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انتكاسة الغزاة
 مصرع وإصابة 84 مرتزقًا وتدمري 23 آلية عسكرية منها أربع مدرعات اشكوش أمريكية 

معززة التدريع وستة أطقم عسكرية بطواقمها وعتادها يف النخيلة والتحيتا
 السيطرة على عدة تباب يف 

»اجلبيلة« وهجوم نوعي يف »حيس«
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واجلرحى إىل اخلوخة وخطوط إمداد العدو مقطوعة
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معادلة ]الغزاة ليسوا في مأمن[

الجيش واللجان يسيطرون على سلسلة جبلية يف الوازعية وعدة مواقع يف مقبنة وكرش
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 : تعز
أعلنـا ُقوَّ ُت  بجيش و بلجان  بشـعلية، أمس 
 بجمعة، سـيطرتَها عىل كامل  بسلسـلة  بجللية 
 ملمتدة باتجـاه و دي  بحنايـة بمديرية  بو زعية، 
بعـد طرِد  ملرتزقة مـن جميع  ملو قـع  بتي كانو  
وأرس  وجـرح  وقتـل  3نـاك،  فيهـا  يتمركـزون 

 بعرش ت منهم. 
مصدر عسـكري أفـاد بصحيفة  ملسـرة بأن 
 بسـيطرة عىل  بسلسـلة  بجللية جاءت بعد عدة 
عمليـات 3جوميـة متتابعـة  سـتمرت بكثافـة 
منـذ، أمـس  ألو3، وتم يف تلـك  بعمليـات  قتحا7 
مو قـع  ملرتزقـة 3نـاك، و سـتهد ف تجمعاتهم 
وتحصيناتهـم بنـر ن مكثّـفـة؛ بتتسـاقط تلك 
 ملو قـع ِتلاعاً يف أيدي مجا3ـدي  بجيش و بلجان 

 بشعلية. 
ا،   وكانـا مصـادر ميد نيـة أفـادت أنـه تمَّ
أمس  ألو3،  بسـيطرُة عىل تلتني ضمن  بسلسـلة 

 بجللية، يف 3جمـة نوعية بلمجا3دين، وأوضحا 
 ملصادُر أن طر َن  بعدو ن حلق بكثافة وشن عدة 
غـار ت ملنـع تقد7  بجيـش و بلجـان، كما حاو3 
 ملرتزقـة  بزحـف يومها ملدة خمس سـاعات من 
أجل  سـتعادة  بتلتني، إال أن  بوحد ت  ملسـيطرة 
تغللـا عـىل  بتحليـق  بجـوي و بزحـف  بـري، 
وحارصت مرتزقة  بعدو ن و ستهدفا تجمعاتهم 
وتعزيز تهـم باملدفعيـة  بثقيلـة، موقعة عرش ت 
 بقتـىل و بجرحى يف صفوفهـم وأجرت من تلقى 

منهم عىل  بفر ر. 
ويف غضـون أقـل من 23 سـاعة مـن كرس ذبك 
 بزحف، كانا 3جمات  بجيش و بلجان قد توسعا 
ووصلا إىل كافة مو قع  ملرتزقة 3ناك، وتساقطا 
مجاميُعهم خال3 تلك  بهجمـات بني قتيل وجريح 
برصاص  بوحـد ت  ملهاجمة، فيما تم أرُس  بلقية، 
وأَْصلَـحا  بسلسلة  بجللة بابكامل تحا سيطرة 
 بجيش و بلجان، وتم تأمينُها بابسـيطرة عىل عدة 

مو قَع أخرى محيطة بها. 

وخال3 تمشـيط مو قـع  ملرتزقة ومتارسـهم 
يف عملية تأمني  بسلسـلة  بجلليـة، جمعا ُقوَّ ُت 
 بجيـش و بلجـان  بكثر مـن  بغنائم مـن  بعتاد 
 بعسكري  ملتنوع و ألسلحة و بذخائر من  ملخازن 

 بتي كانا يف تلك  ملو قع. 
وتعـد  بسلسـلة  بجلليـة  بتـي سـيطر عليها 
أبطـا3  بجيـش و بلجان مـن أكـر  ملرتفعات يف 
 ملنطقة وبها أ3ميّة  سـر تيجية 3امة من حيث 
كونهـا تُِطـلُّ عىل خطـوط إمـد د  بعـدو باتجاه 
 بسـاحل  بغربي، وتشـكل قاعدة 3امـة بلهجو7 
عىل عدد من  ملناطق  بتي يسـيطر عليها  ملرتزقة 

3ناك. 
يأتـي 3ـذ  بعد يومـني مـن سـيطرة  بجيش 
و بلجان  بشـعلية عىل تلة عسيلة و بد ر  برشقي 
يف جلهـة حمـر بمديرية مقلنة، وذبـك يف عملية 
عسـكرية نوعيـة تـم فيهـا  بهجو7 عـىل مو قع 
 ملرتزقة 3نـاك، وقتل وجرح عـدد منهم، وتدمر 

آبية عسكرية بهم. 

أخبار

 مصرع وإصابة وأسر عشرات المرتزقة خالل العمليات:

 مصرع وإصابة أكثر من 35 مرتزقًا بعد حصارهم في أطراف »النخيلة«

الجيش واللجان يسيطرون على سلسلة جبلية يف »الوازعية« 
ومواقَع أخرى يف »مقبنة« 

السيطرة على عدة تباب يف »الجبيلة« وهجوم نوعي يف »حيس« وتدمري 13 آلية

»بدر1« يضرب املدينة الصناعية 
بجيزان و«قصري املدى« يبعثر 
تجمعات الغزو واملرتزقة يف 

الساحل الغربي

 : خاص
أطلقا  بُقـوَُّة  بصاروخيـُة بلجيش و بلجان  بشـعلية، أمس 
 بجمعـة، صاروخني بابسـتيني عىل ُكــلٍّ من  ملدينـة  بصناعية 
عات  بغز ة و ملرتزقة يف  بسـاحل  بغربي، وأوقعا  بجيـز ن وتجمُّ

 برضبتان خسائَر كلرًة يف صفوف  بعدو ومرتزقته. 
مصـدٌر يف  بصاروخيـة أفـاد بأنه تـم، أمس، إطـالُق صاروخ 
بابسـتي من نوع »بـدر2«  ملصنع محلياً، عـىل  ملدينة  بصناعية 
بجيـز ن، مؤّكـد ً أن  بصـاروخ أصاب 3دفه بدقـة عابية وأبحق 

بابعدو  بسعودي خسائَر جسيمة. 
وبجـأ إعال7ُ  بعدو  بسـعودي إىل  الّدعاء باعـر ض  بصاروخ، 
كعادتـه، فيمـا أفاد سـكان  ملنطقـة بسـماع دوي  نفجار كلر 
وحـدوث 3زة، ما يؤّكــد أن  بصاروخ أصابـه 3دفه عىل  ألرض 

بدقة. 
وجـاءت رضبة »بـدر2« بعد أقل من سـاعة و حدة من إعالن 
 بُقـوَّة  بصاروخية عن إطالق صاروخ بابسـتي قصر  ملدى عىل 

تجمعات  بغز ة و ملرتزقة يف  بساحل  بغربي. 
وأفـاد مصـدر يف  بصاروخيـة بـأن  برضبـة  بصاروخيـة يف 
 بسـاحل، جـاءت بعد عمليـة رصـد دقيقـة بتَحــّركات  بغز ة 
و ملرتزقـة يف  ملنطقـة  ملسـتهدفة، مؤّكـد ً أن  بصـاروخ حّقـق 
ـْـضاً وأوقع عـرش ت من  بقتـىل و بجرحى يف  إصابـة دقيقـة أَي

صفوف  بغز ة و ملرتزقة وكلد3م خسائر مادية متنوعة. 
وتعد 3ذه  برضبة  بر بعة بللابستي قصر  ملدى، عىل تجمعات 
 بغـز ة و ملرتزقـة يف  بسـاحل  بغربـي، منـذ أن كشـفا  بُقـوَّة 
 بصاروخيـة عن دخو3 3ذ   بصاروخ إىل خط  ملو جهة بعد نجاح 

تجربة إطالقه قلل أيّا7. 

هجوم نوعي للجيش واللجان 
ينتهي بالسيطرة على أحد 

املواقع يف جبهة كرش

 : لحج
تمّكـنـا ُقوَّ ُت  بجيش و بلجان  بشـعلية، أمس  بجمعة، من 
َفْرِض سـيطرتها عىل أحد  ملو قع  بتي كان يتمركز فيها مرتزقة 
 بعـدو ن بجلهة كرش يف محافظة بحـج، وذبك بعد 3جو7ٍ نوعي 
 ستهدف عدد ً من مو قع  ملرتزقة 3ناك، وأسفر عن سقوط عدد 

من  بقتىل و بجرحى يف صفوفهم. 
مصـدر عسـكري أفـاد بصحيفة  ملسـرة بأن  بهجـو7  بذي 
نّفـذتـه وحـد ت  بجيـش و بلجـان  سـتهدف عدد ً مـن مو قع 
 ملرتزقـة يف منطقـة ميـرسة بجلهـة كـرش، وتمّكـنـا خالبه 

 بوحد ت  ملهاجمة من  بسيطرة عىل أحد تلك  ملو قع وتأمينه. 
وأوضح  ملصـدر أن عدد ً من  ملرتزقة سـقطو  قتىل وجرحى، 
بنر ن  بوحد ت  ملهاجمة، فيمـا الذ بقيتهم بابفر ر وتر جعو  إىل 

مو قَع خلفية بعد سيطرة  بجيش و بلجان عىل ذبك  ملوقع. 

قتلى وجرحى من املرتزقة بينهم سودانيون 
بانكسار زحف لهم يف »عسري«

 : ما وراء الحدود
سـقط عـدٌد مـن  بقتـىل 
و بجرحى يف صفوف مرتزقة 
وبينهم   بجيـش  بسـعودي، 
سـود نيون، عندمـا أفشـلا 
و بلجـان  ُقـوَّ ت  بجيـش 
 بشعلية محاوبة زحف بهم يف 

جلهة عسر، أمس  بجمعة. 
ميد نـي  مصـدٌر  وأفـاد 
بـأن  بصحيفـة  ملسـرة 
حاوبـو   مجاميـع  ملرتزقـة 
باتجاه عـدة مو قَع   بزحـف 
بلجيـش و بلجـان يف منطقة 
مجازة بعسـر، إال أن وحد ِت 

 بجيـش و بلجـان كانا بهم 
محاوبتهم  وأفشلا  باملرصاد 

تماماً. 
أن  وأوضـح  ملصـدر 
عـدد ً مـن  ملرتزقـة بينهـم 
سـود نيون، سـقطو  قتـىل 

وجرحى خال3 كرس محاوبة 
حيث  سـتهدفتهم   بزحف، 
و بلجـان  ُقـوَّ ت  بجيـش 
وأجـرت  مسـّددة،  بنـر ن 
من تلقى منهـم عىل  بفر ر 

و بر جع. 

 : الساحل الغربي
تسـتمرُّ محرقـُة  بسـاحل  بغربي 
يف  بتهـا7 قـوى  بغـزو و ملرتزقة، من 
خـال3  بعمليـات  بنوعيـة  ملسـتمرة 
 بتي ينّفـذ3ـا أبطا3  بجيش و بلجان 
 بشعلية يف مختلف محاور  ملو جهات 
وخـال3  بيومـني  ملاضيـني  3نـاك، 
تمّكـنا ُقـوَّ ت  بجيـش و بلجان من 
 بسـيطرة عىل عدد مـن  بتلاب ضمن 
عمليـات 3جومية نوعية عىل عدد من 
مو قع  ملرتزقة، كما تما محارصتهم 
ورضبهـم يف مو قـَع أخرى، وسـقط 
خـال3 تلـك  بعمليـات عـرش ٌت مـن 
 ملرتزقة قتىل وجرحـى وتم تدمر  2 

آبية متنوعة بهم. 
مصدر عسـكري أفـاد بصحيفة 
 ملسـرة بأن ُقوَّ ِت  بجيش و بلجان 
 بشـعلية سـيطرت عـىل عـدد من 
فيهـا  يتمركـز  كان   بتلـاب  بتـي 
مرتزقـة  بعـدو ن يف محيط منطقة 
 بجليلة بابتحيتـا، وذبك بعد عملية 
نوعيـة تـم فيهـا  قتحـا7 مو قـع 
 ملرتزقـة 3ناك، وأوضـح  ملصدر أن 

وحـد ِت  بجيـش و بلجـان دّمـرت 
خـال3  بهجـو7 6 آبيـات متنوعـة 
كان عـىل متنهـا عدد مـن  ملرتزقة 
بقو  مرصعهم َجميعاً فيما سـقط 
آخرون منهم قتـىل وجرحى بنر ن 

 بوحد ت  ملهاجمة. 
ُقـوَّ ُت  أطلقـا  ويف  بدريهمـي، 
عـىل  حصاَر3ـا  و بلجـان   بجيـش 
مجاميع كلـرة من  بغـز ة و ملرتزقة 
يف أطر ف منطقـة  بنخيلة، بعد قطع 
مصـدر  وأفـاد  إمد د3ـم،  خطـوط 
ميد نـي بلصحيفـة بأن أكثـَر من 5  

مرتزقاً سـقطو  قتىل وجرحى نتيجة 
 برضبـات  بناريـة  ملتنوعـة  بتـي 
سـّددتها ُقوَّ ت  بجيـش و بلجان عىل 
 ملجاميـع  ملحـارصة 3نـاك، كمـا تم 

تدمر 5 آبيات متنوعة بطو قمها. 
وأوضـح  ملصدر بأن  بعـدو بجأ إىل 
إخالء قتاله وجرحاه عن طريق  بلحر؛ 
ألنَّ جميـع  بجهـات  ألخـرى مطوقة 

من قلل ُقوَّ ت  بجيش و بلجان. 
ويف حيـس، 3اجمـا وحـد ت من 
 بجيش و بلجان  بشعلية، أمس، عدد ً 
من مو قـع  ملرتزقـة، وأوقعـا عدد ً 

مـن  بقتـىل و بجرحـى يف صفوفهم، 
كمـا  غتنمـا كميـاٍت مـن عتاد3م 

 بعسكري. 
مـن جهة أخـرى، أفشـلا ُقـوَّ ُت 
 بجيـش و بلجـان  بشـعلية، محاوبَة 
تقّد7 بلمرتزقة شـما3  بتحيتا، حيث 
أمطرتهـم بنـر ن مكثّـفٍة مـن عدة 
جهـات حصـدت معظَمهم بـني قتيل 
وجريح، والذ بقيتهم بابفر ر بدون أن 

تحّقـق  ملحاوبة أي تقد7 بهم. 
وبابتز من، دّمرت وحدُة  بهندسـة 
بلجيـش و بلجان   بعسـكرية  بتابعة 
أطـر ف  بتحيتـا،  يف  بلغـز ة  آبيتـني 
وأّدى  ناسـفتني،  علوتـني  بو سـطة 
تدمـر  آلبيتـني إىل مرصع مـن كانو  

عىل متنهما. 
وأّكــد مصـدر عسـكري أن ُقوَّ ت 
تضييـق  تو صـل  و بلجـان   بجيـش 
 بحصـار عىل ُقـوَّ ت  بغـزو و ملرتزقة 
وتسـتمر يف قطـع خطـوط إمد د3م 
وإفشـا3 محاوالتهـم بفـك  بحصـار 
عـن أنفسـهم، كما تسـتمر يف رضب 
تجمعاتهـم بقذ ئـف  ملدفعية موقعة 

خسائر متز يدة يف صفوفهم. 

كسر محاولة زحف 
للمرتزقة يف »نهم«

 : نهم
تمّكـنا ُقـوَّ ُت  بجيش و بلجـان، أمس  بجمعة، 
من كـرس محاوبـة زحـف بلمرتزقة يف جلهـة نهم، 

وكلّدتهم خسائَر برشية ومادية. 
مصدر عسـكري أفاد بصحيفة  ملسـرة بأن عدد ً 
7َ باتجاه بعـض  ملو قع  مـن  ملرتزقة حاوبـو   بتقـدُّ
 بتي تسـيطُر عليها وحد ُت  بجيش و بلجان يف تلَّتَي 
جعفر و بصو مع بجلهة نهم، إال أن  بوحد ت تصدت 
بلزحف و ستهدفا مجاميع  ملرتزقة بنر ن مسّددة، 
وأفشـلا  ملحاوبَة بدون أن يحّقـق فيها  ملرتِزقُة أي 

تقد7. 
وأوضح  ملصدر أن عدد ً من  ملرتزقة سقطو  قتىل 
وجرحى بنر ن  بجيش و بلجان خال3  بعملية، فيما 

الذ بقيتهم بابفر ر. 
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في عملية نوعية ناجحة كشفت عن معطيات عسكرية جديدة:

مدير أمن المحافظة: إلقاء القبض على أربعة مشتبه بهم في ارتكاب الجريمة 

وزير الدفاع يحذر قوى العدوان 
من التمادي يف إجرامها ويتوعد 

باملزيد من املفاجآت 
 : خاص 

حّذر وزيُر  بدفاع  بلو ء  بركن محمد نارص  بعاطفي يف ترصيح 
صحفـي، أمـس،  بنظامني  بسـعودي و إلمار تـي و تلاعهما من 
 بتمادي يف غطرستهم وعنجهيتهم وإجر مهم بحق  بيمن وشعله 
 بعظيـم  بذي كان وسـيلقى صامد ً حـر ً أبياً منتـرص ً إلر دته يف 
 بكر مة و الستقال3 و بعزة و ملجد مهما كانا  بتضحيات، متوعد ً 

قوى  بعدو ن بابكثر من  ملفاجآت  بتي يف  نتظار3ا. 
وأّكـد  بوزيُر  بعاطفي إىل أن رما3َ وشـو طئ  بجلهة  بساحلية 
 السر تيجية أَْصلَـحا مقرًة بلغز ة وَمن يدور يف فلكهم وسيسجل 
معارَكها  بتأريُخ يف أنصـع صفحاته؛ بتكون ذ كرة بألجيا3 مليئة 
بابدروس و بعر و بفخر و العتز ز بانتصار ت شـعلهم وجيشـهم 
 بلطـل ضد أعتى قوى  بـرش و إلجر 7  بصهيوأمريكي  بسـعودي 
 إلمار تي، مشـر ً إىل أن جلهَة  بسـاحل  بغربي تحوَّبا إىل بر كنَي 
ملتهلـة تلتهم قوى  بغزو و الحتال3 وأذنابهم ومعد تهم وعتاد3م 
وتقطيـع أوصابهم عـىل طو3 وعـرض  بسـاحل  بتهامي بفضل 
شـجاعة وحنكة و ستلسـا3 و حر فية  بجيش و بلجان  بشعلية 

 ملر بطني؛ دفاعاً عن  بيمن ووحدته وسيادته و ستقالبه. 
وأشـاد وزيـر  بدفـاع بابصمـود  بوطنـي و إلسـناد  بشـعلي 
 بو سـع و ملتو صل ألبطا3  بُقوَّ ت  ملسـلحة و بلجان  بشـعلية يف 
مختلـف جلهـات مو جهة  بعـدو ن وأتلاعـه ويف مقدمتها جلهة 
 بسـاحل  بغربـي، مجدد ً  بتأكيـد عىل أن أبطـا3  بجيش و بلجان 
 بشعلية يقفون  بيو7 أكثر من أي وقا مىض عىل أ3لة  الستعد د 

وبجهوزية قتابية عابية بردع  بغز ة ومرتزقتهم. 
وأّكــد  بلـو ء  بعاطفي بأن ممارسـات قوى  بغـزو و الحتال3 
 ملمنهجة يف  رتكاب  ملزيد من جر ئم  إلبادة  بجماعية بحق  بشعب 
 بيمني ومحاوالت إذالبه بشـتى وسائل  بحصار و بتجويع وتدمر 
 بخدمات  ألساسية و حتال3 مو نئه وتعطيلها عن  بعمل، جميعها 
ممارسـات إجر مية تصب يف خدمة أعـد ء  بيمن و ألمة، وبن تزيد 

 بشعب  بيمني إال ُقوَّة وصالبة وإر دة. 

ناطق أنصار اهلل: أطراف دولية 
انخرطت بالعدوان الحتواء ثورة 21 

سبتمرب لكنها تفاجأت بتعاظمها
 : خاص 

أكَّـــَد  بناطـُق  برسـمي ألنصـار  بلـه محمد علد بسـال7، أن 
أطر فـاً دوبيًة  نخرطا يف  بعـدو ن عىل  بيمن؛ بهدف  حتو ء ثورة 
22 سـلتمر وتحجيـم دور أنصار  بلـه و بقوى  بوطنيـة، إال أنها 
تفاجأت بتعاظـم  بحضور عىل ُكـّل  ألصعـدة ومو صلة  بصمود 

 بشعلي، حتى أدركا أن  بعدو ن ز د من  إلر دة  بشعلية ُقوًَّة. 
وقا3 علد بسـال7 يف ترصيحـات، أمس  بجمعـة: »وعوضاً من 
 بعمل عىل وقـف نزيف  بد7 وتد رك ما نجم عن  بعدو ن و بحصار 
مـن مأسـاة إنَْسـانية 3ي  ألخطر عاملياً تسـتمر تلـك  ألطر ف يف 

سياستها  بعقيمة، كيف تحتوي  بُقوَّة وتحجم  بدور«. 
وأضاف علد بسـال7 مخاطلاً تلك  ألطـر ف »كنتم من قلل أما7 
ثورة بهـا جمهور، وأنتم  بيـو7 يف مو جهة شـعب وثورة وقضية 

وطنية، فال تعابجو   بخطأ بخطيئة«.

