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ال قبول بتسليم أي منطقة لداعش والقاعدة مرة أخرى تحت عنوان »الشرعية« أو أي عنوان كان

تطهير قرية الصنمة وكسر زحف في الشريجة والعمري و مقتل 20 من المرتزقة وتدمير 7 آليات في كوفل وصرواح
 رئيس سياسية اتحاد القوى الشعبية: السعودية حين فقدت مصالحها باشرت بالعدوان 

على اليمن والثورة حافظت على مؤسسات الدولة من التالشي واالنهيار

• جبهة نجران 
• محور )البقع( 

 محاور الجبهات تم وضدها بشكل تقريبي

 وكذلك أماكن االستهداف والقصف الصاروخي 

• جبهة عسير 
• محور )البقع( 

• جبهة جيزان:
• املحور األول )املزرق- حرض(
• املحور الثاني )املالحيط- شدا(

• املحور الثالث )حرض(

إنفوجرافيك 

القصة الكاملة
النهيار خط الدفاع األمامي للجيش السعودي

الخبير العسكري أمين حطيط: 

خطة القيادة اليمنية للدفاع محكمة جدًا وأثبتت حكمتها وتفوقها وحنكتها بذكاء فاق كل التوقعات 
ضربات الجيش واللجان الشعبية يصل مفعولها إلى عـُمق البنية المعنوية للقيادة السعودية 

التي تنظر إلى ميدانها ينهار وجنودها يهربون وجيشها عاجز بال طاقة على البقاء أو الحركة

المجلس السياسي ألنصار اهلل:
دول التحالف العدواني تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما تقوم به الجماعات اإلجرامية »القاعدة وداعش« في بالدنا

ناطق اأن�شار اهلل حممد عبدال�شالم لـ »�شدى امل�شرية«: متوقع انعقاد احلوار يف جنيف منت�شف هذا ال�شهر
المسألة اآلن مرتبطة باألمم المتحدة ومدى جديتها في أن تعلن ما تم االتفاق عليه
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  - خاص: 
أّكد رئيُس الدائرة السياسية لحزب اتحاي القوى الشدبية، 

األساتاذ محإد الإديإي، أن ثورَة 21 سبتإل 
وعىل الرغم من الصدوبات التي وقإت أمامها 
إال أنهاا حققت الكثريَ مان االنجازات يف إرتة 
زمإية وجيزة، ويف مقدمتها التصدي للددوان 
الخارجاي وعاد  الساإاح للادول الخارجية 

بالسيطرة عىل القرار السيايي للبلد.
وقاال الإديإي يف ترصيح خاص لصحيإة 
»ثدى املسارية« إن الثورة لاو أرايت لقإزت 
إىل السالطة مإاذ األياا  األوىل، ولكإها أإرزت 
مدايلًة جديادًة، ولي االلتازا  بإبدأ التواإل 
والرشاكاة الوطإياة، تاركاًة املجااَل للقاوى 
السياساية يف البلاد نيارة البلاد وإال رشاكة 
وطإية ويون اساتحواذ أي طارف عىل طرف 
آخر، رشط عد  الساإاح أليَّة قوة بالتحكم يف 

القرار السيايس لليإن.
وأشاار إىل أن السادويية ويول الدادوان ملاا 

إقادت مصالحهاا يف اليإن وعجزت عن التحكم يف شاؤونه 
باارشت الددوان عاىل بالينا، إتصّدت لها ثورة 21 سابتإل 
وماا زالت، كإا تحإلت الكثري من املصاعب واملتاعب، ومإها 
املحاإظة عىل مؤسسات الدولة من االنهيار والتاليش وحإظ 

األمان وتوإري الخدمات األساساية للإواطإل، يف ظل الإراغ 
الدستوري الحاثل يف البلد.

ولإات الإديإاي إىل أن الإدال الثاوري ال يإكن قياُساه 
بزمان، وإنإاا يقااس بإادى تحقيل 
ألداف الثائرين، مشارياً إىل أن لإاك 
ألداإاً مرتبطًة بإها  وألداف أخرى 

يظل إدلُها مستإراً ويائإاً،
ر،  أي تظال يف حالة تجادي وتطوُّ
مرتبطة بالجاناب التإإوي والدلإي 
مؤسساات  وتأسايس  والصإاعاي 
الدولاة؛ لتكاون الضامإاة والحامل 
لإجاح لاذا املإهج الثاوري والدلإي 

والتإإوي والصإاعي.
وأوضح الإديإي أن قوى الددوان 
كانت تهدف إىل شل الجبهة الداخلية 
وتركيع اليإإيل مان خالل القصف 
الوحاي والحصاار الالي والجوي 
والبحري، لكن الشدب اليإإي أحبط 
لذه املؤامارات وقلب املدايلة رأسااً 
عىل عقاب، بإدل ثإاويه وتإاعلاه وتأقلإه ماع ُكّل لذه 
التحديات التي يصدب عىل أي شادب أن يتحإلها، مإولاً إىل 
أنه وبهذه املدايلة حّولت انتصارات الددو التي كان يحلم بها 

إىل لزيإة وانتصار للشدب اليإإي أذلل الدالم.
 وأثإاى رئياُس الدائارة السياساية لحزب اتحااي القوى 

الشادبية عىل أبطال الجيش واللجان الشادبية، موضحاً أن 
الددوان أحكم سايطرته عىل الجو ورإاد الجبهات الداخلية 
باملرتزقة الذين تم اساتجالبُهم من مدظم يول الدالم باسام 
الرشكات أو بدض األنظإة، إضاإة إىل الذين ارتهإوا كحلإاء 
للددوان من القوى السياساية وحشدوا أنصارلم يف ثإوف 
الددوان الخارجي، غري أن عزيإَة املقاتل اليإإي أإشل كذلك 
ُكّل املؤامارات التاي تحااك ضد باليناا، ووقإت لاذه الدول 
رغام إمكاناتها املهولة عاجازة عن التقد  والسايطرة عىل 

محاإظات اليإن.
األمريكياة  األسالحة  لاز   اليإإاي  املقاتاَل  إن  وقاال 
والتكإولوجياا الغربياة الدساكرية، ولو بساالحه الإريي 
أو بداض األسالحة البدائية التي ثارت أشابَه بالخرية لدى 
بداض الجياوش الإقرية، ومع ذلك ثإد لاذا املقاتل ولز  
جياوَش الددوان وأسالحتهم املتطاورة وجحاإال املرتهإل 

واملرتزقة األجانب.
الشادبية  واللجاان  الجياش  تكتياكات  أن  إىل  وأشاار 
ساوف تُاَدرَُّس يف األكاييإيات الدساكرية، إهاي تلز قدرة 
وثبات الجيش اليإإي واللجان الشادبية وإان إيارة املدارك 
الدساكرية وعامال ثإويلا الزمإاي، موضحااً أنإا اآلن يف 
الشاهر التاساع من الددوان واالساتدداي الإإاي واملدإوي 
ألبطال الجيش واللجان الشدبية ما زال قوياً وكأنإا يف األيا  
األوىل من الددوان واالنتصارات يف الحدوي مع السدويية خريُ 

شالد عىل ذلك.

  - عبده عطاء: 
شاهدت مديإاُة عادن، خاالل اليومال 
اغتياال، كان  املاضيال، خإاس عإلياات 
أبرزلاا الهجو  الاذي أويى باحياة »جدإر 
محإاد سادد«، محاإظ عادن، املدالَّ من 
قاوات االحتاالل، ومرَصع ثإانياة مراإقل 
له، وإثابة آخرين، ثباح أمس األحد، أثإاء 
اساتهداف موكبه بسايارة مإخخاة جوار 

املإطقة الدسكرية الرابدة يف مديإة عدن.
وأوضحات مصايُر محلياة، أن االنإجاَر 
اساتهدف موكَب »جدإر«، أثإاء مروره بل 
مإطقتَي جولاد مور والإتح، مإا أثار حالة 

من الهلع والرعب يف أرجاء املديإة.
 تإظياُم »ياعاش« انجراماي سااَرَع يف 
تبإياه للهجاو ، موضحاً يف بياان له نرشته 
حسااباٌت تابداة ومؤيادة لاه عاىل مواقع 
التواثال االجتإاعي »تويارت«: إنه »تم قتل 
املرتاد جدإر محإد سادد محاإظ عدن وا 
مان زبانيته وحرساه وذلك بتإجري سايارة 
مإخخة مركونة عاىل موكبه عإد مروره يف 
مإطقاة جولد ماور يف حي التوالاي«، كإا 

وري يف تلك البيانات.
وتام تديل »جدإر محإد سادد«، خلإاً 
لإلخواناي »ناياف البكاري«، حياث أجلت 
انطاحاة  عاىل  »لاايي«  انماارات  يولاة 
با«ناياف البكري«، املإتإاي لحزب انثالح 

»انخوان املسلإل يف اليإن«. 
وعإلياات  الدإلياة  لاذه  وتكشاف 
االغتيااالت املتإشاية يف عادن عان حجام 
الخالإاات الكبارية التاي تدصاُف بتحالف 
الدادوان السادويي األمريكاي عاىل بالينا، 
وبحساب مصاير إإن أثابع االتها  تشريُ 
إىل قياا  »ياعاش« املحساوبة عاىل لاايي 
والسدويية بتدبري الدإلية نكايًة بانمارات، 

وبإاا يؤكاد حقيقاة الخالإات السادويية 
انماراتياة حاول تقاسام الإإاوذ يف جإوب 
البالي إثر سيطرة املرتزقة املوالل لهايي عىل 
مديإة عادن، التي تحولت إىل سااحة رصاع 

بل الطرإل. 
وأشار »محإد عبداملجيد قباطي« املدلَّ 
حديثااً وزيراً لإلعال ، مان قبَل لايي، إىل أن 
اللاواء »جدإر« قد يكون تدارَّض للبيع من 

مقربل مإه.
قإااة  عاىل  مداخلاة  يف  قباطاي  وقاال 
»ساكاي نيوز عربية« التابدة لإلمارات، إنه 
إذا ثحات رواية حول وجوي قإبلة مإخخة 
يف سيارته إإن تورط بدض املقربل مإه مع 

الدإارص املهاجإة قد يكون وارياً.
وكانت انمارات سارعت إىل إيانة اغتيال 
»جدإار« املحساوب عليهاا، وقاال »أناور 
قرقااش« وزيار الدولة انماراتية للشاؤون 
الخارجياة، الاذي لاجام حازَب انثاالح 

اليإإاي، متهإاً إياه باالنتهازياة والتخاذل، 
قباَل أيا ، قاال: »إن لذه الجرائام لن تثبط 
مان عزمإا«، حسابإا ذكرت وكالاة األنباء 

انماراتية »وا «. 
إىل ذلاك، لقاي ضاباط عساكري يدعى 
»عإرت الباخي« مرصَعه عرص أمس األحد، 
عاىل أيادي مسالحل مجهولال يف مإطقة 
انإاء، كإا اغتال آخرون قيايياً إيإا تسإى 
»املقاوماة » التاي أعلإات والَءلاا لهايي يف 

املإصورة.
يُذَكُر أن »الباخي« كان يدَإُل مسائوالً 
ماليااً، ويف متابداة رواتاب املرتزقاة لادى 
السدويية، حساب ما ذكرته وسائُل انعال  

املقرَّبة من الحراك الجإوبي.
واعتال مراقباون، أن عإليتَاي االغتيال 
التاي أتات بدد سااعاٍت من حايثاة اغتيال 
»جدإر«، تحإاُل بصإاٍت انتقامياًة، وكري 
إدل من الطرف اآلخر.. مشريين إىل أن األياَ  

القايماة ستشاَهُد مديإاة عادن، ثداماٍت 
»ياعاش«  بال  يموياة  َوأحداثااً  عإيإاًة 

السدويية و«مرتزقة« انمارات.
وسبل لذه األحداث الدامية التي شهدتها 
مديإة عدن، ياو  أمس األحد، عإلية اغتيال 
رئيس املحكإة الجزائية املتخّصصة القايض 
محسان علوان وابإاه وأحاد مراإقيه، يو  
السابت، والذي شاهد أيضاً، اغتياال الدقيد 
عقيل الخرض أحد مإتسابي االساتخبارات 

الدسكرية بددن.
من جهاة ثانياة، وعىل ثدياد االنإالت 
األمإاي الذي تديُشاه عادن، ُعثر يف سااعٍة 
متأخرة من مسااء السابت، عىل جثة شاب 
يف الدرشيإياات من عإره مرمياًة بصحراء 
خالية شاإال عدن. وقالات ثحيإة »عدن 
الغاد«: إن األجهزة األمإية عثارت عىل جثة 
شااب مرمية وعليها آثار إطالق نار. ورّجح 
املصادر أن يكون القتيل مان أبإاء محاإظة 
الحديدة، موضحاً أن املدلومات التي توإرت 

تإيد بأنه يدإُل يف ورشة حداية.
إىل ذلك، أحبطت حراساُة رشكة الصيإي 
للرصاإة بدادن، أمس األحد، لجوماً شاإه 

مسلحون عىل الرشكة.
وقالات مصاير محلية: إن َمن اساإتهم 
»لصاوص الريااض« بدادن، نهباوا رواتب 
الصيإاي  رصاإاة  محال  مان  املوظإال 
باملإصاورة، بدد أن أرسال يو  السابت من 
ثإداء إىل عدن مبلغ خإساة مليارات ريال 
رواتاب موظإاي عدن عل رشكاة الصيإي 

للرصاإة.
مسالحل  أن  إىل  املصاايُر  وأشاارت 
مجهولل قاموا بإهاجإة مرصف الصيإي 
وتواجهوا مع حراسة املرصف، وسقط قتيٌل 
من املهاجإال، إيإا بقياة املهاجإل إروا 
بدد أن تإكإوا من نهب ُكّل املبالغ التي كانت 

ياخَل محل الرصاإة باملإصورة. 

رئيس الدائرة السياسية لحزب اتحاد القوى الشعبية محمد النعيمي لـ »صدى المسيرة«:
 ثورة 21 سبتمبر لم تحبذ القفز إلى السلطة ولو شاءت لفعلت منذ األيام 

األولى لكنها حرصت على الشراكة والتوافق الوطني
 السعودية حين فقدت مصالحها باشرت بالعدوان على اليمن والثورة حافظت 

على مؤسسات الدولة من التالشي واالنهيار

خم�ض عمليات اغتيال يف يومني ول�شو�ض الريا�ض ي�شرقون مرتبات املوظفني

عدن تدفع ثمن جنون »داعش«!

ألمانيا تحذر السعودية من دعم وتمويل 
التطرف الوهابي وتؤكد: فترة التغاضي مضت!

  - متابعات: 
وّجه نائُب املستشاارة األملانية تحذيرياً شديَد اللهجة للسدويية، يحذرلا 
من يعم وتإويل التطرف الولابي يف أملانيا، مدتلاً أن الولابية لي املساؤولة 

عن إكر تإظيم ياعش انرلابي.
وقاال زيجإاار جابرييال الذي يشاغل أيضااً مإصاَب وزيار االقتصاي يف 
ترصيحات لصحيإة »بيلد ا  زونتاج« أمس أنه »يتم تإويل مسااجد ولابية 
يف ُكّل يول الدالم بإا إيها أملانيا من قبل املإلكة الدربية السادويية«، مدتلاً 

أن ذلك يشكل خطراً حقيقياً عىل باليه.
وأضاف جابرييل أنه »وعىل الرغم من أنه يتم االعتإاي عىل املإلكة الدربية 
السادويية لحل الإزاعات انقليإية إال أنه يتدل عليإا أن نوضح للسادوييل 
أن إرتة التغايض مضت«، مطالباً بإجراءات حاساإة ضد الإشاط الولابي يف 

أملانيا والذي اعتل خطَره ال يقل عن خطر التطرف اليإيإي يف باليه.
وشّدي عىل رضورة أن تتدخل الدولة بإجري أن يتم الدعوة للدإف وكرالية 
البارش، قائالً »يتدل عليإا تطبيُل املديار ذاته مع الولابيل مثلإا يحدث مع 

مرتكبي جرائم الدإف املتطرإل«.
ومن جانبه حاذر رئيس الكتلة اللملانية للحزب االشارتاكي الديإقراطي 

توماس أوبرمان من انتشار الولابية يف أملانيا.
وقاال يف ترصيحات لاذات الصحيإة يف عديلا الصاير أماس إنه يرى أنه 
من الرضوري »أن تكون لإاك مراقبة يقيقة لهذه املساعي من خالل حإاية 

يستورية«.
مشارياً إىل أن »الولابية تإد »األيديولوجية التامة« لتإظيم ياعش وتسهم 
أيضااً يف تطرف مسالإل مدتدلل يف يول أخرى وأملانياا ال ترغب بأن يحدث 

ذلك يف أراضيها«.
يُذكر أن جهاَز االساتخبارات األملانية الخارجية كان قد حّذر قبَل أيا  مإا 
وثإه بسياساة االندإاع والتارع للقياية الجديدة يف السادويية والتي من 

شأنها زعزعة االستقرار يف الدالم الدربي.
وقاال الجهاُز األملاني يف تقرير تحلييل لألوضاع يف مإطقة الرشق األوساط 
“إن سياساة الدبلوماساية الحاذرة ألعضااء الدائلاة الحاكإاة القدماء تم 
ل مترعة واندإاعية، إيإا أشاار خلاُء املخابرات  اساتبدالُها بسياساة تدخُّ
األملانية يف التقرير وبشاكل نقدي خاصٍّ إىل يور وزير الدإاع الجديد نجل امللك 

السدويي محإد بن سلإان.

ملتقى الطالب الجامعي يحيي الذكرى الثانية 
لجريمة مستشفى مجمع الدفاع )العرضي(

  - خاص: 
أحيى ملتقى الطالب الجامدي، يوَ  السابت املاايض، بكلية الطب جامدة 
ثإداء، الذكرى الثانية لجريإة مستشاإى مجإاع وزارة الدإاع )الدريض(، 

بحضور أكاييإيل ومدير وأطباء مستشإى الُدريض.
ووقاف الحارضون يقيقَة حاداي قارئل الإاتحة عىل أرواح الشاهداء، ثم 
ادت مشاهَد اساتهداف األطباء واألبرياء يف  تم اساتدراُض تإثيلية إإية جسَّ

مستشإى الُدريض من قبل التإظيم انجرامي ياعش.
وألقيت الدديد من الكلإات تحدثت عن بشااعة تلك الجريإة، مشريين إىل 

أنها ال يإكن أن تإحى من ذاكرة اليإإيل لَهول ما حدث يف ذلك اليو .
وبددلاا انتقل الحضاوُر إىل زيارة ميدانية ملستشاإى الداريض، والقيا  
بوقإة حداي وقراءة الإاتحة عىل أرواح الشاهداء، واالطالع عىل األرضار التي 
أثابت املستشاإى جراء اساتهداإه من قبل عإارص القاعدة، مستإكرين يف 
الوقات ذاته القصاَف الدإيَف الذي تدرض لاه مجإاُع وزارة الدإاع الُدريض 
مان قبَل طريان الددوان السادويي األمريكي، ولو ما يؤكاد ترابَُط وواحدية 

مرشوع ياعش مع الددوان عىل بالينا.
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ضمن مرحلة التصعيد األولى للخيارات االستراتيجية:
 قتلى وجرحى من جنود العدو السعودي بعمليات قنص وقصف مدفعي 

 تدمير مخزني أسلحة ومنصة صواريخ وآليات بينها دبابتا ابرامز في نجران وجيزان
 ستة مواقع عسكرية تابعة للعدو تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي مكثف

البحر يف  العداون  خ�شائر  ح�شيلة  زوارق  و3  حربية  بوارج   6
تعميق جراح العدو بتدمير البارجة 6 بصاروخ موجة قبالة السواحل اليمنية

  - خاص:
أثبات أبطااُل الجيش واللجان الشادبية، جديًة 
واضحاًة يف البادء باملرحلاة التصديدياة األوىل من 
الخياارات االسارتاتيجية ملواجهاة وريع الددوان، 
والتاي تام انعاالن عإها رساإياً قبال أياا ، لتتم 
ترجإتهاا عاىل األرض، حياث شاهدت عإلياات 
الجياش واللجان الشادبية تصديداً متإاساباً مع 
املرحلاة، إدماروا مخزنَي أسالحة للدادو ومإصة 
ثواريخ، إيإا قامات إرق القإاثة بقإص جإوٍي 
سادوييل، تزامإاً مع قصف مدإداي وثاروخي 
مكثف عىل مواقع الددو يف نجران وجيزان وعسري.
إإاي نجران تإكان إريل القإاثاة يف الجيش 
واللجاان الشادبية مان قإاص نحو أربداة جإوي 
سدوييل وأثابولم إثاباٍت قاتلًة لقوا مرصعهم 
عىل إثرلا يف موقع الشبكة الدسكري الذي اقتحإه 
أبطاال الجيش واللجان الشادبية ألكثر من مرة يف 

مرحلة استإزاف الددو.
مخاازن األسالحة التابداة للددو كانات لدإاً 
واضحااً للجيش واللجان الشادبية الذيان تإكإوا 

من تدمري اثإل مإهاا، أحدلإا جرى تدمريه أمس 
يف موقاع نهوقة الدساكري بإجران جاراء قصف 
بالقذائف من قبل القوة املدإدية التي يّمرت مإصة 
ثوارياخ بإوقاع الدش الذي شاهد أيضااً تدمري 

آليتل عسكريتل.
ويف موقع رسياح بجيزان يمرت القوة املدإدية 
مخزَن أسالحة آخر ويبابة من طراز ابرامز، حيث 
وّزع انعاال  الحرباي مشاالَد مصاورة الحارتاق 
مخزن األسلحة التابع للددو واالنإجارات الإاجإة 
عن احارتاق األسالحة والذخائار يف موقع رسياح 
بجيازان، وكذلاك أظهرت املشاالد تدماري مإصة 
ثوارياخ الدادو وتدماري آلياتاه يف موقاع الدش 

بإجران.
وتساتإر عإلياات تدماري يباباات الدادو من 
طراز ابراماز حيث تإكن أبطاال الجيش واللجان 
مان تدمري يبابة مان ذلك الإاوع يف موقع كروس 
املدازاب بالتزامن مع لروب لقاوات وآليات الددو 
من مجإاع الدإاع بالخوبة جاراء تدرضه لقصف 
ثاروخاي ومدإداي مكثاف، إيإاا اندلاع حريل 
لائل من موقع برأس ملحإة الذي تدرض لقصف 
مدإدي مكثف من قبل الجيش واللجان الشدبية.

كإا تإكإات الإرق الهإدساية التابدة للجيش 
واللجاان الشادبية، بحساب املصدر، مان تإجري 
مركاز الرييف السادويي بجيازان وتدماري أبراج 

املراقبة التابدة له.
واساتإر نشااط القوة الصاروخياة واملدإدية 
للجياش واللجاان، حياث يكت بدارشات القذائف 
والصواريخ ساتة مواقع عساكرية تابدة للددو يف 
جيازان، وأحدثت يف جإيدها أرضاراً بالغًة يف بُإالا 

التحتية.
وأوضاح مصدر عساكري أن ثواريخ وقذائف 
الجيش واللجاان طالت مواقاع البحطيط والقرن 
واملدإال وخلاف املدإال، كإاا يكت مواقاع اللج 
األبياض وحول الالج وموقاع السالدة بددي من 

الصواريخ.
وضإان عإلياات الجياش واللجاان الشادبية 
شهدت مإطقة عساري لروباً آلليات وقوات الددو 
جراء قصف مدإدي مكثف اساتهدف قوات الددو 
يف مرَكاز ملطاة الذي شاهد وقوَع قتاىل وجرحى 
من جإوي الددو، حيث لرعت سايارات انساداف 
إىل املركز لتقو  بإقلهام من املوقع بدد إرار قوات 

الددو مإه.

  - خاص:
تإّكن أبطااُل قوة انساإاي الصاروخي 
بالجيش واللجان الشادبية من اساتهداف 
بارجاة حربياة مدايية لي السايساة من 
نوعهاا التي يتام تدمريُلاا يف ميااه اليإن 
انقليإياة مإذ انطاالق الددوان السادويي 
األمريكي عىل اليإن يف 26 مارس من الدا  

الجاري.
مصدٌر عساكري مسؤوٌل أكد لا »ثدى 
املسارية« أن القوة الصاروخية اساتهدإت 
البارجاة املدايية أثإااء محاولتها االقرتاب 
املخااء بصااروخ موجاه..  مان ساواحل 
أثابها بشاكل مبارش وألحل إيها أرضاراً 

جسيإة.
وتدد لذه سايَس سإيإة حربية تطالها 
إىل ثالثاة  اليإإياة، بانضاإاة  الصوارياخ 
زوارق حربية تم استهدُإها يف وقت سابل.
وتشري املدلومات إىل أن البارجة التي تم 
اساتهداُإها تتباع بحرية الدادو انماراتي، 
ولاي من طراز إاندال وأنه تم اساتهداُإها 
بداد عإلياة رثاد قامات بهاا الوحادات 
املختصاة للجيش واللجان الشادبية، ونتج 
عن ذلاك إثابة مبارشة بصااروخ موجه، 
ااوأن تحليقااً مكثإااً للطاريان الدإاويي 

شولد يف موقع البارجة بدد استهداإها.

ويأتاي اساتهداف البارجاة السايساة 
بالتزامان ماع تدشال املرحلاة األوىل مان 
الخيارات االسارتاتيجية والتاي أعلن عإها 
املتحادث الرساإي باسام الجياش اليإإي 
واللجان الشادبية، وجاءت بددلا عإليات 
نوعياة وموجداة يف عإل الددو السادويي 
أساإرت عن مرصع الدرشات مان جإويه 
وإحراق 75 آلية عساكرية متإوعة، إضاإة 
موقدااً   13 عاىل  الكاملاة  السايطرة  إىل 
عسكرياً سدويياً يف جيزان ونجران وعسري 
للجياش  األول  األماماي  الخاط  وانهياار 

السدويي.
شاهره  يف  الدادوان  أن  مان  وبالرغام 
التاساع عىل اليإن إال أن استهداَف البارجة 
املدايياة األوىل كان يف 10 من يوليو املايض، 
أي بدد ما يزيد عن ثالثة أشهر من الددوان، 
يف تجسايد لحكإة القياية يف إيارة تإاثيل 
املدركة، تلتها بارجة ثانية يف 10 من أكتوبر، 
والبارجة الثالثاة يف 26 أكتوبر، والرابدة يف 
7 من نوإإل والخامسة يف 25 من نوإإل، 

الجااري،  ييساإل  مان  ل  يف  والسايساة 
ويؤكاد نإاط وتوقيات اساتهداف باوارج 
الدادوان عاىل اليإان تصاعداً اسارتاتيجياً 
مدروسااً من قبل الجاناب اليإإي، يضإن 
تدطيل كاإاة املياه انقليإياة اليإإية أما  
ساإن وبوارج وإرقاطاات تحالف الددوان 
ضد اليإن، حيث أن اساتهداَف ست بوارج 
يدتال باملقياس الدساكري تحيياداً كامالً 
لبحرياة الدادوان التاي كانات تواظُب عىل 

قصف القرى السااحلية واستهداف قوارب 
الصيايين واختطاف بدضهم.

كإا أن الباوارَج املدايية تإرض حصاراً 
خانقااً عىل اليإن وتإإع يخول املشاتقات 
الإإطية واملستلزمات الطبية والغذائية من 
كاإة املوانئ تحَت مرأى ومساإع من األمم 
املتحدة واملجتإاع الدويل الذي يدتل رشيكا 
أساسياً يف الددوان عىل اليإن ولو بالصإت 

والتواطؤ.

يف تقدم نوعي للجي�ض واللجان ال�شعبية 
واجلبهة الوطنية مبحافظة تعز

تطهير قرية الصنمة وكسر محاوالت 
زحف للمرتزقة في الشريجة والعمري 

وتكبيدهم خسائر فادحة
  - خاص:

طّهر أبطاُل الجيش واللجان الش�عبية، صباح أمس األحد، يف جبهة األحيوق، 
قري�ة الصنم�ة بالكامل وعدداً من التب�اب يف جبال المبذل م�ن مرتزقة العدوان 

السعودي، موقعين فيهم خسائَر فادحًة يف األرواح والعتاد. 
كما تمّكن أبطاُل الجبهة الوطنية والجيش واللجان الش�عبية من كرس زحٍف 
للمرتزقة باتجاه الرشيجة جنوب المحافظة، اس�تمر أكثر من عرش ساعة، ولقي 

ما يزيد عن 30 مرتزقاً مصارَعهم، باإلضافة إىل عرشات الجرحى.
وح�اول مرتزقة العدوان التقدم باتجاه معس�كر العمري يف مديرية ذوباب، 
معززي�ن بالدباب�ات واآللي�ات، وتصدى لهم أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية 
وأوقعوا يف صفوفهم عرشات القتىل والجرحى، وقال مصدر عس�كري يف حديث 
لصدى المس�يرة أنه جرى تدمير آليتين عس�كريتين للمرتزقة الذين لم يصمدوا 
طوي�اًل قب�ل إدراكه�م أنهم عاج�زون عن تحقي�ق التقدم رغم مس�اندة طيران 

العدوان لهم.
ويف منطق�ة الرشيجة بمحافظة لحج تمكن أبطال الجيش واللجان الش�عبية 
م�ن دحر مرتزقة الع�دوان وتطهير أربع�ة مواقع يف منطقة الس�حي التي كان 
مرتزقة العدوان يتمركزون فيها وينطلقون منها يف هجماتهم باتجاه الرشيجة.

