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تطورنا الدفاعي متواصل.. وثباتنا مستمر.. ونحن نواجه أحدث التقنيات األمريكية
ف��������������ي خ������������ط������������اب ل��������������ه ح�������������������ول آخ�������������������ر امل�����������س�����������ت�����������ج�����������دات ال����������س����������ي����������د ال�����������ق�����������ائ�����������د ي������������ؤك������������د :

< حضوٌر مشرٌف في اجلبهات 
من مختلف املذاهب واملكونات 

السياسية واالجتماعية وندعو لرفد 
اجلبهات وفتح باب التجنيد

< املنشآت النفطية السعودية حتت مرمى 
صواريخنا واإلمارات لم تعد بلدًا آمنًا

< التحشيد إلى اجلبهات أولوية 
في هذه املرحلة

< الصمود األسطوري للشعب اليمني 
أسهم إسهامًا كبيرًا في تراجع املد 
التكفيري والهزائم الكبيرة التي حلقت 
بقوى العمالة في سوريا والعراق

< سنقدم على ما لم نقدم عليه من قبل عند أي استهداف مليناء احلديدة .. و وحدة اجلبهة الداخلية من أهم عوامل تعزيز الصمود اليمني

مي���ن ال���ع���زة وال����ف����داء .. ب��ل��د ال���ك���رام���ة واإلب�����اء 
الثورة لواء .. والتحرر نداء .. واال�شتقالل و�شية ال�شهداء 
ش����ع����ب����ن����ا ال����ي����م����ن����ي ال�����ث�����ائ�����ر ال����ع����ظ����ي����م .. ق�������دم�������ًا ع�����ل�����ى خ�������ط امل�����واج�����ه�����ة 

ال مهادنة وال مداهنة .. جميعًا إلى العاصمة صنعاء 
إح������ي������اء ل������ذك������رى ال�������ث�������ورة ال���س���ب���ت���م���ب���ري���ة ال����ع����ظ����م����ى  21 س��ب��ت��م��ب��ر

ال�������������زم�������������ان:  ص��������ب��������اح اخل�������������������م�������������������ي�������������������س               امل���������ك���������ان : م���������ي���������دان ال����س����ب����ع����ن

ح��������ِي��������ٌط}  ُه م����������������ِن َوَراِئ�������ِه����������ں ُمّ {َوالَلّ
 عمليات هجومية كاسحة وأبطال اجليش واللجان الشعبية يقتحمون العشرات من املواقع في نهم ومأرب وتعز وخسائر قاسية للعدو ومرتزقته

مع��رك�������������ة الق��رن احل�ادي والعش���������������ري�������������������������ن .. 
ال�����ت�����ف�����اع�����ل  وم�������ن�������ط�������ق   .. األس�������������ط�������������وري  ب�����ط�����ل�����ه�����ا  ال�������ي�������م�������ن   
ال���ع���س���ك���ري واالس����ت����رات����ي����ج����ي ي����ح����دد ال���ن���ت���ي���ج���ة احل���ت���م���ي���ة..
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�سللرت عللدد مللن قبائللل اليمنيللة خللال االيام 
املا�سية العديد من القوافللل الغذائية واملالية اإلى 
عدد مللن اجلبهات، وقللد تزامن مع ذلللك مناورات 
ع�سكريللة خلريجي الللدورات الع�سكرية ، واقيمت 
عدد من الوقفات امل�سلحة للقبائل اليمنية والعديد 
مللن الفعاليللات املتنوعللة ، والتللي �سنتطللرق اإلللى 

بع�ض منها .
تسيير القوافل 

�سريت قبائل بني اخلياط بالطويلة يف املحويت 
قافلة مللن االأغنام واملواد الغذائيللة للمجاهدين يف 
ثغللور الوطن تعبرًا عن ح�ض امل�سوؤولية الوطنية 

العالية التي يتمتع بها اأبناء اليمن.
القافلة حملت عنللوان "قافلة الوالء لاإمام علي 
عليلله ال�سللام" وقللد �سرها كبللار م�سائللخ وعقال 
القبيلللة، مللع عدد من رجللال القبيلللة للمرابطة مع 
اأبطللال اجلي�للض واللجللان ال�سعبيللة يف اجلبهللات، 
موؤكديللن علللى اأن الت�سعيللد الللذي تقللوم به قوى 
العدوان ال�سعودي االأمريكي ال ميكن مواجهته اإال 
بت�سعيد مماثل معاهدين ال�سيد عبدامللك بدرالدين 
احلوثللي على اأن يكونللوا حا�سرين لتلبية ندائه يف 

كل اجلبهات و ال�سعد.
جنللوب  اجلراحللي  مديريللة  ابنللاء  قللدم  كمللا 
احلديللدة قافلة غذائية مطلقني عليهللا ا�سم "قافلة 
الوالء الأبطال اجلي�ض واللجان ال�سعبية املرابطني 
يف املخللا"، موؤكدين يف وقفللة نظموها اأن الدفاع عن 
االأر�للض يف وجه العدوان هو م�سوؤولية على جميع 
اأبنللاء الوطن وم�سددين اأنهم لن يتوانوا عن تقدمي 

�ستى اأنواع الدعم ملجاهدي اجلبهات.

اإلللى ذلك قللدم ابناء مديرية بنللي ح�سي�ض قافلة 
غذائية مكونة من فاكهة العنب دعماً لرجال اجلي�ض 
واللجللان ال�سعبيللة يف اجلبهات ..ويوؤكللدون على 
اخراج قافلة كربى يف �سباحية يوم ٢١ �سبتمرب يف 

الفعالية التي �ستقام يف ميدان ال�سبعني . 

مناورة عسكرية خلريجي دورة الوالء 
لإلمام علي عليه السالم

نفللذ خريجللو دورة الللوالء لاإمللام علللي عليلله 
ال�سللام عر�سا ع�سكريا ومناورة بالر�سا�ض احلي 
اأظهرت دقة وقدرات اخلريجني الفريدة من نوعها.
"الت�سعيللد  �سعللار  حملللت  التللي  املنللاورة 
بالت�سعيد" �سهدت واقعللا عمليا وتخريج ع�سرات 
الدفع الع�سكرية من املقاتلللني املوؤهلني اجلاهزين 

لانطاق اإلى جبهات القتال.
 ويف رم�ساء ال�سم�ض وبعد درا�سة مواقع العدو 
املفرت�سة نفذ املقاتلون عملية اإغارة خاطفة انتهت 

بال�سيطرة على مواقع العدو.
فيمللا نفللذت وحللدة مللن املقاتلني كمينللا حمكما 
قللدرة  نا�سفللة عك�للض  بعبللوة  لدوريللة مفرت�سللة 
املقاتلني على املناورة وال�سيطرة واالن�سحاب من 

امليدان دون وقوع اأي خ�سائر.

وقفات قبلية وفعاليات متنوعة في عدد من احملافظات
نظمللت قبائللل منطقللة الظهرة بقيفللة يف مديرية 
القري�سيللة التابعللة ملحافظة البي�سللاء وقفة اأكدت 
خالها وقوفها مع اأبطال اجلي�ض واللجان ال�سعبية 

يف خمتلف اجلبهات.