وصول سيارات محملة بجثث قتالهم وجرحاهم إلى منطقة الخوخة 

مصرع وإصابة 50 من الغزاة واملرتزقة وتدمري 10 آليات يف 
محرقة جديدة لهم بـ »التحيتا« 

 ملسرة |  بساحل  بغربي 
سـقط ُقر بُة  5 فـرد ً من  بغز ة 
و ملرتزقـة بني رصيـع وجريح، وتم 
تدمر  2 آبيـات متنوعة بهم، أمس 
 بجمعة، خال3 عملية نوعية تمكنا 
فيها قو ُت  بجيش و بلجان  بشعلية 
مـن كـرس محاوبتَي زحف و سـعة 

بقوى  بغزو يف  بساحل  بغربي. 
وأفاد مصدر عسـكري بصحيفة 
 ملسـرة بـأن مجاميـَع كلـرًة من 
 بغـز ة و ملرتزقـة حاوبـو   بتقـد7، 
منطقـة  بتحيتـا  باتجـاه  مرتـني، 
و سـتمرت  يف  بسـاحل  بغربـي، 
 ملحاوبتـان بسـاعات تحـا غطـاء 
جـوي مكثّـف من طـر ن  بعدو ن، 
إال أن وحد ت  بجيش و بلجان كانا 
بهم باملرصـاد، وأوقعتهم يف محرقة 
كرى، قضا عىل محاوبتهم تماماً. 
قتيـالً  و2  أن  وأوضـح  ملصـدر 
من  بغـز ة و ملرتزقـة و22 جريحاً، 
سـقطو  بنـر ن  بجيـش و بلجـان 
 بشـعلية خـال3  بعمليـة، كمـا تم 
تدمـر  2 آبيـات متنوعـة محملـة 
بأعـد د مـن  بغـز ة و ملرتزقـة بقو  
مرصعهم جميعـاً، فيما الذ بقيتهم 
بابفر ر تاركني ور ء3م جثث قتال3م 

وجرحا3م. 
وبـنّي  ملصـدُر أن  بعـرش ِت مـن 
جرحـى  بغـز ة و ملرتزقـة ال ز بو  –

حتـى بحظة كتابة  بخـر- يف أرض 
 ملعركـة، فيمـا أفادت  سـتخلار ت 

 بجيـش و بلجـان  بشـعلية بـأن   
سـيار ت محملـة باملرتزقـة  بقتىل 
منطقـة  إىل  وصلـا  و بجرحـى 

 بخوخة. 
يأتي ذبك ضمن  ملحاِرق  ملفتوحة 

بلغز ة و ملرتزقة  بتي تشهُد3ا جلهُة 
 بسـاحل  بغربي 3ذه  بفرة، يف ظل 
 سـتمر ِر قطـع خطـوط إمد د3ـم 
وتضييق  بِحصاِر عليهم أكثَر فأكثر. 

سالح الجو املسرّي يخرتق أجواء االحتالل ويدّمر مقر قيادته يف عدن

مقتل وإصابة 21 شخصاً يف حفل زفاف بحافظة إب بسبب خالف عائلي

 : خاص 
ُ  بتابُع بلجيش و بلجان  نّفـذ سـالُح  بجو  ملسـرَّ
 بشعلية، أمس  ألو3، 3جوماً نوعياً جديد ً  ستهدف 
مقرَّ قيـادة تحابف  بعدو ن يف مدينة عدن، يف عملية 
كشـفا عـن أبعـاد  سـر تيجية جديـدة بعمليات 
، وأظهرت  تسـاعاً كلر ً يف مساحة   بطر ن  ملسـرَّ

 بتأثر  مللارش بتلك  بعمليات عىل قوى  بعدو ن. 
مصدٌر يف سالح  بجو  ملسرَّ أفاد بأن  بطائر ِت 
ة شـنَّا عدد ً من  بغار ت عـىل مقر قيادة   ملسـرَّ
تحابف  بعدو ن يف معسـكر  بريقة بمدينة عدن، 
بعـد رصٍد دقيٍق بلمقر، وأّكــد  ملصدُر أن  بغار ِت 
حّقـقـا إصابـاٍت دقيقٍة وكلّدت  بعدوَّ خسـائَر 
فادحـة، منلّهـاً إىل أن »تَحــّركات  بعـدو بم تعد 
َـّـا7  ، و ألَي بمأمٍن مـن 3جمات  بطـر ن  ملسـرَّ

ُحلىل باملفاجآت«.
طـر ن  أن  وأوضـح  ملصـدر 
 ألباتـي  بتابـع بلعـدو ن حّلـق 

أجـو ء  ملقـر  يف  مكثّــف  بشـكل 
بابغـار ت،   ملسـتهَدف 

وسـط حابة  ستنفاٍر 

كلرة يف محيط  ملقر. 
باملقابل،  ّدعى إعال7ُ  بعدو ن بأنه تم إسـقاُط 
طائـرة مسـّرة أثناء تحليقها فـوق مقر  بقيادة 
 ملستهَدف، غر أنه بم يُعِط أي دبيٍل يثلا  ّدعاَءه، 
كما أنه أثلا بذبك دقة تَحـّرك  بطائر ت  ملسرة، 
حيـث أقر بأنها وصلا إىل  بهـدف  ملعلن، وبابتايل 
صـارت عمليـة  السـتهد ف معرفاً بهـا، و بتي 
أيضـاً أّكـد3ا نشـطاء يف عدن بمو قـع  بتو صل 
 الجتماعـي  بذيـن تحدثو  عن سـماع  نفجار ت 
د خل مقر قيـادة  بعدو ن يف  بريقة حتى قلل أن 
 . يتضَح أنها ناجمة عن عملية سالح  بجو  ملسرَّ
مر قلون أّكـدو  أن 3ذه  بعملية أضافات أبعاٍد 

إىل  سـر تيجية  و3امـة  جديـدة 
ت  عمليا

سـالح 
 بجو 

، من حيث كونها ألو3 مرة تصل إىل أجو ء   ملسـرَّ
 ملناطـق  بتـي ال تدور فيهـا  شـتلاكات، قاطعة 
مسافة طويلة فوق أجو ء  ألر يض  بتي ظل  بعدو 
يعتر3ـا مناطق آمنة منذ  حتالبها، وسـعى بكل 
 بطرق بتثليا تو جده فيهـا، حتى أنه  تخذ فيها 
قو عـد 3امة ومقـر ت بلقيـادة، ومأل3ا بأنظمة 

 بدفاع و برصد  ملختلفة. 
وأوضـح خـر ء عسـكريون أن رضب مقـر 
قيـاد ت  بعـدو ن، شـكََّل مفاجـأًة ثقيلـة بلعدو 

 مليد ني، فلعد أن  سـتطاع سالح عـىل  ملسـار 
 بجـو  ملسـرَّ تحييـد وتهديـد 
بألعـد ء   بتَحــّركات  بريـة 
وأجر3ـم عـىل  بتشـتا و تخـاذ 
 ملخابئ يف مناطق  ملو جهات كابسـاحل 
 بغربـي، 3ا 3ـو يلاغـا مر كز3ـم  بقيادية 
 ملحصنة يف  ألماكن  بلعيدة،  ألمُر  بذي يعني أن 
كافـَة  ألر يض  بيمنية  بتي يحتلُّهـا  بعدو بم تُعْد 
آمنَة  ألجو ء مهما كان موقُعها من  الشـتلاكات، 
وبابتـايل تنعـد7 فرصة تثليـا  بعدو بسـيطرته 
عىل تلك  ألماكن، فضالً عـن قطع  بطريق أمامه 

بلوصو3 إىل أماكَن أخرى. 

 :إب 
ُقتـل وأصيـب 22 مو طنـاً أثنـاء إقامـة 
مر سـيم حفل زفـاف بمحافظـة إب، أمس 
 ألو3، وذبـك برصـاص مسـلَّح تمّكــن من 
 بوصـو3 إىل سـطح منز3  بعريـس، يف حني 
تمّكـنـا رشطـُة محافظـة إب مـن إبقـاء 
 بقلـض عـىل أربعة مشـتلهني بضلوعهم يف 

 رتكاب  بجريمة. 
وقـا3 مصـدر محـي بمحافظـة  ب: إن 
مسـلحاً أقـد7 عـىل مهاجمـة حفـل زفاف 

يف مدينـة مذيخـرة بمديريـة  بعديـن، وقا7 
بإطالق و بل من  ألعرة  بنارية مسـاء أمس 
 ألو3، نحو  ملشـاركني يف حفـل  بزفاف والذ 
بعد3ا بابفر ر، مضيفاً أن 7 أشـخاص ُقتلو  
وأصيب 23 آخرين من ضمنهم و بد  بعريس 

وعدد من  ألطفا3. 
من جانله، قا3 بصحيفة  ملسـرة محمد 
علد بجليـل  بشـامي -مدير أمـن محافظة 
إب-: إن ُقـوَّ ِت  ألمـن تمّكـنـا مـن إبقـاء 
 بقلـض عىل أربعة من  ملشـتله بهم بابقيا7 
مرتكـَب  أن  موضحـاً  بمهاجمـة  بزفـاف، 

 بجنايـة كان من ضمن  بحارضين يف  ملخيّم 
وتوجـه إىل سـطح منز3 و بـد  بعريس وقا7 

بمهاجمة  ملخيّم باألعرة  بنارية. 
وأشـار  بشـامي، إىل أن فريقاً مـن  ألدبِة 
 بجنائية و بلحث  بجنائي تم تكليُفه بابنزو3 
إىل موقِع  بجريمة بكشـِف مالبسـاتها، الفتاً 
إىل أن إجـر ء ِت  بتحقيـق مسـتمرة بلتعرف 
أن  منّفــذ  بجريمـة، منو3ـاً  عـىل 3ويـة 
 بجريمة بيسـا بها أية أبعاد سياسـية وما 
تم  بتوصُل إبيه ملدئياً من خال3  بتحقيقات 

أنها خالفات عائلية. 

املؤسسة العامة لالتصاالت تؤّكـد عودة 
خدمة االنرتنت إىل وضعها الطبيعي

 : متابعات
أعلنا  ملؤّسسـُة  بعامة بالتصاالت، أمس  بجمعة، عودَة خدمات  إلنرنا 
و التصاالت إىل وضعها  بطليعي يف  بعاصمة ومختلف محافظات  بجمهورية. 
وأّكـد مصدر مسؤو3 باملؤسسة، عودَة خدمات  إلنرنا بوضعها  بطليعي 
بعـد أن تمّكــن  بفريق  بفنـي  ملتخصص من إصـالح  ش باملائة من كابالت 

 ألبياف  بضوئية  بتي حصل  النقطاع فيها مساء أمس  ألربعاء. 
وأشـاد  ملصدُر بابجهود  بتي بذبتها  بفرُق  بهندسـية  بتابعة بلمؤسسـة 
بلقاء خدمـات  التصاالت و إلنرنا و سـتمر ر وصوبهـا ملختلف محافظات 

ـة يف  ألوضاع  بر 3نة.   بجمهورية َخاصَّ
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أخبار

 قائد املنطقة العسكرية الرابعة 
ومحافظ تعز يرأسان اجتماعاً 

بالسلطة املحلية ملناقشة رفد الجبهات 

 : تعز
ُعقد، أمس  ألو3، بمحافظة تعز  جتماٌع برئاسة قائد  ملنطقة  بعسكرية 
 بر بعة  بلو ء علد بلطيف حمود  ملهدي محافظ تعز علدة  بجندي؛ ملناقشة 
 بتجهيز ت و السـتعد د ت يف مختلف  بوحد ت  بعسـكرية ملو جهة تصعيد 
قوى  بعدو ن، ودور  بسلطة  ملحلية يف  بحفاظ عىل  ألمن و الستقر ر ورفد 
 بجلهـات ودعوة ُكـّل  بعسـكريني من ضلاط و فـر د بابعودة إىل وحد تهم 
 بعسـكرية ومعابجة أوضاعهـم  ملابية و إلد رية ودعـوة  ملغررين يف صف 

 بعدو ن بابعودة إىل صف  بوطن وترتيب أوضاعهم. 
 ويف  الجتمـاع أشـاد  بلـو ء  ملهدي باملو قـف  بلطوبية ألبنـاء  ملحافظة 
وثلاتهـم وتو جد3م يف ُكـّل  بجلهات عىل  متد د ربوع  بوطن، متمنياً  ملزيد 

من  بصر و بثلات بدحر مؤ مر ت قوى  بعدو ن ومرتزقتهم. 
ودعـا مختلف  بقوى  بوطنيـة بتحمل  ملسـئوبية ومضاعفة  بجهود يف 
دعـم  بجلهـات بابرجا3 و بعتاد بلتصدي بتصعيد قـوى  بعدو ن يف جلهات 
 بسـاحل  بغربي وغر3ا من  بجلهات، وإفشـا3 ُكــّل  ملؤ مر ت و بخطط 
 بتي تسـتهدف ُكـّل أبناء  بشعب  بيمني، مشّدد ً عىل وحدة  بصف وسالمة 

 بجلهة  بد خلية وتماسكها. 
مـن جانلهـم أّكــد مـدر ء  ملديريـات  سـتعد د3م  بتا7 و ملطلـق برفد 
 بجلهـات و ملعسـكر ت ملو جهـة  بعدو ن ودحـر وردع ُكـّل من تسـو3 به 

نفسه  بسيطرة عىل شر و حد من  ألر يض  بيمنية. 

وقفات احتجاجية بمساجد العاصمة 
صنعاء للتنديد بتصعيد العدوان 

وإعالن النفري العام
 : صنعاء

شـهدت مسـاجُد أمانة  بعاصمة صنعـاَء، أمس، عقب صـالة  بجمعة 
وقفات  حتجاجيـة تنديد ً بتصعيـد  بعدو ن و سـتمر ر  بجر ئم و بحصار 

 ألمريكي  بسعودي عىل  بيمن تحا شعار » بحديدة مسئوبية  بجميع«. 
ويف  بوقفة، أعلن  ملشـاركون  بنفرَ  بعا7 و السـتعد د ملو جهة  بعدو ن 
وإفشا3 ُمَخّططاته، مؤّكـدين أن محافظَة  بحديدة و بساحل  بغربي أمانُة 
 برئيس  بشـهيد صابـح  بًصماد، و3ي مسـئوبية  بجميع، وسـيقف ُكـلُّ 

أحر ر وقلائل  بيمن إىل جانب أبناء تهامة يف صد  بغز ة و ملحتلني. 
 وأّكـدت بيانات صادرة عن  بوقفات  الستمر ر يف ورفد جلهات  بساحل 
 بغربي وكل  بجلهات بابرجا3 و ملا3 حتى تحقيق  بنرص وتحرير ُكـّل شر 
من أرض  بيمن، مشرة إىل أن  بساحل  بغربي بن يكون إال مقرة ومحرقة 
بلغـز ة و ملرتزقة، وأن  سـتمر ر قوى  بعدو ن يف حشـد ُقوَّ ته وإمكاناته يف 
محاوبـة الحتال3  بحديـدة، يعد تحدياً سـافر ً بلرش ئع و بقو نـني  بدوبية 

و إلنَْسانية. 
وثّمنا  بلياناُت  ملو قَف  بلطوبية بلسيد حسن نرص  بله ملساندة  بشعب 
 بيمنـي ورضورة ملادبته  بوفاء بابوفاء، د عيًة  ألجهزَة  ألمنية و ملو طنني 
إىل ردع  ملرجفني،  بذين يسـعون خلخلة  بجلهـة  بد خلية، بإيعاٍز من دو3 

تحابف  بعدو ن ومرتزقتهم. 
كما نصحا أبناَء  ملحافظات  بجنوبية باالنسـحاب من معركة  بساحل 
وكل  بجلهـات وأن ال يكونو  دروعـاً برشياً بدو3  بعـدو ن، وعليهم تحرير 
ـة   بجنوب وإخر ج  ملعتقلني من  بسـجون  بتابعة بتحابف  بعدو ن وَخاصَّ

 ملعتقالت  برسية بإلمار ت. 

اجتماع بمحافظة ريمة ملناقشة رفد الجبهات وإعادة املنتسبني 
للمؤسستني العسكرية واألمنية إىل وحداتهم

 : ريمة 
 ُعقد، أمس  ألو3،  جتماٌع بمديرية مز3ر 
محافظـة ريمـة برئاسـة وكيـل  ملحافظة 
علد بلـه  بضليلي؛ ملناقشـة جهود  بحشـد 
و بتعلئة ملو جهة  بعدو ن و سـتنهاض 3مم 
أبناء  ملديرية بلقيا7 بدور3م إز ء ما يتعرض 

به  بيمن من عدو ن وحصار. 
و ستعرض  الجتماع  بذي حرضه عدد من 
أعضـاء  ملجابس  ملحلية و ملكاتـب  بتنفيذية 
و ملشايخ و بشخصيات  الجتماعية  بتحديات 
 بتي تو جه أعما3 بجنة  بتحشيد و ملقرحات 
و بحلـو3  بكفيلـة بتجاوز3ا، وسـلل تعزيز 
جهود  بتوعية بمخاطر وُمَخّططات  بعدو ن 
 إلجر ميـة  بر مية  بنيل مـن صمود  بيمنيني 
وتركيعهـم وتجويعهـم ورفد جلهـات  بعزة 

و برشف بابرجا3 و ملا3 و بسالح. 

 ويف  الجتماع أّكـد  بوكيل  بضليلي أ3ميّة 
مو صلة جهـود  بحشـد و بتعلئـة ملو جهة 
 بعدو ن  بسـعودي  ألمريكـي و بتصدي به، 
د عيـاً إىل تعزيـز  بجهـود  مللذوبـة من قلل 
مشـايخ وأعيان ووجهاء  ملديرية وتحملهم 

 ملسـئوبية يف رفـد  بجلهات بابرجـا3 و ملا3 
و سـتدعاء  ملنتسلني بلمؤسسـة  بعسكرية 
و ألمنيـة وإعادتهـم إىل وحد تهـم بتعزيـز 
يف  و بلجـان  بشـعلية   نتصـار ت  بجيـش 

مختلف  بجلهات. 

بنيان تدشن مشروع الرغيف 
اليومي بتوزيع الخبز على 

2000 أسرة يومياً يف الحديدة
 : خاص 

دّشـنا مؤسسـُة بنيـان  بتنمويـة، أمـس  بجمعة، 
مـرشوَع  برغيف  بيومي بتوزيع  بخلز عىل    2 أرسة 
يومياً يف أحياء مدينة  بحديدة، تحا  بشعار  بذي أطلقه 

 برئيس  بشهيد صابح  بصماد »يد تحمي ويد تلني«. 
ويهدف  ملرشوع إىل توزيـع ثالثني أبَف رغيف يومياً 
بسـد  الحتياج من مـادة  بخلز ألبفـي أرسة من  ألرس 
 ملحتاجة و ألشد ترضر  من  ستهد ف  بعدو ن بلساحل 

 بغربي. 
 ويف  بتدشـني  بذي حرضه مدير عا7 مديرية  مليناء 
عـي يحيى عليـد وفريق مؤسسـة بنيـان بمحافظة، 
بيّنـا  ملؤّسسـُة بأنها تسـعى إىل توسـيع  ملرشوع يف 
 بقريب  بعاجل بيشـمل عدد ً أكر مـن  ألحياء و ألرس 
 ملسـتفيدة يف  ملدينـة عـر  بفـرق  مليد نيـة  بتابعـة 
بلمؤسسة وإيصابها إىل  ملناز3 صوناً بكر متها وضماناً 

بتسليمها  مللارش. 

قيادة تكتل األحزاب املناهضة للعدوان تلتقي 
بسفرية االّتحاد األوروبي بصنعاء

 : صنعاء: 
أبتقى رئيُس تكتل  ألحز ب  بسياسية  ملنا3ضة بلعدو ن علُد مللك  بحجري وعدٌد من 
أعضاء  بهيئة  بتنفيذية بلتكتل بسـفرة  التّحاد  ألوروبي  نتونيا كابفو، أمس  بجمعة 
بصنعاء.  ويف  بلقاء ناقش أعضاُء  بلجنة  بتنفيذية بلتكتل مع سفرة  التّحاد  ألوروبي 

دور مجلس  التّحاد  ألوروبي يف  بتسوية  بسياسية يف  بيمن. 
وأكـد رئيس  بتكتل علد مللك  بحجري أن كافة  ملعادالت  مليد نية قد تغّرت يف ظل ما 
يسـطره أبطا3  بجيش و بلجان  بشعلية ومن خلفهم  بشـعب  بيمني، من صمود أكد 

بلعابم أجمع أن  بحل بن يكون إال بطرق سياسية. 
وتطرق  بحجري إىل أن  بجيش و بلجان  بشعلية أثلتو  أنهم  ألجدر و ألحق بحماية وتأمني 
 ملمّر ت و بحفاظ عىل سيادة وَوحدة  بوطن، مطابلاً بأن يكون  بحل يف  بيمن سياسياً شامالً. 
من جهتها، أشـارت سـفرة  التّحاد  ألوروبي إىل أن  ملجلَس يسعى إىل تحقيق سال7 
شـامل وعاد3 وغر مجّزء، َوأن يشـمل كافة  ملكونات  بسياسـية و ملجتمعية و بقللية 
وغر3ا.   وعّرت عن قلق  ملجلس  بشـديد حـو3 تصعيد قوى  بغزو و بعمابة و بخيانة 
من  بعمليات  بعسكرية عىل أطر ف  بحديدة، وأكدت أن من  برضوري أن تلقى  ملو نئ 
و ملطار ت مفتوحًة السـتقلا3  ملسـاعد ت  إلنَْسـانية وإلجالء  ملرىض، و3و  ألمر  بذي 

تعمل عليه  ألمم  ملتحدة حابياً بتوفر رحلة أسلوعية بنقل  ملرىض، حسب قوبها. 
من جانله، أكد  ألسـتاذ محمد أنعم -عضو  بهيئة  بعليا بحزب  برشـاد  بسلفي- أن 
وجـود نظا7  بعدو  بسـعودي يف  إلقليم وأمريكا يف  بعابم يسـلب قلقـاً يف  ملنطقة وأن 

 إلشكابية يف  بيمن 3ي بني شعب وأنظمة سعودية متعاقلة. 