ويف صعي�د آخر أقدمت عنارص إصالحية عىل تفجير األوضاع يف قرية الهيجا 
مقبن�ة، والتي كان األهايل فيها قد قاموا بتش�كيل لجنة مش�ركة من المواطنين 
الرشف�اء غير المحس�وبين عىل أي طرف بإس�ناد م�ن الجيش اليمن�ي واللجان 
الش�عبية لتأمين المنطقة وتصفي�ة أوكار المرتزقة والعصابات التي نّفذت عدداً 

من عمليات القتل والنهب ضد المواطنين.
وقال مصدر محيل ل� »جبهة تعز االعالمية«: إن اللجنة قبل أكثر من أس�بوع 
ونصف اجتمعت مع مسئول اللجان الشعبية القريب من المنطقة بناًء عىل طلبه، 
والذي طرح بدوره اس�َم شخص اسمه توفيق العجل من أبناء المنطقة يقوم مع 
أخيه بتوزيع س�الح الرتزاق المواطنين يف صف العدوان الس�عودي األمريكي، 
وكان االتف�اق أن يحُضَ المذكور وأخوه لالس�تيضاح منهم�ا عن كونهما خالَفا 
االتف�اق؛ لك�ن هواتفهما كان�ت ٌمقفلة، وبع�د ذلك اختفيا م�ن المنطقة ومعهما 
مجموع�ة من المرتزق�ة، ثم تفاجئوا بغ�ارات الطيران ع�ىل المنطقة عدة مرات 
تس�تهدف منزَل رئيس اللجن�ة عبدالرحي�م الخليدي ومنزل أخي�ه عبدالرحمن 
الخليدي وتدمير المنزلين والسيارات التي كانت بجانب المنزلين ومنها سيارات 

للمواطنين.
وأض�اف المصدُر الذي فّضل عدم ذكر اس�مه، أنه قبي�ل يومين من الغارات 
وتحديداً يف ذات المساء الذي تم فيه االجتماع، قامت مواقع تابعة لحزب اإلصالح 
بن�رش ش�ائعات أن اللجان الش�عبية والجيش قدمت الختط�اف توفيق الخليدي 
)مس�ئول حزب اإلصالح يف المنطقة( وأخيه، ُمدعي�ن أن رئيس اللجنة هو الذي 
»أمرهم بذلك«، وأردف أن س�اعة القصف هبت سيارات تابعة األهايل يف المنطقة 
لإلس�عاف، ويف غض�ون ذلك قامت مجموعات ُمس�لحة وصفها ب�� »اإلخوانية« 

بإطالق الرصاص عليهم ومنعهم من التقدم باتجاه المنزل. 
وكش�ف المص�در، أن من�ازل أعضاء يف ح�زب –بعضهم أق�ارب- اإلصالح 
القريب�ة م�ن المنزلين المس�تهدفين، كانت قد أُفرغت قبل وق�وع القصف، وهو 
األم�ر ال�ذي يثبت إدانتهم يف الجريم�ة لكونهم عىل علٍم ُمس�بق بحدوث القصف 

الجوي.
كما أكد من جانبه أحد أقرباء رئيس اللجنة، أن االس�تهداف تم بوضع رشائح 
إلكروني�ة لتحدي�د أهداف الطائ�رات، إذ أن المكان يصعب تحدي�ده بتلك الدقة 
التي اس�تهدفت المنزلي�ن أكثر من مرة. كما أوضح أنهم ينتمون لليمن وليس�وا 
)حوثيي�ن( أَْو )إصالحيين( ولكنهم يرفضون االقتتاَل ومس�اعيهم وطنية، وأن 

الغرَض من هذه الممارسات هو إشعاُل نار الحرب األهلية يف ُكّل مكان.

  - خاص:
يواثُل أبطاُل الجيش واللجان الشدبية توجيَه رضبات قوية لقوات الغزو ومرتزقة الددوان يف محاإظة مأرب، حيث لقي أكثر من 

20 مرتزقاً مصارعهم، يف محاوالت إاشلة للتقد  يف رصواح وكوإل والتي شهدت تدمري عدي من اآلليات التابدة للإرتزقة.
ومان آخار الدإلياات لقي ما ال يقلُّ عان أربدة من مرتزقة الددوان السادويي األمريكاي مرصعهم، أمس، بإاريان أبطال الجيش 
واللجان الشادبية الذين تإكإوا من ثد زحف املرتزقة مساإويين بالطريان باتجاه مإطقة كوإل ويماروا ثالث آليات وأعطبوا يبابة، 

حيث أمطرت مدإدية الجيش مجاميع املرتزقة بالقذائف لدى محاولتهم التقد  ثوب كوإل. 
وشان مرتزقاة الددوان بالتزامن مع قصف جاوي لطريان الددوان لجوماً من عدة محاور باتجااه مديرية رصواح، غري أن أبطال 
الجيش واللجان الشادبية وأبإاء قبائل مأرب كانوا قد رثدوا تحركاِت املرتزقة وتإكإوا من ثدلم ببساالة، حيث إشال الطريان يف 

مساعدة املرتزقة أَْو حإايتهم من نريان الجيش واللجان الشدبية.
وبحساب مصدر عساكري رثدت وحدة االستطالع تحركاٍت للإرتزقة من مإطقة كوإل والطلدة الحإراء للتقد  باتجاه رصواح، 

وجرى التصدي لهم وقتل ل1 عإرصاً وجرح عدي أكل وتدمري 3 آليات عسكرية.
وبحسب املصدر وأثإاء تراجع مرتزقة الددوان تم تدزيُزلم بوحدات أخرى من املرتزقة من مدسكَري ثحن الجن واملإطقة الثالثة 
ولكان القاوة الصاروخية للجيش كانت ترثد تحركاتهم وإور التقاء التدزيزات بالدإارص املإكرة تم قصإهم بالصواريخ واملدإدية 

ووقع إيهم خسائر كبرية ليإكر بدد ذلك زحإهم.

مقتل 20 من مرتزقة 
العدوان وتدمير 7 آليات 
عسكرية في محاوالت 

فاشلة للتقدم في 
كوفل وصرواح
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  - خاص:
أبادى عادٌي كبريٌ مان املشاايخ والوجهاء 
واألعيااء ومإثيل األحزاب وقيايات السالطة 
املحلياة بدادي مان محاإظاات الجإهورية 
ارتياَحهام الكباريَ لبادء محاكإاة الخائان 
عبدرباه مإصاور لاايي وعدي مان الدإالء 

واملرتزقة.
وقاال بيان ثااير عان اجتإاع موّساع 
لوجهااء ومشاايخ محاإظاة املحويات إن 

رشوع القضاء اليإإاي يف إجراءات محاكإة 
الخائان لاايي وعدي مان الخوناة والدإالء 
انتصاار للددالاة وإنصااف ألبإااء الشادب 
اليإإاي الاذي تدرض ألخطر وأبشاع جرائم 
انبااية ومجاازر املاوت الجإاعاي والتدمري 
ملإجازات التإإية ومشااريع البإياة التحتية 
وتدطيل الحيااة يف البالي من خاالل الددوان 
الخارجي والوثاية الدولية والسإاح بدخول 
القاوات الغازياة الحتاالل أرايض يإإية، إىل 
جانب إرض حصار خانل عىل أبإاء اليإن.

واعتل االجتإاع أن محاكإة لؤالء الخونة 

والدإالء مهإة رضورية وواجبة وغري قابلة 
للتأجيل أو التأخري وكان يُإرتض محاكإتهم 
مإذ وقت مبكر لثبوت خياناتهم وعإالتهم.

َواألجهازة  املحلياة  السالطة  وأعلإات 
املدنية  الحكومياة واملإظإاات والإدالياات 
والسياساية واالجتإاعية بإحاإظة عإران 
يو  السابت املايض عن تأييدلا يف االجراءات 
الخاثاة بإحاكإاة الإار عبدرباه مإصور 

لايي ومن مده من الخونة.
وأشارت قيايات وإداليات عإران يف بيان 
لها إىل أن تإإيذ محاكإة الإار لايي َوأذنابه 

مان أجال تحقيل الددالاة إيهم ملاا اقرتإوه 
بحل اليإن وشادبه ومقدراته وما تسببوا يف 

قتل األبرياء وتدمري مإتلكات الشدب.
وأكادت رضورة اجاراء القاناون وتإإيذ 
الساإاح  بإحّرماات  الخاثاة  نصوثاه 
والشائون  الشاأن  يف  الخارجاي  بالتدخال 
الداخلياة لدولاة وساياية اليإان وانتهااك 
حرماته واملسااس به أرضاً وإنسانا،ً َوإنزال 
الدقوباة بحقهام وإقاا للارشع والقاناون 

والدستور.
ثإدااء  محاإظاة  قيااية  عاّلت  كإاا 

واملجلاس املحيل   للإحاإظاة عن مباركتهم 
وتأييدلام لبادء محاكإة الإاريان من وجه 
الددالة وعىل رأسهم عبدربه مإصور لايي.

وأكاد بيان ثااير عن محاإظاة ثإداء، 
رضورة مداقباة ُكّل من ارتكب أإداالً بقصد 
املسااس بالوطن واساتدعى قاوًى خارجية 
لالعتاداء عىل اليإان جواً وبراً وبحاراً بكاإة 
أناواع األسالحة واحتالل أجزاء مان أراضيه 
وإيخال جإوي الددوان والدصابات املسالحة 
لتدماريه وارتكاباه جرائم إبااية جإاعية يف 

حل املواطإل يف مختلف املحاإظات. 

  - خاص:
محإاد  اللاه  أنصاار  ناطاُل  كشاف 
ماع  األخارية  اللقااءات  عان  عبدالساال  
املبداوث األمإاي إىل اليإان إساإاعيل ولد 

الشيخ أحإد.
خااص  يف ترصياح  عبُدالساال   وقاال 
لصحيإاة »ثادى املسارية« إناه وخاالل 
لقاءين متتالل تم مإاقشُة مسوية الحوار 
والجانب اللوجستي للحوار ومرشوع وقف 
إطالق الإاار، مؤكداً أن لإاك تقدماً إيجابياً 
يف اتجااه الحاوار ووقاف إطالق الإاار ويف 

التإاثيل املتدلقة بهذا الجانب.
وأشار إىل أن املسألَة اآلن مرتبطة بالرؤية 
األخرية التي ستقدُمها األمم املتحدة ومدى 

جديّتها يف أن تدلن ما تم االتإاُق عليه.
وأكاد ناطاُل أنصاار اللاه أنهام وخالل 
لقائهام بولاد الشايخ رّكازوا عىل مساألة 
رئيساية ولي »انرلاب« والذي بدأ يرضُب 
بساكاكيإه الوحشاية جزًء مان الوطن يف 
جإاوب اليإان، وكذلاك عىل ماا حصل من 
آثار الددوان السااإر عىل بالينا من توطل 
للقاعدة وسيطرتها عىل الكثري من املإاطل؛ 
يكاون لإااك  أن  يإكاُن  ال  أناه  باعتباار 
انسحاباٌت وال حديث عن السالح وال حديث 

يف أن يكاون لإاك ترك إاراغ أمإي للقاعدة 
وياعش مطلقاً.

وشادي عبدالسال  عىل رضورة أن يكوَن 
لإاك استئإاٌف للحوار السيايس، بحيث يتم 
من خالله إيجاي رؤية سياسية شاملة لسد 
أي إراغ سايايس قائم، وال يإكان أن نقبَل 
أن تسالم أية مإطقة لداعش والقاعدة مرة 
أخرى تحت عإاوان »الرشعية« أو تحت أي 

عإوان آخر مهإا كان.
ولإات إىل أن لإااك اتإاقااً عاىل يخول 
مرحلاة وقاف إطاالق ناار عاىل أسااس 
مرحلتال، تتإثال املرحلاة األوىل يف وقاف 
إطالق نار مبدأي يتام خاللها تقديُم بدض 

خطوات بإااء الثقاة، ومن ثام الدخول إىل 
خطوة وقف إطالق نار يائم وشامل.

وأوضاح أنه تم االتإاُق عىل آلية واضحة 
يف ما يُخااصُّ السالَح الثقيَل للدولة، وكذلك 
إيإا يخص االنساحابات يف ظل وجوي قوة 
أمإية سياساية، وال يوجُد أي إراغ باعتبار 
الدولة مطلاب للجإيع، وأن تم االتإاُق عىل 
مبدأ مكاإحاة انرلاب املتإثال يف القاعدة 

وياعش وإك الحصار عىل بالينا.
ولإات إىل أنه تام االتإاُق عاىل أن يكوَن 
الحاوار املزمع عقده حتاى اآلن يف مإتصف 
الإإاي  الجاناُب  يتام  الحاايل وأن  الشاهر 

واللوجستي يف سويرا.

وقاال عباد الساال  إناه وأثإااء لقائهم 
مع ولد الشايخ أكادوا تضاُمإَهام مع أبإاء 
الجإوب للخروج من لذا الوضع املأساوي، 
وأنهام أبادوا اساتدداَيلم للتداون ساوياً 
يف إعااية توحياد الجهاوي نحاو القضياة 
الجإوبياة، وحتى ال يحصال أي إراغ أمإي 
تستغله املجإوعاُت التكإريية يإبغي إعاية 
الإظار إيإا يساإى »بإكاإحاة انرلاب« 
ولتحادي تلك املجإوعات وَمن يقف وراءلا؛ 
تإهاَض  أن  الرساإية  لألجهازة  ليتساإى 
بتواإال سايايس  بإساؤوليتها مساإويًة 

وطإي واضح.

  - خاص:
تتواثُل بإختلف املحاإظاات، إدالياُت الحإلة 
املليونية للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتسيخ 
املباايئ والثوابت الوطإياة، والتي تتضإان ميثاَق 
رشف يائإاً، يشاإل مباايئ التكاإال االجتإاعي، 
لاريع  القانونياة  الدقوباات  مباايئ  إىل  إضاإاًة 
املتورطال يف ي  الشادب اليإإي وتجريام الخونة 

والدإالء واملرتزقة.
يف محاإظة إب ويف إطار السادي لتطبيل مبايئ 
وبإاوي وثيقة الرشف القبلية وتإإياذاً ملا تدعو إليه 
مان التصالح والتساامح وتوحيد الصإوف يف وجه 
الددو تام التوقيع بإحاإظاة إب، الجإدة الإائتة، 
عىل اتإااق قبيل أنهاى قضية ثأر بال أرستي بإي 

الإقيب وبإي خالد بقرية املإزل مديرية يريم.
وبتوقياع لاذا االتإاق وتإاازل أوليااء الد  من 
الجانبال يف لاذه القضياة التاي حظيات بتدخال 
املحلياة  السالطة  قيااية  مان  لحلهاا  وإرشاف 
باملحاإظة تم طي ثإحة ثأر نشابت بل األرستل 

مإذ أكثر من 25 عاماً.
ووّقاع االتإاُق وتم إغاالق لذا امللاف الذي أّرق 
لاذه املإطقاة لساإوات، بحضور وكيال املحاإظة 
الإقياب  راكان  والشايخ  الشاالري  عبدالحإياد 
والشايخ مصلاح الصباري والشايخ مدال ذمران 
والشيخ محسن الإجار والشيخ محإد نارص ثالح 

وعدي من مشايخ وأعيان مديرية يريم.
وأكاد الطرإاان واملشاايخ واألعياان والوجهاء 
أن لذا االتإاق سايإتح ثإحاة جديدة من األخّوة 
والتسامح.. مشاريين إىل أن حلَّ لذه القضية يأتي 
يف إطار ُجهوي تدزيز قيَم انخاء والتسامح وتوحيد 

الكلإاة خاثة يف لاذه املرحلة التاي يتدرض إيها 
الوطن لددوان غاشم.

كإاا جّدي الجإياُع تأكيَدلم عاىل أن إنهاء لذه 
القضية يأتي تجاوباً مع وثيقة الرشف القبَلية التي 
تدعو إىل نباذ الخالإات وإنهاء قضايا الثأر وتوحيد 

الصإوف ملواجهة الددوان.
إىل ذلاك يّشاإت بإديرياة الدديان محاإظة إب 
حإلاة التوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتسايخ 
وتإاعال  بُحُضاور  الوطإياة،  والثوابات  املباايئ 
جإالريي كبري ملشاايخ ووجهااء وأعيان املديرية، 

خالل مهرجان جإالريي حاشد أقيم باملإاسبة.
ويف املهرجاان، أكاد مارشُف اللجاان امليدانياة 
»راكان الإقياب«، ألإياة يور القبيلاة يف مختلاف 
املراحال الوطإياة والإضالياة التي مر بهاا الوطن 
حتى الياو  يف رإض الوثاية والتدخل الخارجي يف 
الشئون اليإإية الداخلية، ورإضها للددوان الغاشم 

الذي تقويه السدويية عىل اليإن.
وجاّدي الإقياُب تأكياَده عاىل ألإياة التواإال 
وانجإااع الوطإي والشادبي والقبّايل للتوقيع عىل 
وثيقاة الارشف القبلية التاي تلقى تجاوبااً وطإياً 
واساداً مان مختلاف مشاايخ وأعياان املجتإاع 
واملواطإال يف جإياع أرجااء الوطن نخاراج البالي 
من الوضع الرالن وتإويت الإرثة عىل املرتبصل 

بأمإه واستقراره.
ويف محاإظة البيضاء يّشن املحاإظ عيل محإد 
املإصاوري الحإلاة املليونياة للتوقيع عاىل وثيقة 

الرشف القبلية بإديإة رياع.
وخاالل عإلية التدشال أكد محاإاُظ البيضاء، 
ألإية التوقيع عىل الوثيقة باعتبارلا أساساً متيإاً 
لتإاسك وترابط وتالحم املجتإع وتأكيد عىل الهوية 

اليإإية األثيلة.
وقاال املحاإاظ املإصاوري إن أبإااء محاإظة 
البيضااء يؤكادون جإيدااً عاىل التإساك بوثيقة 
الارشف القبلياة التي تأتي يف الوقات الذي تتدرض 
إيهاا باليناا ألعإف وأعتى عادوان من قبال الددو 
املواطإال واألطإاال  الاذي اساتهدف  السادويي 

والإساء.
وأضاف: ال يخإاكم ما تدرضت له املحاإظة من 
عدوان لإجي استهدف ُكّل مقومات الحياة ومإها 
مشاريع البإية التحتية واملإشآت الحكومية.. الإتاً 
إىل أن وثيقاَة الارشف القبلياة لاي عإاواٌن لتآخي 
وتالحام وتكاتاف اليإإيال ضاد الددوان، مشايداً 

بالتضحيات البطولية للجيش واللجان الشادبية يف 
سبيل عزة وكرامة ونرصة اليإن واليإإيل.

وأشاار املحاإاظ املإصاوري إىل ألإياة توعية 
املواطإال بإا تإثّله الوثيقة مان ألإية والتدريف 
بالجرائم واملإارساات الالإنساانية التاي ترتكبها 
اليإإاي  الشادب  ضاد  السادويي  الدادو  قاوات 

ومقدراته.
وألقيات يف املهرجاان كلإاٌت أكادت يف مجإلها 
أن مشاايَخ ووجهااء وأعيان مديإاة رياع وأعضاء 
املجلاس املحيل ومسائويل السالطة املحلية ومإثيل 
املإظإاات واألحازاب السياساية يُبادون رإضهم 
واستإكارلم وإيانتهم للددوان السدويي ووقوإهم 

ماع الوطان وحرثهام عاىل املشااركة يف الحإلة 
واثطإاإهم من أجل وقف الددوان والحرب وكر 
الحصاار وتجريم ُكّل مان يقف مده ويساانُده يف 
عدوانه وأعإاله انجرامية والوحشية يف حل الوطن 
واملواطان، وما خلإه من كوارث وماآيَس يإدى لها 

الضإري اننساني.
وباالنتقاال إىل محاإظة عإاران، إقد تواثلت 
اللقااءات للتإدياد باساتإرار الدادوان والحصاار 
الجائار عاىل الباالي والتوقياع عىل وثيقاة الرشف 

القبلية لرتسيخ املبايئ والثوابت الوطإية.
وأكاد املشااركون يف اللقااءات بإإطقة شادب 
بإديرياة جبال يزياد بإحاإظاة عإاران، رضورة 
التالحام وتوحياد الصاف والكلإة من أجال الدإاع 
عن الوطان ومقدراته. كإا أكادوا تأييدلم لوثيقة 
الارشف القبلية الهايإاة إىل تدزياز يور القبيلة يف 
حإاياة أمان الوطن واساتقراره وساالمة أراضيه 

والدإل بكل السبل ملواجهة الددوان.
إىل ذلاك ناقاش األمال الداا  للإجلاس املحيل 
بإحاإظاة عإاران، ثالح املخلوس، ماع عدي من 
مشاايخ ووجهااء وإدالياات مجتإدياة ومحلية 
بإديرياة خارف، عدياً من املواضياع املتدلقة بدور 
وإسهامات املديرية يف الحإاظ عىل البلد َومقدراتها 

والدإاع عإها. 
وتطارق اللقااء إىل ما يقوُ  به أبإااُء خارف من 
إدالياات مجتإدية وخاثاة عىل ثدياد التوقيع 
عىل وثيقة الرشف القبلية ومساتويات االقبال عىل 

التوقيع َومدرإة جإيع محاورلا وبإويلا. 
وأكاد اللقااُء عاىل الادور القبَايل وإساهامه يف 
ترسيخ األمن واألمان والطإأنيإة والثوابت الوطإية 

وتجسيد يعائم االستقرار املجتإدي واملحيل.

اإجتماع مو�شع باملحويت: حماكمة اخلونة مهمة �شرورية وغري قابلة للتاأخري

محلي وتنفيذي عمران وصنعاء: ينبغي معاقبة كل من ارتكب أفعااًل بقصد المساس بالوطن واستدعى قوى خارجية لتدميره
تأييد واسع لمحاكمة هادي و6 من المرتزقة!

توقع أن ينعقد الحوار في سويسرا منتصف الشهر الحالي 
ناطق اأن�شار اهلل حممد عبدال�شالم لـ »�شدى امل�شرية«: 

ال قبول بتسليم أي منطقة لداعش والقاعدة مرة أخرى تحت عنوان »الشرعية« أو أي عنوان كان
المسألة اآلن مرتبطة باألمم المتحدة ومدى جديتها في أن تعلن ما تم االتفاق عليه

الفعاليات واللقاءات املو�شعة للتوقيع على وثيقة ال�شرف القبلية تتوا�شل

إتفاق قبلي ينهي قضية ثأر بين أسرتي بني النقيب وبني خالد بيريم محافظة إب بعد خالف دام 25 سنة
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ال�شعودية: من التنكيل اجلزئي بال�شعب اليمني اإىل التنكيل العام

عامان على المذبحة المؤلمة.. هادي شريك داعش والمملكة في جريمة العرضي!

هل »داعش« و »القاعدة« آخر أوراق العاصفة أم بوادر تشكل مرحلة جديدة ستطرح في جنيف؟

  - خاص
تحالُّ الذكارى الثانياة لجريإاة مجإاع وزارة 

الدإاع »الدريض« والبلد يإر بإحإة كبرية..
األقإداة التاي تسااقطت يف ذلاك الياو  كانات 
سدويية، والتإكيل بالشادب اليإإي اليو  سدويي 
بامتيااز، والجدياُد أن مإلكاة »قارن الشايطان« 
وّسدت من يائرتها انجرامية، وكشإت عن وجهها 
القبيح أما  الدالم؛ لترضَب الشدب اليإإي بدالً عن 
االعتإااي عىل أيواتهاا »ياعش« وانخاوان ولايي، 
الذين تلقاوا الرضبات القاثإة مإاذ انتصار ثورة 

21 سبتإل ل201.
وتداّرض مجإع وزارة الدإاع للهجو  انجرامي 
قبال عامال بإخاراج ورعاياة سادويية متقإاة، 
وتدارض املبإاى أيضااً لقصاف وحاي مان قبل 
الطائرات السادويية قبل أشاهر، ولو ما يدلل عىل 

أن الضحية واحدة والجالي واحد.
وعاىل الرغام مان الجرائام الكثارية واملتدادية 
للددوان السدويي األمريكي عىل بالينا، إال أن جرح 
اليإإيل لم يإدمل ولم يتذكرون ما حدث يف مجإع 
وزارة الدإااع »الداريض« قبال عامال وتحديداً يف 

الخامس من ييسإل من عا  2013.
وتإات عإلياة االقتحاا  للإجإاع عال بوابة 
مستشاإى الداريض ثبااح ياو  2013/12/5  
السااعة 50:ا0 حياث وثال املجرمون بإاا يقدر 
عديلام باثإي عارش مسالحاً غالبيتهام يحإلون 
الدساكري  باللبااس  السادويية ولام  الجإساية 

املإاّوه، بدضهام مرتجلاون والبداض اآلخار عىل 
سايارة ليلوكاس وباارشوا بإطاالق الإاار وقتال 
خدمات البوابة الخاثة بإستشإى الدريض، حيث 

قتل عدي أربدة أإراي من الرشطة. 
وبددلاا تإكان مسالحو ياعاش مان الدخول 
ماع سايارة ليلوكاس مإخخاة بحاوايل )500( 
كيلاو جرا  من مااية )تي إن تي(، ثام اتجهت من 
البوابة الخارجية إىل أما  بوابة مستشاإى الدريض 
وتوجهات جإوباً عىل بُدد عرشين مرتاً، ثم انإجرت 
بداد أن واجهات أمامهاا حاجاز حديادي، وكان 

لدإهإا الوثول إىل مكان آخر ياخل املجإع.
 وقتال يف لاذا االنإجاار عادي مان انجراميل 
الذيان كانوا عىل متن السايارة املإخخاة وبالُقرب 
عادي من املاارة وأحرقت عدي من السايارات، وبدد 
انإجار السايارة املإخخة انترش بقية املسالحل يف 
اتجالل، املجإوعة األوىل اتجهت نحو املستشاإى 
وقاماوا بقتل كل من وجدوه ياخل املستشاإى من 
ضباط وأإراي األمان واألطباء واملإرضل )اليإإيل 

+ األجانب( واملرّقدين.
أما املجإوعة الثانية إاتجهت نحو مبإى املختل 
والدياايات الخارجية وقتلوا كل من وجويه أمامهم 
من املاارة ثم واثلوا ساريلم إىل البواباة الرشقية 
وتإكإاوا مان الوثاول والتإرتس يف الادور الثاني 
من البوابة الرشقية ولم يحإلون أسلحة شخصية 
من نوع الجارتي وكإية من القإابال اليدوية، مإا 
ثّدب عإلياة االنتشاار األمإي وثدوباة القضاء 
عليهام وتإشايط املباني يف املجإع مان قبل وحدة 

مكاإحاة انرلاب مان قاوات الدإلياات الخاثة 
وقوات الحإاية األمإية يف املجإع.

ونتاج عن لذه الدإلية استشاهاي 56 شاخصاً 
و215 مصاباً، غالبيتهم مان الطاقم الطبي لوزارة 
الدإااع، إضاإاة إىل تدمري ثالث سايارات إساداف 
تدمارياً جزئيااً وأرباع سايارات مدنية وعساكرية 
تدمرياً كليااً وثالثة باثات تدمارياً جزئياً، وتدمرياً 
جزئياً ملبإى مستشاإى الدريض من الداخل بجإيع 

األجهزة واملددات الطبية.

خيانة وتواطؤ
مار الدا  األول من لاذه الجريإة املروعة، إيإا 
تم تإيياُع القضية ولام تدقد حتى جلساة واحدة 
ملحاكإة املتهإل واملتورطال يف ارتكابها، وتجإب 
لايي الحديَث عإها إطالقاً وكأن شايئاً لم يحدث يف 

وزارة الدإاع.
ويؤكاد البدُض أن عبد ربه مإصاور لايي كان 
يدرف جيداً أساإاَء املتورطل يف الجريإة وعديلم 
باملئاات، يإإيل ومن جإسايات مختلإاة، وأنه تم 
رثدلام والتدارف عاىل توجهاتهام وانتإاءاتهم، 

لكإه لم يإدل شيئاً حيال ما حدث.
وبحساب املدلوماات إقاد يخل املتهإاون قبل 
الجريإة من ياخل السادويية بطريقة غري رشعية 
وآخارون يخلاوا بطريقاة رساإية، إيإاا تشاري 
املدلوماات أن أجهازة األمان اساتطاعت القباض 
عاىل متهإال سادوييل كانوا عىل وشاك الساإر 
مان مطار ثإداء بداد عإلية القتل التي شاهَدلا 

مستشاإى الداريض، وقالت املدلوماات أيضاً بأنه 
أثإاء االشاتباكات ومحاارصة املستشاإى من كل 
االتجالاات تام القباض عاىل إرلابيال يف ياخال 
املستشاإى وبدضهام قتل نإَساه والبداض اآلخر 
ُقباض عليهام وبددلاا بسااعات وأياا  ُوجادوا 
مقتولال، مإا يؤكاد أن قيايات كبارية متورطة يف 
لذه الدإلية، ووجوي لايي أثإاء الجريإة يدلل عىل 

ضلوعه ومشاركته إيها، كإا يرى البدض.

إجرام أفظع
وتأتي الذكارى الثانية لهذه الجريإة املروعة، يف 
ظل ارتكاب جرائم أبشاع وأإظع لطاريان الددوان 
السادويي األمريكي، وبإباركة مان الإار عبد ربه 
مإصور لاايي وجإاعة انخوان املسالإل، ويعم 
وتساليح للجإاعاات املسالحة ياعاش والقاعادة 
والتإكال لها باحتالل محاإظاات يإإية وتخويف 

اليإإيل.
واساتغل ياعش لذه الذكرى بإرساال رساائل 
تهديد وتوعيد بذبح الشادب اليإإي وارتكاب املزيد 
من الجرائم.. عن طريل باث مقاطع إيديو نعدا  

أرسى لديه بطرق وحشية ومقززة.
ويتذّكار الدكتاور إبراليم الشاامي مدير عا  
مستشاإى مجإع الدإاع الدريض لذه الجريإة، 
بأىس وحازن كبريين، مرتحإاً عاىل زمالئه الذين 
الجباان،  انجراماي  الدإال  استشاهدوا يف لاذا 
ومؤكاداً أن لاذه املجازرة لام تساتثِن أحاداً من 
األطباء اليإإيال واألجانب واملإرضال واملدنيل 

والدساكريل واملارىض والذيان تام قتلهام بكل 
وحشية وبد  باري.

ويؤكد الشاامي أن الشادب اليإإي يواجه اليو  
إجراماً أكل وأشاإل يتإثل يف الددوان الهإجي الال 
ملر والاذي يساتهدف مقومات ومقادرات اليإن 
وبُإيته التحتية، وعىل وجه الخصوص املستشإيات 
واالساداإية  الصحياة  واملراكاز  واملساتوثإات 
وسايارات االساداف وكل مقومات الخدمات، غري 
مكرتثال بالقوانال واألعاراف االنساانية، مؤكداً 
تدلور املإظومة الصحية يف اليإن نتيجَة اساتإرار 
قصف الدادوان للإراإال الصحياة وخروجها عن 
الخدمة الواحادة تلو األخرى، بانضاإة إىل الحصار 
الجائار والاذي يإإع وثاول الدواء واملساتلزمات 

الطبية الرضورية واملإقذة للحياة. 
عإياُد كلياة طاب األساإان الدكتاور القاسام 
عبااس قاال إن ما حادث كان مجازرة إجرامية يف 
غاية البشاعة اساتهدإت اساتقراَر وأمن املجتإع 
مان خالل مإشاأة طبياة تدإل إيها كاواير يإإية 
وشاقيقة وثديقاة كانوا يقدماون خدمات طبية 

وعالجية وإنسانية للإجتإع.
الحقوقياة  املإظإاات  تجالال  واساتغرب 
والقانونية واننساانية ووساائل انعاال  وأثوات 
الدادل والحرياة ملاا يتدرض لاه اليإن مان جرائم 
الدادوان وانجارا ، ُمحيِّياً الشادَب اليإإي الذي لم 
تإطال عليه اللدبة الكلى املتإثلة يف تشاويه الدين 
انساالمي وذلك بإضل تإاساكه وثاله وإيارته 

الواعية وقيايته الحكيإة.

