عل�������ى ع�������دة محافظات، مواصال خروقاته التف�������اق احلديدة، وقد جنم عنها عدد من الش�������هداء 

واجلرحى وتضرر يف املمتلكات اخلاصة باملواطنني. 
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عظمة التأييد اإللهي والروحية اإلميانية لدى املجاهدين صنعت النصر
�سم��ن م�س��ارات عملي��ة البني��ان املر�سو���س كان��ت عد�س��ة الإع��ام احلربي 
ت�سج��ل لن��ا ولاأجي��ال القادمة واحدة م��ن اأعظم املاح��م التي ي�سطره��ا اأبطال 
نبت الإمي��ان يف قلوبهم واأزهر الن�سر على فوهات بنادقهم تلك العملية النوعية 
دارت م�شاهده��ا البطولي��ة اخلارق��ة على قم��ة جبل �شل��ب ال�شرتاتيجي املطل 
عل��ى مدين��ة م��اأرب واملتمي��ز بتمو�سع جغ��رايف �سديد الوع��ورة ول��كاأن حكمة 
اهلل اقت�س��ت اأن جتل��ي عظمة التاأيي��د الإلهي يف م�ساهد متحرك��ة وواقعية يراها 
املوؤمنون فيزدادون اإمياناً وهم ي�ساهدون ما مل يكن يتوقعونه اإنها عملية حملت 
يف كل تفا�سيله��ا اآي��ة م��ن اآي��ات اهلل فبينما ن��رى م�سهد لثلة م��ن املجاهدين وهم 
ميدون اأحزمته��م و�سيانهم كو�سيلة وحيدة لت�سلق تلك ال�سخور ال�ساهقة التي 
تف�سله��م عن مواق��ع متركز العدو يف قمة اجلبل املهي��ب كان امل�سهد الآخر يظهر 
ثل��ة من املوؤمنن وهم يقتحمون تل��ة حم�شنة دون اأن ياأبهون بجنود العدو وهم 
يف متار�سه��م ل تف�سله��م ع��ن املجاهدين �سوى ج��دران املتار���س ولكن العزمية 
وال�سجاع��ة والإق��دام والروحي��ة الإميانية التي متاأ قل��وب املجاهدين كان هي 
مرت�شه��م وتر�شه��م ودرعه��م احل�شينة فكان��وا كالريح تتخط��ف اأرواح اخلونة 
الذين مل يع�سمهم من اأمر اهلل وباأ�س رجاله ل متار�س حم�سنة ول �ساح نوعي.

 املوق��ع يظه��ر يف امل�شه��د بتح�شين��ه الع�شك��ري الق��وي اإ�شافة اإلى 
مهمة متركز اأ�سلحة نوعية يف مواقع 

م��ن اجلبل لدرجة اأن العدو كان ي��رى ا�ستحالة اقتحام املوقع يف ظل تواجد تلك 
الأ�سلحة النوعية مع طبيعة اجلغرافيا الوعرة ولكن ذلك مل يكن م�ستحيًا اأمام 
جنود اهلل فقد متكن��وا بتوفيق اهلل وتاأييده من تطهري املوقع والتنكيل باملنافقني 
فيما هرب اأغلبهم تاركني اأ�سلحتهم النوعية يف اماكنها فيما اأ�ساب قيادات النفاق 
والرت��زاق يف مدينة ماأرب التي اأ�شبحت على مرمى حجر من جماهدي اجلي�س 
واللجان ال�شعبية يف حالة رعب وانهيار معنوي ونف�شي كبر وحالة من التخبط 
وال�سلل مل�ستوى اإقدام البع�س على الهروب مع عوائلهم من مدينة ماأرب حت�سباً 
لقتح��ام املدين��ة من قب��ل اجلي�س واللج��ان ال�سعبي��ة اإل اأنه وبح�س��ب م�سادر 
اإعامية عدة فقد اأوقفت القيادة عملياتها باجتاه مدينة ماأرب بناء على و�ساطة 

حملية وعربية. 
التطورات يف اجلبهة ال�سرقية اجلوف وماأرب على موعد بتطهريها من الغزاة 
واملنافق��ني ب��اإذن اهلل رغم حماولت الع��دو الت�سعيد يف جبه��ات خمتلفة اأبرزها 
جبه��ة ال�ساحل الغربي لتخفيف ال�سغط على اخلون��ة يف اجلبهة ال�سرقية ولكن 

م�ستوي��ات اأبط��ال اجلي�س واللج��ان يف خمتلف اجلبهات على  اأعل��ى 
ي��ة  ز جلهو لأي ا للت�ش��دي 

ت�سعي��د متوكل��ني عل��ى 
اهلل واثق��ن بن�ش��ره وتاأييده وما 

الن�سر اإل من عند اهلل.
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ثقافة عسكرية

ُتعُدّ مب��ادئ نظرية احلرب اخلاطف��ة وقواعدها هي عوامل 
ارت��كاز لتطبي��ق النظري��ة، ول�سمان جن��اح اأعم��ال القتال، 

وت�سمل الآتي: 
1. املفاجأة

تعن��ي توجي��ه ال�سرب��ات للع��دو، يف الوق��ت اأو امل��كان اأو 
بالطريق��ة الت��ي ل يتوقعه��ا الع��دو وه��و غري م�ستع��د لها، 

وتاأخذ ثالث م�شتويات: 
اأ. املفاجاأة ال�شرتاتيجية

��ن املهاجم  وتتحق��ق بالرتكي��ز والتحرك للقت��ال، ب�شكل مُيِكّ
م��ن توجيه �سربت��ه، على جبهة معينة، بق��وة متفوقة على 

العدو. 
ب. املفاج��اأة الفني��ة/ تتحق��ق با�ستخدام �س��اح جديد، اأو 

و�سائل حترك جديدة. 
ج. املفاجاأة يف التكتيك/ تتحقق با�ستخدام تكتيكات جديدة 
منا�سبة لاأ�سلحة اجلديدة، وقد تتحقق من املفاجاأة الفنية. 

2. السرعة
اأ. حتق��ق املفاج��اأة جناح��اً موؤقتاً، م��ا مل ت�ستغ��ل بوا�سطة 
ال�سرع��ة، وذلك ل�ستغال النجاح وتعزيزه، مع عدم تعزيز 
الف�س��ل، وحرم��ان العدو من الوق��ت الازم لإع��ادة جتميع 
قوات��ه، وح�سده��ا يف الجتاه��ات املهم��ة، اأو اتخ��اذ مواقع 

دفاعية جديدة. 

ب. ال�سرع��ة تعن��ى املحافظ��ة عل��ى املب��اداأة، وباندم��اج 
املفاجاأة م��ع ال�سرعة تنتج القدرة عل��ى احلركة واملناورة 

واحل�سد. 

3. التفوق في القوات والنيران
اأ. اإن التف��وق يعن��ي تركي��ز اجله��ود يف النقط��ة/ الجت��اه 

احلا�شم، وتوجيهها �شد اأ�شعف نقاط العدو. 
ويف  حملي��اً،  حتقيق��ه  يعن��ي  الق��وات،  يف  التف��وق  اإن  ب. 

اجتاهات معينة

4. املناورة
اأ. تعن��ي و�سع العدو يف موقف غ��ري مائم، اأو غري متكافئ، 

من خال ال�ستخدام امل�رن للقوات. 
ب. تتحقق بالقوات والنريان، وترتبط بال�سرعة واملفاجئة، 

وحتقيق التفوق ل�ستغال النجاح. 

5. العمليات الشاملة
تعن��ى مهاجم��ة الع��دو يف كل املواجه��ة والعم��ق، وتهدي��د 
وتفتي��ت ق��وات الع��دو والتوغ��ل يف عمقه، وت�ستي��ت فكره، 

وجهوده، وقدراته، واإمكانياته. 
6. العامل املعنوي

ي�سم��ل تعزي��ز ال��روح املعنوي��ة، وروح الهج��وم للق��وات، 
اإ�شاف��ة اإل��ى التحلي��ل النف�شي واملعن��وي للع��دو؛ لتحديد 

مراكز الثقل لتجنبها، ونقط ال�سعف ل�ستغالها.

احلرب اخلاطفة وقواعدها

املن��اورة احلربي��ة اأو م�شروع احل��رب: تعبر ع�شكري 
ي�ستخدم لو�س��ف التحركات امليدانية للقوات الع�سكرية 

على اأر�س املعركة. 
يف احل��رب: ه��و تعبري ي�ستعمل��ه الع�سكري��ون لاإ�سارة 
اإلى ا�شرتاتيجية ع�شكرية تقوم على بدء احلرب بهجوم 
متحرك و�شريع ومباغث يرب��ك العدو ويوقع به خ�شائر 

هامة دون علم العدو م�سبقا بهذا الهجوم.
يف ال�سل��م: ه��ي تدريب��ات ع�سكري��ة تقوم بها ع��دة دول 
حليف��ة اأو دول منف��ردة ب��ني اأف��رع قواته��ا الع�سكري��ة 
املختلف��ة لتطوي��ر اأدائه��ا وتعزي��ز مهاراته��ا امليداني��ة 

وتقوية الروابط الع�شكرية بن الدول امل�شرتكة.
 

عناصر املناورة احلربية 
الوت��رية: وترية م��ا جتلى من مراقب��ة وتوجيه وتقرير 

وتفعيل.
نقط��ة الت�سال: مركز اجله��د، اأو �سرب العدو يف املكان 

املنا�سب يف الوقت املنا�سب.  
املفاجاأة: تقوم على اخلداع.
الأ�سلحة املتنوعة واملنا�سبة

املرون��ة: وفقا ملارتن فان الع�شكري املرن يجب اأن يكون 
�ساما وذاتيا ولديه مقدرات زائدة عن حاجته.

الامركزية يف القيادة: اتخاد قرارات �سريعة تتفاعل مع 
الأو�ساع املتغرية لتبقى الت�سالت قائمة. وامل�ستويات 

الدنيا يف اجلي�س عموما يجب اأن تفهم الق�سد.

املناورة احلربية 
العط��ل: عدم تقدم الداف��ع اإلى الأمام، يتوقف وعناصرها

الدافع قبل الو�سول اإلى الو�سعية الأمامية.
ال�شبب: ات�شاخ حجرة النفجار ب�شبب جتمع 
بقاي��ا الفحم الكربوين يف قناة حجرة الغاز، اأو 
وجود ات�شاخ يف الأجزاء املتحركة، اأو وجود 

�شدا اأو اأو�شاخ على الطلقة.
املعاجل��ة: اأعد تلقي��م البندقي��ة وتابع الرمي 
وعند تك��رار ال�ستع�ساء نظ��ف حجرة الغاز 
والقط��ع  )ال�سبطان��ة(  املا�س��ورة  ونظ��ف 
املتحرك��ة وجماريه��ا، ا�ستبع��د الطلق��ة غ��ري 

ال�ساحلة.
العط��ل: تعذر حترك القط��ع املتحركة، اأي اأن 
الطلق��ة تدخ��ل حج��رة النفجار ولك��ن ل يتم 

الإطاق.
ال�شبب: ات�شاخ البندقية وتكاثف الزيت فيها، 

اأو �سعف ناب�س الإرجاع.
املعاجل��ة: اأعد تلقي��م البندقي��ة وتابع الرمي 
القط��ع  الوق��ت لتنظي��ف زي��ت  اإن مل يتوف��ر 

املتحركة.
وبدل نوع الزي��ت امل�ستخدم بالنوع النظامي، 
يف حال��ة عدم �ساحية ناب���س الإرجاع اأر�سل 

البندقية اإلى الور�سة.

يف  املغ��اق  الطلق��ة،  تلقي��م  ع��دم  العط��ل: 
الو�سعية الأمامية الإطاق ل يتم لعدم وجود 

طلقة يف حجرة النفجار.
ال�شبب: ات�شاخ املخزن اأو عدم �شالحيته، اأو 

وجود عطل يف خطاف املخزن.
املعاجل��ة: اأعد تلقي��م البندقي��ة وتابع الرمي 
عن��د تك��رر ال�ستع�ساء بدل املخ��زن، اإذا كان 
العطل من خطايف املخ��زن اأر�سل البندقية اإلى 

الور�سة.
العط��ل: تراك��ب الطلق��ة، اأي تراك��ب طلقتن 
عل��ى الق�س��م اخللف��ي م��ن املا�س��ورة وتوقف 

القطع املتحركة يف الو�سعية املتو�سطة.