أبناء مديرية زبيد ينّددون بجرائم العدوان ويعلنون النفري العام لرفد جبهات الساحل الغربي 
 : الحديدة 

زبيـد  مديريـة  أبنـاُء  نّظـم 
بمحافظـة  بحديدة، أمـس  ألو3، 
وقفـًة  حتجاجيًة؛ تنديـد ً بجر ئم 
 بعـدو ن  ألمريكـي  بسـعودي 
 ملسـتمرة بحق  ملدنيـني من أبناء 
تهامة و بشـعب  بيمني وحصاره 
يف  بسـاحل  و بتصعيـد   بجائـر 
 بغربي، معلنـني  بنفرَ  بعا7 برفد 
 بجلهـات بابرجـا3 و بعتاد بدحر 

قوى  بغزو و الحتال3. 
 ويف  بوقفـة أّكــد  بحارضون 
عـىل أ3ميّـة مو صلـة  بصمود يف 
وجـه  بعـدو ن، ورضورة تظافـر 
 بجهـود وتعزيـز جلهة  بسـاحل 

 بغربـي وتطهـر ُكــّل شـر من 
 بـر ب  بيمنـي، مؤّكـدين عىل أن 
أبناء زبيد يف طليعة  بصفوف  ألوىل 
ملساندة  بجيش و بلجان  بشعلية 
بلتصـدي بقوى  بعـدو ن يف جلهة 

 بساحل وتمريغ أنوفهم يف  بر ب. 
وصدر عن  بوقفة بيان أّكـد أن 
حماية  بسـاحل  بغربي و بحديدة 
محملـني  مسـؤوبية  بجميـع، 
 ملجتمـع  بـدويل ُكــّل مـا يرتب 

عىل تصعيد  بعدو ن عىل  بسـاحل 
إنَْسـانية،  كـو رث  مـن   بغربـي 
ومنّدديـن بابصمـا  بـدويل حيا3 
 سـتمر ر  بعـدو ن و بحصار عىل 

شعلنا  بيمني. 
وحيّـا  بليـاُن  بصمـوَد 
 ألسـطوري ألبناء  بشعب  بيمني 
و بلجـان  بشـعلية  و بجيـش 
وتحديـد ً  مختلـف  بجلهـات  يف 
جلهـة  بسـاحل  بغربي، مشـيد ً 
باملوقف  ملـرّشف ألبناء تهامة إىل 
جانب  بجيش و بلجان  بشـعلية، 
و بنجاحـات  بتي تحّقـقها  بُقوَّة 
 بصاروخيـة و بطائر ت  ملسـّرة 
أ3ـد ف  سـر تيجية  رضب  يف 
بلعـدو ن ومرتزقتهـم يف مختلف 

 بجلهات. 
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 : عرض:

عندما ثـارت أزمُة » بسـوديا«؛ بسـلب 
إقـد 7 »3تلـر« عـىل  حتـال3 3ـذه  ملنطقة 
 بتي  قتطعتهـا معا3دة فرسـاي من أملانيا 
يلجـأ  بـم  تشيكوسـلوفاكيا  إىل  وضمتهـا 
»تشـامربني« إىل إعـالن  بحـرب، بـل فّضل 
 بدعـوَة إىل مؤتمر ملعاجلة 3ـذ   ملوضوع، ال 
سيما وأن  ملعلومات  بتي بسطها به  ألمر 3 
»دومفيـل« و«ر مزي« زّودتـه بابحذر  بالز7 
تجـاَه مـآرب زعمـاء  بيهوديـة.. وبـم يكن 
»3تلـر« مـن ناحيتـه أقـلَّ رغلة يف مسـاملة 
بريطانيا كما سـنلينه فيما يي، بيد أنه كان 
مرص ً عـىل رفع جميع  ملظابم  بتي فرضتها 
معا3ـدة فرسـاي عىل أملانيا ومسـح جميع 
نتائج 3ـذه  ملعا3دة  ملشـؤومة.. وقد  نعقد 
 ملؤتمـر يف ميونيخ وتكلـل بابنجاح، إذ نجح 
يف تجنـب  بحـرب يف  بلحظة  ألخـرة.. وعاد 
ى  »تشامربني« إىل إنكلر  يزف إىل بالده برُْشَ

 بسلم.. 
أدرك  ملر بـون  بعامليـون بعـد أن خابـا 
خطتُهم؛ بسـلب موقف »تشـامربني« أنهم 
بـن ينجحو  يف إثارة  بحـرب إال بإرغامه عىل 
ذبـك أَْو بإز حته عـن  بطريق.. كمـا أدركو  
أنـه يتحـو3 شـيئاً فشـيئاً إىل خصـم بهم.. 
و3كذ  أوعزو  إىل أجهزتِهم ومنظماِتهم بلدِء 
 ملعركة ضد »تشـامربني«، وكان سـالحهم 
أجهـزة  إلْعــاَل7  3ـذه  ملعركـة  يف   ألو3 
و بدعايـة  بتـي يسـيطر عليهـا 3ـؤالء من 
صحف وإذ عات... إبخ، وشـنا 3ذه جميعاً 
حملتَها  ملنّظمة عىل »تشـامربني«، متهمة 
إياه بابر خي و النصياع بـ »3تلر« بل وحتى 
بامليل إىل  بفاشـية..! ورددت بقية أجهزتهم 
يف أوروبـا 3ـذه  التهامـات حتـى أصلحـا 
بصيقـة به.. وال تز 3 معظم  ملصادر  بعاملية 
وكتب  بتأريخ  بتي تلحث يف  تّفاقية ميونيخ 
تصفها بأنها كانا فشـالً بلسـلم! وألوروبا 
وبـ »تشـامربني« بابذ ت، مع أنها  التّفاقية 
 بتي أبعدت شـلَح  بحرب وحفظا  بسـال7َ 

 بعاملي. 
كان »ر مزي« و ألمر 3 »دومفيل« يلذالن 
أقـى  بجهد بحثاً عـن  بر 3ني  ملادية  بتي 
يسـتطيعان وضعهـا تحـا عينـي رئيـس 
 بوزر ء إلقناعه نهائيـاً بما3ية  بخطر  بذي 
يتلمسـه تلمسـاً.. وأسـعفها  بحـظ أخـر ً 

بشـخص  ملسـر 
كنـا«  »تايلـر 

 بضابـط  ألمركـي 
 بـذي كان مكلفـاً بتلقي وإرسـا3  برقيات 
بابشـفرة  برسيـة يف  بسـفارة  المركية يف 
بنـدن ومسـاعدته  بسـيدة » نـا ووبكوف« 
فقـد كان 3ـذ ن بحكم عملهـا يطلعان عىل 
 ملعلومـات  بخطرة  بتـي تتضمنها  بوثائُق 
 برسية  بتـي تمر بابسـفارة، وأدركا نتيجًة 
بهـذه  ملعلومـات أن  بحـرَب عـىل  ألبـو ب 
دوَن أن يـدرَك أحٌد ذبـك ودون أن تكوَن ألي 
شـعب مـن  بشـعوب مصلحـٌة يف مجـزرة 
شـاملة كهذه.. وثار ضمر3ما عندما علما 
أن مدبـري 3ـذه  بحرب و ملسـتفيدين منها 
3ـم تلك  بعصابة  بعامليـة  ملر بطة رس ً مع 
مجموعة إرباب  ملا3  بعامليني  بيهود، فأخذ  
يفكـر ن جديـة بابقيـا7 بعمل مـا ملحاوبة 
منـع 3ـذه  بحرب، وقـد  سـتلقا  ملعلومات 
 برئيسـية من سلسلة  برقيات  ملتلادبة بني 
»ترششل« وبني  برئيس  ألمركي »روزفلا« 
و بتـي كشـفا بهـا  بقنـاع بـدون مو ربة 
عـن أشـخاص وأ3ـد ف زعمـاء  بيهوديـة 
 بعامليـة  بذين يسـيطرون رس ً عـىل مقابيد 
 ألمور ويوجهون  بتعليمات و الرشـاد ت إىل 

»ترششل« و«روزفلا« ذ تها.. 
»ر مـزي«  أن  يعلـم  »تايلـر«  وكان 
و ألمـر 3 »دومفيـل« يمثـالن تلـك  بنخلة 
من  بشـخصيات  إلنكليزيـة  بتي تعمل عىل 
محاربة زعمـاء  بيهوديـة  بعاملية وتجنيب 
 بعابـم  بحـرب و3كذ   تجـه أخـر ً ملقابلة 
»ر مـزي« عـرض عليـه أن يأتيَـه بابوثائق 
 ألصلية ملشـا3دتها يف منزبـه  بو قع يف رقم 
»37 سـاحة غلوسـر« يف بنـدن، وقد حصل 
»ر مـزي« عـىل نسـخة مـن 3ـذه  بوثائـق 
وعرضهـا عـىل  ملسـر »تشـامربني«  بذي 
أدرك نهائياً حقيقة  ملنزبق  بذي يسـر عليه 

 بعابم.. 
أمـا يف أملانيا فكان  بـرص ُع  ملكتو7ُ يدور 
بـني »3تلـر« و بنازيـني  ملتطرفـني  بذيـن 
يمثلون  بطلقة  بعسـكرية  بجرمانية وذبك 
بابرغـم مـن  ندمـاج »3تلر« بهـم بصورة 
كاملة منذ عا7 6 ش2، فقد كان 3تلر ال يز 3 
مؤمناً يف أعماق تفكره بوجوب  التّفاق مع 

بريطانيا و بغرب سلمياً. 
وكان »3تلـر« مقتنعاً مـن ناحية أخرى 
منـذ  جتماعه بـ »تشـامربني« بـأن رئيَس 

 بـوزر ء 
بحقيقـة  مـدرٌك   إلنكليـزي 

خطر  بيهوديـة  بعاملية ومخلص يف  عتز مه 
عـد7َ  النصيـاع برغلـات  ملر بـني  بعامليـني 
 بيهـود، فجعلـه 3ـذ  يحاو3 جهـده تفادي 
 بصـد 7 مع إنكلر .. و3كذ  سـكا أشـهر ً 
طـو الً عىل تجا3ل بوبونيـا بلمذكرة  ألملانية 
كما سكا عن  إل3انات  بجارحة  بتي كانا 
تكيلهـا به وألملانيـا  بصحافـة  بغربية  بتي 
تسـيطُر عليها  بيهودية  بعاملية.. بيد أنه بم 
ينجـْح إال يف تأخـر  بلحظة  بحاسـمة مرة 

أخرى. 
ذبـك أن  بتوتَر كان يـزد ُد بصورة عنيفة 
جر ء تغذية  بدعاية و ألكاذيب و بشـتائم يف 
أوروبا.. 3ذه  بحمـالت  بتي كانا دوماً أحَد 
 ألسـابيب  ملفّضلة بقوى  برش، كذبك ضغط 
 بنازيـون  ملتطرفون يف أملانيـا بحيث أصلح 
 بصـد 7 أمر ً حتميـاً و ندبعا  بحـرُب أخر ً 
يف  ألو3 مـن أيلـو3 / سـلتمر ش ش2 حـني 

 جتاحا  بجيوش  ألملانية بوبونيا.. 
بم يكن »3تلـر« بابرجل  بذي ير َجُع عن 
آر ئـه بسـهوبة، وإذ  كان قـد أعلـن  بحرب 
عىل بريطانيـا و بحلفاء أن وجـد أن  بحرب 
أصلحـا  بحلَّ  بوحيـد  بحتمـي، فإنه كان 
ال يـز 3 مؤمنـاً يف قـر رة نفسـه بـأن  بحّل 
 ألمثل 3ـو  التّفاُق مـع بريطانيا و بتخلص 
مـن  ملر بـني  بعامليـني برضبة و حـدة.. بيد 
أن  ملر بني  بيهوَد وزعمـاء  بيهودية  بعاملية 
كانو  يعلمون أنهم إنما يغامرون بمصر3م 
يف أكر بعلة بعلو3ا يف تأريِخ مؤ مر تهم، وأن 
تفـادي  بحرب يعني بصورة حتمية أَيْضاً أن 
يطابهم سـاعد  بنازيـة.. 3ـذه  بنازية  بتي 
منحو3ـا 3م  بقوة  بضاربة يف سـليِل 3دٍف 
و حد 3و إشـعا3 حرب علمية شاملة تكون 
 بنازيـة أحد معسـكريها.. وكانو  يجدون يف 
تشامربني ججر عثرة يف طريقهم حتى بعد 
أن  ندبعا  بحرب.. ذبك أن تشـامربني كان 
متحينـاً النتهاز أو3 فرصة بعقـد  بصلح أَْو 

قلوبه. 
 ندفعـا  بجيـوش  ألملانيـة كابعاصفـة 
فاحتلا بوبونيا ثم  كتسحا فرنسا وأوروبا 
 بغربيـة، وكانـا فـرُق  بدبابـات  ألملانيـة 
 بشهرة -  بلانزرز - قادرًة عىل إبقاء  بجيِش 

 بريطاني يف  بلحر أَْو إجلاره عىل  الستسال7 
حـني صـدر إبيها أمـٌر من 
22 مايـو/  يـو7  »3تلـر« 
أيـار  3ش2 بابتوقف وكان 
تلقا3ا  نص  برقيـة  بتـي 
 بجنـر 3 »فـون كاليسـا« 
قائد  بفرقة  ملدرعة كما يي:

جميـع  بفـرق  عـىل 
 ملدرعـة  بتوقـُف حـاالً عـىل 
مسـافة معتدبـة مـن مرمى 
 ملدفعيـة يف مدينـة دنكـرك.. 
دفاعيـة،  بتحـركات  يسـمح 

و ستطالعية...(.. 
كاد يجـن جنـوُن  بجنـر 3 
»فـون كاليسـا«  بـذي كانـا 
قو تُه قادرًة عىل سـحق  بجيش 
 إلنكليـزي بصـورة نهائية حني 
صـدر إبيـه 3ـذ   ألمـر  بعجيب 
بابتوقـف..! وبم يللـث أن وصلا 
برقيـة ثانيـة أشـد غر بـة تأمره 
باالنسحاب إىل ما ور ء خط  بقتا3 
 بقريـب من  ملدينة بعـد أن عرته 
 بدبابات  ألملانية بابقوة.. و بتوقف 

ملدة ثالثة أيا7.. 
يف  إىل  بذ كـرة  نعيـد  أن  يجـب 
معـرض وصف 3ـذ   ملوقـف حدثاً 
آخـر 3ـو  متنـاع  بطـر ن  ألملاني 
عـن قصف بريطانيـا بابقنابل طيلة 
 ألشـهر  ألوىل بلحـرب، وبصورة أدق 
طيلة فـرة وجود »تشـامربني« عىل 
رأس  بحكومـة  بريطانيـة و متنـاع 
بريطانيـا عـن  إلغـارة عـىل  ألر يض 
 ألملانية بدور3ـا؛ وذبك تنفيـذ ً ملا أعلنه 
»تشـامربني« يو7 2  يلو3/ سلتمر ش ش2 
أي يـو7 إعـالن  بحـرب يف ترصيحـه  بـذي 
قـا3 فيـه بأنه سـيصدر أو مـُره إىل  بقو ت 
 إلنكليزيـة بعـد7 رضب أيـة أ3ـد ف أخرى 
سوى  أل3د ف  بعسكرية فقط.. و3ذ  يعني 

تفادي  بغار ت عىل  ملدنيني و ملدن  آلمنة.. 
 سـتمرت  بحـرُب فـرًة من  بزمـن بعد 
 نسـحاب  إلنكليـز مـن دنكـرك عـىل 3ذه 
 بصـورة  بهادئـة شـله  بسـلمية.. فاألملان 
يمتنعـون عن  إلغارة عىل إنكلـر  و إلنكليز 
ال يقومون إال بعمليـات محدودة محصورة 
آنئـذ  أن  بحـرَب سـميا   بنطـاق.. حتـى 
بابحرب  بسـخيفة، بيد أن ذبـك كان عكس 
مـا يريـده  بنازيـون  ملتطرفـون يف أملانيـا 
و ملر بـون  بعامليـون يف إنكلـر .. فاشـتدت 
حملـة  بدعايـة و بتشـهر يف إنكلـر  ضـد 
»تشـامربني« تر فقها حملة ضغط شديدة 
حتى  ضطر إىل  السـتقابة بصورة شـليهة 
الستقابة  بلورد » سكويث« يف  بحرب  ألوىل، 
وخلفه يف رئاسـة  بـوز رة نفس  بوجه  بذي 
كان أحد من خلفو  » سـكويث« عا7 26ش2 
و3و و«نسـتون ترششـل«.. ويف  بيو7  بذي 
صعد فيه إىل  بحكم أي 22 مايو/ أيار  3ش2 
أصدر أمَره إىل  بطائر ت  بريطانية باإلغارة 
عىل  ملـدن  ألملانية بلمـرة  ألوىل، فاتحاً بذبك 
 بلاَب بقصف  بسـكان  ملدنيـني يف  ملدن ويف 

 بعابم كله.!
كان 3ـذ  ُجـــلُّ مـا يتمنـاه  بنازيـون 
 ملتطرفون  بذين َســرُّو  من  شتد د  بحرب 
الجتيـاح  فيهـا  بفرصـة  بسـانحة  ورأو  
 بـرشق و بغرب معاً، ال سـيما وقد أذ3لتهم 
 النتصار ُت  بساحقُة  بتي أحرزتها  بجيوش 
 بنازيـة خال3  بسـنة  ألوىل بلحرب.. فعقدو  
يف مايو/ أيـار 32ش2  جتماعـا عاما قياديا 
قررو  فيه  إلفادة من سياسة »3تلر«  مليّابة 
إلنكلـر  بتعديل مجـرى  بحـرب، وذبك عن 
طريق إرسا3 ملعوث شخيص بهم إىل إنكلر  
إلقناع  بحكومة  بريطانية بعقد  بصلح مع 
أملانيـا و بوقوف عـىل  بحياد بعدئـذ؛ بهدف 
تمكـني  بجيوش  ألملانية من  جتياح  التحاد 
 بسـوفياتي و بقضاء عىل  بشيوعية.. ووقع 

 ختيار3م عىل شـخصية بارزة 3و »رودبف 
3ـس«  بـذي كان يعتـر  بسـاعد  أليمن بـ 

»3تلر« بيكون ملعوثهم إىل إنكلر .. 
وقد ذ3ـل  بعاَبُم كلُّه آنئذ حني سـمع نلأ 
3رب 3س بابطائرة وبجوئه إىل إنكلر  وكان 
بـني من ُد3شـو  بذبك »3تلر« ذ تـه  بذي بم 
يدرك سـلَب 3ـرب مسـاعده.. وقـد  جتمع 
3س بترششـل بحضور  بلورد »3اميلتون« 
وبني به  قر حات قادة  ملجموعة  بعسكرية 
 بجرمانيـة  بتـي تتلخص بعقـد  بصلح بني 
 بطرفني ويتعّهد 3ؤالء باإلطاحة بـ »3تلر« 
بعـد ذبك حاالً وبتحويـل ُجهد3م  بحربي إىل 
 التحاد  بسـوفياتي وبكن »ترششـل« رفض 

3ذ   بعرض. 
 تجه  بقـادة  بنازيـون  ملتطرفون إذ ذ ك 
إىل »3تلر« شـخصياً وأبلغوه رأيَهم برضورة 
مهاجمـة  التحاد  بسـوفياتي تفاديـاً برك 
يف  تـرشع  حـني  مكشـوفَة  بظهـر  أملانيـا 
عملياتهـا  بحربيـة  بلعيـدة  ملـدى، فلـم يَر 
 بفو3رر بُد ً من  ملو فقة عىل رأيهم.. ويف يو7 
22 حزير ن / يونيو 32ش2  قتحما  بجيوُش 

 ألملانيُة  التحاد  بسوفياتي. 
أصلحـا  بحـرُب عامليـًة عندئـذ و كتمل 
طابُعها  بشـامُل بإعـالن »روزفلا«  بحرَب 
عىل أملانيا وأصلح »ترششـل« رجَل  بحلفاء 
 ألو3 ورجـل بريطانيـا  بقـوي.. وكان أو3 
ما عمـد إبيه  بقلـض عىل جميـع أخصامه 
 بسياسـيني وإيد عهـم  بسـجون  بفـر ت 
غـر محـدودة  سـتمر بعضها حتـى نهاية 
 بحـرب، وذبك خالفاً بكل ما عرفته بريطانيا 
يف تأريخها وقـد  عتر من خصومه ُكـّل من 
عرف بعد ئه بليهودية  بعاملية أَْو بلصهيونية 
وكل مـن حاو3 منـع وقوع  بحـرب.. وكان 
بني من  عتقلهم  المر 3 »دومفيل« و بسـيد 
»ر مـزي« وزوجتيهـا وعدد مـن أصدقائها 

ومئات من  ملو طنني. 
ونـرد عىل مز عـم 3ؤالء بمـا بر3ن عليه 
 بقضـاء  بريطانـي وتحقيقـات  ملخابر ت 
 بريطانية إذ بم تثلا عـىل أيٍّ من  ملعتقلني 
عىل  إلطـالق تهمة  بتعاون مـع  ألملان  بتي 
بّفقهـا عمـالُء  ملر بـني  بيهود، وقـد حاو3 
3ـؤالء تلفيـَق مثل 3ـذه  بتهمة! بــ »بيدي 
نيكوبسـون« زوجة  ألمر 3 »نيكوبسـون« 
أحد كلار قادة  بلحر  بريطانيني  بسـابقني، 
وبكـن  بقضـاء  بريطانـي بّرأ3ـا فعمـدت 
حكومة »ترششـل« إىل  عتقابهـا دون تهمة 
بالنتقا7 منها عىل مناد تها قلل  بحرب بمنع 

نشوب 3ذه  بحرب.. 
أو مـر  العتقـا3 3ـذه َجميعـاً  صـدرت 
وجميـع  ألعمـا3  ألخـرى  ملافيـة بـكل ما 
ُعـِرَف عـن  بتقابيـد  بدسـتورية يف إنكلـر  
باسـم »3ربرت موريسـون« وزير  بد خلية 
يف حكومة »ترششـل« وقد عاد »موريسون« 
عا7 53ش2 فظهـر ثانية بوجهه  بحقيقي يف 
كند  حني تزعم حملة جمع ترعات ملساعدة 
 بصهيونية..! و3كـذ  يلدو  الرتلاط و ضحًة 
بـني حكومة »ترششـل« وزعمـاء  بيهودية 

 بعاملية.. 
بـم يخمد  بسـجن صوَت قائـد كاألمر 3 
»دومفيـل« فلم يكد يخرج من سـجنه حتى 
نـرش كتابه  بشـهر »من أمـر 3 إىل  بلحار 
 بناشـئ«  بذي كشـف فيه رس  ألحد ث  بتي 
قـادت  ىل  بحرب  بعامليـة  بثانية وحذر فيها 
 بشعَب  إلنكليزي وتلعه  بكوبونيك »ر مزي« 
فأبف كتابه »حرٌب دون  سـم« وتمّكن 3ذ ن 
 بكتابان بابرغم من  ختفائهم من  ألسـو ق 
من فضح بعـض أرس ر  ملؤ مرة  بصهيونية 

بلرأي  بعا7  إلنكليزي و ألوروبي.. 
بقد تويف رئيس  بوزر ء  إلنكليزي  ألسـلق 
»نيفيل تشامربني« و3و متأبٌم، إذ رأى بالَده 
تُسـاُق إىل مجزرٍة شاملٍة بلدفاع مع مصابح 
ومـآرب حفنٍة من  ملر بني  بيهـود.. وتابعته 
حملة  بتشـهر  بتي شـنتها عليه  بصحافُة 

 بتابعة بهؤالء  ملجرمني حتى يو7 وفاته! 