  - حسين الجنيد
تزاُمااإااً مع اقارتاِب اندقاي مؤتإر )جإياف2( وانهيار 
الجيش السادويي عىل الُحدوي، ياعش تبثُّ مقاطَع لدإلية 
ذباح وإعدا  تسادة يإإيل وتإّجر آخريان عىل متن قارب 
ثيد يف السااحل الذلباي بددن، وتإظيُم القاعادة يُحِكااُم 
سيطرتَه عىل مديإة باتيس يف أبل بدد سيطرتها عىل مديإة 

جدار ومديإة زنجبار عاثإة املحاإظة.
 لإا يتساءل الكثريون: لل لذا التزامن من باب الصدإة 
البحتة، أ  إيداز سادويي لتلك التإظيإات، تغطيًة وانتقاماً 
لهزائإها من جهة، ومن جهٍة أخرى لتقوَ  بتوظيإها ليكون 
عإاوان طرحها عىل طاولاة املإاوضاات، أن أولويَة املرحلة 

القايمة لي مكاإحة انرلاب، لكي يستإر الددوان؟
يف مشاالَد مقززٍة، بث تإظيم ياعاش يف اليإن، مقاطَع 
إيدياو لدإلياة إعدا  تسادٍة يإإيال تتضاارب األنباء عن 
ُلويتهام، إبدض املصاير تقوُل إنهام جإوي يإإيون أرسى 
لادى التإظيم. والبدض يقول إنهم أإراٌي من مليشايا لايي 
من أبإاء أبل، ولكن األلم أنهم يإإيون أياً كانت ُلويتهم.

 ويف طاباوٍر ساار الضحاياا مرتديان الازي اللتقايل، يف 
مشهٍد بات مألوإاً لإإط انخراج التوثيقي لدإليات انعدا  
تلك، والتي حّللها الكثري من األخصائيل الإإسانيل بأن لذا 
الإإَط مستوحًى من أسلوب الحكومة األمريكية يف التدامل 
مع ُساجإاء غوانتإامو، ولذا يدلال عىل االرتباط الوثيل بل 
تإظيام ياعش وبل املخابارات األمريكية، إكإا بات اساُم 
غوانتإاماو يباث الرعاب يف الإإوس، بات اسام ياعش يبث 

الرعب والهلع يف نإوس الكثريين.

اتخذت القاعدة مساَر توسايع مساحات سيطرتها عىل 
املحاإظاات الجإوبياة، إبدد سايطرتها عاىل حرضموت، 
أعلإات املصايُر األمإياة أن تإظيَم القاعدة أحكم سايطرته 
عاىل مديإة باتياس بإحاإظة أبل بدد يوٍ  واحٍد لسايطرة 
التإظيام عاىل مديإتي جداار وزنجبار عاثإاة املحاإظة، 
حيث تدد مديإة باتيس مساقط رأس املدعاو »عبِداللطيف 
السايد« قائد ما يُدرف »باملقاومة الشدبية« التابدة لهايي، 
والاذي إّر مان املديإة قبيال اقتحامها بدد أن إاّر إليها إثر 

سقوط مديإة جدار بيد التإظيم.
 الجدياُر بالذكار أن مديإاَة باتياس ساقطت يون أياة 
مقاومٍة تُذكر، وذلك يف ساياٍق يديد للذاكرة مشالَد سقوط 

املحاإظة بيد القاعدة أثإاء إرتة حكم لايي.
من جهته، رّصح الإاطُل الرساإي ألنصار الله األساتاذ 
محإاد عبدالساال  »باأن ماا يجاري الياو  يف املحاإظات 
الجإوبية من جرائم تقرتإها ياعش، وتإدي لتإظيم القاعدة 
يؤكاد ما تم التحذيُر مإه يف وقٍت ساابٍل من خطورة تواجد 
مثل لذه التإظيإات انجرامية عىل األرض؛ كونها تستهدف 

األمن والسلم األليل واملجتإدي يف اليإن«.
وأضاف عبُدالسال  يف مإشوٍر له عىل ثإحته يف »الإيس 
باوك«، موضحااً االرتبااَط الوثيَل بل تلاك الجإاعات وبل 
الادول التي تقاوُي الدادوان عىل اليإان بقولاه: »إن تحرَُّك 
تلاك الجإاعاات انجرامياة بكامال الحرية للسايطرة عىل 
املزياد من املديرياات يف الجإاوب يف وقٍت تتدارض له البالي 
لدادوان خارجي، إذلك ما يؤكد االرتبااط الدضوي بل تلك 
الجإاعاات وقاوى الدادوان، وتقاطع األلاداف إيإا بيإها 
لجهاة إضداف اليإن يولًة وشادباً، وضإاان بقائه رليإَة 

الوثاية األجإبية«. 

ويف ذات الساياق رأى عبُدالساال  باأن ماا يجاري لاو 
»تإكاٌل للقاعدة وياعاش لإرض مزيٍد من السايطرة عىل 
األرض، حتاى باتات لي الحاكام الإديل للجإاوب، والبقية 
ليساوا إال لإيف من املرتزقة من الداخال والخارج، ال َلاامَّ 

لهم سوى ما يقبضون من املال وتجارة الحرب«.
 وشادي عبُدالساال  عاىل »أن لاذه الإوىض تساتوجُب 
التذكاريَ بألإية ما كان يقاوُ  به الجياُش اليإإي واللجان 
الشادبية يف مواجهة لاذه الدإاارص انجرامياة املتطرإة، 
وأن الخطاَر حيإهاا كان واضحااً وماثاالً للدياان، والاذي 
اساتوجَب مثَل ذلك التحرك الوطإي حرثاً عىل سالمة وأمن 
املحاإظاات الجإوبية«، مشارياً بذلاك إىل التدبئة الشادبية 
الداماة التي نّإذلا الجيش واللجان الشادبية إبان الددوان 
عىل اليإن، وبأن تلك التدبئة لم تكن إال حرثاً وسدياً مإهم 

لتطهري املحاإظات الجإوبية من القاعدة.
ويف إشاارٍة أخرى له إيإا يتدلال بالقضية الجإوبية وأن 
انتشاَر القاعدة وياعش ليس سوى مؤامرًة والتإاإاً عليها، 
أوضح عبُدالساال  »أن التحرك ملواجهاة القاعدة وياعش يف 
الجإاوب يسادى يف املقاا  األول لضإان االنتصاار للقضية 
الجإوبياة مان خاالل إزالاة الدوائال املانداة لهاا أن تأخذَ 

طريقها نحو حٍل عايل«.
ويارى بدض املحللل السياسايل، أن التزامن يف تصاعد 
وترية جرائم ياعش بحل الشدب اليإإي، وازيياي مساحات 
السيطرة لتإظيم القاعدة يف املحاإظة الجإوبية، مع تدشل 
الجياش واللجاان الشادبية للإرحلاة األوىل مان الخيارات 
االسارتاتيجية والتي سابقها انهياار خطوط الدإااع األوىل 
لجياش الدادو السادويي عاىل الحدوي، لام يكن مان باب 
املصايإة، بال كان ايدازاً سادويياً لتلاك التإظيإات، وذلك 

الساتإزاز الجيش اليإإي واللجان الشدبية ويإدها للتحرك 
باتجاه املحاإظات الجإوبية، وإيقاف تقدمها يف الحدوي.

 وكان للتطورات امليدانية وقُدها الخاصُّ عىل التحضريات 
ملؤتإار )جإياف2( الاذي تأّجل أكثار من مرة وإال رغباٍت 
ات يف امليدان،  سادويية، َعالََّهاا تتإكان مان إحاداث تغاريُّ
وتتإكن من خاللها لإرض رشوطها عىل طاولة املإاوضات.
 بياد أن الرياَح لم تأِت وإل ما تشاتهيه حكومة املإلكة، 
إصإوُي الجيش واللجان الشادبية يف جبهة مأرب، ولزيإة 
قاوات الددوان ومرتزقتهم يف تداز، كانت مؤرشاٍت واضحًة 
لقوى الددوان لترصف الإظر عن لوساها بتحقيل أي يشء 

يف لذه الجبهات.
يف الوقت نإساه تإكن أبطااُل الجيش اليإإاي واللجان 
الشادبية مان توجياه رضبااٍت قاسايٍة للددو السادويي 
عاىل امتداي جبَهاات املواجهة يف الحدوي، تإثلت يف إساقاط 
مديإاة الربوعة وعدي كباري من القرى واملواقع الدساكرية 
السادويية، وتوشاك بدض املدن عىل الساقوط، مإا يجدل 
مان رشوط التإااُوض لصالح اليإان، ولم يدد للسادويية 
أيُّ أوراق ضغٍط لتإارَساها عىل الطاولة، حيث أشاار بدض 
املراقبال واملحللل السياسايل إىل أن املأزق الاذي تواجهه 
املإلكاة مع اقارتاب اندقااي مؤتإار )جإياف2( وإقدانها 
ألي إنجاازات يف امليادان، يجدلهاا تلجاأ الساتخدا  ورقتَي 
ياعاش والقاعدة لخلاط األوراق، إتتهرب مان تإإيذ رشط 
إيقااِف الدادوان واالنساحاب الكامل مان األرايض اليإإية 
ورإاع الحصار كليااً، بطرح أولوية مواَجهة خطر انتشاار 
التإظيإاات انرلابية، وتكثيف وتحشايد الجهاوي وتظاإر 
الجإيع ملحاربة تلك التإظيإات، حتى يتساإى لها البقاُء يف 

املشهد، وإبقاُء مسإار الددوان عىل حائط اليإن. 
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  - خاص:
نارش تإظيُم ياعاش االساتخباراتي عإا 
أسإالا والية عدن أبل، يو  الجإدة املايض 
ل ييسإل، مقطع إيديو تظهر إيه عإليات 
إعادا  وحشاية بحال ل2 مواطإااً يإإيااً، 
يف إإراط بوحشاية وبشااعة لاذا التإظيم 

التكإريي املدعو  سدوييا.
 وأظهارت املقاطع طرقاً متدديةً لإلعدا  
بحال املواطإل الدازل، توزعت بال الذبح 
والقصاف بالصوارياخ والتإجري، ساواء يف 
قاارب يف عرض البحار أَْو بواساطة قذائف 

ربطت باملواطإل األرسى الدزل.
اليوتياوب  املقطاُع عال موقاع  ونُارش 
املواقاع  إىل عادي مان  إضاإاة  األمريكاي، 
االلكرتونياة التاي ال تلقاى قإاوات ياعاش 
إيها حجاب أَْو حظار، كإا يظهار الإيديو 
االحرتاإياة الدالياة يف التصويار وانخاراج 
والتي توحي للإشالد أن خلاَء من لوليوي 

شاركوا يف إنتاجه.
املواطإال  إعادا   أن  مراقباون  ويارى 
اليإإيال مان قبل ياعاش يف لاذا التوقيت 
بالاذات يأتاي كري سادويي أمريكاي جراء 
الهزائام املذلة التي تكبدتهاا قوات االحتالل 
والغزو يف مختلف الجبهات وبشكل خاص يف 
الدإل السدويي بإحاإظات جيزان ونجران 

وعسري.
 ويدإاد التإظيام التكإاريي وُرعاتاه يف 
الرياض من وراء لذه الدإلية حْرَف اننظار 
عان انتصاارات الجياش اليإإاي واللجاان 
الشادبي  الصإاوي  واساتهداف  الشادبية 
اليإإي يف مواَجهة عدوان غاشم كان يهدُف 
لتساليم البالي إىل ياعش والقاعدة وغريلإا 

من الجإاعات املتطرإة.
كإاا تحإال عإليااُت انعدا  الوحشاية 
بحال الدازل بصإاات ياعاش والقاعدة يف 
أقطاار عربية أخارى، حيث تشابه الدإلية 
حاوايث ساابقة كإحاراق الطياار األريني 
مداذ الكساسابة وإعادا  األقباط املرصيل 

يف شواطئ ليبيا.
 وتصاب لاذه الدإليات جإيدااً يف لدف 
اساتدإاري أمريكاي واحد نشادال البلدان 
الدربية بالإوىض لصالح الكيان الصهيوني 
الغاثب، إضاإة إىل تشاويه ثورة انسال  
إاات  الترصُّ برباط مثال لاذه  واملسالإل 
انجرامياة بالديان انساالمي ولاو الليء 
باراءة الذئاب مان ي  ابان يدقوب مان ُكّل 
املإارساات الوحشاية التاي يارشف عليها 
ثإيداة أجهازة املخابارات األمريكياة من 

أمثال عإارص ياعش والقاعدة.

وتدَعااُم السدويية بشكل مبارش تإظيم 
القاعادة وياعاش يف اليإان، حياث قدمات 
لهام الدتاي الدساكري الضخم من مدرعات 
ومصإحاات ويباباات وغريلاا، بانضاإة 
إىل التإويل غري املحادوي ضإن الددوان عىل 
الجيش اليإإي واللجان الشادبية وإضداف 
مؤسساات الدولاة لصالح تإكال ياعش، 
كإاا أن طائارات تحالاف الددوان الغاشام 
لام تقصف بغارة واحدة تحاركات الدإارص 
التكإريياة يف حرضموت وعادن وأبل وعدي 
مان املإاطل التاي تتواجد إيها، مإاذ بداية 
الددوان، كإا أنها رّصحت  أكثر من مرة عىل 
لسان ناطقها املدعو عسريي بأن الغارات ال 
تساتهدُف ياعش يف حل تقصاف الطائرات 
ُكّل مان يقاف يف طريقهام بغارض تطبيل 

السيإاريو السوري أَْو الليبي يف اليإن.
وكان قاد نارش التإظيم التكإاريي عدياً 
مان مقاطاع الإيدياو يوثل إيهاا عإليات 
عساكرية له بجاناب مرتزقة الدادوان ضد 
الجياش اليإإاي واللجان الشادبية يف عدن 
وتدز ومحاإظات أخرى، كإا كشاإت قإاُة 
الدربياة الإاطقاة باسام الدادوان يف وقت 

ساابل عن إشال مإاوضاات بال مرتزقة 
لاايي والدإارص التكإريية لالنساحاب من 
عدن وتساليم ما يقاارب ل5 مدرعة حديثة 
تم تزوياد التإظيم بها لقتال الجيش اليإإي 

ضإن مخطط احتالل عدن. 
وتحرك السدويية ورقة القاعدة يف اليإن 
لتخإيف الضغط الداخيل الواقع عليها جراء 
إشالها املإتد طوال تسادة أشاهر، إضاإة 
للرضباات املوجداة التاي تلقالاا الجياش 
السادويي وانهيار خط الدإااع األول التابع 

له يف جيزان ونجران وعسري.
 وأكادت عارشاُت التقاريار الغربياة عن 

تزويد السادويية لتكإرييل بالسالح واملال 
يف اليإان، كإاا أكادت تقارير ثاايرة عن 
األمم املتحدة ومإدوبها يف اليإن ولد الشايخ 
عن انتشاار نوعي وملحاوظ لداعش يف ظل 

االحتالل.

وتشهد اليإن حالة واسدة من االستإكار 
والتإديد لهذا الترصف البديد عن اننساانية 
وكل قيم الوجوي الطبيداي والتي ال تإثل يف 
قبحها وخساتها إال شذاذ اآلإاق املتدطشل 

لدماء اننسان وخونة األوطان.
 وال يدتل الشارع اليإإي حايثة مثل لذه 

رغم بشااعتها باألمر الجديد، إذ سابل لهذا 
التإظيام أن إّجار امُلصلل اآلمإال يف بيوت 
الله واستهَدف األسواق ولم يرتك جريإة وال 
قبيحة إال وقاا  بها، يف تدبري يدكس ثورة 
الإظا  السدويي الذي يدد ياعش الكلى يف 

املإطقة.
وقاوى  شادبية  مكونااٌت  أيانات  كإاا 
متدادية،  وإدالياات  وأحازاب  سياساية 
الإظاا   محإلال  انجرامياة،  الحايثاة 

السدويي مسؤولية لذه الدماء.
إعادا   اليإان  علإااء  رابطاة  َوأيانات 
املواطإل عىل يد مرتزقة الددوان السادويي 

األمريكاي، مؤكادة أن ارتاكاب مثال لاذه 
الجرائام الخطرية بهذا الشاكل الهساتريي 
الجباان وباكل لاذه الجارأة واالنحطااط 
والخباث والشايطإة ال يإثل انساال  وإنإا 
سلوك ثهيوني لتدمري انسال  وإباية ألله.
كإا أيان مجلس التالحم القبيل، الجريإة 
املروعة يف بيان له، مدتلاً أن تإإيذ الجريإة 
باأياة ياعش ال يغاري من حقيقاة مرتبكها 

الحقيقي »الإظا  السدويي«.
كإاا أيان حازُب املؤتإار الشادبي الدا  
وحازُب األمة وعدٌي من املكونات والإداليات 

السياسية واالجتإاعية الجريإة.

 السعودية تثأر لهزائمها المذلة في عمق أراضيها 
بإعدام 24 مواطنًا يمنيًا بطرق وحشية بواسطة داعش

  - خاص:
أدان المجلُس الس�يايُسّ ألنصار الل�ه بأشِدّ عبارات اإلدانة 
واالس�تنكار، العملية اإلجرامية، مؤكداً أن النظام السعودي 
وحلفاءه، وأدواته ومرتزقته، لم يركوا يف قاموس الوحشية 
ش�يئاً إال ارتكب�وه، من إبادٍة للبرش، وتدمي�ٍر للحجر، يف ظل 
صم�ت العال�م، وتواط�ؤ العديد من ال�دول، ودع�م اإلدارة 

األمريكية المبارش.
وأكد المجلُس الس�يايس ألنصار الل�ه أنه بذل ُكلَّ الجهود 
الممكنة، يف محاولة حل قضية األرسى، إال أن نظام آل سعود 
وأدواته يف الداخل ويف مقدمتهم المدعو هادي ظل يعرقل أي 
حل يمكن أن ي�ؤدَي إىل إطالق رساح أرسى الجيش واللجان 
الش�عبية ضمن صفق�ة تباُدل أرسى والتي كانت عىل وش�ك 

التنفيذ.
وحّمل المجلس الس�يايس ألنصار لل�ه، النظام السعودي، 
مسؤوليَة الجرائم الصادمة للضمير والمنطق والعقل والدين 
والفطرة اإلنسانية، مؤكداً أن دوَل التحالف العدواني بقيادة 
الس�عودية تتحم�ل كامل المس�ؤولية ع�ن ُكّل م�ا تقوم به 
الجماع�ات اإلجرامية المتمثلة يف القاع�دة وداعش يف بالدنا، 
خصوصاً يف المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة قوى 
الغزو والعدوان والتي أعدم فيها هؤالء األرسى الذين أرسوا 
يف مع�ارك تقوُدها قوى التحالف بقيادة النظام الس�عودي، 
وأكد المجلس أنه ما كان لهذه الجماعات اإلجرامية أن تنفلت 
م�ن عقالها ل�وال االحتالل الس�عودي واإلمارات�ي والغطاء 
األمريك�ي الممنوح لكل أولئ�ك إلخضاع اليم�ن، والحيلولة 

دون قيام دولة ذات سيادة واستقالل.
وأش�ار البيان إىل أن توقيَت ارتكاب هذه الجرائم ونرشها 
إنما يأتي يف سياق محاولة دول العدوان ويف مقدمتهم النظام 
السعودي للتغطية عىل اخفاقاته ومرتزقته يف جميع الجبهات 
ورْصف األنظار عن االنتصارات التي يحقُقها أبطال الجيش 
واللج�ان الش�عبية يف ُكّل الجبهات، بما يف ذل�ك االنتصارات 
يف الحدود التي جاءت لتدش�ن مرحلًة جديدًة ضمن خيارات 
شعبنا لمواجهة قوى البغي واالستكبار، وأكد المجلُس أن ما 
ترتكبه داعش والقاعدة من جرائم إنما هي بعٌض من جرائم 
النظام الس�عودي وحلفائه الذين يقتلون شعبنا بالطائرات، 
وبالحص�ار، ويغذون تل�ك الجماعات اإلجرامية بس�كاكين 
الذب�ح، يف محاول�ة بائس�ة لتخيي�ر ش�عبنا بي�ن أن يموَت 

بالطائرات، أَْو يموت قهراً بالسكاكين.
وحيّ�ا المجلس الس�يايس ألنص�ار الل�ه، الجي�ش اليمني 
واللج�ان الش�عبية، مؤكداً أنه وأمام ه�ذا التحدي الوجودي 
المف�روض عىل ش�عبنا اليمني، فإننا ُنحيي جيش�نا ولجاننا 
الش�عبية عىل صموده�م وإنجازاته�م الميداني�ة يف مختلف 
الجبهات، ونبارك لهم انطالَق المرحلة التصعيدية الجديدة.

وأدان الموق�َف ال�دويل المتواط�ئ مع العدوان الغاش�م 
ع�ىل اليمن والذي يعم�ل عىل تغطية جرائم�ه ومنحه المزيَد 
م�ن الوقت للفتك بالش�عب اليمني وتمكين ه�ذه الجماعات 

اإلجرامي�ة، مضيف�اً أن المجتم�ع ال�دويل اليوم أم�ام محك 
ومس�ؤولية تأريخي�ة لوقف هذا العبث واالس�تهتار بكرامة 
واس�تقالل الشعب اليمني، ويتحمل مس�ؤولية استمرار هذا 
العدوان، ونصَح المجلس الس�يايس ألنص�ار الل�ه المجتمع 
الدويل أن يعي�د النظر يف مجمل عالقاته بالنظام الس�عودي 
المج�رم، وال�ذي س�تتبين حقيقت�ه أن�ه يمثل خط�راً جدياً 

وحقيقياً عىل األمن والسلم الدوليين.
ودعا البيان جميع أحرار العالم ألن يتحّملوا مس�ؤوليتهم 
اإلنس�انية واألخالقي�ة والتأريخي�ة، وأن يعلن�وا إداناته�م 
الواضح�ة والرصيحة لجرائم العدوان األمريكي الس�عودي 
عىل اليمن وأدواته اإلجرامي�ِة التي تمثل وباًء يتهّدد البرشية 

جمعاء.

نص بيان المجلس السياسي:
بسم الله الرحإن الرحيم

عىل مدى تسادة أشاهر من الددوان السدويي األمريكي عىل اليإن، والإظا  السادويي وحلإاؤه، وأيواته ومرتزقته، لم 
يرتكوا يف قاموس الوحشاية شايئاً إال ارتكبوه، إبايًة للبرش، وتدمرياً للحجر، ومع ثإت الدالم، وتواطؤ الدديد من الدول، 
ويعم انيارة األمريكية املبارش، أمدن لذا الإظا  وحلإاؤه يف ارتكاب جرائم حرب يإدى لها جبل اننسانية، وآخرلا وليس 
أخريلا إقدامه عىل إعدا  عدي من أرسى الجيش واللجان الشدبية عل ياعش أحد أيواته انجرامية التي عإل عىل استقدا  
الكثاري مان عإارصلا إىل اليإن من أكثر مان يولة يف املإطقة لتقاتل جإباً إىل جإب مع قواته الغازية، والتي إوجئ شادبإا 
اليإإاي يو  أمس بإقاطع إيديو تإرُشَلا لذه الدإارص انجرامية وتساتدرض إيها تصإيَة بدض أرسى الجيش واللجان 

الشدبية بأساليب وحشية ال تإت لإلسال  واننسانية بصلة.
وإذ نديان لذه الجرائم بأشاد عبارات انيانة واالساتإكار إإنإاا نؤكد أنه رغم محاوالتإا إيجاي حال لقضية األرسى، إال 
أن نظاا  آل سادوي وأيواته يف الداخل ويف مقدمتهم املدعو لايي ظل يدرقال أي حل يإكن أن يؤيي إىل إطالق رساح أرسی 
الجيش واللجان الشادبية ضإن ثإقة تبايل أرسى والتي كإا علی وشاك إنجاحها لوال عرقلة لايي لتلك الدإلية، وعليه 
وبتلاك الجرائام الصايمة للضإري واملإطل والدقل والدين والإطرة اننساانية، وبتوقيت نرشلاا إإنإا نُحّإل يول التحالف 
الددواني بقياية السادويية كامل املساؤولية عن ُكّل ما تقو  به الجإاعات انجرامية املتإثلة يف القاعدة وياعش يف بالينا، 
خصوثاً يف املحاإظات الجإوبية الواقدة تحت سيطرة قوی الغزو والددوان والتي أعد  إيها لؤالء األرسى الذين أرسوا يف 
مدارك تقوُيلا قوی التحالف بقياية الإظا  السادويي، ونؤكُد أنه ما كان لهذه الجإاعات انجرامية أن تإإلت من عقالها 
لاوال االحتالل السادويي وانماراتي، والغطااء األمريكي املإإوح لكل أولئك نخضاع اليإان، والحيلولة يون قيا  يولة ذات 

سياية واستقالل.
كإاا نشاريُ إىل أن توقياَت ارتكاب لذه الجرائم ونرشلا إنإا يأتي يف ساياق محاولة يول الدادوان ويف مقدمتهم الإظا  
السدويي للتغطية علی إخإاقاته ومرتزقته يف جإيع الجبهات ورصف األنظار عن االنتصارات التي يحققها أبطاُل الجيش 
واللجان الشدبية يف ُكّل الجبهات، بإا يف ذلك االنتصارات يف الحدوي التي جاءت لتدشن مرحلة جديدة ضإن خيارات شدبإا 
ملواجهة قوى البغي واالستكبار، ونؤكد أن ما ترتكبه ياعش والقاعدة من جرائم إنإا لي بدٌض من جرائم الإظا  السدويي 
وحلإائه الذين يقتلون شدبإا بالطائرات، وبالحصار، ويغذون تلك الجإاعات انجرامية بسكاكل الذبح، يف محاولة بائسة 

لتخيري شدبإا بل أن يإوت بالطائرات، أَْو يإوت قهرا بالسكاكل.
وأما  لذا التحدي الوجويي املإروض عىل شدبإا اليإإي، إإنإا نحيي جيشإا ولجانإا الشدبية عىل ثإويلم وإنجازاتهم 

امليدانية يف مختلف الجبهات، ونبارك لهم انطالق املرحلة التصديدية الجديدة.
وإذ ندين املوقف الدويل املتواطئ مع الددوان الغاشم عىل اليإن والذي يدإُل علی تغطية جرائإه ومإحه املزيد من الوقت 
للإتاك بالشادب اليإإي وتإكل لذه الجإاعاات انجرامية ا إإنإا نؤكاُد أن املجتإَع الدولی اليو  أما  محك ومساؤولية 
ُل مسؤوليَة استإرار لذا الددوان، ونإصُحه  تأريخية لوقف لذا الدبث واالستهتار بكرامة واستقالل الشدب اليإإي، ويتحإَّ
أن يدياَد الإظَر يف مجإل عالقاته بالإظا  السادويي املجر ، وسايتبل حقيقته أنه يإثُل خطراً جديااً وحقيقياً عىل األمن 
والسالم الدوليال، كإا ندعو جإياع أحرار الدالم ألن يتحإلوا مساؤوليتهم اننساانية واألخالقية والتأريخياة وأن يدلإوا 
إياناتهام الواضحاة والرصيحة لجرائم الددوان األمريكي السادويي عىل اليإان وأيواته انجرامية التي تإثال وباًء يتهدي 

البرشية جإداء.
ونرجاو مان الله الرحإاة واملغإرة ألرسى الجيش واللجان الشادبية املظلومال املقتولل ثلاً، ونساأله تداىل أن يإن 
عاىل ألاليهم بالصل، ويكتب لهم األجر، وأن يإك أرس األرسی، وكل انجالل لشادبإا اليإإي الدظيم ولو يخوض مدركتَه 

الوجويية يف مواجهة أعتى املجرمل والذي عليه أن يثَل بإظلوميته، وعدالة قضيته، وما الإرص إال من عإد الله.

ثاير عن املجلس السيايس ألنصار الله
يو  السبت املواإل 5/ 12/ 2015 

اأ�شار اإىل اأن ن�شر هذه اجلرائم ياأتي يف �شياق حماولة النظام ال�شعودي التغطية على اخفاقاته ومرتزقته يف جميع اجلبهات

المجلس السياسي ألنصار اهلل: تحالف العدوان بقيادة السعودية 
يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم القاعدة وداعش في بالدنا
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  - أحمد داود:
يغإُض بان كي ماون عيإَيه يف مدظم 
الجرائام التي يرتكبها الددواُن السادويي 
األمريكي عىل باليناا.. لكإه يإتُحها حل 
يتدلاُل األماُر بقصاف املإظإاات التابدة 

لألمم املتحدة.
آخُر إيانة للرجل كانت قبل يومل حل 
أطلال تحذيراً لتحالف الددوان من اخرتاق 
القاناون اننسااني، مذكاراً أن املإشاآِت 
والطواقام الطبياة لاي محإياٌة ضإإااً 
بالقوانال اننساانية الدولياة يف تدقياب 
عاىل القصاِف الوحاي لطاريان الددوان 
السادويي األمريكاي عىل عيااية متإقلة 
ملإظإاة أطباء بال حادوي يف محاإظة تدز 

يو  األربداء املايض.
لاذا،  املتحادة  لألمام  الداا   األمال 
كانات له أيضااً إيانة يف القصاف الدإيف 
ملستشاإى حيدان بإحاإظاة ثددة قبل 
أشاهر، ولاتان لإا انيانتاان الوحيدتان 
والقإابال  الغاارات  آالف  إيإاا  للرجال، 
الدإقويياة والإساإورية واملحّرمة يولياً 
محاإظاات  مان  عادي  عاىل  تسااقطت 
الجإهورية إيإضال الرجل إيها الصإت 

والصإت الرليب أيضاً.
وخالَل لاذه املدة الطويلة من القصف 
املتوحاش عىل املدنيل واألحياء الساكإية 
عىل بالينا، ال يازال اليإإيون يبحثون من 

األمم املتحدة موقإاً تجاه ما يحدث.
وبداث رئياُس اللجإاة الثورياة الدليا 
محإاد عيل الحوثي ياو  الجإدة املاضية 
رساالة إىل األمال الداا  لألمام املتحادة 
بان كاي مون طالبه إيهاا بإعالن موقف 
رصياح من الدادوان عىل باليناا وانتهاك 
السادويية والدول املتحالإاة مدها مليثاق 
األمم املتحدة والقاناون الدويل امللِز  بدد  
التدخل يف الشئون الداخلية للدول األعضاء 

واملساس باستقاللها وسيايتها.
وحسَب رساالة رئيس اللجإة الثورية 
الدليا إقد تدرضت بالينا وال تزال تتدرض 
لددوان لإجي سااإر انتهك ُكّل القوانل 
واملواثيال واالتإاقيات واألعاراف الدولية 

واملبايئ اننسانية.
األمار، كذلاك يإطبال عاىل املإظإات 

نساإع  ال  التاي  واننساانية،  الدولياة 
رصاَخهاا وأنيإهاا إال يف ماا يتدلال بتلاك 
تجإداتهام..  تساتهدف  التاي  الغاارات 
نحن نإكُر وندين بأشاد الدبارات القصَف 
الدإياَف عاىل أياة مإشاأة أو مقار تابع 
يف  املتحادة  لألمام  التابداة  للإإظإاات 
باليناا.. لكن نأساُف مان األمام املتحدة 
الكيل بإكيالل.. وانتقاء انيانات.. إلإاذا 
تُغاضُّ الطارَف عان الجرائام الوحشاية 
التي تإكل باملدنيال يف مدظم محاإظات 

الجإهورياة وترُصُخ إقاط يف االعتداءات 
التي تطال املإشآت التابدة لها؟

رئياُس بدثة أطباء بال حادوي يف اليإن 
جريو  ألل اعتال يف بيان ثحإي قصَف 
املدنيال واملستشاإيات انتهااكاً ثارخاً 
للقاناون الدويل اننسااني.. وقاال »يجب 
احارتا  املدنيال الباحثال عان الرعاياة 

الطبية واحرتا  املإشآت الطبية«.
تشاارك  »املإظإاة  قائاالً:  وأضااف 
إحداثياات مواقاع الدياايات التابداة لها 

والتاي تدعإها بشاكل يائم ماع التحالف 
السادويي، وكان آخرلاا ياو  األحاد 29 
نوإإل املايض، حل أعلإإا التحالف بهذه 
الزياارة الخاثاة إىل مإطقاة الحوباان، 
وبالتايل إإن املساتحيل أاّل يكون التحالف 
عىل علم بوجوي نشاطات للإإظإة يف لذه 

املإطقة«.
وأشاار جاريو  إىل أن مستشاإًى آخر 
يف  حيادان  مإطقاة  يف  املإظإاة  تدعإاه 
محاإظاة ثددة تدارض لرضبات جوية 

مان قبل طائرات التحالف الشاهر املايض 
وقد يمر تإاماً.