ال�سبب: التواء يف �سفتي توزيع املخزن.
املعاجل��ة: ام�س��ك ي��د التعمري واأبع��د الطلقة 
املرتاكبة وتابع الرمي، عند تكرر ال�شتع�شاء 

بدل املخزن.
الو�سعي��ة  يف  املغ��اق  اجن��ذاب  العط��ل: 
الأمامية، الطلقة يف حجرة النفجار واملطرقة 

حرة ورغم ذلك ل يحدث الإطاق.
ال�سبب: اإذا كان الطقم م�سروباً �سربة عميقة 
براأ���س الإب��رة دل ذل��ك عل��ى ع��دم �ساحي��ة 

الطلقة.
اأو ل  اإذا كان ال�س��رب عل��ى الطق��م �سعيف��اً 
اأثر ل��ه دل ذلك على اأن العطل م��ن املطرقة اأو 
اآلية الزن��اد اأو اأن الإبرة غري �ساحلة، ب�سبب 

تكاثف الزيت.
املعاجلة: اأع��د تلقيم البندقي��ة وتابع الرمي، 
اإذا تك��رر ال�ستع�ساء افح���س املطرقة واآلية 
الزن��اد ونظفه��ا، يف حالة وجود ك�س��ر اأو تاآكل 

فيهما اأر�سل البندقية اإلى الور�سة.
العط��ل: ع��دم ن��زع الظ��رف الف��ارغ، القط��ع 
املتحركة يف الو�سعية الو�سطى الظرف براأ�س 
ق�سي��ب النفج��ار وي�سط��دم براأ���س الطلق��ة 

اجلديدة.
ال�شبب: ات�شاخ احلجرة اأو الطلقة، اأو ات�شاخ 

النازع اأو عدم �ساحيته )�سعف الناب�س(.
املعاجلة: ارجع يد التعمري اإلى اخللف وانزع 
الظ��رف، اأخ��رج الطلق��ة وحاول ن��زع الظرف 
بوا�سط��ة املغاق، اإذا مل تنجح ه��ذه العملية 
اأخ��رج الظ��رف الف��ارغ يف حج��رة التنظي��ف 
ونظ��ف حج��رة النفجار والطلق��ات وافح�س 
الن��ازع، اإذا تبني اأن النازع غري �سالح فاأر�سل 

البندقية اإلى الور�سة.
العط��ل: ع��دم لف��ظ الظ��رف الف��ارغ، مل يلفظ 
الظ��رف الفارغ من علب��ة املغاق وبق��ي اأمام 

املغاق اأو متت اإعادته مرة اأخرى اإلى حجرة 
النفجار بوا�سطة املغاق.

ال�شب��ب: ات�ش��اخ القط��ع املتحرك��ة اأو اأقني��ة 
الغ��از اأو حجرة النفج��ار، اأو لعدم �ساحية 

النازع اأو ناب�سه، اأو لعدم �ساحية الافظ.
املعاجلة: اأرجع يد التعمري اإلى اخللف وارفع 
املخ��زن وتابع الرمي، عن��د تكرر ال�ستع�ساء 
نظ��ف اأقني��ة الغاز وحج��رة النفج��ار وزيت 

القطع املتحركة، اأما اإذا كان النازع اأو الافظ 
غري �سالح فاأر�سل البندقية اإلى الور�سة.

املتحرك��ة  القط��ع  رج��وع  ع��دم  العط��ل: 
م��ن  خرج��ت  الطلق��ة  اأن  اأي  )الأق�ش��ام(، 
ال�سبطانة والقطع املتحركة ما زالت يف الأمام.
ال�شب��ب: ثق��ب الغ��از م�ش��دود، اأو اأن الغ��از 
املنت�س��ر غ��ري كاف لإرج��اع القط��ع املتحركة 
القط��ع  ات�ش��اخ يف  اأن هن��اك  اأو  )الأق�ش��ام(، 

املتحركة اأو جماريها.
املعاجل��ة: نّظ��ف ثق��ب الغ��از وحج��رة الغاز 

ونظف القطع املتحركة واأخاديدها.
العطل: الرمي فردياً ب��دل من الرمي ر�شاً، اأي 
اأن لوحة رافعة الرم��ي والأمان على و�سعية 
الرمي ر�ساً اإل اأن الطلقات تخرج طلقة طلقة.

ال�سبب: ناب�س املطرقة �سعيف، اأو اأن النهاية 
ال�سفلي��ة لعار�سة الرم��ي والأم��ان متاآكلة اأو 

مك�سورة.
النتوء اخللفي لفقرة الرمي الفردي متاآكلة اأو 

مك�سورة.
املعاجلة: اأع��د تلقيم البندقي��ة وتابع الرمي، 
عند تكرر ال�ستع�ساء افح�س ناب�س املطرقة 
وعار�شة الرمي والأمان وفقرة الرمي الفردي 
وعند وجود اأي ك�شر اأو تاآكل يف اأحدهما اأر�شل 

البندقية اإلى الور�سة.
العط��ل: الرمي ر�شاً ب��دل الرمي الف��ردي، اأي 
اأن لوحة رافعة الرم��ي والأمان على و�سعية 
الرم��ي الف��ردي بينما ي�شتمر الرم��ي طاملا ظل 

الزناد م�سغوطاً.
ال�شبب: نتوء تهيوؤ فقرة الرمي الفردي متاآكل 

اأو مك�سور.
املعاجل��ة: اأعد تلقي��م البندقي��ة وتابع الرمي 
عند تك��رر ال�ستع�س��اء افح�س فق��رة الرمي 
الف��ردي عند وجود اأي ت��اآكل اأو ك�شر يف نتوء 

التهيوؤ اأر�سل البندقية اإلى الور�سة.

األعطال العامة لألسلحة الرشاشة
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ب���ح���م���د رب�������ك ����س���ب���ح ج�����ائ�����ك ال���ن�������س���ر
ي�����ا ���س��ع��ب��ن��ا ول������ك الأجم�����������اد  وال���ب�������س���ر

اأي���دك���م ب��ال��ن�����س��ر  اإذ  اهلل  وا����س���ت���غ���ف���روا 
وال�������س���ك���ر اهلل  ي������ا  احل�����م�����د  ل������ك  األ 

م���ع���رك���ة ك������ل  يف  اأق������دام������ن������ا  ث�������ّب�������َتّ 
وال������ذخ������ر رب  ي�������ا  ق�����وت�����ن�����ا  ف�������اأن�������ت 

ب����ك ا���س��ت��غ��ث��ن��ا اإل����ه����ي ف��ا���س��ت��ج��ب��ت ل��ن��ا
وج��������اء م�����ن ع����ن����دك ال����ت����اأي����ي����د واخل�����ري

مل����ا اق���ت���ح���م���ن���ا ع���ل���ى الأع����������دا وواق���ع���ن���ا
ذك���������ر ث������ب������ات اإخ�������������اء ط������اع������ة ����ش���ر

م��ع��ت��م��دا امل���ر����س���و����س  ب��ن��ي��ان��ن��ا  ك�����ان  اإذ 
ال��ن�����س��ر ع����ن����دك  ال  ل���ي�������س  اإذ  ع���ل���ي���ك 

اأجن���������زت وع�������دك ب���ال���ن�������س���ر امل����ب����ني ل��ن��ا
وال����ذك����ر امل�����ي�����دان  يف  ال�������ش���ر  واأث�����م�����ر 

وك�������م ن���������س����رت وك�������م اأي����������دت م�����ن ف��ئ��ة
ك���ر ال�������وغ�������ى  يف  وع��������داه��������ا  ق����ل����ي����ل����ة 

ع���ل���م���ت���ن���ا ����ش���ن���ع �������ش������اروخ وط�����ائ�����رة
ال��ي�����س��ر اأت�������ى م����ن ع����ن����دك  يف ك����ل ع�������س���ر 

ال�����س��دي��د وم��ا  ال��ب��ط�����س  ذو  امل��ه��ي��م��ن  اأن�����ت 
الأم���������ر ي������رج������ع  اإل�������ه�������ي  ال������ي������ك  ال 

اأن�������ت ال����ع����زي����ز واأم�����ري�����ك�����ا وم������ن م��ع��ه��ا
اأذل������������ة م���ن���ت���ه���ى اأذن������اب������ه������ا اخل�������س���ر

ف��ل��م ال�����ع�����دو  ق���ل���ب  ب����ال����رع����ب يف  ق����ذف����ت 
ال�����س��م��ر والأدرع  غ������ارات������ه  ت���ن���ف���ع���ه 

 �����س����ار ال�������س���اح ع���ل���ى اأي����دي����ه����م ح��ط��ب��ا
ف����م����ع����ن����وي����ات����ه����م م������ه������زوم������ة ����س���ف���ر

ت����ط����اي����روا ك���ال�������س���ظ���اي���ا م�����ن م���واق���ع���ه���م
ي������دروا ومل  م�����ات�����وا  ف��م��ع�����س��م��ه��م  ف�������رًا 

ب����رزت اإذ  الإب������رام������ز  ن��ف�����س��ه��ا  و����س���ل���م���ت 
���س��ع��ر ل����ه����ا  اإن  م������ا  ل������ولع������ة  رغ�����م�����ا 

ولع���������ة ك���ع�������س���ى م����و�����س����ى ت����ل����ّق����ف م��ا 
ت���ل���ق���ي م�������س���ان���ع اأم����ري����ك����ا وم������ن غ�����روا

غ���ن���ائ���م���ه يف  م����ن����ا  ال������ف������رد  واأ������س�����ب�����ح 
ع�������س���رون ط��ق��م��ا وم�����ن اإب����رام����زه����م ع�����س��ر

ي�����ا ل������الإث������ارة م��������اذا ت����ب���������ش����رون  وه���ل
ال�����س��ح��ر ه�����و  اأم  ح����رب����ا  ن�������س���اه���د  ح���ق���ا 

ك�����م م�����ن ج����ي����و�����س واأرت�������������ال واأل�����وي�����ة 
حل���ت���ف���ه���ا ق�����اده�����ا ال�������ع�������دوان وال�������س���ر 

ج�������اءوا ال�����ى اأر����س���ن���ا غ������زوا ف��ق��ي��ل ل��ه��م
م��ر اأح����اه����م����ا  ا���س��ت�����س��ل��م��وا  اأو  م����وت����وا 

ق���ال���ت ل��ه��م اأر����س���ن���ا ح���ط���وا ال�������س���اح هنا
وال���ع���م���ر الأرواح  ت�������س���ل���ب  ف���ه���ه���ن���ا 

م����ات����وا ..وول���������ت ع���ل���ى الأدب����������ار األ���وي���ة
واآخ��������������رون ع���ل���ي���ه���م اأط������ب������ق الأ������س�����ر

ق����ل����وب����ه����م م����ل����ئ����ت رع�����ب�����ا ه�����ن�����اك ك��م��ا
�����ش����د ال������وث������اق ع����ل����ى اأي�����دي�����ه�����م ال����ذع����ر

وح���ل���ق���ت ط������ائ������رات احل����ل����ف ت��ق�����س��ف��ه��م
ف����روا واإن  ك�������روا  اإن  ����س���ي���ان  ف����امل����وت 

ت���ق���دم���ه���م م������ن  و�����س����ح����اه����ا  ل����ي����ل����ة  يف 
ق����ام����ت ق���ي���ام���ت���ه���م واحل���������س����ر وال���ن�������س���ر

وط�����وق�����ت�����ه�����م رج�����������ال م�������ن ب����ن����ادق����ه����ا
ال���ف���ج���ر  ي���ط���ل���ع  ال����ل����ي����ايل  ح����ال����ك����ات  يف 

لهم ال���ل���ق���اء  يف  ���س��رب  احل�����رب  ل����دى  ����س���دق 
ي�����س��غ��ي امل�������دى ول���دي���ه���م ُي���ق���ه���ر ال��ق��ه��ر

ظ���ف���روا اإن  ال���ع���ر����س  ل�����رب  ال�������س���اج���دون 
ف���ح���ي���ث���م���ا ُت�����ل�����ي�����ت اآي��������ات��������ه خ���������ّروا

ه�����م الأول����������ى رف�����ع�����وا ه�����ام�����ات اأم���ت���ه���م
مل�����ا ط����غ����ت اأم�����ري�����ك�����ا واع����ت����ل����ى ال���ك���ف���ر

م����ن ح����ي����در ان�����ح�����دروا روح�����ي�����ًة واأت�������وا
م������ن ك�����رب�����ا وع�����ل�����ى م���������ران ق������د م������روا

لئ����م����ة ي����خ���������س����ون  ول  ي������ج������اه������دون 
ف����ي����ه����م جت���������س����دت الآي�������������ات وال�����ذك�����ر

ع�����س��ُق ال�������س���ه���ادة م��ا���س��ي��ه��م وح��ا���س��ره��م
ن���ذر ال�������س���م���ا  رب  ر�����س����ا  يف  اأرواح������ه������م 

م���ن���ه���ج���ه���ا اهلل  وك�������ت�������اب  م�����������س�����رية 
واأم����������������ة ق�����������ال رب�����������ي اأن��������ه��������ا خ���ري

