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 : ما وراء الحدود
و ثلجـان  ثشـعبية  ُقــوَّ ُت  ثجيـش  و صلـت 
9جماِتها عىل مو قع  ثعدّو  ثسـعودي يف جبهات ما 
ور ا  ثحـدود، ونّفـذت، أمس  الثنـن، عدة عمليات 
عسـكرية متنوعـة يف عدد مـن محـاور  ملو جهات 
9نـاك، وتكبّــد جيش  ثعـدّو ومرتزقتـه خل9 تلك 

 ثعمليات خسائر برشية ومادية فادحة.
ففي نجر ن، نّفـذت وحد ٌت من  ثجيش و ثلجان، 
أمس، عمليـة 9جومية نوعية عىل عـدد من  ملو قع 
 ثتـي يتمركز فيها مرتزقة  ثجيش  ثسـعودي يف تبة 

 ثعساكر باثبقع.
وأفـاد مصـدر عسـكري ثصحيفة  ملسـرة بأن 
معظـم  ملرتزقـة  ثذين كانو  يف تلك  ملو قع سـقطو  
بن قتيـل وجريح بنر ن  ثجيش و ثلجان  ثشـعبية 

خل9  ثهجو3، فيما الذ بقيتهم باثفر ر.
وباثتـو زي مـع ذثـك، دّمــرت ُقــوَّ ت  ثجيـش 
ملرتزقـة  ثجيـش  عسـكرين  طقمـن  و ثلجـان 
 ثسـعودي يف صحر ا  ثبقـع أيضاً، حيـث تم تدمر 
طقـم خل9  ملو جهـات مع  ملرتزقـة، و آلخر بعبوة 
ناسـفة زرعتها وحدة  ثهندسـة  ثعسكرية، وأسفر 
تدمـر  ثطقم  ألخـر عن مرصع عدد مـن  ملرتزقة 

كانو  عىل متنه.
كمـا دّمــرت ُقــوَّ ت  ثجيش و ثلجان  ثشـعبية 
مدرعة عسكرية من نوع بي إ3 بي، يف جبهة عسر، 
وذثـك بعـد أن  سـتهدفتها بقذ ئف  ملدفعيـة قباثة 

منَفـذ علب.
من جانـب آخر، تمّكـنت ُقـوَّ ت  ثجيش و ثلجان 
مـن كرس محاوثة زحف ملجاميـع كبرة من  ثجنود 

 ثسعودين و ملرتزقة، غرب جبل  ثنار قباثة جيز ن.
وأفـاد مصـدر عسـكري ثلصحيفة بـأن ُقـوَّ ت 
 ثجيش و ثلجان  ستهدفت مجاميع  ثعدّو و ملرتزقة 
برضبـات مدفعيـة، خل9 كـرس  ثزحف، ما أسـفر 
عـن وقـوع خسـائَر ماديـة وبرشيـة يف صفوفهم، 
كما سـقط  ثعديد منهم قتىل وجرحى بنر ن بنادق 

 ملجا9دين.
وتمّكـنـت ُقــوَّ ت  ثجيـش و ثلجان مـن تدمر 
آثية عسـكرية ثلجيش  ثسـعودي ومرتزقته، خل9 
 ثعملية، وثقي من كانو  عىل متن  آلثية مصارعهم.

وأوضح  ملصدر أن محاوثة  ثزحف  ستمرت أكار 
مـن 5 سـاعات وتر فق مع تحليـق مكاّـف ثطر ن 
 ثعدو ن  ثذي شن أكار من  1 غار ت، إال أن  ملحاوثة 

 نتهت باثفشل وثم يحّقـق فيها  ثعدّو ومرتزقته أي 
تقد3.

وباثتز مـن، أحبطـت ُقــوَّ ت  ثجيـش و ثلجـان 
محاوثة تسـلل ثلمرتزقة يف منطقـة  ثصبة بجيز ن، 
حيث  سـتهدفتهم بنر ن مسـّددة أوقعت عدد ً من 

 ثقتىل و ثجرحى يف صفوفهم.
و ثلجـان  مدفعيـة  ثجيـش  رضبـت  بدور9ـا، 
 ثشـعبية، أمس، عـدة تجمعات ثلجيش  ثسـعودي 
و ملرتزقـة يف ُكــّل مـن معسـكر أبـو  ملـض وقرية 
 ملدرسـة وجنوب و دي  ملعاين بجيز ن، وقباثة منذ 
 ثخـرض ا بنجر ن، وحّقـقت تلك  ثرضبات إصاباٍت 
دقيقًة أسفرت عن سقوط قتىل وجرحى من  ثجنود 

 ثسعودين و ملرتزقة. 

أخبار

الجيش واللجان يسيطرون على مواقع يف »املتون« ويهاجمون مواقع أخرى يف »األجاشر« و»املهاشمة«
 فشل المرتزقة في محاولة استعادة جبل »اللقم« ومصرع وإصابة العشرات منهم

 : الجوف
و ثلجـان  ُقــوَّ ُت  ثجيـش  سـيطرت 
 ثشعبية، أمس  الثنن، عىل عدد من  ملو قع 
 ثعسـكرية يف مديريـة  ملتـون بمحافظـة 
 ثجـوف، يف عمليـة نوعيـة تز منـت مـع 
عمليـات أخرى شـهدتها عدد مـن محاور 
 ملو جهـات يف  ملحافظة وتضمنت 9جمات 
نوعية عـىل مو قع مرتزقة  ثعدو ن، وكرس 
زحف ثهم، وسقط يف تلك  ثعمليات عرش ت 

من  ثقتىل و ثجرحى يف صفوف  ملرتزقة.
مصدٌر عسـكريٌّ أفاد ثصحيفة  ملسرة 
بأن ُقـوَّ ت  ثجيش و ثلجان فرضت، أمس، 
سـيطرتها عىل عدد مـن  ملو قع يف منطقة 
صفـر  ثحنايـا بجبهـة  ملتون، وذثـك بعد 
9جـو3 نوعي نّفـذته وحـد ٌت من  ثجيش 

و ثلجان و قتحمت فيه تلك  ملو قع.
وسـقط  ثعـرش ت مـن  ملرتزقـة قتىل 
وجرحـى خـل9  ثهجـو3  ثنوعـي، حيـث 
 سـتهدفت  ثوحد ت  ملهاجمـة تجمعاتهم 
خل9  قتحا3 تلك  ملو قـع بنر ن مكاّـفة، 

والذ مـن تبقـى منهـم باثفـر ر، مخّلفن 
ور ا9م جاَث قتل9م.

وخل9 تمشيط ُقـوَّ ت  ثجيش و ثلجان 
ثتلـك  ملو قع بعد  ثسـيطرة عليها، جمعت 
كميـات مـن  ثغنائـم  ثعسـكرية وأنـو ع 
مختلفـة مـن  ألسـلحة و ثذخائـر، كانت 

بد خل متارس وتحصينات  ملرتزقة 9ناك.
وباثتز من مع ذثـك، نّفـذت وحد ٌت من 
 ثجيـش و ثلجـان 9جوماً نوعيـاً آخر عىل 
عـدد من مو قع  ملرتزقة يف منطقة  ثظهرة 

باألجارش.
وأوضحت مصـادر ميد نيـة ثلصحيفة 
بـأن  ثوحـد ت  ملهاجمة باغتـت مجاميع 
 ملرتزقـة  ثذيـن كانـو  د خل تلـك  ملو قع، 
و سـتهدفتهم بنر ن مكاّـفة أوقعت عدد ً 
مـن  ثقتىل و ثجرحـى يف صفوفهـم، فيما 
الذ بقيتهم باثفر ر، مخلفن ور ا9م جاث 
قتل9ـم، وكميـاٍت مـن  ثعتاد  ثعسـكري 

 غتنمتها ُقـوَّ ت  ثجيش و ثلجان.
نّفــذت وحـد ُت  و ثشـعف،  ويف خـب 
 ثجيش و ثلجان  ثشعبية 9جوماً ثاثااً عىل 

عـدد من مو قع مرتزقـة  ثعدو ن يف محور 

 ملهاشـمة، حيـث  قتحمت  ثوحـد ت تلك 

 ملو قـع بصـورة مباغتة أربكـت مجاميع 

 ملرتزقـة 9نـاك، وأوقعت عدد ً مـن  ثقتىل 

و ثجرحى يف صفوفهم، بينما فر  ثبقية.

 ثهجـو3  ألخـر يف  ملهاشـمة، تز مـن 

مع كرس محاوثـة زحف نّفـذ9ـا مرتزقة 
 ثعدو ن عىل جبـل  ثلقم  ثو قع يف  ملنطقة، 
ُقــوَّ ت  ثجيـش  و ثـذي سـيطرت عليـه 
و ثلجـان  ثشـعبية، أمـس  ألو9، يف عملية 

نوعية.
وأفـاد مصـدر عسـكري بـأن وحـد ت 
 ثجيش و ثلجان  ملر بطة يف  ثجبل، تمّكـنت 
من  ثتَصـدِّي ثزحف  ملرتزقة، و سـتهدفت 
أسـقطت  مكاّـفـة  بنـر ن  مجاميعهـم 
عـرش ت من  ثقتىل و ثجرحى يف صفوفهم، 
قبـل أن يفر  ثبقية، جارِّيـن ور ا9م أذيا9 

 ثفشل.
من جانب آخر، دّمـرت ُقـوَّ ت  ثجيش 
و ثلجـان  ثشـعبية، أمس، آثية عسـكرية 
ملرتزقـة  ثعـدو ن باثقـرب مـن مجمـع 
مديريـة  ملتـون، وتم ذثك بو سـطة عبوة 
ناسفة زرعتها وحدة  ثهندسة  ثعسكرية 
 ثتابعـة ثلجيـش و ثلجان، وأفـاد مصدر 
عسـكري بأن عدد ً من  ملرتزقة كانو  عىل 
متـن  آلثية وثقـو  مرصعهـم َجميعاً عند 

تدمر9ا.

هجوم نوعي يف نجران وكسر زحف للعدو ومرتزقته على »جبل النار« وتدمري 4 آليات تدمري آلية للغزاة ومصرع وإصابة 
عدد من املرتزقة بضربات مدفعية 

يف الساحل الغربي

 : الساحل الغربي
و صلت ُقـوَّ ُت  ثجيش و ثلجان  ثشـعبية عملياِتها  ثعسكريَة 
يف جبهة  ثسـاحل  ثغربي، مسـتمرًة يف قطع خطوط إمد د  ثغز ة 

و ملرتزقة وتضييق  ثحصار عليهم.
ويف 9ـذ   ثسـياق، تمّكـنـت ُقــوَّ ت ُ ثجيش و ثلجـان، أمس 
 الثنن، من تدمر جر فة عسـكرية تابعة ثلغز ة و ملرتزقة يف أحد 

محاور جبهة  ثساحل.
 وأفاد مصدر عسـكري ثصحيفة  ملسـرة بـأن  ثجر فة كانت 
تُسـتخَد3ُ من قبل  ثغز ة و ملرتزقة السـتحد ث طـرق، ودّمـرتها 

وحدة  ثهندسة  ثعسكرية  ثتابعة ثلجيش و ثلجان.
وباثتز من مـع ذثك، رضبت وحد ت  إلسـناد  ملدفعي ثلجيش 
و ثلجان عـدة تجمعات وتحصينـات ثلغـز ة و ملرتزقة يف أطر ف 
محور حيـس، وحّقـقت تلـك  ثرضباُت إصابـاٍت دقيقًة أوقعت 

عدد ً من  ثقتىل و ثجرحى يف صفوف  ثعدو.

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بهجوم 
على مواقعهم يف »القّبيطة«

 : لحج
نّفــذ أبطا9ُ  ثجيش و ثلجان  ثشـعبية، أمـس  الثنن، عمليًة 
9جوميـًة نوعيًة عىل عدد من مو قع مرتزقـة  ثعدو ن يف مديرية 
 ثقبّيطـة بمحافظة ثحـج، وتكبّــد  ملرتزقُة خل9 تلـك  ثعملية 

خسائَر برشية ومادية.
مصدر عسكري أفاد ثصحيفة  ملسرة بأن وحد ٍت من  ثجيش 
و ثلجـان 9اجمـت، أمس، عـدد ً من  ملو قـع  ثتـي يتمركز فيها 
 ملرتزقـة يف منطقـة مغنيـة باثقبّيطة، حيث  قتحمـت  ثوحد ت 
تلك  ملو قع بشـكل مباغت و ستهدفت مجاميع  ملرتزقة فيها، ما 

أسفر عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
و غتنمت ُقـوَّ ُت  ثجيش و ثلجان كمياٍت من  ثعتاد  ثعسكري 
خل9 تمشـيطها ملتارس وتحصينات  ملرتزقـة يف تلك  ملو قع بعد 

 قتحامها.

هجوم نوعي على مواقع املرتزقة يف 
»الحول« بجبهة نهم

 : نهم 
9اجمت وحـد ُت  ثجيش و ثلجان  ثشـعبية، أمس  الثنن، 
عـدد ً من مو قـع  ملرتزقة يف جبهـة نهم، وكبّـدتهم خسـائَر 

برشية ومادية.
وأفـاد مصـدر عسـكري ثصحيفـة  ملسـرة بـأن  ثهجو3َ 
 ستهدف عدد ً من  ملو قع  ثتي يتمركز فيها  ملرتزقة يف منطقة 

 ثحو9 بنهم.
وأوضـح  ملصـدر أن عدد ً مـن  ملرتزقة  ثذين كانـو  يف تلك 
 ملو قع سقطو  بن قتيل وجريح بنر ن  ثجيش و ثلجان خل9 

 ثعملية فيما الذ بقيتهم باثفر ر.

عشرات القتلى والجرحى من املرتزقة بكسر 
زحف يف »ميدي« وتدمري آلية

 : ميدي
و ثلجـان  ُقــوَّ ت  ثجيـش  تمّكـنـت 
 ثشـعبية، أمس  الثنـن، من كرس محاوثة 
زحـف ملرتزقـة  ثعـدو ن يف جبهـة ميـدي 
خسـائر  وتكبّــد  ملرتزقـة   ثحدوديـة، 

جسيمة.
وأفاد مصدٌر ميد ني ثصحيفة  ملسـرة 
أن  ملرتزقـة حاوثو   ثتقـد3َ جنوب صحر ا 
ميـدي، إال أن وحـد ِت  ثجيـش و ثلجـان 
وأوقعـت  ثهـم  تصـّدت  9نـاك   ملر بطـة 
عرش ت من  ثقتىل و ثجرحى يف صفوفهم، 

وكبّـدتهم خسائَر مادية متنوعة.
وأوضـح  ملصـدر أن محاوثـَة  ثزحـف 
 سـتمرت ألكاَر من سـبع سـاعات، تحت 
غطاا جـوي مكاّـف من طـر ن  ثعدو ن، 
قبل أن تنتهَي باثفشـل، وثـم يحّقـْق فيها 

 ملرتزقة أي تقد3.
ويف  ثوقـت ذ ته، دّمـرت ُقـوَّ ُت  ثجيش 
و ثلجان  ثشعبية آثيًة عسكريًة ثلمرتزقة يف 
جبهة ميدي أيضاً، وتم ذثك بو سـطة عبوة 
ناسفة زرعتها وحدُة  ثهندسة  ثعسكرية، 
وثقـي جميع  ملرتزقة  ثذين كانو  عىل متن 

 آلثية مرصعهم.
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 : متابعات:
ألو9 مـرة منذ  نطـلق عمليات سـلح  ثجو 
 ملسـّر، وّزع  إلعـل3  ثحربـي، أمـس  الثنـن، 
رًة عرضـت جانباً مـن تفاصيل  مشـا9َد مصـوَّ
 ثعملية  ثهجومية  ثنوعية  ثتي نّفذتها  ثطائر ُت 
 ملسـّرة ثلجيش و ثلجان  ثشـعبية، أمس  ألو9، 
يف جبهة  ثسـاحل  ثغربي و ثتي  ستهدفت فيها 

تجمعاً كبر ً ثُقـوَّ ت  ثغزو و ملرتزقة. 
وعرضت  ملشـا9ُد  نطلَق طائـرة »ر صد« 
 السـتطلعية يف أجـو ا  ثسـاحل، ومقاطـع 
مصّورة من عملية  ثرصد  ثجوية  ثتي نّفذتها 
 ثطائرُة، حيث ظهرت يف تلك  ملقاطع تجمعات 
 ثغز ة و ملرتزقة وآثياتهم  ثتي  ستهدفها سلح 

 ثجو  ملسرَّ خل9  ثعملية، وبوضوح. 
ور فقـت طائـرٌة مسـّرٌة تابعـٌة ثإلعل3 
 ثحربـي،  ثطائـرَة  ثهجوميـَة  ثتـي رضبت 
تجمعـات  ثغز ة و ملرتزقة، حيث وثّق  إلعل3 
 ثحربـي ثحظـَة  نطلق عدد مـن  ثصو ريخ 
من  ثطائـرة  ثهجومية عىل تلـك  ثتجمعات 

 ثتي تم رصُد9ا. 
وتُعتـَ�ُ 9ذه 9ـي  ثعملية  ثسـابعة  ثتي 
ينّفـذ9ا سلح  ثجو  ملسرَّ يف جبهة  ثساحل 
 ثغربـي منـذ بد ية يونيـو  ملنـرص3، وكلها 
كانت عمليات ناجحة أثبتت فاعلية تدمرية 
و سـعة يف 9جماتهـا، وتركـت أثـر ً ميد نياً 
كبر ً أج�  ثعدّو عىل إعادة حساباته بشكل 

كامل، بعد أن كبدته خسائر ضخمة. 
وعكسـت  ملشـا9ُد  ثتـي وثّقهـا  إلعل3ُ 
 ثحربي، دقَة وفاعليـة  ثعملية  ثتي نّفـذ9ا 
 ثطر ن  ملسـرَّ عىل  ملسـارين  الستطلعي 
تجـاوزت  ثطائـر ُت  حيـث  و ثهجومـي، 

 السـتطلعية و ثهجوميـة جميـع خطـوط 
وآثيـات  ثرصـد  ثتابعـة ثلعـدّو يف  ثسـاحل 
 ثغربـي، و سـتطاعت تحديـد  ثهـدف بدقة 

عاثية و ستهد فه و ثعودة بسل3. 
ويوضـح ذثـك مـدى  ثتغير  ثجـذري يف 
معطيات ومعادالت معركة  ثساحل  ثغربي، 
حيـث أصبـح  ثعدّو مكشـوفاً بشـكل كبر 
، ومعرَّضـاً ثهجمات  بوجوِد  ثطر ِن  ملسـرَّ
دقيقـة ونوعية تكبده خسـائَر فادحة، بأقلِّ 
جهـد، وقبل أن يصـل أو9 مرحلة  الشـتباك 

 ملبارش مع ُقـوَّ ت  ثجيش و ثلجان. 
كما يتضح من  ملشا9د أن عملية  ثتحكم 

بمتغـر ت  ثجو و مليد ن، صـارت بيد أبطا9 
 ثجيـش و ثلجـان  ثشـعبية بشـكل كامـل، 
حيث باتت  ملعلومات  السـتخبار تية بوجود 
 ثطر ن  السـتطلعي ذ ت مدى أوسع وأكار 
دقـة ووضوحـاً ورسعـًة،  ألمر  ثـذي يجعل 
مـن  ثتخطيـط ملعارك  مليـد ن أكاـر نجاحاً 
ـــُر ذثـك  ثكارَ من  وفاعليـًة، وربمـا يُفسِّ
أسباب نجاح  سرت تيجية »تقطيع  ألوصا9« 
 ثتـي نّفـذتهـا ُقــوَّ ت  ثجيـش و ثلجان يف 
 ثسـاحل  ثغربي، و ثتي قضت عىل  ثتصعيد 
 ألخـر ثلعدّو 9ناك، يف وقـت قيايس، وثّقنته 

دروساً قاسية. 