وإزاء لاذا الصإت املخياف للإجتإع 
اننساانية  املإظإاات  تدإال  الادويل، 
والحقوقياة املحلياة عاىل رثاد وتوثيل 
ُكّل الجرائم التاي ارتكبها طريان الددوان 

السدويي األمريكي يف بالينا.
للحقاوق  القانوناي  املركاز  وكشاف 
والتإإياة عان احصائية حديثاة لجرائم 
الددوان السادويية األمريكاي عىل بالينا 

وذلاك خالل 250 يومااً مإذ بادء الددوان 
وحتى نهاية شهر نوإإل املايض.

املرَكاُز أّكد أن لذه االحصائية ليسات 
نهائيًة؛ ألن الضحاياا واألرضار يف املواقع 
أكثار مان ذلاك، حياث ركاز التقرير عىل 
قصف طريان الددوان للإدنيل واملإشاآت 

املدنية.
وأوضح التقرير أن عدي الشهداء الذين 
سقطوا خالل لذه الغارات وثل إىل 7272 

شهيداً َو13515 جريحاً.
وترتاوح نسبة الشهداء حسب التقرير 
كاآلتي: %59 رجال َو%32 أطإال َو%ا1 
نسااء، أماا نسابة عادي الجرحاى إهاي 
كاآلتي: %0ا رجال، و%ا1 نسااء، َو9% 

أطإال.
وأوضاح التقرير أن عادي الغارات عىل 
بالينا خاالل ثإانية أشاهر بلغت 0ل576 

ألَف غارة جوية وبحرية.
أما حصيلة ما يمره لذا الددوان إهي 

كاآلتي:
ً ل1 مطارا
10 موانئ

ً 39ل طريقاً وجرا
1ل1 خزان وشبكة مياه

120 محطة وشبكة كهرباء
131 شبكة اتصاالت

ً 167 مصإدا
ً 2ل3 سوقا

7 ثوامع غالل
911 مإشآت حكومية

ً 50 موقداً أثريا
92 مإشأة سياحية
226 محطة وقوي
510 مخزن أغذية
109 مزرعة يجاج
ً 30 ملدباً رياضيا
153 ناقلة وقوي

1ا3 ناقلة مواي غذائية
226 مستشإى

ً 96ل مدرسة ومدهدا
3750 مدرسة توقإت

36 جامدة
319033 مإزالً
900 ألف نازح

و16 مؤسسة إعالمية

منزل األف   300 من  اأكرث  ودمرت  وجريح  �شهيد  األف   20 من  اأكرث  خلفت  جوية  غارة  األف   57 العنيف..  الق�شف  من  اأ�شهر   8

األمم المتحدة: صمت رهيب وإدانات »انتقائية« تجاه جرائم العدوان!

سلسلة غارات متواصلة على أمانة العاصمة 
ومديريات صنعاء وتعز واستشهاد مواطن جراء 

قصف مزرعة دواجن في محافظة حجة
  - خاص:

 
 واثال طرياُن الدادوان السادويي األمريكي 
غاراِتاه املكثإاَة عاىل أمانة الداثإاة وعدي من 
األحيااء  مساتهدإاً  الجإهورياة،  محاإظاات 

السكإية واملإشآت الدامة والخاثة.
وقصاف طريان الدادوان يو  السابت املايض 
مإطقة وايي أحإد ويارس بإديرية الثورة بددة 
غاارات عإيإة، َماا أَيَّى إىل تارضر عدي كبري من 
مإازل املواطإل وتهشام نواإذ املباني الساكإية 

املجاورة.
كإا كثف طريان الددوان السدويي األمريكي 
غاراته عىل عدي مان مديريات محاإظة ثإداء، 

مستهدإاً مإازل املواطإل واملإشآت الدامة.
وشان طاريان الدادوان ياو  السابت املايض 
غارات عاىل مديرية لإدان بصإداء، مساتهدإاً 
مإطقاة مدا  وضالع، َماا أَيَّى إىل ترضر األرايض 

الزراعية ومراعي األغإا .
ويف مديرياة ساإحان قصف طاريان الددوان 
مخزناا  غاارات  بدادة  األمريكاي  السادويي 
للإحروقاات تابداا لرشكة يإان موبايل يف جبل 

حروة، َماا أَيَّى إىل احرتاق املخزن بالكامل.
وشان طاريان الدادوان السادويي األمريكي 
يو  السابت املايض، غارتل عىل مديرية مساتبأ 

بإحاإظة حجة.
واستشهد مواطٌن يف استهدف طريان الددوان 

مزرعتَي يواجن بإديرية مساتبأ يف املحاإظة، يف 
يليل عىل تخبط وإإالس قوى الددوان.

واستشاهد مدنيان وأثيب آخرون بجروح يف 
سلسلة غارات شإتها طائرات الددوان السدويي 
األمريكاي الغاشام ليلاة الخإياس عاىل قرياة 

الدوشقة بإديرية موزع محاإظة تدز.
وُشاإت 11 غاارة عاىل مإاطال وتجإداات 
ساكإية يف مديرية موزع تسببت يف سقوط قتىل 
وجرحى وترضر عارشات املإازل واملراإل، إضالً 
عان تساببها يف نإوق أعاداي كبرية مان موايش 

املواطإل.
وجاءت لذه الغارات بدد ساعاٍت من سلسلة 
غاارات وحشاية نإذتها ليلاة األربدااء طائرات 
الددوان السادويي األمريكي الغاشم، مستهدإة 
مواقاَع مدنية يف مديإة تدز، وأيت إىل استشاهاي 
اساتهداف  بداد  الحوباان  مإطقاة  يف  مدنيال 
طائارات الددوان محوًى للإهإشال، إضالً عن 
اساتهداإها تجإدات مدنية يف مإاطل األقروض 

وجبل الشامر ونجد قسيم يف مديرية املراخ.
وقصف طاريان الددوان السادويي األمريكي 
السابت املاايض الددياد مان املإاطال املتإرقاة 
بإحاإظة البيضاء، مستهدإاً مديريات مكرياس 

وذي ناعم والزالر. 
وشان طريان الدادوان سلسالة غاارات عىل 
مإطقة الغول برأس عقبة ثرة بإديرية مكرياس 
ومإطقة يقاي بإديرياة الزالر، كإا اساتهدف 
مديرياة الطإاة، مخلإاً أرضاراً كبرية بإإشاآت 

عامة وخاثة.

غارات متوا�شلة ت�شتهدف منازل املواطنني واملحالت التجارية مبحافظة �شعدة 

إستشهاد 10 مواطنين وإصابة 3 آخرين في قصف وحشي لطيران العدوان 
السعودي األمريكي على منزل مواطن بمديرية صرواح محافظة مأرب

  - خاص:
استشاهد 10 مواطإال عاىل األقل، ياو  أمس 
األحد، َجارَّاَء اساتهداف طريان الددوان السادويي 
مديرياة رصواح  يف  املواطإال  ملإاازل  األمريكاي 

بإحاإظة مأرب.
وذكر موقُع »املسرية نت« أن الطرياَن استهدف 
مإزَل الشايخ أحإد الدوبيل بارصواح خالل تإاول 
األرسة لوجبة الغداء، َماا أَيَّى إىل استشاهاي الشيخ 
الدوبايل وتسادة من أإاراي أرسته وإثاباة ثالثة 

آخرين وتدمري املإزل بالكامل.
وكان طرياُن الددوان السدويي قد شن أكثر من 
60 غاارة جوية عىل مديرية رصواح خالل اليومل 
املاضيل، يف محاولة يائساة لكار إراية وثإوي 
املواطإال بارصواح، ورإاع مدإوياات املرتزقاة 

املإهارة.
وشان طريان الددوان السدويي األمريكي، يو  
الجإداة املاضية، أكثار من 25 غاارة عىل مإاطل 
حريب بيحان ورصواح بإاأرب، َماا أَيَّى إىل تدمري 
مدرسة الإقيد محسن بن طالب الرشيف، وشبكة 
اتصاالت لرشكة يإن موبايل، إضاإة إىل ترضر عدي 

من مإازل املواطإل.
وأغار طريان الدادوان عرش غارات عىل مديرية 
االسارتاتيجي  لياالن  جبال  مساتهدإاً  رصواح، 

والخط الدا  الرابط بل ثإداء ومأرب.
ويحلل طريان الددوان والطائرات التجسساية 
بكثاإة يف ساإاء املحاإظة، وكان الطريان املدايي 
قد كثّف غاراته الجوية عىل مإاطل متددية بإأرب 
بداد الهزائم الكبرية التي ُمإيت بها القوات الغازية 

واملرتزقة يف جبهات القتال، يف محاولة يائسة لرإع 
مدإويات املرتزقة املإهارة.

وتشَهااُد جبهاُت القتال باملحاإظة اشتباكات 
متقطداة باألسالحة الثقيلة، بدد التقاد  امليداني 
الكباري الاذي حّققاه الجياش واللجاان الشادبية 

بإإطقة كوإل برصواح.
الدادوان  ويف محاإظاة ثدادة شان طاريان 
السادويي األمريكاي، يو  السابت املاايض، عدياً 
مان الغارات عىل مإازل املواطإال يف مإطقة مران 
بإحاإظاة ثدادة. واساتهدف طاريان الدادوان 
مإازل املواطإل، َماا أَيَّى إىل تدمري مإزلل وسيارة 

باملإطقة، َماا أَيَّى إىل احرتاقها.
واستشاهد مواطان وأثيب آخر ياو  الجإدة 
املاضياة جاراء قصف طاريان الددوان السادويي 
األمريكاي لدادي مان املحاالت التجارياة بإإطقة 

الحإزات بإديرية سحار محاإظة ثددة.
واساتهدف طاريان الدادوان عدياً مان املحالت 
التجارية، َمااا أَيَّى إىل استشاهاي مواطن وإثابة 
آخار، إضاإة إىل تدماري واحرتاق عادي من املحالت 

التجارية وترضر مإزل مواطن.
وخالل زيارته التإقدية ملديرية سحار واطالعه 
عاىل حجام الدمار الاذي خلإتاه غاارات الددوان 
السادويي األمريكي أشاار محاإاظ ثددة محإد 
جابار عاوض إىل أن الدادوان انجرامي يساتهدف 
اننساان اليإإي بال اساتثإاء ويهادف إىل القضاء 
عىل ما تبقى من مقومات الحياة باملحاإظة يف ظل 

استإرار الحصار الظالم.
ولإت إىل أن لذه األإدال انجرامية املشايإة لن 
تزيد أبإاء الشادب اليإإاي إال إرصاراً وتحدياً وقوة 
وثالبة يف مواجهة الددوان الغاشم. ياعياً الجإيع 
إىل مضاعإاة الجهاوي يف مواثلة الحشاد والدعم 

للجيش واللجان الشدبية.
واساتهدف طاريان الدادو، املحااّل التجارياة 
بإديرية ساحار عىل طريل مإطقة الحإزات، َماا 
أَيَّى إىل استشاهاي مواطن وإثابة آخرين وإلحاق 
أرضار بالغة بإباناي املواطإل املجاورة للإحالت، 
إضاإاة إىل خساائر مايياة كبرية يف السالع واملواي 

الغذائية.
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اإنهيار العدو يف جيزان وجنران وع�شري

القصة الكاملة لسقوط المواقع السعودية

  - إبراهيم السراجي:
مإذُ بداية الري الدساكري عاىل الددوان يف 
جبهاات الحدوي وإىل انعالن عان بدء املرحلة 
التصديدية األوىل من الخيارات االسارتاتيجية 
الحوثاي  عبدامللاك  السايد  أطلقهاا  التاي 
واليإإياون يتابدون بشاكل يومي ما تحققه 
قواُت الجيش واللجان الشدبية من انتصارات 
عىل الددو يف جبهات نجران ويجزان وعساري، 
كإا ترُثُدلا كامرياُت انعال  الحربي بشاكل 
عجز الددو رغم آلته انعالمية الضخإة أن يري 
عىل لذه االنتصارات ويثبت عد  واقديتها. 

وألن اليإإيل تابدوا تلك االنتصارات بشكل 
إخباري بحات إهم الياو  يحتاجاون لإلملا  
بالقصاة الكاملة التاي توّجات باالنتصارات 
األخارية وجارى إيها السايطرة عىل عرشات 
املواقع والقرى يف جيزان ونجران والسايطرة 
الخوباة  ومديإتَاي  عساكرية  مواقاع  عاىل 

والربوعة يف جيزان أيضاً وعسري. 
نجاح أبطااُل الجياش واللجان الشادبية 
يف الحاد مان تواُجد قوات الددو السادويي يف 
الجبهات الثالث من خالل القصف الصاروخي 
واملدإدي املساتإر عاىل مواقع ومدساكرات 
الددو وتإكن من طاري قواته من عدة مواقع 
ومإداه مان التدزياز أو الداوية، مان خالل 
مواثلة القصف واساتهداف أياة تحصيإات 
أراي الدادو القياا  بهاا أو اساتحداث مواقع 

جديدة. 
خالل ذلك تإكان أبطال الجياش واللجان 
الشادبية من اساتإزاف الددو برشياً ومايياً، 
الدادو  جإاوي  مان  الدارشات  لقاي  حياث 
مرصعهم ويمرت عارشات الدبابات واآلليات 
والجراإاات، وتخلل ذلك اقتحاا  عدة مواقع 
وقرى ومدساكرات سادويية وتدماري بإيتها 
التحتياة، وكذلاك تإات السايطرة عاىل عدة 
مواقاع وقارى خاثاة يف الربوعاة والخوبة 
وكانات لإاك عإليات نوعياة لتدمري مخازن 
أسلحة تابدة للددو يف مواقع مختلإة وأخرى 

جارى إيها االساتيالء عىل كإياات كبرية من 
األسالحة والذخائر وشهدت كثرياً مإها مقتل 
أعاداي كبارية من جإاوي الدادو، كإاا أظهر 
بدضهاا انعال  الحرباي، وكذلاك أرس جإوي 

سدوييل. 
مؤخراً وقبال أيا  من إعالن البدء باملرحلة 
االسارتاتيجية  للخياارات  األوىل  التصديدياة 
شاهدت الجبهات عإلياات نوعية لكإها تإت 
وإال اسارتاتيجية عساكرية موإقاة، حيث 
جرى تإشيط الخطوط األمامية للددو بأكثر 
مان 1000 ثااروخ، حياث شاهدت انهياراً 
كبارياً خالل الدإليات الإوعياة يف إرتة زمإية 
محادوية عىل طول املحااور الثالثة يف نجران 

وجيزان وعسري، كإا أعلإت وزارة الدإاع. 
كان  للدادو  األمامياة  الخطاوط  انهياار 
بالدإلياات  ساإحت  التاي  األوىل  الخطاوة 
الإوعياة والتي بإوجبها تإت السايطرة عىل 
أكثار من عرشة مواقع وعرش قرى سادويية 
يف جيزان والسايطرة عىل أربداة مواقع بيإها 
موقاع نهوقة االسارتاتيجي يف نجران، والذي 
يإع بالددو لقصف املإطقة؛ خشية أن يتقد  
الجياش واللجاان الشادبية باتجااه مديإاة 
نجاران، وأيضااً كانت السايطرة عاىل مديإة 
الربوعة وتدمري عارشات الدبابات واملدرعات 
إيها وتإشايط شاوارعها كانات واحدة من 

نتائج انهيار الخطوط األمامية للددو. 
واللجاان  الجياش  انتصاارات  تحققات 
الشادبية ضد الددو بتقسيم الجبهات إىل عدة 
محاور ثالثة، مإها انطلل إيها أبطال الجيش 
واللجان الشادبية من األرايض اليإإية باتجاه 
مواقع وقرى ومدن الددو يف جيزان ومحورين 
تم االنطالق مإهإا باتجاه مواقع ومدن الددو 

يف نجران وعسري.

• جبهة جيزان:
ثالثاة محاور انطلل مإها الجيش واللجان 

للسيطرة عرشين قرية وموقع بجيزان 
عساكريا انطلال أبطال الجياش واللجان 

الشدبية باتجاه مواقع وقرى الددو يف جيزان 
مان ثالثاة مواقاع، األول محاور )املازرق –
حارض( والثاناي محاور )املالحيط - شادا( 
والثالاث كان محور )البقاع(، ومإها جإيداً 
انطلال أبطال الجيش ليسايطروا عىل مواقع 

وقرى يف جيزان ولي: 
• املحور األول )املزرق- حرض(
• املحور الثاني )املالحيط- شدا(

• املحور الثالث )حرض(
مواقع عسكرية تحت السيطرة- جيزان: 

- موقع السودة
- موقع الخشل

- موقع أبو الكثاف
- موقع المعطن
- موقع المروة
- موقع المعنق

- موقع االبادية 
- موقع سلعة

- برج الممعود ومواقع الممعود
- موقع جوبح

- موقع المعزاب
- موقع القصبة

- موقع الرسداح 
- موقع الدقة

- موقع قائم زبيد
- موقع جنوب الكربى

- موقع القرن
- موقع العين الحارة 

- معسكر قزع
- موقع الغاوية

- موقع الدود
- موقع الدخان
- موقع الرميح

- مواقع الرديف وبرج الرديف
- موقع الزيادي

قرى تإت السيطرة عليها- جيزان:
- قرية المعنق 
- قرية الممعود

- قرية الزيادي
- قرية الرديف
- قرية العمود

• جبهة نجران 
• محور )البقع( 

حاّدي الجياُش واللجاان الشادبية محوراً 
واحداً لالنطالق باتجاه مواقع الددو يف نجران 
ولو محاور )البقع( ومإاه انطلقت وحدات 
الجيش واللجان الشادبية لتسايطر عىل عدة 

مواقع اسرتاتيجية ولي: 

• مواقع عسكرية تحت السيطرة- نجران
- موقع الرشفة
- موقع نهوقة

- ثالث�ة مواقع تقع عىل خ�ط واحد مع نهوقة 
كآخر خط عسكري باتجاه مدينة نجران.

• جبهة عسير: 
• محور)باقم(

انطلل أبطال الجيش واللجان الشدبية من 
محور )باقام( باتجاه مديإاة الربوعة والتي 
جرت السايطرة عليها وتإشايطها واقتحا  
كاإة املواقع الدساكرية واملباناي الحكومية 

يف املديإة.

• مواقع عسكرية تحت السيطرة- عسري:
- جمي�ع المواق�ع العس�كرية داخ�ل مدين�ة 

الربوعة.

• مدن تحت السيطرة- عسري:
- مدين�ة الربوع�ة )من كربيات م�دن منطقة 

عسير(

• مراإل حكومية تحت السيطرة- عسري:
- معظ�م المراف�ق الحكومية واألس�واق التي 

تديُرها السلطات السعودية يف مدينة الربوعة. 

خاالل تلاك الدإليات التي سابقت انعالن 
عان املرحلاة األوىل التصديدية مان الخيارات 
االسارتاتيجية تإكن أبطاال الجيش واللجان 

الشدبية من تحقيل انجازات عظيإة: 
- تدماري 75 يباباة ابراماز وآلياة باراييل 

األمريكيتل ومدرعات لإر وجراإات.
- مقتال وإثاباة الدارشات مان جإاوي 
وضبااط الدادو )اعرتإات وساائل إعالمياة 
سادويية ونارش ذوو القتاىل والجرحاى ماا 
مجإوعاه مقتل 20 ضابطااً وجإدياً وإثابة 

5ا(.

أماا عن مجإال ماا تكباده الدادوان من 
خساائر يف كاإة الجوانب مإاذ بداية الري عىل 
الدادوان، إيحياط الإظاا  السادويي ُكّل ما 
يخاص الحارب بتكتيام إعالمي يإاع بقإاة 
الحرة األمريكية لإقل تذمٍر أبداه السادوييون 

تجاه تلك السياسة. 
املغري السادويي الشاهري )مجتهد( تإقل 
عإه كلياات الوساائل انعالمياة الدولية ما 
يقاو  بتريبه نظاراً للثقة التاي يحظى بها 
نتيجاة لصحاة ماا يقاو  بتريباه ولو ما 
أثبتته كثريٌ من الوقائع التي يإدت باملخابرات 
السدويية الخرتاق ثإحته بتواطؤ من إيارة 
موقاع )تويارت(، لكإه تإكن من اساتدايته، 
وقد نرش قبل يومل إحصائيًة لخسائر الددو 

وتإثلت بالتايل: 
- مرصع 2000 ضابط وجإدي سدويي.
- إثابة 50ال ضابطا وجإدياً سدويياً.

- تدماري وإعطااب 50ل يباباة ومدرعاة 
تابدة للسدويية.

تابداة  أباتاي  طائارات  ل  إساقاط   -
للسدويية.

- تدمري 3 زوارق حربية تابدة للسدويية.
- إعطاب 2 زورق تابدل للسدويية.

الحارب  تكلإاة  سادويي  ملياار   200  -
املبارشة.

• جبهة نجران 
• محور )البقع( 

 محاور الجبهات تم وضدها بشكل تقريبي

 وكذلك أماكن االستهداف والقصف الصاروخي 

• جبهة عسير 
• محور )البقع( 

• جبهة جيزان:
• املحور األول )املزرق- حرض(
• املحور الثاني )املالحيط- شدا(

• املحور الثالث )حرض(

إنفوجرافيك 
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اخلبري واملحلل الع�شكري العميد ركن اأمني حطيط لـ امل�شرية: 

المرحلة األولى من الخيارات االستراتيجية صدمت 
حتى المراقبين وانهيار خط الدفاع األول للسعودية

تحادث الخباريُ واملحلُل الدساكري 
حاول  حطياط،  أمال  ركان  الدإياد 
تدشال املرحلاة األوىل مان الخياارات 
االسارتاتيجية، ووثف الدإيد حطيط 
الدإلياات الإوعياة التاي نإذلا أبطال 
ياو   الشادبية،  واللجاان  الجياش 
االرض  عإال  يف  املاايض،  الخإياس 
السدويي يف محاإظات جيزان ونجران 
وعسري »بالصايمة«، مؤكداً عىل حكإة 
القيااية اليإإية الكبارية يف إيارة ملف 

الرصاع طوال تسدة أشهر. 
وقاال الحطياط يف مداخلاة لاتإة 
عىل قإاة املسارية »أعتقاد أن ما جرى 
يف الثالثاة أيا  املاضية ثاد  املراقبل 
أكثر مإا ثد  الذين تلقوا الرضبة؛ ألن 
ُكلَّ َمان كان يتابع مجريات األحداث يف 
اليإن كان يدتقد أن ما ساّإي عاثإة 
حاز  تخوُضها السادويية عدواناً عىل 
اليإن قاد توثلت إىل إجهااض الُقدرة 
الإارية للجانب اليإإاي وتدمري الُقدرة 
باتات  اليإان  وأن  لديهام،  القتالياة 
مإتوحاَة املساالك أما  بإي سادوي«، 

حسب وثف الحطيط.
االسرتاتيجي والذي  الخبريُ  ويضيف 
تاوىل ملإات عساكرية كالى يف لبإان 
كانساحاب الكيان الصهيوني الغاثب 
من جإاوب لبإان، قائاالً: لكن تبل أن 
الخطاة املحكإاة جاداً التاي وضدتها 
القيااية الإإوذجياة بالدإاع عن اليإن 
وحإكتهاا  بحكإتهاا  تإوقااً  تظهار 

والذكاء يف وضدها إاق ُكّل التوقع. 
ويف تإاثيال تدشال الخطوة األوىل 
مان الخياارات االسارتاتيجية يتحدث 
الدإيد أمل حطيط عن الخطة اليإإية، 
مؤكاداً أنهاا ارتكازت عاىل عإرصين، 
باملشااغبة  األول  الدإارص  ويتإثال 
يف  واملراوغاة  الصدماة  الساتيداب 
امليدان لالحتإاظ بالقدرات الدساكرية 
والقدرات القتالية بشكل يإّكن املداإع 
من االساتدإال والدوية إليها يف الوقت 

املإاسب. 
ويواثال الحطياط حديثاة قائاالً 
»وتبل أن االسرتاتيجية التي اعتإدتها 
اليإان والقائإة عاىل لذيان الركإل، 
الصدماة  اساتيداب  حتاى  املراوغاة 
القتالياة  بالقادرات  واالحتإااظ 
واساتخدامها يف الوقات املإاساب، لي 
ناجحة للغاية، وبالتايل شااغلت اليإن 
املدتدي عليها لتسدة أشهر ثم انقضت 

علياه اآلن إاقتايتاه وإقااً للشاوالد 
الدساكرية واالسارتاتيجية ملاا يطلال 
علياه يف الدلاو  الدساكرية »االنهياار 

الدراماتيكي«.
وقاال الحطياط إن الرضباات التي 
وجهتهاا القاوى اليإإياة مان جياش 
ولجاان شادبية تتدادى يف مإاعيلهاا 
تدمريَ آلية لإا أو يبابة لإاك أو قصف 
ملوقع عساكري ما يف الدإل السدويي، 
مؤكاداً أنها تتدادى ُكّل ذلاك لتصل إىل 
ُعإل البُإية املدإوية للجيش السادويي 
وعلَه للإساؤول السدويي الذي يإظر 
إىل ميادان يتاالىش ويإهاار، ويإظر إىل 
جإويه يتشاتتون ويهربون، ويإظر إىل 
جياش عاجٍز ال يبلغ الطاقة عىل البقاء 

أو عىل الحركة.

سقوط خط الدفاع األول 
للسعودية: 

االسارتاتيجية  الإتائاج  وعان 
الإوعية ألبطال  والجغراإية للدإلياات 
إن ساقوط  الحطياط:  يقاول  اليإان 
خط الدإاع األول بالشاكل الذي سقط 
ورأيإااه يدإاي ثالثاة أمور أساساية: 
األول: أن القاوى املقتحإاة تإلاك من 
الخلة والحإكة والشاجاعة واالحرتاف 
ماا يإكإها مان مدالجة خاط يإاعي 
مرتامي الطول بشاكل متوازن ومإظم 
يؤيي إىل انجهاز عليه من غري أي تريي.
الثاناي: تقاوي إىل القاول إن الجيش 

السادويي ال يإلك االحرتاف والخلات 
القتالياة واملدإوياات التاي تجدل لديه 
إراية قتاال تقويه إىل الصإاوي، بل إنه 
جياش يدإال بذلإية االرتازاق التي ال 

تقويلم إىل املواجهة.
ُكّل  رغام  السادويية  الثالاث: 
التحضاريات التي قامت بهاا لتحضري 
وإعاداي لاذا الخاط الدإاعي إشالت، 
وبالتاايل إاإن أي عإال يإاعاي بداد 
ذلك لان يجدي بإاا أن الخاط املحرض 
َواملخطط سالإاً ساقط بهذه الرعة، 
إإن أي ارتجاال لدإلية يإاعية جديدة 
لن تكوَن بإساتوى الخطوط املحرضة 

سلإاً. 
ويقول الحطيط يف لذا الشأن »لهذا 
السابب نحن نقول إن الدلة الرئيسية 
يف ساقوط خاط الدإااع الرئيي األول 
للسادويية لو أن املساتقبَل بالإسابة 
لهم لن يكون أإضاَل من الحارض، وأن 
القاي  للسادويية أساواً مإا شالدوه 
حتى اآلن، ولذه لي الكارثة الدسكرية 
واالسرتاتيجية التي ساتلز  السدويية 

البإاء عليها والتحرك بإوجبها«.

صمود الشعب اليمني ركيزة 
النصر: 

ويقول الحطياط: »الحقيقة يإبغي 
أن تقاال يف لاذا املوضاوع: أي جياش 
وأياة قاوى عساكرية غاري تقليدية ال 
تكون محتضإًة بشادب يإلك الدزيإة 

والصلَ وانراية ال يساتطيع أن يحقَل 
لذا الحجم من االنجازات.

لذلك نحن نقول إن ما تحققه اليإن 
لو نتاج عإارص ثالثاة: األول: الجيش 
الشادبية،  اللجاان  الثاناي:  اليإإاي، 
الثالث: األلام والذي مإه خرج الجيش 
ومإاه خرجات اللجاان لاو الشادب 

اليإإي.
ويؤكاد الدإياد اللبإاناي يف ختاا  
حديثاه »بالتايل الشادب اليإإاي بهذا 
الصال وبهذه الدزيإاة يإخر بتأريخه 
وأضااف إلياه ثإحة مان طبيدة لذا 
التأرياخ، الاذي يقول إن اليإن شادب 
خااص يصإاد ويقاتال وال يإكان أن 
يساإح ملحتال أن يغازوه أو أن يدخال 
إىل ياره أو يقتحام علياه مإزلاه، أو أن 
يإرض عليه احتالالً، إالشادب اليإإي 
يف القرن الواحد والدرشين يؤكد الصإة 
الدامة والدإوان الدا  لتأريخ الشادب 
اليإإاي عال الدصاور أن اليإان حار 
ساديد ال يإكن لغريب أن يحتلَّ شالاً 

من أرضه«. 
الجديار بالذكار أن الإاطاَل باسام 
الدادوان عساريي إضاإاًة إىل ثحاف 
سادويية بدأت تتحدَُّث عن ُقوة الجيش 
اليإإاي وُثدوباة جغراإياا يف جيزان 
ونجاران وعساري، يف محاولاٍة لتليار 
لزائإهم املروعة لشدب نجد والحجاز 
يف ظال انجازات بطولية كلى يحققها 
الشادب اليإإي رغم الهجإاة الداملية 

الرشسة.