وال���������س����ي����د ال����ع����ل����م ال�������ك�������رار ق���ائ���ده���ا
مي�����س��ي ع��ل��ى م���ا م�����س��ى الأع�������ام وال���ن���ذر

م���ك���ارم���ن���ا ال����دن����ي����ا  ه�������ذه  يف  ت�������س���ي���ئ 
ك���م���ا ت�����س��ي��ئ دج����اه����ا ال�����س��م�����س وال���ب���در

ف���ذا ال�����زم�����ان  ط����واغ����ي����ت  اأن���ك���رت���ن���ا  اإن 
لإن�������ه�������م ن�������ك�������رات ال�������ده�������ر وال����ن����ك����ر

ف����ي����ا حت�����ال�����ف ذوق�����������وا غ������ب ف��ع��ل��ت��ك��م
ن����ح����ن ال������ع������ذاب ل����ك����م وال����ع����ل����ق����م امل����ر

ك����ل ال�����غ�����زاة ع���ل���ى ه�����ذا ال������رى ل��ف�����س��وا
اأن����ف����ا�����س����ه����م وع���ل���ي���ه���م ق���ه���ق���ه ال����ده����ر

ق������ل ل���������اإم���������ارات ي���ك���ف���ي���ك���م جم����ازف����ة
ف�������روا ب����اأب����راج����ك����م م�����ن ب���اأ����س���ن���ا ف�����روا

وح�������س���ب���ك���م خ���������س����ة ي������ا ك������ل م����رت����زق
ك�����م ت�������س���ق���ط���ون ����س���ح���اي���ا م�����ا ل���ك���م ق���در

ه���و����س���ا ح�������س���ب���ك���م  �����س����ع����ود  لآل  وق�������ل 
ك������ل اخل������ط������وط ه����ن����ا م����ل����غ����وم����ة ح��م��ر

ال�����ى ال���������زوال امل��������دوي ت���رك�������ش���ون وق���د
ه������وى ب���ك���م ����س���ل���ف امل����ه����ف����وف وال���ك���رب

ال�����ش��م�����س اأق������رب م���ن ���ش��ن��ع��اء ف��ان��ت��ظ��ري
���س��رب ب���ي���ن���ن���ا  م�����ا  امل�������دى  اإن  ق����د�����س  ي�����ا 

ُي�من��اك َه����ات  ُق����ْم  ُي�م�ن��اه  ال�ي�م��ن  م���ّد 
ح�زام��ك و�س�ّب��ح  اق�دام��ك  ع�ل��ى  وّق���ف 

ع�ف�ن��اك ي����اُذّل  ل  ل�ل���ُذّ وق����ل  وا�ش����رخ 
ان�ه�زام��ك ب��ي���وم  ي�ح�ل���م  ل  خ���ا���س 

�س�م�ع�ن��اك م�ااح�ن���ا  ال�ُع�رَب���ان  و�س�ّم���ع 
ك�ام��ك ف�ه�من��ا  م�ات�نط��ق  ق��ب���ل  م�����ن 

م�اظ�ل�من��اك ف�ال�ي�م��ن  ل�ك���ن  م��ظ�ل���وم 
�سام��ك ت�طل��ب  وان���ت  ن�ف�س��ك  ظ�لم��ت 

ت�جّن��اك م���ن  وام��سح��ه  �س�يف��ك  اأ�س�ت���ل 
ُح��سام��ك �س�رب��ة  �س�هي��ون  ب�ن��ي  ط�ّع���م 

ب�بن��اك ال�را���س  راف���ع  وخ�ّل���ك  وا�س�م���خ 
�س�هام��ك ت�لق��ف  ي�ا)ق�د���س(  وارواح�ن���ا 

م�ان�شين��اك ما�ش�ي��ك  ف���ي  ال����ذي  اأح�ن���ا 
م�ق�ام���ك ج�ه�ل�ن��ا  ال�ح�ا�س����ر  ف�����ي  ول 

و�س�م�ن��اك ف�ط�رن��ا  ُح�ّب���ك  ع�ل���ى  وك����م 
�س�ام���ك زي�ت���ون  �س�����ّم  ع�َن�ب�ن��ا  وك�����م 

وع��س�ن���اك ب�ال�م�حب��ة  ف�ي�ن���ا  وع���س���ت 
وارواحن��ا العط�س��ى″ ارت��وت م��ن غمامك

ف�قدن��اك ي�كت��ب  ال��س��وق  دم�ان���ا  وم����ن 
�س��ن�ام���ك ذروة  ب��ال�ع���ز  ب��ه����ا  ت��ب��ل���غ 

��اك واح�ت�سَنّ ال�ّن�ب��ى  ي�ام��س��رى  ج�ي�ن��اك 
ح�َمام��ك ِت�ْط�ِع��ْم  ي�ا)ق�د���س(  واك�ب�ادن��ا 

ط�ل�بن��اك ي��اهلل  ال��س�ب��ح  �س�ب���اح  وم����ن 
واح��ت�رام���ك ه�ي�ب�ت���ك  م��ان��رّج���ع  ل 

خ�ذل�ن���اك ل  ل��ه���ن  ج�ن�اب�ي�ن��ا  ن��ط����رح 
و�س�ام��ك رف�عن��ا  م����ا  ل  ال�ل�ح��ى  ح�ّم���ى 

ج�ي�ن��اك ج�ي�ن��اك  ق����ال  ل  ال�ي�م��ن  ه����ذا 
!! اأم��ام���ك  ي��رك���ع  اهلل  ع�����دو  ن�ل�ق���ي 

دخ�ل�ن���اك ق�����د  ل  اهلل  ي��م�ي���ن  ول������ك 
م��ن�ام���ك ���ك  َه��ِن�َيّ ل  اّل  ن������اوى  م������ا 

ب�عن��اك م�اق���ط  ب�ع�ن��اك  ل����ك  ق����ال  م����ن 
ب�اإق�ت�ح�ام���ك ل��ل��ع���دو  �س��م�ح�ن���ا  ول 

م�بن��اك ب���اح  ذي  و  ب�اع��ك  ذي  )�ش�ع��ود( 
ح��رام���ك ب��ي���ده  ح�����ل  الول  ال��ج����ّد 

ع�ل�ى)ن�جد(غن��اك ال�م�ن��ش��اء  ي��ه���ودي 
زم�ام��ك ي�م�س��ك  ل�ج��ل  ال�عروب��ة  ب�اإ�س���م 

وّدق ه�����و وال��غ���رب ب�ال�ك��ذب ح����ّن″اك
خطام��ك  وق�سق���س  خيل��ك  له��م  وا�س��رج 

ت�بن��اك م�نه��م  اب�ل�ي���س  ج����اء  م����ا  وك����ل 
اهتمام��ك يف  ي�همل��وا  ع�يال��ة  ووا�س���ى 

دع�من��اك ب�قول��ه  ع�قل��ك  ع�ل��ى  ي��س�ح��ك 
اع�ت��س�ام��ك ل��ف����س  ي�م�ّول�ه��م  وه������و 

ه�ّن���اك ال��س�ب���ح  وف����  ع�ّزاه���م  اللي��ل  ف��� 
لل�ت�هام��ك �س�ع���ى  م�ك���ة  ح����رم  وم�����ن 

الت�ن��اك(!! م�ن)مت��ر  ح�ذرن��اك  ي�اقد���س 
ط�عام��ك يف  ل���ك  ال��س���م  د���س  �س�ع���ود 

م���ن ح�ا�ش��روا ب�ح��ري وب�ح��رك ومين��اك
ورام���ك وغ����ّزة  �ش�ن�ع��اء  ي�ق��شف��وا  ذي 

اأن��ه�����س ت�م�ن���ى″ ال�ن��س���ر وال ت�م�ن���اك
ع�ام��ك ال�ع��ام  ذا  اأن  ي�اق�د���س  ا�س����وف 

ع�رفن��اك ق�َلّ��ه  ا�سع��ود  ب�وج���ه  واب��س���ق 
خ�يام��ك ع�ّط��ف  ال��سب��ح  ج����اك  ي�ال�ي��ل 

بنياننا املرصوص

مشروع النفاقمن اليمن إلى فلسطني

للشاعر / ابوزيد النعمي

للشاعر / امني اجلوفي
ال���ن���ف���اق���ي م�����������س�����روع  )ن������ه������م(  يف  ه��������وى 

ام����������ام ارج������������ال ت����ت����ح����دى ال������ن������واي������ب..
رف���������اق���������ي،ي���������ارف���������اق���������ي  ي�������ارف�������اق�������ي 

احل�������راي�������ب ي�����������اق�����������وووم  اهلل  رج�������������ال 
ن���������س����رن����ا راف�����������ع ال���������س����ب����ع ال����ط����ب����اق����ي

ع�����ل�����ى ح�����ل�����ف امل���������������س�������ارق وامل�������غ�������ارب
ان����ط����اق����ي غ�����اي�����ات�����ي،������س�����ر  اهلل  ر�������س������ى 

غ�����ال�����ب اهلل  الأم�����������������������ور   ك���������ل  ع������ل������ى 
ت�������س���اب���ق���ن���ا اإل����������ى ال����ع����ل����ي����اء ����س���ب���اق���ي،

وع�����ان�����ق�����ن�����ا ال��������ري��������ا وال��������ك��������واك��������ب..
راق�������ي وع���������ي  اهلل  ه���������دى  م�������ن  ح����م����ل����ن����ا 

وج�������������س������دن������ا ال���������ت���������ويل،لب���������ن ط����ال����ب
حت������ال������ف������ك������م ت��������ع��������ر���������س،لإخ��������رتاق��������ي 

و������س�����اع�����ت األ�������وي�������ه و������س�����ط ال�������س���ع���اي���ب 
ع�����ل�����ى ال���������ع���������دوان ����س���ي���ق���ن���ا اخل����ن����اق����ي 

وح�������ا��������س�������رن�������اه م��������ن ك��������ل اجل�������وان�������ب
رم�������اه�������م راف�����������ع ال���������س����ب����ع ال����ط����ب����اق����ي،

ب�����������س�����رب�����ه خ�����ل�����ت ال����������ع����������دوان خ����اي����ب 
ب�������ح�������د امل���������������س�������رف�������ي�������ات ال�������رق�������اق�������ي

وولع������ت������ن������ا ور�������س������ا�������س ذاااااي����������������ب
����ق����اق����ي  ع�����ل�����ى ال�����ب�����اغ�����ني وم�������ل�������وك ال���������سِ

ال����ع����ج����اي����ب. اهلل  ه���������دى  م�������ن  ����س���ن���ع���ن���ا 

اهلل س�لمان / ضي�ف  الش�اعر 
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طوفان البنيان 
املرصوص!

كتب / مصباح الهمداني

�شدق��وين اأنني وقفُت قلًقا حينم��ا اأعلن الناطق الع�شكري يف بيانه 
��ْع، يف جبهات  بالأم���س عن هزمية 22 ل��واء، وتطهري 2500كم مربَّ
ْت نف�شي للحظة اأنَّ ُهناك مبالغٌة كبرة،  نهم ومارب واجلوف، وظنَّ
لكني اليوم وبعد م�ساهدتي ل�ساع��ة كاملة للم�ساِهد احلية لعمليات 
ُح واأ�ستغفر،  القتح��ام والتطهري، وجدُت نف�سي اأ�سكُر واأك��ربِّ واأ�ُسبِّ
واأختت��م امل�ساه��دة ب�سج��دة �سك��ٍر هلل، وتعظيًما وامتناًن��ا على هذا 

الن�سر املبني، وهذا التاأييد والتمكني.
لقد م��اأت ال�سعودي��ة نهم و�سرواح ب��اآلف املدرع��ات، و�سكبت 
يف بط��ون الق��ادة املرتزق��ة ملي��ارات ال��دولرات، واأ�س�س��ت قواعد 
ومع�سكرات ل ت�ستطيع قوة فوق الأر�س اأن تنتزعها بدون طريان، 
ويف اأرب��ع لياٍل قم��راء، وخم�سة اأنه��ٍر �سفراء؛ رفع��ِت املع�سكرات 

الراية البي�ساء، واأعلنت للقادمني ال�سمع والطاعة والولء.
م�ساهٌد تنتزعك من املكان، وتزيُد يف روحك الإميان؛

مدرع��اٌت ما يزال �سح��م م�سنعها يعت�سُر م��ن مفا�سلها، ومدافٌع 
ل زال��ِت الرباق��ُع ُتغط��ي اأعناقه��ا، وخم��ازٌن ب��ا ح�س��ٍر ول عدد؛ 
ت�ستك��ي التُّخم��ة مما فيها م��ن عت��اد، و�سناديق خمتوم��ة بال�سمع 
واملداد، وقذائٌف من كلِّ م�شنع وبالد، واأطقٌم فقدْت عقلها وك�شرْت 
عقاِله��ا، وهرَبت م��ع الهاربني با قياد، ودباب��ات ت�سارُك يف الهروب 
الكب��ري، وت�سري ب��ا �سائ�ٍس خب��ري، وت��اأكل ظهره��ا واأح�ساءها ناٌر 
عر، وقطعاٌن من الهاربن، راكبن وراجلن، ومئاُت الأ�شرى  كال�شَّ