الحلقة 
)36(

يِف ِكتَاِب » بيَُهْود َوَر ِء ُكلِّ جريمة« بلكاتب  بكندي وبيا7 كار، 
ـْوَء عىل  ألمور  بتي بم تُكن و ضحًة  يُسلُِّط  ملؤبِّـُف  بضَّ

من أسابيِب  بيَُهوِد بلسيطرة عىل  بعابم، مستخدمني كافَة 
 بوسائِل  بقذرِة و بجر ئم  بتي بم يكن يُدِرُك  بناُس أن 

 بيَـُهـْوَد يقفون ور َء3ا؛ بلوصو3ِ إىل غايِتهم بابسيطرة عىل 
 بعاِبِم وثرو ِته، ُمَؤكِّد ً أَنَّه ما سيكشُفه يف  بِكتَاِب سيَصد7ُ 
 بُقــرَّ ء؛ نظر ً بِعَد7ِ ُقدرِة  بكثِر ِمنُْهْم عىل  ستيعاِب ُخلِث 

 بيَـُهـْوِد من تلقاِء أنفِسهم. 
يف ترجمِة  بكاتِب وفَق موسوعة ويكيليديا 3و باحٌث كنديٌّ 
وأستاذٌ جامعيٌّ  ختصَّ بابُعلو7 وباآلثار  بقديمة. وقد قىض 

فرًة بفلسطنَي، وَدَرَس بابجامعة ) بِعرية( يف  بقدس 
 ملحتلة، وسلق به أْن َعَرَض  بقضيَة  بفلسطينيَة من 

مختلِف جو نِلها، َوأثلَا )بُطالِن  بَحــقِّ  بتأريخيِّ بدى 
 بيَـُهـْوِد(، وبشكل علمي موثّق وبر عة نرى من خالبها 

 بصدَق و بتعلَُّق بابحقِّ و بعد بِة. 
ونظر ً أل3ميَِّة محتوى  بِكتاِب، تقو7ُ صحيفُة  ملسرُة 

بنرشه يف سلسلِة حلقاٍت، معتمدًة عىل  بنسخِة  ملرجمِة 
و بصاِدَرِة يف عا7 2وش2 عن د ر  بِكتاِب  بعربي يف 

بروت، و بذي توىلَّ رشَحه و بتعليَق عليه بابلُّغة  بعربية 
 بكاتُب و ملؤبُِّف  بعر قيُّ »خرُ  بله  بطلفاح«. 

صدر باللغة العربية عن دار الكتاب العربي في عام 1982 من تأليف الكاتب الكندي وليام كار: 

 اليهود وراء ُكّل جريمة: الخاليا 
السياسية للحرب العاملية الثانية  
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 : إبراهيم السراجي:

عندما  نطَلَق  بشـهيُد حسـن  ملليص 
إىل جلهات  برَشف ملو جهة  بعدو ن  بذي 
كان يف أو3 أيامـه قلـل أكثـر مـن ثالثة 
أعـو 7، روى بنفسـه أنـه طـرح بعَض 
 ألسئلة عىل  ملجا3دين  بذين سلقوه إىل 
جلهة  بحدود حو3  إلمكانات  بعسكرية 
و بعتـاد  بذي يمتلكونـه ملو َجهة  بعدو؛ 
بهـدف تقييم  بوضـع  بدفاعـي، فكان 
يسـأ3 عن  ملد فع و ملضـاد ت وغر3ا، 
بكـن  إلجابَة كانا صادمًة بابنسـلة به 
يف حينـه، فاملجا3ـدون أكـدو  بـه أنهم 
يمتلكـون بنادَقهـم وير 3نـون فقـط 
عـىل قـوَّة  بله أو كمـا نقل عنهـم أنهم 
قابو  »معنا  بله«، أمـا  بيو7َ فابطائر ُت 
 بيمنية  ملسـّرة فقد قاما برضب مقر 
قيـادة تحابف  بعـدو ن يف عدن وقطعا 
عرش ت  بكيلومر ت بتنفذَ مهمتَها بدقة 
عابية، فكيف تطوَّرت  بقدر ت  بدفاعية 
بليمـن عىل مدى أكثر من ثالث سـنو ت 

رغم  بحصار و بقصف  ملتو صل؟
منـذ بـدء  بعـدو ن، آمـن  بيمنيـون 
بعد بة قضيتهـم، وأن ذبك  إليمان كاٍف 
ملو جهـة أقـوى دو3  بعابـم عسـكرياً 
وأغنا3ا مابياً ونفوذ ً سياسـياً وإعالمياً 
دو3  يتجـاوز  بعـرش  تحابـف  ضمـن 
تقوُد3ـا  بواليـات  ملتحـدة ويف  بو جهة 
ُكـلٌّ من  بسعودية و إلمار ت، وبوال ذبك 
 إليماُن َبكانا  بحسـاباُت  ملادية كافيًة 

ألن يتم  بحكُم بعدمية  ملو جهة. 
وعـىل مـدى أيّا7 وشـهور وسـنو ت 
 بعدو ن  نطلق  بيمنيـون بإيمانهم ذبك 
نحـو  ملو جهة يف شـتى  ملجـاالت، منها 
مجـا3  بتصنيع  بعسـكري  بذي تطور 
بشـكل الفا، و بذي رغم أنـه يف  بلد ية 
أنتج قـدر ت دفاعية يمكن  آلن وصفها 
بابلسـيطة إال أنهـا كانا وقـا  إلعالن 
عنها تمثل دفعة معنوية كلرة بليمنيني 
يف معركتهـم، فكان َوْقـــُع  إلعالن عن 
منظومـة صو ريـخ  بنجـم  بثاقب بعد 
شـهرين من  بعدو ن مماثالً ربما بوقع 
 إلعالن عن صاروخ بـركان  بذي رضب 
 بريـاض ومـا بعـد  بريـاض يف مرحلة 
متقدمـة من عمـر  بعـدو ن، وصوالً إىل 
 بتطـّور ت  بكلرة يف مختلـِف  ملجاالت 
 بدفاعيـة  بتي عرَّ عنهـا قائُد  بثورة يف 
خطاِبِه بمناسـلة مرور    2 يو7 عىل 
 بعدو ن بقوبه إن يمن  بيو7 »بعد  ألبف 
يو7 تصل صو ريُخه  بلابيستية إىل وسط 
معاقلهم إىل وسـط  برياض إىل قرص3م 
قرص حكمهم إىل حيـث رمزية حكمهم 
يمـن  بيو7 3و يمن ُحــرٌّ بكل ما تعنيه 
 بكلمة«، مضيفاً أن » بيو7 3ناك معادبة 
سنفرضها من جديد وسنسعى بكل جد 
وبـكل جهـد وبمسـئوبية 3ـذ  يفرضه 
علينـا ملدأنا وتفرضه علينا  ملسـئوبية 
إىل أن نلتكَر ُكّل وسـيلة مرشوعه بلدفاع 
عن شـعلنا وعـن بلدنـا وملو جهتكم يف 

عدو نكم طاملا  ستمر 3ذ   بعدو ن«. 

• أول التصنيع ثاقب إىل الزلزال
يف 26 مايـو 25 2 أي بعـد شـهرين 
كاملني عىل  بعدو ن أز ح قسم  بتصنيع 
 بعسـكري بلجيـش و بلجان  بشـعلية 
ألو3 مرة  بسـتاَر عن منظومة صو ريخ 

 بنجم  بثاقـب2 و2 بمدى بني 35 إىل 75 
كيلـو مر ً، فكانا تلك  ملنظومة باكورة 
 بتصنيع وبد ية برحلة طويلة من  بعمل 
وصـوالً ملا 3ي عليه  بيـو7، ذبك  إلعالن 
 سـتحق  حتفاالً كلر ً من قلل  بيمنيني 
و3ـم  بابفخـر  بكلـر  شـعرو    بـذي 
يشـا3دون مقاطَع  إلعال7  بحربي  بذي 
كان يعرض يف ذبك  بحني عمليات إطالق 
 بصو ريخ تلك عىل  أل3د ف  بسعودية يف 
جيز ن ونجر ن وعسـر، ومثَّلا مصدر 
إزعـاج كلر بلعدو  بسـعودي  بذي كان 
يعّر عن خطورتها حني يطابب  ملجتمع 
 بـدويل بابتدخـل ويف ذ ت  بوقا يحاو3ُ 

 بسخريَة منها بوصفها »مقذوفات«. 
ومنـذُ  إلعـالن عـن منظومـة  بنجم 
ديسـمر  إىل   2 25 مايـو  يف   بثاقـب 
مـن  بعـا7 ذ تـه كان قسـم  بتصنيـع 
قـد أظهـر تسـارعاً كلـر ً يف مسـتوى 
تطـوره، فشـهدت تلـك  بفـرة  إلعالَن 
عن منظومات صو ريـخ محلية  بصنع 
منهـا منظومـة صو ريـخ  بزبـز 23 يف 
خـط  ملو جهـة  بذي يصـل مـد ه إىل   
كيلومـر ت، ويتميز بوزنـه  بكلر  بذي 
يمكنه مـن إحد ث دماٍر أكـر من  بذي 
تحدثـه  بصو ريـخ ذ ت  ملـدى  بطويل، 
بيتـم بعد3ا  بكشـف عن  بجيـل  بثاني 
من  ملنظومـة  بتي أطلق عليها  بزبز 23 
 بـذي يصـل وزن  بصـاروخ  بو حـد إىل 
) 5  كيلوغـر 7( ويصـل طـو3  برأس 
 بحربي به إىل ) ش سـنتيمر ً(، أما وزن 
 بـرأس فهـو ) 23 كيلوغر مـاً(، وبعد 
فرة قصرة أزيح  بسـتار عن منظومة 

صو ريـخ  برصخـة    بذي يصـل مد ه 
إىل 27 كيلومـر ً ويـزن رأسـه  بحربـي 
25 كيلوغر مـاً وطوبـه مريـن وأربعة 
سـنتيمر ت، فيمـا يللغ طـو3 محركه 
 7 سـنتيمر ً. ويحمل  بصاروخ  بو حد 
مـن 3ـذ   بنـوع صاعقـني يف مقدمته 
وصاعقـاً خلفياً مخفياً، كما يتميز بأنه 
قابل بلتفجر بضلط توقيا ذبك بحسب 

 بحاجة. 
خال3 تلك  بفرة كان ترسانة  بجيش 
 بيمنـي تضم صو ريَخ بابيسـتية جرى 
 سـتخد مها من طر ز سـكود وتوشكا، 
بكـن قسـم  بتصنيـع  بعسـكري قـا7 

بتطوير3ـا كما 3و  بحـا3 مع صاروخ 
بـركان 2 وصـاروخ بـركان 2H  بـذي 
نفـذت رضبات متعـددة عـىل  أل3د ف 
يف  و بحيويـة  بسـعودية   بعسـكرية 
 بريـاض ووصـل إىل مـا بعـد  بريـاض 
عندمـا رضب محطة كهرباء ينلع، كما 
تـم تحويل صو ريخ  بدفـاع  بجوي من 
أرض جو إىل أرض-أرض كما 3و  بحا3 
مـع منظومـة صو ريخ قا3ـر2 وكذبك 

 .2M قا3ر

• التصنيع الباليستي
يف يوبيو من عا7 26 2 أي قلل عامني 

تماماً، شهدت  بقدر ت  بدفاعية  بيمنية 
تحـوالً كلـر ً عـىل يـد قسـم  بتصنيع 
 بعسكري  بذي نجح ألو3 مرة يف تصنيع 
 بصو ريخ  بلابيستية مزيحاً  بستاَر عن 
منظومـة صو ريخ زبز 3    بلابيسـتية 
بطو3 6 أمتـار ورأس حربي يزن نصَف 
طـن ويضم عـرشة آالف شـظية بمدى 

يصل إىل 65 كيلو مر ً. 
بعد ذبـك أعلنـا  بُقـوَُّة  بصاروخية 
يف أغسـطس 26 2 نجاَحهـا يف تطوير 
صاروخ بابيسـتي أطلق عليـه بركان2 
بيصـل مـد ه ألبعـد مـن   و كيلو مر 
وطوبـه 22 مـر ً وقطره وو سـنتيمر ً 
ويصل وزن  برأس  بحربية بلصاروخ إىل 

أكثر من   5 كيلوغر 7. 
أما يف فر يـر 27 2 فكشـفا  بُقوَّة 
 بصاروخيـة عـن مرحلـة جديـدة مـن 
تطوير صـاروخ بركان بيصلح صاروخ 
بـركان 2 مسـتهدفًة ألو3 مـرة قاعـدًة 
وو صلـا  غـرب  بريـاض.  عسـكرية 
منظومـة بـركان تطور3ـا بتصلـح يف 
 2H يوبيـو 27 2 أي قلـل عـا7 بـركان
 بـذي وصـل مـد ه إىل أكثـر مـن   23 
كيلـو مر وأحدث تحوالً كلر ً يف مسـار 
متعـددة  رضبـات  بتنفيـذه   ملو جهـة 
منفردة وعىل دفعـات أصابا أوالً قرص 
 بيمامـة يف  بريـاض ومطـار  مللك خابد 
بتتو ىل  برضبات عىل  أل3د ف  بعسكرية 
و بحيويـة يف  بعاصمـة  بسـعودية بما 
فيهـا ميناء  برياض  بجاف ومقر وز رة 

 بدفاع. 

إنتاج التصنيع العسكري للصواريخ الباليستية وصواريخ الجو والبحر والطائرات المسيرة صنع تحــــــــوالت كبرى في المواجهة:

اليمن يفرض معادلته: تطور القدرات الدفــــــاعية يقهر املستحـيالت 
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• صواريخ يمنية تتجاوز سرعة الصوت
شـهد شـهر مارس  ملايض قليل أيّا7 
من  بذكرى  بثابثة بلعدو ن تحوالً جديد ً 
يف معركـة  بدفاع  بتـي يخوُضها  بيمن، 
فـكان  إلعالُن عـن منظومـة صو ريخ 
ل حابـًة منفـردًة عىل  بـدر2 و بـذي مثَـّ
مسـتوى  بعابـم بمو صفاتـه  بتي من 
ضمنها أن رسعتَه تمثـل أكثر من ثالثة 

أضعاف رُسعة  بصوت. 
صاروخ بدر2 يعَمـُل بابوقود  بصلب 
وتللـغ رسعتـه )3. 5 مـاخ( أي أربعـة 
أضعاف رسعة  بصـوت. و3و ما يجعل 
مهمة منظومة  بلاتريوت عىل  عر ضه 

مستحيلًة. 

• صواريخ الجو والبحر
وكمـا نجحـا  بصناعة  بعسـكرية 
 بيمنيـة يف إنتـاج وتطويـر  بصو ريـخ 
نجحـا  فقـد  أرض-أرض   بلابيسـتية 
أيضـاً يف صناعـة تحو3 جديـد يف مجا3 
 بدفـاع  بلحري، حيـث أز حـا  بُقوَّ ت 
 بلحريـة يف نوفمر  ملايض عن منظومة 
صو ريـخ منـدب2  بتـي تـم تطويُر3ا 
محلياً  بتي قا3  برئيس  بشـهيد صابح 
 بصماد إنها »ستغر مو زين  ملعركة مع 

 بعدو وتقلب  بطاوبة عىل  بجميع«. 
وبعـد جهـود مضنية  سـتمرت منذ 
بـدء  بعـدو ن إىل ينايـر  ملـايض  بـذي 
شـهد إعـالن ُقـوَّ ت  بدفـاع  بجوي عن 
دخـو3 منظومـة دفاع جـوي جديدة يف 

خـط  ملعركـة و3ـي صو ريـخ أرض-
جو »مطـورة محلياً بخـر ٍت وكفاء ٍت 
وطنية بحتـة«، وفقاً بليان ُقوَّ ت  بدفاع 
 بجوي و بتي جاء  إلعالُن عنها رسـمياً 
بعـد نجاِحها إسـقاط طائـرة تورنيدو 
يف صعـدة وإصابـة »إف25« يف صنعـاء 
أقـرت  بـدو3  بعـدو ن  بتـي  تابعتـني 
بسـقوط  بتورنيدو وعّر ناطقها يف ذبك 
 بحني عن خطوة ما وصفه أنه تم رصد 
وجـود صو ريخ دفاع جوي  سـتهدفا 

طائر ِتهم يف أجو ء  بيمن. 

• ســالح الجــو املســّر: تغــر معادلــة 
األجواء

بـم تتوقْف مفاجـآُت  بيمني  بذي بدأ 
بمو جهـة  بعدو ن  ألمريكي  بسـعودي 
معادبـَة   َ بيغـرِّ بلندقيتـه،   إلمار تـي 
 ألجـو ء، معلنـاً أنها بم تعـد حكر ً عىل 
طائـر ت  بعـدو ن، حيث أز حـا د ئرُة 
 بتصنيع  بعسـكري بوز رة  بدفاع يف 26 
فر ير  ملـايض عن أربع طائـر ت بدون 
طيار، ثـالث منها  سـتطالعية وو حدة 
3جوميـة، حيث أثلتا ُكــلٌّ من طائرة 
ر صـد  وطائـرة  قاصـف2  بهجوميـة 
 السـتطالعية نجاعـًة كلـرًة يف تنفيـذ 
 بعمليات  بهجومية و بتي عرض مؤخر ً 
مشـا3َد  مـرة  وألو3   إلعـال7  بحربـي 
إلحدى  بعمليات  بتي  سـتهدفا  بغز ة 

و ملرتزقة يف  بساحل  بغربي. 
وقابا د ئرة  بتصنيع يف بيان  إلعالن 
عن تصنيع  بطائر ت  ملسـّرة إنه »نظر ً 

ملـا يتعرَُّض بـه بلُدنا  بعزيـز من عدو ن 
غاشم وحصار جائر وما فرضته طليعة 
 ملو جهة من وسـائل دفـاع متعددة وما 
تطللتـه رض وة  ملعركة مـن  قتحا7 ما 
3و يف عد د  ملسـتحيل أما7 شعب تُمنع 
عليه بقمة عيش كريمة، فكان بز ماً أن 
نقلََل  بتحدي ونضيَف إىل بر مج  بتصنيع 
 بتقليدية برنامَج تصنيع طائر ت بدون 
طيـار، و3ـو  بـذي تحّقــق عـىل أيدي 
ثلـة مـن  برجـا3  مللدعـني  ملجا3ديـن 
متخطني مختلف  بصعوبات و بعقلات، 

متجاوزين ضعف  إلمكانيات“. 
وأضـاف  بليـان يف حينـه أنـه إز حة 
 بسـتار عن  بطائر ت جاء بعد تجربتها 
يف  مليد ن وتعد »كلاكورة برنامج حديث 
 إلنشـاء باتا د ئرة  بصنيع  بعسـكري 
بوز رة  بدفـاع  بيمنية تمتلكه ألو3 مرة 

يف تأريخها«. 
وفرضـا  بطائـر ت  بيمنيـة بـدون 
طيار معادبة جديدة عىل  بعدو من حيث 
تقييـد تَحـّركاتـه ومنعه مـن  بتَحـّرك 
بأعـد د كلرة وتقييد قدر تها عىل شـن 
 بهجمـات وكذبـك إجلـار  بعـدو عـىل 
 بتخفي يف مناطق سـيطرته، باإلضافة 
تحّقـقهـا  بلنتائـج  مللـارشة  بتـي 
 بهجمـات  بجويـة مـن تدمـر بعتـاد 
ومقـر ت  بعـدو و بقضـاء عـىل عديده 

 بلرشي. 
وجاءت مو صفات  بطائر ت  بيمنية 

بدون طيار عىل  بنحو  بتايل:

2- قاصف ” 2 ”
طو3  بلدن  25 سم

طو3  بجناح     سم
زمن  بتحليق  22 دقيقة

ً  ملدى  25 كيلو مر 
نوع  ملحرك محرك بنزين

حموبة  برأس  بحربي    كيلو جر ماً
 ملها7:

2 – مـزّودة بنظا7 ذكي برصد  بهدف 
وتحديده ثم رضبه

2- يتـم تجهيز3ـا بعـدة أنـو ع مـن 
 برؤوس  بحربية حسب  ملهمة

طائرة  الستطالع:
2- 3د3د ” 2 ”

طو3  بلدن  25 سم
طو3  بجناح  ش2 سم

زمن  بتحليق  ش دقيقة
ً  ملدى    كيلو مر 

 ملها7: 
ـ رصد  أل3د ف:

ـ تحديـد إحد ثيـات تجمعـات  بعدو 
وعتاده

 بخصائص:
ـ مـزّودة بأحـدث تقنيـات  بتصوير 

 بفوتغر يف.
ـ تمتاز بصغر حجمها وصغر  ملقطع 
 بر د ري،  ألمر  بذي يصعب  كتشـافها 
وتتلعها ومحاوبة إسـقاطها بصو ريخ 

 بدفاع  بجوي.
كميـة  إلشـعاع  بصغـر  تتميـز  ـ 
 بحـر ري،  ألمر  بذي يقلل من  حتمابية 
إصابتها بابصو ريخ  ملوجهة باألشـعة 

تحا  بحمر ء.
ـ بصمتهـا  بصوتية قليلة  ألمر  بذي 

يصعب سماَع أزيز3ا يف جو  ملعركة.

 - رقيب
طو3  بلدن   2 سم

طو3  بجناح  23 سم
زمن  بتحليق  ش دقيقة

ً  ملدى 25 كيلو مر 
 ملها7:

وميـد ن  بأل3ـد ف  ملـارش  رصـد  ـ 
 ملعركة

ـ تحديـد إحد ثيـات تجمعـات وعتاد 
 بعدو

ـ تصحيح ملارش بنر ن  ملدفعية
خصائص:

ـ مزودة بنظا7 دقيق بلرصد و بتعقب 
باستخد 7  بليزر

ـ تسـتخد7 تقنيات  بتصوير  ملتعددة 
”تصوي نهاري – تصوير حر ري”

ـ تمتـاز بسـهوبة  بتعامـل معهـا يف 
 ملناطق  بوعرة وتر فق كتائب  ملشاة

3- ر صد
طو3  بلدن   2 سم

طو3  بجناح  22 سم
زمن  بتحليق  22 دقيقة

ً  ملدى 5  كيلو مر 
نوع  ملحرك كهربائي

 ملها7:
ـ رصد  أل3د ف

ـ  ملر قلة  بلحظية مليد ن  ملعركة
ـ تصحيح ملارش إلد رة  بنر ن

 بخصائص:
ـ مـزودة بأحـدث تقنيـات  بتصوير 

 بفوتوغر يف
باملسـح  خـاص  بنظـا7  مـزودة  ـ 

 بجغر يف ورسم  بخر ئط 

إنتاج التصنيع العسكري للصواريخ الباليستية وصواريخ الجو والبحر والطائرات المسيرة صنع تحــــــــوالت كبرى في المواجهة:
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الحمزة أبوُنمي

بسم  بله  برحمن  برحيم..  بحمد بله رب  بعاملني 
ـي  بكريـم  و بصـالة عـىل  بنلـي  ألُمِّ
 ملسـمى يف  بسـماء أحمـد ويف  ألرض 
بأبي  بقاسـم محمد وعىل آبه  بطيلني 

 بطا3رين. 
صـِف  يف  دوري  منتظـًر   كنـُا 
 ملحاسـب ) بكاشـر( يف أحد  بسوبر 
كان  صنعـاء،  بابعاصمـة  مارِكتـات 
يَتقدُمِني رجـٌل يف  بصف يَفِصُل بيني 
وبـني  بعـم )فـالن( كمـا كان يُناِديِه 

ُعما3  بسوبر ماركا.
) بعـم ُفالن( رجٌل نا3ز  بخمسـني 
مـن عمره كان يقـُف وبحوزته بعض 

 بِسـَلِع  بتـي ال توجب تأخرُه؛ ففاتورة حسـابه بم 
تتجاوز ثالثة آالف ريا3 يمني قيمًة بخمسة أو أربع 

ِسلٍع رش ئية فقط.
بسـا ممن ينظُر إىل ما بدى غره بكن  بعم فالن 
ـ متعـه  بلـه بعمرهـ  دفع حسـابه بـأور ق نقدية 
من فئة خمسـمائة ريا3  بجديدُة، وكان يؤكُد أنه ال 
يملك غر 3ذه  ألور ق  بنقدية  بجديدة، بدأ  بكاشر 
بمعاتلتـه: »يـا عم فالن مابـك علينـا!« ومع طو3 
 بجد 3 أضطِر  بكاشـر ملنـاد ة  ملديـر وإخلاره أّن 

 بعم فالن ال يملك غر  بنقد  بجديد!!
رصُت ومـن معي يف  بصف نرى حـا3  بعم فالن 
و3و يجاد3ُ  بكاشـر و ملدير، ُمظهـًر  عد7  متالكه 
غـر  بعملة  بجديـدة، و ملدير يؤكد أنه ال يسـتطيع 
أخذ3ا فابتد و3 بها وبفئـة  ألبف  بجديدة ممنوع، 
و3مـا  بورقتان  بنقديتـان  بلتان طلعتـا بعد نقل 
 بلنك  ملركزي مـن » بعاصمِة صنعاء« إىل  بعاصمة 

 بجنوبية ما قلل  بوحدة  بيمنية »عدن«! 
3ـذ   السـتياُء  ملمـزوُج بابعاطفِة مـن  بجميِع 
قطعُه إخر ج  بعم فالن من جيله شـدة )مئة ورقة 
نقديـة( من فئـة   5 ريا3 يمني تلك  بخمسـمائة 

 برسمية و بتي عرفنا3ا منذ سنني...
3ل كان يمتحنهم  بعم فالن! 