أبعاد الخيارات 
االستراتيجية 

د/ عبدالرحمن المختار
 

عإدما َشانَّ نظاُ  آل سدوي 
وحلإااؤه عدوانَهام الهإجاي 
الغاشاَم عاىل باليناا لام يكن 
لديهام أيُّ لادٍف اسارتاتيجي 
لددوانهام، بال لم يكان لديهم 
ولام  تكتيكاي،  لادٌف  حتاى 
يخطار ببالهام للحظاة أنهام 
سايواجهون ُكلَّ لاذا الخازي 
والدار واالذالل واالنكساار وما 
 ، سايتبده مان انهيار ُماااَدوٍّ
وكلُّ ماا كان لدى قيايات قوى 
الدادوان إقاط وإقاط غروٌر 

مإرٌط بالقوة الغاشاإة للإدرعات األمريكياة، وما تتإتع به من 
إمكانياات، وبالطائرات والبوارج الحربياة الحديثة وما تتإتع به 
مان تقإيات عالياة، اعتقدوا أنها ستحسام لهام املدركة يف مدى 
زمإاي ال يتجاوز الدارشة أيا ، ولذلك كان متحّدثُهم عساريي قد 
أعلان أن قدرات الجياش اليإإي واللجان الشادبية تم تدمريُلا يف 
الخإَس عرشَة يقيقًة األوىل من الددوان، واألمُر بالإسابة لليإإيل 
مختلاٌف تََإااامااً إلم يكان لإاك ري من جاناب الجيش واللجان 
الشادبية عىل مدى أربدل يوماً، إقد تم الدإل عىل ترتيب الوضع 
الداخيل واستيداب وامتصاص تأثريات الرضبات الجوية للددوان، 
إَسااَي االعتقااي لدى قياياته أن ما سابل أن رّوجاوا له من تدمري 
للقدرات الدسكرية للجيش واللجان الشدبية قد تحقل إدالً، غري 
مدركل أنهم أما  ثل اسارتاتيجي امتد زمإياً ألربدل يوماً، ولم 
يجد نظاُ  آل سدوي أما  االرباك الإاتج عن ثل وثإوي اليإإيل 
إاّل الذلاب إىل تغيري مسّإى الددوان من عاثإة الحز  إىل مسإى 

إعاية األمل، غري أن حزمهم لم يحسم، وأملهم لم يتحقل.. 
 وكان قائُد الثورة السايد عبدامللك حإظه الله يضّإُن خطاباِته 
رسائَل مهإًة للداخل والخارج، إللداخل أن الإرَص قريٌب مع الصل 
والصإوي مهإا كان حجم الددوان، وللخارج تحديداً لدول الددوان 
أن األُخاّوَة والجواَر إاوق ُكّل اعتبار، وبانماكان تضإيد الجراح، 
غاري أن الغروَر حال بيإهم وبل إهم رساائل قائد الثورة وتإايوا 
يف غيهام وعدوانهام، وعإدماا تحدث قائاد الثورة عان الخيارات 
االسارتاتيجية تلّقإها الدادوان وأيواتُه يف الداخال بالتإدُّر يف حل 
ترقبتهاا القاوى الداعإة للدادوان، ولم تُكن يف عجلاة من أمرلا 
نيراكهاا مدإاى حديث قائد الثاورة عن الخيارات االسارتاتيجية 
بدكس نظا  آل سادوي وحلإائه وأيواتاه يف الداخل، إقد اعتقدوا 
يقيإا أن قائَد الثورة توّرط بالحديث عن الخيارات االسارتاتيجية، 
ولذلاك إقاد كان انلحاُح مان جانبهم شاديداً يف مدرإاة مالية 
الخياارات االسارتاتيجية؟ وأيان لاي عاىل أرض الواقاع؟ ورغم 
امتالكهام الكثري من مراكز الدراساات االسارتاتيجية إاّل أنهم لم 
يساتوعبوا، وبسابب غرورلم، املإهاوَ  الإظري لالسارتاتيجية، 
بال لم يساتإيدوا مان الجواناب الإظرية لكثري مان املصطلحات 
املتداولة يف املجال االسرتاتيجي، ومن لذه املصطلحات )محاثيل 
اسارتاتيجية، مخزون اسرتاتيجي، قاذإات اسرتاتيجية، ثواريخ 
اسرتاتيجية(، وكان يإكإهم لوال غرورلم أن يإيّزوا بل الخيارات 
التكتيكة واالسرتاتيجية، إقد تحدث قائد الثورة عن األخرية وكان 
حديثُه واضحااً تََإاااماً خصوثاً عإدما ربطها بالإَإس الطويل، 
وماع ذلاك اساتدىص عليهم الإهام لام وأيواتهم الذيان تإايوا 
يف الساخرية واالساتهزاء، ووّجهاوا أبواقهم انعالمياة لتحريض 
الداخل، من خالل إثارة عدي من التسااؤالت حول مالية الخيارات 
االسرتاتيجية؟ وزَمن استخدامها إن ُوجدت؟ وأنها إذا لم تُستخد  
يف لاذه الظاروف إإتى ستُساتخد ؟، غاري مدركل أن الكشاَف 
عان مالية الخياارات االسارتاتيجية يإإي عإها لاذا الوثف إذا 
ما أثبحت مدروإًة ومكشاوإة، وكانوا غاري مدركل للإرق بل 
ماا يدد تكتيكياً وما يدد اسارتاتيجياً، ورغم أن السايد لم يتحّدُث 
عان خيارات تكتيكية إاّل أنها كانت ضإان الدإل امليداني للجيش 
واللجان الشدبية، إاالنسحاُب من مإاطَل جغراإية محدية، وجّر 
الدادوان وأيواتاه برياً إىل مإاطال أخرى كانت خيااراٍت تكتيكيًة 
تتواَكُب مع مقتضياِت ومتطلبات سري مدركة الإَإس الطويل، أما 
الخياراُت االسارتاتيجية التي كانت محوَر حديث قائد الثورة، إقد 
كان لهاا وكإا لو مدلوٌ  لدى املهتإل بالشاؤون االسارتاتيجية 
أبدااٌي عإيقاٌة يف الزمن والجغراإياا، وقد أإصح قائاُد الثورة عن 
مادى لذه األبداي بشاَقيها الزمإاي والجغرايف حال ربطها زمإياً 
بالإَإاس الطويل، ولو ما يدإي أنها قد تإتدُّ ألشاهر أو لساإوات 
بحساب املقتضياات، وربطهاا جغراإياا بتغيري يف وجاه املإطقة 
بأكإلهاا، ورغَم ُكّل لذا الوضوح لم تصل الرساالُة إىل عقول ملك 
الزلايإر وحلإائه، وظل نظاُ  آل سدوي وحلإاؤه يتخبّطون ولم 
يتلقون الرضبات املوجدة يف كاإاة الجبهات، ومع انتهاء املرحلة 
التإهيدية وبداية املرحلة األوىل من الخيارات االسرتاتيجية ومثلإا 
امتادت املرحلة التإهيدية لهذه الخيارات زمإياً وجغراإياً ساتإتدُّ 
كذلك املرحلة األوىل زمإياً وجغراإياً وما عىل نظا  آل سدوي املرتنح 

إاّل االستدداي ُللسقوط املدوي.. 
والداقبة للإتقل،،
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مادة تسجيلية 

بديــة التقينا الدكتــور ابراهيم المؤيــد نائب المدير 
العــام التنفيذي للشــئون المالية واالدارية بشــركة 
النفــط اليمنية الــذي تحدث عن االليــة التي اتبعتها 
الشــركة في تغطية احتياجات السوق من المشتقات 
النفطية وعلى راســها مادتــي البنزين والديزل حيث 
قــال : عملــت شــركة النفــط اليمنيــة علــى تكثيف 
الجهــود في تخفيــف االزدحام على محطــات النفط 
فقامت بتشكيل لجنة وغرف عمليات بمشاركة كافة 
الجهات الرسمية منها وزارة التجارة والصناعة واالمن 
القومي والداخلية واالمن السياسي واللجان الشعبية 
في مختلــف محافظات الجمهورية حيث تقوم اللجنة 
الرئيســية في محافظــة الحديدة باســتقبال الكمية 
الواصلــة من الســفن وتقوم بعملية ترحيلها بشــل 
منتظم حســب الخطــة المعدة لــكل محافظة كانت 
لجنــة الحديدة هــي النقطة االساســية في انضباط 
ترحيل الكميات ، فاإلشكاليات السابقة كانت الكمية 
الواصلــة الى الميناء تقــل او تزداد فتحدث فجوة في 
المحطــات لــم تكــن العمليــة متواصلــة االن عملية 
الترحيل منتظمة بحيث تصل الكميات الى المحطات 
في وقت واحد في مختلف المحافظات وبسعة كبيرة 
وتــم تدشــين العمــل فــي وقت واحــد حتــى ال يتم 
االنتقــال من محافظة الى اخــرى او من مديرية الى 

مديرية. 
مراقبة عملية التوزيع

واكد الدكتور المؤيد انه الى جانب الضبط بتشــكيل 
اللجان وتدشــين العمل في وقــت واحد هناك عملية 
الرقابــة المتبعــة علــى المحطــات من قبــل التجارة 
والصناعــة والجهات االمنية ومندوبي شــركة النفط 
والتي ســاهمت بشــكل كبير في عملية التزام جميع 
المحطــات بتفريــغ الكميــات وتوزيعهــا كاملــة من 
خــالل مراقبــة الكميــة التي تــم تفريغهــا ومراقبة 
عمليــة توزيع كامــل الكمية حيث يتــم الفتح برقم 
العــداد واغــالق المحطة برقــم العداد وهذا ســاعد 
على عدم تســريب المشــتقات النفطية الى الســوق 
الســوداء واالســتقرار التمويني في السوق . مشيدا 
بكل الجهــود التي بذلتهــا اللجنة اإلشــرافية العلياء 
برئاســة مدير مكتب رئاسة الجمهورية والتي عملت 
بشــكل مســتمر علــى تذليــل كل الصعوبــات التي 
واجهت شــركة النفط خــالل الفتــرة الماضية ابتداء 
بالصعوبات التي واجهتها في البنك المركزي ووزارة 
المالية لتســديد قيمة الشــحنات اضافــة الى تعنت 
مالكــي البواخر في عملية التفريــغ وفرضهم علينا 
دفع قيمة الشــحنات مقدما  الــى جانب الجهات التي 
ذكرناهــا واالجراءات التي قامت بتنفيذ تلك االعمال 
جميعها ســاهمت في القضاء على الســوق السوداء 
لتلبيــة احتياجات المواطن دون انتظــار في طوابير 

طويلة امام المحطات .
تطوير ميناء الحديدة النفطي

وعن حطة الشــركة فــي تطوير منشــاتها في ميناء 
الحديــدة بحيث يســتطيع اســتقبال ناقــالت النفط 
العمالقة اشــار نائب المدير العام التنفيذي للشئون 
الماليــة واالداريــة بشــركة النفط اليمنيــة الى ان 
الشــركة استلمت منشــئات النفط في راس عيسى 
والتي تعد من االنجازات الكبيرة التي سعت الشركة 
الســتالم هذا الصرح االقتصــادي الوطني العمالق 
حيث الغاطس فيه كبير جدا وسيســاعد على تخفف 
العــبء على منشــأة الحديــدة ولدينا خطــة لتطوير 
مينــاء الحديدة النفطي وقد تم تشــكيل فريق فني 

مــن ادارة المشــاريع بالشــركة لدراســة المشــاريع 
العاجلــة التي يمكن ان تنفــذا وهي عملية مد انبوب 
لضخ النفط من الناقالت الكبيرة الى الميناء بدال من 
الدخول آلية وهي على مسافة ٢٠ الى ٣٠ كيلو متر 

من الشاطئ .
وعــن كيفية القضاء على الســوق الســوداء اوضح 
الدكتــور المؤيد انه كلما توفرت الكميات الكبيرة في 
الســوق بصورة مســتمرة ولم يحــدث أي طارئ من 
قبل دول العدوان ســتزول الســوق الســوداء بشكل 

تدريجي وروتيني وهنــاك مباحثات يقوم بها المدير 
العــام التنفيذي للشــركة فــي الخــارج للتواصل مع 
المنظمات الدولية والشــركات المعنية لعقد صفقات 
معها ولتســهيل وصول المشــتقات النفطية بصورة 

طبيعية الى الموانئ اليمنية وسيعود قريبا.
وعــن عملية تنظيــم عملية االســتيراد للمشــتقات 
النفطيــة اضــاف هنــاك لجنة عليــا لالســتيراد هي 
المعنية بملف االســتيراد والسماح لشــحنات القطاع 
التجــاري  االقتصــادي  القطــاع  لتشــغيل  الخــاص 

والصناعي اما عملية التنسيق بين الشركة والقطاع 
الخــاص فهــي منعدمة حتى االن ســواء مــن يقوم 
باالســتيراد لصالــح الشــركة ، كمــا عملت الشــركة 
اعالن تحذيري للشــركات التي تقوم باالستيراد دون 
تصريح من قبل الحكومة والجهات المعنية بحيث لن 
يتم السماح بدخول أي شــحنات لموانئ اليمن ما لم 

يكن مصرح لها بذلك مسبقا .
نظام آلي دقيق

وعــن كيفية عمل النظام االلي الذي ادخلته الشــركة 

فــي عمليــة تنظيــم تمويــن الســيارات بالمشــتقات 
النفطية تحدث  االســتاذ صالح فتح مدير عام الشركة 
فــرع امانــة العاصمة قائــال : تم تخصيــص محطات 
لتمويل سيارات االجرة واخرى لسيارات النقل وكذلك 
سيارات الخصوصي وبعد ذلك تم ادخال النظام االلي 
للمراقبــة على الســيارات التي تخالف وتكــرر عملية 
التموين هذا النظام ســاعد الشــركة كثيــرا في عدم 
تكــرار التموين وحتى تكون عملية التموين للســيارة 
الواحدة ال طول فترة ممكنة كما تم تخصيص محطة 
للمراءة ومحطتين للدراجات النارية واخرى لســيارات 

االسعاف . 
منع تعبئة السيارات
 التي ال تحمل ارقاما

واوضــح مدير عام الشــركة فــرع امانــة العاصمة ان 
النظــام االلــي يتــم تنفيذه عــن طريق ادخــال رقم 
الســيارة الى النظام المربوط بشــبكة الهاتف النقال 
واالنترنت ونظام الرسائل بحيث يظهر رقم أي سيارة 
قامــة بالتموين قبل فترة اربعة ايام داخل اطار امانة 
العاصمــة ، واما الســيارات التي ال تحمــل ارقاما فقد 
منعنــا تعبئتهــا اوال من الناحية االمنيــة وما ينتج عن 
تحرك مثل هذه الســيارات من حوادث امنية واالخرى 
عمليــة التمويــن . موضحــا ان الحصــار علــى قطاع 
الكهربــاء مــن قبل العــدوان وانقطاعها علــى الناس 
لفترة كبيرة اظهرت حاجة ماســة لتشــغيل المولدات 
الخاصــة وهذه تحتاج الى كميــات كبيرة من النفط .. 
ولكن لمعالجة هذا الموضع تم اصدار كروت  لحاملي 
البطائق الخاصة بمرضى السكري بحيث تم تخصيص 
لكل حامل بطاقة كمية ٢٠ لتر كل عشــرة ايام حتى 
يســتخدمها لتشــغيل الثالجة لتبريــد الحقن الخاص 
بالســكر كمعالجة انســانية بحتة اما المحال التجارية 
والمســاكن فهذا صعب جدا .. ولكن مع طول الحصار 
وفتر انقطاع التيار الكهربائي وجد الناس بدائل اخرى 
مثل الطاقة الشمســية او الشراء من السوق السوداء 
وغيرها . داعيا المواطنين الى عدم تخزين المشتقات 
النفطية لمل لها من اثار على الصحة العامة والتي قد 
تتسبب في حدوث كوارث وحرائق كبيرة نظرا لسرعة 
اشــتعالها . مطمئنا المواطنيــن بان النفط موجود وال 

داعي للقلق وانه يصل الى الميناء اوال بأول .

شركــــة النــــفط اليمنـــــية .. 
جهود جبارة  لتغطية احتياج السوق في وقت قياسي

فجــأة انتهــت أو كادت تنتهي أزمــة المشــتقات النفطية 
التي خنقت الســوق المحلية خالل الفترة الماضية والتي 
اســتمرت اكثر من ثمانية اشــهر بســبب الحصــار الجائر 
الذي فرضته دول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية 
على بالدنا . وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها 
قيادة شــركة النفط والجهات المعنية االخرى تالشت تلك 
الطوابير الطويلة للسيارات ومختلف انواع المركبات أمام 
المحطات فــي وقت قياســي نتيجة جملة مــن اإلجراءات 

الحكيمة التي اتخذتها الشركة وآلية التوزيع.
 عن تلك االجراءات االدارية والفنية التي اتبعتها الشركة 
ودور ذلك في القضاء على التزاحم أمام محطات التوزيع 
وعلى السوق السوداء التقت الصحيفة بمسؤولي الشركة 

وخرجنا بالتالي :. 

صالح فتح 
 مدير عام شركة النفط فرع األمانة

مدير عام شركة النفط فرع أمانة العاصمة:

• النظام اآللي ساعد كثاً َّـ عدم تكرار تموين السيارات خاصة َّـ ظل العدوان والحصار  

• تم منع تمويل السيارات التي ال تحمل أرقاماً من أي محطة

لفة  الناس  على  وانقطاعها  العدوان  قبل  من  الكهرباء  قطاع  على  الحصار   •
طويلة ظهرت بدائل أخرى لتغطية ذلك

العامة  الصحة  على  اثار  من  لها  ِّـا  النفطية  اِّـشتقات  تخزين  عدم  اُّـ  ندعو   •
خاصة وأن النفط موجود باستمرار

• انضباط عملية استقبال النفط في ميناء الحديدة وترحيلها بانتظام الى المحافظات كان ا�ساس في إنهاء الزحام 
• نقدر عاليا جهود اللجنة ا�شرافية العليا لتذليل كل الصعوبات التي واجهت الشركة خالل الفترة الماضية 

نائب المدير العام التنفيذي للشؤون المالية واإلدارية بشركة النفط اليمنية:

• عملية الرقابة الدقيقة على اِّـحطات ساهمت بشكل كب َّـ االلتزام بتفريغ الكميات وتوزيعها كاملة
• تم تشكيل فريق فني ِّـشروع مد أنبوب لضخ النفط من الناقالت الكبة اُّـ اِّـيناء بطول ٢٠ اُّـ ٣٠ كيلو ماً 

التنفيذي للشركة َّـ الخارج لعقد صفقات شراء ولتسهيل دخول  • هناك مباحثات يقوم بها اِّـدير العام 
اِّـشتقات النفطية بصورة طبيعية



11 تقريرالددي )0ا(     انثإل 7 ييسإل 2015   املواإل 25 ثإر 37ل1لا

لان يإاى اليإإياون ثاورَة ذلاك املجالاد »حاايف 
القدمال« الذي تسالل الصخاَور لريمَي مقذوإااً بيده 
ثوَب غرإة قياية أحد املواقع الدساكرية السادويية، 

بيإإا يحإل سالحه الكالشإكوف عىل ظهره.. 
لاي واحادٌة من ثاور امتأل بهاا األسابوع املايض 
ساتخلد يف ذاكارة اليإإيال، خاثاة. تلك التاي وثّقت 
خاالل  الشادبية  واللجاان  الجياش  أإاراي  لبطاوالت 
اقتحامهام للإواقاع الدساكرية السادويية يف نجران 
وعساري وجيازان، والتي تددت شاهرتها اليإان وأخذ 
يتداولهاا الجإيع بإن إيهم املإتإون لدول الددوان عىل 
اليإن، إصارت من بل أكثر الصور انتشاراً خالل األيا  

األخرية.. 
بحاث الإظاا  السادويي - يف املقابل - عان ثورة 
تسطر له انتصاراً يف اليإن، وتإي الدالم ثوَر لزائإه 
القاساية، وحل لم يجد لجأ إىل ياعش املشتهرة مؤخراً 
باحرتاف تصوير انعدامات الجإاعية يف سورية وليبيا، 
وبالإدل ظهرت مجإوعة من الصور التي لزت وجدان 
املجتإاع اليإإي يتدارض إيها أربدة وعارشون يإإياً 
لدإلياات إعادا  بأسااليب متدادية بل ذباح للرقاب 
وتإجاري بالقإابال يف محاإظتي عدن وأبال، ولم يإت 
ياعش إلباساهم الزي اللتقايل عىل غرار الطيار األريني 
الاذي أحرقته حياً، واملرصيل الواحاد والدرشين الذين 

ذبحتهم يف ليبيا.. 
ندام، احتلت لاذه الصور الوحشاية - لسااعات - 
ثدارة املشهد مع تراجع لصور البطوالت اليإإية، لكن 
األخرية رسعان ما عايت لتأخذ موقدها بددي ال محدوي 
من مشالد السيطرة عىل املواقع الدسكرية السدويية، 
مؤذناة باأن ال حدث سايإكإه تغياري الهادف الرئيس 
يف الإارتة الحالية، ولاو التإكيل بالدادوان يف مواقده، 
بإدإى أن الجيش واللجان الشادبية سايإضيان قدماً 
يف إساقاط املواقع الدساكرية السادويية وبدض املدن 

واملحاإظات حولها.. 
وبيإإا كانت حيلاُة الإظا  السادويي وياعش لذه 
تتبخر رسيداً، كانت ثور البطوالت اليإإية تتدإل عل 
وساائل انعال  الدربية والدولية املحرتمة، إلجأ الإظاُ  
السادويي لحجاب الصور عان املشاالدين عل حجب 
القإاة التي لها رَشف ريااية التخصص بإقاومة الددو 
انرسائيايل تلإزيونيااً، إذ قاررت إيارة رشكاة األقإار 
االثطإاعية »عربساات« تإزيل قإااة املإار مإها، تحت 
ملر حديث ألحد ضيوف القإاة قبل سابدة أشاهر عن 
قياية الددوان السدويي، يف عإلية عدوان عىل الحقيقة 
وعاىل الجإهور الدربي والداملاي الباحث عإها، وضإن 
سلسالة من عإلياات مشارتكة الهدف طالت مسابقاً 
قإوات املسارية وامليايين واليإان اليو ، وقإوات انعال  

الحكومية اليإإية.. 
عىل جانب آخر وبيإإا كانت الزميلة »جإيلة جإيل« 
مذيداة قإاة »عدن« قد وثلات ثإداء قايمة من عدن 
محإلًة بكام لائل من الصاور ترياد أن تحكيَها ألبإاء 
وطإها عن سايطرة القاعدة عىل املحاإظات الجإوبية، 
والوضع املأسااوي الذي تشاهُده جراء الغزو األجإبي، 
غيبها املوت املإاجئ والغامض ليحول يون ذلك، تاركًة 
لإا ما كتبته يف ثإحتها عىل موقع التواثل االجتإاعي 
»الإياس باوك« من تدرُّضهاا ملظلومية كبارية يف عدن 
وتلقيها لسيٍل من الشاتائم والتهديدات بالقتل من قبل 

عإارص تإظيم القاعدة بحسب ما كتبته لي. 

ومضة:
الصوُر التي تزعج املدتدين ستساتإر؛ ألن البطوالت 
اليإإياة - بإضل الله تداىل - ال تتوقف، إقط سايكون 
عليإا أن نجّهَز ألبومات الذاكرة الساتيداب ما سايجوي 

به أبطالإا عليإا من مكرمات االنتصار.
وانعال  الوطإي سيستإر، وقإاة املإار ستكون حيث 
يجاب أن تكون، وليحإظ املدتدون أشاكال كراسايهم 

جيداً قبل أن يروا ثورَلا عىل الشاشات..

البطوالت ستستمر.. 
والصورة أيضًا

 مسافات

هاشم شرف الدين

»خفايا وأبعاد جريمة داعش بحق أسرى الجيش 
واللجان الشعبية في محافظة أبين

الفرق بين الحقيقة وأفالم األكشن

لماذا ال يدافع الجندي السعودي عن مواقعه؟! 

إسماعيل المحاقري
 لام تكد تإيض ايا  عىل ساقوط مديرتي زنجبار وجداار يف محاإظة أبل عىل 
ايادي ياعاش والقاعدة تحت غطااء تحالف الدادوان حتى ترجإت لاذه األيوات 
حقيقاة انهاا الحاكام الإديل يف جإاوب اليإن وذلك يف ساياق املخطاط الرامي إىل 
إضدااف لاذا البلد بإا يضإن التحكام بإقدراته وثرواته وبقائاه رليإة الوثاية 
األجإبياة. وبأسالوب وثل إىل حاد التطابل مع ماا اقدمت عليه ياعاش يف مديإة 
املوثل الدراقية جرى تصإية الدرشات من ارسى الجيش واللجان الشدبية يف ابل 
يف جريإة بشادة يإدى لها الجبل حرثت لذه الجإاعات عىل توثيقها وتسجيلها 
مساتديإة بأحدث التقإياات الخاثة بالتصوير واملونتاج التي تزيد تلك االسااليب 
وحشاية ويموية. وما بل الذبح بالسكاكل والقتل باستخدا  ثواريخ الكاتيوشا 
والقالئاد املتإجرة والقوارب املإخخة تم إعدا  األرسى يف أبل عىل مرأى ومساإع 
مان الدالم واملجتإع الادويل املإاإل الذي ال يغض الطرف عان مثل لذه الجرائم يف 
اليإن وحساب بل يشاكل غطاء لجرائم الإظا  السدويي بحل الشدب اليإإي مإذ 
اكثر من ثإانية اشاهر متجاوزا كل الحدوي ومتجالال األعراف اننسانية والقوانل 
الوضدية والترشيدات الساإاوية. وبتإوع اساليب القتل وتصاعد حدة جرائم لذه 
الدإاارص انرلابياة يف املحاإظات الجإوبية ما يؤكد عاىل ثإة مخطط ال يهدف إىل 
نرش حالة الرعب وترسايخ ثورة مخيإة عن ياعش لإرض سطوتها عىل االماكن 
التي تسايطر عليها لتإرير املشااريع االساتدإارية التدمريية يف اليإن وحسب بل 

يدزز حقيقة ان الإظا  السادويي لو امللمج األول واملحرك األسايس لهذه األيوات 
التي أوعز إليها الرتكاب لذه الجريإة وعرض مشاالدلا يف لذا التوقيت بالتحديد 
مان اجال رصف األنظار عن انتكاسااته املتساارعة إيإاا وراء الحادوي بالتزامن 
مع تدشال الجيش واللجان الشادبية للإرحلة األوىل من الخيارات االسارتايتجية 
وأساتكإال اساقاط الخط الدإاعي األول للجيش السادويي يف حادويه الجإوبية. 
وبهذا تتجاىل الحقائل وتبدو الصورة كإا لي يون اي تزييف إالإظا  السادويي 
ومرتزقته يف الداخل يتحإلون مسؤولية إعدا  األرسى يف ابل كإا يتحإلون تإكل 
لاذه االيوات من املحاإظات الجإوبية ولو ما حذرت مإه القوى الثورية مإذ وقت 
مبكر. ولإا لوال تواطؤ بدض إصائل الحراك الجإوبي وانساياقها يف مرشوع قوى 
االحتالل واإشاالها إيإاا بدد ثإقة تباايل األرسى بيإها وبال الجيش واللجان 
الشادبية بتوجيهات مبارشة مان الدمية لايي يف الوقت الاذي تواترت إيه األنباء 
عان نية الإظا  السادويي يف نقل ارسى من الجإوب إىل ياخال أراضيه لوال ذلك ملا 
وثل الحال إىل ما لو عليه اليو  وملا تإكإت ياعش من األرسى الذين لم يإقلوا إىل 
الرياض عىل ما يبدو بل سلإوا إىل ايواتها ليجري التدامل مدهم بتلك الصورة املؤملة 
واملروعة يف مؤرش واضح أيضا عىل رغبة السدويية ومن خلإها واشإطن يف ازيياي 
حالة االنإالت األمإي يف الجإوب لتهيئة التدخل الدويل املبارش يف اليإن تحت عإاوين 
محاربة ما يساإونه األرلاب ال سايإا يف ظل التصديد الدويل تجاه ياعش وتسابل 
بدض الدول الغربية ملشاركة روسيا يف محاربتها يف سوريا ليس ليء سوى حجز 

مكان لها يبقي عىل مصالحها ويضإن بقاء نإوذلا يف املإطقة.

جميل المقرمي
بدياداً عن الاري التأريخاي والقصاص األساطورية التاي يرويها لإا 
كحكاياات اعتايِت الدجائاُز أن ترويَها للصبيان قبل الإو  للزير وعإرت وأبو 
ان ُوثوإوا بُصإاع املالحم البطولياة، وكيف أنهم  زياد الهااليل وغريلم ِمإَّ
يقلباون موازياَن القوى لصالحهم ماا أن يرتقوا عىل ثهاوات جيايلم إىل 

غريلا من األحداث التي كانت تدتل رضباً من الخيال واألعجيب.
 بدياداً عن ذلك كله، لإاك يف كوكب طاملا حجبته الجغراإيا الوعرة بديداً 
عن يائرة الضوء، إضاإًة إىل محاولة طإرلا بسياسات االستدإار جيالً بدد 

جيل. 
لإاا يف الايَاَإاان أحداٌث تإوق انعجاز واملحاال يف تدقيدلا وانإرايلا، 

تدور رحالا عىل امتداي ترابه الطالر. 
ملوُك الجان والشياطل من بإي البرش وأعوانهم اجتإدوا عىل لذه البلد 
الطيب بدد أن كّل أكلُلم بإذنه يف جهايه الشيطاني واستجلب ما استطاع 
أن يجلبه من أرش الخلل وأإتك األسالحة وأيلى الوسائل والخطط، محاوالً 

أن يطإر ُكّل تأريخها الجإيل بقبحه وبشاعة جرائإه.
 إاّل أن إحاطاة اللاه وعإايته بأرضه الطيبة حال يون ما يبّروه، إقد بدث من أبإائها جيالً 
ليس كأي جيل ساابل، جيل ُخلل من مداناتها وآالمها، جيل ُخلل من نري االساتبداي والقهر، 

ب تداليإه الدتيقة. جيٌل يرس خصيصاً يف مدرسة الإبي محإد وترشَّ
جياٌل لابَّ كإاري ضخم نا  مإذ ما يزيد عن نصف قرن وثحى عىل واقع رصخة أطلقها 
ياو  الحايي والدرشين املجيد، رصخة تارييت يف جوإه لدقوي، مإايلاا انتهاء الدبويية إىل 

األبد عدا عبويية الله القهار.
عإدلا خرج الشادب مدلإاً بدء حقباة جديدة، لي حقبة القاوة والكرامة والدزة، حقبة 

ال يدارف إيها املواطان ذل الديش وال جلوت الطغيان، وما أن أطلل الشادب رصخته ُملئت 
البحار بالسإن الحربية وُسدت عل الشإس بأرساب القتل والدمار وُحّوط ترابه بأرش الخلل 
عاىل أييام األرض، قصف عإياف لكل ما يتحارك عىل األرض، ونساف لكل 
مقوماتها وتدمريٌ لكل وسائل الحياة عىل لذا الكوكب املسإى بالايَاَإان.
استإر الجإوُن الشيطاني ما يزيد عن الثإانية أشهر لم يستثإوا طريقة 
قديإاة وال وسايلة حديثة إاّل واساتخدمها لم ياُل ُجهاداً إال وبذله، محاوالً 

إخراسه وإىل األبد!! 
انقشدت سحابة الباروي واألشالء والدماء وإذا باملاري ما زال ثامداً، بل 
وزايت ثلبتاه، ما زال واقإاً وخإجر الدإالة واالرتزاق قد ُكر عىل لامته 
وما تبقى مإه كان تحت أقدامه الحاإية َوسابابته مشادوية إىل الزناي وأ  

عيإيه تقدحان موتاً للدداء. 
 اساتدار املاري نحو الخصم وما لي إاّل إرتة وجيزة حتى أطاح برتسانة 

كانت كإيلة بإحراق ُكّل ما يصايإها.
لام يإتِط مارينا ثهوة جاوايه كالزير أو عإرت، ولكإاه لرول بأقدامه 
الحاإية نحو املوت، إانكر وتالىش، لم يكن مدججاً بالساالح، ولم يكن يف 
يديه ساوى بإدقية ترجع إىل زمان نومه يف الستيإيات، وبقايا إتات يقتات 
علياه، ولكن انيإان الاذي قد أإرغه الله علياه كان كاإياً ملحو الشايطان واجتثاثه من عىل 

األرض. 
ماريناا لو ما ساّإيإاه مجاازاً بالجيش واللجان الشادبية، مارينا الياو  يخوض أعظم 
املالحم جإوباً وشاإاالً وما وراء الحدوي، مارينا اليو  يتألب بقوة الله وعزته لطري ما تبقى 
من مخلإات قرن الشايطان الذي نساإه بصإاويه وإيإانه الدظيم، ومن وراءه الشايطان 

األكل أمريكا. 
ندم لو الجيش واللجان األسطورية.