املنك�سرين، بعد اأن �ساهدوا املوت املبني.
ورج��اٌل كال�سي��ل اجل��ارف، ي�س��ريون باجت��اه واحد، له��م اأقداُم 
الفه��ود، واإق��دام الأ�س��ود، وعي��ون ال�سق��ور؛ يوا�سُل��ون �سريهم 
بحنك��ٍة وب�ش��رة، ول يعرف��ون الرتاُجع، م��ع اأن فوقه��م طائرات 
حتال��ف الع��دوان، ُت�سق��ُط مئ��ات القناب��ِل وه��ي مرعوب��ة، وُتلقي 
معظمها ف��وَق عبيدها ومرتزقته��ا، وتخ�س��ى اأن ت�سيبها �سواريخ 

اليمانيني امل�سددة.
عت فوق جثثهم اأثمانهم  امتالأت ال�شعاب بالقتلى الأرخ�س، وو�شِ
البخ���س، وبطائقهم النح�س، وحالف احلظ اآلف املرتزقة اجلرحى 

والأ�سرى.
ول�ش��كَّ اأنَّ كل متابع ي�شاهُد هذا الطوف��ان؛ �شيدور براأ�شه �شوؤاٌل 
قاه��ر؛ وهو كيَف حدَث هذا؟ كيَف ا�ستطاَع اآلُف اليمنيني الأحرار؛ 
اأن يطووا هذه املع�سكرات بعدتها وعتادها، وكاأمنا يطوون �سجادًة 
كبرة يف يوٍم ماطر؟ لن يعرَف اجلواَب حقَّ معرفته اإلَّ من ا�شتعاد 
�سري��َط الآي��ات ال�سابقة، وربَط على اأذنيه ت��رددات �سوَت موؤ�س�س 
ان اإلى  امل�ش��رة وقائدها، وا�شرتَجَع �شج��ل املعجزات من جرف مرَّ

تخوم ع�سري وجيزان وجنران.
ل اأك�ش��ُف �ِشًرا اإذا ُقلت باأنَّ اأع��داد واإعداد تلك الألوية ال�شخمة؛ 
ه��ي اأكر ق��وة ارتزاق يف تاريخ الع��َرْب، و�شقوطها به��ذه ال�شرعة 
والكيفي��ة ُيذكرين ب�شق��وط الفرقة الأولى مدرع، م��ع الفارق الكبر 

بن القوتن، اإلَّ اأن ُهناك وجه �شبه كبر.
�شاألن��ي �شديق عزيز: ملاذا ينت�شُر احلوثيون وينهزم ال�شرعيون 

مع اأنَّ التحالف بطائراته وعتاده معهم، وجميعهم مينيون...
فاأجبته:

اليمنيون هم اليمنيون �شجاعًة وب�شالة، ولكنَّ املرمتن يف اأح�شان 
الغ��زاة ي�سعرون بنق���س ودونية وهزمية، وينه��ارون نف�سًيا وُهم 
يرون �شابٌط �شع��ودي يقودهم اأو تافٌه اإماراتي يوجههم اأو مرتزٌق 

�سوداين يوبخهم.
�ساألني: كيَف �ستكون ليلة عيال الفنادق بعد هذه امل�ساِهد؟

اأجبته: كاخليزران املر�سو�س.

حقيقة مش خيال ......!
كتب/ عبداحلكيم العفيري

امل�ساهد اأو ال�سورة الكلية فوق م�ستوى كل تعاطي معها اأو حتليل اأ و ا�سادة وكان 
ناط��ق القوات امل�شلح��ة على حق حن خت��م الإيجاز بر�شائل ع�شكري��ة ا�شرتاتيجية 

لدول العدوان مفعمة بال�ستحقاق واجلدارة والقتدار
املو�س��وع كبري ومذه��ل الى غاية ونهاية لي�س لأنه نتاج �سغل كبري ل بل اكرب اكرب 
ب��ل لأنه ُدر���س وخطط بعناية فائق��ة و ب�سكل معم��ق وكبري وجرت عملي��ات التنفيذ 
والقي��ادة ب�س��كل اإبداع��ي كما خطط له��ا وفوق م�ست��وى التخطي��ط و مبنتهى العزم 

والكفاءة وال�سرامة.
ماج��رى خ��ال الأ�سبوع الفائت ج��رى يف ظل ا�ستع��داد وجهوزية قتالي��ة كانت يف 

ذروتها على كل امل�ستويات يف اجلانبني
وب�سب��ب ذل��ك ل جمال للقول بال�سدمة او بعن�سر املفاجئة نعم نعم هي واحدة من 
اأك��ر اخلطط الع�سكرية جناعة وعلم وخربة يف احلروب املركبة رمبا يف كل التاريخ 
الع�شك��ري للمنطقة كله��ا وهي واحدة من اأق��وى واأفدح الهزائ��م الع�شكرية جليو�س 

املنطقة والعامل التي تقف خلف املعركة
نح��ن اأم��ام اإجناز للعقلي��ة الع�سكري��ة اليمنية الت��ي تكونت وتبل��ورت يف امليادين 

الوا�سع��ة ب�س��كل مت�ساع��د يف واحدة م��ن ا�سر���س واأعظم احلروب الت��ي جرت فوق 
جغرافيا ار�سنا الطيبة

حت��ى و�سلت بالفع��ل الى ارقى اأنواع الأعمال الع�سكري��ة التكاملية بني كافة اأذرع 
العمليات الع�سكرية الكربى بر ، جو ، خمابرات ، طوبوغرافيا ، هند�سة ، طب ، امداد 

واإخاء ، �سيطرة وجتنيب مكا�سب ، وغنائم ، اأ�سر و اخاء كله كله
حم��دودي الب�ش��ر والب�شرة ا�شح��اب العواجل وال�شتباق��ات و نحن بالطبع كل 
املف�سبك��ني واملهتم��ني واملتابعني والقلقني اأ�سغل الكل اجلمي��ع مطالبه بظهور " يحي 
�سري��ع " ف��ورًا وو�شل احل��د ببع�شهم للقول ح��رروا امر قهري باحل�ش��ور وهات يا 

غ�سب وقلق وزعل ب�سبب تاأخر م�ساألة الظهور او الإدلء ببيانات ع�سكرية ...؟!
طي��ب يا متعلمني يا بتوع الف�سبكة كيف ميكن لأحدكم ايجاز او اخت�سار مثل هكذا 
ح��دث وبهكذا حجم وحمت��وى ال�سدق اأنا ق��ررت اعمل عقوبة تاأديبي��ة لنف�سي اأين ما 
احلل ول اأتوقع اأو ا�ست�سرف كيف وماذا �سوف اأكتب يف ح�سرة مثل هكذا م�سهد كلي 
اأ�شطوري للغاية ول اأ�شتطيع العبور فوق م�شاهد تك�شر القلب تكونت على خلفية اأن 
ج��ران ال�ش��وء الأثرياء قد ح�شرون��ا يف زوايا �شيقة للغاية وبدل م��ن اأن نكون �شفاً 
واح��ًدا يف مواجهتهم كاأعداء حقيقيني �سرنا نقاتل بع�سنا وناأ�سر بع�سنا ″ وما باليد 

حيله ....!

عملية البنيان املرصوص فاقت املتوقع واملعلن
  كتب / عبدامللك سام
اأنه��ا معركة مذهل��ة بحق، ولعل اأك��ر النا�س ذهول مبا 
حتق��ق هم املرتزقة من ح��زب الأخوان اخلاآن��ني، فهم من 
بداأه��ا بغي��ة حت�س��ني موقعه��م يف العمال��ة وه��م يعرفون 
اأن �سادته��م يف دول الع��دوان ب��داأوا يتململ��ون من هوؤلء 
اجل�سع��ني الذين ل ت�سبع بطونهم التي كاأنها بئر ال�سيطان 
نف�سه، وقوى العدوان لن ت�سرب عليهم اإلى ما ل نهاية وهم 
ينهب��ون الروات ويبن��ون اأمرباطوري��ات يف تركيا ودول 
اأخ��رى، هذه الروات التي حت�سبها ال�سعودية والإمارات 

من حقها فقط..
مت الأع��ان عن النتائج غري النهائية ب�سبب النتائج غري 
املتوقع��ة والتي تع��رب عن تدخل األهي حق��ا، وهي جت�سيد 
ملعن��ى كلم��ة التمكني الت��ي ق��ال اهلل عنه��ا : }واإن يريدوا 
خيانت��ك فق��د خان��وا اهلل من قب��ل فاأمكن منه��م{؛ وهوؤلء 
ق��د خان��وا اهلل عندما كان��وا يحدثون النا���س بل�شان الدين 
ويل��وون األ�سنته��م حت��ى ي�سدقهم النا�س وه��م ي�ساهدون 
حلاه��م واأع��واد ال�س��واك باأيديه��م اأينما ذهب��وا، وخانوا 

بلده��م عندم��ا تاأمروا مع من ج��اء لأحتال��ه وكذبوا وهم 
ي��ربرون �سبب جميئه، وخانوا �سعبه��م عندما تاأمروا مع 
يقت��ل الأبري��اء دون ح��ق ويف كل مكان حت��ى امل�ست�سفيات 
والأعرا�س والأ�سواق، لقد كذبوا وكذبوا وكذبوا لري�سوا 

هوؤلء املجرمني مقابل حفنة من املال املدن�س..
ويف الخ��ري كان لب��د م��ن اأنك�ساف تواطئه��م مع اأعداء 
معه��م  تواطئ��وا  حينم��ا  واإ�سرائي��ل  اأمري��كا  ودين��ه  اهلل 
بال�سك��وت على موؤامرة القرن لأحتال مقد�سات امل�سلمني، 
ونا�سب��وا العداء لكل اح��رار الأمة ممن وقف يف وجه هذه 
املخطط��ات.. لقد فرح��وا ملا يفرح اليه��ود وقدموا انف�سهم 
كاأدوات لقتل كل من ياأمر بالق�سط يف هذه الأمة، وت�سابهت 
قل��وب املجرمني، وكان لبد من ه��ذه النتيجة املخزية لكل 

منافق واآفاق..
لق��د اأبتغ��وا الع��زة عن��د اأولئ��ك ال�سياطني وله��ذا كان 
ال�شق��وط مدوي��ا، ولول اللقط��ات امل�شورة الت��ي اأظهرها 
الإعام احلربي ملا �س��دق اأحد ما حدث، وقد بلغت ده�سة 
املرتزق��ة حد اجلنون وهم ي�ساهدون هذه الهزمية املدوية 
الت��ي كان اإع��ام العدوان يكذبها بق��وة، حتى ان حملليهم 
بهت��وا وقال��وا عنه��ا اأنه��ا اأف��الم من انت��اج هولي��وود! ثم 

اأعرتف��وا وهم يحاولون تقلي��ل اأثر ال�شدم��ة، واأنا األتم�س 
له��م الع��ذر فعا؛ فه��ول املفاج��اأة كان مزلزل وه��م كانوا 
ق��د �سمع��وا عن التاأيي��د الأله��ي وهاهم يقف��ون اأمامه غري 

م�سدقني..
�شبع��ة ع�ش��ر ل��واء.. ع�ش��رون كتيب��ة.. عت��اد ع�شكري 
واجلرح��ى  القتل��ى  الآف  الغ��ارات..  مئ��ات  �سخ��م.. 
والأ�س��رى.. م�ساح��ة جغرافي��ة كب��رية وهام��ة.. جه��ود 
اأ�س��كال  وكل  والتخطي��ط  الأع��داد  م��ن  �سن��وات  خم���س 
احلروب احلديث��ة.. ع�سرات الدول.. ملي��ارات من الدعم 
ال��ا حم��دود.. غط��اء دويل.. اإلى اأخ��ر كل م��ا مت اأعداده.. 
واأنته��ى كل هذا يف اأي��ام، واأمام ثلة موؤمن��ة ل ميلكون من 
الت�سلي��ح والأمكان��ات ما ميك��ن اأن ي�سكل خط��را على تلك 
الق��اع التي بنوه��ا يف نه��م!! فلن�سع اأنف�سن��ا يف حملهم - 
كرمك��م اهلل - للحظات، ح��ري بهم اأن يختاروا بن اأثنتن: 
فاأم��ا اأن ميوتوا كم��دا، اأو اأن يعرتفوا اأن هذه هي قوة اهلل 
الت��ي طامل��ا �سمعوا عنه��ا واأنكروها، لكننا نع��رف عقولهم 

العفنة كيف �ستفكر!!
اأم��ا ه��ذا ال�سع��ب املظل��وم فقد ح��ق ل��ه اأن ي�س��ر بهذه 
امل�ساه��د الت��ي ت�سفي ال�س��دور، واأن ي�ساه��د بفخر هوؤلء 
الأبط��ال وه��م يقتحمون احل�س��ون وينكل��ون باأعداء اهلل، 
واأن ي�سبح��وا اهلل وي�ستغف��روه وي�سج��دوا حم��دا و�سكرا 
مل��ا حتقق.. ما ح�س��ل �سي�سجل يف التاريخ كاآي��ة من اآيات 
اهلل يف ه��ذا الزم��ان ال��ذي اأ�شتفح��ل فيه الظل��م والطغيان، 
وهذا الن�شر يجعلنا نرتقب ونحن نلهج بالدعاء ونوا�شل 
�سمودن��ا ودعمنا وحتركنا مع من اأيدن��ا بن�سره، فالقادم 
اأعظ��م كما قلنا من قبل، وكم نح��ن م�سوقون لروؤية الن�سر 
الألهي القادم برتق��ب وكلنا ثقة باأن هذه الأر�س �شيورثها 
اهلل لعب��اده املتق��ني ال�سابري��ن املجاهدي��ن، يق��ول عز من 
قائ��ل: }اإن اهلل يح��ب الذين يقاتل��ون يف �سبيله �سفا كاأنهم 

بنيان مر�سو�س{.. �سدق اهلل العلي العظيم.