موا�سلتهللا  بقيفللة  الظهللرة  قبائللل  واأعلنللت 
العمللاء  كل  طللرد  علللى  واالإ�سللرار  ال�سمللود  يف 
واملرتزقللة من اأر�للض الوطن. واأكللد امل�ساركون يف 
الوقفة دعمهم للجي�للض واللجان وتطهر االأرا�سي 
اليمنيللة مللن كل الغللزاة واملرتزقللة حتللى يتحقق 

الن�سر الكبر الأبناء ال�سعب اليمني.
اإلللى ذلك نظم اأبنللاء مديرية �سعفللان مبحافظة 
�سنعللاء وقفللة قبليللة م�سلحللة اأعلنوا مللن خالها 
العللدوان  ملواجهللة  العللام  ونفرهللم  ت�سعيدهللم 
االأمريكي ال�سعودي..واأكد اأبنللاء مديرية �سفعان 
علللى �سللرورة توحيللد ال�سللف الداخلللي وتعزيز 
اجلبهللة الداخليللة ملواجهة املوؤامللرات التي حتاك 
�سد الوطن..كمللا اأقيم يف مديريللة ال�سعر حمافظة 
اإب حفللل خطابي واإن�سللادي �سمن حملللة التعبئة 
اجلهاديللة العامللة ومبنا�سبللة ذكللرى يللوم والية 
االمام علي بن ابي طالب كرم اهلل وجه..ويف احلفل 
الذي ح�سره مدير عام مديرية ال�سعر األقيت العديد 
من الكلمات التي ت�سمنت �سخ�سية ومناقب االإمام 
علي وقربه مللن الر�سول االعظللم واالأحاديث التي 
رويللت عن مكانة االإمام؛ و�سرحللت الكلمات كيفية 
تويل االمام علي واأعللام الهدى واالهمية والفائدة 
التللي �ستجنيها االمة من العللودة الى تعاليم ديننا 
ونبينا يف تويل االمام علي واعام الهدى من بعده.

يف حللني نظمت حرائر منطقة الر�سعة مبديرية 
احتجاجيللة مبنا�سبللة  وقفللة  بحجللة  املحاب�سللة 
احتفللاًء بذكللرى يللوم الغديللر وتنديللدا بجرائللم 
االإبللادة بحللق م�سلمي بورما..كمللا افتتح حمافظ 
حمافظللة �سعللدة، معر�سللا ت�سكيليللا مللن اإعداد 

اجلانللب الن�سائي مبنطقة العنللد التابعة ملديرية 
عر�للض  الت�سكيلللي  املعر�للض  ب�سعللدة،  �سحللار 
جانباً من احلرف اليدويللة واملهنية، اإ�سافًة اإلى 
جم�سمات لبع�ض القطع الع�سكرية التابعة لق�سم 
الت�سنيللع يف اجلي�ض واللجللان ال�سعبية، اأبدعت 
اأنامللل حرائللر �سعللدة ب�سناعتهللا..يف حني نظم 
م�سائللخ واعيللان واأبنللاء قبائل حمافظللة ال�سالع 
ومديريللة الر�سمة لقللاًء قبلياً مو�سعللاً، ا�ستنكارًا 
خلطللف اأ�سللرة ال�سهيللد م�سعللد اليافعي مللن قبل 

مرتزقة العدوان الغا�سم.
واأعلللن احلا�سرون النكف القبلي والنفر العام 
العللدوان ومرتزقتلله، ورفللد اجلبهللات  ملواجهللة 
باملللال والرجال للت�سدي ملثل هللذه اجلرائم وطرد 

مرتكبيها من اأر�ض الوطن.
كمللا عقللد اجتمللاع مو�سللع يف مديريللة املخللادر 
يف  الراهنللة  امل�ستجللدات  ملناق�سللة  اإب  مبحافظللة 
ال�ساحة اليمنية واال�ستعدادات اجلارية لاحتفال 
بثورتي احلادي والع�سرين وال�ساد�ض والع�سرين 
مللن �سبتمرب.. واأكللد املجتمعون علللى اأن العدوان 
بللات اأعجز من اأن يحقللق �سيئا يف امليللدان، بف�سل 
ا�ستب�سللال اأبطال اجلي�ض واللجللان ال�سعبية ودعم 
كافللة اأبنللاء ال�سعب لهللم، م�سريللن اإلللى اأن كافة 
حماوالت العبللث بال�سلم االأهلللي وا�ستقرار الباد 
�ستبوء بالف�سل بف�سل حكمة القيادة ووعي ال�سعب 
اليمنللي.. يف حللني اأكللد اجتمللاع مبديريللة اأرحللب 
اأهمية وحدة ال�سللف ومتا�سك اجلبهة الداخلية يف 

مواجهة العدوان ال�سعودي االأمريكي.
و�سللدد االجتمللاع الللذي �سللم م�سائللخ واأعيان 
ووجهللاء وتربويللي مناطللق هزم و�سعللب والثلث 
و�ساكللر وبيللت مللران، علللى اأهميللة امل�ساركللة يف 
رفللد  يف  واال�ستمللرار  الثللورة  بذكللرى  االحتفللال 
جبهللات العللزة وال�سرف بالرجللال، وجتهيز قافلة 

غذائية كربى للمرابطني يف اجلبهات.

أخبار محلية

الرئي�للض اأكد لقاء جمع رئي�ض املجل�ض 
ال�سمللاد  �سالللح  االأعلللى  ال�سيا�سللي 
اهلل  الأن�سللار  االإعاميللة  بالقيللادات 
واملوؤمتر ال�سعبي يوم اخلمي�ض على بدء 
مرحلللة جديدة مللن التعللاون والتن�سيق 
والتكامللل وخا�سللة يف االإطللار االإعامي 
الر�سمللي املج�سللد يف اأدائلله وتعامله مع 
ال�سراكللة وموؤ�س�سللات  لللروح  املكونللني 
اإعام املكونللني تقوم على اأ�س�ض احلفاظ 
الكامللل والتللام علللى اجلبهللة الداخليللة 
وتعزيللز ال�سمللود يف اجلبهللات والوفاء 
اليمنللي  ال�سعللب  وت�سحيللات  ل�سللرب 
و�سهدائه االأبللرار وعدم امل�سا�ض بالوعي 
العللام ومللا تكللون مللن وعللي جماهري 

كللان له الف�سل يف ال�سمللود طوال الفرتة 
املا�سية، وبه �سيتم الو�سول اإلى الن�سر 

الذي ي�ستحقه اليمن و�سعبه الكرمي .
وتنللاول اللقللاء اآليات العمللل املتفق 
االإعامللي وخطتلله  عليهللا يف اجلانللب 
احلاليللة القائمللة على العمللل امل�سرتك 
العللدوان  �سللد  املوحللدة  والربامللج 
والتن�سيللق والتكامللل والبنللاء على ما 
حتقللق من قبللل مللن روح خاقة حاول 
العللدوان ت�سويههللا وم�سخهللا اإال اأنلله 
بللاء بالف�سل و�سي�ستمللر يف الف�سل طاملا 
وال�سعللب اليمنللي يحمللل هللذا الوعللي 
التللي  الثابتللة  القيللم  وهللذه  ال�سبللاق 
عجللزت اأمامهللا اأقللوى اإمرباطوريللات 

النف�سيللة  واحلللرب  العاملللي  االإعللام 
املنظمة التي خططت لها ونفذتها كربى 
�سركللات العاقللات العامللة والدعايللة 
املتخ�س�سة و�سرفت عليها ال�سعودية 
واالإمارات مليللارات الدوالرات واآالف 
ال�ساعللات مللن االإفك والكللذب وتزييف 
واالبتللزاز  الذمللم  و�سللراء  احلقائللق 
املللايل وال�سيا�سي لكربيللات املوؤ�س�سات 
االإعاميللة ووكللاالت االأنبللاء التي كان 
اجلميللع يعتقللد مبهنيتهللا اأو حياديتها 
يف الق�سايا االإن�سانية وق�سايا احلقوق 

واحلريات على االأقل.
 وثمللن اللقللاء دور االأ�سللوات احلرة 
والنزيهللة التي مل توؤثر فيهللا االإغراءات 

اأو االبتللزاز والتهديللد وا�ستمرت يف قول 
احلقيقللة والدفللاع عللن ال�سعللب اليمني 
ومظلوميته وف�سح العللدوان ال�سعودي 

االأمريكي على اليمن وحقيقته واأبعاده.
االتفاقللات  اأن  اللقللاء  اأو�سللح  كمللا 
ال�سابقة والتعاطي امل�سوؤول بني قيادتي 
املكونللني مللع التفاعللات االإعامية التي 
خرجللت عللن ال�سيللاق املهنللي والواجب 
املرحلللة  هللذه  يف  واالأخاقللي  الوطنللي 
وقدمت هدايللا جمانية للعدوان وخا�سة 
يف ا�ستهدافلله للجبهللة الداخليللة �سيتللم 
التعامللل معها تنظيميللا وقانونيا �سد كل 
مللن يحللاول اأن حللرف م�سللار املواجهللة 

وطبيعتها واأولوياتها .