الجفري: يجب أن ننتقل من موقع 
الدفاع ملوقع الهجوم

ويف تعليقـه عـىل  ثعملية  ألخرة ثسـلح 
 ثجـو  ملسـّر، و ثتي نـرش  إلعـل3  ثحربي 
أّكــد  ثعميـد  ثركـن َعبد ثلـه  تفاصيَلهـا، 
 ثجفري - ثناطق  ثرسـمي ثلُقـوَّ ت  ثجوية 
معادثـة  ملعركـة  بـأن  و ثدفـاع  ثجـوي-، 
تغرت بشـكل جذري ثصاثح ُقـوَّ ت  ثجيش 
و ثلجـان، وأن  ثدوثـة  ثيمنيـة ثـم تعد دوثة 

9ّشة عسكرياً. 
ترصيحـات  يف  وقـا9  ثعميـد  ثجفـري 
إعلمية، أمس  الثنـن: إن  ثعمليات  ثجوية 

ثلطر ن  ملسـرَّ رسـاثة و ضحـة ثلعاثم بأن 
 ملعادثة تغرت يف ظـل  ملعركة غر  ملتكافئة 
طائـرة  أن  موضحـاً  قـوى  ثعـدو ن،  مـع 
ة  سـتطاعت تغير  ثقاعدة  »قاصف«  ملسرَّ
يف معارك  ثسـاحل  ثغربي وغر9ا، وأّكـد أن 
 ثطائر ت  ملسّرة تصيُب أ9د َفها بدقة خل9 
عملياتهـا  ثتـي تجري بعد جمـع  ملعلومات 

 الستخبار تية. 
أن  إىل  ناطـُق  ثُقــوَّ ت  ثجويـة  وثفـت 
9جمات  ثطر ن  ملسرَّ تتضمن عملية رصد 
دقيقـة تتم ع� أجهـزة بسـيطة ال يتجاوز 
سـعر9ا  ألثـف دوالر، مشـر ً إىل أن 9نـاك 
 ثكارَ من  آلثيات  ملدّمـرة و ثقتىل و ثجرحى 
يف صفوف  ثغـز ة و ملرتزقة نتيجة  ثعمليات 

 .  ثتي يشنُّها  ثطر ُن  ملسرَّ
وأّكـد أن وسـائَل دفاع  ثعدو ن  ثجوية ال 
تسـتطيع إسـقاط تلك  ثطائر ت وما تحمله 

من قذ ئَف. 
وأوضـح  ثعميـد  ثجفري أيضـاً أن  ثقوَة 
 ثصاروخية تطلُق صو ريَخها  ثباثستيًة بعد 
حصوثها عـىل إحد ثيات تجمعـاِت  ثعدّو يف 
ر، وأنه   ثسـاحل  ثغربي من  ثطر ن  ملسـيَـّ
ال يمكـُن ثقوى  ثعدو ن صد 9ذه  ثصو ريخ، 
مشـر ً إىل  ثرضبِة  ثصاروخيـِة عىل  ملفاعل 
 ثنـووي يف بر كـة باإلمـار ت  ثتـي حّقـقت 
أ9د فهـا، حيث أعلـن  ثعـدوُّ  إلمار تي بأنه 
ثم يتمكن مـن  فتتاحه وتحجج بعد3ِ وجوِد 
تر خيَص من  ثهيئة  ثدوثية ثلطاقة  ثنووية. 
ونـوََّه ناطُق  ثُقـوَّ ت  ثجوية أن  ثسـلح 
 ثجـوي و ثصاروخـي قابل ثلتطويـر وقا9: 
»يجـب أن ننتقـل من موقـع  ثدفـاع ملوقع 
ة   ثهجو3 وسنعمل عىل توفر طائر ت مسرَّ

ذ ت مدى أبعد وُقدرة تدمرية أك�«.

 اإلعالم الحربي يعرض ألول مرة تفاصيل الهجوم الجوي األخير على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي:

  ناطق القوات الجوية: عملية التحكم بمتغيرات الجو والميدان صارت بيد أبطال الجيش واللجان بشكل كامل

سالح الجو املسرّي يغرّي معادلة املواجهة

استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومسجدَا ومطاعم ومنازل مواطنين

طريان العدوان يرتكب مجزرة 
جديدة بحق النازحني يف الحديدة

 : الحديدة 
يو ِصـُل طر ُن  ثعدو ن  ثسـعودي  ألمريكي جر ئَمه  ثبشـعة بحق  ملدنيـن، مرتكباً مجزرًة 
وحشـيًة جديدة بحـق  ثنازحن من أبنـاا محافظة  ثحديـدة، أمس  الثنن، أدت إىل  ستشـهاد 
وإصابـة 6 مو طنن بينهم أطفـا9، متجاوز ً بذثك ُكـّل  ألعر ف  ثدوثية و ثقانونية باسـتهد فه 

ملد رس تؤوي مئات  ثنازحن، و ملساجد و ملطاعم و ثتجمعات  ثسكانية يف مدينة زبيد. 
وقا9 مصدٌر محيل باثحديدة ثصحيفة  ملسـرة: إن طر َن  ثعدو ن  ألمريكي  ثسـعودي شـن 
غار ت عدو نية، أمس  الثنن، عىل مدرسة عبد ثله عطية و ثتي خصصت إليو ا  ثنازحن يف زبيد، 

مضيفاً أن  ثغار ت تسببت يف  ستشهاد   مو طنن وإصابة ثلثة  خرين بينهم طفل. 
وأضـاف  ملصـدر، أن طر ن  ثعدو ن  سـتهدف بغارتن أحد  ملطاعم  ثشـعبية يف  ثخط  ثعا3 
 ثر بط بن مديريتي زبيد و ثتحيتا، أمس  الثنن، وتسـببت  ثغار ت يف تدمر  ملطعم وترضر عدد 

من  ملحلت  ثتجارية  ملجاورة. 
وأشـار  ملصـدر إىل أن طائـر ت  ألباتـي  سـتهدف مناز9  ملو طنـن يف مدينـة زبيد بقصف 
عشـو ئي وحلقت بشـكل مكاف فوق  ألحياا  ثسـكنية يف  ملدينة، تسـبب يف تدمر وترضر عدد 

منها، مضيفاً أن غارة جوية  ستهدفت مسجد ً يف  ملديرية أدت إىل تدمره كلياً. 
وتأتـي 9ـذه  ثغار ت  ثعدو نيـة بعد يو3 من إعلن دوثـة  ثعدو ن  إلمار تي إيقـاَف  ثعمليات 
 ثعسكرية مؤقتاً يف  ثحديدة، يف إشارة و ضحة ثلزيف و ثتضليل  ثذي تنتهُجه قوى  ثعدو ن، كما 

تأتي 9ذه  ثجر ئُم يف سياق  ثتعويض ثلفشل  ثعسكري  ثذي منيت به.

خالل اجتماع موسع تحت شعار »الساحل الغربي مسئولية الجميع«:

حكماء وعقالء املحويت: ال مجال اليوم للحياد وال 
يوجد خيار غري الدفاع عن األرض والعرض 

 : المحويت:
دعـا  ثلو ُا فيصـل حيدر –محافـظ  ملحويت-، كافـَة أبناا 
 ملحافظـة أن يكونـو  يف مقدَّمـة  ثصفوف ثلدفـاع عن  ثوطن، 
سـيما جبهة  ثسـاحل  ثغربي  ثتي تُعتَ�ُ جبهـة تحديد  ملصر 
ثليمـن، موضحاً بأن  ثحديدة 9ي  ثصخـرة  ثتي تتحطم عليها 

جميع  ملؤ مر ت. 
وطاثب حيدر خل9 مشاركته، أمس  الثنن، يف  ثلقاا  ملوّسع 
 ثـذي نّظمـه حكماا وعقـلا محافظة  ملحويت، تحت شـعار 
» ثسـاحل  ثغربي مسـئوثية  ثجميع«، قبائَل  ملحافظة بإعلن 
 ثنفر  ثعا3 يف وجه  ثغزو و الحتل9 و ثتَحـّرك  ثرسيع من أجِل 
مسـاندة  ملجا9دين يف جبهة  ثسـاحل  ثغربـي ورفد9م باملا9 
و ثرجا9 حتى دحر  ثغز ة و ملرتزقة، مؤّكـد ً بأنه ال مجا9َ  ثيو3 
ثلحياد وال يوجد غر  ثدفاع عن  ألرض و ثَعـْرض بكل  ثسبل. 

وشـّدد  ملحاِفـُظ عـىل أ9ميّة رفـد  ثجبهـات باملقاتلن من 
أبنـاا  ملحويت  ملعروفة بخرة رجاثها و ثسـباقة يف  ثدفاع عن 
 ثوطـن، كما أّكـد عـىل دور أعضاا مجلس  ثنـو ب  ثفاعل من 

أجل  ثتحشيد ثرفد جبهة  ثساحل  ثغربي. 
وثّمن محافظ  ملحويت موقَف سـيّد  ألحر ر  ثسـيد حسـن 
نرص ثلـه  ثذي تمنّى أن يكون مقاتلً مع أبناا  ثشـعب  ثيمني 

تحت ر ية  ثسيد عبد مللك بدر ثدين  ثحوثي. 
من جانبه، قا9  ثقايض موىس حسـن عبد ثكريم –يف كلمة 
 ثعلماا: إن  ثعدو َن قد تعدى وبغى و رتكب ُكـّل  ملجازر ودّمـر 
 ثبُنية  ثتحتية ونهب ُكـّل مقدر ت  ثشعب، مؤّكـد ً عىل وجوب 
 ثجهاد يف سـبيل  ثلـه ومو جهـه  ثعدو ن وصلفه عـىل  ثيمن، 
د عيـاً ُكـّل  ثيمنين إىل مو جهة  ثتصعيد باثتصعيد و ثتحشـيد 
باثتحشـيد نحو جبهات  ثرشف و ثبطوثة ورفد جبهة  ثساحل 
ـع، أشـار حكماا وعقلا  باملقاتلـن  ألبطا9.   ويف  ثلقاا  ملوسَّ
 ملحويـت إىل  ملسـؤوثية  ألخلقيـة و ثدينية و ثوطنيـة ملعركة 
 ثسـاحل وتقاسـم  ثجميع  ملسـؤوثية يف  ثدفاع عـن  ثحديدة، 
مبيّنـن أن جبهَة  ثسـاحل  ثغربي تسـتهدُف ُكــّل أبناا  ثيمن 
و ثدفاع عنهـا رشف ثكل  ثيمنين مال ما 9و و جب  ثدفاع عن 
جميع  ثجبهات، موضحن بأن  ثهدف  ثحقيقي منها 9و نهب 

ثرو ت  ثيمن وخنق ُكـّل  ألحر ر. 
تخلـل  ثلقـاا  ثعديُد مـن  ثكلمات  ثتـي أّكـدت إعـلن  ثنفر 
 ثعـا3 و ثتَحــّرك  ثعاجل صوب جبهات  ثسـاحل  ثغربي و ثدفع 
باثرجا9 ثلمشـاركة يف رشف  ثدفاع عن تـر ب  ثوطن  ثغايل، كما 
أثقيت كلمتان ألسرين محررين من أبناا  ملحافظة تحدثا فيهما 
عـن  ملعاملة  ثتـي كانو  يتلقونهـا من قبل  الحتـل9 ومرتزقته، 
باإلضافة إىل تكريم عدد من  ألرسى  ملحررين من أبناا  ملحافظة. 
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بالتزامن مع العثور على جثة أحدهم ُقتل 
شنقًا في أحد فنادق المدينة 

أخبار

 خالل زيارة للمرابطين في الساحل الغربي

مقتل اثنني من املرتزقة وجرح 3 آخرين 
بانفجار يف أحد معسكرات التجنيد بعدن

 : عدن
ُقتل  ثنان من عنارص  ملرتزقة 
وجـرح ثلثة آخـرون إثر  نفجار 
عبوة متفجرة، أمس  ألحد يف أحد 

معسكر ت  ثتجنيد بعدن. 
وأفادت مصـادر محليـة بأن 
أحـد  ثقتـىل برتبـة مقـد3 ثقى 
مرصعـه إىل جانـب مجنـد آخـر 
إثر  نفجار عبـوة متفجرة د خل 
معسكر بدر بمديرية خور مكرس 

فيما ُجرح ثلثة آخرين. 
جاـة  عـىل  ُعاـر  يف  ألثنـاا 
مرتـزق يف أحد فنادق مدينة عدن 

مشنوقاً. 
وأوضحـت  ملصـادر أن جاـة 
محمـد  ملسـعدي  عـيل   ملدعـو 
 ثباثغ من  ثعمـر ش1 تم نقلها إىل 
 ملستشـفى وسـط غمـوض عن 

 ثفاعل ودو فعه. 
وتشر  ملعلومات إىل أن  ملدعو 
 ملسـعدي و ثـذي تم  ثعاـوُر عىل 
جاته يف فندق  ثريادة كان مر فَق 
مستشـار ثقائـد مـا تسـمى بـ 
» ملنطقـة  ثعسـكرية  ثر بعـة« 
وُوجـد مشـنوقاً يف أحـد غـرف 
 ثفنـدق بغطـاا رسيـر ربـط إىل 

عمود  ملروحة. 
وتعيـُش مدينـة عـدن خـل9 
حقبـة  الحتـل9  إلمار تـي 
مجاميـع  ملرتزقـة  وسـيطرة 
عليهـا حاثة من  ثرص ع  ثصامت 
فصائـل  بـن  فيمـا   ملحتـد3 
 ملرتزقـة، حيـث شـهدت مدينة 
عـدن وعديُد  ملحافظـات  ملحتلة 
ملجاميـع  ملرتزقـة  و ثخاضعـة 
عديـَد عمليـات  الغتيـا9 طاثـت 
عدد ً من  ثشـخصيات  ثسياسية 

و ثعسكرية وشخصيات دينية. 

خالل وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان السعودي األمريكي:

مديريات رداع تقدم قافلة غذائية كربى دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبية 
 :  البيضاء

رد ع  مديريـات  أبنـاا  سـّر 
 ثسبع، أمس  الثنن قافلة غذ ئية 
ألبطـا9  وإسـناد ً  دعمـاً  كـ�ى؛ 
 ثجيش و ثلجان  ثشعبية  ملر بطن 

يف جبهات  ثعزة و ثكر مة. 
وقد  حتوت  ثقافلة عىل كميات 
كبرة من  ملو د  ثغذ ئية و ثتموينية 
 ملتنوعة و ملئات من  ألغنا3، وذثك 
يف إطار  ثدعـم  ملتو صل و ثتلحم 
 ثشعبي و ملجتمعي مع ما يحققه 
كافـة  ملحـاور  يف   ملجا9ـدون 
و ثجبهـات ومـا يسـطرونه مـن 
ملحَم بطوثية وأسطورية خاثدة. 
وخـل9 تجهيـز  ثقافلـة أّكـد 
قائد  ثلو ا ش 1 مشاه ميكا برد ع 
 ثعميد  ثركن أحمد سـيف  ثذ9ب 
أن 9ـذه  ثقافلـة  ثغذ ئية  ثك�ى 
تأتـي دعمـاً ومسـاندة إلخو ننـا 
 ملر بطـن يف ُكــّل  ثجبهات  ثذين 
يد فعـون عن وطننا  ثذي يتعرض 

ثهجمة عدو نية رشسة. 
ودعـا  ثعميد  ثذ9ب كافة أبناا 
إىل  الصطفـاف   ثشـعب  ثيمنـي 
ورص  ثصفـوف وتعزيـز  ثتلحم 

وتحصـن  ثجبهـة  و ثتكاتـف 
 ثد خلية من أية خلفات وتفويت 
أعـد ا  ثشـعب  عـىل   ثفرصـة 
و ثوطـن و ثوقـوف صفـاً و حـد ً 
يف مو جهـة  مُلَخّططـات  ثتآمرية 
و ثتدمريـة  ثتـي تهدُف إىل شـق 
 ثصـف  ثوطني وتفكيك  ثنسـيج 

 الجتماعي  ثو حد. 
تسـير  ثقافلـة  وخـل9 
 ثغذ ئية نّفذ أبنـاا مديريات رد ع 
وقفـة قبليـة  حتجاجيـة نـددو  
فيهـا باسـتمر ر جر ئـم  ثعدو ن 
بلدنـا  عـىل   ثسـعودي  ثغاشـم 

وكـذ   ثتأكيـد عىل أ9ميّة  ثحشـد 
و ثتصـدي ملو جهة قـوى  ثعدو ن 

ومرتزقتهم. 
وأّكـد  ملشـاركون يف  ثوقفة أن 
 ستمر ر جر ئم  ثعدو ن  ثسعودي 
ثـن  بحـق  ثيمنيـن   ألمريكـي 
يزيد  ثشـعب إاّل تلحمـاً وتكاتفاً 
مؤكديـن  سـتمر ريَة  وصمـود ً، 
 ثنفر يف كافة  ثجبهات ومجّددين 
موقفهم  ثابـات يف  ثتصدي وبكل 
قـوة ثقـوى  ثعـدو ن ومرتزقتهم 
سو ا يف  ثساحل  ثغربي أَْو غر9ا 

من  ثجبهات. 

أّكـد  ثلوقفـة،  بيـان  ويف 
 سـتمر رية  ثنفـر  ثعـا3 ورفـد 
 ثجبهـات باملـا9 و ثرجـا9 حتـى 
يتحقـق  ثنـرص ثليمـن و ثيمنين 
باثصمـت  ثـدويل  ونـدد  ثبيـان 
و ثعربي عىل جر ئم قوى  ثعدو ن، 
مسـتنكر   ثحصـار  ملفروض عىل 

بلدنا بر ً وبحر ً وجو ً. 
 وأعلن  ثبيان عـن  ثنفر  ثعا3 
مؤّكـد ً  إىل  ثجبهـات،  و ثتوجـه 
 سـتمر ر نكـف قبائـل مديريات 
رد ع مـع كافـة  ثقبائـل  ثيمنيـة 
 ثتـي  سـتهدف  ثعدو ن  ثغاشـم 

حرماتها و طفاثها ونسائها. 
كما أّكد  ثبيان عـىل  ثجهوزية 
ثلجبهـات  ثلتوجـه   ثعاثيـة 
باملقاتلـن، موجهاً رسـاثة شـكر 
وعرفـان ثقائد  ملقاومـة  ثلبنانية 
 ثسيد حسن نرص  ثله عىل مو قفه 

 ثد عمة ثلشعب  ثيمني. 
وحّمـل  ثبيـاُن  ألمـَم  ملتحـدة 
مسـؤوثيَة  ومجلـَس  ألمـن، 
 النتهـاكات و ثجر ئـم  ثوحشـية 
قـوى  ثعـدو ن  ترتكبهـا   ثتـي 
 ثسـعودي  ألمريكـي بحـق أبناا 

 ثشعب  ثيمني. 

لقاء موّسع بمديرية ذي سفال 
بإب يؤكد على ضرورة التحّرك 

يف مواجهة الغزو واالحتالل 

 : إب:
نّظمت  ثسـلطُة  ملحلية بمديرية ذي  ثسـفا9 محافظة إب، 
أمس  الثنن، ثقاًا موسعاً ثلخطباا و ملرشدين وقياد ت  ألحز ب 
و ملكونـات  ثسياسـية  ملنا9ضـة ثلعـدو ن، بحضور  ملسـئو9 

 ثتنفيذي ألنصار  ثله باملحافظة  ثقايض عبد ثفتاح غلب.
وأّكد  ملشـاركون عـىل رضورة  ثتَحـّرك و ثبـذ9 و ثعطاا يف 
سـبيل 9ذ   ثوطن  ثذي يتعرض ألبشع عدو ن و حتل9 يسعى 
إىل إ9ـلك  ثحـرث و ثنسـل، محذرين مـن  ثعو قـب  ثوخيمة 
ثلتخـاذ9 وعد3 تلبية ند ا  ثدين و ثوطن يف حن يتكاثب  ثيهود 
و ثنصـارى عىل 9ـذ   ثوطن وشـعبه وباتت جيوشـهم تحتل 

أجز ًا من  ثيمن.
وأشار أبناُا ذي سفا9 إىل أن  ملعركَة  ثيو3 بن  ثحق و ثباطل 
بن  ثخر و ثرش وال مجا9َ ثلمحايدين  ثصامتن عىل ما يتعرض 
ثه 9ذ   ثشـعب من تدمر وقتل وترشيد من دو9  ثعدو ن  ثتي ال 
تسـتاني أحد ً، فقد جعلت من ُكّل  ثيمنين، سو ا  ملعارضن أو 
 ملؤيديـن أو  ملحايدين أ9د فاً ثها وثصو ريخها وغار تها، الفتن 
إىل أن ما يقو3 به  ثعدو ن يف  ملناطق  ملحتلة يعت� خر ماا9 عىل 
أطماعهـم وخطورة مرشوعهم وتوج 9ذ   ملخّطط بمسـاعيهم 

الحتل9  ثساحل ثتشديد  ثحصار عىل  ثشعب  ثيمني. 

مشايخ ووجهاء مديرية الجبني يدعون أبناء القبائل اليمنية لرفد الجبهات باملقاتلني
 :  ريمة

يف إطـار  ثتحشـيِد و ثتعبئـة  ثعامـة ورفد 
جبهات  ثقتا9، ز ر عدٌد من مشـايخ ووجهاا 
مديريـة  ثجبـن بمحافظـة ريمـة،  ملر بطن 

بجبهة  ثساحل  ثغربي.. 
ويف  ثزيـارة،  ثتقى  ثوفـد  ثز ئر  ملجا9دين 
ومعنوياتهـم عاثيـة يمأل9ا  الفتخـار و ثعزة 

بأنهم يو جهون قوى  ثكفر و الستكبار. 
وجّدد  ملر بطون شكَر9م وتقديريهم ثسماحة 
 ثسيد حسن نرص  ثله عىل مو قفه  ملرشفة تجاه 

أبناا  ثشعب  ثيمني من بد ية  ثعدو ن 
  ثز ئـرون أشـادو  بامللحـِم  ثبطوثية  ثتي 
يسـّطر9ا مجا9دو  ثجيش و ثلجان  ثشـعبية 
و النتصـار ت  ثتـي مّرغـت أنوف  ثغـز ة عىل 
دعوتهـم  مجدديـن  خـط  ثسـاحل،   متـد د 
إىل أبنـاا محافظـة ريمـة بتحمل  ملسـئوثية 
و ثتَحـّرك  ثجاد يف رفد جبهات  ثساحل وباقي 
 ثجبهات، مشـرين إىل أن  ثعـدو ن ثن يرتك ال 
شـجر ً وال حجر ً وال بد ثلجميع مـن  ثتَحـّرك 
و ثتصـدي ثه بـكل  إلمكانات و ثوسـائل  ثتي 
تعزز  النتصار ت يف مختلف ميادين  ثجبهات. 