كتب/ أبو جميل
م��امل يق��ال ع��ن عملي��ة البني��ان املر�سو���س اأ�س��رار 
ع�سكري��ة �َسُتّدر���س يف الأكادميي��ات الع�سكرية العاملية 
عندم��ا ت�شب��ح الأ�شرار حقائق متاحة. فق��ط ثالثة اأيام 
كان��ت كافي��ة لهزمي��ة 40 األف مقاتل مرت��زق لنب �سعود 
عمي��ل الأمري��كان واليهود فت��م حتويل فخ��ر ال�سناعة 
الع�سكري��ة الأمريكي��ة ال��رباديل والأبرام��ز واأخواته��ا 
م��ن الدباب��ات واملدرعات األ��ى كومة خ��ردة يف طوابري 

عل��ى قارع��ة الطري��ق واملع�سك��رات وميادي��ن تلوغ��ى 
وحتري��ر 2500 األ��ف كم مربع ، ومامل يق��ال هو كم كان 
ع��دد املجاهدين املوؤمنني مقاب��ل األوية وكتائب مدججة 
باأح��دث الأ�سلحة والتقنيات احلديث��ة ومتاأبطة �سرعية 
قمي���س ه��ادي و�شرعية �ش��روال املوؤ�ش�س عب��د العزيز 
ب��ن �سعود ومبظل��ة �سرعية " مارتن غريفت��ث" الدولية 
ومبواكب��ة اإمرباطوري��ات اإعامي��ة خليجي��ة وعاملي��ة 
ناط��ق بالعربي��ة فاأنه��زم الهيلم��ان والطغي��ان العامل��ي 
اأم��ام الفئة القليلة ، وعندم��ا ي�ستوعب البع�س واجلزء 

ماح��دث عندها �سي��درك الكل واجلمي��ع مفاهيم التاريخ 
والأمي��ان والأن�س��ار والنت�س��ار وباأربع��ة عوام��ل:- 
الأرادة اليمني��ة، الأمي��ان، ال�سيد القائ��د واّلذين معه، 
وكذل��ك كان��وا بالمتي��از والتمي��ز ع��ن الع��امل العربي 
الإ�سام��ي باخل��روج باملاي��ني يف م��دن ومديريات مين 
الأن�سار رف�س��اً ل�سفقة ترامب واليه��ود اأ�سياد �سرعية 
الأم��م املتح��دة  ال�ش��روال وقمي���س ه��ادي و�شرعي��ة 
بالرف���س رف�س��اً مياني��اً اإمياني��اً ُمتميزًا يف ظ��ل انبطاح 

ال�سرعيات كل ال�سرعيات...وكفى............

مالم يقال عن عملية البنيان املرصوص
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حل العدد السابق
متقاطعة إعداد / أحمد املهتدي كلمــات 

جبهة جنران:
متكنت قوات اجلي�س واللجان ال�شعبية � بف�شل اهلل � من الت�شدي لزحف 
لقوى العدوان يف العطيفن بالأجا�شر قبالة جنران و�شقوط قتلى وجرحى 
يف �شفوفهم.. كما متكنت اأي�شاً من تدمر مدرعة للجي�س ال�شعودي بعبوة 

نا�سفة مبنطقة ال�سوح قبالة جنران.
ويف �شياق اآخر لقي عددا من مرتزقة اجلي�س ال�شعودي م�شرعهم وجرح 
اآخرين خال ك�سر زحف لهم ا�ستمر 4 �ساعات على مواقع اجلي�س واللجان 

يف �سحراء الأجا�سر.
كم��ا اأك��د م�سدر يف وحدة �سد ال��دروع متكن اأبطال الوح��دة من اعطاب 
مدرع��ة وم�ش��رع ع��ددًا من املرتزق��ة بجوارها اإث��ر ا�شتهدافه��م ب�شاروخ 

موجه يف مربع �سجع غرب جنران.
جبهة ع�سري:

ويف جبه��ة ع�س��ري وج��ه جماه��دو اجلي���س 
واللج��ان ال�سعبي��ة �سربات مدفعي��ة م�سددة 
عل��ى مرتزق��ة اجلي���س ال�شع��ودي يف اأبواب 
احلدي��د ومت بعون اهلل تدم��ري اآلية ع�سكرية 

مبن عليها.
جبهة جيزان:

ويف جبه��ة جي��زان متك��ن اأبط��ال وحدة 
� م��ن  � بتوفي��ق وت�سدي��د اهلل  القنا�س��ة 
اإحراق واعطاب 3 اآليات ملرتزقة اجلي�س 

ال�شعودي قبالة قطاع الداير.

جبهة تعز:
حت��اول ق��وى الرت��زاق والنف��اق يف جبهة 

تع��ز من ت�سعيد عملياتها لتخفيف ال�سغط على اجلبهة ال�سرقية من خال 
�س��ن الزحوف��ات وعمليات الت�سل��ل على مواقع اجلي�س واللج��ان ال�سعبية 
ولك��ن رجال اهلل من بوا�سل اجلي���س واللجان ال�سعبية كانوا على جهوزية 
عالي��ة ونفذوا عمليات نوعية ردًا على ت�شعيد املنافقن حيث اأغار اأبطالنا 
عل��ى مواقع اخلونة يف جبه��ة ال�شقب وبح�شب م�شدر ع�شكري اأكد �شقوط 

العديد من القتلى واجلرحى يف �سفوف اخلونة.
كم��ا لقي ع��ددًا من اخلونة م�سرعه��م وجرح اآخرين بكم��ني نوعي نفذته 
وحدة الهند�سة يف جبهة ال�سباب اإ�سافة اإلى اعطاب اآلية ع�سكرية للخونة 

بعملية قن�س يف جبهة كابة..
ويف �سي��اق اآخر دم��ر جماهدو اجلي���س واللجان ال�سعبي��ة اآلية ع�سكرية 
للخون��ة يف جبه��ة ال�سرم��ني وم�س��رع وا�ساب��ة 5 منه��م كان��وا على منت 

الآلية وذلك بق�سف مدفعي م�سدد..
كم��ا اأف�س��ل اأبطالن��ا حماولة زح��ف للمنافق��ني يف جبهة كاب��ة مت خالها 
التنكي��ل بالع��د وقتل وج��رح عدد م��ن املنافقني بق�سف مدفع��ي وفرار من 

تبقى منهم.

جبهة البيضاء:
ويف جبه��ة البي�ساء نفذ جماهدو اجلي�س واللجان ال�سعبية عملية اإغارة 

القتل��ى على مواقع اخلونة يف جبهة قيفة و�شقوط  م��ن  ع��دد 
واجلرحى يف �سفوفهم.

قدرات العدو التجسسية تتهاوى.. إسقاط 10 طائرات جتسسية خالل 40 يوم
متكن��ت وحدة الدفاع اجل��وي من الت�شدي للط��ران التج�ش�ش��ي وال�شتطالعي التابع 
للع��دوان وبكف��اءة عالية حيث متكن��ت من ا�شق��اط 10 طائرات جت�س�سي��ة وا�ستطاعية 
وهجومية من دون طيار خال 40 يوم من العام احلايل يف وكان اآخر الطائرات التج�س�سية 
وال�ستطاعي��ة التي متكنت الدفاعات اجلوية من اإ�سقاطها طائرة جت�س�سية مت ال�سيطرة 

عليه��ا تقني��اً وا�سقاطها يف احلديدة يف اأج��واء كيلو16 يوم ال�سبت املا�س��ي فيما ا�سقطت 
الدفاعات اجلوية طائرة جت�ش�شية اأخرى يف اأجواء جبهة ال�شوح بنجران يوم الثنن..

كما اأ�شقطت الدفاعات اجلوية طائرة جت�ش�شية يوم الثالثاء هي الثالثة من نوعها يف منذ 
يوم ال�سبت املا�سي وذلك يف املاحيط قبالة جيزان.

تدمير أكثر من خمس آليات ومدرعات في جبهات جنران وعسير وجيزان بعمليات متنوعة
كمائن نوعية وعمليات إغارة على مواقع اخلونة في تعز والبيضاء ومصرع العشرات منهم
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كـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــان اقـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــادهـــــــــــــــــــا

تــــعــــامــــلــــنــــا مـــــــع الــــــــعــــــــدّو يـــــجـــــب أن يــــبــــقــــى مــــبــــنــــيــــًا عـــــلـــــى الـــــــعـــــــداوة

نــــتــــائــــج نـــســـيـــانـــنـــا لـــــلـــــعـــــداوة فـــــي تـــعـــامـــلـــنـــا مـــــع الــــيــــهــــود والــــنــــصــــارى

عاد اليابانيون وهم جماميع كثرية، وبنوا 
باده��م فعًا حت��ى اأ�سبحوا دول��ة �سناعية 
كربى، دولة متل��ك راأ�س مال رهيب جدًا، لها 
ثق��ل اقت�ش��ادي عامل��ي، اأ�شبح��ت منتجاتها 

تغرق الدنيا وهي بلد �سغري!
لدين��ا م��ن الرتب��ة اأكرث مم��ا لديه��م، بلدنا 
اأو�س��ع من بادهم. م��ن اأول امل�سروبات التي 
كان��ت ت�سل اإلينا م�سروب��ات يابانية ن�سربها 
من �سركة ]مت�سو بي�سي[ ع�ساير، هم كانوا 
يزرع��ون يف ق��وارب يف البح��ر، لح��ظ كيف 

الرجال يعملون، لي�ست لديهم تربة، اأرا�سي 
�سيق��ة، اأرا�س��ي ُج��ُزر هكذا مفكك��ة، فكانوا 
ي�ستغل��ون اأن ي�سنعوا ق��وارب من اخل�سب 
اأو من اأي م��ادة ويبحثوا عن كيف ميلوؤونها 
بالرتاب؛ لأنه ل يوجد لديهم م�شاحات كافية 
لأن ت��زرع، بل��د �سي��ق، يزرع��ون يف البحر، 
ويزرعون��ه،  بال��رتاب  ال��زوارق  ميل��وؤون 
يزرعون حت��ى يف �سرفات منازله��م، الأ�سرة 
نف�شها ت��زرع الباميا والبط��اط والطماطم يف 
�سرفات املنازل، تعمل على اكتفاء نف�سها من 

اخل�سار من الأ�سط��ح ل�سيق الأر�س لديهم، 
ومن الربندات، �سرفات املنازل. 

ما الفارق بيننا وبينه��م؟ هو اأنهم يعرفون 
م��ن ه��م، ويعرف��ون الآخري��ن الذي��ن كانوا 
ير�سل��ون اأولده��م اإليه��م من ه��م، ويرعون 
الط��اب عندم��ا ي�ساف��رون اإل��ى اأولئ��ك، فا 
مي�س��ي اإل وق��د هو فاه��م. اأ�سبحن��ا ل نعي 
من نح��ن، فما ال��ذي تعرف بع��د اأن تكون ل 
تعرف م��ن اأنت؟ اإذا اأن��ت ل تعرف من اأنت، 
ول تع��رف الآخرين من حولك ف��ا ت�ستطيع 

اأن تبني نف�سك فعًا.
كث��رية  اأرا�س��ي  اأنف�سن��ا  كي��ف  وجدن��ا 
مهمل��ة، �ساح��ات وا�سع��ة �ساحل��ة للزراعة 
مهمل��ة، ون�ست��ورد، ن�ست��ورد كل �سيء حتى 
حت��ى  �س��يء  كل  ن�ست��ورد  ]املاخي��خ[، 
]القل��وة[! األ�سنا ن�ستوردها؟ يذهب واحد 
ي�شرتي كم ]ف�سار[! وهكذا و�سعية البلدان 
الأخرى. تدخل �سوق امللح، اأ�سواق �سنعاء، 
وترى فيه��ا فا�سولي��ا، وعد�س، وت��رى فيها 
فول، وت��رى فيها خمتلف احلب��وب، هذا من 

ا�شرتالي��ا، وهذا من ال�شن، وهذا من تركيا، 
وهذا مدري من اأين..! 