الرئيس الصماد: الصماد سيتم التعامل تنظيميًا وقانونيًا مع كل الوسائل اإلعالمية التي حتاول استهداف اجلبهة الداخلية

اأحيللا ال�سعب اليمنللي فعالية مركزية 
يف العا�سمللة �سنعللاء بح�سللور علمائي 
وثقللايف ور�سمي و�سعبللي وا�سع الذكرى 
ال�سنويللة لوفللاة العللامل الربللاين ال�سيللد 
اأمرالديللن  بللن  بدرالديللن  املجاهللد 

احلوثي.
واأ�سللاد امل�ساركللون بالف�سل واجلهود 
التللي بذلهللا العللامل الراحللل يف مواجهة 
الطغللاة،  ومقارعللة  الوهابيللة  االأفكللار 
موؤكدين باأن علللى االأمة اأن تدين للراحل 

الكبر بالف�سل باقتدائهم به.
�سللرورة  علللى  احلا�سللرون  و�سللدد 
ا�ستلهللام فكر ومنطللق ال�سيللد بدرالدين 
مللن اأجللل حتقيللق االنت�سللار الع�سكري 
وال�سيا�سللي يف وجلله كافة اأ�سكللال الظلم 

من موؤامرات وعدوان تدمري.

اإلللى ذلللك اأحيللا اأبنللاء مديرية جمز 
ال�سنويللة  الذكللرى  �سعللدة  �سمللال 
ال�سابعللة لرحيل العامل الربللاين ال�سيد 
بدر الدين اأمر الدين احلوثي باأم�سية 
ا�ستملللت علللى العديللد مللن الفقللرات 

الثقافية.
وتخللللت االأم�سيللة حديللث عللن اأبرز 

حمطات حيللاة ال�سيد بدر الدين احلوثي 
واأخاقلله و�سمائللله ووقوفلله اإلى جانب 
احلق و املظلومللني و مواقفه اخلالدة يف 

وجه اال�ستكبار العاملي.
�سللرورة  علللى  املواقللف  و�سللددت 
الظلللم  مواجهللة  يف  ب�سرتلله  االقتللداء 

ون�سرة امل�ست�سعفني.

إحياء الذكرى السنوية لوفاة العالم الرباني السيد املجاهد 
بدرالدين احلوثي

مناورات عسكرية وتسيير قوافل وفعاليات متنوعة لرفد اجلبهات

�سهللدت مدينة عللدن ا�ستباكللات عنيفة 
بني طريف مرتزقة قللوى الغزو واالحتال 
اأ�سف��رت ع��ن �سق��وط قتل��ى وجرحى من 

املواطنني.
واأفللادت م�سادر حمليللة اأن ا�ستباكات 
م�سلحللة اندلعللت بللني قللوات مللا ي�سمللى 
"احلللزام االأمنللي" واأخللرى ممللا ي�سمى 
"األوية احلماية الرئا�سية" بحي العري�ض 
بخور مك�سر، م�سرًا اأنها ال زالت م�ستمرة 
حتللى اللحظة واأ�سفرت عللن مقتل مواطن 

واإ�سابة اآخر من املدنيني.
ونقللل موقللع "عللدن الغللد" عللن متكن 
انتللزاع  مللن  االأمنللي"  "احلللزام  قللوات 
ال�سيطللرة علللى جولة الرحللاب من قوات 
القطاع ال�سرقي التابعة للحماية الرئا�سية 
يف حللني متكنللت قللوات القطللاع ال�سرقللي 
مللن ال�سيطللرة على طللول اخلللط الرابط 

بني مقللر االأمن املركزي وجولللة الرحاب 
واال�ستيللاء على طقللم واإعطللاب مدرعة 

تابعة للحزام االأمني.
واأو�سح امل�سدر اأن مقاتات االأبات�سي 
عللدة  وق�سفللت  املواجهللات  يف  تدخلللت 
مناطللق يف منطقة العري�للض بخور مك�سر، 
و�سانللدت قللوات احلزام االأمنللي. و�سقط 
املدنيللني  �سفللوف  يف  وجرحللى  قتلللى 
بالق�سف الذي �سنتلله مقاتات االأبات�سي، 

يف منطقة العري�ض.
اإطللار  يف  اال�ستباكللات  هللذه  وتاأتللي 
م�سل�سللل االنفللات االأمنللي الللذي ت�سهده 
مدينة عللدن واملحافظات اجلنوبية يف ظل 
�سيطللرة قوى الغزو واالحتللال وانت�سار 
اجلماعات التكفرية وامللي�سيات امل�سلحة 
التابعة لهللا يف العديد من املناطق جنوب 

اليمن.

احملكمة اجلزائية 
تواصل محاكمة "خلية 

صنعاء" التابعة للعدوان
وا�سلللت املحكمللة اجلزائيللة االبتدائية، 
حماكمللة خليللة العللدوان املتورطللة بتقدمي 
تخريبيللة  عمليللات  وتنفيللذ  اإحداثيللات 
ل�سالللح قوى العدوان ال�سعللودي االأمريكي 

واملعروفة بل "خلية �سنعاء".
الثانيللة  اجلل�سللة  يف  وا�سلللت  املحكمللة 
ا�ستعرا�للض االأدلللة التي تقدمت بهللا النيابة 
العامة وت�سمل اعرتافات املتهمني امل�سورة 
حللول تنفيللذ عمليات تخريبيللة ور�سد لعدد 

من االأهداف قام طران العدوان بق�سفها.
جل�ستهللا  يف  ا�ستمعللت  املحكمللة  وكانللت 
االأولللى لقللرار االتهللام املقللدم مللن النيابللة 
اجلزائيللة حللول االأعمللال التللي قامللت بهللا 
ينتمللي  �سخ�سللا   36 مللن  املكونللة  اخلليللة 

غالبيتهم حلزب االإ�ساح املوايل للعدوان.

عدن في ظل االحتالل تشهد اشتباكات عنيفة 
مبشاركة األباتشي 
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جريحان   ●
جللللراء غللللارة للللطلللران اللللعلللدوان 
منطقة  على  ال�سعودي  االأمللريللكللي 

املحجر مبديرية باقم
ممتلكات  يف  مللاديللة  اأ�للسللرار   ●
لطران  غارة  يف  املواطنني 
الللللعللللدوان ا�للسللتللهللدفللت 
الطريق العام يف منطقة 

بركان مبديرية رازح
للللطلللران  غللللللارة   ●
اللللعلللدوان االأمللريللكللي 
ال�سعودي على منطقة 
امللللاحللليلللط مبللديللريللة 

الظاهر
ممتلكات  يف  مادية  اأ�سرار   ●
العدوان  املواطنني يف غارة لطران 
اآل  منطقة  على  ال�سعودي  االأمريكي 

مقنع مبديرية منبه
● طران العدوان االأمريكي ال�سعودي 
ي�سن غارة ا�ستهدفت مواطنني يف منطقة 

املحجر مبديرية باقم وجرح 3 مواطنني
● 4 غلللارات لللطللران الللعللدوان االأمللريللكللي 
مبديرية  ال�سميد  منطقة  على  ال�سعودي 

�سحار
● غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي 

على منطقة العطفني مبديرية كتاف
● غارتني لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي 