أحالم عبدالكافي
أريُد إجابًة لهذا الساؤال من الدسريي، املتحدث باسم 
الدادوان عىل اليإن، املتحدث باسام تلاك القوة الدظإى 
وتلاك الطائارات واألسالحة املتطاورة والقإابال الذكية 
-املتحدث باسام آل سادوي وأمرياكا وإرسائيل، املتحدث 
باسام القتلة واملجرمل وباسام كل عإيل وخائن لألمة 
انساالمية ولإلنساانية، َمان يتحادث عن تلاك األلداف 
االسارتاتيجية التي تم تحقيقها بقصإهم املتواثل عىل 
اليإان، تلاك الصوارياخ والقإابال املهولة التاي أثابت 
ألداَإهاا بدقاة، كإاا يزعإاون وناثرت أشاالء األطإال 
والإسااء واألبرياء، ويمرت البيوت والحارات واملسااجد 
واملدارس، املتحدث باسم تلك املصالح التي يجب تحقيقها 
يف بااب املإدب وماأرب والجوف وعادن وحرضموت من 
قبل الطامدل.. املتحدث باسم ياعش والقاعدة واملخاليف 
واملقاومة بذبحهم وجرائإهم التاي يرتكبونها يف اليإن، 
املتحدث باسام املحتل انماراتي والسوياني والكولومبي 

ألرض وطإإا الحبيب. 
سؤايل إليك يا أحإد )عسريي( كم نسبة األلداف التي 
حققتإولاا مان جإلاة ألداإكم املدلإاة يف حربكم ضد 

اليإن؟؟ 
كم محاإظًة يإإية شاإالية من تلاك التي تخوضون 
مدارككم ضدلا تم إسقاطها تحت أيديكم وتم السيطرة 

عليهاا من قبال قواتكم الكلى وجحاإلكام ومرتزقتكم 
وأموالكم؟؟ 

تحدثَت يا عساريي بأن حربكم عىل اليإن لن تزيد عن 
شاهر كحد أقىص وسيتم تحقيل ألداف عاثإتكم، إها 
لو الشاهر التاساع قد مر وأنتم ما زلتم تغرقون يف لذه 

الحرب يوماً بدد آخر؟ 
رصحاَت تكاراراً وماراراً عان تدماري كامل وشاامل 
ملإظومة الصواريخ اليإإية.. ولا نحن نشاالد ثواريخ 
ساكوي والزلزال والإجم الثاقب ماا زالت تإطلل وتصيب 

ألداإها. 
تحدثات ماراراً عان اساتهداإكم ملليشايات ثالاح 
والحوثي.. ماذا عن الجساور والطرق والتأريخ واملدارس 
واملساجد ومؤسساات الدولة التي تستهدإها طائراتكم 

ليل نهار؟؟ 
تحدثات أيضااً عان أنكام ال تساتهدإون القاعادة 

وياعش.. ندم ألنك تستهدف املواطن اليإإي!.
تحدثت عان انتصاراتكم يف تدز وعادن ومأرب.. ماذا 

عن نجران وجيزان والربوعة والإهوقة؟؟ 
ملاذا تساقط مواقدكم الدساكرية وتدك مدسكراتكم 
ويُقتل جإويكم؟، ملاذا سقطت مإاطقكم يف أيدي القوات 
اليإإياة أماا  إارار جإدكم املخازي؟.. أين لاي قوتكم 
وأسالحتكم التي تتبالون بها أما  الدالم؟، ملاذا ال يداإع 

الجإدي السدويي عن أراضيه يا مإلكة الرش؟.

ملااذا رصحات مؤخاراً باأن املقاتال اليإإاي يإتلاك 
امكانيات كبرية؟!. 

لل أجيبك أنا؟.. ندم املقاتال اليإإي يإتلك إمكانيات 
خارقة أشابه ما تكون بالساحر، ويإتلك قدرات عجيبة 
أشابه ما تكاون باملدجازة، ويحقل انتصارات أشابه ما 
تكون باألساطورة.. ندم لم تساتوعبوا بدد كل ذَلك، أنتم 
مصاباون بالذلول، بل بالخيباة والهزيإة، بل بصاعقة 
نزلت عىل رؤوساكم، َلذا الذي )ماعإلتوا حساابه( ولم 
تتوقداوا حدوثاه يف مخيلتكام والذي ساحل مؤامرتكم 

وكر خط سري مخططكم يف املإطقة. 
إنهاا ال تدإاى األبصاار بال تدإاى القلاوب التاي يف 
الصادور.. إنه الله، وإنها املظلومياة، وإنه الوعد انلهي، 
وإنهاا الدمااء الليئة التاي ُساإكت، وإنهاا مظلومية 
وطان، وَلهاي الدزُة والكراماة التي تجاري يف ي  اليإإي 
الحار األبي.. وإنه الدشال للشاهاية والتساابل بالدماء 
لإرصة الوطن الحبيب، ال تتدبوا أنإسكم أيها الدابثون.. 
أن  يإكإهام  ال  إالدبياد  كثارياً،  تإكار  ال  ياعساريي 
تساتوعبوا نرص األحرار، إال أنت وال أمثالك وال أسايايك 
تدركاون حقيقاَة الحقيقاة، َولن تدركوا تلاك املإارقات 
الدجيباة وتلك التأييادات انلهية لدباايه املخلصل، ندم 
ستساتإرون يف غيكام حتاى تروا باأ  أعيإكام تهاوي 

قصوركم وزواَل ملككم.
 وسيدلم الذين ظلإوا أي مإقلب سيإقلبون.
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تعليم المرأة واهتمام الغرب بها؟!.... غزوة الكون .....
بقلم / بشرى عبدالرحمن 

عإدماا نالحاظ  االلتإاا  الشاديد مان 
قبل الغارب - يهوي ونصاارى - بتدليم املرأة 
املسالإة، وااللتإاا  بإحاو أميتهاا، وقيا  
مإظإاات تتبع األمام املتحدة بإتاح مدالد 
ومراكاز تدرياب يف الرشق األوساط من أجل 
ذاك، وتباذل الغاايل والإإياس مان األماوال 

لتحقيل لذه الغاية!! 
عإدماا نالحظ لاذا األمر، ونقارأ يف نإس 
الوقات قولاه تداىل عان اليهاوي والإصارى : 
)لا أنتام أوالء تحبونهام وال يحبونكم ( ]آل 
عإران، 19[ نتصور أن لإاك تدارض شاديد 
ما بال القارآن والواقع، وقد ياؤيي أيضا إىل 

اختالط األمر عإد الكثريين..
إهاو يارى االلتإا  الشاديد مان اليهوي 
والإصاارى بتدليام املارأة، مإا يادل عىل أن 
لاؤالء يحبونإاا، ثام يقارأ آية رصيحاة بأن 
لاؤالء ال يحبونإا، وال يحبوا لإاا أي نوع من 

أنواع الخري!!
والحل لهذه االشكالية قد وضحه لإا السيد 
الحسل بن بدر الدين الحوثي سال  الله عليه 
عإدماا قاال يف ملزماة ]من نحان ومن لم[ 
بالحرف الواحاد: »لوال أن اليهوي واثقون بأن 
التدليام الذي تتقبلاه املرأة من لإاا ولإاك، 
من ياخل املإالج، ومن وساائل انعال ، ومن 
الثقاإاة الداماة، مان لإاا ولإاك، لاوال أنه 
بالشكل الذي يجدل املرأة كإا يريدون لم، ملا 
انطلقاوا، وملا بذلوا أموالهام، وملا ألحوا عليإا 

أن ندلإها« انتهى كال  السيد..
ومان خالل حديثه يتضح لإاا أن تإانيهم 
يف  الحاث عاىل تدليم املارأة يف الباالي الدربية 
خصوثا ما لو إال من أجل خدمة مرشوعهم 
الكباري االساتدإاري لهاذه األماة، حيث وأن 
التدليم الذي ساتتلقاه املرأة الدربية املسالإة 

إما من قإوات التلإزيون، التي يسيطر عليها 
وعىل سياسااتها اليهاوي والإصاارى، والتي 
كلهاا غزو إكاري مدمر، أو ما ساتتلقاه من 
املجالت والصحف والتاي تخضع %95 مإها  
لسياساات الغرب، أو حتى املإالج الدراسية 
يف املدارس والجامدات والتي أثيغت وعإإت 
عىل كاإة أقطار الدول الدربية بالشاكل الذي 
يخاد  مشااريدهم االساتدإارية يف املجإل، 
ولن تُخّرج لإا نساءا قايرات عىل تربية وبإاء 

جيل قوي والواقع خري شالد.
ولهذا عإدما نإظار إىل الواقع الدربي نجد 
أن نسابة كبارية جدا مان الإسااء املتدلإات 
يف أمتإاا الدربياة، وبداد أن أثبحات تدرف 
القراءة والكتابة، تأثارت تأثرا كبريا بالغرب، 
تأثرت باألشياء السايئة إيه، والتي تتدارض 
مع مباايئ ييإها، إقد تدلإات ثقاإة زائإة 
مغلوطاة، وأثبح ُجاّل التإامها يف تلجها، 
مظهرلا، برستيجها، واعتقدت املرأة يف البالي 
الدربياة أنها ساتكون امرأة مإاإساة للإرأة 
الغربية إذا كان مظهرلا مثلها!! أنها ستكون 
امرأة متطاورة إن حصلت عاىل الحرية التي 
تحظاى بها املرأة الغربية حتاى ولو كان ذلك 

مإاقضا لديإها!!
وبهذه الثقاإة واالعتقاي تكون قد حققت 
للغارب ]اليهوي والإصارى[ ماا يصبون إليه، 
وبهذا التدليام تصبح املرأة الدربية املسالإة 
كإا قال السيد حسال بن بدر الدين الحوثي 
ساال  ربي عليه : »يريدون للإرأة  أن تصبح 
وسايلة نإسااي الرجال، إضاإاة إىل  كونهاا 
وسايلة نإسااي أبإائهاا، امارأة تظهر ولي 
تلهاث وراء أن تقلاد كل مظهار مهإاا كان 

مإحطا«..
وإداال.. حدث الكثري مإا سابل يف نسااء 
أمتإاا الدربياة، حتى وثل األمار بالغرب إىل 
حث املرأة خصوثاا، والرجل عإوما إىل الحد 
مان اننجااب، الحد مان الإسال!! إأثبحت 

الكثري من الإساء ال تإجب إال طإل أو طإلل 
خوإا عىل رشاقة جسإها، أو حتى ال يديقها 
عان طإوحاتها ومشااريدها خاارج املإزل، 
وأثبحات األ  تلجاأ إىل الرضاعاة الصإاعية 
خوإا عاىل جإال ثدرلاا، وأثبحات املرأة 
الدربياة املتحارضة! تدهاد إىل املربياة يف كل 

شؤون أطإالها!!
ويف لذا الساياق يقول السايد الحسل بن 
بادر الدين الحوثي ساال  ربي عليه أن الغرب 
أراي للإارأة الدربياة املسالإة أن: ]تتدلم كي 
تصباح يف األخري امارأة بديدة عان أن تإجب 
عربيا مسلإا، بديدة عن تإجب وتربي أبطاال 
مسلإل، بل سرتبي جإويا ثهايإة، وتإجب 
وترباي مجتإداا وأجياال يتحولاون إىل خدا  

لهم[.
وعإدما نتأمل الواقع سإجد أن الكثري مإا 
قاله السيد الحسل سال  الله عليه قد تحقل 
إداالً، إااأل  عإدماا تكاون قدوتهاا املإثلة 
الإالنية، عربياة كانت أو غربية، واأل  عإدما 
تشالد املسلساالت واألإال  املدبلجة الهدامة 
وإىل جانبهاا أطإالهاا ذكاورا وإناثاا، بالله 

عليكم كيف سيكون الإشء؟
وبهاذه الثقاإاات املغلوطاة والكيدية من 
الدول االساتدإارية لليهوي والإصارى تتهد  
الشادوب الدربياة انساالمية مان الداخال، 
وتصباح مدّجإة لليهوي والإصارى، إيساهل 

احتاللها وتقسيإها.
ومان خالل ماا قدماه وبيإاه لإا السايد 
الحسال ساال  الله عليه تإكشاف لإا اآلثار 
الخطارية التاي تلحال بإن يتبع سابيله لو 
ال سابيل الله، ولي )الضاالل( الذي يصل إىل 
يرجاة أن ال يدرف املسالإون من لم، وأن ال 
يدرإاوا أعدائهم، وال يدرإاوا طريل جإته، و 
أناه ال يإكان الخروج من لاذا التيه الرليب 
جاداً إال عن طريل القارآن الكريم ومن خالل 

القرآن نستقرأ األحداث.

ثُونَُه���ْم ِبَما َفتََح اللَُّه  }َوِإَذا لَُق���وا الَِّذي���َن آَمنُوا َقالُ���وا آَمنَّا َوِإَذا َخال بَْعُضُهْم ِإلَ���ى بَْعٍض َقالُوا أَتَُحدِّ
وَن َوَما  وُكْم ِبِه ِعنَْد َربُِّكْم أََفال تَْعِقلُوَن{ )البقرة:76( }أََوال يَْعلَُموَن أَنَّ اللََّه يَْعلَُم َما يُِسرُّ َعلَيُْكْم ِليَُحاجُّ
يُْعِلنُوَن{ )البقرة:77( بعد ما أكد بقوله أنها قضية مس���تبعدة، على أقل تقدير ليس���ت قضية تطمع 
فيها، واملس���ألة تكون أن تؤدي شيئاً كمسئولية، هذا ش���يء تؤديه كمسئولية، أن تبني، أن تدعو. لكن 
قد تأتي قضية أخرى، هي: قضية الطمع في الطرف اآلخر أنه قد يس���تجيب، وقد يؤمن لك، وقد 

يتقبل منك.
املوض���وع األول ض���روري عمله: الدعوة، التبيني ألي طرف مهما كان وإن لم يكن فيه طمع، وهذا 
أس���لوب قرآن���ي. أليس هو هناك يقول له���م: أن يؤمنوا، يدعوهم إلى أن يؤمن���وا؟ موضوع أن تطمع 
أحياناً يكون الطمع في طرف معني بأنه سيس���تجيب ما زال يعتبر ش���يئاً يشكل أماًل وتتفاعل أكثر. 

هؤالء، بنوا إسرائيل ليس هنا مطمع فيهم أنهم سيؤمنون لكن ال بد أن تدعوا وأن تبينوا لهم.
أحيان���اً إذا كان يوج���د طمع ينعكس في مواقف اإلنس���ان، في تصرفاته أش���ياء يتجنبها أي: هو 
مع���روف أن تك���ون طامعاً ف���ي جهة يكون ما يزال معك فيها أمل س���تقول: )يا أخي ما هو وقت ليس 
بالطريقة هذه ما زال هناك أمل عسى أنهم( هذه في األخير تنعكس في ماذا؟ في رؤية معينة حول 
تصرفاتك أنت في مواجهتهم. إذا كنت أنت فاهماً هؤالء ليس هناك طمع أن يؤمنوا، ال يوجد طمع 
فيه���م أن يؤمن���وا، لك���ن أُدع وبني بالطريقة العادي���ة والطبيعية، ولكن ال يوجد مطمع بالنس���بة لبني 
إس���رائيل. حت���ى عندما يأتون يبحثون عن موضوع س���الم من بني إس���رائيل، عندم���ا يكون عندهم 
أنهم يحصلون على س���الم من عندهم في الصراع مع إس���رائيل ومع أمريكا، لديهم طمع عسى أنهم 

سيقبلون، عسى أنهم سيلتزمون باتفاقية معينة بيننا وبينهم، عسى أن ... ال، هذه تقطع األمل.

الشاعر/ معاذ الجنيد
) أُُح���������������ُد   ( ال   .. اآلن  تُ���������������داُر   ) ب�����������دٌر   (

وامل�������������������َدُد  ، ال�������ت�������ع�������زي�������ُز  ه�������������َو  ج��������ي��������ٌش 
ع���ل���ى يُ���������������������روَن  وال   ، يَ���������������������روَن  ُج���������ن���������ٌد 

أق��������دام��������ه��������م أط��������غ��������ى ال�����������ِع�����������دا س������ج������دوا
ُم�������ح�������ت�������ش�������ٌد واإلمي�������������������������������ان   ، احل������������������ق 

ُم�����ح�����ت�����ش�����ُد وال�������ط�������غ�������ي�������ان   ، وال���������ظ���������ل���������ُم 
ق���������������������واُت ن�������ص�������ف ال��������ع��������ال��������م اج�����ت�����م�����ع�����ت

وامل��������������������������������ارُد ال��������ي��������م��������ن��������يُّ ُم����������ن����������ف����������ِرُد
ف�������ل�������ه�������م ب������ت������ص������ن������ي������ع ال������������س������������الح يَ������������ٌد

ول�����������ن�����������ا ب�������ص�������ن�������ع امل�����������ع�����������ج�����������زات يَ�������������ُد
ك������������ل اجل������������ب������������ال ال������������راس������������خ������������ات ه����ن����ا

ل��������ث��������ب��������ات ه����������������ذا ال��������ش��������ع��������ب ت�����س�����ت�����ن�����ُد
ش���������ع���������ٌب حت�����������������ّدى ال������������ك������������وَن ُم��������ن��������ف��������رداً

وي�������������ل�������������وُح م�����������ن أس���������م���������ائ���������ه ال�������ص�������َم�������ُد
ب�������ي�������دي�������ِه أق���������������وى ال����������ب����������ارج����������اُت م�����َض�����ت

خ���������ل���������ف اجُل���������������ف���������������اء ك���������أن���������ه���������ا زبَ�����������������ُد
ي����������������ا ل���������ع���������ن���������ة امل��������������ت��������������ورط��������������ني ب������ن������ا

ال��������������ذي ح���������ص���������دوا !؟ امل���������ذل���������ة م���������ا  غ������ي������ر 
ن��������ي��������ران��������ن��������ا ت����������ش����������وي ال��������������غ��������������زاة ه����ن����ا

! ي���������ّت���������ِق���������ُد   ) إس���������رائ���������ي���������ل   ( وم����������ل����������فُّ 
ن����������ا ي������ئ������َس������ت ال��������������ط��������������ائ��������������راُت ب����������ج����������وِّ

ل��������������م ي��������ل��������ت��������ِف��������ت جل��������ن��������ون��������ه��������ا أح��������������ُد
ق�������ُص�������َرت أو  احل��������������رب  ف���������ص���������وُل  ط�������ال�������ت 

واألب����������������ُد  ، امل���������ف���������ت���������وُح  امل����������������دى  ن��������ح��������ُن 
ب������ِه  ، ال�������ص�������م�������ود  ُخ�����������راف�����������يُّ   ) مي�����������ٌن   (

مت������ض������ي ال���������ع���������واص���������ُف وه���������������َي ت������رت������ِع������ُد
! غ������������داً  س�����ي�����دخ�����ل�����ون   .. ال����������غ����������زاةُ  ص������������اَح 

دخ�����������ل�����������وا ب���������ُع���������م���������ٍر ل��������ي��������س ف��������ي��������ه غ��������ُد
وق���������ف���������وا إن  اخل��������ل��������ي��������ج��������ي��������ني  إنَّ 

!! ق��������ع��������دوا  أّن��������ه��������م  ف������اع������ل������ْم   .. ل�����ل�����ح�����رب 
ق����������ُه����������م ق��������ح��������ُط ال��������ش��������ه��������ور ال�������ت�������س�������ع أرَّ

أل����������ل����������ه ك�����������م م�����������ن ب��������أس��������ن��������ا ُج�����������ِل�����������دوا
م���������ن أي���������������َن ق���������د ي��������أت��������ي ال������ع������م������ي������ُل ل���ه���م

؟ ي������ف������ت������ق������ُد  إل��������ي��������ه  وه���������������َو   ، ب������ال������ن������ص������ر 
ُص�����ع�����ق�����وا وف���������ج���������أًة   ، ال���������وج���������ود  ج�����م�����ع�����وا 

ب�������������َدُد وج������م������ع������ه������م   ، ال�����������وج�����������ود  ن��������ح��������ُن 
وف������ي  .. من�����������وت  أن  ال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ة  ُس���������نَ���������ُن 

ُس�������������نَ�������������ِن اإلل������������������ه ف��������ن��������ح��������ُن ن�����ح�����ت�����ش�����ُد
وغ������������َدت  ، ِض�����ع�����ف�����ن�����ا  ص�������رن�������ا  ب���������احل���������رب 

ق�����������واتُ�����������ن�����������ا أض������������ع������������اف م������������ا ع��������ه��������دوا
ب��������ح��������ص��������اره��������م آف�����������اُق�����������ن�����������ا اّت�������س�������ع�������ت

ورج�����������ال�����������ن�����������ا م������������ن م��������وت��������ه��������م ول����������������دوا
ان����ط����ل����ق����ت ع�����زم�����ن�����ا  م��������ن   ) ث���������واق���������ٌب  ف�����������) 

ش��������ه��������دوا مي��������ن��������ي��������ًة   ) زالزالً   ( و 
ن���������دن���������و م�����������ن ال��������ب��������ي��������ت احل����������������������رام ب����ه����ا

ي������ب������ت������ع������ُد س������������ع������������ود  آل  ون����������������ظ����������������اُم 
) ي��������وم��������ئ��������ٍذ   ( ال��������ل��������ه  ع��������ن��������ُه  ق�������������ال  م����������ا 

ه�����������������َو ي���������وم���������ن���������ا ه�����������������ذا وم�����������������ا جِن�������������ُد
ال����������ش����������ع����������ُب ُح���������������������رٌّ ف�������������ي س���������ي���������ادت���������ِه

واحل���������������اك���������������ُم اجل����������������������الُد ُم��������ض��������َط��������َه��������ُد
ي�������ت�������خ�������ّب�������ُط ال��������ش��������ي��������ط��������اُن ُم������رت������ب������ك������اً

؟ ت�����ن�����ع�����ِق�����ُد  ك�����ي�����ف  ت����ع����م����ى   ) ج����ن����ي����ف   ( و 
ي��������ن��������ه��������اُر ِح����������ل����������ُف ال����������ش����������رُّ ُم������ن������ه������زم������اً

.. ُوِع����������������������دوا  م���������ا  ال������ي������م������ان������ي������ون  وي��������������رى 

 مفاهيم قرآنية

المسئولية
نحن يف وضدية املإروض أن الإاَس إيها 
يتوجهون توجهاً جديداً إىل أن يستشادروا 
مساؤوليتهم من خالل القرآن الكريم؛ ألنه 
ال مخرج لإا إال بأن ندوي إىل الله سابحانه 
وتدااىل، وأن يإهض الإاس بإساؤوليتهم 
يف مواجهاة اليهوي والإصاارى وأوليائهم، 
وكل مان يقف مدهم. واملسائولية ال بد أن 
تكاون عىل الإحو الاذي لداك اللاه إليه يف 
أيائهاا، ويف حإلها، ويف تإثيلها، وأن تكون 
عاىل لذا الإحو من االلتازا  ال بد أن يكون 

إيإانك بالله قوياً، 

- ليس هناك ما يعيق عن 
تحمل المسؤولية 

 ماا لإاك أحاد سايحول يونك أباداً يف 
أنك تتحإل الشادور باملساؤولية، لل أحد 
يساتطيع يسايطر عاىل مشااعرك؟ ال، يف 
مجاال مدرإتك لله حتى تثال به، وتدرف 
مااذا يدإل للإااس إذا كان مدهام، عإدما 
يكونون ساائرين يف طريقاه، لذه قضية 
أيضااً ال يوجاد عائال أمامهاا، البااري ال 
يجدال عوائل أباداً. ثم ترى أناه إذا الإاس 
سااروا بهاذا الشاكل كاناوا قريبال من 
التوحاد وكلإا وجدت أمامك من احتإاالت 
تبدو ثدبة تذكر باأن الله لو الذي يدإل 
املتغريات يجاب أن تإظر إىل أنه كيف يجب 
أن تكاون األشاياء، وماا لاي املساؤولية 
وأنهاا  عاا   بشاكل  بالإااس  املإوطاة 

مسؤوليات كلها، مسؤوليات من عإد أكل 
واحد إىل عإد أثغر واحد 

- تعظم كلما انتشر الفساد 
 تتداَظُم عليك املساؤولية مع ُكّل إساي 
يإترش، إيكاون كلإا انترش الإسااي كلإا 
مااذا؟ تداظإت املساؤولية عليإاا، وكلإا 
رأيإا الساوَء يف حياتإا، وكلإا رأيإا أنإسإا 
ال نستطيع أن نؤيي شيئاً.يف األخري، إما أن 
نرى املها  الصدبة ثدبة جداً، قد ال يصل 
إليهاا إال البدض، قاد ال يؤييها إال البدض، 
قاد ال يرتقي إىل أيائهاا إال البدض، وتكون 
مدظم األماة لالكة، يهلك الإاس يف الدنيا، 
ويقدماون عىل الله لالكل ياو  القيامة، 
ويهلكاوا بدخاول جهإام، نداوذ بالله من 

يخول جهإم.

* من نتائج تحملها 
- تنسف حالة الالمباالة 

لاي  الكريام  القارآن  يف  املساؤولية   
بالشاكل الذي تإسف حالة الالمباالة يجب 
أن نستشادر أن عليإاا أن نساتأنَف حياًة 
جديادة، وأن نقاول لزمن الالمبااالة، زمن 
الالإلتإا ، الالشادور بإسئولية: يجب أن 
يويل. ومهإا بادت القضية كبارية أمامك، 
يحاول ُكّل إنساان أن يإساف مان ذلإيته 

استثقال أي يشء.

دروس من معارك 
الرسول ألبطال الجيش 

واللجان الشعبية
- بعض الشدائد في المعارك تحصل من 

عند أنفسكم
 يف ]ساورة آل عإاران[ بداد أحداث ]أحاد[ حصل يف 
غزوة أحد شادائد، وحصل إيها ما جدال البدض يرتبك، 
ا  ماا جدل البدض يإظر أنه ملااذا أثابإا لذا اليء }أََوَلإَّ
أََثابَتُْكْم ُمِصيبٌَة َقاْد أََثبْتُْم ِمثَْليَْها ُقْلتُْم أَنَّى َلذَا ُقْل ُلَو 
ِمْن ِعإِْد أَنُْإِسُكْم{ )آل عإران: من اآلية 165( ولم قدلم 
يريادون يتجهاوا إىل الله! املحل مإه، لو السابب، يإكن 
نَاْي، يإكن..! يدإي يف واقع الحال أنت قد تكون تتدامل 
ماع الله عىل لاذا الإحو، ربإا ني، ربإاا لم يف، ربإا.. 

وإن لم تإطل أنت بهذه، سوء الظن.

- القيادة عامل رئيسي من أسباب النصر 
موضوع القياية تكون قضية لامة، قضية رئيساية 
يف موضاوع القتاال يف سابيل الله أنها قضياة لامة ويف 
ياو  بدر حقال انتصاراً كبارياً، وكرت شاوكة الكإر، 
وقريش خرجوا كإا قال الله عإهم: }بََطراً َوِرئَاَء الإَّاِس{ 
)األنإال: من اآلية 7ل(. يدإاي: غري مكرتثل بتلك القلة، 
وغاري مكرتثل برساول الله ومان مده، وعإدلام قوة، 
وعإدلم شاجاعة حصل مثلإا حصال }َإَهَزُموُلْم ِبِإذِْن 
اللَِّه{ )البقرة: من اآلياة 251(. القرآن الكريم لدى حتى 
إىل القيااية التاي يجب أن تكوَن لي القيااية لألمة كيف 
يجاب أن تكون، ومان أين تكاون، إدإدماا تتوإر لألمة 
لذه املقومات وإن كان شادباً واحداً، أو جزء من شدب، 

سيولونهم األيبار، وسيإهزمون من أما  وجولهم.
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قال »الزنادُ« الحرُّ
عبدالقوي محب الدين

َق���بِّ���ْل ُخ��ط��اه��م ،، ف��اخُل��ط��ى ه��ام��اُت
ث����راه����م ، ف���ال���ث���رى راي������اُت وال����ث����م 

س��ورًة بقلبَك  »ص��دق��وا«  مل��ن  وان��ح��ت 
م�����ن وح����ي����ه����ا ت���ت���ن���ف���ُس اآلي���������اُت

وارس���م ب��ه��ْم ف��ي ال����روِح آف��اق��اً ، فهم
وج���ه���اُت  ، ط����رائ����ٌق   .. ل��ل��ط��ام��ح��ني 

بهم   ،، أمانينا  أسمى  في  »نحن«  هم 
األوق����اُت للمشتهى  –ب��ن��ا-  ه��رع��ت 

ش��ّق��وا س��ف��وح ال��ل��ي��ل ، ح��ني ت��راك��م��ْت
-ب��رم��ال��ه��ا- »األْف�������واُق واألتْ����ح����اُت«

ف��ج��را خالدا ال��ن��ص��ُر  ف���الَح   ،، ش��ّق��وا 
وت���ك���ّش���ف���ت ل���ل���ع���ال���م »ال�������ق�������ّواُت«

م��ض��وا م���ن  إرادة  ال��ع��ظ��م��ى  ال���ق���وة 
وب����ه����ْم تُ���ش���ّك���ل ذات����ه����ا ال���غ���اي���اُت

ف�������إرادة »ال����ن����ّف����اِط« ح���ني ت��ك��ال��ب��ْت
ث�����ارْت ب��ن��ا –ف���ي وج��ه��ه��ا- ال�����الءاُت

ال� يبَق في  لم  لو   : احل��رُّ »ال��زن��اُد«  قال 
... ج���اء ب���ي م���ن م��ات��وا أح���ي���اِء ح������يٌّ

ي��ن��ح��ن��ي أن  أب������ى  ش����ع����ٌب  ل���ك���ن���ن���ا 
م���ي���ق���اُت ول���ل���ق���ا  مي���������وَت   أن  أو 

ق��ال��ْت ب��وارج��ه��م ..ف��أس��ك��ت��ه��ا ص��دى
األص����واُت ت��ت��وّق��ُد   ... ح��ك��وا  إن  م��ن 

ق���ال ال���رج���اُل ،، وك����لُّ ش��ب��ٍر ش��اه��ٌد
َق���بِّ���ْل ُخ��ط��اه��م ،، ف��اخُل��ط��ى ه��ام��اُت

من نشر الخوف حتى في بيوت اهلل؟
د. أسماء عبد الوهاب الشهاري  

اذلب أنت لكن.. اتُرك طإيل.. 
ندام لذا ما قالته زوجته و عيإالاا قد اغرورقتا بالدمع، إإظر إليها ِبحزن 
و ثإت و تسااءل يف نإسه، و ماذا عإي أال يُهإك أمري.. طأطأ رأسه  و أإلت 
ياد ولده الصغري الذي كان يف غاية الساداية كونه سايذلب مع أبيه و كان قد 
ارتادى أجإل مالبساه.. لكن والده خرج ُمرعاً و أغلل الباب و شالَّ طريقه، 
نظار الطإال إىل والدته نظارة عتب و لو  إهي السابب و لي مان مإدته من 
خروجاه املحباب مع أبيه ثم ركض عإهاا بديداً و أخذ يف الباكاء و قال لها: ِلَم 

إدلتي ذلك؟ أنا ال أُحبك!! 
ثإتت األ  إهي ال تدرف كيف ترشح البإها الصغري ملاذا إدلت ذلك.. 