اليم��ن �سخ��رة ل ي�سل��ح اأن ي��زرع في��ه 
�س��يء!! اأ�سبح وكاأنه �سخ��رة واحدة، ولو 
كان �سخ��رة واح��دة ل�ستط��اع النا���س كما 
عم��ل الياباني��ون اأن يزرع��وا ف��وق اأ�سط��ح 
املنازل ويف �سرفات املنازل، اأمل يكن بالإمكان 
اأن يزرع��وا فوق ال�سخرة؟ يعمل قليل تراب 
فوق ال�شخ��رة هذه ويزرع فيه��ا اأي �شجرة 

مفيدة؟.

ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
عندما يفقد الناس الهوية فعاًل وتصبح وضعيتك بالشكل الذي تخدم عدوك, سيأتي عدوك 
م؛ ألنهم من وضعوا كل شيء لنا, هم من عرفوا كيف سنكون عندما  ليقول: حترك, تعَلّم, تعَلّ

نتعلم, لو أن هناك تعليم صحيح يبني فعاًل هل ميكن أن نسمع من جانبهم كلمة تعّلم؟!!.

الشهيد القائد/ حسين بدر الدين الحوثي

  عندم��ا يفق��د النا�س الهوية فع��ًا وت�سبح و�سعيتك 
بال�ش��كل ال��ذي تخ��دم ع��دوك، �شياأت��ي ع��دوك ليقول: 
حت��رك، تعَلّم، تعَلّ��م؛ لأنهم من و�سع��وا كل �سيء لنا، 
ه��م من عرفوا كي��ف �سنكون عندما نتعل��م، لو اأن هناك 
تعليم �سحيح يبني فعًا هل ميكن اأن ن�سمع من جانبهم 

كلمة تعّلم؟!!. 
لكنه��م ل يعمل��ون عل��ى اأن ن��زرع، حت��ى ال�سندوق 
الجتماع��ي ممك��ن يبن��ي مراك��ز �سحية، ممك��ن يبني 
مدار�س، ممكن يبني حواجز مائية، لكن جانب اخلدمة 
يف الزراع��ة. ل، خزان��ات ي�س��رب منه��ا النا���س، لك��ن 
��ون منه��ا. ل، ل يريدون اأن ن��زرع؛ لأنهم يعرفون  ي�سُقّ

م��اذا يعني اأن ن��زرع، متى ما زرعنا ملكن��ا قوتنا، متى 
ملكنا قوتنا ا�شتطعنا اأن نقول: ل، ا�شتطعنا اأن ن�شرخ 
يف وجوهه��م، ا�شتطعن��ا اأن نتخذ الق��رار الذي يليق بنا 
اأمامه��م، فم��ا دمن��ا ل منلك �سيئ��اً ل ن�ستطي��ع اأن نقول 

�سيئاً.
لهذا جت��د الزراعة يف اليمن مهمل��ة، الزراعة مدمرة، 
وهك��ذا جتد يف بقي��ة ال�سعوب الأخ��رى يف ال�سودان يف 
م�س��ر، كل البل��دان ه��ذه. الزراعة ل يهتم��ون بها، هيا 
تعلم��وا لكن ل تزرعوا! ل��و اأن التعليم �سحيح بال�سكل 
ال��ذي يجعلنا واعن، نعرف من ه��م ومن نحن، وكيف 

يجب اأن نكون؛ ملا تكلموا بكلمة واحدة: تعّلموا. 

القراآن الكرمي يركز على هذه الأ�سياء كمقايي�س؛ لأنه 
اأحيانا قد يبدو عدوك وكاأنه نا�سح لك، كاأنه نا�سح لكن 

اإذا كنت تعرف من هو �ستكون يقظاً.
لحظ ما ح�سل لآدم مع اإبلي�س، اأمل يبدو اإبلي�س اأمام 
اآدم اأن��ه نا�سح؟ اأنا اأريد اأن تاأكل من هذه ال�سجرة، من 
اأج��ل اأن ت�سبح ملكاً، اأو م��ن اأجل اأن تخلد }َوَقا�َسَمُهَما 
ِحنَي{)الأعراف: 21( األي�س اهلل نّبه  ا�سِ َن الَنّ اإِيِنّ َلُكَم��ا مَلِ
اآدم قب��ل.. اأن ال�سيطان لكما عدو مبني؟ ل تاأكل من هذه 
ال�سج��رة، وقال: ال�سيطان هو ع��دو انتبه لل�سيطان هو 
ع��دو؟ ن�شي اآدم م�شاألة العداوة مثلم��ا قال اهلل: }َوَلَقْد 
��ْد َل��ُه َعْزماً{ َعِهْدَن��ا اإَِل��ى اآَدَم ِم��ن َقْب��ُل َفَن�ِش��َي َومَلْ جَنِ

)طه115(.
عه��د اإلي��ه اأن هذا ه��و عدو، واأن��ك متى م��ا اأكلت من 
ال�سج��رة �ست�سق��ى، افهم ع��دوك حتى واإن ب��دا اأمامك 
وكاأن��ه نا�سح، بل يق�سم الأميان املغلظة اأنه نا�سح، ما 
الذي افتقد اآدم؟ ه��و ال�شيء الذي نفتقده نحن اأولده، 

اأو بع�س اأولده، العرب، اأو معظم امل�سلمني.
مل نفه��م اأن اأولئك اأعداء، عندما غابت من اأذهاننا من 
ه��م، من خالل القراآن الكرمي ال��ذي �شطر اأن اآدم قد قيل 
ل��ه: اإن ال�شيط��ان عدو، ل تغرت ب��ه، تعامل معه كعدو، 
و�سط��ر يف نف���س الوق��ت اأن اليه��ود اأعداء لن��ا، اأن اأهل 

الكتاب اأعداء لنا، ملا ن�سينا هذه كما ن�سي اآدم �سابقاً.

مل��ا ن�شين��ا اأنهم اأعداء، اأنهم حا�شدون، اأنهم ما ي��ودون لنا اأي خر، اأن قلوبهم 
مليئ��ة باحلقد علين��ا، اأنهم حري�سون عل��ى اإذللنا، اأنهم كذا، اأنه��م كذا... الخ، 
خ�س��ال متعددة نبهن��ا اهلل عليها يف الق��راآن الكرمي بالن�سبة له��م ن�سيناها، بينما 
اآدم ن�س��ي واح��دة فقط، ن�س��ي اأن ال�سيطان عدو، هو قيل ل��ه: اإن ال�سيطان عدو، 
اأم��ا اهلل فقد ق��ال لنا بالن�سبة لاآخرين من اأهل الكتاب من اليهود والن�سارى: هم 
ح�ش��اد، ل ي��ودون لكم اأي خر، ه��م حاقدون، هم ل يحبونك��م، ويكرهونكم، هم 

كذا، هم كذا.
ن�شينا هذه فما الذي جر علينا من وباٍل ن�شياُننا لهذا؟ اأ�شبحنا نتثقف بثقافتهم، 
اأ�سبحن��ا نحر���س عل��ى اأن نقلده��م يف كل �س��يء ب��دءًا م��ن كبارنا اإل��ى اأطفالنا 
ون�سائنا، اأ�سبحنا ننظر اإليهم نظرة اإكبار واإعظام واإجال، اأ�سبح ال�سخ�س منا 
يعت��ز باأنه اأ�سبح �سخ�س��اً ع�سرياً وح�سارياً عندما ميثله��م ويقلدهم يف �سوؤون 
حياته فما الذي ح�شل؟ �شقينا كما �شقي اآدم، اأمل ي�شق العرب؟ جتمع لنا ال�شقاء 
ُه  وال�شالل كما �شقي اآدم عندما اأُخرج من اجلنة، اإل اأنه مل ي�شل }ُثَمّ اْجَتَباُه َرُبّ

َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى{)طه122( �سقي يف حياته، احتاج يقوم ي�ستغل، مل يعد معه 
ل ماب�س ول طعام ول �سراب، احتاج يقوم يكّد.

لك��ن نح��ن على اأيدي ه��وؤلء جتمع لن��ا ال�شق��اء وال�شالل، ال�شق��اء وال�شالل 
بكل��ه، جتمع لنا على اأيدي هوؤلء؛ لأننا ن�شينا من ه��م، والعجيب اأي�شاً تتجلى 
الأح��داث اإل��ى درجة عالية جدًا م��ن الو�سوح، فيتجلى للع��رب اأن اأمريكا وراء 
اإ�سرائي��ل، واإ�سرائيل هي عدوه��م، األي�ست الأ�سياء متجلي��ة ب�سكل وا�سح جدًا، 
لكن اأ�سبح النا�س يف تيه ويف �سال لدرجة اأنهم مل يعرفوا ماذا يعني اأنه اإذا كان 

عدو، ما ذا يعني العداوة، وكيف اأتعامل معه؟!.
عدو ينطلقون ليبحثوا عن ال�سام من حتت اأقدامه ، عدو يعتزون ويت�سابقون 
عل��ى ال��ولء له، واأن��ه دول��ة �شديق��ة، ويدخلون مع��ه يف مواثيق كث��رة، ويف 

اتفاقيات كثرة، اقت�شادية، ثقافية.. الخ!!.
ف��اإذا كان اآدم �سق��ي عندم��ا خرج من اجلنة مبوقف واح��د، ونحن تراكم لدينا 

ال�سقاء ب�سكل رهيب جدًا، تراكم ال�سال ب�سكل رهيب جدًا.

ى النتيجة على وفق ما عمل اآدم اأنه �سي�سقى،  اإذا كان اهلل �سبحانه وتعالى م�َسّ
ا  �سي�سق��ى، وفع��ًا اأ�سق��اه، خرج م��ن اجلنة ب��دون ماب�س ه��و وزوجت��ه }َفَلَمّ
َنّة{ َفاِن َعَلْيِهَما ِم��ن َوَرِق اجْلَ َج��َرَة َبَدْت َلُهَم��ا �َشْوَءاُتُهَما َوَطِفَق��ا َيْخ�شِ َذاَق��ا ال�َشّ
)الأعراف22( نحن يف نف�س الوقت نرجو من اهلل باأنه ل يح�سل �سقاء، ل يح�سل 
ا  م��دري اأي���س.. وم��دري.. اأو ننتظر منه هو، لك��ن.. ل، امل�شاألة ه��ي هكذا:}َفاإَِمّ

ُلّ َوَل َي�ْشَقى{)طه123(. َبَع ُهَداَي َفاَل َي�شِ ِنّي ُهًدى َفَمِن اَتّ ُكم ِمّ َياأِْتَيَنّ
اأمل يح�ش��م املو�ش��وع من اأول ما نزل اآدم؟ من اأول م��ا اأهبط اآدم؟ }َقاَل اْهِبَطا 
َبَع ُهَداَي َفاَل  ِنّي ُهًدى َفَم��ِن اَتّ ُك��م ِمّ ا َياأِْتَيَنّ ِمْنَه��ا َجِميع��اً َبْع�ُشُكْم ِلَبْع�ٍس َع��ُدٌوّ َفاإَِمّ
��ُلّ َوَل َي�ْشَق��ى َوَم��ْن اأَْعَر���سَ َعن ِذْك��ِري{ ذكره الذي هو ه��داه، وتذكره هو  َي�شِ
نكاً{ واأي�ساً ماذا؟ و�سيعي�س �ساًل تائهاً يف  َنّ َلُه َمِعي�َسًة �سَ �سبحانه وتعالى }َفاإِ
ْعَمى َقاَل َرِبّ  فك��ره وثقافته فيح�شر يوم القيامة اأعمى }َوَنْح�ُش��ُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَ
رًا َقاَل َكَذِلَك اأََتْتَك اآَياُتَنا َفَن�ِشيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم  مِلَ َح�َشْرَتِن��ي اأَْعَمى َوَقْد ُكنُت َب�شِ

ُتن�َسى{)طه124(.
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النكب��ة الت��ي تعش��يها األم��ة يف مختل��ف أقطارها هي 
نت��اج ذلك ال��دور التخريبي لقوى النف��اق وحركة النفاق 
يف داخ��ل األم��ة التي اش��تغلت حت��ت كل العناوي��ن، العناوين 
الديني��ة والعناوين القومية والعناوين السياس��ية ولكن يفضحها 