وقفة احتجاجية بمديرية املغالف تنديدًا بجرائم العدوان وتأكيدًا على مواصلة الصمود
 : الحديدة

تحَت شـعاِر » ثساحُل مسؤوثية 
 ثجميع«، نّظم أبناُا مديرية  ملغلف 
وقفـًة  أمـس  الثنـن،  باثحديـدة، 
 حتجاجيًة؛ تنديـد ُ بجر ئم  ثعدو ن 
 ألمريكي  ثسـعودي  ملستمرة بحق 
 ملدنين وحصـاره  ثجائر و ثتصعيد 

يف  ثساحل  ثغربي. 
يف  ثوقفـة  وحمـل  ملشـاركون 
الفتاٍت وشـعار ٍت منـددة باثصمت 
 ثدويل وتجا9ل  ملنظمات  ثدوثية ويف 
مقدمتهـا  ألمم  ملتحـدة ومنظمات 
حقـوق  إلنسـان ملال 9ـذه  ألعما9 
 إلجر مية  ثتي ترتكب بحق  ملدنين، 
تظافـر  ثجهـود  أ9ميّـة  مؤكديـن 
جبهـة  ثسـاحل  ثغربـي  وتعزيـز 

ورفد9ـا باملـا9 و ثرجـا9 ملو جهـة 
 ثغـز ة بمـا يضمـن دحر9ـم مـن 

 ثسو حل  ثبحرية. 
وصـدر عـن  ثوقفة بيـان أّكد أن 
حماية  ثسـاحل  ثغربـي و ثحديدة 
مسـؤوثية  ثجميع، محملً  ملجتمع 
 ثـدويل ُكـّل مـا يرتتب عـىل تصعيد 

 ثعـدو ن يف  ثسـاحل  ثغربـي مـن 
كو رَث إنسانية. 

وحيّا  ثبيان  ثصموَد  ألسـطوري 
ألبنـاا  ثشـعب  ثيمني و ستبسـا9 
أبطـا9  ثجيش و ثلجان  ثشـعبية يف 
مختلـف  ثجبهـات وتحديـد ً جبهًة 
 ثسـاحل  ثغربـي، مشـيد ً باملوقف 

إىل جانـب  تهامـة  ألبنـاا   ملـرشف 
 ثجيش و ثلجان  ثشعبية. 

وأشاد  ملشـاركون باثنجاحات 
 ثتـي تحّققها  ثقـوة  ثصاروخية 
أ9ـد ف  سـرت تيجية  رضب  يف 
ثلعـدو ن ومرتزقتهـم يف مختلف 

 ثجبهات. 
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تعرض قائد ما يسمى بـ »التدخل السريع« باملحفد لعملية اغتيال 
وقتلى وجرحى من املرتزقة يف اشتباكات داخلية بتعز

قبائل مديريتي ميفعة عنس وجبل الشرق بذمار تؤكد تَحـررّكها لرفد 
جبهات الساحل الغربي 

داعيًا أبناء الجنوب إلى عدم االنجرار وراء مخّطط االحتالل الذي يهدف الستنزاف اآلالف منهم في معارك عبثية.. 

محافظ لحج: إعالن قرقاش وقف العدوان بالساحل الغربي محاولة بائسة 
للهروب من الفشل اإلماراتي يف تحقيق أي تقدم

 : تعز:
تعـرََّض قائـُد مـا يسـمى بــ »ُقــوَّ ت  ثتدخل 
 ثرسيع« يف ميليشـيا  ثحز 3  ألمنـي  ثتابع ثُقـوَّ ت 
 الحتـل9  إلمار تـي، صباح أمـس  الثنـن، ثعملية 
 غتيـا9  سـتهدفته وعدد ً مـن مر فقيـه يف مديرية 
 ملحفـد بمحافظـة أبن  ملحتلـة.  وأفـادت مصادر 
متطابقة بأن خمس عبو ت ناسـفة ُزرعت بجانبي 
 ثطريق  ثعا3 غرب مدينة  ملحفد  سـتهدفت  ثعقيد 
 ملرتـزق جما9 محمد أحمد  ثكازمي ومر فقيه أثناا 
مرور9ـم من  ثخط  ثعا3 باتجـاه عاصمة  ملديرية، 
حيث تـم تفجر  ثعبـو ت  ثخمس بو سـطة جهاز 
تحكـم عـن بعـد.  وقاثـت مصـادر إعلميـة تابعة 
ثلمرتزقـة إن عـدة أمتـار كانـت تفصل بـن مكان 
 نفجـار  ثعبو ت و ملكان  ثـذي كان فيه  ثطقم  ثذي 

عىل متنه  ملرتزق  ثكازمي وأفر د حر سته. 
وتأتـي 9ذه  ثحادثة باثتز ُمـن مع عملية مماثلة 
شهدتها مناطق سيطرة  ملرتزقة بتعز، حيث أفادت 
مصـادر متطابقة بمقتـل ضابط مرتـزق وإصابة 
آخريـن جـر ا 9جو3 مسـلح عىل مركـز  متحاني، 
ظهر أمس  الثنن يف جوثة  ملرور غربي مدينة تعز. 

وأوضحـت مصـادر إعلميـة تابعـة ثلمرتزقة أن 
عـدد ً من  ملرتزقة يقود9م  ملرتزق سـمر  ثشـويطر 
9اجمـت، أمس  الثنـن  ملركز  المتحاني يف مدرسـة 
36 سـبتم� يف جوثة  ملـرور غرب  ملدينـة.  وأضافت 
تلك  ملصادر أن  شـتباكاً  ندثع بن  ثعصابة  ملسـلحة 
وحامية  ملركز  المتحاني، ما أدى ملقتل  ملرتزق حمدي 
 ثشـمري وإصابـة مجندين  ثنن يتبعان ما يسـمى 
بــ » ثلـو ا  17 دفاع جوي«.  َوعقب  ثهجو3، شـهد 
حي  ملناخ غـرب مدينة تعز  شـتباكات متقطعة بن 

عنـارص  ملرتزقة  ثتابعن ملا يسـمى بــ »ثلو ا  17« 
من جهة ومجاميع  ملرتزق  ثشويطر من جهة أخرى. 
 وتشـهد مناطق سـيطرة  ملرتزقـة يف مدينة تعز 
حاثـة من  النفـلت  ألمني غـر  ملسـبوق ورص عاً 
محتدمـاً بن فصائل  ملرتزقة أثقى بظلثه عىل كافة 
مناحي  ثحياة يف  ملدينة  ثتي تشـهد مناطق سيطرة 
 ملرتزقة فيها عديـد عمليات  الغتيا9 و9جمات عدة 
باثعبـو ت  ملتفجـرة يف سـياق رص ع صامـت وعىل 

أشده بن فصائل  ملرتزقة 9ناك. 

 : ذمار:
ُعقـدت عـدُة ثقـاا ت قبّليـة، أمـس  الثنن، يف 
مناطـق  ثجميمة وبيـت  ملرصي وحليمـة وأبرق 
و القمـار و9جـرة  سـبيل مديريـة ميفعـة عنس 
ومديريـة جبل  ثـرشق محافظـة ذمار؛ ملناقشـِة 
جهـود أبنـاا  ملديريـة يف مو جهـة  ثعـدو ن ورفد 
جبهات  ثسـاحل  ثغربي باملا9 و ثرجا9 ثلدفاع عن 
 ألرض و ثعرض، وتعزيز  ألمن و السـتقر ر و ثسلم 

 الجتماعي يف  ملحافظة. 
وأكـد  ملشـاركون يف  ثلقـاا ت  ثتـي حرض9ـا 
محافـظ ذمـار محمد حسـن  ملقديش وعـدد من 
قياد ت  ملكتب  ثتنفيذية و ثسلطة  ملحلية باملديرية 
 سـتعد د وجا9زيـة أبنـاا  ملديريـة ثرفـد جبهـة 
 ثسـاحل  ثغربي و ثتَصـدِّي ألية محاوالت من قبل 
قوى  ثعـدو ن ثلـزج باملديرية يف أتـون  ثرص عات 
تجـاه  مسـتنكرين  ثصمـَت  ثـدويل  و ثفـوىض، 
 ستمر ر  ثعدو ن وجر ئمه بحق  ثيمن و ثتي تتناىف 
مع  ألعر ف و ملو ثيق و ثقو نن  ثدوثية و إلنسانية. 

وأشـاد  ملحافـظ  ملقـديش بـدور أبنـاا مديرية 
ميفعـة عنـس يف مو جهة  ثعـدو ن وإفشـا9 ُكـّل 
ُمَخّططاتـه، مؤّكـد ً عـىل أ9ميّـة تظافـر  ثجهود 
ثتعزيـز وحـدة  ثصف وتعزيـز  نتصار ت جيشـنا 
وثجاننـا  ثشـعبية يف مختلـف  ثجبهـات بكل غايل 
ونفيـس حتـى تحقيـق  النتصـار وتحريـر كامل 

 ثرت ب  ثوطني. 
 ودعا  ملقديش أبناا  ملديرية إىل نبذ ُكـّل  ملشاكل 
و ثرص عـات  ثد خليـة وتوحيد  ثصفـوف ملو جهة 
 ثعـدو ن و ثعمـل بـروح  ثفريـق  ثو حـد ثتجاوز 
 ثتحديات، مشر ً إىل أن  ثسلطة  ملحلية تبذ9 جهود 

كبـرة ثلسـتمر ر يف تقديـم  ثخدمات وفـق  ملتاح 
و ملمكن و ثتنسـيق مـع  ملنظمات  ملانحـة ثتوفر 
 ثقـدر  ملمكن من  ثغـذ ا وخدمـات  ثصحة ومياه 

 ثرشب وبعض  ملتطلبات  ألساسية. 
بـدوره أشـاد مديـر مديرية جبل  ثـرشق 9ل9 
 ملقـد د بدور أبنـاا  ملديريـة يف مو جهـة  ثعدو ن، 
د عياً مشـايخ ووجهاا وأعيان  ملديرية إىل  ثتعاون 
مع  ثلجنة  ثعسكرية و ملشاركة  ثفاعلة يف تحشيد 
منتسـبي  ثُقـوَّ ت  ملسلحة ثلثتحاق بمعسكر تهم 

ثلدفاع عن  ثوطن ورفد جبهة  ثساحل  ثغربي. 

 : لحج:

قا9  ثشـيخ أحمـد جريـب – محافظ 
ثحـج: إن إعلن  الحتـل9  إلمار تي وقف 
 ثعمليات  ثعسـكرية يف  ثسـاحل  ثغربي 
فضيحة عّرت حقيقَة حكومة ما تسـمى 
باثرشعية وكشـفت ثلـرأي  ثعـا3  ملحيل 
و ثـدويل أن 9ـادي وحكومتـه  ملزعومـة 
حكومـة منزوعـة  ثصلحيـات وأد ة من 
أدو ِت  الحتـل9 و ثعـدو ن عىل  ثشـما9، 
كسـتار  تحاثـف  ثعـدو ن  يسـتخدمها 
الرتـكاب  ملزيـد مـن  ثجر ئـم ضـد أبناا 
 ثشـعب  ثيمنـي، موضحـاً أن أبـو ظبي 
تقو3ُ برتتيب صفوفها وتحشيد  ملزيد من 

ضحايا  ثجنوب ملعركة  ثحديدة. 
و تهـم جريـب يف بيان صحفـي أمس 
 الثنن،  الحتل9  إلمار تي بتنفيذ مؤ مرة 
إجر ميـة بحـق أبنـاا  ثجنـوب من خل9 
 ثزج بهـم يف معـارك  ثشـما9، مؤكد ً أن 
إعلن وزيـر  ثدوثة  إلمار تي أنور قرقاش 
بتوقيف  ثعمليات  ثعسكرية  ثتي تقود9ا 
 إلمار ت بمشـاركة أمريكيـة وبريطانية 
وفرنسـية وإرس ئيلية يف  ثساحل  ثغربي 
ثلهـروب مـن  ثفشـل  بائسـة  محاوثـة 
 إلمار تـي يف تحقيـق أي تقـد3 يف جبهـة 
معركـة  أن  منو9ـاً   ثسـاحل  ثغربـي، 
أبنـاا  ثجنوب ثيسـت مع أبنـاا جلدتهم 
يف  ثشـما9 وإنمـا مـع  ملحتـل  ألجنبـي 
ثلجنـوب، د عيـاً أبنـاا  ثجنـوب إىل عـد3 

 النجـر ر ور ا  مُلَخّطـط  إلمار تـي  ثـذي 
تمكـن مـن  سـتنز ف  آلالف مـن  ثقوى 
 ثجنوبيـة  ثحية يف معـارك عباية ال تمال 
أية أوثوية جنوبية وثيس ثلجنوب وأبنائها 

أية مصلحة فيها. 
وأوضح محافظ ثحج أن  ثجنوب  ثيو3 
يعانـي من  حتل9 كامـل  ألركان من قبل 
قوى  ثعدو ن و ثغزو  ألمريكي  ث�يطاني، 
معت� ً دويلة  إلمار ت و ثفار 9ادي أدو ت 
رخيصة تنفذ أجندة  ثغز ة  ثجدد يف جنوب 
 ثيمن وشماثة، مضيفاً أن  الحتل9 يسعى 
باثدفع باآلالف مـن  ثجنوبين إىل محرقة 
 ملوت يف  ثسـاحل  ثغربي بعد أن تسـببت 
بمقتل  آلالف مـن  ثجنوبين خل9  ثفرتة 
 ملاضيـة يف تلك  ملعركة  ثتي سـبق ثلقوى 

 ثجنوبيـة  ثتحذيـر مـن  ملشـاركة فيها؛ 
كونها معركة  ستنز ف ألبناا  ثجنوب. 

وحيّـا جريب كافة  ثقيـاد ت  ثجنوبية 
 ثحريصـة عـىل صـون  ثدمـاا  ثجنوبية 
و ثتـي تعمل عـىل وقف مشـاركة  آلالف 
مـن أبنـاا  ثجنـوب يف معـارك  ثعـدو ن 
كافـة  ثقـوى  ثحيـة  د عيـاً  باثشـما9، 
وكافـة أبناا  ثجنـوب  ألحـر ر إىل تحرير 
 ثجنـوب من  الحتـل9  إلمار تي  ثغاصب 
ألرض  ثجنـوب، مؤكـد ً أن أبنـاا  ثجنوب 
 ثذيـن حررو  أرض  ثجنـوب من  الحتل9 
 ث�يطاني يف مطلع ستينات  ثقرن  ملايض 
ال  كانـت  و جـ�و   إلم� طوريـة  ثتـي 
تغيب عنها  ثشـمس حينذ ك عىل  ثرحيل 
سـيطردون  ملحتـل  مذثوثـة،  مدحـورة 

 إلمار تي وعملئه عما قريب. 
وثفت محافظ ثحج إىل أن مو جهة تلك 
 النتهاكات و ثجر ئم  ثيومية  ثتي ترتكبها 
قوى  الحتل9  إلمار تي باثصمت أصبحت 
عار ً بعـد أن تصاعدت ظا9ـرة  ختطاف 
 ثنسـاا من شـو رع عدن وكذثك مد 9مة 
منـاز9  ملو طنـن  آلمنـن يف مدينة عدن 
و ختطاف  ثنساا وإخفائهن قرسياً ومن 
ثـم تصفيتهـن جسـدياً، منو9ـاً أن قوى 
 الحتل9  إلمار تي  ثتي تجاوزت جر ئمها 
 ثعـاد ت و ثتقاثيـد و ألعر ف و ألسـلف 
و ثقو نـن  ملحلية و ثدوثية، ما يسـتدعي 
وقـوَف جميع أبنـاا  ثجنـوب وقفة رجل 
و حـد ثتحريـر  ثجنـوب من دنـس قوى 

 ثغزو و الحتل9  إلمار تي. 

زيارة إعالمية لتفقد أوضاع النازحني يف 
مراكز اإليواء بالحديدة

 : الحديدة:
نّفـذ  ملرَكـُز  إلعلمي ألنصار  ثله بمحافظـة  ثحديدة زيارًة 
ثلنازحـن ثتفقد أوضاعهـم و الطلع عىل مقر تهـم يف مد رس 

إيو ا  ثنازحن  ثذي تتبناه مؤّسسة بنيان  ثتنموية. 
و طلـع  ملركـز  إلعلمـي عىل حجـم  ملعانـاة  ثتـي يعانيها 
 ثنازحـون وحجم  ثدعم  ثذي تقدمه مؤّسسـة بنيان من توفر 

ثلغذ ا و ثكهرباا و ثصحة. 
وأشاد  ثفريق  إلعلمي بجهود  ملنظمات و ملؤّسسات  ملحلية 
 ثخريـة يف إيـو ا  ألرس  ثنازحـة، مناشـدين  ملجتمـع  ثـدويل 
و ملنظمات  ثدوثية ثلوقوف مع  ثشـعب  ثيمني  ثذي يعاني من 

 ثعدو ن  ثسعودي  إلمار تي  ألمريكي. 

قبائل مديرية خمر تعلن جهوزيتها 
الكاملة لرفد جبهة الساحل الغربي 

 : عمران:
ُعقد ثقاٌا قبيل، أمس  الثنن، ثلعقلا و ثحكماا و ثشخصيات 
 الجتماعيـة بمديرية خمـر محافظة عمر ن برئاسـة  ملحافظ 
 ثدكتـور فيصـل جعمـان؛ ثلتأكيـد عـىل  سـتمر ر  ثصمـود 
و ثتحشـيد ملو جهـة  ثعدو ن وإعـلن  ثنفر  ثعـا3 ثرفد جبهة 

 ثساحل  ثغربي. 
ويف  ثلقـاا، شـدد  ملحافظ عـىل رضورة  ستشـعار  ثجميع 
ثلمسـؤوثية  ثوطنية يف مو جهة  ثعدو ن َورفـد  ثجبهات باملا9 
و ثرجا9 دفاعاً عن  ثوطن وأمنه وحريته و سـتقلثه، مستنكر ً 
ثلمجازر  ثتي يرتكبها  ثعدو ن  ألمريكي  ثسعودي بحق  ثشعب 
 ثيمنـي، وآخر9ا جريمتا حي  ث�يد بمدينة عمر ن و سـتهد ف 

 ثنازحن باثحديدة. 
وجـددت قبائل مديرية خمر تأكيد9ا عىل  ثابات و ثصمود يف 
مو جهة  ثعـدو ن و ثتَصـدِّي ثكافة ُمَخّططاته  ثتي تسـتهدف 
وحـدة  ثشـعب  ثيمني ووقوفهم صفاً و حـد ً إىل جانب  ثجيش 
و ثلجـان  ثشـعبية، معلنـن جهوزيتهـم  ثكاملة ثرفـد جبهة 
 ثسـاحل  ثغربي ومختلف  ثجبهات باثرجـا9 و ثعتاد وكل غا9ٍ 

ونفيس حتى تحقيق  ثنرص أو  ثشهادة عىل دروب  ثحرية. 

اجتماع موسع للتعبئة والتحشيد يف مديرية املخادر بإب
 : إب:

��ٌع بمديرية املخادر محافظة إب، برئاس�ة وكيل املحافظة راكان النقيب وحضور  ُعقد، أمس االثنني، اجتماٌع موسَّ
مدير املديرية نبيل العوايض وعدٍد من قيادات ووجهاء ومشايخ املديرية؛ ملناقشة الجوانب املتصلة باملشاركة يف حملة 

التعبئة والتحشيد لرفد الجبهات باملال والرجال ملواجهة العدوان. 
 وأك�د االجتماع عىل رضورة اضطالع الجميع باملس�ؤولية يف ظل تصعيد قوى العدوان يف جبهة الس�احل الغربي 
ومختلف الجبهات، ومواجهة مؤامراته والتَح�ّرك إلفشال ُك�ّل ُمَخّططاته بدعم وإسناد قوى الجيش واللجان الشعبية 
بالرج�ال والعتاد.  كما أقر االجتماع تش�كيل لجان دفع وتنظيم للمقاتلني من أبناء املديرية وترتيب زيارة للمش�ايخ 

والوجهاء للمرابطني يف الساحل الغربي. 