كان األب يإاي يف الشاارع بخطوات متثاقلاة و بطيئة و كأناُه يف حرية.. 
و كأناه ال يدارف لل يُكإل طريقاه أ  ال، إتارة يلتإت إىل مإزلاه و كأنه يهم 
بالدوية و تارة يُبطأ يف مشايه، و نإساه ترصخ ِبداخِله : ما الذي يحدث يل أو 

ما الذي يحُدث مدي؟ 
إجأًة.. لم يدرف إال و قد انحرف يف السري عن املكان الذي كان يقصده و قلبه 
يدترص أملاً إهو أحبَّ األماكن إىل قلبه  وارتباطه  به كارتباط الروح بالجسد، 
تألم كثرياً و لم يدرف لل يداتب نإساه أ  يرثى لحالها، لكإه رإع يديه إىل 
الساإاء و قال: ربِّ أنت تدلم أن بيتك لو أحبُّ األماكن إيلّ و أني ما قد تخلإت 
عإاه إال لدذٍر قوي و أني ألحاب أن أقف بل يديك إيه و ال أقطده حتى تإقِطع 
أنإاايس و أن طإايل و أليل قد أوكلت أمرلم إليك و أنات أرحم الراحإل، لكن  
يل ييإااً لام أقِضِه بدد.. ثم ذرإات عيإاه الدمع رغإاً عإه.. و لو يشاكو حالُه 

ِلربِه.... 
يا َلُه من موقف.. لم أعد أعرف لل ألو  لذا الرجل أ  ألتِإس َلُه الدذر.. 

آٍه.. آه.. و لل يُدقل أن أكثر األماكن أمإاً من كان يُلتَإس لألمان و انطإئإان 
قد باَت مدعاًة للخوف و القلل، كيف لإا أن نصدِّق أن أكثر األماكن جإاالً و أمإاً 
مان قصدُه اليو  إكأنَاه يخطو إىل أجلِّه أو أنها ساتكون آخر ثالة يصليها يف 
حياته، و ما لو شدور تلك األ  أو الزوجة أو األخت.. لل تإظر إليه ولو يذلب 

بصإت أ  تإإدُه من بيت الله؟ 
و لال عاىل من يذلب للصالة يف املساجد أن يرتَُك وثيته و ياويع ألله قبل 
ذلاباه ألياء الإريضة إقد تكاون آخر إريضة يؤييها.. ما أكثر األسائلة و ما 

أثدب انجابة.. ما أثدبها.. 
أ  لال نقول وياعاً أيّتُها املئذنة و وياعاً يا أعظم األماكن ألنإساإا و أقربها 

أِلرواحإا.. و لل يُدَقل ذلك و لل نُدطي األعداء ما يتإإون!! 
و لكن ما نستطيع قوله تباً ِلُكلِّ الحإقى الذين يسدون أن يطإئوا نور الله 

و اللُه ُمتُِّم نوره ولو كره الكاإرون.

النازحة سلمى!

د. أشرف الكبسي
عينان واسعتان ، تغادران يف ذهول مرتجف ، ألفة المكان الذي كان.. 

لعله�ا المرة األخيرة التي ترى فيها )س�لمى( ، بس�نواتها الس�بع ، دفء البيت 
وبهجة اللعب المطمنئ يف مزارع الرمان..

إنها الواحدة بعد منتصف الليل ، وهل ينتصف الليل يف صعدة.؟
كان القص�ف عنيفاً ، ينير وهج�ه األحمر وغضبه الرم�ادي ، ذعر بيوت الطين 
وعتمة الشارع ، فرتسم عىل األسفلت مالمح )عسيري( وأشباح الفارين.. العرشات 
يحملون ما تبقى من األحالم يف جفون صغارهم المغمضة ، ويهرولون بال وجهة..

يف اليوم التايل أرشقت الشمس.. يا للغرابة !
- هيا صبوح.. قالت أم سلمى بصوت متهدج أشبه بحرشجة..

فتحت سلمى عينيها ببطء وكأنها تخىش ترسب الصور ، وضياع الذاكرة.
كان�ت المدرس�ة الريفية ، الواقعة عىل الطريق إىل صنع�اء ، تزدحم بالنازحين ، 

ولسبب ما ، منح القدر سلمى وأرستها مزايا اإلقامة يف الفصل 2ج..
ال يشء يجيد بعثرة الوجود كالحرب !

خالل أشهر ، تنقلت سلمى بين القرى والمدن ، وأنتقلت من مدرسة إىل أخرى ، 
حتى بلغت  الثانوية العامة ، دون أن َتكرُب ، وهنا كان الفصل 2ج.. ويف كل الفصول 
العابرة ، كانت ترسم عىل السبورة ، بيتاً طينياً ومزرعة رمان ، وتكتب ذات العبارة:

هل ينتصف الليل؟
أنا النازحة سلمى..

محمد السقاف
مإاذ بدء الخليقة وعدالة الله سابحانه يف خليإتاه عىل األرض كانت تجرى 
وإال انضبااط يقيل ال يختلاف وال يحيد ووإل ساإة كونياة متواترة يحدث 
إيها ساجال أزيل بال الخري والرش ال يتبدل وال يتأثر وإنإا يساتإر يف كر وإر 
كالشاإس والقإر وتداقب الليل مع الإهار , قد يختلف الزمان أو يتغري املكان 
وقاد يتبدل الجبابرة والظاملل لكن املؤكد غاية التأكيد أنه ال بد بإقياس ما أن 
يتشابه انإساي يف األرض وإلالك الحرث والإسل أو ربإا تكرر ذاتها الجريإة 
وتتطابل يف بدض أحداثها ثم يف نهاية املطاف تكون عاقبة الطغاة واملإسدين 

حتإا وخيإة وكارثية.
وملن يشاك إيإا سبل إإا عليه إال أن يدقل يف تاريخ البرشية مإذ خلل الله 

آي  عليه الساال  حسب ما وري 
يف القارآن الكريم وسايالحظ 
يف القصص أن للاه يف تإكيإه 
للطغاة حكإاة يالالتها بارزة 
ونهاياتهاا عاجلة حيث حدث 
ذلك يف مإاسابات عديدة أمهل 
الله إيها الجبابرة واملإسدين 
عاىل األرض لكإاه وعإد بلوغ 
الظلم مداه األقىص عىل عبايه 
ذلاك  يف  كان  املساتضدإل 
بارشى لهام وإعاالن بالزوال 
والإارص  والإارج  القرياب 

والتإكل.
إسابحانه ماا أعدلاه , اقتضت ساإته ومشايئته أن يتإكان الطغيان من 
أساباب األرض وحيإها يشدر الظاملون أنه ال توجد ثإة قوة كونية تضاليهم 
إيدعاون الربوبية ثم يتداملون ماع الإاس كأنهم انله لإالك يساتدجل الله 
زوالهم ورضبهم بيد انتقامه وساخطه أو بيد أوليائاه وعبايه الصالحل أويل 
قوة وبأس شاديد إيثبت ألولئاك الطغاة املغإلل ومن وااللام زيف أولامهم 
وعجزلام جإيدا وإعاقتهم أماا  قوة خالل الساإاوات واألرض مهإا بلغت 
عدتهم وعتايلم وتدداي جإدلم ومهإا اقتإوا أحدث األسلحة الجوية أو اللية 

والبحرية إال أنهم يف الداقبة لم األخرون ال محالة
الشاالد لإا لو أن الددوان السادويي الصهيوني الذي تكالب مدهم طغاة 
الدالم إيه نركاعإا لغري رب الداملل ليس األول من نوعه يف التاريخ وال الثاني 
والثالاث أو التاساع والدارش وإنإا اعتاداء مكرر بأيوات عرصياة وإيه تحد 

ثارخ لله وتجاوز لحدويه وحرماته.
 عادوان أقاد  علياه جبابارة الدالام وأغإيااؤه ساإكوا إيه يمااء إقراء 
ومساتضدإل وانتهكوا حرمة شدب بأكإله وكإا إدل الذين من قبلهم الذين 
علاو يف األرض وإسادوا إيها ولم أنإساهم أولئك الذين اقتاص املإتقم مإهم 
بياده كقو  نوح ولوط وعاي وثإوي أو من جدل نهايتهم وجإويلم بيد أوليائه 
وعباايه الصالحال كالإإاروي وإرعون وجالاوت وقو  تباع وأثحاب غزوة 

األحزاب ... إلخ.
حتاى أولئك الذيان تبالوا بقادر ما توثلوا لاه من علو  األرض ساواء يف 
الساحر والطب أو الشادر وغريه كانت ساإة الله تقيض بإرسال من يخزيهم 
ويريهم ضآلتهم وحقارتهم أما  علإه وملكه الذي وسع السإاوات واألرض.
واملدإاى من لذا أن مان يتبالى ويتبخارت عىل خالقه ويساتضدف خلقه 
إذلاك ماؤرش إيجاباي لتاري 
حكإة الله وساإته إيه والتي 
تحكام عليه بالازوال الداجل 
ومصاريه يائإا مصري األقوا  
التاي للكت مان قبل ببطش 
القاوي الدزيز الاذي ال يإهل 
الظاملل كثريا عىل األرض إإا 
إن يظإاوا أنهم بلغوا أساباب 
إال وكان  الساإاوات واألرض 
يف ذلاك اساتإزازا لقادرة الله 
وطيهام  بساحقهم  وأماره 
مان الوجاوي أو رضااه ومإه 
عىل املساتضدإل من جإده وتإكيإهم يف األرض إىل ما يشااء أو إىل أن يتإكن 
الشيطان ثانية ويلهيهم بالدنيا وملذاتها لإالك يسلط الله عليهم رشار خلقه 

من جديد ولكذا يواليك.
ولكاذا أيضا ساتكون عاقبة لاذا الددوان الظلو  عىل باليناا حيث ووإقا 
لذات السإة انلهية إإن نهاية لؤالء الجبابرة وشيكة وستكون بإذن الله عىل 
يد أنصاره أويل البأس الشاديد ليثبت مالك امللك مجديا لخلقه أنه القالر إوق 
عباايه وأنه عىل كل يشء قدير وأن إراعإة لذا الدرص آل سادوي ومن ورائهم 
أمرياكا وإرسائيل وجإيع أوليائهم لالكون بيد جإد الله الغالبل وكإا للكت 
القرون األوىل ولن تإإدهم حيإها شاياطيإهم وأساطيلهم ومخزونهم الإإطي 
وعلومهم التي مكإهم الله مإها إسخرولا يف الكل والخيالء والإساي وإلالك 
الحرث والإسل وإباية الشدوب واستضداإها إلله األمر من قبل ومن بدد ولو 

أحكم الحاكإل.

ال عدوان إال على الظالمين

درب الهدى
 مطهر زيد الذاري

النغماِت وحلو  السجع  أيِقظ 
 واسكب األحلان في سمع احلياِة 

إّنا  ما اخلطب  تسل  وتغّنى ال 
عازمون السير في ركب األُباة 

إلينا ص����ارت  ع��ل��وي��ة  ن��ف��ح��ٌة 
العثرات  بطيِّ  ال��ع��زم  تبعث   

زماناً  دارت  فتيٍة  من  صحوةٌ 
بالتقاة  أك��رم  احل��ق  دار  حيث 

تهاوت  منها  م��ح��م��ودة  وث��ب��ٌة 
الشناة  وأع��الم  اليأس  أجن��م 

قادها )ابن البدر( من ذا غيره 
الشتات  ملّ���ام  ال��ن��ي��ات  ص���ادق 

اصطفاك الله يا سبط الهدى
 لم تقم فينا بفعل السانحات 

يا)أبا جبريل( في درب الهدى 
عالي الرايات سر فالنصر آِت      
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شارل أبي نادر *
يف بدايات الحرب عاىل اليإن، عإدما كانت وحدات الجيش اليإإي 
واللجان الشادبية وأنصار الله تإإذ عإليات عىل الحدوي السادويية 
اليإإياة يف ُكّل مان محاإظاات نجاران وعساري وجيازان، وحياث 
كانات تإجاح يف الدخول إىل مواقع عساكرية سادويية وتدمر آليات 
وتحصيإات لذه املواقاع وتدإد إىل أرِس بدض جإويلا الذين تأخروا 
يف الإرار تاركل أسالحتهم املتطورة، كان مساؤولو األمن الدسكري 
السدويي يجهدون لإرض تدتيم كامل عىل لذه الدإليات الدسكرية 
عال التغايض عن االشاارة لذلك إعالمياً ومن خاالل مصايرة جإيع 
األجهازة الالقطة والهواتف الخلوية من كاإة مواقع ومراكز الجيش 

السدويي عىل لذه الجبهات الحدويية. 
بدد أن توزعت املدارك الحقاً عىل كامل محيط الجغراإيا اليإإية، 
وماا راإال ذلك من عإلياات سايطرة متبايلة بدءا مان املحاإظات 
الجإوبياة يف اليإان وامتاداياً إىل الداخل وساطاً يف تداز ورشقاً عىل 
محااور ماأرب امللتهباة أو غرباً عىل البحار األحإر بل بااب املإدب 
حتى الحديدة ماروراً بإديإة ومرإأ املخا االسارتاتيجي، كان انعال  
السادويي وانعال  الرييف املدعو  مإه يشاري وبشكل يائم إىل تقد  
الوحادات املدعومة من قبلاه والتي تتوزع بل مسالحي القاعدة أو 
ياعش ومسالحي الإار لايي وجإاعة االثالح ومجإوعات الحراك 
الجإوباي، ليتبال الحقاً ومن خالل وساائل انعاال  املحلية واألإال  
املصاورة من قبال انعاال  الحربي اليإإاي الاذي كان الإاقل األمل 
لصاورة امليدان الصحيحة أن لذا التقد  لو غري ثحيح وأن الجيش 
اليإإي وأنصار الله واللجان الشادبية يسايطرون عىل أغلب مإاطل 
االشاتباك ويتقدماون عىل أكثر مان محور مع بدض االساتثإاءات، 
ليداوي انعال  السادويي ومان يدور يف إلكاه ويف إضائه املساإو  
باألضاليال واألكاذيب إىل تغطية واخإااء الحقائل والوقائع امليدانية 

عىل األرض. 
الحقا، ثّددت املإلكُة مان حربها انعالمية عىل انعال  املإالض 
لرؤيتها ولإظرتها يف امليدان وذلك بدد التقد  الالإت لوحدات الجيش 
واللجان الشادبية وأنصار االله يف الداخل اليإإي وعىل كامل الرشيط 
الحادويي مع املإلكة املإتد من نجران رشقاً مروراً بدساري وساطاً 
وحتاى جيازان غربااً، وأيضاً بداد سايطرتهم عىل عارشات املراكز 
واملواقع الحدويية املحصإاة، وذلك تإإيذاً للخطوات األوىل التإهيدية 
من مرحلة الخيارات االسارتاتيجية التي قرر قاية أنصار الله اللجوء 
اليها بإواجهة الددوان السدويي املكشوف عىل ارض وشدب اليإن. 
لاذا التصدياد من املإلكاة يف حربها عاىل انعال  ظهار بتضييل 
الخإاق أكثر عىل الوساائل انعالمية والإضائياات الدربية املإالضة 
لسياساتها التضليلياة، من خالل الضغط عاىل رشكات البث والإقل 
الإضائي ومإها »عرب ساات« التي تإتلك السادويية نسابة كبرية 
من اسهإها، وذلك بإنزال أو بإخراج وحجب وسائل إعالمية ناشطة 
ومدروإة بإوضوعيتهاا وبتخصصها لإقل الحقيقة كإا لي ومإها 
القإاتاان الإضائيتاان املياييان أوالً، واملإار الإضائياة باألمس عن 
أقإار الرشكة للبث الإضائي بشاكل مخالف للدقوي والقانون إضالً 
عان حرية انعاال ، وعإدت إىل حارص تركيزلاا وامكانياتها املايية 
الضخإاة عىل كيإياة مواجهة الحقائال وطإساها والتي أثبحت 
واضحاة ويامغاة لكامل الارأي الدا  السادويي واليإإاي والدربي 
والادويل، وذلك بدل أن ترّكاز عىل ايجاي طريقة للدإااع عن مراكزلا 
الحدويياة التاي تساقط تباعااً، حيث بادأ الجيش اليإإاي واللجان 
الشادبية وأنصاار اللاه وتإإياذاً للإرحلاة املتقدمة مان الخيارات 
االسارتاتيجية تثبيات وحداتهام يف لذه املواقاع واملراكاز الحدويية 
السدويية انطالقاً من نقاط االرتكاز التي خلقولا يف الوسط الرشقي 
للحدوي بدد سايطرتهم عىل جبل »الرشإاة« املتحكم بالإار وبالإظر 
عاىل نجران كالى مادن الجإاوب السادويية، ويف الربوعاة املديإة 
الحيوية يف محاإظة عساري ويف محيطها شاإاالً وجإوباً، ويف جيزان 
عال التحكم والسايطرة عاىل مديإة الخوباة وامتادايا جإوبا حتى 
موقاع الطوال املرشف عىل املثلث االسارتاتيجي بال الحدوي اليإإية 

والسدويية والبحر األحإر غرباً. 
يف الحقيقاة، لان تساتطيع املإلكاة الذلااب بديادا يف موضوع 
إخإااء الحقائل امليدانية والدساكرية عاىل االرض يف كاإة الجبهات 
أو السااحات انقليإية والدساكرية التي تتدخل إيهاا من اليإن إىل 
ساوريا والدراق وامتداياً إىل شاإال اإريقيا وخصوثاً يف تونس ويف 
سايإاء املرصية، ولذه الحقائل تظهر وساتظهر تباعاً من خالل ما 
تظهاره وتثبته لذه الوقائع امليدانية التي تإرض نإساها بشاكل ال 
يحإل الكذب أو التأويل، عىل الرغم من سياساة الضغوط املإروضة 
عاىل رشكات ووساائل انعاال  والباث الإضائي، وحياث أن لزيإة 
مرشوعهاا غري املتاوازن وغري الدايل عاىل لذه السااحات املذكورة 
أثبحت قاب قوسال، لم يتبل لها إال االعرتاف بهذه الهزيإة وإعالن 
انساحابها من لذه امليايين التي أيخلت نإساها يف مستإقداتها بدد 
أن تم اساتدراجها مان قبل الغارب الطامع باموالهاا وثرواتها التي 
تُساتإزف يف مجاالت عادة من رشاء االسالحة البالظاة الثإن يون 
جادوى أو إدالياة، إىل تإويل االرلااب والحركات املتطرإاة، ثم كّم 
األإواه ورشاء انعال  املرتهن، كإا وعليها البحث عن طريقة تسيطر 
إيهاا عىل لاذه الرغبات أو الإازوات الغريبة املريضة لادى حكامها 

الذين يترصإون وكأنهم ما زالوا يديشون يف القرون الوسطى.

* عميد متقاعد- العهد اإلخباري

آخر أسلحة المملكة قبل 
اإلعالن عن هزيمتها

 متابعات فلسطينية 

االستخبارات العسكرية لالحتالل: لن نستطيع وضع حد للعمليات الفلسطينية 
رّجاح رئيس شادبة األبحااث يف جهاز االساتخبارات 
الدساكرية لالحتالل، اللواء يدكوف عإيدرور، اساتإرار 
موجة الدإليات الإلساطيإية وإخإاق سلطات االحتالل 
يف وضاع حد لهاا، وذلك بدد مرور أكثر من شاهرين عىل 

اندالعها. 
وشادي يدكاوف عاىل رضورة عاد  إثادار قوانال 
وترشيدات تستهدف جإيع الإلسطيإيل؛ ألن ذلك كإيل 
بتوسيع رقدة املشاركل يف موجة الهجإات، مؤكداً أَيضاً 
رإضاه لدعوات تإإيذ عإلية عساكرية كبارية يف الضإة 

الغربية عىل غرار »السور الواقي« يف الدا  2002. 
وحاّذر مان مخاطر مإاع الدإاال الإلساطيإيل من 
يخاول »إرسائيل« للدإل، مدتلاً أن تطبيل ذلك سايكون 
كإياال بإيخاال أعداي كبارية مإهام إىل عجلاة الدإليات 

الإلسطيإية. 
ويف ورقاة بحثية نرشلاا مركز »بيغن – الساايات«، 
خلاص يدكوف إىل أنه ليسات لإااك طريقة ملإاع تإإيذ 
عإلياات يقو  بهاا أإراي يقررون يف الصبااح قتل اليهوي 
ويإإذون عإلياتهم يف الظهرية، يف ظل جو عا  إلسطيإي 
يشاجع عاىل القيا  بذلاك، يون وجاوي جسام تإظيإي 

يخطط ويدإع ملثل لذه الدإليات. 
ويف ساياق متصال، قاد  رئيس »املوسااي« الساابل، 
شإتاي شاإيت، ورقة بحثية أخرى لا«مدهد السياسات 
الدولياة ملحاربة انرلااب«، طالب مان خاللها برضورة 
أن تإكار السالطات »انرسائيلياة« »خاارج الصإدوق«، 
للتكيّف مع الوضع القائم يف مإطقة الرشق األوسط التي 
تديش حالة من الإوىض غري املسبوقة، عىل حد تدبريه. 
وأضاف شاإيت، أنه يتوجب عىل »إرسائيل« الدإل عىل 
إقامة يولة إلساطيإية مإزوعة السالح استإاياً للإبايرة 

الدربية لدا  2002، ولو ما سايأخذ بدل االعتبار إيجاي 
حل ملشكلة قطاع غزة. 

وتابع: »خالل ذلك سيُدإل عىل توإري حلول اقتصايية 
عاىل غرار خطاة مارشاال لتطويار أوروبا بداد الحرب 

الداملياة الثانياة، وبتإويال مان الادول الدربياة الغإية 
والوالياات املتحدة ويول أخرى يف الدالم، مإا قد يساإح 
بإحداث مرونة يف مواقف حركة حإاس التي تسيطر عىل 

غزة«.

العدو يقر المشروع التهويدي الرابع عشر في محيط األقصى  

أقرت ما تسإى »لجإة البإاء والتإظيم 
اللوائية يف القدس املحتلة«، بإاء مرشوع 
تهويدي موسع يف ساحة اللاق باملسجد 
األقىص، متوجة ساإوات مان الدإل من 
مختلاف الجهاات »انرسائيلياة« ننجاز 
املرشوع التهويدي الرابع عرش يف محيط 

األقىص. 
البإاء -سايتم حسب الخطة املقررة- 
مربداة،  أمتاار   1505 مساطح  عاىل 
بانضاإاة إىل إقاماة مإطار عىل ساقف 
املبإاى، كإاا سايضم املارشوع مركازاً 

تدليإياً ومتحإاً. 
وأوضاح الخباري يف شاؤون القادس 
جإال عإرو، السبت الإائت، أن سلطات 

الدادو بدأت الدإل عىل املرشوع مإذ عدة 
ساإوات، ويف الدامال األخرييان تحديداً 
تام تقديإه ملا تساإى بلجإة »التخطيط 

والبإاء« مرتل، إال أن اللجإة كانت تطلب 
تددياالت علياه، يف ظال وجاوي مواإقة 
مبدئياة، لكن ماع بدض الارشوط التي 

تكارس بها سالطة الددو سايايتها عىل 
املديإة. 

وباّل عإارو، أن املرشوع بادأ بزرع 
أعإدة بطول ا1 مارتاً يف باطن األرض، 
وأن األساساات والبإياة التحتية، تؤكد 
أناه سايكون مرشوعاً ضخإاً سايضم 
وقاعاات  ومتاحاف  عارض  قاعاات 
للساائحل باكل اللغاات، ومدروضات 
مزيإة ستقد  عىل أنها من عهد الهيكل 

األول والثاني. 
خرائاط  املارشوع  سايتضإن  كإاا 
شاملة ومخإراً لرشطة الددو، بانضاإة 
ملراإال يزعام الدادو أنها تداوي للهيكل 

الثالث املزعو .

إصابة جنديين صهيونيين 
بدهس وآخر بطعن في عمليتين 

بطوليتين استشهد منفذاهما

استشاهد الشااب الإلساطيإي عبُدالرحإن 
مجيد )26عاماً( الجإدة، برثاص قوات الددو 
بدد تإإيذه عإلية طدن غرب مديإة را  الله. 

وقالات مصاير علياة: إن جإديااً ثهيونياً 
أثياب بدادة طدإاات يف مإطقاة الرقباة عىل 

مداخل قرية »عابوي« غرب را  الله. 
وأشاارت املصااير أن قاوات الدادو قامات 
بإطاالق الإار نحو مإإاذ الدإلية، مإاا أيى إىل 

استشاهايه عىل الإور، كإا أكدت وزارة الصحة 
الإلسطيإية استشاهايه. واستشهد إلسطيإي 
وأثيب عادي من الجإاوي الصهايإاة، الجإدة، 
يف عإلياة يلس بطولية عىل مدخل بلدة سالواي 

رشق را  الله وسط الضإة املحتلة. 
وأإاي شاهوي عيان، أن »شااباً يقوي مركبته 
يلاس عدياً من جإاوي الددو يف املاكان، قبل أن 
يتم إطالق الإار عليه واستشهايه عىل الإور«. 

شهيدان برصاص العدو في الخليل
استشاهد شاابٌّ وإتاى يف مديإاة الخليال، ليلة السابت، بإاريان جإاوي الددو 

الصهيوني، وذلك بذريدة محاولتهإا تإإيذ عإلية طدن. 
وأكدت مصاير إلساطيإية، استشاهاي الشااب طالر إيصل إإون )19 عاماً(، 

وابن عإه الإتى إيصل عبد املإدم إإون )15 عاماً(. 
وذكارت مصاير »إرسائيلياة« أن جإدياً قد أثيب الليلاة املاضية يف »تل رميدة« 

بالخليل جراء تدرضه لدإلية طدن، وأن جإوي الددو أطلقا الإار عىل الشابل.
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»إسرائيل« تقر ألول مرة: نعمل في سوريا من حين آلخر لمنع 
تحولها إلى جبهة ضدنا ويمكننا تدمير األقصى لو أردنا

زعيم صهيوني: لنــُقم حلفًا كالناتو بين »إسرائيل« ودول الخليج ومصر! 

  - وكاالت: 
أقار رئياُس وزراء الدادو الصهيوناي، بإيامل 
نتإيالاو، بتإإياذ جياش االحتالل عإلياات ياخل 

سوريا. 
ولاذه لي املرة األوىل التي يدرتُف إيها رساإياً 
بشان الجياش الصهيوناي، بإاا يف ذلاك مقاتالته 
الدسكرية، لجإات بانتظا  عىل ألداف يف سوريا. 
ترصيحاُت نتإيالو جاءت خالل مؤتإر الجليل 
الذي ُعقد يف مديإة عكا املحتلة، مإتصف األسابوع 
الإائات، حيث قال: »إنإا ندإل يف ساوريا من حل 
إىل آخر ملإع تحول ساوريا إىل جبهة ضد إرسائيل.. 
نحن ندإل ضد جبهة إرلابية إضاإية تحاول إيران 
إنشااَءلا يف الجاوالن، ونإإع خاثة نقل أسالحة 

إتاكة من سوريا إىل لبإان وسإستإر بذلك«. 
 من ناحياة أخرى قال رئيس حكومة االحتالل، 
أما  حزبه الليكوي، إن »إرسائيل« يإكإها بسهولة 
تدمري املسجد األقىص يف القدس، ولكإها تختار عد  
القياا  بهذا ألنه يتدارض مع املبايئ انرسائيلية.« 

عىل حد زعإه. 
وأضاف بحساب موقع »تايإاز أوف إرسائيل«، 
أناه »يف حال أريناا تدمري األقىص، لان يتطلب لذا 

مجهوياً كبرياً«.
بهاذه  نتإيالاو  أيىل  إقاد  املوقاع  ووإال 
الترصيحات أما  أعضاء الكإيسات من حزبه يو  
األربدااء املاايض، يف تساجيل بثته إذاعاة الجيش 

انرسائييل بدد ظهر الخإيس.
ولإات املوقاع إىل أناه تام ترياب ترصيحات 
نتإيالو من جلسة مغلقة شدي إيها رئيس الوزراء 

عىل رضورة عد  تريب ترصيحاته. 