القدس يفضحها األقصى الذي ظهرت اليوم واضحًة يف تآمرها عليه

القول 
السديد

السيد / عبدالملك بدر الدين الحوثي

داللــــــــــــــــــُة الـــــــــــربـــــــــــِط بــــــــــــنَي املــــــســــــجــــــديــــــن فـــــــــي ســــــــــــــــــورِة اإلســـــــــــــــراء
موق��ع الأق�سى ال�سري��ف واملقد�سات يف فل�سطني والأق�س��ى ال�سريف هو 
م�سرى النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وهو معلم مقد�س من مقد�سات هذه 
الأم��ة، وهناك مقد�سات اأخرى اإل اأنه يف طليعتها والأهم فيها واهلل �سبحانه 
وتعال��ى حينم��ا ق��دم الربط يف كتابه الك��رمي بني امل�سجد احل��رام وامل�سجد 
الأق�س��ى من خال عملية الإ�سراء التي اأ�سرى فيها بنبيه ويف الآية املباركة 
ى(  َراِم اإَِلى امْلَ�ْشِجِد اْلأَْق�شَ َن امْلَ�ْشِجِد احْلَ )�ُشْبَحاَن اَلِّذي اأَ�ْشَرىٰ ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمّ
ه��ذا الربط بني املعلم��ني املقد�سني، امل�سجد احل��رام وامل�سجد الأق�سى، له 
دلل��ة مهمة.. دللة مهم��ة يجب اأن تكون حا�سرة يف وج��دان الأمة يف وعي 

الأمة ويف اهتمام الأمة.. ونحن لو اأتينا لنفرط بهذا املعلم املقد�س والعظيم، 
معن��اه اأن الأم��ة مهياأة للتفريط باأي �شيء اآخر من مقد�شاتها باأي معلم اآخر 
م��ن مقد�ساته��ا، واملقد�سات م�ساألة هامة يف العتب��ار الديني اإذا �سقطت من 
واق��ع اهتمام الأمة معن��اه اأن الأمة تعي�س اأزمة حقيقي��ة يف وعيها الديني، 
يف التزامه��ا الدين��ي، يف هويتها الديني��ة، يف انتماءها الدين��ي، يف التزاماتها 
الديني��ة، ومعناه اأن الأمة تفرط باأهم ما ميكن اأن يجمعها واأن يوحد �شفها 
واأن يجم��ع كلمته��ا وبعامل رئي�س��ي ميك��ن اأن تعتمد عليه كداف��ع لها نحو 

القيام مب�سوؤوليتها ونحو مواجهة الأخطار والتحديات

 ونح��ن ن��رى اليوم يف �ساحتنا الإ�سامية نرى م��ن متكنت قوى الطاغوت 
وال�شتكب��ار م��ن ال�شيط��رة عليه��م يف اأنف�شه��م، يف موقفه��م يف ثقافته��م، يف 
اجتاهه��م، كيف اأ�سبح��وا يف حالة عبودية بكل ما تعني��ه الكلمة، ويف حالة 
م��ن ال�شتغ��الل ال�شيئ جدا وامله��ن واملخزي، كاأدوات خانع��ة يتحكم بها 
الطاغ��وت وال�ستكبار ويحركها كيفم��ا �ساء واأراد وي�ستغله��ا، وي�ستغلها، 
فاأ�سبح��وا يف اأنف�سهم خ��ول وعبيدا واأ�سبحت اإمكاناته��م وما باأيديهم وما 
حت��ت هيمنتهم من الإمكان��ات اأ�سبحت كلها يف خدم��ة الطاغوت ويف خدمة 

ال�شتكبار الذي جنح يف حتقيق ذلك ويف احل�شول على ذلك

تفريُط األمِة مبقدساتها 
ُل  ُيضُعفها وُيسُهّ

السيطرَة عليها
نح��ن كاأمة اإ�سامية نرى بكل و�سوح من يتاأمل يف ال�ساحة اليوم 
اأمنا ت�سعى اإليه اأمريكا وما ت�سعى اإليه اإ�سرائيل هو هذا، ال�سيطرة 
علينا يف هذه املنطقة، وال�سيطرة على العامل، طموح الأمريكي هو 
ال�شعي على ال�شيطرة على بقية اأبناء الب�شر، بقية العامل الب�شري، 
بقي��ة املجتمع الب�ش��ري، وال�شعي لل�شيطرة عل��ى كل ما حتت هذا 
املجتم��ع الب�شري من مق��درات وثروات وخ��رات وال�شتغالل له 
وال�سيط��رة عليه وال�ستح��واذ عليه وال�ستعباد له��ذا الإن�سان يف 
اأي بقع��ة م��ن بقاع املعم��ورة هذه، اإمن��ا يف �ش��دارة املوقف نحن 
كاأم��ة اإ�سامية يف املنطقة العربي��ة يف املقدمة لعتبارات هامة جدا 
تتعل��ق بح�سا�سي��ة واأهمية ه��ذه البقعة اجلغرافي��ة واحل�سا�سية 
جت��اه مبادئ وعقائ��د هذه الأمة الت��ي لو عادت اإليه��ا بوعي ميكن 
اأن تك��ون، بل ل �سك اأنها �ستكون مب��ادئ حتررية حترر هذه الأمة 
وتفي��د يف حترير بقية ال�سعوب وبقية اأبناء الب�سرية.. نحن عندما 
ننظ��ر اإلى امل�ساألة م��ن هذا املنظور ندرك اأي�س��ا قيمة هذه املعركة 
وقيم��ة املوقف فيها، واأن امل�ساألة م�ساأل��ة هوية وحرية وا�ستقال، 
ونح��ن نخو���س هذه املعركة من ه��ذه املنطلق��ات الرئي�سية ونرى 
فيه��ا معركة م�سريي��ة اإذا فرطنا فيها فرطنا بحريتن��ا وا�ستقالنا 
وهويتن��ا، وخ�سعنا حلال��ة من ال�ستعباد، وامل�س��خ لهذه الهوية، 
والتطوي��ع والتغير الذي ي�شاعد على تدجيننا وحتويلنا اإلى اأمة 
خانعة لأعدائها واإلى جمرد قطيع من الب�سر لي�س له يف هذه احلياة 
من دور ول من ر�شالة ول من قيمة اإل اأن يوؤدي خدمة لعدوه، واأن 
ي�ستغ��ل ويتح��رك يف كل ما ميثل خدمة لذلك الع��دو، هذا ما ي�سعى 
اإلي��ه ال�سهاينة، هذا ما ي�سعى اإلى الأمريكيون، هذا ما ت�سعى اإليه 
ق��وى الطاغوت وال�ستكبار، امل�ساألة هي هذه بكل ما تعنيه الكلمة، 

ولها كل هذه الأهمية...
الأم��ة اإذا فرط��ت بق�ساياها املهمة ومبقد�ساته��ا ومببادئها ومبا 
يع��رب ع��ن هويته��ا وع��ن اإميانه��ا معن��اه اأنها بات��ت اأم��ة �سعيفة 
منتهي��ة، وتفرغت من حالة الوع��ي والإميان واملبادئ والقيم وكل 
ما يعرب عن اأ�سياء اأ�سا�سية الأمم اإذا تركتها اإذا تخلت عنها انتهت 
واندث��رت وتال�شت وباتت بدون هوية بدون اأ�ش�س، بدون مقومات 
حتف��ظ لها وجودها، وتعرّب عن م�سروعها وعن هويتها. كلمات من 

نور لل�شهيد القائد ح�شن بدرالدين احلوثي

 حرك��ة النف��اق يف ه��ذه الأم��ة هي الت��ي ي�ستفي��د منها الي��وم الطاغوت 
وال�ستكب��ار ليجعل منه��ا اأداًة تعمل ل�ساحله لتنفي��ذ الكثري من اأجندته 
وموؤامرات��ه يف داخل هذه الأمة وما تفعله وما تعمله وما تتحرك فيه ولو 
اختلفت العناوين وتعددت اإمنا هو يف نهاية املطاف ميثل اأجندة حقيقية 
وموؤامرات موؤك��دة خلدمة قوى الطاغوت وال�ستكب��ار..  فالعدوان على 
اليم��ن والقم��ع لل�سعب البحرين��ي وامل�ساكل يف بقية املنطق��ة ما حدث يف 
�سوري��ا وم��ا ح��دث يف العراق وم��ا ت�ستهدف ب��ه دول املنطق��ة بكلها بكل 
امل�ستويات والأ�سكال وحتت كل العناوين من قوى معينة حم�سوبة على 
ه��ذه الأم��ة من اأنظمة تقدم نف�سها على اأنها جزء من هذه الأمة بل حتاول 
اأن تق��ود ه��ذه الأمة واأن ت�ستحوذ على القرار يف داخل هذه الأمة اإمنا هو 
ميث��ل امتدادًا لأجن��دة وم�ساريع قوى الطاغ��وت وال�ستكبار اإمنا يخدم 
اأمري��كا واإ�شرائيل وي�شب يف م�شلحة اأمري��كا واإ�شرائيل وارتباط النظام 

ال�شع��ودي والنظ��ام الإماراتي باأمري��كا اليوم وعالقتهم��ا باإ�شرائيل بات 
يتج��ه وي�س��ب يف هذا الجتاه بات ج��زءًا من العملي��ة ال�ستهدافية لهذه 
الأمة، بات جزءًا من املعركة التي ت�ستهدف هذه الأمة بات جزءًا رئي�سيا 
م��ن هذا الن�شاط الذي يه��دف اإلى تطويع هذه الأم��ة واإخ�شاعها بالكامل 
ل�شال��ح اأمريكا واإ�شرائيل ل�شالح الطاغ��وت وال�شتكبار الذي يعمل على 
طم���س هويتنا واإل��ى ا�ستعبادنا واإل��ى ا�ستغالنا واإل��ى ال�سيطرة التامة 
علينا وال�ستحواذ الكامل علينا لنكون خوًل وعبدًا عبيدًا وخوًل ولتكون 
اأمواًل وثرواتنا ومقدراتنا واأوطاننا ثروًة وغنيمة لذلك العدو.. هذا هو 
التو�شي��ف احلقيقي وال�شادق واحلق لكل م��ا يجري من اأحداث، اأما كل 
العناوي��ن الأخرى لي�س��ت اإل عناوين للخداع وكج��زء اأي�ساً من املعركة 
ت�ساع��د على تفتيت ه��ذه الأمة على بعرة هذه الأم��ة على اإ�سعاف هذه 

الأمة على ا�ستنزاف هذه الأمة ملا يحقق تلك الأهداف.

امل�ساألة اأن هناك �سعي حقيقي ل�ستعباد اجلميع 
وال�سيطرة على ال��كل وال�ستحواذ على كل �سيء 
وطم�س هذه الهوية هويتك احلقيقية كم�سلم يبقى 
اإ�سام��ك �س��كًا ل م�سمون ل��ه اإ�سام��اً ل يحررك 
اإ�ساماً مل يعّب��دك هلل اإ�ساماً عّبدك للطاغوت على 
نحو م��ا عليه النظام ال�شع��ودي اإ�شالماً يخ�شعك 
لرتامب لأمريكا لإ�شرائيل اإ�شالماً يحولك اإلى اأداة 
يف ي��د اأمري��كا ويف يد اإ�سرائيل لدرج��ة اأن ت�سحي 
بروحك يف خدمتهم وت�سمي ذلك جهادًا وتعترب ذلك 

ا�ست�سه��ادًا، يف اللحظ��ة التي اأنت ت�سحي 
بحيات��ك حال��ة م��ن الت�سلي��ل م��ن 

التلبي�س م��ن اخلداع تتحرك 
فيه��ا 

ى  ق��و

الطاغوت ومعها من داخ��ل الأمة حركة النفاق يف 
داخ��ل الأمة اإنهم منافقون ويف قلوبهم مر�س، هذا 
م��ا يقوله القراآن الذي نحن نوؤمن به ون�شدقه هذا 

تو�سيفه وهذه ت�سميته
اهلل  وعي��د  بج��دارة  ي�ستحق��ون  ه��م  .ولذل��ك 
ْرِك الأ�ْشَفِل  للمنافقن يف القراآن ) اإَِنّ امْلَُناِفِقَن يِف الَدّ
ًرا ( ه��م ي�شتحقون  َد َلُه��ْم َن�شِ ��اِر َوَلْن جَتِ ِم��َن الَنّ