على منطقة اجلعملة مبديرية جمز
● طران العدوان يعاود بغارة ثالثة ا�ستهداف 
يف  ت�سبب  ما  اجلعملة  منطقة  يف  ج�سرالنم�سة 

تدمره ب�سكل كامل
�سعودي  ومدفعي  �ساروخي  ق�سف   ●

ي�ستهدف منطقة الغور مبديرية غمر
االأمريكي  العدوان  لطران  غارتني   ●
املاحيط  منطقة  على  ال�سعودي 

مبديرية الظاهر
● غارتني لطران العدوان االأمريكي 

ال�سعودي على مديرية باقم
● 5 غارات لطران العدوان االأمريكي 
ال�سعودي على منطقتي خليقا والعطفني 

مبديرية كتاف
● ق�سف �ساروخي ومدفعي �سعودي ي�ستهدف 
يف  مادية  واأ�سرار  رازح  مديرية  من  متفرقة  مناطق 

املمتلكات
ا�ستهداف مديريتي منبه و غمر بق�سف �ساروخي   ●

ومدفعي �سعودي
على  مكثف  �سعودي  ومدفعي  �ساروخي  ق�سف   ●
مديرية �سدا ومناطق يف رازح واأ�سرار مادية يف مزارع 

املواطنني
على  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  لطران  غارات   6  ●

مديرية الظاهر 

غللارات   3  ●
لطران العدوان على مديرية �سدا

● غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي على مديرية 
باقم

العدوان  لطران  بغارة  منزل  وتدمر  اإمللراأة  اإ�سابة   ●
االأمريكي ال�سعودي على منطقة حمديدة مبديرية باقم

● ق�سف �ساروخي ومدفعي �سعودي ي�ستهدف منطقتي 
اآل ال�سيخ والبقعة مبديرية منبه

● غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي على منطقة 
مران مبديرية حيدان

على  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  لطران  غارات   5  ●
منطقة الفرع مبديرية كتاف

● طران العدوان االأمريكي ال�سعودي ي�سن غارتني على 
بر ال�سامي يف مديرية كتاف 

● غارة لطران العدوان على مديرية الظاهر
غارات   6 ي�سن  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  طران   ●

على منطقة البقع مبديرية كتاف
مناطق  ي�ستهدف  �سعودي  ومدفعي  �ساروخي  ق�سف   ●

متفرقة من مديرية منبه
على  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  لطران  غارات   5  ●

مديرية الظاهر
على  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  لطران  غارات   3  ●

منطقة الفرع مبديرية كتاف
● ق�سف �ساروخي ومدفعي �سعودي على منطقة الغور 

يف مديرية غمر
املواطنني  ي�ستهدف مزارع  ● ق�سف �ساروخي �سعودي 

مبنطقة طان والنعا�سوة مبديرية حيدان
على  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  لطران  غارات   5  ●

منطقتي املليل واالإمارة مبديرية كتاف
● غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي على مديرية الظاهر
مناطق  ي�ستهدف  �سعودي  ومدفعي  �ساروخي  ق�سف   ●
ممتلكات  يف  مادية  واأ�للسللرار  منبه  مديرية  من  متفرقة 

املواطنني  
● 4 غارات لطران العدوان على مديرية الظاهر 

● 3 غارات لطران العدوان على منطقتي البقع وخليقا 
مبديرية كتاف

على  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  لطران  غارات   4  ●
مديرية باقم 

● غارة لطران العدوان على مديرية الظاهر
على  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  لطران  4غللارات   ●

منطقة خليقا مبديرية كتاف
● طران العدوان االأمريكي ال�سعودي ي�سن 3 غارات على 

�سل�سلة جبال عليب ومنطقة العوا�سي مبديرية كتاف
● ق�سف �ساروخي ومدفعي للعدوان االأمريكي ال�سعودي 

ي�ستهدف منطقتي اآل ال�سيخ و البقعة مبديرية منبه
● غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي على منطقة 

خليقا مبديرية كتاف
●  5 غارات لطران العدوان على طخية مبديرية باقم

● غارة لطران العدوان على مديرية �سداء
ال�سيخ  اآل  ● ق�سف �ساروخي �سعودي ي�ستهدف منطقة 

مبديرية منبه.

جرائم العدوان
مــع ف�ســل العــدوان االأمريكي ال�ســعودي علــى اليمن يف حتقيــق اإجنازات ع�ســكرية، 
توا�ســل عملياتــه ح�ســد ال�سحايــا املدنيــن، يف وقــٍت ترتفــع فيــه اأ�ســوات املنظمــات 

االإن�سانيــة، الدولية واملحلية، بخالف ما كان عليــه الو�سع يف اأول اأيام العدوان، م�سّجلة 
جرائم حــرب وخروقات عدة للقانون الدويل .. فاالإماراُت واأمثالها من الكيانات امل�سابِة 

بكولــرا ال�سهينة، وطاعون االأمركة حتتاج اإلى اأكرث مــن �ساروخ موجه اإليها مبا�سرًة، اإلى 
عقــر دارها اإلى مراب�س املجرمن فيها، ولي�س فقــط اإلى �سفنها املعتدية واملعدية، املتجولة 

يف ميــاه اليمــن حاملًة اأ�سلحَة الدمــار واخلراب، مت�سدقًة اأنها �سفينــُة م�ساعدات، يف وقاحة 
لي�ــس ياأتــي مثلها اإال جــواري وا�سنطــن، و�سفاهٍة لي�س ياأتيهــا اإال عبيُد تل اأبيــب.. فال كانت 

احلــرب حربــا اإذا مل تنزل على مواطــن االأعداء يف ق�سورهم ومدنهم �سيحــاُت املوت، وال كان 
ال�ســالم �سالما ويف هذه االأر�س مثل اأولئك الذين انتفخوا بالنفط حتى تذهَب نفخُتهم ،وت�سلَم 

ال�سعوب من �سرهم و�سرورهم.

مجازر العدوان تهز العالں
ت���دم���ي���ر ل��ل��ب��ن��ى ال���ت���ح���ت���ي���ة و»إب������������ادات ج��م��اع��ي��ة«
> ي�����س�����ت�����م�����ر ال������������ع������������دوان األم��������ري��������ك��������ي ال��������س��������ع��������ودي ف���������ي ت������دم������ي������ر ك���������ل م�������ق�������وم�������ات ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����ں ف���������ي ال����ي����م����ن 

● غارتني لطران العدوان على منطقة املحاقرة 
مبديرية  �سبوة  مع�سكر  على  العدوان  لطران  غارة   ●

�سنحان
نفطية  م�ستقات  حمطة  على  العدوان  لطران  غارة   ●

مبنطقة امل�ساجد مديرية بني مطر
يف  نفط  ناقلة  ا�ستهدفت  التي  الغارة  جراء  �سهداء   5  ●

منطقة امل�ساجد مبديرية بني مطر

على  ال�سعودي  االأمريكي  الللعللدوان  لطران  غللارة   ●
مع�سكر ال�سمع يف مديرية اأرحب

غارات   3 ي�سن  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  طران   ●
على مديرية نهم

على  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  لطران  غارات   8  ●
منطقة االأزرقني يف مديرية همدان

● غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي على منطقة 

�ساع مبديرية همدان
العدوان  لطران  غللارة   ●
على  ال�سعودي  االأمريكي 

مديرية نهم
اللللعلللدوان ١7  ● طلللران 

غارة على مناطق متفرقة يف 
مديرية نهم

ص���ن���ع���اء .. اس���ت���ش���ه���اد 5 م����واط����ن����ن وج��������رح آخ�����ري�����ن ف�����ي غ��������ارة ل����ل����ع����دوان اس���ت���ه���دف���ت م���س���اف���ري���ن غ������رب ص��ن��ع��اء

ت���ع���ز  .. إص����اب����ة ط��ف��ل��ن ج������راء ق���ص���ف امل���رت���زق���ة ل���أح���ي���اء ال��س��ك��ن��ي��ة ب��ت��ع��ز
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة

صعدة.. 
تابعة  طلليللار  دون  مللن  بللطللائللرة  غللارتللني   ●

للعدوان �سرق مع�سكر خالد
● غللارتللني لللطللران اللللعلللدوان االأمللريللكللي 
ال�سعودي على منطقة الهاملي مبديرية موزع
● طران العدوان االأمريكي ال�سعودي ي�سن 

4 غارات �سرق يختل ب املخا
ال�سعودي يلقي  االأمريكي  العدوان  ● طران 
مبديرية  الكمب  منطقة  على  عنقودية  قنابل 

مقبنة 
● 3 غلللارات لللطللران الللعللدوان االأمللريللكللي 

ال�سعودي على مديرية موزع
● غلللارتلللان لللطللران اللللعلللدوان االأمللريللكللي 

ال�سعودي على مديرية موزع
الللعللدوان االأمللريللكللي  لللطللران  ● ١7 غلللارة 

ال�سعودي على منطقة يختل مبديرية املخا
● 9 غلللارات لللطللران الللعللدوان االأمللريللكللي 

على  طيار  بللدون  لطائرة   3 منها  ال�سعودي 
منطقة الهاملي مبديرية موزع

● غلللارتلللان لللطللران اللللعلللدوان االأمللريللكللي 
ال�سعودي على منطقة الهاملي مبديرية موزع

● غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي 
�سرق مع�سكر خالد مبديرية موزع

يق�سف  ال�سعودي  االأمللريللكللي  الللعللدوان   ●
منطقة  على  طيار  بدون  طائرة  من  بغارتني 

الهاملي يف مديرية موزع
● غارة لطران العدوان ا�ستهدفت مرتزقتهم 

و�سقوط قتلى وجرحى يف العمري
يختل  على  الللعللدوان  لطران  غللارات   4  ●

مبديرية املخا
● غارة لطران العدوان جنوب ال�سبكة يف 

مديرية موزع

م����������ح����������اف����������ظ����������ات.. "ال��������ص��������ل��������ي��������ب األح���������������م���������������ر": أك����������ث����������ر م����ن 
ن���������ص���������ف م�������س�������ت�������ش�������ف�������ي�������ات ال���������ي���������م���������ن خ����������������������ارج اخل���������دم���������ة
احلديدة : غارة لطائرة بدون طيار على مدر�سة احليمة خملفا اأ�سرار مادية مبديرية 
التحيتا، كما ا�ستهدف الطران منزل اأحد املواطنني بغارة يف قرية دار ناجي مبديرية 

اخلوخة واأنباء عن اإ�سابات
نهم : طران العدوان االأمريكي ال�سعودي ي�سن 5 غارات على منطقة بني بارق، و8 
غارات على مديرية نهم، فيما دمر طران العدوان م�سجد ومنزل مواطن بل 3 غارات 

على منطقة م�سورة، وغارتان لطران العدوان غرب جبل ال�سلطاء يف مديرية نهم
ال�سرقية ملديرية  االأطراف  ال�سعودي على  االأمريكي  العدوان  : غارة لطران  اجلوف 
جنوب  وغللارة  الغيل،  مديرية  على  وغللارة  املطمة،  مديرية  على  غللارات  و4  املتون، 

ال�سان مبديرية امل�سلوب، وغارة على مديرية املتون، 
وغارة على مديرية املتون، وغارتني على التبة احلمراء 

والعنربة مبديرية املتون
وطللران  ال�سرفة  موقع  على  الللعللدوان  لطران  غللارة   : جنللران 

اأثناء زحف  العدوان ١١ غارة  ال�سواريخ، كما �سن طران  االأبات�سي يلقي عدد من 
املنافقني على �سل�سلة جبال عليب قبالة اخل�سراء، و3 غارات على ال�سرفة، وغارة 

على موقع الطلعة
جيزان : طران االأبات�سي ي�ستهدف منطقة احلثرة بل 4 �سواريخ  �سبوة : طران 

العدوان االأمريكي ال�سعودي ي�سن غارتني على التبة الرملية
ع�سر : غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي على الربوعة

التي  اجلماعية  االإبللادة  وحللرب  العدوان  جرائم  �سياق  يف  املجازر  هذه  وتاأتي 
ينفذها حتالف العدوان الهمجي بحق اأبناء ال�سعب اليمني بعد اأن عجز عن تنفيذ 

خمططاته الدنيئة يف اليمن.

● طران العدوان االأمريكي ال�سعودي ي�سن غارتني على منطقة 
املزرق مبديرية حر�ض

● ١5 غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي على مديريتي 
حر�ض و ميدي

● اأكرث من 60 غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي على 
مديرية ميدي 

● طران العدوان االأمريكي ال�سعودي ي�سن اأكرث من ٢0 غارة 
على مديريتي حر�ض و ميدي

على  غللارة   ١6 ي�سن  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  طللران   ●
مديريتي حر�ض و ميدي

● غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي على منطقة دوار 
مبديرية م�ستبا

على  غللارة   ٢٢ ي�سن  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  طللران   ●

مديرية ميدي 
● طران العدوان ي�سن ٢١ غارة على مديريتي حر�ض و ميدي

● ١4 غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي على مديريتي 
حر�ض و ميدي

الغارتني على منزيل املواطنني حممد يحيى  ● ح�سيلة �سحايا 
املق�سي وحممد �سالح املق�سي يف مديرية و�سحة 3 �سهداء و 6 

جرحى جلهم من الن�ساء واالأطفال
● طران العدوان ي�سن ٢4 غارة على مديريتي حر�ض و ميدي

● ١4 غارة لطران العدوان  االأمريكي ال�سعودي على مديريتي 
حر�ض و ميدي

مديرية  على  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  لطران  غللارة   ●
حران

● طران العدوان االأمريكي ال�سعودي ي�سن اأكرث من ٢5 غارة 

على مديرية ميدي
غارتني  اإثر  جرحى   4 و  �سهداء   6  ●

ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  لطران 
احلملي  ح�سني  املواطن  منزل  ا�ستهدفت 

يف قرية ال�سادات مبديرية حران
اللللعلللدوان االأمللريللكللي  ● طللللران 
على  غللارة   ٢7 ي�سن  ال�سعودي 

مديريتي حر�ض و ميدي
غارتني  ي�سن  الللعللدوان  طللران   ●
على  منطقة الدوار مبديرية م�ستباأ

● طران العدوان االأمريكي ال�سعودي 
�سن ١5 غارة على مديريتي حر�ض و ميدي

حجة .. ارتفاع ضحايا جرمية العدوان بحيران حجة إلى 11 شهيدا وجريحا جلهم من النساء واألطفال

ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  طران   ●
ي�سن 3 غارات على حريب القرامي�ض

االأمريكي  الللعللدوان  لللطللران  غللارتللني   ●
ال�سعودي على مديرية �سرواح

ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  طران   ●
يف  متفرقة  مناطق  على  غللارات   6 ي�سن 

مديرية �سرواح 
ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  طران   ●

ي�سن 3 غارات على مديرية �سرواح 

االأمريكي  الللعللدوان  لطران  غللارتللان   ●
ال�سعودي على مديرية �سرواح

ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  طران   ●
ي�سن غارتني على مديرية �سرواح 

االأمريكي  العدوان  لطران  غللارات   3  ●
ال�سعودي على مديرية حريب القرامي�ض

على  غللارات   9 ي�سن  العدوان  طللران   ●
�سوق مبديرية �سرواح

● املرتزقة ي�ستهدفون منازل املواطنني يف 

حريب القرامي�ض بقذائف املدفعية
● 3 غارات لطران العدوان على مديرية 

حريب القرامي�ض 
مديرية  على  الللعللدوان  لطران  غللارة   ●

�سرواح 
الردماين  مو�سى  املللواطللن  ا�ست�سهاد   ●
با�ستهداف  جللزيللان  في�سل  واملللواطللن 
يف  بغارتني  لهم  �سيارة  العدوان  طللران 