أو كان يريـد  بخـالص ممـا بقـي يف جيلـه من 
 بعملة  بجديدة؟

حكايتـي بهـذ   ملوقف بيسـا بسـلب  بعم فالن 
وبطافتـه، بل بسـلب  بحـو ر  بذي د ر بـني أبطا3 
 ملوقف  بعم فالن  بذي قا3: »ما يشـتوناش نشرى 

بابزبط  بجديد!؟ من أين ندي زبط!!«.
مـع  نعـم،  »شحسـلونا،   : فيجيلـه  بكاشـر 

 بعدو ن!« 
فيأتـي  ملديـر ويؤكـد أن  ملسـأبة تخـص  بدو3 
ووضع  بحـرب دون أي تعليق وبكن يرفض قللو3ا 

بللاقة.
وقد تم  ملشـهد كما مرَّ معكم وإخر ِج  بعم فالن 

ما أخفى جيُب معطفِه!!
أسطٌر ربما تعرُض شيئًا من و قع مشكلة  بعملة 

 بجديدة، وبنلدأ بتفاصيل  ملشكلة: 

عاطفة املواطِن وَجهله بالِخدعة! 
مع تفـاوت  بفهم و ألفكار 3نـاك من يلحث أي 

قضيٍة من  بقضايا ويناقشها بال إدر ك بعو قلها.
وكل 3مـه: البد أن أتحدث! وكأن  بله فرض عليه 

ذبك! فال يهمه كيف وملا وملاذ  يتحدث!
 ملسأبُة  القتصادية مرتلطٌة بحياة كل فرٍد )أكل، 
مالبـس، كهربـاء، برو3، قـات، إيجـار ت...( 3ي 
 ملعيشـة بشـكل عا7 )يل وألرستي( فتلدأ  بعو طف 

تحُكم  ملوقَف قلل  بعقل.
ردة  بفعل طليعية من أغلب  ملو طنني، بكن بيس 
من  بطليعي أن نتهاون يف توضيح  ملؤ مرة  بخطرة 

 بتـي ال يعلم  ملو طن  بلسـيط: كيـف صنعا؟ وملا 
صنعـا؟ وبعلـه ينظـر بهدفها  بقريـب فقط دون 
تريٍث منه بفهـم حقيقة  بخدعة أو كما يعتقد أنها 

»خدمة« من دو3  بتحابف؟! 
- وبنتمكـن من فهـم  ملؤ مرة 
َبـِز7َ علينـا أن نجيـب عـىل أربعة 

أسئلة: 
١. عىل أي أساس تُطلُع  بعملة 

 بورقية!؟ 
٢. 3ـل بلدوبـة أْن تطلع كمية 

من  ألمو 3 تكفي  بشعب!؟ 
٣. مـن  ملسـتفيد مـن طلاعة 

 بعملة ) ملو طن أو  بدوبة(! 
٤. ما 3ي  بخدعة  بتي ُصنعا 

بطلاعة 3ذه  بعملة  بجديدة!؟ 
■ يف و قـع  بحـا3 يتصـور كثـرون أّن  بعملـة 
 بورقية تُطلع عىل أسـاس كمية  بذ3ب  ملوجودة يف 
خزينـة  بدوبة أو  ملودعة يف  بلنـوك، و بلعض  آلخر 
يعتقد أن 3ناك 3يئة دوبية 3ي  بتي تنظم  بطلاعة 
بـكل دوبة، و3كذ  يُجاب عن  بسـؤ 3  ألو3: عىل أي 

أساس تُطلع  بعملة! 
و بـذي ال يعلمه كثـرون أنّه قلـل بد ية  بنصف 
 بثانـي مـن  بقـرن  ملـاىض، وقلـل  نتهـاء  بحرب 
 بعامليـة  بثانيـة  جتمـع  بحلفـاء عـا7 7١٩٤٤ يف 
والية نيو3َمشـر NEW HANBSHIRE  ألمريكية 
بحضـور ممثلـني عن أربعـة وأربعـني )٤٤( دوبة، 
بدر سة نظا7ٍ مايل عاملي يحل محل سابقه  بذي أدى 

إىل  ضطر بات خال3 فرة  بحرب  بعاملية. 
وخـرج  ملجتمعـون بعدد مـن  بقـر ر ت  ملهمة 

منها: 
 ▪  أن نظـا7 تعويـم سـعر  برصف  بذي سـاد يف 
 بثالثينيـات  بقـرن  ملنـرص7 َمثـَل عائًقـا بلتجارة 

و الستثمار وأسفر عن حابة من عد7  الستقر ر.
▪  أن نظـا7 تقويـم أسـعار  بعمـالت بابذ3ـب 
)معيار  بذ3ب( و بـذي ربط  بعمالت بصورة د ئمة 

بابذ3ب 3و نظا7ٌ صار7ٌ جًد . 
▪  تنظيم  بتعاون  ملايل و بنقدي  بدويل عن طريق 

مؤسسة دوبية. 
بن أخـوض يف  بتفاصيل، بكن و فق ممثلو  بدو3 

عىل جعل  بدوالر معياًر  بها بضلط قيمة عملتها. 
يف عـا7 7١٩٧١ ُفَك  الرتلـاط بني  بدوالر و بذ3ب 
فلدأت مرحلة تعويم  بُعملة بمعنى أن قيمة  بعملة 
يمكـن أن تزيـد أو أن تنقـص كل يـو7 عـن  بيـو7 

 بسابق. 
■ 3نـا تلـدأ  بلعلـة  القتصادية، فلـكل دوبة أن 
تَطلَع ما تشـاء من عملتها  ملحلية نظًر  بعد7 ربط 
 بعملـة بابذ3ـب أو  بـدوالر  ألمريكـي، بكـن  بذي 
يحافظ عىل قيمة  بعملة 3و عد7 طلاعتها بكميات 

ز ئدة.
و3ـذ  بخـالف مـا نتمنـاه بحـل مشـكلة  بفقر 
وطلاعـة مـا نحتـاج مـن ُعملـة بـدون ضو بـط، 
و بتـي يتوقـع بعضهـم أن سـللها  بَعمابـة وعد7 
توفر ميكانيكي وسـلاك وُعما3  بللديـة... إبخ من 
 ملو طنـني، وسـنحتاج إىل عمابٍة خارجيـة كما 3و 

حا3 دو3  بخليج مثالً. 
فهـذ   بجو ب بيـس ِعلمي وال دقيـق، حتى دو3 
 بخليج  بفاريس ) إلمار ت و بسـعودية( تعاني من 

 بفقر.
و ألمر و ضح بنا، فابشـعب  بيمني كثر  بسـفر 
بهذه  بدو3 فهي دويالت ما قاما إال بأمو 3  بتجار 
و أليـدي و ملفكريـن  بيمنيني فو قـع حابها ظا3ر 

يمكن كشفه بكل سهوبة. 
بكـن  بجـو ب  بِعلمي عن قـدرة  بدوبـة أو عد7 
قدرتهـا مـن طلاعة كميـات  بنقـد  بتـي تريد3ا، 

3و: » بهرب من وحـش  بتضخم وتحديد ً  بتضخم 
 بجامح HYPER INFLATION مستويات جنونية 
مـن تضخـم قيمـة  بنقـد، وبذبـك تُـرشُف  بلنوك 

 ملركزية عىل كمية  ملعروض  بنقدي«. 
■ طلاعـة  بنقـود من قلل  بلنـك  ملركزي ]و3و: 
مـرصف تابع بلدوبة يدير شـؤون  بُعملـة  ملحليُة[ 

َعمِلية َفنية ُمعقدة  قتصاديًا. 
 فلكل وحدة نقدية مطلوعة )معدنية أو ورقية( 
كمـا 3ي ُعملتنا  بريا3  بيمنـي، ووحد ته  ملطلوعة 
 )5/2 /2 /5 /2  /25 /5  /2.   ( 3ـي: 

ريا3.
 وكل ورقـة نقديـة مـن كل فئة البـد أْن يُقابلها 

رصيد، 3ذ   برصيد قد يكون:
•  حتياطي  بنقد  ألجنلي )دوالر، يورو... إبخ(. 

• سلائك ذ3ب. 
• سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها يف  ملجتمع. 
حتى تكون  بنقود  ملتد وبة يف  بسـوق ذ ت قيمة 
حقيقيـة وبيسـا مجـرد أور ق مطلوعـة. وبذبـك 
تحتفظ  بلنـوك  ملركزية بسـند ت )ديون( وغر3ا 
مـن  ألمور  بتي تشـكل غطاء ألي إصـد ر عمالت، 
و بدو3 بشـكل عا7 ال تلتز7 بهـذ   بغطاء بل تتعد ه 

بشكل كلر.. 
ويلقى مـا يحفظ بلعملة قيمتهـا  بقانونية 3و 
3يلـة  بدوبة َوقوتها يف  القتصـاد و بعابم من خال3 

 برسانة عسكرية...
 ويف  بـدو3  بناميـة متـى ما تـم طلاعـة أمو 3 
أكثر بكثـر من  برصيد  ملرصـود بلُعملة  ملطلوعة، 
يكون  بسـلب عادًة؛ أّن ميز نيـة  بدوبة بحابة عجز 
)أي: مصاريفهـا أكثر من إير د تها( و3ذ  3و  بحل 
 ألسـهل و ألخطـر بلعجـز أو مـا يعـرف بابتمويل 
بابعجـز، أو طلاعة أمو 3 بقيمـة  بعجز وضخها يف 

 القتصاد، و3و  بذي يؤدي إىل  بتضخم. 
من 3نا تحدد  بدوبة كم تطلع من عملتها بحيث 
تحافظ عىل قيمة أو  بقوة  برش ئية أو سـعر رصف 
معـني وال تطلـع أكثر وال أقل منه، وربما يسـتثنى 
من ذبك طلاعة أمو 3 جديـدة تدخل مكان  بعمالت 
 بتابفـة فهذه ال أثر تضخمي بها طاملا كانا بنفس 
 ملقد ر تماماً، مثالً: كل سـنة بو تَِلَفْا أور ق نقدية 
بقيمـة مليار فإن  بدوبة تطلع عمالت بقيمة مليار 

مقابل ما تلف. 
3ـذه  بعمليـة توضـح بك كيـف يمكـن  بتالعب 

بقيمة  بعملة يف بلٍد ما، فمثالً:
بو فـرض أّن  بدوبـة قاما بطلاعـة مائة مليار 
ريا3 يمنـي، وقررت أن قيمة كيلـو  ألرز   5 ريا3 
يمنـي, وبعد عا7 قاما  بدوبـة بطلاعة مائة مليار 
ريا3 أخرى، دون تو بف يف  بعملة  ملطلوعة يف  بعا7 
 ملنـرص7 أو ضمانات تكفل زيادة قيمة  بعملة, 3نا 
سـيصلح قيمة كيلو  ألرز 1,000 ريا3 يمني, وعىل 

ذبك قس باقي  ملنتجات.
وبهذ  يمكن أن يلتىل  ملو طن فلو كان بدينا عامل 
بدخـل يومي يعاد3 2،500 ريـا3 يف  بعا7  ألو3, ويف 
 بعـا7  بثاني إذ  ما أرتفـع ر تله وصار    .5 ريا3 
فهو ال كاسب وال خرس ن أما إذ  ما بقي ر تله ذ ته، 
فهـو قد خرس نصـف ر تله وسـيدفع  بفـارق من 

جيله.
وبفذبكة أخـرى: إن    .2ريا3 3ي يف  بحقيقة 
بقيمـة فعليـة =   5 ريـا3، وكلمـا ز دت طلاعـة 
 بُعملة أرتفعا  بقيمة، و بسـلب بيس غالء  بسلعة 

 ملر د رش ئها بل  نخفاض قيمة عملة بلدك.
) بتقريـب  ملذكـور بيـس بابدقة وبكـن بتتضح 

 بفكرة(.

حبكة الخدعة:
  ألمو 3 يف 3ذ   بعرص ال تَحمل ِقيمة يف ذ تها كما 

كانا يف  بسـابق )ذ3ب/ فضـة( إال أن ثقة  بناس 
وقلو3  بعملة 3و  بذي يكسب  بعملة أ3ميتها.

فجميـع  بنقـود  ملطلوعة مـن أور ق أو معادن 
أو حتـى تلـك  ملتد وبة عر شـلكة  إلنرنا تعتمد 
قيمتهـا عـىل ثقـة  بنـاس أوالً ثم عـىل عرضها يف 

 ألسو ق ثانيًا. 
وكمثا3: وبو جاء شـخص يريد رش ء أي سـلعة 
منك بعملة دوبة ال تعرفها فلن تقلل منه بعد7  بثقة 
وعـد7  بتد و3، يف  ملقابل بو قد7 بك دوالًر  فلابتأكيد 
3نـاك ثقة وتـد و3، وربما توجد ثقـة بكن ال يوجد 
تد و3 كمـا يف  بيورو فلن تقللـه ال بعد7  بثقة بكن 

خوًفا من أن يلقى دون تدوير )يحنلك(.
عندما قدما حكومة  ملستقيل 3ادي ـ وال أظنه 
إال ضـاالً ـ عندمـا قدما  بعملة  بجديـدة بم تفعل 
كما تصنع باقي  بدو3، وال أقل سـيدتها  بسعودية 
فعندما تلد3  ألخرة  بعملة تلد3 جميع  بفئات من 
 بريـا3 حتى  بخمـس مائة، وإنمـا إعتمد )3ادي/ 
ودو3  بعـدو ن(  بعملـة  بتـي تشـكل أزمـة فعِلية 
بلمو طـن وبلللد و3ي أعـىل فئة متد وبـة يف  بيمن 
)  5/    .2( و بسلب بلساطة يف كل ما ذُكر بكم 

آنًفا..
و3نا نطرح بعض  بتساؤالت:

• 3ل مدخوبنـا من  الحتياطـي  بنقدي  ألجنلي 
أرتفع حتى نقو7 بطلاعة عملة وطنية إضافية!؟

 •3ـل بدينـا تابـف من  بنقـد  بيمنـي يحتاج إىل 
تعوض بطلاعة جديدة؟!

•3ـل نقـل  بلنك مـن  بعاصمة صنعـاء إىل عدن 
يجعـل ضمانـات صنعاء كفيلـة بطلاعـة  ملللغ يف 

عدن!؟
- ومـن بلو ضح أن  بنقد  الجنلي بسـلب  بحرب 
غـر متوفـر، وأن  بدوبـة قامـا بـرصف  بتو بف 

كرو تب بلمو طنني فئة )٢٥٠/١٠٠( 
أمـا  بضمانـان فليس بعيـد أن تُقـّد7 مجموعة 
 بدنلـوع ضمانـات بصورة سـند ت وديـون بدو3 

 بتحابف بتطلَع  بعملة  بجديدة.
وبابتـايل عنـد  نتهاء  بحـرب بـد3 أن تقو7 دو3 
 بتحابف بتعويض  بيمن ستعوض  بيمن 3ذه  بدو3 
بسـلب 3ذه  بضمانـات وكمثا3 حي مـا يحصل يف 
جزيرة سقطرة وجزيرة ميون، و بسكوت عن ذبك. 
- أمـا  بهـدف  بثاني 3ـو صناعـة تضخم د خل 

 بيمن و بعاصمة صنعاء بابتحديد.
وشا3د ذبك أن قيمة  بريا3 ُمقابل  بدوالر يف عا7 
7٢٠١٥ = ٢١٥لایر بـكل ١$ و رتفـع تدريجيـا حتى 
وصـل يف عـا7 7٢٠١٨  يل ٤٨٧لایر بكل ١$ وبيسـا 
 بحرب سللًا رئيًسا بذبك فهي كفيلة بانهيار  بعملة 

من أو3 عا7 بلحرب.
فابعملـة  بيمنيـة خـرست خال3 ٣ سـنو ت من 
 بعـدو ن ما يقارب ١٢٥% مـن قيمتها و3ذ  معجز 

بذ ته.
أنـا عزيـزي  إن  بتضخـم  ملصنـوع سـتكون 
 ملو طن سللًا يف تثليته إذ  ما أظهرت عنرص ) بثقة( 

يف  بعملة  بجديدة وأثلته بـ ) بتد و3( بها.
و3نـاك فرصـة إليقاف 3ـذ   بتضخم  بـذي بلغ 
حتـى  آلن ٣٨% فقط خال3 ٤٠ شـهر  ملاضية منذ 

بد ية  بحرب.
يف حقيقة  ألمر  ملسأبة أعمق..

فابضمانـات و بتضخـم  بحاصـل يسـتمر عىل 
حكومات  بيمن  ملستقللية، و3ذ   بتضخم سنعاني 
منه ألجا3 وسنو ت كثرة مقللة خصوًصا بعد 3ذه 
 بحـرب عىل وطننا  بغايل  بيمـن، ما نتعرض به من 
نقص يف  بسـيوبة بسـلب  بحـرب ال يعابج بعدو ن 
أغشم مما نحن فيه، فابعدو ن بابحرب  القتصادية 
سيسـتمر ملا بعد  نتهاء  بحـرب 3نا يجب أن تكون 
بلمو طـن يـده يف دعم  بلجان و بدوبـة بمحاربة أي 
فسـاد ومحاوبة تهريب بلعملة وإتالف، وقد يساعد 
ذبك يف ضلـط  الضطر ب  بحاصـل يف قيمة  بعملة، 
و أل3م عد7 قلو3 عملة مجموعة  بدنلوع ومحاربة 
كل من يسعى يف تسويقها وجعل بها ثقة وتد و3 يف 

 بسوق  بيمنية. 
إن حل مشكلة  بوطن  آلن ومشاكله يف  ملستقلل 
كذبك، 3ي  بتي دفعتنا ملحاربة صناعات  بسياسـة 
 ألمريكية و بريطانية ومنتجها  بجديد )# بسـعو_

دمار_ تـي( فلن نكون بغرض كسـب مللغ بسـيط 
بيو7 سللًا بدمار  بغد وأجيابه.

كتابات

)500 / 1000( ريال الجديدة ..  تدمير للُعملة اليمنية
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لمزيد من المعلومات أرسل ”مكس 75” إلى 111 مجاناً

إلعبها صح.. مكالمات، نت ورسائل

مع باقة مـكس األسبوعية

معك في كّل مكان

كل ذلك فقط بـ410 ريال أسبوعياً

اآلن مع باقة مكس األسبوعية من MTN استمتع بــ:

75 دقيقة
داخل الشبكة

50 رسالة نصية
لجميع الشبكات 

المحلية

100 ميجابايت
إنترنت

إستخدام المحدود
لتطبيقات تويتر، فيسبوك 

و فيسبوك ماسينجر

#1*15*551*لشراء الباقة أطلب :  mtn.com.ye

اآلن جديد
MTN

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

كتابات

حمود األهنومي

يف  ألسـلوع  بفائا تصـّدر  ألخلاَر 
وكابـِة  ألسوشـيتد  تقريـُر   بعامليـَة 
برس عن  النتهاكات  بجسـيمة،  بتي 
تعّرض بها سـجناء يمنيـون يف عدن، 
وكان أبرز3ـا  النتهـاكات  بجنسـية، 
و الغتصـاب، عـىل أن 3ـذه  بحو دث 
بيسـا يتيمـة د3ر3ـا، فمـن قللهـا 
حو دث كثرة، تمثلا باغتصاب رجا3ٍ 
ونسـاٍء وأطفـا3ٍ، منهـا مـا ظهر إىل 
 بعلن، ومنهـا ما بطـن، وو حدة مما 
ظهر كانا تكفي؛ ألنَّ تجر جلي حر ء 
وثلر، وتحرِّك »حفائـظ أ3ل  بنهى«، 

وتثر غضب ُكـّل يمني حر، وحمية ُكـّل عربي شهم. 
غر أن  ملصيلة أن حَدثًا مثل 3ذ  مّر مرور  بكر 7، 
وكأن  ألمـر ال يعدو نزَو قرٍد عـىل أنثاه يف جنٍح من 
 بليل، و ألكثُر وجعا أنه حني يتحّدث  ألحر ر عن 3ذه 
 بقضايـا، ويذكـرون بأن 3ذ  3و  بوضـع  بطليعي 
بلقلـو3 بابغـز ة سـادة عىل بلد3ـم، يقوبـون ذبك 
بهدف  سـتثارة حفائظ  ألحـر ر يف  بيمن، و ختلار 
كمائن رجوبتهم، ومخلَّآت فحوبتهم، بكن  ملفاجأة 
أنـك تجـد أوبئك  ملعنيني بهـذ   بحدث قلـل غر3م، 
يرفعـون عقائَر3م بأنكر  ألصو ت: أن ال عالقة بكم 
لو  بابغز ة  بهـذ ، وحني تعرف أن 3ؤالء 3م َمـْن رحَّ
الحتال3 أرضهم، ستكتشـف أنك تعيش و3ما كلر  
وأنـا تطابلهم بابدفـاع عن أعر ضهـم، و بتَحـّرك 

نرصة بها. 
إن ثقافـة منحطة، ووعيـا عقيما، و3وية ضائعة، 
وأزمـة أخالقيـة رضبـا بجذور3ـا يف أعمـاق 3ؤالء 
 ألقـز 7،  بذيـن بـم يغـارو  عـىل أعر ضهـم وال عـىل 
حرماتهم، وبم يدعو   آلخرين يغارون بابنيابة عنهم، 