م�ست��وى ال��دور التخريب��ي يف الأمة هو ما 
ن��راه اليوم هي ه��ذه املاأ�ساة التي 

نعي�سه��ا 

ك�سع��ب ميني ه��ذه املاأ�ساة الكبرية ج��دًا الآلف 
واجلرح��ى  ال�سه��داء  م��ن  الآلف  ع�س��رات  ب��ل 
واملعاق��ني، هي هذه النكب��ة التي تع�سيها الأمة يف 
خمتل��ف اأقطارها ه��ي نتاج ذلك ال��دور التخريبي 
لق��وى النفاق وحركة النف��اق يف داخل الأمة التي 
ا�ستغل��ت حت��ت كل العناوي��ن، العناوين الدينية 
والعناوي��ن القومية والعناوي��ن ال�سيا�سية ولكن 
يف�شحه��ا القد�س يف�شحها الأق�ش��ى الذي ظهرت 
الي��وم وا�سحًة يف تاآمرها عليه، اأومل يظهر النظام 
ال�شع��ودي والنظام الإماراتي وم��ن معهما ومن 
يف �سفهم��ا م��ن الأم��ة اأمل يظه��روا يف موق��ٍف 
خم��ٍز ومتواط��ئ م��ع املوؤامرات 
عل��ى  امل�ستم��رة؟! 
عل��ى  فل�سط��ني 
عل��ى  الأق�س��ى 
القد�س. يوم القد�س 

العاملي 1439ه�

نفاُق األنظمِة العربيِة يستهدُف األمَة اإلسالميَة خلدمِة قوى الطاغوِت واالستكبار 

حركُة النفاِق حتَت العناويِن الدينيِة والقومية يفضُحها األقصى الشريف
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كتب / جمال ابومكيه

البع���س يعتق��د اأن زمن املعجزات قد ول��ى وغادر مع 
النبي��اء والر�س��ل لك��ن ماح�س��ل موؤخ��را يف عملية ن�سر 
من اهلل وعملية البني��ان املر�سو�س اأ�سبه باملعجزات بل 
معجزات حقيقة فم��ا مت اإعداده من قبل حتالف العدوان 
طيل��ة خم�ش��ة اأع��وام تال�ش��ى اأمام ثل��ة م��ن املجاهدين 

املوؤمنني خال خم�سة ايام.
الإجن��از الع�شكري الذي ح�شل يف جبهة نهم واجلوف  
ع��ن  متخ�س��ت  والت��ي  املر�سو���س  البني��ان  بعملي��ة 
الق�س��اء التام على اكرب ق��وة ع�سكرية لقوى العدوان مت 
جتهيزها ب��كل المكانيات واحدثه��ا تكنلوجياً  لل�شيطرة 
عل��ى العا�سم��ة �سنع��اء اإل اأنها مل متن��ع عنهم الهزمية 
ال�شرتاتيجي��ة ومل حت��ل دون حتق��ق الن�ش��ر احلا�شم 
وماح�س��ل يف عملية البنيان املر�سو�س كان اأ�سبه بق�سة 

نبي اهلل مو�سى مع فرعون.
  البني��ان املر�سو���س �سبيه��ة بعملي��ة ع�س��ا مو�س��ى 
تل��ك الع�س��ا الت��ي التهمت م��امت اإعداده من كي��د فرعون 

و�سحرته.
مل تكن عملية البني��ان املر�سو�س ا�ستباقية بل جاءت  
نتيج��ة ت�شعي��د ع�شك��ري ق��ام ب��ه الع��دوان ومرتزقت��ه 
حماول��ني التقدم يف نهم بزحف ا�ستمر اأكر من  12 �ساعة 
تزام��ن مع زحفه��م غارات مكثف��ة لطريان الع��دوان لكن 
ه��ذا الت�سعيد انعك�س ب�سكل �سريع و مفاجئ على العدو 
وح�س��ل مامل يك��ن لهم يف احل�سبان حت��ررت نهم واغلب 
مناطق اجلوف وبع���س مناطق ماأرب وانعك�س ت�سعيد 

الع��دوان �سلب��اً عليه وعلى مرتزقت��ه وخ�سروا كل �سيء 
بف�سل اهلل.

حقق��ه  ال��ذي  التاريخ��ي  الع�شك��ري  الجن��از  ه��ذا 
املجاهدون م��ن اأبناء اجلي�س واللج��ان ومتكنوا فيه من 
حتري��ر م�ساح��ة جغرافية تق��در 2500 كيل��و مرت مربع 
ودح��ر 17 ل��واء اإ�سافة اإلى ع�سرين كتيب��ة هذا الإجناز 
يعت��ر �شدم��ة مزلزلة لق��وى الع��دوان و�شيرتتب عليه 
تغي��ري يف معادل��ة املواجه��ات ل�سال��ح املجاهدي��ن م��ن 
اجلي���س واللج��ان وق��د ت��وج �سم��ود ال�سع��ب اليمن��ي 
بانت��زاع اه��م ورق��ة �سغ��ط بيد الع��دو وه��ي جبهة نهم 
ال�شرتاتيجي��ة وبف�ش��ل اهلل مت الق�ش��اء عل��ى اأي تهديد 

م�ستقبلي للعا�سمة �سنعاء.
عملية البنيان املر�سو�س مل تقت�سر على حترير جبهة 
نهم بل تو�سعت اإلى اأطراف ماأرب واجلوف ولزلت هذه 

العملية توؤتي اأكلها وجنني ثمارها الى هذه اللحظة.
مل ت�ستط��ع ابواق الع��دوان تكذيب ه��ذا الإجناز  فهم 
يدرك��ون اأن امل�شاهد مازالت موثق��ة بال�شوت وال�شورة 
والت��ي �ساهدناها جميعاً بع��د اأن مت الك�سف عنها من قبل 

املتحدث با�سم القوات امل�سلحة العميد يحي �سريع...
البنيان املر�سو�س العملية التي ابهرت العامل وابهرت 
املحلل��ني ال�سيا�سي��ني والع�سكريني ون�ستطي��ع القول اإن 
اهلل ه��و القائد وامل�سرف لهذه العملية اإن �سحت العبارة 

هو اهلل .
ومثلم��ا ا�ستمعنا اإلى قائد املنطقة املركزية اللواء عبد 
اخلال��ق ب��در الدين وهو يتح��دث عن ه��ذه العملية قائا 
اأنه��ا اآية من اآيات اهلل ومل ي�سب��ق اأن متت ال�سيطرة على 
�سبع��ة ع�سر لواء يف غ�س��ون خم�سة اأيام ومل ن�سمع بهذا 

منذ احلرب العاملية الثانية.
حينم��ا ت�ساه��د عملية البني��ان املر�سو�س ف��ا يتبادر 
الى ذهنيتك انها ك��رة املجاهدين او�سجاعتهم اوقوتهم 
الع�سكري��ة اأو خربتهم يف التخطيط لي�س املجاهدين اأكر 

عددا ولعدة ول مقارنة فقط عليك ان تردد هو اهلل.
ه��و ذلك الذي ق��ال عندما ا�شتغاث��ه املوؤمنون يف غزوة 
ب��در) اذ ت�ستغيثون ربك��م فا�ستجاب لكم اين ممدكم بالف 

من املائكة مردفني(.
 ه��و اهلل مازال هو يقف مع اوليائه املوؤمنني املجاهدين 
يف كل زم��ان وم��كان ه��و ذلك ال��ذي قال )ول��ن يجعل اهلل 
للكافري��ن عل��ى املوؤمن��ني �سبي��ا( وم��ن ا�س��دق من اهلل 

حديثا .
عندم��ا ت�ساهد ذل��ك املجاهد يقف ام��ام اعتى الأ�سلحة 
املتط��ورة واحلديثة  يحرق ويدم��ر بولعته املتوا�سعه 
دبابة البرامز فاعلم بانك يف ح�سرة رجال اهلل وان�ساره 
رجال يقف اهلل اإلى جانبهم رجال وثقوا بقوله تعالى )ان 
تن�س��روا  اهلل ين�سرك��م ويثبت اقدامك��م( لذلك علينا ان 
ن�شت�شعر عظمة اهلل وان تكون ثقتنا باهلل اقوى من كل ثقة 
بغره  وب�شرنا العظيم وثقتنا باهلل وت�شليمنا املطلق هلل 
ور�سول��ه ولل�سيد القائد حتما �سننت�سر ولوحتالف علينا 

العامل اأجمع.
وعلى حتال��ف العدوان ومرتزقت��ه اأن يدركوا اأن هذه 
العملية لي�ست الأولى ول��ن تكون الأخرية وان ماح�سل 
يف جبه��ة نه��م واجلوف �سيتكرر يف خمتل��ف اجلبهات اذا 
م��ا ا�شتمروا يف عدوانهم و�شدق اهلل القائل)َوَمَكُروا َمْكًرا 
َوَمَكْرَن��ا َمْك��ًرا َوُه��ْم َل َي�ْشُع��ُروَن َفاْنُظْر َكْي��َف َكاَن َعاِقَبُة 

ْرَناُهْم َوَقْوَمُهْم اأَْجَمِعَن ( ا َدمَّ َمْكِرِهْم اأَنَّ

» بشائر الفت�ح« 
للشاعر / احمد درهم املؤيد

ب���ش���راك ي��اش��ع��ب��ن��ا ب��ال��ن��ص��ر ب���رق���ه آلح
ن����س����امي ال����ف����ت����ح يف امل������ي������دان ف����ّواح����ه

خيلتها من على الفرضة ومن صرواح
وم��ف��رق اجل���وف  ش��ّق الفجر مسراحه 

��ت وال���ظ���الم ان���زاح م���واك���ب ال��ن��ص��ر ش��عَّ
صداحه بالتسبيح  االن��ص��ار  واص����وات 

امل�����رت�����زق  خ�����اب واحمل����ت����ل ص�����اح ون����اح  
واحللف ذي خان عهده ينزف اجراحه

ع��ل��ى األع�����ادي س�����ري��ن��ا وال��ي��ق��ني س�الح 
و خ��ص��م��ن��ا ب���ال���ث���ق���ه ب�����اهلل ن�����ج��ت��اح�����ه   

)بنيان مرصوص( صفينا رجال اقحاح 
ن���������وري ًب�������ذات احل���������واف����ر ن�������ار ق���ّداح���ه

م�����ع ال��ع��ل��م  ب��ال�����ت��ول��ي  درب���ن���ا  وض�����اح
واح��ن��ا س��ي��وف��ه ع��ل��ى ال���ع���دوان ورم��اح��ه

أي��ام��ن��ا يف رض����ا اهلْل  ت��ض��ح��ي��ة وك��ف��اح
 ون���ف���وس���ن���ا م��ط��م��ئ��ن��ة ب�����ه وم���رت���اح���ه

وآم���ال���ن���ا رغ����م ص����والت ال��س��ن��ني ِف��س��اح 
رّواح�������������������ه  واألآلم   ال���������ل���������ه   ب���������ق���������وة    

ال��ت��ج��ارب عرفنا ان اجل��ه��اد ارب��اح بعد 
 وم����ْن م�����ع اهلل ج��اه��د ي��ج��ن��ي ارب��������اح��ه

البنيان املرصوص معجزة قبل أن تكون عملية؟

اأ�سقطت الدفاعات اجلوية للجي�س واللجان 
ال�شعبي��ة اأم���س الثالث��اء طائ��رة جت�ش�شي��ة 
واأو�س��ح  قبال��ة جي��زان..  الع��دوان  لق��وى 
م�شدر ع�شكري اأن الدفاعات اجلوية اأ�شقطت 
الطائ��رة مبنطق��ة املاحي��ط قبال��ة جيزان.. 
يذك��ر اأن الدف��اع اجلوي��ة اأ�سقط��ت طائ��رة 
جت�س�سي��ة لقوى العدوان م�س��اء اأم�س الأول 

يف منطقة ال�سوح قبالة جنران.

اإلعالم احلربي يوزع مشاهد لتطهير اجليش واللجان ملنطقة العقبة في اجلوفجيزان:إسقاط طائرة جتسسية لقوى العدوان في املالحيط 
الإع��ام احلرب��ي  املر�سو���س، وزع  البني��ان  عملي��ة  م�س��ارات  �سم��ن 
م�ساه��د جديدة ل��� علمية تطهري اجلي���س واللجان ال�سعبي��ة ملواقع العقبة 
ال�شرتاتيجي يف حمافظة اجلوف.. واأظهرت امل�شاهد تقدم اجلي�س واللجان 
ال�سعبية نحو موقع العقبة قبل البدء بتنفيذ عملية التطهري، ليتبعها عملية 
املباغت��ة التي �سنه��ا اجلي�س واللج��ان على جماميع املرتزق��ة وا�ستهدافهم 
بالأ�سلح��ة اخلفيف��ة واملتو�سط��ة.. ون���س عدد م��ن الكمائ��ن لآلياتهم.. ويف 
نهاي��ة العملية اأظهرت امل�ساهد �سيطرة اجلي�س واللجان على منطقة العقبة 
وه��روب املرتزق��ة ب�س��كل جماع��ي خملف��ني وراءه��م قتاه��م وجرحاهم.. 

واغتنام اجلي�س واللجان لاأ�سلحة والذخائر التي خلفوها.    