مديرية �سرواح

ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  طران   ●
على  غلللارتلللني  يلل�للسللن 

ملللللديلللللريلللللة 
�سرواح

م����أرب.. استشهاد م��واط��ن��ن اث��ن��ن ب��غ��ارت��ن ل��ط��ي��ران ال��ع��دوان ب���وادي ح��ب��اب مب��أرب
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ك������لمة السي������د !!
علـــي الصنـعــانـــي

مدمر  زلزال  �سيتبعها   ) )حتذيرية  عاتية  �سر�سٍر  كريٍح  كانت 
املهلة  من  وت�ستفد  الو�سع  تتدارك  مل  ان  العدوان  دول  على 

التحذيرية للمرة الثانية !!
اوليا  انللذارا  التجريبي  ابوظبي  �ساروخ  كان  قد   -; لاإمارات 
وان  فعلوا  قالوا  ان  الكهف  فتية  ان  اخلليج  غلمان  لي�ستوعب 
اعداءهم  ويعطون  ينذرون  بل  اليغدرون  ب�سرف  قاتلوا  قاتلوا 

فر�سة الرتاجع ويقيمون عليهم احلجة!!
وكلمات اليوم هي انذار �سديد اللهجة لغلمان زايد للمرة الثانية 
اأن كفى غرورا حافظوا على امنكم ودعونا نحفظ امن وطننا !! 

انها  الزجاج  من  ومباين  الق�ض  من  دولة  انها  يا�سيدي  )�سدقت 
الدولة االكرث ه�سا�سة يف املنطقة..كلماتك هذه �ستفعل فعلها يف 
اقت�ساد االمارات !! ان ريحها ال�سر�سر �ست�سل ب�سرعة ال�سوء 
غلمان  ي�سمعها  مل  ان  االمللوال  روؤو�للض  ا�سحاب  م�سامع  اإلللى 
يا�سيدي  النا�سح  �سوتك  ي�سمعوا  لن  زايد  غلمان   !! االمارات 
الزجاجية  مدنهم  تدك  تكربهم وجتربهم حتى  و�سي�ستمرون يف 
بانها مل تكن كلمات بل  �سواريخ عاتية حينها فقط �سي�سعرون 
زالزل تدمرية!! (..ولل�سعودية :- مهفوفكم �سر م�ستطر عليكم 
فا�ستيقظوا من �سباتكم قبل ان ت�سيبكم الطامة الكربى ! ! انه 

�سنمار الع�سر احلديث الذي �سيهدم عر�سها وميحوا ملكها! ! 
ليقيم  جليا  وا�سحاً  حتذيره  ار�سل  الكلمات  �سيد  اخاق  ولنبل 
�سواحلنا  ا�ستهداف  عرب  جوعاً  تقتلونا  ان  اردمت  ان  احلجة 
وجتارتكم  النفطية  �سفنكم  و�سن�ستهدف  اقت�سادكم  �سندمر 

الدولية �سنجعل نفطكم وبااًل وح�سرة! !
وللداخل اليمني :- بردًا و�ساماً و�سموخاً وعزة يخالطه حزن 
�سديد على معاناة النا�ض االقت�سادية التي تقظ م�سجعه وهي 
املع�سلة التي حتتاج اإلى تظافر اجلهود من كل �سرفاء اليمن و 

العامل! !  لبيك �سيدي مرنا تطع 
كلمة �سيخلدها التاريخ يف ان�سع �سفحاته! !

اقت�سادياً !!!!!!
دون  قا�سية  اقت�سادية  حرب  مبثابة  ال�سيد  كلمات  كانت  لقد 
اإلى امارات الغلمان و�سفن نفط  �ساح وقبل اطاق ال�سواريخ 
املهفوف !! �ساهدوا وراقبوا والحظوا كيف �ستوؤثر تلك الكلمات 

يف اقت�ساد االمارات بدرجة ا�سا�سية واململكة اي�سا
وا�سعار  املال  وا�سواق  البور�سة  �سترتنح  كيف  ●●�ساهدوا 

اال�سهم من بعد تلك الكلمات
من  �سي�سيبها  ماذا  النمو  ون�سب  االموال  روؤو�ض  ●●�ساهدوا 

ب�سع كلمات 
�سرتتفع  وكم  التاأمني  �سركات  �ستت�سرف  كيف  الحظوا   ●●

ر�سومها 
منها  البع�ض  و  النقل  �سفن  تكلفة  �سرتتفع  كم  �ساهدوا   ●●

�سرتف�ض النقل يف مناطق خطرة
اال�سعار  ارتفاع  عن  البلدين  �سكان  ما�سيقوله  ا�سمعوا   ●●

و�سعوبة املعي�سة كما �سمعتم من قبل يف ال�سعودية
●● �ساهدوا كيف �ستتفاقم االو�ساع الداخلية وتزداد �سوءا
●●كل تلك االمور اخذت تتفاعل تدريجياً منذ حلظة انهاء 

ال�سيد خطابه التاريخي! !
اقت�ساديات  على  مزلزل  تاأثر  لها  �سيكون  كلمات  ب�سع 

الدولتني 
كيف ان حدث ق�سف �ساروخي لاإمارات واغرقت �سفن نفط 

املهلكة !!!!!
لن  مرعبة  كارثة   !! عليهما  االقت�سادية  الكارثة  �ستحل 

يتخيلها غلمان البلدين اال عند وقوعها 
ب�سقوط  االم���ارات  تعرتف  مل  مل��اذا  ادرك��ت��م  هل 

عليها  حتللذيللري  جتريبي  �للسللاروخ 
اي  نحو  يوجه  مل  انلله  مع 

ا�سرتاتيجي  هدف 
وكلللللللانلللللللت 

منه  الغاية 
حتلللللذيلللللر 
الللغلللللمللان 
للللعلللللللهلللم 

يفقهون !«

قراءات في خطاب السيد

قراءات في  آخر خطاب للسيد القائد حول املس�������������������������تجد ات الوطنية  والوضع في املنطقة والعالں

عبد  القائد  لل�سيد  كلمة  عن  االعللان  مت 
بدر  الدين احلوثي اليوم امللك 

فجاأة  هكذا 
ن  و �سابق انذار وادركنا ان هناك ما ي�ستدعي د

ظهور ال�سيد وتذكرنا يف نف�ض الوقت انه 
كان قد وعد يف اخر كلمة له يف ذكرى يوم 
الوالية انه �سوف يلقي كلمة يتحدث فيها 
يفي  اليوم  هو  وها  امل�ستجدات  اخر  عن 
بوعده ويلقي كلمته ولكنها مل تكن جمرد 
نقول  عندما  نعتذر  ونحن  عادية  كلمة 
عنها كلمة فهي ملحمة ع�سكرية �سيا�سية 
اإعامية تنطلق من قاعدة القول والفعل 
حمط  و�ستبقى  كانت  ك�سابقاتها  لي�ست 
جدل وذهول من قبل ال�سديق والعدو من 
خال املفاجاآت والقدرات الع�سكرية التي 
اليوم  ن�ستطيع  ولهذا  ال�سيد  عنها  ك�سف 
ع�سكرية  قللوة  ا�سبح  اليمن  ان  القول 
اإقليمية ال ي�ستهان بها بل ان اليمن اليوم 
االأملل�للض يف خمتلف  غللر ميللن 
الع�سكرية  املجاالت 
اللللللللربيلللللللة 
ية  لبحر ا و
وحللللتللللى 
اجلللويللة 
ن  ا و
علللللللللى 

ان  �سنعاء  بدخول  يحلم  الذي  العدوان 
وجده  والريا�ض  ودبي  الأبوظبي  ينتبه 
وينتبه ملا تبقى لديه من طائرات و�سفن 