أخبار
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 : إبراهيم السراجي:

ـَر  ثكياُن  ثصهيوني رص حًة عن  عبَـّ
مخاوفه من تعـرُِّض تحاثف  ثعدو ن يف 
 ثسـاحل  ثغربي ثلهزيمة عىل يد أبطا9 
 ثجيش و ثلجان  ثشعبية، معت� ً أن تلك 
 ثهزيمـَة يف حـا9 حدثت سـتكون بد يًة 
ملتغـر ت ك�ى يف  ملنطقة تماُل خطورًة 
كبـرًة عـىل إرس ئيـَل تتماـُل يف خروج 
 ثبحر  ألحمر وباب  ملندب عن  ثسيطرة 
و ثهيمنة  ألمريكية، وباثتايل أّكـد  ثكيان 
أن مـن مصلحة أمنه  ثقومي  ثعمَل عىل 
أن تكون يُد تحاثف  ثعدو ن 9ي  ثعليا يف 

 ثساحل  ثغربي.
تحاثُـُف  ثعـدو ن  كان  وبينمـا 
وخصوصـاً منـذ بـدا  ثتصعيـد  ألخر 
قدرتَـه  يؤّكــُد  يف  ثسـاحل  ثغربـي 
عـىل تنفيـذ عمليـة عسـكرية خاطفة 
تنتهي باثسـيطرة عىل  ثسـاحل وميناا 
 ثحديـدة، كان  ثكيـان  ثصهيوني يَُمني 
نفسـه بنجـاح تلـك  ثعمليـة  ثخاطفة 
ثتبديـد مخاوفـه مـن حـدوث  ثعكس، 
ثكن ومـع  ثتحو9  ثكبـر  ثذي حدث يف 
 ثساحل  ثغربي ثصاثح  ثجيش و ثلجان 
 ثشعبية، تعاظمت  ملخاوف ثدى  ثكيان 
لُه 9زيمة  ثعدو ن   ثصهيوني ممـا تماِـّ
مـن تد عيـات 9ـي  ألخطـر عليـه منذ 
عقود، مخـاوف يع� عنها »معهد  ألمن 
 ثقومـي  إلرس ئيـيل« ومقره تـل أبيب، 
يف تقريـر نـرشه أمس  الثنـن ورصدته 
صحيفة  ملسـرة، ثلباحان  إلرس ئيلين 
»يوآ9 غوجنسكي وعوديد عر ن« تحت 
عنو ن » ثبحر  ألحمـر: منطقة قديمة-

جديدة ذ ت أ9مية  سرت تيجية«.
ووضـع  ثتقريُر توصيـاٍت ثلحكومة 
 إلرس ئيليـة منهـا أنه »يجب  سـتامار 
ملنـع  و ثسياسـية   ملـو رد  ثعسـكرية 
تحقيق  ثتهديد ت  ملحتملة ضد إرس ئيل 
يف  ثبحـر  ألحمـر و ملنطقة« ملنـع إير ن 
ومـن وصفهم بـ »حلفائها«، يف إشـارة 
ثلجيـش و ثلجان  ثشـعبية، مـن تهديد 

إرس ئيـل.
وثتحقيـق ذثـك يـويص  ثتقرير بأنه 
عىل إرس ئيـل أن »تحدد  ألطـر ف  ثتي 
ثها مصلحة يف  ثتعاون من بلد ن  ثبحر 
 ألحمـر ) ثسـعودية ومـرص وأرتريـا 
آثيـات ثلتعـاون  وغر9ـا( و ثنظـر يف 
و قرت حها بشـكل مبارش وغر مبارش 
ثلجهـات  ثفاعلـة ذ ت  ثصلـة«، كمـا 
يـرى  ثتقريـر أن عـىل إرس ئيـل خلـق 
 ثتناقضات بـن  ثدو9 من خل9 إرش ك 
دو9 إقليمية ال تقـع عىل  ثبحر  ألحمر 
) إلمـار ت( يف  ثتعـاون و ثـذي بـدوره 
سـيخلق بينها وبن دو9  ثبحر  ألحمر 
يف  ملصاثـح وباثتـايل »ينتـج  تضاربـاً 
بـدوره أرضاً خصبـة ثلتعـاون  ألمني 
و القتصادي و ثسـيايس  ثرسمي وغر 
 ثرسـمي مـع إرس ئيل«، وفـق ما نص 

عليه  ثتقرير.
ثـم يحدد  ثتقرير مصـادر  ثخطورة 
عـىل إرس ئيـل يف حـا9 تعرضـت دو9 

 ثعـدو ن ثلهزيمـة يف  ثسـاحل  ثغربي 
أوثهـا أن  ثيمن  ملطل عىل  ثبحر  ألحمر 
سـيصبح تحت سـيطرة قوة منا9ضة 
» ثجيـش  و9ـي  وأمريـكا  إلرس ئيـل 
و ثلجـان  ثشـعبية« وثانيـاً أن 9زيمة 
 ثعـدو ن ومرتزقتـه سـيعني خسـارة 
ودو9  ثعـدو ن(  ) ملرتزقـة  حلفـاا 
ثلسـيطرة عـىل  ثبحـر  ألحمـر، وثاثااً 
أن إرس ئيـل  ثتـي نجحـت يف تطويـع 
يوقـف  وجعلتـه   ثنظـا3  ثسـود ني 
تهريب  ألسلحة ثلمقاومة  ثفلسطينية 
سـتجد يف  ثيمـن )أنصـار  ثلـه(  ثذين 
-وفقـاً ثلتقريـر- سـيقومون بتهريب 
 ألسـلحة ع�  ثبحر  ألحمـر ثلمقاومة 
 ثفلسطينية، نا9يك عن تهديد  ثقو عد 
 إلرس ئيليـة يف أرتريـا وتهديـد  مللحة 

 إلرس ئييل يف  ثبحر  ألحمر.

ويف 9ـذ   ثسـياق يقـو9  ثتقرير إنه 
»مصلحة إرس ئيـل و ضحة يف أن يكون 
 ثتحاثـف يف  ثيمـن صاحَب  ثيـد  ثعليا، 
حيث تشكل حركة ) ثحوثيون( يف  ثيمن 
تهديًد  ثلمصاثح  إلرس ئيلية ويمكن أن 
تشـكل تهديًد  ثحركة  مللحـة  ثبحرية 

من وإىل إرس ئيل«.
ويضيـف  ثتقرير نقـلً عما وصفها 
مصـادر أجنبيـة أن مصلحـة إرس ئيل 
يتحـو9  ال  »كـي  بانتصـار  ثتحاثـف 
 ثيمـن ثوسـيط يف  ثتهريـب إىل حماس 
و ثجهـاد  إلسـلمي يف قطاع غـزة بدالً 
عـن  ثسـود ن«، كمـا يكشـف  ثتقرير 
أن وجـوَد قاعـدة إرس ئيليـة يف أرتريا 
مّكـن  ثكيـان  ثصهيونـي يف أن يكـون 
ثـه عمـٌل  سـتخبار تي يف  ثيمـن وأنـه 
يف حـا9 9زيمـة  ثتحاثـف يف  ثسـاحل 

 ثغربي سيعني خسـارَة ذثك، باإلضافة 
إىل أن  ثتقريـر يقـو9 إن مـن وصفهـم 
» ثحوثيـن« 9ـددو  بقصـف  ثقو عـد 

 إلرس ئيلية.
تقريـر  يؤّكــد  توصياتـه،  وضمـن 
معهد  ألمن  ثقومي  إلرس ئييل إنه »من 
 ملهـم أن يبقى  ثقـرن  إلفريقي و ثبحر 
 ألحمـر عىل جـدو9  ألعمـا9 يف  ثحو ر 
 السـرت تيجي بـن إرس ئيـل و ثواليات 
 ملتحدة وقد تسـاعد  ثواليات  ملتحدة يف 
تسـهيل  التصاالت بـن إرس ئيل ودو9 

 ملنطقة«.
ويضيـف  ثتقريـر أنـه »يجـب عـىل 
إرس ئيـل تحديـد مصاثحهـا يف  ثبحـر 
 ألحمر ودر سـة ما إذ  كانت سياستها 
 ثحاثية تخد3 9ـذه  ملصاثح، وأن تحدد 
 ألطر ف  ثتـي ثها مصلحـة يف  ثتعاون 

مـن بـن دو9  ثبحـر  ألحمـر، وكذثـك 
يشـكلها  و ثتهديـد ت  ثتـي   ثفـرص 
ملختلـف  ثجهـات   ثحضـور  ملتنامـي 
 ثفاعلـة يف  ثسـاحة و قرت حها بشـكل 
مبارش وغـر مبارش ثلجهـات  ثفاعلة 

ذ ت  ثصلة«.
ثلتوصيـة  ثسـابقة  وباثنسـبة 
يؤّكــد  ثتقرير أن »9نـاك تعاوناً كبر ً 
جاريـاً باثفعل حو9 قضايـا أخرى بن 
إرس ئيـل وبعـض  ثـدو9 عـىل سـاحل 
 ثبحـر  ألحمـر«، معتـ� ً أن »أن إرش ك 
 ثلعبن غر  إلقليمين يخلق تضارباً يف 
 ملصاثح بينهم وبن  ثبلد ن  ثو قعة عىل 
طو9 سـاحل  ثبحر  ألحمـر،  ثذي ينتج 
بـدوره أرضـاً خصبـة ثلتعـاون  ألمني 
و القتصادي و ثسـيايس  ثرسمي وغر 

 ثرسمي مع إرس ئيل«.

تقرير لمعهد األمن القومي اإلسرائيلي حول معركة الساحل الغربي:

مصلحة إسرائيل واضحة يف أن يكون 
»التحالف« يف اليمن صاحَب اليد العليا

 هزيمة التحالف تعني أن يتحول اليمن لمحطة تهريب أسلحة إلى حماس 
والجهاد اإلسالمي في قطاع غزة

 لدى إسرائيل قاعدة في أرتيريا مّكنتها من ممارسة أعمال استخباراتية في 
اليمن و«الحوثيون« هددوا بقصفها

 يجب بقاء البحر األحمر في جدول الحوار بين إسرائيل وأمريكا لدعم العالقات 
اإلسرائيلية مع دول المنطقة
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أّكـد عسكريون فرنسـيون أن حرَب 
 ثيمن كشفت ثلغرب  ثقدر ِت  ثعسكريَة 
بقيـادة  ثتحاثـف  ثعـدو ن   ملتو ضعـَة 
ملـدة  فاثحـرُب  ملسـتمرَُّة   ثسـعودية، 
ثلث سـنو ت بن  ثتحاثف  ثعربي  ثذي 
يُضــمُّ قو ٍت عسكريًة من و دو9، وبن 
 ثجيش و ثلجـان يف  ثيمن يعني أن 9ذه 
 ثقو ت  ثهائلة بعتاد9ا  ثكبر و ملتطور 
تفتقر إىل  ثقيادة  ثعسـكرية  ثسـليمة، 
فهي جسـم ضخم بل عقل وال رؤية وال 
خ�ة عسـكرية مـن أي نـوع، فاثحرب 

غـر متكافئـة مـن حيـث  ثقـوة.

ونقلـت صحيفـة  ثـرشق  ثقطريـة 
عن  ثعسـكرين  ثفرنسـين قوثهم »إن 
تكتيك من وصفو9ـم » ثحوثن« وباقي 
 ثفصائـل  ملنا9ضـة ثلتحاثـف يف  ثيمن 

9ي  ثر بحة حتى  آلن«.
ويف 9ذ   إلطـار، قا9 ديدييـه الندرو، 
 ثضابـط  ثسـابق باثجيـش  ثفرنـي، 
و ألستاذ باملدرسة  ثعسكرية  ثفرنسية 
– أكاديمية حكومية- سـابقاً إن »حرب 
 ثيمن  ثتي بدأتها قو ت  ثتحاثف بقيادة 
15 3 حّقـقـت   ثسـعودية يف مـارس 
فشـلً و ضحـاً وفـق جميـع  ملقاييس 
 ثعسـكرية، ال سـيما أن قوة  ثخصمن 
 ملتحاربن غر متكافئة من ناحية  ثعدد 
أو  ثتجهيز ت، فقو ت و دو9 وأسلحتها 

 ملتطـورة  ثتـي ال حـرص وال عـدد ثها، 
وميز نية 9ذه  ثقو ت  ثلمحدودة كانت 

كفيلة بإنهاا  ثحرب يف أسابيع قليلة«.
وأوضـح أن  ثشـو 9د  ثتـي أمامنـا 
تؤّكـد أن  ثسـعودية و إلمار ت فشلتا يف 
قيادة 9ـذه  ثحرب وتخطي  ملربع صفر 
خل9 ثلث سنو ت، أما3 قو ت محدودة 

 ثعدد و ثعتاد.
مـن جانبـه، أشـار فرنسـو  كافاد ، 
 ثخبر  ثعسكري و ثقائد  ثسابق بقو ت 
حفظ  ثسل3  ثفرنسية بأفريقيا، إىل أن 
»قو ت  ثتحاثف جسـم ضخم وميز نية 
كبرة جد ً، ثكنها بدون عقل عسـكري« 
وأشـار إىل أن » ثنتيجة 9زيمة محّقـقة 
وفق جميع  ملقاييس  ثعسـكرية، و آلن 

ال يسـتطيعون  النسـحاب من  ثحرب، 
أي أن  ثسـعودية و إلمـار ت تورطتا يف 
 ملستنقع، وأصبح  النسحاب مستحيلً، 
و ملـي قدمـاً وفق 9ـذ   ثتكتيـك أيضاً 

مستحيل«.
وأضـاف كافـاد ، أن قـو ِت  ثتحاثف 
 ثعربـي بقيـادة  ثسـعودية و إلمـار ت 
 غرتَّت باثقوة وخدعتهم  ثرؤيُة  ثنظريُة 
حسـابات  دوَن  فدخلو9ـا  ثلحـرب، 
عسـكرية دقيقـة وكأنها »مشـاجرة« 
وثيسـت حربـاً تحكُمهـا قو نـُن قـّوة 

 ثخصم، وقّوة  ثطبيعة، وقّوة  ثحلفاا.
بـدوره، أّكــد جـان بـر جريمـي، 
بـوز رة  ثدفـاع   ثكوثونيـل  ثسـابق 
 ثفرنسـية و ثخبـر  ثعسـكري بمركز 

»فرساي ثلدر سات  ثسياسية و ألمنية« 
يف باريـس، عـىل أن« نتائـَج  ثحرب عىل 
 ثيمـن مخيفـٌة ثلغـرب، فقـد كشـفت 
عـورَة قـو ِت  ثتحاثف، وظهـر ضعُفها 
وفقـُر خ�تها«، مضيفـاً أن »9ذ  يعني 
أن تعويـل  ثغـرب عـىل قـو ت  ثتحاثف 
بقيادة  ثسـعودية و إلمار ت كان خطأ، 
و ثحلـو9  ثعسـكرية بمجملهـا خطـأ 
سيايس و سرت تيجي،  ثحلو9  ثسياسية 
9ـي  ألفضل و ألقـرب ثضمان  ثسـل3 

وثحماية  ملصاثح يف  ملنطقة«.
قـو ت  أن  عـىل  جريمـي،  وشـّدد 
 ثتحاثـف بقيـادة  ثسـعودية خـرست 

 ملعركة عسكرياً، وسياسياً أيضاً.

 : متابعات:
 

بمعـارك  ظـل  ال9تمـا3  ثعاملـي  يف 
 ثساحل  ثغربي، تَُسلِّــُط وساِئُل  إلعل3 
 ثدوثية  ألضو َا عـىل  ثحديدة، خلفاً ملا 
تقـو3ُ به خـل9 أكار من ثلث سـنو ت 
عىل  ثعدو ن من تجا9ٍل ثلوضع يف  ثيمن 
دفع بعـض  ثصحف ثوصف  ثحرب عىل 

 ثيمن باثحرب  ملنسية. 
تلـك  ألضو ا كشـفت مجـدد ً، وفقاً 
حقيقـة  أل9ـد ف  دوثيـن،  ثخـ� ا 
ثدو9  ثعدو ن بسـعيها   ثجيوسياسـية 
ثلسـيطرة عىل  ثسـاحل  ثغربي وميناا 
 ثحديـدة بقوثهـم إنـه وباثهجـو3 عىل 
باتـت  ثطموحـات  مينـاا  ثحديـدة 

 ثجيوسياسية ثإلمار ت و ضحة  آلن.
ونـرشت وكاثـة »آر تـي«  ثروسـية 
 ثناطقـة باثلغـة  ألملانية تقريـر ً تناو9 
مسـاعي  إلمار ت ثلسيطرة عىل  ملو نئ 
 ثيمنيـة يف إطـار مخّططهـا ثلسـيطرة 
عـىل  ملو نـئ يف  ثبحر  ألحمـر؛ ثلحفاظ 
عىل مكانة ميناا دبي و سـتحو ذ رشكة 
مو نئ دبي عىل  ملو نئ يف مختلف  ثدو9، 
متخـذًة يف  ثيمن من شـماعة  ثرشعية 

غطاًا ثتحركاتها.
وينقل  ثتقرير عن  ألستاذ  ثكندي من 
أوتاو  و ملحلل يف سياسة  ثدفاع ، توماس 
جونو، عىل حسـابه يف تويـرت، قوثه: إن 
 ثت�ير ت  ثتي تسوُقها دو9ُ  ثعدو ن عىل 

رأسـها  إلمار ت باثقو9 إن من وصفهم 
 ثحوثين »يسـتخدمون مينـاا  ثحديدة 
الستقبا9 شـحنات  ألسلحة  إلير نية ما 
9ي إال ذر ئع كاذبـة«. وأوضح قائلً إن 
»ميناا  ثحديدة محارَصٌ منذ ثلثة أعو 3 
وال يُسـتخَد3ُ بتاتاً ثلخدمات  ثلوجستية 

 ثعسكرية«.
وأّكد جونو أن شـعاَر  ثحرب عىل من 
وصفهم  ثحوثين ما 9و إال 9دٌف ثانوي 
وأن » ثهـدَف  ثحقيقي ثدوثـة  إلمار ت 
9و زيادة  ثسـيطرة عـىل  ملو نئ  ملهمة 
 سرت تيجياً يف  ملنطقة من خل9 تشكيل 

 مليليشيات  ملحلية«. 
ويشـاركه ذثك  ثـرأي  ثصحفي باو9 
»فـورت  موقـع  مـن   نطونوبوثـوس 
روس نيوز«  إلخبـاري و ملحلل يف مركز 
در سـات  ثتو فق بن  ملعتقد ت  ثدينية 
 ملختلفة، حيث قا9 »فشـلت  ثسعودية 
يف فـرض مشـاريعها  ثطموحة ثبسـط 
 ثنفوذ يف سـورية وثبنـان وقطر؛ وثهذ  
 ثسـبب ترُفُض تهدئة  ألوضاع يف  ثيمن، 

َب فشل آخر«. فاثرياض تريد تجنُـّ
وأشار  ثتقريُر إىل أنه يف  ثوقت نفسه 
»تهتم  إلمار ت بشـكل أسايس باحتكار 
 ملمّر ت  مللحية. وما 9ذه إال وصفة من 
شـأنها خلَق توتر كبر وعنف مفرط يف 

 ثحديدة«.
وعّلق  ملحلُل  ألمريكي يف شـؤون أمن 
 ثـرشق  ألوسـط »نيكوالس 9ـر س«، 

 ثـذي يعمـل يف مرَكـز و شـنطن ثألمن 
عـىل  العتبـار ت   ألمريكـي  ثجديـد، 
 السـرت تيجية ثإلمار ت بنـاًا عىل طلب 
قائلً إنه »ال يخفى عىل أحد أن  إلمار ت 
تلعـب  ثشـطرنج يف  ثيمـن ويف  ملنطقة 

 ثو سعة  ملطلَّة عىل  ثبحر  ألحمر«. 
وأضـاف » إلمار تيون 9م أشـخاص 
أ9ميّـة  مـدى  ويعرفـون  بحريـون 
 ثسيطرة عىل  ملو نئ ثتعزيز قوة وتأثر 
دوثـة  إلمـار ت يف جميع أنحـاا  ثرشق 

 ألوسط«.
وأشـار إىل أنه وعـىل وجه  ثخصوص 
9ناك تركيٌز كبرٌ عىل مشـاريع  ثرشكة 
 إلمار تية »مو نئ دبـي  ثعاملية«. و9ي 
و حدة من أك� رشكات تشـغيل  ملو نئ 
و7 مينـاا ومحطـة  يف  ثعاثـم وتديـر 
بحريـة يف  ثعديد مـن  ثبلـد ن. ويرتكز 
حـو يل  و يف  ملائة من أعماثها  ثتجارية 
يف قطـاع مينـاا  ثحاويات.. و ملسـا9ُِم 
أو  دبـي  بورصـة  يف  سـو ا   ثرئيـي 

بورصـة ثنـدن 9ـو رشكة مو نـئ دبي 
 ثعامليـة، مضيفـاً أنه ويف 9ذ   ثسـياق، 
يبـدو أن » إلمار تين يسـتخدمون نز َع 
 ثيمن ثتطوير موقعهم  ثجيوسـيايس يف 

 ملنطقة عىل نطاق أوسـع«.
 وأضاف 9ر س قائلً: »تُعتَ�ُ  ملو نئ 
ــة؛ ألنها تقُع   ثيمنيـة ذ ت قيمة َخاصَّ
عىل أحد طرق  مللحة  ثبحرية  ثرئيسية 
يف  ثعاثـم ذ ت  ثتأثر  ثكبـر يف  ثتجارة 
 ثعامليـة«. مؤّكد ً أنه ومن 9ـذ   ملنطلق 
»ثيس 9نـاك ميناٌا أعىل قيمة من ميناا 
 ثحديـدة يف  ثيمن. وال تمتلك حتى عدن، 
 ثو قعة باثفعل تحت سـيطرة  إلمار ت، 

9ـذه  أل9ميّـة«. 
وأضـاف أن » السـتحو ذ عـىل ميناا 
 ثحديـدة يعنـي أن  إلمار تـي قـد فـاز 
يف  سـرت تيجيتهم  بجو9ـرة  ثتـاج 

 إلقليميـة«.
وتطـرق  ثتقرير إىل  ثـدور  ألمريكي 
 ثد عـم ثإلمـار ت يف  ثيمـن، حيث  عت� 
»بـو9  و ملحلـل  ثسـيايس   ثصحفـي 
أن  ملز عـم  إلنسـانية  أنتونوبوثـوس« 
 ألمريكيـة مجـرد تكتيك، مشـر ً إىل أن 
»9ـذ  9و  ثخطـاب  ملعتـاد  ثصادر عن 
و شـنطن بأنهـم وحلفاؤ9ـم يقومون 
بحماية  ثبنية  ثتحتية  ملدنية«، مضيفاً 
أن » ثواليـاِت  ملتحـدَة تدعـم 9جمـات 
 ثتحاثف بمعلومات  سـتخبارية غاية يف 

 أل9ميّة«. 

خبراء دوليون يكشفون أهداف اإلمارات الحقيقية في ميناء الحديدة:
الطموحات الجيوسياسية لإلمارات باتت واضحة اآلن بسعيها للسيطرة على ميناء الحديدة

اإلمارات تستغل صراع اليمن لتوسيع موقعها الجيوسياسي في المنطقة على نطاق أوسع
احتالل ميناء الحديدة سيعني أن اإلمارات ستفوز بجوهرة التاج في استراتيجيتها اإلقليمية

الواليات املتحدة تقدم دعماً كبيًا للسعودية 
واإلمارات ومزاعمها اإلنسانية مجرد تكتيك

عسكريون فرنسيون: 
قوات »التحالف« ُهزمت يف اليمن عسكرياً وسياسيًا
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

َشهادُة المجد
الحمزة أبوُنمي 

إذ  مـا  رتسـم  إلبـاُا و ثعـزُّ كانـت بصمـاُت 
 ثشـهادِة 9ي آخر أثـٍر يظهر عىل 

ذثك  ثنقش..
نقش  ملجد و ثك�ياا.. 