و بحقيقـة تتجـىل بال  مـر ء، أنه بـو كان بديهم ذرة 
من حميـة عىل ِعـرض، أَْو حفيظة عـىل حرمة، بكنا 
وجدنا3ـم يف صف  ألحـر ر  ملو جهني 
بلغـز ة، وبكنـا رأينـا بهـم شـجاعة، 
وِغرة، يف مو جهـة  ملعتدين؛ إذ قديما 
قابـا  بعـرب يف أمثابهـا: )عـىل قدر 
 بحمية تكون  بشـجاعة(، َو)عىل قدر 
 بحميـة تكـون  بغـرة(؛ غـر أننا بم 
نـر بهم شـجاعة، وال عثرنـا بهم عىل 

حمية. 
3كذ  بقدر  عتـز ز  بقو7 بهويتهم، 
وحميتهم عـىل أعر ضهم، يكون مدى 
تَحـّركهـم يف مو جهـة أعـد ء بلد3م، 
ووطنهم، وبسـَا مخطئـا حني تجعل 
 بغرة عىل  بوطن ترمومر  حساسا الكتشاف  بحمية 

عىل  بعرض. 
و بسؤ 3  آلن: ماذ  د3ى 3ؤالء  بقو7  بذين وصل 
بهم  بحا3 إىل 3ذ   بنحو  بلشـع، و ملهني، و ملخزي؟ 
مـا  بـذي جعلهم أبـرد من بيلـة شـاتية يف محيٍط 
ـد، ال يحّركون سـاكنا، وقد صـار )عاُر3م(  متجمِّ
حديـَث  بعابم كلـه؟ وما  بذي جعل شـخصا يدعو 
بـكل وقاحـة إىل أن يغتصله  بغـز ة عىل أن يصما 

أحر ر 3ذ   بللد؟
3ـل 3ي  بثقافـة  بو3ابية  بتي تجعـُل ُكـّل يشء 
بقضاء  بله وقدره؟ وتِعد أ3َل  بكلائر بشفاعة  بنلي 
 ألكر7 صـىل  بله عليه وآبه وسـلم؟ وتلرشِّ من قا3: 
)ال إبـه إال  بله بابجنة وإن زنـى وإن رسق عىل رغم 
أنف أبي ذر( بحسب علارة بعض أحاديثهم؟ 3ل 3ي 
آثـار  بعمابة بألعـد ء، ونتائج  الرتـز ق  بخليث بدى 
 ألوغاد، ونهايـات  النلطاح بألجانب؟ 3ل 3و ضعف 
 بدين؟ وخسـارة  بتقوى؟ 3ل 3ـي  بنفس  بيهودية 
تللََّسـتْهم؟ فاحتـذو  خطو تهـا  بلعينة حـذو  بقذة 

بابقذة؟ 

دعوني أعود بلتأريخ بنكتشف سويا َمْن 3و  بيمني 
يف عهده  بنابض بابحرية؟ برو  أيَّ رجا3 كان آباؤنا؟ 

وأي  برجا3  بيو7 يمضون عىل إثر3م؟
يف سـنة 3  32ــ أذ عـا أنلـاء  بتأريـخ أن أ3ل 
منطقـة حفاش )تتلع  بيو7 محافظة  ملحويا( قتَلو  
متـويل منطقتهم  بركي، و بـذي كان يعرف بـ)مقلِّع 
 ألسنان(، فما 3و  بسـلب  بذي حمل منطقة مساملة 

كمنطقة )حفاش( عىل قْلع رأس )مقلع  ألسنان(؟
يجيـب تأريخ  بـرشف و برجوبة أن  بسـلب 3و أن 
مشـايخ تلك  بجهة دخلو  عىل عاملهم يف يو7  بجمعة 
بلسال7 عليه عىل  بعادة، وكان يف ذبك  بوقا سكر ن. 

-قا3 بهم: ما موجُب دخوبكم؟ 
-قابو : بلسال7 عليك كابعادة. 

كم بابطيب و بعطر( -قا3: إذن نطيِّلكم، )أي نرشُّ
ثـم فتـح  بغـازي  بخليث رسو بـه، وبـا3 عليهم، 

فخرجو  مغضلني. 
فماذ  فعل  بقو7؟ 3ل سـكتو  عن بو3  بسـكر ن، 
كمـا سـكا 3ـؤالء عن بـو3 )خرفـان  بخلفـان( يف 

أعر ضهم؟
بـم يخلد أوبئك إىل  بر حـة، وال مكثو  يتلذذون وخز 
 بضمـر، وال وخز  بغز ة يف فاقـدي  برشف و برجوبة 

 بيو7. 
بـل جمع )أ3ـل حفـاش( رعيَّتهـم وثـارو  عليه، 

فقتلوه. 
يف  بوقـا  بـذي جمـع كثـر مـن مرتزقـة عـدن 
يف  إخو نهـم  بقتـا3  وذ3لـو   أجسـامهم  برخيصـة 
 بسـاحل  بغربي نيابة عن من أنـز3 بهم خزي  بد3ر 

كله، وعار  بتأريخ من أوبه إىل آخره. 
أوبئـك أ3ل حفاش 3ـم  بيمنيون باألمـس، و بيو7 
ال تجدونهـم يف )عدن( بل يف  بسـاحل  بغربي يذيقون 
 بغـز ة ومرتزقتهـم أبيـم  بنكاية، ويطأونهم بشـديد 

 بلأس. 
ظون غيظا أن  إنهم 3ؤالء  بشـعث  بغر  بذين يتلمَّ

مرتزقا حقـر  يقاتلهم يف صفوف  بغـز ة، وربما عن 
قريـب يلقي بـه حَدثان  بد3ـر، وغر  بزمـان بيكون 

تحا أفخاذ3م!!. 
يـا بئس  بقو7 أنتم.. 3ل تعرفون أن َمن تقاتلونهم 

3م من سيخلصون  بتأريخ من عاركم 3ذ ؟
أبيسـو  3م  بقو7  بذين يصدق عليهم  ملثل  بعربي 
 بقائـل: »إن  بحفائَظ تَنُْقُض  ألحقاَد«، قابو : إذَ  كان 
بينـك وبـني  بن عّمك عـد وة وعليه يف قللـك حقد، ثم 

تَه.  رأيتَه يُْظَلم َحِميَا به ونسيَا ما يف قللك ونرََصْ
بكـن َمن ريض بابغـز ة بم نعد نعرفـه ال عربيا وال 
عجميا، فـأي جنس 3ؤالء  بذيـن ال يثر3م  غتصاب 
 بنسـاء يف  بخوخـة، وال يحـرك شـيئا مـن نخوتهـم 

 غتصاب  برجا3 يف عدن؟!!
أوبئـك  ألحـر ِر  عـىل  معقـوٌد  بيـو7َ  إن  ألمـل 
 مُلْسـتْحَفِظني بحرمـات  بيمنيـني جميعـا من أقى 
شـمابه إىل أقى جنوبه، و3ـم  بذين قصَدتْهم  بعرُب 
يـو7َ قابـا: »أ3ـل  بَحفائـظ:  مُلحامـون مـن ور ء 
إخو نهـم، ُمتعا3دوَن ألمور3م، ماِنعـوَن بَعْور ِتهم«، 

و3م  بذين قا3 قائلهم يوما:
إنّـا أُنـاٌس نَْلـَز7ُ  بَحفاِئظـا... إذ َكِر3َـْا ربيعـُة 

 بَكظاِئظا
وبيـس عىل أوبئـك  بذين  نتُِهَكـْا أعر ُضهم، إال أن 
يستيقظو ، وبردِّدو  ما قابه سلٌف بهم، كان أقلَّ عار  
منـه، وأ3ون  سـتلاحة، حيث  غتصب إبـال به فقط، 

فر ح يخلد قضيته بشعره، فقا3:
بـو كنُا من )صعـدٍة( بم تسـتِلْح )ُحَرمي(... بنو 

 بلقيطِة من )قرقاش خلفانا(
إذن بقا7َ بنرصي معرٌش ُخُشٌن... عنَد  بحفيظِة إْن 

ذو بُوثٍة النا
بكـنَّ قومـي وإن كانـو  ذوي عـدد... بيسـو  مـن 

) بعار( يف يشٍء وإن 3انا
وعذر  من  بشاعر عىل  ستلد 3 بعض مفرد ته بما 

يناسب  ملقا7، وال إعذ ر، ملن سلق إبيه  إلنذ ر. 

التأريخ يصنع وعينا   )7(: 
 رسالة حفاش إلى أذيال قرقاش

الطران املسّر يقصف مركز عمليات الغزاة يف الربيقة.. الغزاة ليسوا يف مأمن
وال يستلعد أن يكون معهم 3ناك بعض  بضلاط  ألجانب. 

ويف دالالت 3ذه  بعملية  بنوعية و بهامة ال يمكن قر ءة  بحدث من  بز وية  بعسكرية فقط، بل 3ناك 
عدة أبعاد وعىل رأسـها  بلُعد  ألمني بكل ما تعنيه  بكلمة من معنى، وإىل جانب أ3ميّة  بتوقيا و ختيار 
 بهـدف  بنوعي، ومن حيث قدرة وصو3 3ذه  بطائر ت إىل عقـر  بعدو ونقاط تمركزه، ورصد تحّركاته، 
و بتحليق عىل مسـافات ومديات طويلـة ورصد  أل3د ف مع  ألخذ بعني  العتلـار أن مثل 3ذه  بعمليات 
ذ ت طليعة مزدوجة، بمعنى أنه يتم تنفيذ3ُا بطائرتني مسّرتني  ألوىل بلرصد و بثانية بلقصف، ما يعني 

مضاعفة  بجهود  بالزمة إلد رة  بعملية بشكل دقيق وبابتايل تضاعف قيمة  إلنجاز و الخر ق. 
من  ملهم  إلشـارة إىل أن سـالح  بجو  ملسرَّ قا7 بعدة عمليات يف  بعمق  بسعودي و ستهدفا مطاَر 
َـّـا7  ملاضية نّفـذ سلسـلة من  بعمليـات  بهامة يف  بسـاحل  بغربي محّقـقاً  أبهـا يف عسـر، َويف  ألَي
إصاباٍت دقيقًة، وفرض معادالت عسـكرية جديدة يف و قع سـر  ملعارك يف  بساحل  بغربي وصلا إىل 
 2 عمليـات  سـتهدفا فيها تجمعات وأرتا3  بغز ة و ملرتزقة خال3  بشـهر  ملـايض و بتصعيد  ألخر 
 بذي  ستهدف مدينة  بحديدة، وسا3ما بشكل كلر وفّعا3 يف إفشا3 ر3انات  بعدو إىل جانب  بيقظة 
و الستلسا3 و بجهوزية  بكلرة ألبطا3  بجيش و بلجان  بشعلية يف  بتصدي بجحافل  بنفاق و الرتز ق. 
وملالحظـة دقة إصابة  أل3د ف  بتـي تحّقـقها 3ذه  بعمليات يمكن  بعودة إىل مشـا3د  إلعال7  بحربي 
 بتي وزعا ألو3 مرة  الثنني  ملايض بتنفيذ عملياته ضد  بغز ة و ملحتلني يف  بسـاحل  بغربي مظهرة إطالق 
طائـرة نوع ر صد برصد تجمعات  بغـز ة و ملرتزقة، وبعد أن تم رصُد تجمع كلر بلغز ة و ملرتزقة، أطلقا 
 بُقوَّ ت  بجوية طائرة قاصف بتتَحـّرك إىل  ملوقع  ملرصود وتطلق عدة قذ ئف عىل تجمع  بغز ة و ملرتزقة. 
وحو3  بعملية  ألخرة، فقد أّكد مصدر يف سـالح  بجو  ملسـرَّ أنها أصابا 3دَفها بدقة وحّققا إصابات 
ملارشة، وقد تناقلا وسـائل إعالمية مو بية بلغز ة  إلمار تيني يف عدن  ملحتلة سماع دوي عدة  نفجار ت يف 
 ملدينة بابتز من مع  إلعالن عن 3ذه  بعملية  بدقيقة و بنوعية ونقلا عن مصادَر عسـكرية يف عدن تعرض 

مقر قيادة تحابف  بعدو ن بصاروخني من طائر ت مسرة، دون أن يديلَ بأية معلومات عن  بخسائر. 
وباملحصلة فإنَّ 3ذه  بعملية وكذبك  بعمليات  بسـابقة وتو تر3ا تضُع تجمعات  بغز ة ومرتزقتهم 
وتعزيز تهم وغرف عملياتهم كلها يف د ئرة  الستهد ف وبن تكون بمأمٍن بعد  بيو7 وستطابها رضبات 
سـالح  بجو  ملسرَّ بتوفيق  بله، كما أن  بسالسـَة  بتي تتَحـّرك بها 3ذه  بطائر ت و بقدرة  الحر فية 
عىل تسير3ا ملديات طويلة بتنفيذ أ3د ف نوعية كما حصل  بيو7 يف قيادة غرفة عمليات  بعدو  ملحتل 
يف عدن فإنها تعلُن  نتهاَء زمن 3يمنة و حتكار طائر ت  بعدو ن  بسـعودي  ألمريكي بألجو ء  بيمنية 
وتثلـا وجـوَد ثغر ت كلـرة يعاني منها  بعدو يف  بسـيطرة  بجويـة رغم  ألسـطو3  بكلر و بضخم 

و بطائر ت  بحديثة  بتي تخوض مرسح  بعمليات  بجوية وال يكاد يرح أجو ء  بلالد.

رسالة ألبطال الساحل
 بسماء، جرحى وشهد ء؟!

كيف تهزمون  بعدو ن مرًة، و بخذالن مرتني؟! يقوبون أنتم عمالُء إلير ن، وحوثيون، وُعنرصيون، فال تكادون 
تلتفـون! وكأنكم أنتم أننُي  بثكاىل وآ3اُت  ملظلومني وحرشجاُت  ملسـتضعفني، وأنتم رجا3ُ  برجا3 ُخلُقاً ووطناً 

وديناً، و بله نارصكم كلما قمتم تجيلون د عَي  بله، و بلُه ال يرتيض ظلماً بليمن وعدو ناً عىل ُكـّل  بيمنيني!
ومعذرًة يا رجا3، إن سمعتم بِلـصٍّ 3نا أَْو خطيئة 3ناك، فأنتم  بلحر وطهر  بلحر ال تُفِسُده بقايا 

ة أَْو حفنة أنذ 3! ِخسَّ



10
 بسلا

 بعدد

 2 شو 3 ش 323ـ..
7 يوبيو و2 72

)355(
ثقافيةثقافية 

 : خاص:
يف  بجزء  بثاني من محارضة  بسـيد حسني 
 بحوثـي بعنـو ن »أقـم  بصالة بذكـري« و بتي 
تحدث فيها عن أ3ََميّة سورة  بفاتحة، موضحاً 
ما تحتويه من  ملعاني  بعظيمة ما جعلها تعتر 
خالصـة  بقـرآن  بكريم، كمـا أشـار إىَل أن ُكّل 
توجيهـات  بله وأو مر تأتي مـن منطلق رحمة 

 بله بعلاده.
وحرصـاً منـا عـىل  بفائـدة تنـرش »صدى 

 ملسرة« 3ذه  ملحارضة عىل أجز ء كما 3ي:
ثـم يلدأُ  إلنَْســاُن يقرأ: سـورة ] بفاتحة[. 
سـورة  بفاتحـة، أبيسـا ال بد مـن قر ءتها يف 
 بصالة، 3ذه  بسـورة بابـذ ت ال بد من قر ءتها 
يف  بصالة، 3ذه  بسـورة أََساساً 3ي أو3 سورة 
نزبا من  بقرآن  بكريـم، ومن يقو3 بكم بأنها 
سـورة ] قرأ[ بيس صحيحاً، وكثر من  ألئمة، 
ومن  بعلماء،  إلما7  بقاسـم بـن إبر 3يم، وأبو 
 بفتح  بديلمـي، وغر3ما، يقوبون: إن سـورة 
] بفاتحـة[ 3ـي أو3 سـورة نزبا مـن  بقرآن 

 بكريم.
3ـذه  بسـورة فيهـا خالصـة  بقـرآن، وبُبُّ 
 بقرآن يف 3ذه  بسـورة؛ وبهذ  قا3  بلـه: }َوَبَقْد 
ـَن  ْبَمثَاِنـي َو ْبُقـْرآَن  ْبَعِظيَم{  آتَيْنَاَك َسـلْعاً مِّ
) بحجر 7و(. 3ذه  بسـورة ال بد مـن قر ءتها، 

مهمة جد ً.
أنـا تلـدأ يف أوبهـا: }ِبْسـِم  بلـِه  برَّْحمـِن 
 برَِّحيـِم{ ) بفاتحة 2( و3ي  آليـة  بتي تلدأ بها 
أو3 سورة يف  بقرآن. ُكّل  بسور يف  بقرآن  بكريم 
ما عد  سـورة و حدة - كما يقوبون - بـ }ِبْسِم 

 بلِه  برَّْحمِن  برَِّحيِم{.
ال  3ـم  يقرؤونهـا!  وال  يصلـون   آلخـرون 
}ِبْسـِم  بلـِه  برَّْحمـِن  يفهمـون مـاذ  يعنـي 
 برَِّحيِم{، إن ترشيع  بله بعلاده قائم عىل أََساس 
أنه رحيم بهم، أنه رحمن رحيم، تدبره بشؤون 
خلقه مـن منطلق أنه رحمـن رحيم، ترشيعه، 
3د يتـه، تدبـره بشـؤون مخلوقاتـه كلها من 

منطلق أنه رحمن رحيم.
َن  أبـم يقل عـن  بقـرآن  بكريـم: }تَنِزيـٌل مِّ
 برَّْحَمـِن  برَِّحيـِم{ )فصلـا2(؟ أبـم يقـل عن 
 برسـو3 )صلو ت  بلـه عليه وعىل آبـه(: }َوَما 
أَْرَسـْلنَاَك إال َرْحَمـًة بِّْلَعاَبِمـنَي{ ) ألنلياء 7 2( 
فرسوبه، كتابه، 3د يته، تدبره بشؤون خلقه، 
بشـؤون ملكـه كلها، مـن منطلق أنـه رحمن 

رحيم.
فنحن نقو3: }ِبْسـِم  بلِه  برَّْحمـِن  برَِّحيِم{؛ 
ألننا باسمه سنقرأ كتابه، باسمه سنثني عليه، 
نقو3: }ِبْسـِم  بلِه  برَّْحمِن  برَِّحيِم{ } ْبَحْمُد بّلِه 
َربِّ  ْبَعاَبِمنَي{ ) بفاتحة 2(  بحمد 3و:  بثناء بله 
سـلحانه وتعاىل، 3و  بثناء بله،  بثناء عىل  بله، 
من يسـتحق  بثناء  بكامل 3و  بله وحده، و3و 

رب  بعاملني.
يأتي من جديد: } برَّْحمِن  برَِّحيِم{ ) بفاتحة 
 (؛ ألن ربوبيتـه من منطلق رحمته، و3و يربّي 

علاده، و3ـو يربـي ُكّل مخلوقاته، 3ـو ربهم، 
أي: يربيهـم. أبيـس رزقنـا من عنده؟ أبيسـا 
حياتنـا من عنده؟ أبيس  بوجود كله من عنده؟ 
ُكّل يشء مـن عنده، 3و  بذي يسـلغ  بنعم، 3و 
 بـذي يعطي ُكّل يشء خلقه، 3و  بذي يهدي ُكّل 
يشء، 3و  بـذي ُكّل خر من عنده، وكل  بوجود 
مصـدره من عنـده، وكل يشء 3ـو من منطلق 

رحمته.
فمهم جد ً، 3ذه قاعدة مهمة جد ً: أن يفهم 
 إلنَْســان، أن 3ذه قاعدة إبهية: أن ُكّل ترشيعه 
3و ينطلق من أنه رحيم؛ فلهذ  يف مقا7  بجهاد، 
أبم يقل  بله بعلاده: جا3دو ؟ إنه رحيم بنا و3و 
يأمرنـا بـأن نجا3د، 3ـل نفهم 3ـذه؟ نتصور 
بـأن 3ذه  ألشـياء أَْعــَمــا3 شـاقة، قد يأتي 
شـخص يخوفك عن أن تستجيَب ألن تجا3د يف 
سـليل  بله، أَْو تقف موقفاً، يخّوفك من منطلق 
أنه رحيم بك، سو ء أمك، أَْو أبوك، أَْو أَي شخص 
قريـب بك، قد يخوفك، ويطلب منك أن ترك 3ذ  
 ألمـر، وتتخىل عن 3ذه  بقضيـة، ويقو3:  ترك 

3ؤالء؛ ألنه رحيم بك، ويخاف عليك.
 بله سـلحانه وتعاىل 3و أرحم  بر حمني بك، 
وألنه يعلم أن من منطلق رحمته 3و أن نعمل يف 
مو جهة أعد ئه؛ ألنه حينئذ سـيكون ُكّل شقاء 
علينا من قلل أعد ئـه، إذ  بم نقاومهم، وعندما 
يقـو3 بنـا: قاومو3ـم، جا3دو3ـم، قاتلو3م، 
يقو3: أنا سأقف معكم، سأؤيدكم، سأنرصكم، 
سأكف أيديهم عنكم، سـأمأل قلوبهم رعلاً. أبم 

يذكر يف  بقرآن  بكريم أشياء كثرة من 3ذ ؟.
فألنه رحيم بعلاده، 3و يعلم أنه إذ  ما تمكن 
3ؤالء  بذين يقو3 بك: جا3د3م، وقاتلهم، إذ  ما 
تمكنو  3م من سـيجعلون حياتك كلها شقاًء، 
وذالًّ، وخزيـاً، فمـن منطلق رحمتـه بك يقو3: 
 دفع 3ـؤالء عنك، وأنا سأسـاعدك عىل دفعهم 

عنك، سيحوبون حياتك كلها إىَل شقاء.
أبم يقل عن  بجهاد: }ذَِبُكْم َخْرٌ بَُّكْم إِن ُكنتُْم 
تَْعَلُموَن{ بل سـما3ا تجـارة: }3َـْل أَُدبُُّكْم َعىَل 
ْن َعـذَ ٍب أَِبيٍم تُْؤِمنُـوَن ِبابلَِّه  ِتَجـاَرٍة تُنِجيُكم مِّ
َوَرُسـوبِِه َوتَُجا3ِـُدوَن يِف َسـِليِل  بلَّـِه ِبأَْمَو ِبُكْم 
َوأَنُفِسـُكْم ذَِبُكـْم َخْرٌ بَُّكـْم إِن ُكنتُـْم تَْعَلُموَن{ 
) بصف 2 - 22( أبم يقل 3كذ ؟ سـماه تجارة، 
أي: أَْعــَمـــا3 ر بحـة، 3ـو ربح، أنـك عندما 
تجا3د، عندما ينطلق  بناس بيصدو  3ذه  بفئة 
 بتي 3ـي رشٌّ كلها، مـاذ  ربحنـا؟ ربحنا عزة، 
و سـتقامة، وسعادة، وربحنا أن رصف عنا ُكّل 

رش من جانب 3ؤالء. أبيس 3ذ  ربحاً؟.
قد يأتي شـخص يقـو3 بك: ]بطِّـل أنابوك، 
مابـك حاجـه، أَْو َخّلهم وبطِّل، ومـا بك حاجة، 
ي  إلسـال7، و... و...[  وما  نـا  بـذي سـتصفِّ
وو حـد آخـر مثلـه، وو حـد قابا بـه زوجته، 

وو حد قا3 به أبوه، وو حد صديقه.
مثلمـا عملـو  باإلما7 زيـد )عليه  بسـال7( 
أبيس 3ذ   بذي يحصل؟ عندما خرج  إلما7 زيد 
خرج معـه كثر من  بناس، قابـو : كانا  ملرأة 
تلحق  بنهـا وتقو3:  رجع، ما بـالّ أنا وحدك، 
كم يـا ناس كثر، بيسـو  بحاجة إبيـك،  رجع. 