ومن�ساآت ..
مللن اول مو�سللوع تطرق فيلله ال�سيد عبد 
امللللك يف كلمتلله علمنللا ان الكلمللة عامليللة 
حيللث انه بللداأ حديثه عن الو�سللع القائم 
يف املنطقللة ب�سللكل عللام وثبللت ذلللك مللن 
خللال املفاجللاآت الع�سكريللة التي حتدث 
عنهللا ال�سيد والتللي اأ�سبح رجال اجلي�ض 
واللجللان ال�سعبية ميلكونها اليوم بف�سل 
ال�سناعيللة  الع�سكريللة  القللوة  �سواعللد 
الربيللة  املجللاالت  خمتلللف  يف  قللدرات 
قللادرة  والبحريللة واجلويللة �سواريللخ 
على ا�ستهللداف اأي هدف داخل االأرا�سي 
ومنظومللات  واالماراتيللة  ال�سعوديللة 
ع�سكريللة بحرية قللادرة علللى ا�ستهداف 
اأي مينللاء واي �سفينللة نفللط واي بارجة 
ع�سكريللة على طللول ال�ساحللل اليمني بل 
اكللرث وابعللد مللن ذلللك ومنظومللة دفللاع 
جويللة ك�سللف عنهللا ال�سيللد وهللي التللي 
�ستذهللل العللدو قللال عنهللا ال�سيللد انهللا 
منظومللة حديثة ولها تقنيللة عالية قادرة 
على ا�سق��اط الطائرات احلربية احلديثة 
ثللم حتللدث ال�سيللد عللن طائللرات مينيللة 
ال�سنللع بدون طيللار ت�سافللر كيلوهات يف 
عدد مللن املهللام قابلة للتطويللر �ست�سارك 
يف املعركة املقبلة وهذا يعني ان املعركة 

املقبلة لي�ض لها حدود..
عندما يحللاول الواحد ان ي�ستوعب ما مت 
احلديللث عنه يف كلمللة ال�سيللد البال�ستية 

العابللرة للحللدود تعجللز كل حوا�سلله ال 
يدري من اين يبللداأ وماذا يقول لي�ض الأن 
ما قيل فيهللا مبالغ فيه بل الأن ما مت ذكرة 
حقيقللة حتمية ال غبار عليها هذا بالن�سبة 
واملنتمللني  لل�سيللد  املحبللني  نحللن  لنللا 
الأن�سللار اهلل ولل�سعللب اليمني فمللا بالكم 
بالعللدوان كيف �ستكللون نظرتهللم اإلى ما 
ورد يف الكلمللة وهللم ال يزالللون يتذكرون 
تلللك الكلمة التللي حتدث فيهللا ال�سيد عن 
اإلللى  �سللوف ت�سللل  بال�ستيللة  �سواريللخ 
الريا�للض وما بعللد الريا�للض ومل مي�سي 
على حديثه فرتة من الزمن حتى و�سلت 
ال�سواريللخ لتقللول لهم بل�سللان احلال ما 
قاله ال�سيللد هو اليوم يف ينبللع والريا�ض 
انهم على ثقة ان كل حرف تفوه به ال�سيد 
لي�ض حربا نف�سية وال ا�ستعرا�سا اعاميا 
بللل ان ن�سبللة الت�سديق ملللا مت االإف�ساح 
عنلله ١00% ت�سدقه طائراتهللم والياتهم 
و�سفنهللم رغللم انهللا ال متتلللك عقللوال وال 
قلوبا لكنها اأ�سبحللت حت�ض بحرارة تلك 

ال�سواريخ اليمنية وهي مل تفعل بعد..
هللل �سيللدرك العللدو الغبللي ال�سللاذج ان 
املعركللة املقبلللة �ستكللون هللي املعركللة 
الفا�سلة والقا�سمة وان النفط ال�سعودي 
ابوظبللي  يف  العمرانيللة  والنه�سللة 
واالمللارات ب�سللكل عللام �ست�سبللح جمرد 
ذكريات و�سللور فتوغرافية للمقارنة بني 
قبللل وبعللد مل ين�للض ال�سيد عبللد امللك ان 
يقللول بف�سل اهلل وباإذن اهلل بعد كل اجناز 
يف القللدرات الع�سكرية التللي حتدث عنها 
وهللذا يعنللي ان مللا مت ذكره هللو يف اطار 

واعللدو لهم ما ا�ستطعتم من قوة ترهبون 
به عللدو اهلل وعدوكم ما مت االإف�ساح عنه 
اليللوم وك�سفلله عللن القللدرات الع�سكرية 
اليمنيللة لن يقلق ويرهللب فقط ال �سعود 
وال نهيللان بللل �سربك ترامللب ونتنياهو 
وكل طواغيللت االأر�ض و�سوف يجعلوهم 
يفكرون ملياً ويحتارون اإلى اعلى مراتب 
احلللرة والقلق وهللذا طبيعي بل ان هذا 
احللد اهم اثار هذه املنجللزات اآثار ح�سية 

ومعنوية واآثار ع�سكرية يف امليدان..
لقللد ا�ستطللاع ال�سيللد عبد امللللك اليوم ان 
يذيللب الغيمللة التللي كانللت خميمللة على 
اجلميللع فبينمللا كللان العللدو يراهن على 
انفجار الو�سع يف �سنعاء بني ان�سار اهلل 
واملوؤمتر ظهر ال�سيللد ليقول هناك توافق 
وهنللاك تفاهللم واجلميللع اليللوم متجهني 
للجبهللات ملواجهللة العللدوان وبينما كان 
ويتوعللد  ويهللدد  وبللرق  يرعللد  العللدو 
بدخول �سنعاء خال 30 يوما ظهر ال�سيد 
ليقول لهم �سنعاء بعيللدة انتبهوا ملدنكم 
وعوا�سمكم وجيو�سكم واآلياتكم وفكروا 
جيللدًا فلي�ض االأمللر كما تت�سللورون نحن 
بللاهلل اليللوم اقوى مللن العامللني املا�سية 
بل نحن اقوى منكللم وانتم اليوم ا�سعف 
من ان تقفللوا �سامدين يف املعركة املقبلة 
حفظك اهلل يا �سيللدي لقد اثلجت �سدورنا 
والهبللت احلما�للض يف داخلنللا وا�سعلللت 
اخليبللة والهزمية يف قلوب االأعداء وكاأين 
اأرى �سلمللان وابنة وعيللال زايد وترامب 
وهللادي وكل املعتدين واخلونة ي�سربون 
االف االأرتال مللن املياه املثلجة ليخففون 
عللن انف�سهم حرارة ما ورد يف كلمة اليوم 
التللي ال يطفئ حرارتها اال قول اهلل تعالى 

وكان حقاً علينا ن�سر املوؤمنني.