ثيُسـمعنا زمجـرَة أسـوٍد قـلَّ 
نظر9ُا..

9ـذه  ملعطيـات  كل  فتَندِمـُج 
ثلشهد ا ُمنحنيًة أما3 مجد شهد ا 

وطني.. أما3 شهد ا  ثيمن. 
9م  ثذين قدمو  نموذج  ثُخلود 
بمـا ثـم يقدمـه أحٌد يف سـاحات 
 ملعـارك تحت قصف عتاوثة زمان 

 ثظلم و ثتك�، دو9ٌ تكاثبْت ثتتزيَن بنسيِج ك�ياا 
إبليس، وبقايا ظلم فرعون ونمرود.

نهايـة زمان زغـرد ٌت  ثغانجـات حن تحتفل 
بـكأس مـوت  ألبريـاا و9ـي متلامـًة بأشـمغِة 
أمر ا  ثخليج كاشـفًة عن مسوخ زماننا ونسخة 
 ثفجـور  ثقديم وعهـد  ثجا9ليـة ورسور فتياِت 

ونسـاا شـعٍب ثم يعرفَن من  ثدين إال  سـم مكة 
ومدينـة ثلتبا9ي بهما فرحـاٍت بقو نن جعلتهم 
أُثُعوبَـَة فكـرة  ثرتف صناعـًة أمريكيـة ونماذَج 
بريطانيـة، زعًمـا أن مجد  ثنسـاا 
تصفيـٍق  أو  تُسـاُق  سـيارٍة  يف 
ثطـرب ُمغني، حتـى رسى  ملرض 
برجاثهـم أو كانـت  ثعـدوى منهم 
فاسـتبدثو  كنوز آخرتهـم بحطا3 
دنيا9ـم، معلنن  ثخضـوع ثقردٍة 
وخنازيَر قد ُخسـَف بأرو حهم قبل 
أجساد9م، فلم يناثو  سوى  ألسوة 
 ثسـيئة و ثناس عىل ديـِن ملوكهم 
كمـا روى عن  ملصطفـى صىل  ثله 

عليه وآثه.
عـار عىل تأريـخ قد بـات يُكتُب 
عـىل شـو 9د أرضحـِة  ثشـهد ا، ويسـَطُر عىل 
 ثجدر ن و ألرصفة و ملبانـي قبل  ثكتب ومقاالت 

 ثشبكة  ثعنكبوتية وأور ق  ثصحف!
9نـا صـار ثلمجد شـهيٌد يعـرُف به وشـهادٌة 
ينطقهـا نظم كماثـه، وثكم تجىل يـا عفيفات يا 

سـيد ت يا ملكات  ثيمـن نعم ثكم  ملجـُد وعنكم 
تحـرى وأنعم بـه من متحرى وباحـٍث عن مكان 
شـموخه وبذرِة طلوعـِه وأرض كماثه ونسـخة 
 بتد ئـه بعـد أن عاث  ثفسـاد النتهائه وسـوثت 

 ثنفوس بإخفائه، وسعْت  مللوك يف  ضمحلثه.
فلكل أ3 شهيد! وفاقدة و ثد! وصابرة عىل فر ق 
زوج! كدحـْت يف حياتهـا ثتبنى ثه بسـتانًا يطأه 
بقد3  ثنرِص بعد سـاعات  ثتنبه و ثيقظة إليقاف 
عدو ن نسل  ملسوخ وأتباعهم و9م ثهم أشبا9هم 

ملكان  ثسنخية  ثتي جعلتهم كيانًا و حًد .
ثِك شـهادة  ملجُد يا سـيد ت  ثعاثم وحاضنات 
أبطا9  ثيمن ثك صاح بعٍز وكما9 وفرحة وإجل9 

وعزة..
قاثها و9ـو  ثذي قصـد بلد ن  ثعـرب و ثعجم 
فتوقـف يف كل ز وية وأسـتقىص كل َع�ة وِع�ة 
فرأى فرًحا و نكسـار، بـكاًا  وضحكات وعايَش 
أثـم  ثاكىل وتفقد  ثجرحى ثـم حنى عىل  ألطفا9 

ومسح رؤوس  ثيتامى..
ثيقف شـا9ًد  بل ثيقف مشـهوًد  عليه – كيف 
يعطـي كل ذي حٍق حقه - 9نا صار  ملجُد متذوًقا 

ثطعـم  النبهار، مذ9والً من ثـون  النتصار، متى 
ما مـد يده ثشـهيد طرقـت مسـامعه أصو ت ال 
9ـي بكاا وال فرح؛ بل 9ـي تهليٌل يزكي  ثنفوس 
فيجعـل  ثحـزن مـاٍض و ثفـرح حـارض، كلمـا 
تقدمـْت ثحظة  ثفرح صارت ذكرى حزٍن، و ألمل 

باثله مستقبل.
ثـم يعود ملـا أر د فتقف يده ثتمسـح عىل يتيم 
ذثك  ثشـهيد فربما نجحت وربمـا قطعتها غارة 
طـر ن  ألعد ا ثيحتار بن  أل3 و ثشـهيد و ثطفل 

وكلهم عىل ذثك ُشهد ا..
فأعلـن  ملجُد أن  ثيمـن ثه منزالً ومنـاًر  عاثيًا 
ثم تقـد3 بفخٍر مشـرً  ببنانه وكيانـه عىل َماِله 
 ألوضـح ونـوره  ألز9ـر، ر مـًز  ثلـذروة باثذروة 
وثلكمـا9 بكل  ثكما9، ثيقو9 و9و ال يقو9 بل ثها 
أثاٌر 9ي عنو ن  ملقو9: ثسـُت شا9ًد  وال مشهوًد  
عيلّ بل أنا شهادٌة خلقها ذو  ثجل9 ألكون وساًما 
أل9ـل  ثيمن، ثيس  ثفخر ثهـم بمجاورتي إيا9م، 

إنما  ثفخر يل أني ُخلقُت ثلُقيا9م..
نعـم  ملجد فخـره أنـه يف  ثيمـن.. ثه شـهادة 

وشهيد..

تحكيم ِصفني
وشـهرو  سـيوَفهم يف وجِه  إلما3 عـيل ثيقبَـَل باثتحكيـم، حتى قا9 
 إلمـا3 عيل عليه  ثسـل3 حينها: »إنّهـا كلمُة حقٍّ يُر ُد بهـا باطل، إنّهم 
و ثلـه مـا رفعو9ا، و9ـم يعرفونها وال يعملـون بها، وثكنّهـا  ثخديعة 
و ثو9ن و ملكيدة«، وملا  ختار معاوية عمرو بن  ثعاص ثيكون َحَكَماً من 
طرفـه  ختار  إلما3 عيل، عبَد  ثله بن عباس؛ ألنه كان ذكياً عارفاً بحيل 
 بن  ثعاص، فقا9  ألشـعث: ال و ثلِه ال يحُكُم فيها مرضيان حتى تقو3َ 
 ثسـاعة، وثكن  جعله رجلً من أ9ل  ثيمن، فأتو  بأبي موىس  ألشـعري 
فاتفقـا عىل خلع  ثرجلـن، وملا قا3 أبو موىس ثيتكلـَم َدعاه  بن عباس 
فقا9 ثه ويحك وإني ألظنه خدعك، إن كنتما قد  تفقتما عىل أمر فقدمه 
قبلـك ثيتكلم به ثم تكلـم أنت بعده فإنه رجل غـدَّ ر، فتقد3 أبو موىس، 
فحمد  ثلـه وأثنى عليه ثم قا9: أيها  ثنـاس  جتمع رأيي ورأي صاحبي 
عـىل خلع عيل ومعاوية وأن يويلَ  ملسـلمون أموَر9م َمن أحبوه وإني قد 
خلعـت علياً ومعاوية فوّثو  َمـن رأيتموه ثهذ   ألمر أ9لً ثم تنّحى، فقا3 
عمـرو بن  ثعاص فقا9 إنَّ 9ذ  قد قا9 ما سـمعتم وخلـع صاحبه وأنا 
أخلـع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبـي معاوية، فقا9 ثه أبو موىس: 
ماثك ال وفقك  ثلـه، قد غدرت وفجرت، إنما مالُك كمال  ثكلب إن تحمل 
عليـه يلهث أو ترتكـه يلهث، فقا9 ثه عمـرو: إنما مالـك كمال  ثحمار 

يحمل أسفاًر . 
إال أن 9ذه  ثحادثة خّلدت درساً وع�ًة عىل مدى  ثتأريخ.. ونحن ندرُك 
جيد ً أن  ألمريكين وعملَا9م من  ثسعودين و إلمار تين ُخلُُقهم  ثغدُر 
ونقـُض  ثعهـود و ملو ثيق كما وصفهـم  ثلُه ُسـبحانَه يف كتابه  ثعزيز: 
»َُكلََّمـا َعا9َُدو  َعْهًد  نَبَـذَُه َفِريٌق ِمنُْهْم« ألنهم »اَل يَْرُقبُـوَن يِف ُمْؤِمٍن إاِلاًّ 
ـًةۚ  َوأُوَثِٰئـَك 9ُُم  ْثُمْعتَُدوَن«، وثنا تجربـٌة كبرٌة يف  ثتعاُمِل معهم  َواَل ِذمَّ
تمّكـننـا مـن إدر ك مكر9م وخبث حيلهم ومر وغتهـم، إضافًة إىل فهم 
عميـق جد ً ثلتوجيهـات  ثقرآنية  ثتي توضح كيفيـة  ثتعامل مع 9كذ  
حاالت، ففي سـياٍق كهذ  يقو9  ثله سـبحانه وتعاىل يف سـورة  ألنفا9: 
َو بِّ ِعنْـَد  ثلَّـِه  ثَِّذيَن َكَفـُرو  َفُهْم اَل يُْؤِمنُـون« فيبقون عىل  »إِنَّ رَشَّ  ثـدَّ
كفر9ـم وال تنفعهم  آليات و ثع�،َ  ويوضح  ثله جانباً من سـلوكياتهم 
» ثَِّذيـَن َعا9َْدَت ِمنُْهـْم ثُمَّ يَنُْقُضوَن َعْهَد9ُْم يِف ُكلِّ َمـرٍَّة َو9ُْم اَل يَتَُّقون«َ 
 ثله باثوفاا باثعهود، ثم يرشـدنا  ثله ثكيفية  ثتعامل مع 9ؤالا بقوثه: 
ْد ِبِهْم َمـْن َخْلَفُهْم َثَعلَُّهْم يَذَّكَُّروَن«، فإذ   ـا تَاَْقَفنَُّهْم يِف  ْثَحْرِب َفرَشِّ »َفِإمَّ
ـا تََخاَفنَّ  تمّكـنـت وظفرت بهـم يف  ثحرب، فاقتلهـم ورشد بهم، »َوإِمَّ
ِمـْن َقْو3ٍ ِخيَانًَة َفانِْبذْ إَِثيِْهم َعىَل َسـَو ٍا«، أبلغهـم إثغاا عهد9م وأنه ثم 
يبـَق بينك وبينهم عهـد، »إِنَّ  ثلََّه اَل يُِحبُّ  ْثَخاِئِنَن * َواَل يَْحَسـبَنَّ  ثَِّذيَن 
َكَفـُرو  َسـبَُقو  ۚ إِنَُّهْم اَل يُْعِجـُزوَن«، ثم يؤّكـد  ثله عـىل  ثتنبه ملكر9م 
وعد3  الغرت ر بخد عهم، ويطاثبنا باملزيد من  ثحشـد و ثتعبئة و إلعد د 
 ثكبر ثهم سو ًا عىل مستوى  ثعدة و ثعتاد أو  إلعد د  ثنفي و ملعنوي، 
وحشـد ُكـّل ما يمكن أن يكون فيه إر9اباً ثهم، وألعو نهم ومرتزقتهم، 
سـو ًا  ثناشـطن منهم أو  ثخليا  ثنائمة فيقو9 سبحانه: »َوأَِعدُّو  َثُهْم 
َما  ْسـتََطْعتُْم ِمْن ُقـوٍَّة َوِمْن ِربَاِط  ْثَخيِْل تُْر9ِبُوَن ِبِه َعـُدوَّ  ثلَِّه َوَعُدوَُّكْم 
َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم اَل تَْعَلُمونَُهُم  ثلَُّه يَْعَلُمُهْم«، ويؤّكـد أيضاً عىل أ9ميّة 
ٍا   إلنفاق إىل جانب  ثتضحية و الستبسـا9، فيقو9: »َوَما تُنِْفُقو  ِمْن يَشْ
يِف َسـِبيِل  ثلَّـِه يَُوفَّ إَِثيُْكـْم َوأَنْتُـْم اَل تُْظَلُموَن«، ثم إذ  مـا طلبو   ثصلح 
و ثسلم بجدية مع  ثتوقف  ثفعيل ثكل  ثعمليات  ثعسكرية وثيس مجرد 
ْلِم َفاْجنَْح  مر وغة، بعد أن يحصل ُكـّل ما سبق حينها: »َوإِْن َجنَُحو  ِثلسَّ
ـِميُع  ْثَعِليـُم، َوإِْن يُِريُدو  أَْن يَْخَدُعوَك  َثَهـا َوتََوكَّْل َعىَل  ثلَِّه ۚ إِنَُّه 9َُو  ثسَّ

ِه َوِباْثُمْؤِمِنَن«، فمال ما أيدك  َفِإنَّ َحْسـبََك  ثلَّـُهۚ  9َُو  ثَِّذي أَيََّدَك ِبنَـرْصِ
 ثله ونرصك عليهم فإنه حسـبك عليهم و9ـو  ثنارص ثك عند خيانتهم، 
وسنة  ثله 9ي  ثتمكن من  ثخائنن »َوإِْن يُِريُدو  ِخيَانَتََك َفَقْد َخانُو   ثلََّه 
ِمْن َقبُْل َفأَْمَكَن ِمنُْهْمۚ  َو ثلَُّه َعِليٌم َحِكيٌم«، 9ذ  خلصة ما يحدث، و9ذه 
 ملنهجيـة  ثتـي نتعامل بها تجاه مـا يحدث، فل يمكـن أن تنطيل علينا 
 ثترصيحات  ملضللة، وال  ملساعي  مللتوية، وال  ثخدع و ملر وغة، وقضية 
 ثتحكيم يف صفن ال يمكـن أن تتكرر، وأنصار  ثله و ألبطا9  ملجا9دون 
 ملنقـادون ثلقيـادة  ثحكيمة 9م بروحية وإيمان كميـل بن زياد وماثك 
 ألشـرت، و ألشعث بن قيس  ثكندي، وسـعيد بن قيس  ثهمد ني، وحجر 
بـن عدي  ثكنـدي، وال وجود بينهـم ألبي موىس  ألشـعري، وتوجيهات 
ا تَاَْقَفنَُّهْم   ثقرآن  ثو ضحـة  ثتي نتمالها يف مال 9كذ  موقف 9ي: »َفِإمَّ

ْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم َثَعلَُّهْم يَذَّكَُّروَن«. يِف  ْثَحْرِب َفرَشِّ

عدن تحت االحتالل اإلماراتي ومليشياته
إثيها كأية مدينة تعانـق  ثبحر يأتيها  ثناس من ُكـّل  التجا9ات من 

 ثبحر ومن  ثجبا9. 
9ـا 9م طيور  ثظـل3 يعباون باملدينة ويحوثونهـا إىل خر ئَب وركا3ٍ 

تحت  حتل9 بدوي إعر بي قبيح.. 
ورغـم 9ذه  ثصـورة  ثقاتمة، ثكن من  ملؤكَّـِد أن َصبْـَر ُسـكَّاِنها ثن 

يطو9َ، وسيجرفون 9ذ   ثعفَن يف نهاية  ملطاف، أَِثُق بهذ   ألمر.. 
عـدن مدينـٌة  حتضنت قيـاد ِت حـركات  ثتحـّرر  ثوطنـي  ثعربية 
و ثعامليـة، صارت تحتضـُن دو عش وإر9ابين برعايـِة  الحتل9 أعر ب 

 ثبرتودوالر.. !!!

عن هزيمة حزيران وإنكار فلسطني 
وصفقة القرن 

مخيم  ثبقعة و9و أك� تجمع فلسـطيني )ثلجئن( خارج فلسطن 
) النتد ب(.

»صـ�«  ثرجعيـة  ثعربية عىل  ثعمل  ثاوري ثـم يطل حيث بدأ نظا3 
عمان باختلق معارك مع  ثفد ئين يف مختلف أنحاا رشق  ألردن، وتّوج 
ذثك بأيلو9  ألسـود و ثذي  نتهى إىل قـر ر ت مؤتمر  ثقمة يف  ثقا9رة يف 
أيلو9 عا3  7ش1، إذ فرض عىل  ثتنظيمات  ثفلسـطينية تسليم سلحها 

ثنظا3 عمان و النسحاب من  ألردن. 
ثقد عايشـت تلك  ثفرتة شـخصياً حيث كنت متمركـز ً يف مقر إعل3 
فتـح  ملركـزي يف جبل  ثحسـن، وأذكـر أنه بعـد ثلثة أيا3 مـن  ثقتا9 
ضـد قو ت  ثباديـة  ملهاجمة ) ثتي ثم تتمكن من  ثتقد3 شـ� ً و حد ً يف 
 ملنطقة  ثتي يمكن تسميتها وقتها باملربع  ألمني ثلعمل  ثفد ئي يف جبل 
 ثحسن، حيث مقار  ثقيادة  ملشرتكة ثلتنظيمات  ثفلسطينية  ملختلفة 
ومعظم مقـار قياد تهـا(  ضطرت ثـرتك مدرعاتها ودبابتهـا وناقلت 
جنود9ـا، بمن فيهـا من  ثقتىل،  ملدمرة قرب دو ر مكسـيم، صدر  ألمر 
باالنسـحاب إىل  ملخيم ) ثسيل(، و ثذي أدى، ضمن أمور أخرى، يف نهاية 

 ملطاف إىل سقوطه.
و ضـح أن قيادة  ملنظمـة حينذ ك، صنيعة  ثرجعيـة  ثعربية، قررت 
 ثسـر يف مرشوع  ألخرة و ثسعي ثلتصاثح مع  ثعدو  ثصهيوني، و9و 
ما حصل الحقاً وإن عىل نحو مبتذ9 ومهزو3. ثقد شـّكلت قر ر ت قمة 
 ثقا9ـرة،  ثتـي دعا إثيها  ثرئيـس جما9 عبد  ثنـارص،  ثطعنة  ثجديدة 

حيـث أوكلت أمر حماية  ثعمـل  ثفد ئي ثنظا3 عمان  ثـذي أطلق عليه 
خاثد  ثذكر صفة  ثنظا3  ثعا9ر.