  - وكاالت: 
بدعوة مان الجإدية الدامة التحااي الجإديات 
اليهويياة يف الواليات املتحدة األمريكية، ألقى زعيم 
املدارضاة »انرسائيلياة« )املدساكر الصهيوناي( 
إساحاق لريتساوغ كلإة يف واشاإطن يعاا إيها 
نقاماة حلاف »إرسائيايل« ماع يول »االعتادال« 

الدربية شبيه بحلف »الإاتو«. 
وقال لريتساوغ يف ظل »ثداوي تإظيم الدولة 
انساالمية وتهدياد إيران الإووي« ال باد من الدإل 
ماع »مارص واألرين ويول الخلياج وغريلاا للحد 
من توساع القاوة انيرانياة، والتغلب عاىل تإظيم 
»الدولاة انساالمية«، وتساهيل تباايل املدلومات 
االساتخباراتية، ويإع انرسائيليل والإلسطيإيل 

من جديد إىل طاولة املإاوضات«.
وقال لرتساوغ أما  مجإوعاة من الصحإيل 
يو  األربداء بوالية مانهاتن، يف لقاء نظإه »مإتدى 
السياساة انرسائيلياة«: “لإااك إرثاة إريدة يف 
لذه املإطقة، لوجوي تقاارب يف املصالح بل الدول 
الدربياة املدتدلة التاي تحيط بإاا – البدض مإهم 
جريانإاا املبارشيان، مثل مارص واألرين، إىل جانب 
يول مثل املغرب، واملإلكة الدربية السادويية، يول 
الخلياج وغريلام- الذين لديهم مصالح مشارتكة 
بإوجاب الحقيقة أنهم يارون ياعش مصدر خطر 

كبري ويرون يف إيران تهديدا كبريا حيث يتشااركون 
تلك املصلحة مع إرسائيل”. 

ورياً عاىل ساؤال عان »كيإياة إطاالق عإلية 
الساال « قال لريتسوغ »انه سايقو  اوال بتجإيد 
البإاء يف املساتوطإات خاارج الكتل االساتيطانية 
الكالى والتاي تتوقع إرسائيال االحتإااظ بها يف 
إطاار اتإااق الوضاع الإهائي، مإتقاال للتحدث يف 
اللملان الإلساطيإي يف را  الله نثبات أن الجانبل 

“يإهإان آال  بدضهإا البدض«.
وأكاد عاىل رضورة أن يكاون »لإااك اعارتاٌف 

متباايٌل مان الادول القومياة ببدضهإاا البدض 

والقيا  برتتيباات أمإية ثارمة عىل كال الجانبل. 

يشاإل ذلك، حإاظ إرسائيل عىل غور األرين كإإر 

أمإي«. 

ومان بااب املإارقاة، عاىل الرغام مان وثإه 

لإتإيالاو كإن يإتقار تإاماً لرؤية أمل بالإسابة 

نرسائيال، قاال لرتساوغ أناه لان يساتبدد يعم 

نتإيالاو إذا قد  رئياس الوزراء مقرتحاا “لتغيري 

تأريخي” يف املإطقة.

األزهر عن الدواعش: بغاة مــُحاِربون هلل 
ورسوله ومفسدون في األرض يجب قتالهم

  - وكاالت: 
 قال وكيُل األزلر، عباس شومان: إن موضوع 
تكإري )ياعش( “أخذ أكثر من حقه”، مإولاً بأن 
“شايخ األزلار أحإد الطياب كالُمه عن املساألة 
واضاح، كإا تحدثات أنا أَيضاً إيها ماراراً”، وإل 

تدبريه.
ويف اتصال لاتإاي مع وكالة )آكي( انيطالية 
لألنباء اكتإى بالقول “ال نإلك جديداً يف املسألة”، 

عىل حد قوله
وكان املوضاوع قد عاي إىل الواجهة مرة أخرى 
بددما رإض شيخ األزلر مجدياً يف لقاء مع طالب 
جامداة القالارة الثالثاء املايض تكإاري التإظيم 
انجرامي، وقال إنه “لكي تكّإر شاخصاً يجُب أن 
يخرج من انيإان ويإكار انيإان باملالئكة وكتب 
الله من التوراة واننجيل والقرآن”، وإل تدبريه.

ويف توضياح مان مشايخة األزلار، الخإيس، 
بشاأن ما قالات بأنه “اقتطاع بداض املواقع انلكرتونية لاري انما  األكل عىل ساؤال عن موقف 
األزلار مان تكإري ياعش”، أوضحت أن الطياب “بَلَّ ِمراراً أنَّ ياعش بغاٌة ُمحاِربون لله ورساوله 
ومإسادون يف األرض، يجب عىل ُوالة األمر قتالهم ويحرلم وتخليص الدالم من رشورلم، وحكم 

الرشع إيهم محدٌي يف القرآن الكريم«.

تركيا و«إسرائيل« 
اتفقتا على رفع التمثيل 

الدبلوماسي بينهما!!
  - متابعات: 

أعلن نائُب املدير الداا  لوزارة الخارجية 
يف حكوماة الددو آإيف شاريؤون، الجإدة، 
أن »إرسائيل وتركيا اتإقتا عىل رإع التإثيل 
القائام  مساتوى  إىل  بيإهإاا  الدبلوماايس 
باألعإاال، بدد أن تم تخإيضه إىل مساتوى 
ساكرتري ثاان يف أعقاب أحاداث مرمرة قبل 

خإسة أعوا  ونصف الدا «. 
وقال شريؤون حساب ما نقلت »انذاعة 
انرسائيلياة«، إن »لإااك رغباًة قوياًة لدى 
رشائح مختلإة من الشادب الرتكي يف إعاية 
الدالقاات ماع إرسائيال إىل ساابل عهدلا، 
وخاثة يف القطاعل السياحي االقتصايي«. 
يُشاار إىل أن الدالقاات بال كياان الددو 
الصهيوناي وتركيا قد توترت بشادة، عقب 
قياا  قوات خاثاة من الدادو بالصدوي إىل 
ساإيإة مرمرة يف شاهر آيار عا  2010، ما 

اسإر عن استشهاي تسدة اتراك.

وزيرة تونسية تعلن رسميًا: 
700 تونسية تمارس 

»الجهاد« في سوريا!! 
  - متابعات: 

كشاإت وزيرة املرأة التونساية، سإرية 
مرعي، الجإدة، أن 700 تونسية قد التحقن 

بجإاعات مسلحة يف سوريا.
وبحساب »ميدل ايسات أونالين«، قالت 
»الاذي الحظإااه  اللملاان:  أماا   الوزيارة 
تإامي ظالرة انرلاب واستقطاب األطإال 
واملرأة.. ثإة 700 امرأة تونسية موجويات يف 
سوريا اليو «، لكإها لم تقد  أية توضيحات 
عن تأريخ خروجهن مان تونس والتحاقهن 

بالجإاعات املتطرإة يف سوريا.
وأضاإت مرعي: »يجب أن نواجه ظالرة 
توسايع الحاضإاة الشادبية لإلرلابيل« يف 
تونس، الإتة إىل أن سجون البالي تضم نساًء 
يالحقهان القضاء بإوجاب قانون مكاإحة 

انرلاب من يون تحديد أعدايلن.
وأوضحات الوزيارة التونساية أن رئيس 
الحكوماة الحبياب الصيد طلاب من أعضاء 
حكومته »تقديم خطة ُكّل يف مجاله ملقاومة 

انرلاب«.
ولذه لي أول مرة يدطي إيها مساؤول 
عادي  حاول  إحصااءات  توناي  حكوماي 
بتإظيإاات  التحقان  اللواتاي  التونسايات 

مسلحة متطرإة يف الخارج.

داعش يتبنى رسميًا 
هجوم كاليفورنيا وتشفين 

عقل الخلية المدبر 
  - متابعات:

 تبإاى ياعاش عن طريال “وكالاة أنباء 
أعإااق” التابداة لاه الهجو  الدماوي الذي 
يف  املداقال  ملسااعدة  مركازاً  اساتهدف 

كاليإورنيا مؤخراً.
وقالت أعإاق: إن الهجو  كان من تإإيذ 
“مؤيدين اثإل” للتإظيم يف الواليات املتحدة، 
وذلك بدد أيا  من إعالن واشاإطن أن “البالي 
يف مأمن من لجإات إرلابية كلى” وإل ما 

أوريت ثحيإة “ايل تإبو” انيطالية. 
وأوضحت ثحيإة كوريريه يي ال سريا، 
انيطالياة أن املحققال يتجهاون إىل اعتبار 
تشإل، زوجة ساياي رضوان إاروق، الدقل 
املدبار والقائد الحقيقاي للخلياة انرلابية 

الدائلية التي تشكلت يف كاليإورنيا.
وأكدت الصحيإة أن التحقيقات كشاإت 
وقاراءات  بإطالداات  تشاإل،  ارتبااط 
لشبكات إرلابية وإثدارات متشدية كثرية 
مثل مجلة القاعدة يف اليإن “انساباير” عن 
ثإاعاة القإابال بإواي مإزلية بسايطة، إىل 
جانب مراسالت يف حاجة إىل تأكيد بل الزوج 
وعإارص من تإظيم الشباب املوايل للقاعدة.

وقالات الصحيإاة إن املحققال ربطاوا 
بالجاماع  األثال،  الباكساتانية  تشاإل 
األحإار الشاهري، الاذي يُدتال مان أشاهر 
مداقال املتشاديين يف باكساتان، ماا جدل 
بدض الجهات تساارع إىل تأكيد أن تشاإل 
تزوجت سايد، يف إطار خطة مسبقة تقيض 
“باثطيااي أمريكي قابال للتحويل إىل ذئب 

مإإري الحقاً“.

هآرتس: نتنياهو التقى قادًة 
»عربًا« في باريس ال عالقات 

لبالدهم مع »إسرائيل«
  - متابعات: 

نقلات ثحيإاة »لآرتاس« عان رئيس 
وزراء الددو الصهيوناي، بإيامل نتانيالو، 
قوله إنه »التقى من وراء الكواليس يف مؤتإر 

املإاخ يف باريس عدياً من القاية الدرب«. 
الصحيإة الصهيونية ذكرت أن »نتيإالو 
أبلغ بدَض الصحاإيل أن قايًة عرباً توّجهوا 
إلياه وتحدثوا مداه وثاإحوه أماا  أنظار 
املشااركل ومإهام َمان ال تربطاه عالقاة 

بإرسائيل«. 
 وتابع نتإيالو وإال الصحيإة أن »أحد 
الزعإاء أبدى تقديَره للخطاب الذي ألقاه يف 

األمم املتحدة«.

مسؤول بالجامعة 
العربية يتهم دواًل 

كبرى بصناعة »داعش”
  - متابعات: 

قاال نائُب األمل الداا  لجامدة الدول 
الدربية، أحإد بن حيل: إن “بدض األجهزة 
والقاوى الكلى – يون تساإيتها- تدعم 
انرلاب”، مشرياً إىل أن بدض يول االتحاي 

األوروبي أثبحت تصّدر انرلاب.
وحاّذر بن حايل من “الطبداة الجديدة 
لإلرلااب”، مان ماا يساإى با”ياعش” 
وشابيهاتها الاذي يشاكل خطارا يالإاا 
ليس عاىل البلدان إقط بل عاىل الحضارة 

اننسانية برمتها – كإا قال-.
وقاال بن حيل: إن ظهور لاذا التإظيم 
واتسااع رقدة تواجاده بهاذه القوة ليس 
اعتباطياا متهإا بدض األجهازة والقوى 
الكالى باملساالإة يف إيجاايه وتقويته، 
ياعياا إىل رضورة تجإيف مإابع مثل لذه 
التإظيإات انرلابية بالوعي وحل األزمات 

والقضاء عىل الإقر والتطرف.
واتهام بن حيل يول شاإال املتوساط 
بالتقصري إيإا يتدلل بالتإسايل يف مجال 
املدلومات وعد  مساعدة الضإة الجإوبية 
للإتوساط، مضيإاا أن الادول األوروبية 
أثبحت مإتجة ومصدرة لإلرلاب، مشريا 

إىل الجهاييل األوروبيل يف سوريا.

ثلث األميركيين مع معاقبة »إسرائيل« 
ويرفضون تأثيرها على سياسة بالدهم

  - وكاالت: 
أظهار اساتطالٌع للارأي الدا  
املواطإال  ثلاث  مان  أكثاَر  أن 
األمريكيل يؤيدون إرَض عقوبات 
البإااء  بسابب  »إرسائيال«  عاىل 

االستيطاني يف الضإة املحتلة. 
املشااركل  مان   37% وقاال 
يف االساتطالع الاذي أجاراه مركز 
»بروجيإغاز« قبيل اندقاي »مؤتإر 
السابت،  انطلال  الاذي  ساابان« 
إنهم يؤيدون إارض عقوبات عىل 
»إرسائيال« كاري عىل مشااريدها 

االستيطانية يف الضإة املحتلة. 
و«مؤتإر سابان« يدقد سإوياً 
وتإظإاه  املتحادة  الوالياات  يف 
مؤسساة تابداة لرجال األعإاال 
األمريكاي – »انرسائيايل« حاييام 

سابان. 
 27% أن  االساتطالع  ويظهار 
مان املساتطلدل يؤيادون إرض 
عقوبات عىل »إرسائيل«، إيإا قال 
%10 إنهم يؤيدون إرض عقوبات 

شديدة أكثر. 
كإا يظهر االستطالع أن نسبة 

أوسااط  يف  للدقوباات  املؤيديان 
الديإقراطاي  للحازب  املؤيديان 

وثلت إىل %9ل. 
وقال %31 من الجإهور عامة 
إنهم يؤيادون بأن تكتإي الواليات 
املتحدة بإدارضة االساتيطان من 
خالل إعاالن مواقإهاا يون اتخاذ 
إجراءات عقابياة، إيإا قال 27% 
إن عىل الواليات املتحدة عد  القيا  

بأي ري عىل االستيطان. 
وقاال %31 إنهام يؤيدون حل 
الادول الواحدة، وقاال %35 إنهم 
يؤيادون حال الدولتال، إيإا قال 
إنهام يإضلاون »إرسائيل«   72%
كدولاة ييإقراطية بادالً عن يولة 
يهويية يف حال إشل حل الدولتل. 
وأعارب %66 أن عاىل أمرياكا 
اتخااذ »يور محاياد« يف الارصاع 
»انرسائييل« - الإلسطيإي، وأبدى 
للإوقف األمريكي  تأييدلام   30%
الاذي يإيال لصالاح »إرسائيال«، 
ألن  تأييدلام  إقاط   3% وأبادى 
تتخذ الواليات املتحدة موقإا يإيل 

لصالح املوقف الإلسطيإي. 
ويف ماا يتدلل بصادور قرار يف 
املجلاس األمان الادويل يإاص عىل 

الإلساطيإية«،  »الدولاة  إقاماة 
قاال %5ل إنهم يدتقادون أن عىل 
عان  االمتإااع  املتحادة  الوالياات 
التأيياد، إيإاا قاال %27 إن عىل 
باليلم أن تصاوت لصالح القرار، 
وقال %26 إن عليها استخدا  حل 

الإقض )إيتو(. 
وقال %26 إن موقف املرشحل 
للرئاساة مان »إرسائيال« يهإهم 
موقاف  إن   33% وقاال  جادا، 
املرشاحل من »إرسائيال« يهإهم 
بدرجة ما، وأعرب %26 أن املوقف 

ليس لاماً بالإسبة لهم. 
ويف ثإاوف املؤيديان للحازب 
الجإهوري، قاال %0ل إن املوقف 

من »إرسائيل« يهإهم جداً. 
ورياً عاىل ساؤال حاول مادى 
تأثري الحكوماة »انرسائيلية« عىل 
 37% أماريكا، قاال  السياساة يف 
بأنهم يدتقدون أن »إرسائيل« تؤثر 
أكثار مإا يإبغي، إيإاا قال %لل 
إن »إرسائيل« تؤثر بدرجة ما تأثرياً 
إيجابياً عاىل السياساة يف أمريكا. 
ويف ثإاوف الديإقراطيال قاال 
%9ل إن »إرسائيال« تؤثر بشاكل 

كبري عىل السياسة يف أمريكا.



خيارات ال بدائل؟
كلمــــــة أخـــــيرة 

عبدالرحمن األهنومي 

الصالُ  كان  مثلإاا 
توقيات  يف  االسارتاتيجي، 
متطلباات  أحاَد  ساابل، 
»حرب الدإاع املقدس« ضد 
الددوان، إاإن الذلاَب نحو 
االسارتاتيجية  الخياارات 
أحاُد املتطلبات األساساية؛ 
من أجال تحقيال االنتصار 

الحتإي عىل الددوان!
يف قراءة ساابقة أعقبت 
الثاورة  قائاد  خطااَب 
الداملاي  القادس  بإإاسابة 
تحديداً، حيإإا تحدث عن الخيارات االسارتاتيجية، تساءلت 
يا  إذا كان الصل االسارتاتيجي والدإل الدسكري الخاطُف أيَّ
إىل نارٍص يإإاي ولزيإة سادويية.. إاإىل أين يذلب السايُد 
القائاد بخياراتاه االسارتاتيجية، ما شاكُل الخياارات؟ وما 

مالمُح املإطقة يف ظل مراحلها وتطوراتها؟
 لام يإصح السايد عان نوعيِة الخياارات االسارتاتيجية 
حيإاذاك، ولكإه حسام نتائَجها مسابقاً، ولاي نتائُج تبدو 
حتإياًة يف ضاوء قراءتإا ملا انتجته مرحلتاا الحرب الدإاعية 
األوىل والثانية، ثم املرحلة التإهيدية للخيارات االسرتاتيجية.
لم ياأِت إعالُن الخيارات االسارتاتيجية عقاب الدوية من 
»جإياف1« كرية إدل عىل إشاله، بل كانات الخطوة التالية 
ملحطاة كان ال باد مان املارور مإها، ثام إن الإاارَق الزمإي 
بل إعالنها وتدشايإها قبل أيا  رماى بأكثر من إرثة أما  
الدادوان السادويي للخاروج من ورطتاه قبال أن يصَل إىل 
مرحلة تدشايإها عإلياً، ولربإا وّظف ذلك يف سابيل تشكيك 
اليإإيال بقياية الثاورة، لكإه لم يإدل ذلك، غاريَ مدرك أنه 
يُجرَجاُر نحو االنهياار الدراماتيكي الرياع.. إحتى الهدوء 
والطإأنيإة التي َكسات مالمح السيد عبدامللك الحوثي خالل 
خطابه عن الخيارات االسرتاتيجية كانت تي بأن الرجَل غريُ 
مستدجل يف برامجه وخططه رغم إيغال الددوان يف الجرائم، 
يف نإس الوقت ثقته املطلقة بأنها مرحلة سإصل إليها، كان 
واثقااً بإا لديه، ويادرك ما عليه الددوان مان غباء وحإاقة 

تقوُيه إىل الإهاية الحتإية. 
كإاا لو واضاٌح مان الدإليات الدساكرية التاي تإدرُج 
ضإن »املرحلة األوىل« إإنها عإلياٌت عساكرية تربك الددوان 
السادويي وتقاوُيه إىل االنهياار الريع، جاءت بداد تدّرج 
مرحايل يف إيارة املدركة الدساكرية، بدًء بامتصاص الرضبة 
ومشااغلة الددوان وإنهاكه، وثاوالً إىل مرحلة االنقضاض 
علياه واقتيايه ه نحاو االنهيار الدراماتيكاي الريع بإا ال 

يإكإه من استيداب الرضبات املتالحقة.
يطرح البداض إمكانية أن يتجَه املسااُر نحو مإاوضات 
سياساية مرتقباة يف جإيف، ولو محلٌّ يف ذلاك إذا كان أماَ  
نظا  غري الإظا  السادويي، لكإه يف حالته كإظا  شاإويل، 
ولاذا الإوُع من األنظإة تإتاُز بأنها )شاإولية( بإدإى أنها 
)كلٌّ( متإاساك يإتهي بها الحاُل أن تإإجاَر كالبالون إذا ما 
حدث إيه ثقٌب يترب ُكّل الهواء الداخيل بدون إبطاء، ولو يف 
علم السياساة يُدرف بقانون الديإإو، أي مجإوعة املكدبات 
التي تتإاَساُك باستإايلا إىل بدضها البدض إإذا أزيل مكدب 

واحد انهار ُكّل البإاء. ولكذا لو الإظا  السدويي.
انهارت خطوُط الدإاع األمامية للسادويية نتيجًة ألعإال 
ه  عساكرية تكتيكية، إإا الذي يإكن للسادويية أن تحرّضَ
ارتجاليااً ملواجهاة عإل اسارتاتيجي؟ وأما  قوة عساكرية 
مقتحإة تإلك من الُقدرة والحإكة واالحرتاف ما يإّكإها من 
إساقاط خط يإاعي مرتامي األطاراف، وانجهاز عليه برغم 

التحضريات السابقة؟
لطبيداة يف الإظاا  السادويي وبُإياة جيشاه، وطبيداة 
املدركاة والظروف التي تصاحبها لادى طرإيها، قد ال يكوُن 
ساقوُط السادويية واالجهاُز عليها مستبدداً كارتداي عكي 
النهيار خط الدإاع االمامي، إاألنظإُة الشإولية تإوُت بإدل 
الثقوب إجأًة، أما وقد ثارت حدوُيلا بال حإاية عساكرية، 
إإاي الحقيقة أنها ماتت وإن تأخر الإدي.. ولكم أن تتخيّلوا 
التداعيات االقتصايية والسياساية واألمإية نساقاط الجهة 

الجإوبية للإإلكة؟
ما يبقاي عىل الُحكم الشاإويل عىل قيد الحيااة لو األمل 
الاكاذب، ولاو ما تإدله السادويية مع نإساها أمااَ  لذه 
الحارب، وقد يإتهاي بها املطاُف كإا انتهى ماع نظا  أملانيا 

الرشقية بدد سقوط جدار برلل!.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل وخإيس

�ْع�بي هو ضرورة ومسئولية هو ضرورة حتمية ألنه كما قلت لضمان  التَحّرك الشَّ
الوجود لضمان االس���تقالل لضمان احلرية لضمان الكرامة، هذا هو احلد األدنى، 
يعني مما ينبغي احلفاظ عليه أو احلرص عليه وأيضاً تَحّرك سيس���تمر حتى ينعم 

�ْع�ب بثرواته وخيراته. هذا البلد باالستقالل واالستقرار وينعم هذا الشَّ
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 علي شرف المحطوري 
* يتإياز الدا  امليااليي الحايل بأن حلت يف بدايته مإاسابُة 
املولد الإبوي، وكذلك ستكون نهايتُه. ويإن الثورة السبتإلية 
أعطاى لتلاك املإاسابة قيإتها إجدلهاا مركزيًة إعالًء لشاأن 
رساول الله محإد ثىل الله عليه وآله وسلم، ومن خالله يطل 
اليإإيون من ساحة »كإال األخالق وتإا  الرسالة« عىل الدالم 

انسالمي واألإل اننساني.
ويف املقال الساابل تام التدريج عىل نضال الشادب اليإإي 
وأنه يتلخاص يف أمرين: )مرشوع وقضياة(. وتم تإصيل ذلك 
بالقاول إن املرشوع لو بإاء يولة قانون ذات ساياية وكرامة، 

والقضية لي إلسطل.
وبااللتإاات إىل املواجهاة القائإة بل اليإان وأعدائه يتبل 
تداظاُم شاأن اليإان، وارتإااع نسابة حضوره عاىل مختلف 
املساتويات، سياسايا وإعالمياا وإكريا وعساكريا بإا يدإي 
انخراطاً »بوعي وبصرية« يف الرصاع القائم حول لوية املإطقة، 

وأي مساار يإبغي لها أن تسلكه يف املستقبل املتوسط والبديد؟ وما شّد انتباه 
الدالام لو الجانب الدساكري لإاحية أي قدرات قتالية يإتلكها لذا الشادب 
أّللتاه للصإوي ُكّل لذه املدةأما  قوى اجتإدت عليه لتهزمه خالل أسابوعل 
إإذا به يقف يف وجهها تسادة أشهر! ومستإٌر يف الصإوي ألطول مدى مإكن 
إذا الدادوان ظال قائإا، ولو املرشاح حتى اآلن، إذ ال ماؤرشات توحي بقرب 
توقاف الدادوان، أو رإع الحصاار. وبإدرإاة طبيدة الددو إليس أساوأ من 

الهجإة عىل اليإن مثل اعتبارلا سحابة ثيف عإا قريب ستإقشع.!
إال السادويية يف واري أن ترتك اليإن يتدبّر حاله بإإساه، ألن ذلك بالإسبة 
لها لزيإة تأريخية ساوف تإدكس عليها ياخليا عىل شااكلة انإجار الرصاع 
الخإاي بال أجإحاة الحكم السادويي، وال اليإان يف واري أن يساتكل ثانية 

للسدويية باعتبار املواجهة مدها أسلم من االستكانة لها.
حتى وإن َقِبل اليإن بإخارج مديإة تتيح للسدويية أن تإسحب رويدا من 
املشهد اليإإي، إليس بإقدورلا أن ترتكه بشكل كامل، وإال كانت كإن يطلل 
الرثاثة عىل رأسه. واملتتبع لتصلبها الشديد إزاء الإظا  السوري وإرصارلا 
عىل إزاحة األسد من موقده بدد خإس سإوات من إشلها يف ذلك - رغم انددا  
الحادوي الجغراإياة بل الطرإل – يتبل لإا أنها بشاأن اليإن ساتكون أكثر 
مكابارة، وعإايا، واملدركة ساتظل مدهاا مإتوحة عىل مراحل زمإية ليسات 
التسادة أشاهر بالإظر إىل مجإل الرصاع إال مخاضا ملا لو قاي  لم تَِحن بدُد 

ساعُة واليته.
وقد يجد القارئ يف ما أقول إإراطاً يف التشاؤ ، ويأسا من أي حل، والجواب 
بأنه ليس تشااؤما وال يأساا، إإن حيث األمإيات، نتإإى اآلن 
تتوقاف الحرب، ويدم السالم والساال ، لكن من يقارأ لداووي 

مزامريه، أو كإا يقول املثل اليإإي: من يقرأ لدريج خّطها!
ويعونا نطرح إرضياة أن تتوثل أطراف الرصاع إىل حل – 
ولاو لن يكاون إال آنيا - لل أحد يدتقاد أن األعداء بدد تدمري 
اليإن سيرتكونه يديد بإاء ما تهّد  يون أي إعاقة أو عراقيل؟ 
من يدتقد ذلك عليه أن يجيب عىل ساؤال ملاذا إذن يمروا اليإن 

طاملا سيرتكونه يديد البإاء بكامل حريته وإرايته؟
إن تدماري اليإان لدٌف مقصاوي لذاته أوال، وثانياا نبقائه 
تحات السايطرة والحاجة الدائإاة للخارج خصوثاا بدد أن 
ظهر بثورة 21 سابتإل أنه يشل مسارا اساتقالليا متخلصا 
من قيوي » التبدياة والإقر واملهانة« وتلك قيوي لم تكن ذاتية، 
بال قيويا خارجية ساالإت إيها حكومات ماا قبل ثورة 21 
سبتإل، ومحاوالُت التخلص من تلك القيوي يف رشيدة آل سدوي واألمريكان.. 
أمٌر غري مقبول، إكان عدوانهم عىل اليإن مداقبًة له عىل تجرؤه لرإع ثوته، 

وتغريده خارج الرب األمريكي.
وال نإاى لإا أن نتذكار أن الجزيارة الدربية مإطقة تحياط بها القواعد 
األمريكياة مان ُكّل جانب كإاا يحيط الساوار باملدصم، مان الخليج رشقا، 
والبحار األحإار غربا، إضاإة إىل قواعدلاا الثابتة ياخل يوياالت الخليج ويف 
جيبوتاي، وذلك كله يقاع ضإن نطاق »القيااية املركزياة األمريكية« وتإتد 
مسؤوليتها من وسط آسيا نزوال إىل الجزيرة الدربية والشا  وثوال إىل مرص. 
وتإدرج يف أعإالها إيارة أعإال األسطول الخامس ومقر قاعدته يف البحرين.
ويف لكذا سيطرة أمريكية ندرك أنه لم يدد للدويالت الواقدة يف نطاقها من 
عالقة أو ارتباط بتاريخ األمة الدربية وانسالمية، وأن مشوار الشدب اليإإي 
نحو تحقيل ما يصبو إليه من »اساتقالل واساتقرار« قد بدأ بخطوة، وأمامه 
ألف ميل. وقد تبدو املسااإة بديدة، لكإها خريٌ له وأبقى من ساباِت خإسال 
عاما كاي أن يصحو عىل ساتة يإإات يف مرشوع »أقاليم« موزعة إيارتُها بل 
يويالت الخليج السات، ثم ال خطوة وال ألف ميل، وال اساتقالل وال استقرار، 
وإنإا احرتاب ياخيل، وتدمري ذاتي ليسات لدإة »ومزقإالم ُكّل مإزق« إىل ما 

أوشك أن يقع إال رحإة!

قبل الوداع: الختام مولد! )2(

دول العدوان الخليجية تدفع مليار دوالر 
للمغرب مقابل التورط البري في بالدنا

  - خاص: 
 كشف مصادُر صحفيٌة عربية أن دوَل الخليج المشاركة يف العدوان عىل بالدنا وهي 
الس�عودية وقطر واإلمارات دفع�ت مليار دوالر لدولة المغرب مقابَل إرس�ال 1500 

جندي لقتال الجيش واللجان الشعبية يف بالدنا.
 وذك�رت صحيف�ة الجزائرية لألخب�ار أن الس�عوديَة منحت المغ�رب مبلغ 400 
مليون، فيما دفعت اإلمارات المبلغ ذاته 400 مليون دوالر ومنحت قطر دولة المغرب 

200 مليون دوالر، إضافة إىل استثمارات يف قطاع السياحة.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن كل هذه األموال ُمنحت من دول الخليج مقابل قرار ملك 
المغرب توريط قواته الربية يف الحرب الربية عىل بالدنا، موضحًة عىل لس�ان معارض 
مغرب�ي مقيم يف إس�بانيا أن الملك المغربي اش�رط أن تضمن هذا المبالغ يف حس�اب 
رسي، وأن دول الخلي�ج دفعت هذه المبالغ ألنه�ا باتت غير قادرة عىل مواصلة تحمل 

الكلفة البرشية للحرب عىل بالدنا.
وكان�ت صحيف�ُة الصب�اح المغربية ق�د ذكرت أن المغ�رَب قرر إرس�ال فَرق من 
المظليين، باإلضافة إىل قوات الدرك الحربي، للمش�اركة بالحرب الربية يف اليمن، وهي 
الق�واُت التي ش�اركت بمناورات »األس�د اإلفريق�ي« بالتعاون مع الوالي�ات المتحدة 

بطانطان.
وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة »الصباح« المغربية، أن هذه الفرق ستنقل خالل 
أي�ام قليل�ة قادمة إىل قاعدة جوية بالمملكة العربية الس�عودية، قبل أن تبدأ العمل عىل 

القيام بالعمليات الموكلة إليها.
ورّجحت المصادر أن التحرَك العس�كري المغربي نحو األرايض اليمنية تم بتنسيق 
م�ع الواليات المتحدة األمريكية، يف إش�ارة إىل المباحثات الت�ي أجراها المفتُش العام 
للق�وات المس�لحة الملكية المغربية وقائ�د المنطقة الجنوبية، م�ع ديبورا يل جيمس، 
وزيرة القوات الجوية األمريكية، االثنين المايض بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة 

الملكية بالرباط..