ويف  ألخـر رأى أنه بـم يعد معه إال عـدد قليل، 
عملو  3ذه مع  بحسني، وعملو3ا مع مسلم بن 
عقيل، عندما أرسـله  إلما7  بحسني إىَل  بكوفة، 
ـع معـه كثر، ثـم ر حو  عىل و حـد و حد.  تجمَّ

وعملو3ا مع  إلما7 زيد.
مـا  بـذي حصـل أل3ـل  بعـر ق عندمـا بم 
يقفـو ، ويقاتلـو  مـع  إلمـا7 زيـد فيقهـرون 
عدو3ـم، فتكـون  بغللة بهـم، وتكـون  بدوبة 
بهـم، ويكونون 3م أعـز ء، أقوياء، ال يُظلمون، 
وال يُضطهـدون أبد ً، فما  بذي حصل؟ ُكّل و حد 
نصحته أمه، أَْو جّدتـه، أَْو أَي و حد من أقاربه، 
أَْو عنـده 3و ]3ذه مشـاكل ما نريد مشـاكل[ 
وذ3ـب!  سـتحكما دوبـة بني أميـة، وُظلمو  
جيـالً بعد جيل، ُقتلو ، وُعذبـو ، وأ3ُينو ، وحياة 

كلها، كلها،  ملوت عدة مر ت أرشف منها.
فمن يقـو3 بك مـن منطلق أنـه يرحمك: ال 
تقف 3ذ   ملوقف، ال تدخل يف 3ذ ، سـتجلب عىل 
نفسـك  ملشـاكل، وسـتخرس حقك، وبا.. وبا.. 
تذكَّر }ِبْسـِم  بلِه  برَّْحمِن  برَِّحيِم{، تذكر أن ربَّ 
 بعاملني 3و  برحمـن  برحيم، وأنه عندما يقو3 
يل: أعمـل كـذ ، 3و ما يز 3 رحيمـاً بي، وأن من 

رحمته بي أن وّجهني إىَل أن أعمل 3كذ .
بـو أننـا نتذكر د ئماً ملا  سـتجلنا ألحـد أبد ً 
ممن يظهر نفسـه أنه ناصح بنـا فيثلطنا عن 
أَي موقـف من مو قف فيها عزتنا، فيها رشفنا، 
فيهـا  بخـر كمـا قـا3  بلـه سـلحانه وتعاىل: 
}ذَِبُكْم َخـْرٌ بَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن{؛ وألن  بيء 
 ملعروف 3و أن  بشـخص عندمـا يأتي إبيك 3و 
مـاذ ؟، يقـد7 نفسـه و3ـو يحـاو3 أن يجّرك، 
ويسـحلك عن 3ذ   مليد ن، يقد7 نفسـه رحيماً 
بـك، وناصحاً بك، أبيس 3ـذ  3و ما يحصل؟ إذ  
بم تكن أنا متذكر ً أن  بله 3و  برحمن  برحيم.

أبم تتكرر }ِبْسـِم  بلـِه  برَّْحمـِن  برَِّحيِم{ يف 
 بقـرآن كله؟ 3ذه  آلية  بتي غيّلها  بو3ابيون ال 
يقرؤونها يف صالتهم، ال يفهمون 3د ية  بله، ال 
يفهمون ترشيع  بله، ال يفهمون  بله، وال دينه، 
وال نليـه، وال يشء؛ ألنها مهمة جد ً }ِبْسـِم  بلِه 
 برَّْحمِن  برَِّحيِم{ وتكرر  برحمن، وتكرر  برحيم 
يف  بقرآن كثر ً، كثر ً جد ً؛ من أجل أن أفهم أنا، 
وتفهـم أنا، أن ُكّل ترشيـع، أن ُكّل أمر، أن ُكّل 
نهي يوجه إيل وإبيـك، ويطلب مني أن أقو7 به، 
ويطلب منك أن تقو7 به، ال تتصور أنه أمر جاء 
مـن جلار، مثل أَي رئيس من رؤسـاء  بدنيا، أَْو 
أنه أمـر جاء من قهـار، ال يلايل، 3ـو 3مه أنك 

ذ. ذ أو مر، نفِّ تنفِّ
 بلـه بيس 3كذ ،  بله يتعامـل مع علاده من 
ــة مع أوبيائه،  منطلـق  برحمة بهـم، وَخـاصَّ
من منطلـق  برحمة بهـم، فهو عندمـا يأمرك 
تذكَّـر أنه أمر من رحمن رحيم. 3ل نحن نتذكر 
3ذ  عندما يأتي أمـر من رئيس  بجمهورية، أَْو 
محافظ، أَْو مدير؟ ال يمكن أن تقو3 إنه أمر من 
رحيم أبد ً، 3ذه عقلية عسكرية، عقلية إنَْسـان 
بـرش قـارص، عنـده روح  سـتعالء، وجروت، 
ذ، ال رحمـن، وال رحيم، وال يشء من  أو مـر، نفِّ

3ذ .

أمـا  بلـه سـلحانه وتعـاىل، مـع أنـه ملـك 
 بسـماو ت و ألرض، و3ـو  ملهيمـن،  بجلـار، 
 بقهـار، 3و  ملهيمن عىل ُكّل يشء، بكن ترصفه 
معـي أنـا  بـذي ال أفهـم، ومعك أنـا، ترصف 
رحمـن رحيم، فكل أمر يوجهـه إيل وإبيك يجب 
أن تفهـم أنه مصلوغ بكامـل  برحمة، حتى ما 
يلـدو أمامي وأمامك أنه أقىس عمل، 3و تنفيذه 
رحمـة، و النطالقـة فيه رحمة، وأمن وسـال7؛ 
بهذ  ترى }ِبْسـِم  بلِه  برَّْحمـِن  برَِّحيِم{ متكررة 

كثر ً، كثر ً.
 آلخـرون يسـرونها؛ ألنهـا آية مـا تصلح 
أن تتكلـم بهـا!! عندما يلدأ يقـو3: ] بله أكر[، 
وبرسعـة } ْبَحْمـُد بّلـِه َربِّ  ْبَعاَبِمـنَي{ وال يقرأ 
}ِبْسـِم  بلِه  برَّْحمِن  برَِّحيِم{! ما يقرأ3ا! بحجة 
أنـه روي عن فالن عن فالن أن رسـو3  بله كان 

يصي ويلدأ بابحمد بله رب  بعاملني.
}ِبْسـِم  بلِه  برَّْحمِن  برَِّحيـِم{ 3ي آية مهمة 
جـد ً جد ً، روي عـن  بن علاس أنـه كان يقو3 
عن من يركون 3ذه  آلية: إن  بشيطان  ختلس 
منهـم مائة وثالث عرشة آية، أن  بشـيطان 3و 
 بذي  ختلـس منهم 3ذه  آليـات. معنى حديث 
 بـن علـاس: أن  بشـيطان  ختلس مـن 3ؤالء 

 بذين تركو   بلسملة 3ذه  آليات.
آية ملاركة، آيـة بها أثر3ا يف وعينا؛ وبنفهم 
بأن  ألشـياء كلها  بتي  بله يتعلدنـا بها، كلها، 
كلهـا تركز عىل خلق وعـي، وبصرة يف نفيس، 
ونفسـك، ونفس أَي و حد. إذ  بـم نكن ال نعي، 
وال نفهم فسـنكون مثل من يمرون، ويسرون 
يف جلل مـن  بذ3ب، يطأ  بذ3ـب، ويجلس عىل 
ذ3ـب، ويمي إىَل 3نـاك، و3و يريـد أن يمي 
يرسح عامل بخمس مائـة ريا3، و3و يمر عىل 

جلل من  بذ3ب.
 ]أدعـوك يا أبله، وأنا من بـك  بثناء و ملجد، 
أنـا[ رب  بعاملـني، وأنـا بحاجـة يف حياتـي، 
بحاجـة، وأنا مقر، ومؤمن بأن 3ناك يو7 جز ء 
عـىل  ألَْعــَمــا3، وأن بلجز ء  بحسـن طريقة 
و حدة محـددة، 3دى  بله إبيها، أنـا بحاجة إىَل 

 بله سلحانه وتعاىل أن يهديني.
أن يأتـي بعـد 3ـذ ، أن يدعو  إلنَْســان  بله 
َ َط  } 3ِدنَـا  بـرصِّ فيقـو3:  وتعـاىل  سـلحانه 
6(  3دنـا  بـرص ط  ) بفاتحـة   مُلسـتَِقيَم{ 
 ملسـتقيم،  3دنـا أنـا يا  بلـه، من بـك  بثناء، 
} ْبَحْمـُد بّلِه{، من أنـا }َربِّ  ْبَعاَبِمنَي{، من أنا 
يِن{،  } برَّْحمِن  برَِّحيِم{، مـن أنا }َماِبِك يَْو7ِ  بدِّ

نريد منك أن تهدينا إىَل رص طك  ملستقيم.
يأتـي بلفـظ دعـاء بلتعلر عن أنهـا قضية 
تهمنا، قضية أن نهتدي، وأننا نلحث عن  بهدى، 
ونريد  بهدى، فنحـن نطلب، فأنا عندما تدعو 
يأتي  بيء بتعلـر  بدعاء، وبفظ  بدعاء؛ ألنها 
قضيـة 3امة بديك، أنا تنشـُد3ا. أبيس  بدعاء 
طللاً؟، أنا أنشد  بهد ية، 3ل نحن ننشد  بهد ية؟ 
تجـد أننا متى ما جاء أََحــــد يهدينا ]فيا  بله 
نسـمع به، يا  بله نجامله[ بيسا قضية مهمة 
بدينا قضية  بهد ية، مع أن  بله سلحانه وتعاىل 

جعلها أفضل نعمة عىل  إلنَْسـان.

ِنَعَمـه عظيمة جد ً علينا، بكـن أعظم نعمة 
به عىل  إلنَْســان 3ـو  بهد ية، نعمـة  بهد ية، 
 بهد ية بدينـه،  بهد ية بكتابـه،  بهد ية بنليه، 
3ذ   بديـن  بذي 3و 3دى، فنحـن نقو3:  3دنا 
أنـا يا  بله،  3دنا إىَل رص طك  ملسـتقيم.  بدنيا 
مليئـة بابطـرق، وأنـا بك يـو7 جـز ء، وجز ء 
محدود، وجز ء حاسم، ونحن نثق بأننا بحاجة 
يف حياتنا إىَل 3د يتك، 3ناك طرق قد نسر عليها 
فنضـل يف حياتنا، ونشـقى كما ضـل أبونا من 

قلل، كما شقي.
نحـن نريد أن تهدينا إىَل رص طك  ملسـتقيم، 
ونحن بحاجـة إبيك أنا مهما كثر  ملرشـدون، 
مهما كثـر  بدعاة، مهما كثـر  ملوعظون، نحن 
بحاجـة إبيـك أنـا أن تهدينا. أبيس 3ـذ  دعاء 
يقوبـه  ملسـلمون جميعـاً؟ حتـى رسـو3  بله 
)صلـو ت  بلـه عليـه وعىل آبـه(، و3ـو يدعو: 
 3دنا  بـرص ط  ملسـتقيم. وألن  بدنيا 3نا يمر 
 إلنَْسـان فيها بأحد ث كثرة، ومتغر ت كثرة، 
ومو قف كثرة، متعددة، وبيس 3ناك موقف، أَْو 
قضيـة، أَْو حدث 3و خارج عـن إطار أن يكون 
حـق، أَْو باطل، أن يكون فيه بله رضا، أَْو يكون 
مما يؤدي باإلنَْســان إىَل سـخط  بله سـلحانه 
وتعـاىل. فنحـن بحاجة منـك يا  بلـه أن تهدينا 
يف ُكّل شـئون حياتنـا، يف ُكّل مو قفنا، أن تكون 
أنـا ترعانا، نحـن نريد أن تهدينـا إىَل رص طك 

 ملستقيم، ال نضل، ال نشقى.
من  بذي يكـون بديه 3ذ   بـيء مهم؟ 3و 
من 3و مؤمٌن بيو7  بجز ء، ومن 3و مؤمٌن بأنه 
بحاجـة إىَل  بهـدى يف  بدنيا، أنـه إذ  ما  نحرف 
عن 3دي  بلـه، و نحرف  بناس عـن 3دي  بله، 
ويعانـون، وسـيكون  سـيضلون، ويشـقون، 

 بشقاء بيس فقط من جانب أعد ء  بله.
الحظو  نحن عندما نقرص، ال نسـتجيب بله 
سـلحانه وتعاىل، مـا  بذي يحصل؟  ملفسـدون 
يف  ألرض يعملـون عملهـم يف  بشـقاء، و بلـه 
سـلحانه وتعاىل من جانله يمنع خر ته، يمنع 
بركاتـه، ويحـو3 دون أشـياء كثـرة؛ ألنه رآنا 
غر مسـتحقني، عقوبة بنا، فيكون  إلنَْســان 
بإعر ضـه عـن 3ـدي  بلـه جلـب عىل نفسـه 
 بشقاء، سو ء ما كان من جانب أعد ء  بله، وما 
كان من جانـب  بله عقوبة به عىل إعر ضه عن 

3دي  بله.
أ3ََميّـة  بهـدى،  يفهـم  فاإلنَْســان  بـذي 
و آلية نفسـها عندما نردد3ـا د ئماً 3ي تذكرنا 
أَيْضـاً بـأن قضية  بهد يـة قضية مهمـة، ملاذ  
 بلـه يأمرنا بـأن نقرأ 3ذه  بسـورة، و ملوضوع 
 برئيـيس فيهـا موضـوع  بهد يـة. أبـم يأخـذ 
 بكال7 عن  بهد ية نحو ثلثي  بفاتحة، موضوع 
 بهد يـة 3و أكر موضوع د خـل  بفاتحة؛ ألنه 
أكـر موضوع د خل  بقـرآن؛ ألنه 3و  ملوضوع 

 برئييس،  بهد ية.

يف مسـرة  بعمل، عندما يكـون  ملوقف مع  بله 
موقفا ثابتًا.. تنـزيهـه، نز 3ته ال يمكن أن يخلف 
وعده أبًد . فمتى ما مـر  بناس بصعوبة ما رجعو  
إىل أنفسهم، وإىل و قع  بحياة: ربما خطأ حصل من 
عندنا ونحن نرتب  ملسـأبة عىل 3ـذ   بنحو، وربما 
خطـأ حصـل من عندنـا أنه ضعفـا ثقتنـا بابله 
عندما رأينا أنفسنا كثرً .. كما حصل يف يو7 حنني 
}َويَـْو7َ ُحننَْيٍ إِذْ أَْعَجلَتُْكْم َكثَْرتُُكـْم َفَلْم تُْغِن َعنُْكْم 
َشـيْئًا َوَضاَقْا َعَليُْكُم  أْلَْرُض ِبَمـا َرُحلَْا ثُمَّ َوبَّيْتُْم 
ُمْدِبِريَن{ ) بتوبة: من  آلية25(؛ ألنهم رأو  أنفَسهم 
كثرً  وكانو  ما يز بون بعد نشـوة  بنرص بعد فتح 
مكة فاتجهو  بقتا3 3و زن، وبعض  بُقلُل  ألخرى، 
فقا3  بلعض: ]بن نهز7  بيو7 من قلة[ رأى جموًعا 
كثـرة، بن نهز7  بيو7 من قلـة. وعندما يكون 3ذ  

 بشـعور د خـل  بكثـر، بـد3 أن تكـون  بنفـوس 
ممتلئـة بابلجـوء إىل  بلـه، و سـتمد د  بنرص منه، 
و بتأييد منه،  بذي تعر عنه  آلية: }َربَّنَا أَْفِرْغ َعَليْنَا 
نَا َعىَل  ْبَقْو7ِ  ْبَكاِفِريَن{  ْا أَْقَد َمنَا َو نرُْصْ َصْرً  َوثَلِـّ
) بلقرة: مـن  آلية  25( بن نهـز7  بيو7 من قلة.. 

فهزمو  3زيمة منكرة.
 إليمـان عىل 3ذ   بنحـو 3و  بذي يدفـُع  بناَس 
إىل أن يرجعـو  إىل أنفسـهم فيصححـو  أخطاء3م 
ـنو  من أوضاعهم،  ويكتشـفو  أخطاء3م، ويَُحسِّ
ترصفاتهـم،  ويُْحسـنو   خططهـم،  ويُْحسـنو  
ويظلـون د ئًما، د ئًما مرتلطـني بابله مهما بلغا 
قوتهـم، مهما بلـغ عدد3م، يظـل  رتلاطهم بابله 
قويًـا،  رتلاطهم بابله و3م مائـة أبف كارتلاطهم 
بابلـه يو7 كانو  ثالث مائة شـخص، أو أقل.. متى 

ما  نفصل  بناس عن  بله، ورأو  أنفسـهم وكأنهم 
يف حابـة ال يحتاجـون معهـا إىل تأييـد مـن  بلـه 
سيرضبون، سيرضبون.. ]بن نهز7  بيو7 من قلة[ 

3ي  بتي رضبا  ملسلمني يف حنني.
ويف يـو7 أحـد ما  بـذي رضبهم؟ 3ـو  بعصيان 
بلرسو3 )صلو ت  بله عليه وعىل آبه(، عندما عى 
 بلعض وسـكا  بلاقون فـكأن معصيته 3ي تعر 
أو أنها تحظـى برضاء  آلخرين، أي بم يسـتنكرو  
مـا حدث من أوبئك عندما تخلفو  عن  بحفاظ عىل 
 ملوقع  بذي أكد عليهم  برسـو3 )صلو ت  بله عليه 
وعـىل آبـه( أن يظلو  فيه وال يرحـو  منه، فحصل 
أن رُضبو  رضبة شـديدة، و3زمو  3زيمة منكرة، 
بعـد أن كانو  يف بد ية  ملعركـة كما قا3  بله عنهم: 
ـونَُهْم{ يعني قتل 3كذ ، وكأنه قتل بسهوبة  }تَُحسُّ

ـونَُهْم  ورسيـع }َوَبَقْد َصَدَقُكـُم  بلَُّه َوْعَدُه إِذْ تَُحسُّ
ِبِإذِْنِه َحتَّى إِذَ  َفِشـْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم يِف  أْلَْمِر َوَعَصيْتُْم{ 
)آ3 عمـر ن: مـن  آليـة252( حصـل مـا حصـل 
فحصلا 3زيمة، وحصل قتىل، وقتل نحو سـلعني 

شخًصا.
 إليمـان..  إليمـان بابله سـلحانه وتعـاىل  بذي 
يعنـي يف ما يمثل من  بتجـاء بابله يف كل  بظروف، 
ثم إيمان بأ3مية  السـتمر رية عىل أسـلاب  بنرص 
3ـي جزء من  إليمان بابله.. وأنا إذ  بم تلتز7 فقد 
يحصل عليك مصيلة ثم تحمل  بله  ملسـؤوبية، ثم 
تيسء ظنك بابله، وتكون أنا يف  بو قع  بذي جنيا 
ـا أََصابَتُْكـْم ُمِصيلٌَة  عىل نفسـك من  بلد ية }أََوَبمَّ
َقـْد أََصلْتُـْم ِمثَْليَْها ُقْلتُـْم أَنَّى 3َذَ  ُقْل 3ُـَو ِمْن ِعنِْد 

أَنُْفِسُكْم{ )آ3 عمر ن: من  آلية 265(.

يأمرنا: قاوموهم، جاهدوهم، قاتلوهم، ويقول: أنا سأقف معكم، أؤيدكم، أنصركم، 
سأكف أيديهم عنكم، سأمأل قلوبهم رعباً.. ألم يذكر اهلل كل ذلك يف القرآن؟

برنامج رجال اهلل: معنى التسبيح

نوا من أوضاعهم اإليمان هو الذي يدفع الناس إىل أن يرجعوا إىل أنفسهم فيصححوا أخطاءهم وُيَحسِّ
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 : فلسطين المحتلة
أصيـب عـدٌد مـن  بفلسـطينيني، عـرص أمـس 
قـو ت  الحتـال3  إلرس ئيـي  باعتـد ء   بجمعـة، 
بابرصـاص و بقنابـل  بغازيـة، عـىل  ملشـاركني يف 
 بجمعة  بخامسة عرشة من مسرة  بعودة  بكرى.