ما تىل ذثك معروف حيث  نتقل  ثعمل  ثفد ئي إىل ثبنان، ومن مرشوع 
ثورة إىل ميليشـيا تعتاش عىل أمو 9  ثنفط  ثفاسـدة و ملفسـدة. وتجىل 
ذثك يف  ثفساد غر  ملسبوق فيها ويف  ثفضائح  ثتي ال حرص ثها، ومنها 
ماـلً فضائح مد رس  ملنظمة يف  ثكويـت وفضائح مد رس أبناا وبنات 
 ثشـهد ا يف سـوق  ثغرب، و ثقائمة تطو9، و ستمر ر  ثعمل عىل حرص 
 ثسلطات كافة يف يد رئيس  ملنظمة. علماً بأن أمو 9  ثنفط كانت ترسل 
إثيه شـخصياً وثيس ثحسـابات منظمة  ثتحرير  ثرسمية ما مّكنه من 
تشـكيل منظمة تابعـة ثه وتأتمر بأمـره، وما يتبع ذثك مـن أمور عىل 
جانـب كبر مـن  ثخطـورة. كما أن  ألنظمـة  ثعربية كانـت ترص عىل 

 العرت ف به رئيساً و حد ً أوحد، وترفض  ثتعامل مع أي 
من قادة  ثتنظيمات  ألخرى ما جعل منهMR. PALESTINE« » ثكن 

من  ثعد9 تأكيد أن يارس عرفات تمتّع بكاريزما قّربته من  ثجما9ر. 
9ذه  ثنظـرة  ملقربة وغايـة يف  الختصار من » ثاورة«  ثفلسـطينية 
توضـح  ثدور  ثتآمري ثألنظمة  ثعربية عىل فلسـطن  ألرض و ثقضية 
و ثشـعب. ثقد بدأت  ثخيانة  ثقومية باثحسـن بن عيل و بنيه عبد  ثله 
) ألو9( وفيصـل، وبنسـليهما مـن بعد9ما  ثذين وقعا صـك  ثخيانة يف 
عـا3 ش1ش1 ألنهما طمحـا إىل أن يكونا خد3  ملسـتعمر يف بلدنا. و ألمر 
يتكرر  ثيو3 يف شـخصن 9ما  بن سـلمان و بن ز يد.  ألو9 يريد خلفة 
و ثـده وحرص  ثحكم يف ورثتـه، و ثااني يريد  إلطاحة بشـقيقه خليفة 
وتويل رئاسـة  إلمار ت  ثعربية  ملتنازعة، مـع أن  ثنظا3  ثور ثي يف ذثك 
 ثكيـان يعنـي أن أبناا خليفـة 9م من يجـب أن ينوبو  عـن و ثد9م يف 
حياتـه ويخلفوه بعد رحيله؛ ثكن مسـأثة  ثخلفة ال تقـرر يف أبو ظبي 
وال يف  ثرياض وإنما يف ثندن وو شـنطن. وألن 9اتن  ثدوثتن، مال بقية 
مشـيخات  ثخليج  ثفاريس، يعتمد وجود9ا  عتمـاد ً كاملً عىل حماية 
 ألب  ثحنون يف و شنطن و أل3  ثحنون يف ثندن ورضا9ما )و9و ما يرصح 
به تر مب عىل نحو د ئم( فعليهما تقديم فروض  ثطاعة و ثوالا ثلسـيد 
 ثذي يمسك بحارض9ما ومستقبلهما، ع� تبني مشاريعه  الستعمارية 
بل قيد أو رشط، أو كما قا9 مظفر  ثنو ب »وذ ك تخوزق طوعاً ال إكر ه 
وال بلـوط«. وغدر » ثطموحن« ) بن سـلمان و بـن ز يد( ثيس باثجديد 
حيـث غدر و ثد  ألو9 بإخوته و بنـه بأعمامه وأبناا عمومته، أما  ثااني 
فقد غدر بشـقيقه وبأبناا شـقيقه وأمهم و9و  ستمر ر ثتأريخ طويل 
من  ثغدر يف عشـرة آ9 نهيان حيث من  ثنادر أن حكم أحد9م  ثعشـرة 
مـن دون أن يُقتـل، إما عىل يد أبيه أو شـقيقه أو عمه؛ تأريخ آ9 نهيان 
دمـوي كما يـرد يف  ملر جـع  ث�يطانية و ثعامانية، ومـن ال يؤتمن عىل 
عائلتـه ال يمكن  ئتمانه عىل قضايا مصريـة. تبنّي كل من » ملحمد ن« 
مـرشوع تر مـب، أي »صفقة  ثقـرن« ثتصفية  ثقضية  ثفلسـطينية، 
يذّكرنـا باثخونة  ألعر ب يف  ثحـرب  ثعاملية  ألوىل حيث حاربو  إىل جانب 
 ملسـتعِمر فقـط من أجل عرش قصبي، وما أشـبه  ثيـو3 باثبارحة. إن 
 ثحديث يف تطور ت  ثقضية  ثفلسـطينية منذ سـقوطها يف يد  الحتل9 
غـر ممكن من دون  سـتعما9 مسـتمر ملفـرد ت نعت ماـل »خيانة«، 
و»تو طـؤ« و»تآمـر« و»غـدر« و»عقـم« و»تهريج« و»9ز ئـم«، وغر 
ذثك. أخر ً، إن ما كتبته 9و تذّكر شـخيص بصوت عا9ٍ ثنقاط عشـتها 
وعايشـتها، وثيـس تأريخـاً ثلحركة  ثوطنيـة  ثفلسـطينية  ملعارصة. 
ونتمنـى عىل من عارش تلـك  ملر حل من قياد ت  ثصـف  ثااني وما تله 
إفـادة أجياثنا  ثحاثية بمذكر تهم كي نتعظ وندرك أسـباب 9ز ئمنا كي 

نتجنبها مستقبلً.
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حمود األهنومي

يف ثحظِة ُضعـِف جنَح أ9ُل صنعاا 
ثلمساملة، و ستسلمو  ثلدعة و ثر حة، 
ت نفوُسـهم عـىل قليٍل من  بل وشـحَّ
 ملا9 ينفقونه يف سـبيل  ثله، فضاقت 
أن تقـرض  إلمـا3  ثهـادي يحيى بن 
 ثحسـن يف  ثقـرن  ثااثـث  ثهجـري 
بعض  ملا9، ثينفقه عىل عساكره، فرد 
صوثة  ثقر مطة  ثجامحن يف عرصه، 
فخـرج  إلمـا3  ثهـادي مـن صنعاا 
إىل صعـدة، تحـت ضغـط  ثحاجـة، 
و ثتخـاذ9،  و ثتمـرد ت  ثد خليـة، 

و ثتو كل، و الستسل3 ثلر حة، و ثلمباالة. 
ومـا 9ـي إال أيـا3 قلئـل وإذ  بطلئـع  ثجيش 
 ثقرمطي بقيادة عـيل بن فضل قادمة كاثطوفان 
ـر، و إلعصـار  ملزمِجـر، فاقتحمـو  صنعاا،   ملدمِّ

وعباو  بها أيما عبث. 
ثقـد وقـف  ملؤرخـون طويـلً، و9م يعـدِّدون 
 ثفظائـع و ثجر ئـم و ملوبقات  ثتـي  رتكبها  بن 
فضل وجيُشـه يف صنعاا، ويف ُكـّل مكاٍن دنّسـته 
ر  يف حدوث  أرجلهم، وشـكَّك بعُض  ملؤرخن مؤخَّ
تلك  ثفظائع، أَْو بعِضهـا، غر أن معارص  ثلحدث 
و9ـو  إلمـا3  ثنـارص  بن  إلمـا3  ثهـادي أثبت يف 
رسـاثته إىل أتباعه من زيدية  ثجيـل و ثديلم، ُكـّل 
تلـك  ثفظائع و النحر فـات، ورسـاثته تلك تعت� 
وثيقـة تأريخيـة 9امـة، نرش9ا  ملجلـس  ثزيدي 
 إلسلمي مؤّخـر ً بتحقيق  ألستاذ جما9  ثشامي 
تحـت عنـو ن ) ثيمن و ألئمـة  ثهـادي و ملرتىض 

و ثنارص(. 
تقو9 تلك  ثوثيقة  ثتأريخية ص51- 5 عن  بن 
فضل، وما  رتكبه بحـق  ثيمنين يف صنعاا ومدٍن 
أخرى: »فسـبى 9و وأصحابُه بفسقهم  ملؤمنات، 
وفضحـو   ملسـلمات، فِبيَعِت  ثنسـو ُن باثدر 9م، 
و ْرتُِكبْن  ثعظائم، و سـتُْخِدْمَن  ستخد 3َ  ثبهائم، 
ونيل منهن  ثفجور و ملكروه، و رتََكبَهن  ثسـفيُه، 
مـع قتله – ثعنه  ثله – ثلرجـا9، وذبِحه ثألطفا9، 
وحكِمه باملحا9، وتركه ثلناس بأرش حا9.. وحكم 
فيهم بما ثـم يحكم فيهم أحٌد قبلـه من  ثفر عنة 

 ثطاغن، و ثجبابرة  ملضلن«. 
أما 9ـل عمَّ 9ـذ   ثبـلُا جميَع  ثيمـن أ3 فقط 
تلك  ملناطق  ثتي  ستسـلمت ثلر حة، و سـتعجلت 
 ثدعـة، فرتكـت مـا أمر9ـا  ثله بـه مـن  إلنفاق 
و ثجهاد يف سـبيل  ثلـه ثدفع ذثك  ثخطـر  ثد 9م، 
و ثخـر ب  ثهـاد3؟ فإنـه يتبن أن ذثـك  ثبلد حل 
فقط باثقو3  ثكساىل  ثو نن، و ثبخلا  ملقرصين، 
فأمـا  ملناطـق  ثتي كان ثـدى أ9لها حـس ثوري 
جهادي، و سـتعد د ثلتضحيـة و إلنفاق، يف صعدة 
ومـا جاور9ـا، فإنهـا نجـت مـن 9ـذ   ثطوفان 
 ثجـارف، و ثخـر ب  ثعاصف، حيث يقـو9  إلما3 
 ثنـارص: »وإنما فعل 9ذ   ثقرمطـي  مللعون  ثذي 
وصفنـا بأقىص  ثيمـن  ثنائية عنـا،  ثنازحة منا، 
فأما حيـث نحن مقيمون، فهو موضع مسـتور، 

و ثله محمود«. 
و9كذ  تمي عجلة  ثتأريخ ويتكرر 9ذ   ثدرس 
 ملؤثـم؛ ففي سـنة 33ش9ــ  حتل جنـود  ملماثيك 
 ثجر كسـة مدينـة زبيـد، بقيـادة  ألمر حسـن 
 ثكردي، فكيف كان دخوثهـم إثيها؟ 9ل كان عىل 
 ثنحو  ثذي كان عليه رسـو9  ثلـه صىل  ثله عليه 
وآثه وسلم يو3 فتح مكة؟ أ3 حتى كان عىل شاكلة 
إمسـاك أنصـار  ثلـه ثزمـا3  ألمور و ملؤسسـات 

 ثحكومية يف صنعاا يف 31 سبتم� 19 33؟
كل.. بل » نتهبو9ا وسـفكو   ثدماا، وأباحو9ا، 
و9تكو   ملحار3، وفعلـو   ثعظائم« عىل حد وصف 
كتـاب غايـة  ألمانـي يف أخبـار  ثقطـر  ثيمانـي 
ص696، ويضيف مؤثفه  ملؤرِّخ يحيى بن  ثحسن 
فيـه قائل »وباثجملة فقد جرى عىل زبيد ما جرى 
فة يـو3  ثحـرة من جيش  عىل أ9ـِل  ملدينـِة  ملرشَّ

يزيد، و سـتمر  ثنهـب ثلثة أيا3، ودخل  ثعسـكُر 
 ثبيوَت، وأخرجو  عنهـا أ9لها«، وثم يرُْتَِك  ألغنياا 
 ثبخـلا مـن أ9لها وشـأنَهم، بل 
صـودرت أمو ثهم »بعـرشة آالف 
دينار أرشيف، بعد  ثنهب و ثسـلب، 
وأُِمر باثقايض صفي  ثدين أحمد 
بـن عمر  ملوحـد إىل د ر  العتقا9، 
وخوِطـَب بما9ٍ، وأرسـلو  ثلفقيه 
إسـماعيل بـن جعمـان، صاحب 
بمـا9ٍ،  بيـت  ثفقيـه، وطاثبـوه 
َب باثسـياط، ثـم ُحِمل إىل  فـرُضِ

 ثسجن، فمات فيه«. 
ثم عند  حتل9 أوثئك  ثجر كسة 
ملدينة تعز »صادرو  أ9لها، وفعلو  فيها أعظم مما 

فعلوه يف زبيد«. 
أمـا صنعـاا فقد »ماثـو  عىل من فيهـا فقتلو  
من حماتها وأجناد9ـا وغر9م أثفا وخمَس مئة، 
وصـادرو   ثتجـار«، ويضيـف  ملـؤرخ يحيـى بن 
 ثحسـن مبينا عمـق  ملأسـاة، وكاافـة  ملصيبة، 
فيقـو9: »وجـرى عىل أ9ـل صنعاا مـا جرى عىل 
أ9ل بغد د من  ثتتار، حتـى ثقد يُحَكى أنهم كانو  
لـون أ9ل صنعاا دناَن  ثخمر من  ثسـائلة إىل  يَُحمِّ
 ثقـرص. وعـىل  ثجملة فـإن رشح  ثحـا9 يطو9، 
ويُذ9ِْـل  ثعقـو9، مـن وصـف ما جرى مـن 9ذه 
 ثفرقة  ثغورية، و ثعصابة  ملرصية،  ثتي سـاقها 

 ثله إىل 9ذه  ثديار  ثيمنية«. 
ر  ثغز ة  مـا يجب أن نعرفه  ثيو3 أنه ثم وثن يوفِّ
 ألجانب ألي شـعب د سـوه بأقد مهـم كر مًة وال 
عز ً وال صلحاً، وقد أدركت ملكة سـبأ 9ذه  ثسنة 
 ثقبيحـة يف قوثها ألرباب مملكتهـا: )إن  مللوك إذَ  

دخلـو  قرية أفسـدو9ا وجعلـو  أعزة 
أ9لها أذثة وكذثك يفعلون(. 

9ـؤالا 9ـم  مللـوك؛ إذ ال بـد أنهـم 
يدخلونهـا  مدينـة  أيَّ  سيُفسـدون 
عنوة و حتلال و سـتعمار ، فكيف إذَ  
كانت أوسـاخ  ألرض، وأقـذ ر  ثكون، 
وشذ ذ  آلفاق جمعها  ثدوالر، وحزَّبها 
 ثريا9، وثيس ثهم مـن 9دف إال إذال9 
 ثشعوب، و إلمعان يف دوس  ثكر مات، 
و السـتهانة بـاألرو ح، كمـا 9و حا9 
9ـذ   ثعـدو ن  ثسـعودي  ألمريكـي 
 إلمار تي  ألبشـع و ألكار بجاحة عىل 

مر  ثتأريخ؟!
إن مـا قاثته حذ 3 يف 9ـذه  ثقضية 
وأشـبا9ها ونظائر9ا، 9و مـا أذ عته 
وكاثة ) ألسشـويتد برس( يف تقرير9ا 
يف  أليـا3  ثقريبـة  ملاضيـة،   ثـدويل 
بشأن  ثفظائع  ثجسيمة، و ملحرمات 
 ألثيمـة، و الغتصابـات  مللعونة، ضد 
سـجناا جنوبين، وكأنهـم ثم يكِفهم 
حيـث  إر دتهـم  يغتصبـو   أن  منهـم 
جندو9ـم ثلقتا9 يف صفوفهـم، وقتل 
ثشعبهم، وتحقيقا أل9د فهم  ثوسخة 
يف  ثيمن، ثم يكفهم ذثك حتى  غتصبو  
كر متهم ورشفهم، بـل وأقامو  عليها 
مأتما وعويل، كان ملا سـمع  ثعاثم 

وبرصه. 
9ذ   ثنوع من  ثفسـاد ثيس بدعا يف 
 ألمم فهذ  9و شـأن  ثغـز ة و ثطغاة 
يف ُكــّل عـرص ومـرص، و آلن 9يا بنا 
إىل  ثتأريـخ مـرة أخرى ثنـرى إن كان 
ـْـضـاً مـا يخ�نـا به من  بجعبتـه أَي
 ثحو دث  ثتي يجب أن تتحو9 معارفنا 
بها إىل قر ر ٍت وسلوكاٍت و تجا9اٍت يف 

 ثطريق  ثصحيح. 
ثقـد خلـف  ألتـر ُك  ملماثيـَك بعـد 
مـرص،  يف  دوثتهـم  عـىل  قضائهـم 
ووصل أزدّمر قائـد  ألتر ك إىل صنعاا، 

وحارصو9ـا »وحصلـت خيانة من رجـل، يعرف 
باثعنجـري، حيـث أدخل  ألتـر ك من خنـدق باب 
شعوب، وكان عليه حفظه، فلم يشعر أ9ل صنعاا 
إال بأعـل3  ألتر ك عىل د ئر9ا ]سـور9ا[ مركوزة، 
فـكان يوما عصيبا، ُقِتـل فيه من أ9ل صنعاا أحد 
عرش مئة إنَْسان ]  11 شخص[، ونُِهبَِت  ثبيوت، 
و9ُِتَكـِت  ملحـار3، وبيَعـت  ثنسـاُا يف  ألسـو ق، 
ومنهن َمْن ز 9 عقلُها، ومنهن َمْن َقتََلْت نفَسـها، 
وُفِقَد من أعيان صنعاا عدة، وأثوت بهم  ثشدة«. 

9كـذ  إذن كان، وكذثـك يفعلون ثـو عادو  مرة 
أخرى، ُسـنَّة  ثلـه يف  ثذين فرطـو ، وقرصو ، وثن 
تجد ثسنة  ثله تبديلً، وثن تجَد ثسنة  ثله تحويلً. 
غـر أن  ثتأريـخ يف ُكــّل مـرة يخ�نـا أن من 
يتصـدى ثلحتـل9 و ثغـزو و السـتعمار بُقـوٍَّة 
وتنظيـٍم وإعـد ٍد وجهاٍد يف سـبيله فـإن  ثنرص 
حليفهم، وأن تضحياتهم مهما بلغت وعظمت ثن 
تكون إال عرش معشـار خسـائِر9م ثو  ستسلمو  
ثألجنبـي، وخضعو  ثطغيانه  ثغبـي، مع  ثفارق 
 ثكبـر حيـث تضحياتهم يف  ثتصـدي ثه ماابون 
عليها، وثهم عليها أجـر؛ كونها يف إطار  ثتَحـّرك 
بطاعة  ثله، بينما خسائر9م و9م تحت  الحتل9 
لة، بتخلية  ثله  ثيسـت سـوى عقوبة إثهية معجَّ
ثلظاملـن إز ا9ـم، عقوبـة ثهـم عـىل تخاذثهـم 
وتقصر9م، و9م يف د ئرة  ثسـخط  إلثهي،  ثذي 
ثيـس ور اه إال ) ثعـذ ب  ألك�(، عـذ ب  آلخرة، 

باإلضافة إىل  ثعذ ب  ألدنى. 
وأخر ً يف عا3 56ش9ـ طلب أ9ل شـمات  ألماَن 
من أزدّمـر قائد  ألتر ك ذ ك، فلما  سـتوىل عليهم، 
ما9 عليهـم نهبا وأرس ، وكانـت قبائل جبل تيس 
و ثحيمـة قـد أر دو   ثدخـو9 تحت طاعـة أزدّمر، 

فلمـا بلغهـم مـا فعـل بأ9ـل شـمات،  نقبضـو  
وأعرضـو  خوفـا من غـدره وجوره ومكـره، وثم 
يسـلِّمو  ثه حصنهم، وبلد9ـم، فأنجا9م  ثلُه من 
سـوا  ثعاقبة، وغدر  ثخاتمة، وذثك درس مصغر، 
ومشـهد مبسـط، ثلـرص ع بـن  ثحـق و ثباطل، 
وخو تـم  ألبطـا9  ملغاويـر، ونهايـات  ملتخاذثن 

 ملهازيل. 
وبهذ  يتبن:

-أن  مللـوك إذَ  دخلو  قرية أَْو مدينة أفسـدو9ا، 
وعباـو  برشفهـا وكر متهـا، و نتهكـو  أعـر َض 
أ9ليهـا، وصـادرو  أمـو 9َ تجار9ـا ومياسـر9ا، 

وبّدثو  أفر حها ترحاً، و ستقر ر9ا فوىض. 
-وأن ذ ك 9ـو فعُل  مللوك  ثظاملـن، أما إذَ  كان 
 ثغـز ة أحقَر  ثغـرب، وأأل3َ  ثعرب، وما جمعو  من 
أوسـاخ  ألرض وأقذ ر9ا، فإنهم أوال سيغتصبون 
إر دة  ثرجا9 فيشحنو9م إىل محارق  ملوت يف سبيل 
أحلمهم  ثبائسـة، ثم ثانيا يفجرون بنسائهم، ثم 
ثاثاا يغتصبون من بقي من رجاثهم يف  ثسـجون، 
ويـذ ع ذثـك يف  ثـوكاالت  ثعامليـة، ويتكـرر  ألمُر 
، و ثقضية  ثدنية، ثم ر بعا وخامسة ومئة   ألَمــرُّ
ثن يحرك ذثك  ثعار يف أوثئك  ملرتزقة نخوة إنَْسانية 

سوية، وال ذرة كر مة عربية يمانية. 
-وأن  ملدن و ثقرى  ثتي تسـتكن ثلغازي خوفا 
من  ثتضحيات، ستضحي بحارض9ا، ومستقبلها، 
وكر مة أبنائها، أما  ملدن و ثقرى  ثتي تسلك طريق 
 ثحريـة، وتـرىض باثكر مة دينا، وباثعـزة منهجاً 
ومبدا ً ومختماً، فإنها مهما قدِّمت من تضحيات، 
فإن عاقبتهـا  ثصمود و ثابـات، وجز ا9ا  ثوفاق 
 ثعـد9 9و  ثنـرص يف  ثدنيا، و ثرضـا و ثرضو ن يف 

 ألخرى. 

التأريخ يصنع وعينا   )5(: 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة
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كان  ثشهيُد  ثقائُد يستغلُّ ُكلَّ وقته عىل 
مـد ر  ثيو3 ثتقديـم 9َُدى  ثلـه إىل  ملجتمع 
 ملحيط به، سـو ًا  ملو طنن أو طلب  ثعلم 
أو غر9ـم، ويف عرص يـو3  ثجمعة  ملو فق 
3/7/36  33 قا3 طلبة ومعلمو مدرسـة 
 إلما3  ثحسـن )عليه  ثسـل3( باملجازين 
ثزيارة  ثسـيد/ حسن بدر  ثدين  ثحوثي يف 

منزثه.
وبهـذه  ملناسـبة أثقـى  ثشـهيُد  ثقائُد 
محارضًة تحت عنـو ن )محياي ومماتي( 
تحـدث بأن طـلب  ثعلم يجـب أن يفهمو  
ملـاذ  نطلـب  ثعلـم، مشـر ً إىل أن  ثغايـة 
 ملهمة  ثتي يجب أن ينشـد9ا  إلنسـان من 
ُكّل عمل صاثح 9ـي: أن يحظى برىض  ثله 
سبحانه وتعاىل، أن يحصل عىل رضو ن من 

 ثله سبحانه وتعاىل، 
معت� ً أن 9ذه  ثغاية 
9ـي  ملطلـب  ثكبر 
 ثذي يجب أن ينشده 
ُكّل مسـلم ألن تحت 
9ـذ   ملطلـب  ثخـر 
ويف  يف  ثدنيـا  كلـه 
 آلخـرة، و ثحصـو9 
عـىل رضـو ن  ثله يف 
يرعـاه  بـأن   ثدنيـا 
 ثله سبحانه وتعاىل، 
بعنايتـه  ويحوطـه 
عنه  يد فـع  يوفقـه 
يرشده يسـر  ثخر 

ثلناس عىل يديه.
ومـن  وأضـاف:   
برضـو ن  يحظـى 

 ثله سـبحانه وتعاىل يموت سعيد ً، ويبعث 
سـعيد ً آمناً يو3  ثقيامة، ويحاسب حساباً 
يسـر ً، ويأمـن يف  ثوقت  ثـذي يخاف فيه 
خوفاً شديد ً معظُم  ثبرش، عندما يكون من 
أوثياا  ثلـه، وأوثياا  ثله 9م من قا9 عنهم: 
}أاَل إِنَّ أَْوِثيَـاَا  ثلَّـِه ال َخـْوٌف َعَليِْهْم َوال 9ُْم 
يَْحَزنُـوَن{ )يونـس: 63( فيدخـل  ثجنة يف 
رضـو ن  ثله ويحظى يف ذثـك  ملقا3  ثرفيع 
و ثنعيـم  ثعظيم باثنعمـة  ثك�ى  ثتي 9ي 
رضـو ن  ثلـه، و9ـو  ملطلب  ملهم، ويشـر 
 ثشـهيد  ثقائـد أننا يمكـن أن نحصل عىل 
رضو ن  ثله مـن خل9 عملنا، حينما نكون 
متأكدين أن  ثعمل  ثذي نسر فيه وأن  ثعلَم 
 ثذي نطلبه 9و فعلً  ملنهج  ثذي رسمه  ثله 
سبحانه وتعاىل ثعباده، كما أن طاثب  ثعلم 
يجب عليه أن يطلب  ثعلم  ثذي رسـمه  ثله 
كمنهج ثإلنسان، يتعبد ثله سبحانه وتعاىل 

ويسر يف حياته وفقاً ثهذ   ملنهج.
ويف ذ ت  ثسـياق يشـر  ثشـهيد  ثقائد 

إىل مسـأثة مهمة و9ي  ثربـط بن رضو ن 
 ثلـه وبن  ثعمل  ثصاثح، بـن رضو ن  ثله 
وبن  إليمان و ثعمل  ثصاثح، بحيث أنه )ال 
يحصل  إلنسـان عـىل رضو ن  ثلـه بمجرد 
أنه قد تعلم(، مشـر ً إىل من يتعلم ومن ثم 
يقرّص ويهمـل ويقعد ممـا يجعله عرضة 
ثسـخط  ثله أك� من حاثته ثو كان جا9لً؛ 
كونـه يف 9ذه  ثحاثة يقعـد ويقرص ويهمل 
وقـد علـم، وجعـل نفسـه قـدوة ثآلخرين 
وأصبح أمامهم معروفاً باثعلم ويحمل  سم 

أستاذ، أو  سم عاثم.
ويوضح  ثشـهيد  ثقائـد أن  ثعمل ال بد 
منه، وإال سـيصبح علم  إلنسان وباالً عليه 

وعىل  ثدين وعىل  ألمة أيضاً.
وباثجملة  ثسـابقة أر د  ثشـهيد  ثقائد 
رسـاثة  يوصـل  أن 
ثلعلمـاا  ثذيـن 
أصبـح عنـد  ثنـاس 
منهـم  مجموعـة  أو 
كقدوة  إثيه  ينظرون 
نحـن  ويقوثـون 
بعـد فـلن، وعندمـا 
يطلـب منهم  ثتحرك 
يجعـل  يشا  أي  يف 
 ثبعـض مـن قعـود 
فلن عـذر ً ثـه ثعد3 
إذ   فيقـو9   ثتحـرك 
سـيتحرك  فلن  كان 
فنحُن معـه، إذ  كان 
فـلن قـد ريض بهذ  
فنحن معه[، وأحياناً 
كان  ]ثـو  يقوثـون: 
9ـذ  صحيحاً ثكان فـلن عاملً به، ثو كان 
صحيحاً ملا كان فلن قاعـد ً عنه[، ُكّل 9ذ  
يجعـل من حامل  ثعلم قـدوة تلقائياً، فإما 
أن يكـون قـدوًة يف  ثخـر قـدوة يف  ثعمل، 
وإال فسـيكون قـدوة ثآلخريـن يف  إل9ما9 
و ثتقصـر و ثقعـود و9ـو يف  ثو قـع قد ال 
يفهم أنه 9كذ ، ينظر إثيه  ثناس ويقتدون 
به، و9و يظن أنه سـاكت  ثناس ساكتون، 
بحيـث يفـرس سـكوت  ثناس أنه سـكوٌت 
تلقائـي وأنهـم مقرّصون وقـد يلقون  ثله 
سـبحانه وتعـاىل فيكتشـف ثهـم حينئـذ 

 ثتقصر  ثذي كانو  عليه جميعاً.
ويف ذ ت  ثسـياق يؤكـد  ثشـهيد  ثقائـد 
أن  ثعمـَل 9و محط رضو ن  ثله سـبحانه 
وتعـاىل، و رتبط بـه وعىل وفقـه  ثجز ا يف 
 آلخرة، و ثجـز ا أيضا يف  ثدنيا قبل  آلخرة. 
فإذ  كنا نريد من طلب  ثعلم 9و: أن نحظى 
برضو ن  ثله سـبحانه وتعاىل، فمعنى ذثك 
أن نتجـه أوالً إىل معرفـة  ثله بشـكل كاٍف، 

نتعرف عىل  ثله بشكل كايف.
ويؤكد  ثشـهيد  ثقائـد أن معرفتنا باثله 
سبحانه وتعاىل قارصة جد ً، معرفتنا باثله 
سـبحانه وتعاىل قليلة جد ً بل ويف كار من 
 ثحـاالت أو يف كاـر من  ألشـياا مغلوطة 
أيضـا ثيـس فقط مجـرد جهل بـل معرفة 
مغلوطـة، نتعـرف عـىل  ثلـه ثـم نتعـرف 
عـىل أنفسـنا أيضاً يف ما 9ـي علقتنا باثله 
سـبحانه وتعاىل نرسـخ يف أنفسنا  ثشعور 
بأننـا عبيد ثله، نعبِّد أنفسـنا ثله، وأن يعبِّد 
 إلنسان نفسه ثله معناه يف  ألخر أن يسلِّم 
نفسـه ثله، فيكون مسلِّما ثله ينطلق يف ُكّل 
ه أن  عمل يريض  ثله باعتبـاره عبد ً ثله 9مُّ
يحصل عىل رضـو ن  ثله، ويتعامل مع  ثله 
سـبحانه وتعاىل باعتباره 9ـو ملكه وإثهه 

وسيده ومواله.
وأضاف  ثشهيد  ثقائد أنه يف 9ذه  ثحاثة 
يكون  إلنسان أقرَب ما يكون إىل  إلخلص، 
ويف 9ـذه  ثحاثـة يكون  إلنسـاُن قد رسـم 
ثنفسـه طريقاً يسـر عليه 9و نفسه  ثذي 
أمر  ثله به رسـوثه )صلو ت  ثله عليه وعىل 
آثه( عندما قا9 ثه: }ُقْل إِنَّ َصلِتي َونُُسِكي 
ال  َربِّ  ْثَعاَثِمـَن  ِثلَّـِه  َوَمَماِتـي  َوَمْحيَـاَي 
9ُ  ْثُمْسـِلِمَن{  يَك َثُه َوِبذَِثَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ رَشِ

) ألنعا163:162:3(.
ويـرى  ثشـهيد  ثقائـد  ثسـيد حسـن 
 ثحوثي أن  إلنسـان عندما يرسـم ثنفسـه 
طريقـاً يسـر عليـه وفقـاً ملـا أمـر  ثلـه 
بـه رسـوثه صلـو ت  ثلـه عليه وآثـه فهو 
يكـون قد وصـل إىل  ثغاية و ثشـعور  ثذي 
يجـب أن يسـود عىل نفـس ُكّل و حـد منا، 
ويسـيطر عىل نفس ُكّل و حـد منا. }ُقْل إِنَّ 
َصلِتي َونُُسـِكي{ عبادتي بكلها }َوَمْحيَاَي 
َوَمَماِتـي{ حياتي 9ي }ِثلَِّه{ كما أن صلتي 
ثلـه، ونسـكي: عباد تـي كلهـا ثلـه، كذثك 

حياتي 9ي ثله ومماتي أيضاً 9و ثله.
ُح  ثسيد حسن  ثحوثي أن معنى  ويوضِّ
أن حياتـي ثلـه: أننـي نذرت حياتـي ثله يف 
سـبيله يف طاعته، ومماتـي أيضاً ثله، كيف 
يمكـن أن يكـون موت  إلنسـان ثلـه؟ من 
 ثذي يستشـعَر أن باإلمكان أن يكون  ملوت 
عبـادة؟ وأن يكـون  ملـوت عبـادة عظيمة 
ثله سـبحانه وتعـاىل يجب أن تكـون أيضاً 
يـَك َثـُه َوِبذَِثَك  خاثصـة كمـا قـا9: }ال رَشِ

أُِمْرُت{ ) ألنعا3: من  آلية  16(.
وفيما يتعلق باملوت وكيف يفرتض بنا أن 
ننظر إثيه تحدث  ثشـهيد  ثقائد قائلً: كنا 
ننظر ثلموت كنهاية بينما 9نا  ثله سبحانه 
وتعاىل  ثله سـبحانه وتعاىل يقو9 ثرسوثه: 
}َوَمْحيَاَي َوَمَماِتي ِثلَِّه َربِّ  ْثَعاَثِمَن{ سأنذر 
موتي ثله، فحياتي كلها ثله، فسأحيى ثله، 

وسـأموت ثله }َوِبذَِثَك أُِمْرُت{ الحظو  9ذه: 
9ُ  ْثُمْسِلِمَن{ ) ألنعا3:  }َوِبذَِثَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ
من  آلية  16( فكل  ملسلمن  ثذين يقتدون 
برسـو9  ثله )صلو ت  ثله عليـه وعىل آثه( 
ال بـد أن يحملـو  9ـذ   ثشـعور، ال بـد أن 
تكون عبادتهـم ثله عىل 9ذ   ثنحو: فتكون 

حياتهم ثله، ويكون موتهم أيضاً ثله.
معتـ� ً أنه ال يتحقق ثإلنسـان أن تكون 
حياته ثله إال إذ  عرف  ثله أوالً، وعبَّد نفسه 
ثله ثانياً، حينها سرى أن 9ناك ما يشده إىل 
أن تكون حياته كلها ثله، سـرى بأنه فخر 
ثه: أن ينذر حياته كلها ثله، سـرى نفسـه 
ينطلق يف 9ذ   مليد ن برغبة و رتياح أن ينذر 
حياته ثله فتكون حركته يف  ثحياة، تقلباته 
يف  ثحياة مسـرته يف  ثحيـاة كلها من أجل 

 ثله وعىل 9ـدي  ثله 
وإىل ما يحقق رضاا 

 ثله سبحانه وتعاىل.
ويعتـ�  ثشـهيد 
نجهـل  أننـا   ثقائـد 
أن  مسـأثة:  كاـر ً 
موته  ينذر  إلنسـان 
ثله وأنه مطلوب منه 
بأو9  يقتدي  كمسلم 
 ملسـلمن  ثـذي أمر 
بهذ  و9و رسو9  ثله 
)صلـو ت  ثلـه عليه 
آثـه( أن تكون  وعىل 
ثلـه ومماته  حياتـه 
ثله  آلية ، ال تعني أن 
 ثله 9و ماثك حياتي، 
و ثله 9و ماثك موتي 
يفرس9ـا  قـد  كمـا 

 ثبعض!، مشـر ً إىل أن  آلية وردت يف سياق 
 ثحديـث عـن  ثعبـادة جاا قبلهـا: صلتي 
ونسـكي }ُقْل إِنَّ َصلِتي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي 
يَك َثُه َوِبذَِثَك  َوَمَماِتي ِثلَِّه َربِّ  ْثَعاَثِمَن ال رَشِ
أُِمـْرُت{ ثـو كانت  ملسـأثة 9ـي حديث عن 
أن حياتنـا 9ي بيد  ثلـه، وأن موتنا 9و بيد 
 ثله كيف يمكـن أن يقو9: }َوِبذَِثـَك أُِمْرُت{ 
أنـا أمرت أن تكون حياتـي ثله، ال يصح أن 
يقـا9: أمرت أن تكون حياتـي بيد  ثله؛ ألن 
9ـذه قضيـة ال تحتاج إىل أمر 9ـي بيد  ثله 

حتما من دون أمر.
أمرت أن يكون مماتي ثله أن يكون موت 
 إلنسـان ثلـه 9و عندمـا يجند نفسـه ثله 
سـبحانه وتعاىل، عندما يطلب  ثشـهادة يف 
سبيل  ثله، عندما يستعد ثلشهادة يف سبيل 
 ثله، عندما يكون موطنا ثنفسـه أن يموت 

يف سبيل  ثله.
وقـا9: ال أتصـور أن 9نـاك معنـًى آخر 

يمكـن أن يحقق ثإلنسـان أن يكـون موته 
ثلـه إال عـىل 9ـذ   ثنحـو وثيـس فقـط أن 
يكون مسـتعد ، بل يسـعى ألن يكون موته 
يف سـبيل  ثلـه، بـأن يحظـى باثشـهادة يف 
سـبيل  ثله، و9ذه 9ي صفة  ثقرآن  ثكريم 
جعلها مـن  ثصفات  ثلزمـة ثلمؤمنن أن 
ثديهم 9ذ   ثشعور 9و  ثشعور نفسه  ثذي 
نتهـرب منه، 9و  ثشـعور نفسـه  ثذي قد 
ينصحنا حتى بعـض  ملتدينن به ]بطِّل ما 
ثـك حاجة إمش عىل شـغلك وعملك... [ إىل 
آخـره، بينما  ثقـرآن  ثكريم  ثله سـبحانه 
وتعاىل يصُف عباَده  ملؤمنن بأنهم 9م من 
يعرضـون أنفسـهم ثلبيع من  ثلـه عندما 
قا9: }إِنَّ  ثلََّه  ْشرَتَى ِمَن  ْثُمْؤِمِنَن أَنُْفَسُهْم 
َوأَْمَو َثُهْم ِبأَنَّ َثُهُم  ْثَجنََّة{ ) ثتوبة: من  آلية 
}َوِمـَن  ثنَّاِس   )111
ي نَْفَسـُه  َمـْن يَـرْشِ
َمْرَضاِت  ثلَِّه{   بِْتَغاَا 
) ثبقـرة: مـن  آليـة 
و9ـذه  آليـة:   )3 7
َونُُسِكي  َصلِتي  }إِنَّ 
َوَمَماِتـي  َوَمْحيَـاَي 
َربِّ  ْثَعاَثِمـَن{  ِثلَّـِه 
يعنـي:  9ـذ   أثيـس 
9ـم  أن  ملؤمنـن 
د ئمـاً يحملـون 9ذ  
 ثشـعور، 9ـو: أنهم 
ينـذرون حياتهم ثله 
وأن يموتو  يف سبيله.

ويف 9ـذ   ثسـياق 
يؤكـد  ثشـهيد 
 ثقائـد أنـه ال يمكن 
يعلـَو  أن  ثلمؤمنـن 
كلمـة  ثلـه، وال أن يكونو  أنصـار ً ثله، وال 
أن يكونو  بشـكل أمة تدعو إىل  ثخر وتأمر 
باملعـروف وتنهـى عـن  ملنكـر ما ثـم يكن 
ثديها 9ذ   ثشـعور 9و: أنهم نذرو  حياتهم 
وموتهـم ثله، 9و أنهم يريدون أن يموتو  يف 

سبيل  ثله.
مشـر ً إىل أن مـن رحمة  ثله سـبحانه 
وتعاىل  ثو سعة بعباده - و9و يفتح أمامهم 
 ملجـاالت  ثو سـعة و ملتعددة ملـا يحصلون 
مـن ور ئـه عىل رضو نـه وعىل مـا وعد به 
أوثيـااه - فتح أمـا3  إلنسـان إمكانية أن 
يسـتامر حتى موته  ثذي 9ـو حتمية ال بد 
منها، قضية ال بد منها ثكل إنسـان سـو ا 
كان بـر ً أو فاجـر ً كبر ً أو صغـر ً ال بد أن 
يمـوت، فإن  ثله ثرحمتـه بعباده فتح أما3 
 إلنسـان 9ذ   ثباب  ثعظيم 9و: إمكانية أن 
يسـتامر موته عىل أعىل وأرقى درجة، أعىل 

وأرقى درجة.

} ْثَحْمـُد ِثلَِّه َربِّ  ْثَعاَثِمـَن{ ) ثفاتحة:3( 
أثيست 9ذه أو9 سورة  ثفاتحة؟ بعد: }ِبْسِم 
 ثلَِّه  ثرَّْحَمِن  ثرَِّحيِم  ْثَحْمُد ِثلَِّه َربِّ  ْثَعاَثِمَن{ 
ر  ) ثفاتحة:-1 3( أو9 آية بعد  ثبسملة تُصدَّ
باثاناا عـىل  ثله } ْثَحْمُد ِثلَّـِه{ أن يكون 9و 
أ9ـل ثلاناا عليه، أن يكون 9و من يسـتحق 
 ثانـاا عليه، فـأن ياني عىل نفسـه، وياني 
عليـه عبـاده يعنـي ذثـك أنـه منــزه، أنه 
 ثكامـل  ثذي ال يليق بـه، ال يليق بكماثه، ال 
يليـق بجلثـه أن يصدر منه 9ـذ   ثيا، أو 
9ـذ   ثـيا، أو أن يكون عىل 9ـذ   ثنحو يف 
ذ تـه، أو أن يصـدر منه 9ذ   ثفعل  ثسـيئ، 
9ذ  معنى: )سـبحان  ثله  ثعظيم وبحمده.. 
سـبحان  ثله  ألعىل وبحمده(  ثحمد معناه: 

 ثاناا عىل  ثله سبحانه وتعاىل. 

فأنـت تنــزه  ثلـه يف كل حاالتـك، وأنت 
تحمـده يف كل حاالتـك، تانـي عليـه يف كل 
حاالتـك، يف حاثـة  ثقيا3، يف حاثـة  ثركوع، 
يف حاثـة  ثسـجود، فيما قد توحـي به 9ذه 
 ثحـاالت  ثالث د خل  ثصـلة من حاالت يف 

و قع حياتك تمر بها أنت.
أثيس  إلنسان يمر يف حياته بأحو 9 فرى 
نفسـه مرتاًحا، بخر، متوفـر ثه حاجياته، 
ال يوجـد عنـده مشـكلة،    قـد يحصـل ثه 
مو قف تركِّعه، قد تحصل ثه مو قف أك� أو 
مشاكل، 9ل  إلنسان يبقى منتصبًا يف حياته 
د ئًما؟   يمر بمشـاكل.  ثعرب كانو  يمالون 
ثلمصائـب  ثكبـرة باثدو 9ـي، أو بقاصمة 
 ثظهر، أو يقوثون: تاقـل  ثكا9ل. بعبار ت 
مـن 9ذه تصوير ثإلنسـان، وكأنـه فيما إذ  

وقعـت عليه مشـكلة، أو مصيبـة أو عانى 
معاناة مـن مرض يف بدنـه، أو مرض بأحد 
مـن أصدقائه، أو أفـر د أرستـه.. يتبادر إىل 

 ثذ9ن وكأنه يشا ياقل كا9له وسيحنيه.
أنـت يف كل حاالتـك كن مسـبًحا ثله، كن 
و ثًقـا باثلـه، ويف كل  ثحـاالت يكـون 9مك 
9ـو رىض  ثلـه، متى مـا عرفـت أن  ملعاناة 
 ثتي أنـت فيها 9ي يف سـبيله،  ملعاناة  ثتي 
أنت فيها ثيسـت خنوًعا ألعد ئه، ثيسـت ذاًل 
ل و ص�.. و9ذ  9و  تحـت وطأة أعد ئه تحمَّ
 ملطلوب من  ملؤمن أن يتجلد، أن يكون ثديه 

حاثة من  ثجلد،  ثتجلد و ثتص�.
9ذ   ثنوع من  ملؤمنن 9و  ثذي يستطيع 
أن يقف  ملو قف  ملهمة يف سـبيل إعلا كلمة 
 ثله، أما  ثذي يسـقط من أو9 شدة يتعرض 

ثهـا، سـو ا تحصل ثه شـد ئد يف نفسـه... 
بعـض  ثناس قد يرى نفسـه متى ما توجه 
توجًهـا إيمانيًا ثم مرض أحد من أقاربه، ثم 
حصل بََرد عـىل أمو ثه، ثم حصل كذ .. و9و 
يتجـه 9ذ   إلتجاه.. فيحـاو9 أن يتخذ قر ًر  
آخـر بأنه يبطِّـل، فيدعو  ثله فـل يرى أنها 
 سـتجيبت دعوته، يرجع ينفـر يف  ثله: ]كم 
 ّدعينـا وما جوَّب، ما 9و نافع إال يقم و حد 

ر، يتحرك 9و[. 9و يدوِّ
9ـذه كلهـا تد9 عـىل جهل شـديد، جهل 
شديد باثله سـبحانه وتعاىل، جهل باثحياة، 
جهل بقصورنا أننا قارصون، أننا ناقصون.