فقـد  فلسـطينية،  إعالميـة  مصـادر  وحسـب 
أصيـب عدد مـن  ملو طنـني يف  سـتهد فات ملارشة 
بالحتـال3 عىل  ملشـاركني يف فعابيات  ملسـرة رشَق 
 بقطـاع، مضيفـًة أنه فـور بدء تو فـد  ملو طنني إىل 
 ملخيمـات، رشعـا قـو ُت  الحتال3 بإطـالق قنابل 
 بغاز و برصاص  بحي صوبهم، فيما رشع  بشـلان 
بإشـعا3  إلطار ت  ملطاطيـة بحجب رؤيـة  بجنود 

 إلرس ئيليني.
وكانـا  بهيئة  بوطنية ملخيمات مسـرة  بعودة 
وكـرس  بحصـار، قد دعـا يف بيـاٍن بها، بلتحشـيد 
وبلمشـاركة  بو سـعة يف  بفعابيـات و بخـروج من 
جميـع قـرى ومـدن ومخيمـات قطـاع غـزة نحو 

مخيمات  بعودة رشق  بقطاع.
ويف ذ ت  بسياق،  عتقلا قو ت  بعدو  بصهيوني، 
أمس  بجمعة، شابني فلسطينيني من مدينة  بقدس 
 ملحتلة، فيما تم إبعاُد شاب ثابث عن  بخان  ألحمر، 
بابتز مـن مـع  سـتعد د ت ألد ء صـالة  بجمعـة يف 

 بخان تضامناً مع سكانه.
وبحسب مو قع  خلارية فلسطينية، فقد  عتقلا 
قو ت  بعدو  بشاب أمجد شفيق عليد، خال3  قتحا7 
قرية  بعيسـوية وسـط مدينة  بقدس  ملحتلة، كما 
 عتقلا  بشـاب عيـىس متعب من  بقـدس  بقديمة 

بعد  العتد ء عليه بابرضب  ملرح.
كما أفرجا سـلطات  بعدو، بيلة أمس  ألو3، عن 
عضو  بلجنـة  بتنظيمية بحركـة فتح نارص جعفر 
بـرشط  إلبعاد عن منطقة  بخان  ألحمر ملدة شـهر 

و بتوقيع عىل كفابة مابية قيمتها 5 آالف شيقل.
من جانـب آخر، أصدر مكتب تنسـيق  بشـؤون 
 النسانية  بتابع بألمم  ملتحدة »أوتشا« تقرير ً غطى 
 النتهـاكات  بصهيونية بحق  بفلسـطينيني من ش2 

يونيو وحتى 2 يوبيو.
وبحسـب تقريـر حمايـة  ملدنيـني  بصـادر عن 
»أوتشـا« فقد  ستشهد سـتة مو طنني فلسطينيني 
بينهـم ثالثـة أطفـا3، وأصيـب نحـو   7 مو طن 
آخريـن، يف وقا كثّفـا فيه سـلطات  الحتال3 عىل 
عني فلسطينيني  مدى  أليا7  ألخرة عملياتها يف تجمُّ
متجاوريـن يقعان عىل جلا3 رشقّي  بقدس  ملحتلة، 

ويتعرضان بخطر  برحيل  بقرسي.
وخال3  بفرة  بتي يغطيها  بتقرير، شـّن طر ن 
 الحتـال3 ما ال يقل عـن 23 غارة جويـة عىل قطاع 

غزة، ما أدى إلصابة خمسة مو طنني بجروح.
وفيمـا ال يقـل عـن و2 حادثـة غـر مرتلطـة 
باملظا3ر ت، أطلقـا قو ُت  الحتال3  بنار يف  ملناطق 
 ملقيـد  بوصـو3 إبيهـا باتجـاه  ألر يض و بلحـر يف 
قطاع غـزة، ما أّدى إلصابة مو طـن بجروح وإبعاد 
 ملز رعـني وصيـادي  ألسـماك. ويف حادثتني، نفذت 
قو ت  الحتال3 عمليات تجريف وحفر قرب  بسـياج 
 بحـدودي رشق غـزة َويف بلدة  بقـر رة يف محافظة 

خان يونس، جنوب  بقطاع.
ويف  بضفـة  بغربيـة، أصابا قـو ُت  الحتال3 6  
مو طناً، بينهم ستة أطفا3 عىل  ألقل، بجروح خال3 

مسـر ت سلمية، بينما  عتقلا قو ُت  الحتال3 وش2 
مو طناً، بينهم 25 طفاًل عىل  ألقل وسجلا محافظة 
 بقدس  بعدد  ألكر من  العتقاالت بـ«ش3« معتقال.

و3دمـا سـلطاُت  الحتـال3 26 ملنـى يملكـه 
فلسطينيون بحجة عد7  بحصو3 عىل  برخيص، ما 
أّدى بتهجر عرشة أشـخاص وإبحاق  برضر بسـلل 
عيـش أكثر مـن  26 آخريـن وتقع جميـع  مللاني 
 ملستهدفة، باستثناء و حد منها، يف  بقدس  برشقية 

 ملحتلة.
وبذبك، يرتفُع عدُد  مللاني  بتي 3ُدما يف 3ذه 
 ملنطقـة إىل 2ش ملنـى منذ مطلع  بعـا7 و2 2، 
و3ـو أعـىل بقليل مـن  بعـدد  ملسـجل يف نفس 
 بفرة مـن  بعا7 27 2، كما صـودر ملنى آخر 
يف  ملنطقة يف تجمـع أ7 فغرة  برعوي،  بذي يقع 

جنوب  بخليل.
وسـّجل مكتـب  ألمم  ملتحدة بتنسـيق  بشـؤون 
 إلنسـانية، منذ مطلـع  بعـا7 و2 2،  قتالع 4,175 
شـجرة عىل يد  ملسـتوطنني أو حرقهـا أو تخريلها، 
و3ـو مـا يمثـل زيـادة تللـغ و3 و3 3 يف  ملائة، يف 
 ملتوسـط  بشـهري، باملقارنة مـع  بعاميني 27 2 

و26 2.

 إصابة عدد من الفلسطينيني يف القطاع واعتقال شابني يف القدس 
املحتلة ضمن جمعة مسريات العودة الكربى

الرياض وأبوظبي تسعيان لشراء بيت مالصق للحرم القدسي وتتجهان الفتتاح مقر بالقدس املحتلة

اجتماع فيينا السداسي يقر أحقية  أوتشا تسجل استشهاد وجرح 700 فلسطيني واعتقال 200 آخرين وهدم 91 منزاًل واقتالع 4,175 شجرة زيتون
إيران يف تصدير النفط ويتيح 

املجال للحفاظ على االّتفاق النووي
 : متابعات

عة عىل  التّفـاق  بنووي  إلير ني باسـتثناء  قابـا  بـدو3ُ  ملوقِّ
أمريكا خـال3  جتماع فيينا، أمس  بجمعة، إنهـا تؤيد حق إير ن 
يف تصديـر  بنفـط و بغاز رغـم تهديد  بعقوبـات  المركية عقب 

 نسحاب تر مب من  التّفاق.
وذكـرت ثالث دو3  وروبية، إضافة  ىل روسـيا و بصني يف بيان 
مشـرك مع إير ن أنها ال تز 3 ملتزمة  بعالقـات  القتصادية مع 
طهر ن بما يف ذبك “ سـتمر ر صادر ت إيـر ن من  بنفط و بغاز” 

وغر3ا من منتجات  بطاقة.
وتضمـن  بلياُن  بختامي  بصادر عن  الجتماع عدد ً من  بلنود 
 بهادفـة بحماية  التّفاق وتعويض طهر ن عن  بخسـائر  ملرتلة 

عىل  نسحاب  بواليات  ملتحدة منه، وأ3مها:
 مو صلة توريد ت  بنفط و ملنتجات  بنفطية و بلروكيميائيات 

و بغاز من إير ن.
 حمايـة مصابح  بـرشكات  ملسـتثمرة يف إير ن مـن  بتلعات 

 بناجمة عن  بعقوبات  ألمريكية، ال سيما  بثانوية.
 دعـم وتعزيـز  بعالقـات  القتصاديـة -  بتجاريـة مـع إير ن 

وتوسيع نطاقها.
 بحفاظ عىل  بقنو ت  ملابية  بفعابة مع إير ن ودعمها.

 بعمـل مع  بـرشكاء  بدوبيني إلنشـاء آبيات بحمايـة  برو بط 
 القتصادية مع إير ن.

دعـم عملية تحديث مفاعل »آر ك« وتحويل منشـأة »فوردو« 
إىل مركز نووي وفيزيائي وتكنوبوجي.

تحل بريطانيا محل  بواليات  ملتحدة بصفة  برئيس  ملشارك يف 
فريق عمل بتحديث مفاعل »آر ك« بألبحاث.

تحديـث واليـُة بنـك  السـتثمار  ألوروبـي من أجـل مو صلة 
 إلقـر ض  بخارجـي إليـر ن  بتفافـاً عـىل  بعقوبـات  ألمريكية 

 بسارية.
 سـتمر ر  بتعاون مع إير ن يف مجا3  ملو صالت يف  بر و بلحر 

و بجو.

الجيش السوري يستعيد 
السيطرة على معرب نصيب 

الحدودي مع األردن 
 : وكاالت

تمّكن  بجيُش  بسـوري من فرض سيطرته  بكاملة عىل معر 
نصيب مع  ألردن، عقب توقيـع  تّفاق بني  بحكومة و بجماعات 

 ملسلحة يف جنوب  بلالد.
وتأتـي 3ذه  بسـيطرة بعـد أن تحرك رتل عسـكري كلر ضم 

مئات  بعسكريني نحو معر نصيب، الستعادته.
ويأتي  بتحرك عقب  بتوصل إىل  تّفاق بني  بفصائل  ملسلحة يف 
جنوب سـوريا، و بحكومة بضمانات روسية، حو3  بلدء بتسليم 

 بجماعات  ملسلحة أسلحتها  بثقيلة يف ريف درعا  بسورية.
من جانب آخر، أفادت وكابة »رويرز« عن قيادي يف  بحكومة 
 بسـورية بأن جيش  الحتال3  إلرس ئيي قصف موقعاً عسـكرياً 

بلجيش  بسوري يف قرية يف  بقنيطرة دون سقوط ضحايا.
ومن جهته أعلن جيش  الحتال3  إلرس ئيي، أمس  بجمعة، أنه 
قصف موقعاً عسكرياً سورياً، زعم إنه أطلقا منه قذيفة 3اون 

سقطا د خل  ملنطقة  بعازبة.

استشهاد 8 أشخاص عراقيني من 
عائلة واحدة شرق بعقوبة

 : متابعات
 ستشـهد ثمانية أشـخاص من عائلة و حدة بعد توقيفهم 
بنقطـة بإلر3ابيـني رشق بعقوبـة مركـز محافظـة دياىل يف 

 بعر ق.
وذكر مصدر أمني عر قي بوسائل إعال7 عر قية أن و أشخاص 
قتلـو  من عائلـة و حدة و3م من قليلة شـمر، بعـد توقيفهم يف 
نقطـة أقامهـا إر3ابيون عـىل  بطريق  بسـياحي جنـوب بهرز 

»طريق بغد د  بقديم«.

 : متابعات
عـن  إعالميـٌة  مصـادُر  كشـفا 
مسـاعي  بريـاض وأبو ظلـي برش ء 
بيـا مالصق بلحـر7  بقديس  برشيف 
من أجل مناكفة  ألردن و بضغط عليه 
يف مـا يتعلـق بوصايته عـىل  ألوقاف 

 إلسالمية يف  ملدينة  ملقدسة.
وأكـدت مصادر مقدسـية خاصة، 
أن أبـو ظلي  شـرت منـزالً مالصقاً 
بلمسجد  ألقى من أجل  فتتاح مقر 
سـعودي إمار تـي، ملتابعـة  بنشـاط 
 إلمار تي  بسعودي يف  بقدس  ملحتلة، 
حيـث أن  بهدَف من إيجـاد 3ذ   ملقر، 
يأتـي من أجـل  بقيا7 بنشـاط ودور 
مو زي بدور د ئرة  ألوقات  إلسـالمية 
يف  بقدس، و بتي تتلع بوز رة  ألوقاف 

 ألردنية.
عـد7  فّضلـا   ملصـادُر  بتـي 
أن  أكـدت  عـن  سـمها،   بكشـف 
“ بتو جـد  بسـعودي  إلمار تـي، 
 بـذي يجـري محاوبـة تدشـينه يف 
يأتـي كخطـوة   بقـدس  ملحتلـة، 
ونقطة متقدمة بدور3ما يف  ملسجد 
 ألقـى، كـدور منافـس بلوصاية 
 ألردنيـة  بهاشـمية عـىل  ملسـجد 
 ألقى وكافة  ألوقاف  إلسـالمية 

يف مدينة  بقدس  ملحتلة”.
وتعمل “ بسـعودية و إلمار ت عىل 
محاوبة تركيع  بنظا7  ألردني، بتمرير 
صفقة  بقرن بما يخص  بوصاية عىل 
 ألقى”، وفق  ملصادر،  بتي بفتا إىل 
أن  سـتئناف  برياض دفع  ملساعد ت 
خلفيـة  عـىل  جـاء  بـألردن،   ملابيـة 

 بخشـية من “ بتقارب  بذي جرى بني 
عمان وأنقرة من جهة، و بخشـية من 
حدوث ربيـع عربي جديـد خارج عن 

 بسيطرة يف  ألردن”، وفق تعلر3م.
نائـب  كمـا3  بخطيـب،   بشـيخ 
رئيس  بحركة  إلسـالمية يف فلسطني 
 ملحتلة عا7 و3ش2، سلق أن كشف عن 
محاوبة رجل أعمـا3 إمار تي “مقرب 
جـد ً” مـن ويل عهد أبو ظلـي، محمد 
بـن ز يد، رش ء بيـا يف  بللدة  بقديمة 
بابقـدس  ملحتلة يقع بجو ر  ملسـجد 
 ألقى  مللارك، مليناً أن رجل  ألعما3 
 إلمار تـي، “عـرض عىل أحد سـكان 
 بقـدس مللـغ 5 ماليـني دوالر برش ء 
بيا مالصق بلمسجد  ألقى، وعندما 
رفض وصل  ملللـغ إىل عرشين مليون 

دوالر بذ ت  بليا”.

وكانا صحيفة “معاريف”، بفتا 
إىل أن  بثالثـي  ألمريكـي “وجيسـون 
وديفيـد  كوشـنر  جـارد  غرينللـا، 
يديـرون  ملفاوضـات  فريدمـان”، 
عىل مدينـة  بقدس  ملحتلـة ضمن ما 
بـات يعرف بــ ”صفقة  بقـرن”، كـ 

”سمارسة عقار ت”.
 I23“ ويف ذ ت  بسياق كشفا قناة
نيوز”  بعرية عن زيارة وفد عسكري 
إمار تي برفقة مسؤو3 أمريكي رفيع 

إىل “إرس ئيل” مؤخر ً.
ونقلـا  بقناة عـن مصدر خليجي 
قوبـه: “إن وفـد ً مـن سـالح  بجـو 
 إلمار تي ز ر إرس ئيل من أجل  الطالع 
عىل قدر ت أحدث  ملقاتالت  ألمريكية 
“ ف 5 ”  ملوجـودة بدى سـالح  بجو 

 إلرس ئيي.

الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق بالسجن 10 سنوات
 : متابعات

يف  بابفسـاد  مختصـٌة  محكمـة  أصـدرت 
باكسـتان حكماً قىض بسجن رئيس  بحكومة 

 بسابق نو ز رشيف  2 أعو 7.
وذكرت تقاريُر أن صدور  بحكم قلل أسابيع 
من  النتخابات  بترشيعية يف 3ذ   بللد، سيعزز 
ـهـا إىل  بجيـش  بلاكسـتاني   نتقـاد ٍت ُوجِّ

بأنـه يتو طأ مع  بسـلطة  بقضائية ملنع حزب 

رشيف من  بوصو3 إىل والية أخرى.

وتقو3 وثيقة  التها7 إن نو ز رشيف و بنته 

ونجليه وصهره  شرو  عقار ت يف بندن بأمو 3 

حكوميـة، يف و حدة من ثـالث فر ت توىل فيها 

رشيـف رئاسـة  بـوزر ء تسـعينيات  بقـرن 

 ملايض. يف حـني تنفي  ألرسة جميَع  التهامات 

 ملنسوبة إبيها.
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قادمون في العام الرابع مبنظوماتنا الصاروخية التي تخترق كل وس���ائل احلماية 
للعدو وبطائراتنا املسّيرة التي تصل إلى مدى بعيد وبتفعيل غير مسبوق ملؤسساتنا 

العسكرية.

كلمة أخيرة

الطران املسّر يقصف مركز عمليات 
الغزاة يف الربيقة.. الغزاة ليسوا يف مأمن

علي الدرواني
 

ارتفعت وتريُة عمليات سلاح 
الجلو املسلريرَّ للجيلش واللجلان 
جديلد  ويف  مؤخلراً  الشلعبية 
طائلرات  قصفلت  عملياتهلا، 
الجلو  لسلاح  التابعلة  قاصلف 
املسريرَّ مقر قيادة تحالف العدوان 
السلعودي األمريكلي بمعسلكر 
الربيقلة يف مدينلة علدن املحتلة 
جنلوب البلاد بعدة غلارات، بعد 
عمليلات رصلد دقيقلة؛ لتؤّكلد 
هلذه العمليلة على قلدرة وحدة 
السلاح املسلريرَّ لتطوير قدراتها وخرباتها ومباغتتها للعدو يف 

أماكن ال يتوقعها. 
والافلُت هذه املرة هو اختيار الهدف، فهو هدف دسلم بكل 
ما تعنيله الكلمة من معنًى، نحن نتحدث هلذه املرة عن غرفة 
عمليلات الغزو واالحتال، والتي يفلرض أن يتواجد فيها كبار 

الضباط والقادة لدول تحالف العدوان السعودي واإلماراتي 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صري  بدرو ني

البقية ص 9

رسالة ألبطال الساحل
 

د. أشرف الكبسي
 

إىل رجالنا يف الساحل.. 
هلا أنتلم هنلاك، تلتحفلون 
سماَء الله وتفرشون أرضاً هي 
مسلاحُة اللَرف املتبقيلة عى 

امتداد البحر.. 
ال مناصَب لكم، وال أسلماء.. 
ال حقائلَب وال نياشلن بطوللة 
تلمع عى نحيل الصدور املمتلئة 

شمساً وتضحية.. 
أنتم بسطاء كأنفاس الفجر، 
ال تقوللون الكثري، وال صفحات 

فيسبوك لكم.. لكنكم وحدكم من يرق هكذا من الغرب!
تقاطرتلم إىل هناك كموج البحر، شلباباً، كهلوالً، صغاراً، 
كبلاراً.. وهلا أنتم ِبْسلم الله تعلملون القمَر كيف يكلوُن املدُّ 

والجزر!
كيف تجمعون قليل البسلاطة وكثري العظمة يف ذات القلب 

والقالب؟! كيف تحفرون خندقا لتصعدوا به إىل كنف 
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َمْحَسِن امَساِحِل امَغربي وقد بَاِت َمشَرق
ِل��ل��َم��َع��اِن��ي ال���ذي م��ا َس��ابَ��َق��ت��ه��ا َم��َع��اِن��ي

ق وام��ُص��َور ِذي ِت��ِع��لِّ��م ف��ي َج��نَ��اِح امِل��َط��وَّ
أَغ��اااِن��ي ِينثُر  ام��َص��وِت  ِوَش���لِّ  ى،  ِتنَشَّ ال 

ِيعَشق َح��ي��ِث  اَل  الَقلِب  ِي��ِش��دِّ  َمعنَى  ُك��لِّ 
َشَجاِني َشَجاها  َما  اللي  أَرَضنَا  ُذَرى  ِمن 

ك ِب��ال��نَّ��َغ��م، ال ِت��َرق��َرق ُك���لِّ ُص����َورة ِت��ِح��رِّ
َم��ا ِي��َدلِّ��ي ُق��ُط��وِف املَ��ج��ِد بَ��ِن ام��َدَواِن��ي

��ق ��ُم��وِخ املُ��َح��قِّ ة.. ِوال��شُّ ال���ِف���َدا.. ِواملُ������ُروَّ
َف��اِن��ي َغ��ي��ِر  ُحسنَها  ِت��َج��لَّ��ى  ِذي  ِوال��ِق��َي��م 

ِفي َمَحاِجي احِلَجا ِواجُلوِد، ما ِجيِد ِتشَهق
املََغاِني َش��َذاَه��ا  ِم��ن  ِوَف��اَح��ت  االَّ  ُروَح���ِه، 

ُمطلَق ِب��ِإق��َداِم  أق��َداَم��ه،  األرِض  ���ِت  َرسَّ
األََم��اِن��ي َض��لَّ��لَ��ت��ِه  َم��ن  ِتحِتها  ِوان���َدَح���ق 

احَلق ُكلِِّه  َغَدت  امَغرِبي  امَساِحِل  ُمهَجِة 
ِض��دِّ ُك��لِّ ال��َب��َواِط��ل، ِم��ن َق��َواِص��ي ِوَداِن���ي

ق ِتنَشَّ أو  استََقى،  َمَساِقيَها  ِفي  َمن  بَخِت 
َقاِني! َوع��ِر..  َسهلَها  تََهاِيم،  نََساِيم  ِمن 

ِيغَرق ال��َب��رِّ  ِب��َه��ا  ��اَخ��ة،  َش��مَّ الَبحِر  َجبهِة 
ِف��ي��ِه َم��ن َج���اِه ِي��ت��َس��لَّ��ق بَ��َح��ب��ِل ال��َع��َواِن��ي

��ر ِب����َواِه����م ِت��َع��لَّ��ق ُك�����لِّ ُم���ح���تَ���لِّ ِم��ت��َخ��فِّ

َواِن���ي.. ُك��لِّ  َونَ��ى  َف��اَق��ت  ِذي  باألَضاِليِل 
َساِحِل امَغرِب َشاِهد َعدِل، ِله ثَغِر ِينُطق

ِب��احَل��ِق��ي��َق��ة؛ واَل ِي��ع��ِدل ِب��َه��ا َش���يِّ ثَ��اِن��ي
يُزَهق َفسِل  َكم  ِفيِه؛  ِوَضاَعت  َكتَاِيب  َكم 

ُدَخ��اِن ِكنِّه  َض��اِع  ِبه،  الْتََصْق  ِذي  ِبالِكَرى 
ق ِت��َرزَّ َخ��اِزي  َجنِب  َغ���اِزي،  ِفيِه  ِوان��َدَف��ن 

َواِني السَّ َسيِر  ِفيِه  َساِير  النَّاِس،  َدِم  ِمن 
ِل��ه َم��ث��َوى، ِوَم����أَوى ِتَغلَّق َواص��َب��ِح ال��َع��اِر 

َعاني الَفقَر  ِبه  ر  َغ��رَّ أَو   ، احَل��قِّ َع��ى  ادَّ اَل 
بَاِت أبلَق.. يَا اهِل الِعزِّ ِذي  َحوِه ِفي َحوِه 

َماِن؟! ة وِخزِي الزَّ َكيِف ِيصِبح َعلَى اخِلسَّ
���ق ���َص الله َم��ن ِي��رَخ��ص؛ ِوَغ��لَّ��ى ِوَوفَّ َرخَّ

ُك���لِّ َغ��اِل��ي ِب��نَ��ف��َس��ه، َرغ���ِم َج���دِب املَ��َك��اِن
أَخ��َرق َغيِر  اخَل��نَ��ا(،  نَهَياِن  )آِل  ِتِبع  َم��ا 

ِوَجاِني َخاِين  َغيِر  اخِلَيانَة(،  )ُسُعوِد  أو 
َمن ُصُرف اَلجلُُهم ِفي َموِطنَه، َماِت أَحَمق

ال��َه��َواِن! ِوِدرِع  َصرَفتُهم؛  ِتهناِه  ِف���دِو.. 
ق ِتَفرَّ ِوَقلِبي  امَغرِبي!  امَساِحِل  َجبَهِة 

بَ��ِن أط��َراَف��ه��ا، ِم��ن َح��ي��ِث ِخ��لِّ��ي َدَع��اِن��ي
َك��وِن��ي ُمَوثَّق ِواس��تَ��َج��ابَ��ت ُش��ُج��وِن��ي، يَ��وِم 

ِلَساِني. ِوأَرَس��ل  َمحبُوِبي..  الَيدِّ  أمَسِك 

* صنعاء، 3 يونيو2018.

اَخة جبهة البحر َشمَّ