أنـت تعيـش يف حاثـة تمنـن عـىل  ثلـه 
سـبحانه وتعـاىل عندما ترى بأنـك -  ثحمد 
ثله - أصبحت تتجـه باتجاه  ثفئة  ثفلنية، 

أو نحـن -  ثحمد ثله - أصبحنا  آلن  تجا9نا 
متدينن - كما يقا9 - ثم قد أنت منتظر من 
ـك، قد أنت  بعـد.. وال عـاد وال أي يشا يَمسَّ
منتظر إنك ما عاد تلقى أية مصيبة. ]9ا ما 

عاد نشتي يحصل أي حاجة[!
قد تأتي أشياا أخرى 9ي بما كسبت يدك، 
أو أشياا أخرى 9ي بما كسبت أيدي  آلخرين 
من  ملجرمـن، ثم تغضب عىل  ثلـه؛ ألنك ثم 

تعرف بأنك ال تز 9 قارًص  وناقًصا أنت.
نحـن قلنـا يف محـارضة يـو3  ثخميس 
حو9 قـو9  ثله تعاىل ثرسـوثه )صلو ت  ثله 
عليه وعىل آثه( و9و  إلنسان  ثكامل، رسو9 
 ثله )صلو ت  ثلـه عليه وعىل آثه(  ثكامل يف 
إيمانه، يف تقو ه، يف طهارة نفسه، يف حرصه 

عىل 9د ية عباد  ثله. عندما 

ال يتحقق لإلنسان أن تكوَن حياته هلل إال إذا عرف اهلل 
أوالً، وعبَّد نفَسه هلل ثانيًا

برنامج رجال اهلل: معنى التسبيح

كن مسبًحا هلل، كن واثًقا باهلل، ويف كل الحاالت يكون همك هو رضا اهلل

نحصل على رضوان اهلل 
من خالل عملنا حينما 
نتأكد أن العمل الذي 

نسير فيه هو وفق 
المنهج الذي رسمه 

اهلل

هناك من ينظر 
للموت كنهاية بينما 

اهلل سبحانه يقول: 
}َوَمْحَياَي َوَمَماِتي هلِلهَّ 

َربِّ اْلَعاَلِميَن{ سأنذر 
موتي هلل، فحياتي 

كلها هلل
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العدو الصهيوني يقتل شابني فلسطينيني يف غزة ويعتقل 6 
آخرين بينهم أطفال وامرأة

 : وكاالت
أمرت  ثسـلطاُت  ثرتكية، أمس  الثنن، 
باعتقـا9ِ و6 من ضبـاط  ثجيـش  ثرتكي 
برتبة كوثونيل، عىل خلفية  الشتباه بأنهم 
من أنصار فتح  ثله كوثن  ملقيم يف  ثواليات 
 ملتحـدة و ثذي تتهمه أنقرة بتدبر محاوثة 

 نقلب قبل عامن.
وقاثـت وكاثة أنبـاا  ألناضـو9  ثرتكية 
 ثرسـمية، أمس: إن ش1 ضابطا يف  ثخدمة 
مـن بن من أمرت  ثسـلطات باعتقاثهم يف 
عملية رّكـزت عىل  ثقو ت  ث�ية ثلجيش يف 

ش1 إقليماً من بينها  ثعاصمة أنقرة.
ونقلـت  ثوكاثة عن مصـادر من مكتب 
كبـر مماـيل  الدعـاا يف أنقـرة قوثـه: إن 
 ملشـتبه بهم عىل  تصا9 من خل9 خطوط 
9اتف أرضية مع عنارص نشـطة يف شبكة 
فتـح  ثلـه كوثـن  ثـذي تقـو9 أنقـرة إنه 
مسـؤو9 عن  النقلب  ثفاشل يف 15 يوثيو 

.3 16
وأضافـت  ثوكاثـة أن 33 ضابطاً برتبة 
ثفتنانـت  برتبـة  ضابطـاً  و37  كوثونيـل 
كوثونيـل مـن بـن مـن صـدرت مذكر ت 
 العتقـا9 بحقهم وأن ش1 شـخصاً  عتقلو  

باثفعل حتى  آلن.

وقـا9 مكتـب  ألمـُم  ملتحـدُة ثحقـوق 
 إلنسـان يف مارس: إن تركيـا  عتقلت  16 
أثـف شـخص فيمـا فصلـت عـدد ً مماثلً 
تقريبـاً مـن  ملوظفـن  ثحكوميـن منـذ 
 النقلب  ثفاشـل، ومن 9ـذ   ثعدد وجهت 
 ثسـلطات  تهامـات رسـمية ألكاـر مـن 
 5 أثـَف شـخص وظلـو  محتجزيـن قيد 

 ملحاكمة.
ويتهـم منتقـدون  ثرئيـس رجب طيب 
محاوثـة  النقـلب  باسـتغل9  إردوغـان 
كذريعـة ثسـحق  ملعارضـة، فيمـا تقـو9 
 ثسـلطات إن  إلجر ا ت رضوريـٌة ثلتغلب 

عىل تهديد ٍت ثألمن  ثقومي. 

 : فلسطين المحتلة
أعلن  ثعـدو  ثصهيوني، أمـس  الثنن، قتَل 
شابن فلسطينين، و عتقا9 ثاثث بعد إصابته، 
رشق رفـح جنوب قطاع غـزة، فيما تم  عتقا9 
سـتة فلسـطينين بينهم أطفـا9 و مرأة خل9 
حملة مد 9مات شـنتها قـو ت  ثعدو يف  ثضفة 

 ثغربية  ملحتلة.
موقع 9 9   ثع�ي أفاد بأن جيش  الحتل9 
أطلق  ثنار تجاه عدد من  ثشبان  ثفلسطينين، 
مـا أّدى إىل  رتقـاا شـهيدين وإصابـة ثاثـث 
بجر ح، غـر أن  ملصادر  ثفلسـطينية ثم تؤكد 

ذثك حتى ثحظة كتابة  ثخ�.
» ملركـز  ثفلسـطيني  أفـاد  مـا  وبحسـب 
ثإلعـل3« فإن قـو ت  الحتـل9 أطلقـت  ثنر ن 
عىل مجموعة شـبان فلسـطينين قرب  ثسياج 

 ثفاصل رشق رفح، وأصابتهم بجروح، وتمكنت 
طو قم  إلسـعاف من  ثوصو9 ألحد9م ونقله إىل 

مستشفى أبو يوسف  ثنجار يف  ملدينة.
وأعلـن  ثناطق باسـم وز رة  ثصحة، أرشف 
 ثقـدرة، أن  ملصـاب  ثذي تم إسـعاُفه 9و فتى 
فلسـطيني يبلـغ من  ثعمـر 16 عامـاً، أصيب 
بجـر ح متوسـطة يف  ثكتـف برصـاص جنود 

 ثعدو رشق رفح.
وأوضح  ملركز  ثفلسـطيني ثإلعل3 أن قو ت 
 ثعـدو  ثصهيونـي توغلت يف  ملنطقـة، ومنعت 
طو قم  إلسـعاف من  ثوصو9 ثبقية  ملصابن، 
ونقلتهم إىل د خل  ثسياج  ثفاصل، دون معرفة 

مصر9م.
مـن جانـب آخـر،  عتقلـت قـو ت  ثعـدو 
 ثصهيونـي، فجر أمس  الثنن، 6 فلسـطينين 
بينهـم أطفـا9 وزوجـة شـهيد خـل9 حملـة 

مد 9مات يف  ثضفة  ثغربية.
وأفادت مصادر فلسـطينية بأن قو ت  ثعدو 
 عتقلت زوجة  ثشهيد نشأت  ثكرمي من منز9 
عائلتهـا يف منطقة  ثجلدة، كمـا  عتقلت ثلثة 

أطفا9 من شارع  ثسهلة يف  ثخليل.
وأوضحت  ملصادر أنه جرى  عتقا9  ألطفا9: 
محمـد عبد ثغنـي قفيشـه  1 أعـو 3 و ثطفل 
يوسـف عبد ثرجبي 13 عاماً ومصطفى طارق 
قفيشـه 11 عامـاً بعـد قيـا3 مجموعـة مـن 
 ملسـتوطنن بمهاجمة منزثن يعـود ن ثعائلة 

قفيشة يف ذ ت  ثشارع.
وباثتز مـن مـع ذثـك، د 9ـم جنـود  ثعـدو 
ألحـد  ثشـهد ا  يعـود  منـزال   ثصهيونـي 
 ثفلسطينين يف شارع  ثسـل3 بمدينة  ثخليل، 
كما  عتقلت فتاة وشـقيقها مـن منز9 ذويهم 

يف قلقيلية.

الجيش السوري يواصل التقدم 
بريف درعا واملسلحون يسّلمون 

مدينة »بصرى الشام«
 : وكاالت

و صلت قـو ُت  ثجيش  ثعربي  ثسـوري  ثتقد3َ يف عملياتها  ثعسـكرية 
ضد  ملسـلحن  ثتكفرين بريف درعا، وباتت عىل مقُربة من دخو9 مدينة 
برصى  ثشا3 بعد مو فقة  ملسحلن  ملتمركزين فيها عىل  ملصاثحة وتسليم 

أسلحتهم.
وأعلن  إلعل3  ثحربي ثلجيش  ثسوري، أمس، أن  ملسلحن يف مدينة 
برصى  ثشـا3 بريف درعا  ثرشقي و فقو  عىل  ملصاثحة مع  ثحكومة، 
وسـيبدأون بتسـليم أسـلحتهم تمهيـد ً ثدخـو9  ثجيش  ثسـوري إىل 

 ملنطقة.
ويأتي ذثك بعد رفع  ثعَلم  ثسـوري يف مدينة د عل، حيث دخلها  ثجيش 

 ثسوري بعد  نضما3  ملسلحن عىل  ملصاثحة وتسليم أسلحتهم.
وأوضحـت مصادر إعلمية أنه بعد دخو9 د عل أصبَح  ثجيش  ثسـوري 

عىل مقُربة من معاقل  ثنرصة ود عش يف  ألرياف  ثغربية ثحور ن.
وكان  ثجيش  ثسوري أعلن أنه حّرر نحو  7 بلدة يف عملياته  ثعسكرية 
يف ريـف درعا  ثرشقـي، يف وقت أعلنت فيـه بلدة طفـس مبايعتها ثتنظيم 

د عش.
إىل ذثـك، قاثت وكاثة سـانا  ثسـورية: إن وحد ت من  ثجيش  ثسـوري 
وجهـت أمس  الثنن، رمايات نارية مرّكزة عىل تجمعات  ملسـلحن باتجاه 
 ثجمـرك  ثقديـم و ثنعيمـة يف  ثقطاعـن  ثرشقي و ثجنوبـي  ثرشقي من 

مدينة درعا.
وأفـادت  ثوكاثـة بـأن وحـد ت  ثجيش نفـذت بعد ظهر أمس سلسـلة 
رمايـات مدفعية مركـزة ضد محاور وتحركات مسـلحي »جبهة  ثنرصة« 
وخطـوط إمد د9ا يف  ثجمرك  ثقديم يف  ثقطاع  ثجنوبي  ثرشقي من مدينة 

درعا وعىل  تجاه بلدة  ثنعيمة رشق درعا.

العثور على مقربة جماعية كبرية 
لضحايا داعش يف املوصل

 : وكاالت
عارت  ثقو ُت  ثعر قية، أمس  الثنن، عىل مق�ٍة جماعية كبرة ثضحايا 

تنظيم »د عش«  ثتكفري يف مدينة  ملوصل.
ونقلـت وكاثة  النبـاا  ثعر قيـة »و ع« عن بيان ملديرية  السـتخبار ت 
 ثعسـكرية  ثعر قيـة أنه »عىل أثـر معلومات  سـتخبارية دقيقة تمكنت 
 ثقـو ت مـن  ثوصـو9 إىل و حدة مـن أكِ�  ملقابـر  ثجماعيـة  ثتي كانت 
عصابـات د عـش  ثتكفريـة تمـارس فيهـا عمليـات  ثقتـل و ثتصفية 

ثلمو طنن  ألبرياا«.
وأشـار  ثبيـان إىل أن » ملق�ة عبـارة عن برئ كبر يسـمى برئ )علو 
عنـرت( ويقع عىل  ثطريـق  ثر بط بن قضاا تلعفـر وناحية  ثعياضية 

يف  ملوصل«.
وأوضـح  ثبيان أن » ملق�ة تضم عـدد ً كبر ً من  ثجاث ظهر منها ثغاية 

 آلن 35 جاة قامت  ثعصابات  ثتكفرية بدفنها بو سطة  ثجر فات«.
وأضـاف  ثبيان أنه »مـا ز 9 9ناثك  ملزيد منها وقد تـم مفاتحة  ثجهات 

 ملختصة إلجر ا  ثلز3«.

استقالة وزير الداخلية األملاني 
بسبب ملف »الهجرة«

 : وكاالت
3َ وزيُر  ثد خلية  ألملاني، 9ورسـت سيهوفر،  سـتقاثته من منصبه،  قدَّ

مساا أمس  ألو9، إثر خلفات د خل  ثحكومة  ألملانية حو9 ملف  ثهجرة.
وقاثـت مصـادر بحزب  التحاد  الجتماعي  ملسـيحي إن وزيـر  ثد خلية 
 ألملانـي 9ورسـت زيهوفر عرض  سـتقاثته مـن منصبَي  ثوزيـر ورئيس 

 ثحزب يف  جتماع مغَلٍق ثرئاسة  ثحزب  ثبافاري.
وذكرت  ملصادُر أن  ثبعـَض يف  ثحزب يحاوثون إقناَعه باثعدو9 عن 9ذ  

 ثقر ر.
ويطاثب زيهوفر  ملستشـارة  ألملانية أنجيل مركل باملو َفقة عىل تشديد 
سياسـة  ثهجرة، وكان قد أعرب يف وقت سابق، أمس  ألو9، عن عد3 رضاه 
عن  التفاق  ثذي توصلت إثيه  ملستشـارة  ألملانية أنغيل مركل مع  التحاد 
 ألوروبـي ثلحد من  ثهجرة، يف مؤرش إىل  حتما9 فشـل مركل يف نزع فتيل 

 ثتوتر ت د خل  ئتلفها  ثحكومي  ملحافظ.

السلطات الرتكية تعتقل 68 ضابطاً يف الجيش على 
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حاض���رون أن نضحي في س���بيل الله، أن نعاني مع احلري���ة، أن نعاني مع الكرامة أن 
نعاني مع احلفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا حاضرون، أما أن نضحي بالقيم واحلرية 

ونُستعبد ألنذال مجرمني هذا هو املستحيل الذي لن يكوَن.

كلمة أخيرة

تحكيم ِصفني
محمد الشميري

 
قرش�اش  ب�ه  طالعن�ا  م�ا 
م�ن ترصي�ح إيق�اِف العملي�ات 
العس�كرية اإلماراتية يف الساحل 
الغربي بشكل مؤقت، يأتي حسب 
ترصيح الناطق الرس�مي ألنصار 
الله محمد عبدالسالم حفظه الله 
يف س�ياق التغطي�ة عىل فش�لهم 
العسكري يف الساحل الغربي، ويف 
سياق استهداف جماهري الشعب 
اليمن�ي والتضلي�ل ع�ىل املجتمع 
ال�دويل ومحاول�ة للضغ�ط ع�ىل 
األمم املتحدة أن تذهب إىل الحل الجزئي بدالً عن الحل الش�امل، 

كما يرّوجون له. 
وموق�ٌف كهذا ش�بيٌه بموقف التحكي�م يف معركة صفني أو 
يكاد، ففي معركة صفني عندما كاَد مالك األشرت يصُل إىل قرب 
خيمة معاوية بن أبي س�فيان، ابتك�ر عمرو بن العاص خدعًة 
ملعسكر معاوية بأن يرفعوا املصاحف عىل أسنَّة الرماح ويدعوا 
اإلمام علياً عليه الس�الم إىل االحتكام إىل القرآن، ورفعوا شعار: 
»ال ُحك�َم إال لله«، فانطل�ت الخديعُة عىل الكثري من املقاتلني يف 

جيش اإلمام عيل ممن أسموا فيما بعُد بالخوارج، 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص�ي  ثدرو ني
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حسن المرتضى

»يا ليتني«
  قاَل »نرُصاللِه« كنُت معْك

يا أيها الش�عُب اليمانيُّ الذي ِمْن خلِف 
قائدِه الشجاِع

وصاحِب النَفِس الطويِل
من الدفاِع 
إىل الدفاِع 

إىل الهجوِم بما استطاْع
يا ليتنا كنا معك 

»يا ليتني«
قد  قاَل »نرُصاللِه« كنُت معْك

.......
»يا ليتني« 

قاَل »نرُصاللِه« كنُت معْك
ه�ل يهزُم الغازوَن ش�عبًا فيه مقطوُع 

الذراع
وصاح�ُب الق�دِم الوحي�دِة حينما هبّا 

ليصطادا البوارَج
ث�م يصطحب�اِن خردته�ا كأصغَر من 

رشاْع
ليكّبَ البحُر الذي كاَن ارتدى زّي القتال

وكاَن منذُ صباُه 
يعرُف كيَف يعمُل بالزوارِق والب�وراِج 

حينما تغدو أسريْه
للبحِر أخالٌق وأعراُف القتاِل كما لنا

للبحِر أيًضا 
مثلنا رشُع الحميِّة 

حيُث ماُء البحِر فيِه قبائٌل وعشريْه
ويصريُ جزًرا مطلًقا 

ال مّد فيه عىل السواحْل
يدي�ِه  يمس�ُك يف  الرم�يُّ  والش�اطىُء 

البندقيَّة كاملقاتْل
ويصريُ حرصيًّا طريًقا للجحيْم

أهناَك غريُ الساحِل الغربي
ّ نحَو جهنٍم 

تتساقُط األبرامُز فيِه مع الكتائِب
يف املداخْل؟!

يف الساحِل الغربّي تّموٌز وتّموّز وتّموُز
يف الساحِل الغربّي مثل جنوِب لبناٍن

بِه سقطْت جميُع معادالِت الحرِب
فيما قد يجوُز

فالله ثم مقاتٌل يمنّي حّطم مستحيالِت 
الحروب عىل امتداد الساحل

أألنه�م ظنوا بأّن األعزَل اليمنّي معزوٌل 
عن الرحمْن!!

فالله كاَن بوعدِه وبنرصِه معنا
ومحم�ٌد وع�يّ والزه�راُء يف منهاجهم 

معنا
واملؤمنون جميعهم يف نرصنا معنا 

يا ليتنا كنا معك
»يا ليتني«

 قاَل »نرُصاللِه« كنُت معْك
كنّا مًعا
إنّا مًعا

وغًدا بساِح القدِس لقيانا مًعا

)كنرّا مًعا(
إىل سماحة السيد حسن نصر اهلل 

عن هزيمة حزيران وإنكار 
فلسطني وصفقة القرن

 

زياد منى *
 

لق�د أّدت هزيمُة حزيران إىل تخيّل األنظم�ة العربية عالنية 
عن فلس�طني لصالح مشاريعهم التس�ووية، لكن نمو العمل 
الفدائي يف رشق األردن عّطل لبعض الوقت من هيمنة املعسكر 
الرجعي العربي عىل القرار الوطني الفلسطيني، خصوصاً بعد 
معركة الكرامة التي أكس�بته تعاطفاً فلسطينياً غري مسبوق 
فانض�م اآلالف م�ن الفلس�طينيني إىل حركة فت�ح التي قادت 
التص�دي للعدو الصهيون�ي يف مخيّم الكرام�ة. ومع أن العدو 
نجح يف تدمري املخيّم وس�قط العرشات من املناضلني األبطال 
يف املعركة، إال أن اضطراره لالنس�حاب وت�رك آلياته وجثامني 
مرتزقت�ه يف س�احة املعركة، من�ح العمل الفدائ�ي، كما كان 
يعرف حينذاك، رشعية ش�عبية لم يكن نظام عمان املتصهني 
قادراً عىل مواجهتها، ما سمح بتمدد الفدائيني إىل عمان وإربد 

والزرقا وإىل مخيمات الالجئني يف تلك املدن، إضافة إىل 

* األخبار اللبنانية
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* من صفحته على الفيس بوك
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عدن تحت االحتالل 
اإلماراتي ومليشياته

د. سامي عطا*
تتلق�ى  ومليش�ياٌت  جماع�اٌت 
تمويَله�ا ودعَمها م�ن ُدَويل�ة البارات 
والكابريهات تحرق كافيهات وترس�ل 
رسائَل تهديد إىل سكان املدينة بافتتاح 
عه�د الظ�الم، بع�د أن س�ّوقوا الوه�م 
ب�أن دويل�ة ).... رات( ج�اءت إىل عدن 
للتحري�ر ونقل ع�دن إىل مدين�ة أبراج 
وبات س�كانُها يعيش�ون أحالَم يقظة 
بأنهم فوَق الس�حاب ينظرون إىل بحر 
الع�رب والس�فن تمخر عب�اب البحر، 
وتدخ�ل ميناءهم وتخرج من�ه يف ُك�ّل 

دقيقة. 
ويصح�و الحامل�ون الواهم�ون عىل 
جاءته�ا  بامتي�از  داعش�ية  مدين�ٍة 
الجماع�ات اإلرهابي�ة من ُك��ّل حدب 
وصوب واس�توطنت مدينتَهم الوديعة؛ 
لتحّوَله�ا إىل لوح�ٍة بلون ال�دم وتعمَم 
ع�ىل  وتع�زف  وفس�ادها  خرابه�ا 
ثقاف�ة الكراهية وتمزق كي�ان املدينة 

االجتماعي. 
مدين�ُة ع�دن الكوزموبليتية، مدينٌة 
لم تعرْف إاّل التعدد والتنوع وظلت عرب 

تأريخها تستوعب ُك�ّل القادمني 