وكلما  الثورة،  قائد  خطاب  حول  انطباعاتي  ت�سجيل  عن  القلم  يتمنع 
اأم�سكت مبقدمة احلديث، اأجد نف�سي كقارب �سغر يتحرك من ال�ساطيء، 
باحثا عن اللوؤلوؤ واملرجان، لكنه كلما اأبحر بعيدا، وجد االأجود ، وحني 
واكتفى  ال�ساحرة،  وال�سور  املرجانية،  ال�سعب  اأخذته  اأكللرث،  غا�ض 

باإ�سباع ناظريه، ووجد يف تلك املناظر �سعادة ال تقدر بثمن...
قوى  اأعتى  مبواجهة  عديدة  جبهات  يقود  عمره،  من  الثاثني  يف  �ساب 
االأر�ض، راأ�ض تلك القوى يف اأق�سى الكرة االأر�سية اأمريكا، وذيل العدوان 

يف جارة ال�سوء ال�سعودية...
لقد بذل العدوان كل جهده وهو يحاول فك �سفرات رجال هذا القائد، 
وكيف لهم اأن يقفوا اأمام اأحدث واأقوى واأ�سد �ساح اأنتجته م�سانع 
اإ�سقاط  التقليدية  باأ�سلحتهم  ا�ستطاعوا  كيف  بل  واإ�سرائيل،  اأمريكا 

طائرات و�سرب بارجات واإبطال رادارات واإحراق مدرعات...
االنت�سار،  بنود  وي�سرد  املعركة،  معادالت  لي�سع  اليوم،  القائد  خرج 
مبتدئا بتاأكيد اللحمة يف اجلبهة الداخلية، ومارا باإ�سارة تاأكيدية ملرحلة 

خمت�سر،  وبتلميح  �سابق  من�سور  يف  كغري  ذكرت  لقد  جديدة... 
عن خرب �ساروخ اأبو ظبي، لكن تاأكيد القائد اليوم يجعلني ككاتب 

ومراقب انظر اإلى االأمر ب�سورة �ساملة...
وي�سنفها  العاملية،  التجارة  اأقطاب  من  قطب  تعترب  اليوم  فدبي 
البع�ض يف املراتب اخلم�سة االأولى، وقد ا�ستجلبت جميع ال�سركات 
العاملية العماقة، وكان ومايزال حممد بن را�سد ي�سابق الزمن، لتبلغ 

دبي املقدمة يف ال�سياحة واال�ستثمار...
اإن زيارة �ساروخ واحد اإلى دبي �ستجعل دبي تعود اإلى الوراء خم�سني 
�سنة،فكيف لو زارها ثان وثالث، ومن يعرفها جيدا يعرف ما اأعني جيدا، 

وللتو�سيح فدبي اأ�سبحت ال تعتمد على النفط اإال بن�سبة 5% ، والبقية 
تاأتي من ال�سياحة واال�ستثمار...

مل ينم حكام تلك البقاع منذ ذلك ال�ساروخ، ولكنهم اأمام م�ستنقع كبر، 
�سقط ثاثة من اأبنائهم فيه، وعاد الرابع مقطوع القدمني، ف�سا عن اأكرث 

من 400 قتيل من العامة؛ فهل يخرجون من امل�ستنقع بخفي حنني...
تارة  لل�سطح  يظهر  خمتلف،  راأي  االإملللارات  وبقية  لدبي  اأن  يخفى  ال 
ويختفي تارة، لكن اأمد احلرب �سيفجر مامل يكن يف احل�سبان... لن اأبالغ 
اذا اخربتكم باأن حديث هذا القائد الثاثيني، معركة لوحدة، ولن اأجانب 
ال�سواب اإذا قلت لكم باأن ملوك املمالك والدويات يتابعونه حرفا حرفا 

وا�سارة اإ�سارة...
اأمام كلمات هذا القائد، واإن املعرفة ترتوي من معني  اإن االأقام تنحني 
هذا العلم ... ولو جاز يل و�سف خطابه اليوم بجملة لقلت: كلماته متتلك 

قلوب، وتنخلع لها قلوب.

ـــوه   كلمة بعيدة املدى شديدة احلرارة ـــع ـــب زيـــــــد ال

خطاب السيد القائد /عبدامللك بدرالدين احلوثي خطاب عاملي شامل كامل بكل ما تعنية الكلمة
محمد علي الحاضري

حيث ت�سمن ر�سالة تطمينية للعامل بعدم وجود 
البحرية من جانب  اي خطر على حركة املاحة 

ال�سعب اليمني كما تزعم دول العدوان.
دول  لبع�ض  حتذيللرا  اإقليمية  ر�سالة  -ت�سمن 
يف  وت�ساهم  وتلل�للسللارك  تتعاون  الللتللي  املنطقة 
االفريقي  القرن  يف  كللدول  اليمن  على  العدوان 
بعدم  اياها  مطالبا  وم�سر  وارتريا  كجيبوتي 

اال�ستمرار يف ذلك .
بالتحرك  اليمني  ال�سعب  اإلللى  ر�سالة  -ت�سمن 
اجلاد لدعم اجلبهات ورفدها باملقاتلني والقوافل 
واالهتمام باأ�سر املجاهدين واملرابطني وال�سهداء 
ال�سعب  اأبناء  بني  االجتماعي  التكافل  وتفعيل 
ومواكبة ت�سعيد دول العدوان بالت�سعيد وترك 

املناكفات واالحتفال بثورتي ٢١و٢6�سبتمرب.
وعلى  الللعللدوان  لللدول  حربية  ر�سائل  -ت�سمن 
راأ�سهم االإمارات وال�سعودية انها يف حالة ا�ستمر 
الللعللدوان االإمللاراتللي فكل مللا يف االإمللللارات من 
م�سروعا  هدفا  اأ�سبح  ع�سكرية  ومواقع  من�ساآت 
ال�سركات  حمذرا  ال�ساروخية.اليمنية.،  للقوة 

واالقليمية  االجنبية  االموال  روؤو�ض  وا�سحاب 
. من اال�ستمرار يف ا�ستثمار اأموالهم يف االإمارات 
الأنها اأ�سبحت منطقة غر اأمانه اي هدفا ع�سكري 

لليمن من. هذه اللحظة.
-ر�سالة لدولة العدو ال�سعودي يف حالة اقدامها 
وميناء  حمافظة  جتاه  ع�سكري  عمل  اي  على 

النفطية  املن�ساآت  لكم  نحرق  ف�سوف  احلديدة 
واملوانئ والبواخر وال�سفن املحملة بالنفط.

ويف االخر ... يعرف الكل اأبو جربيل ال حذر.
هيهات منا الذلة.

لبيك يا اأبا جربيل.

اكتَمل الِنصاب لدويلة اإلمارات
أحمد الجنيد
مللن وحُي اخلطللاب تو�سللح الق�سللُد واخلطللُب وحتددت 
اأهللداف ال�سواريخ اليمنية عن كثللُب ؛ ُحددت البو�سات 
جتللاه دويلللة االإمللارات وك�سللف املرمللى وات�سللح الهدُف 

وتاآزر ال�سعب وا�ستد النَّكُف . 
مللا بعد خطللاب ال�سيللد عبدامللللك بللدر الدين احلوثللي اأنا 
على يقللني تام باأن دويلللة االمارات اليوم عرفللت واأيقنت 
م�سرهللا املخزي واأنها �ستتحمللل العواقب الوخيمة التي 
�ستكللون عليهللا اأ�سللد اإياماً �سللواًء باجلانللب الع�سكري اأو 
اجلانللب االقت�سادي اأو غرهمللا . .لقد كان وا�سحاً وجلياً 
يف خطللاب ال�سيد حينما وجه ر�سالللة لل�سركات امل�ستثمرة 
ب�سللورة ا�ستباقيللة اأنهللا قللد تت�سللرر وتت�سللدر اخل�سائر 
الفادحللة جراء بدء الردع القادم املللوؤمل لهذه الدويلة التي 
جنللت و�ستجنللي علللى نف�سها مللا ال ُيحمد عقبللاه . .لي�ست 
فقللط دولة االإمارات لوحدها التي �ستطالها �سواريخنا مع 
جتاهللل غرهللا اأو غ�ض الطللرف عنها بل الأنهللا كانت �سبه 
من�سيللة بال�سابق لعلها تعود اإلى ر�سدها كمثل دولة اأخرى 
�سبقتهللا ولكن قللد اكتمل لها ن�ساب ال�سللرب وغ�ض الطرف 

عنها ؛ فا جدوى يف اإتاحة الفر�سة ملن ال ي�ستحقها . 

ع������ل������ى ش��������اط��������ئ ال�������ق�������ائ�������د !
مصباح الهمـــداني
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فصل خطاب القائد 
واستحقاقات التحوالت الكبرى

ُحميــد القطـوانــــي

ملللن تابع بتجللرد خطاب قائد الثورة ال�سيللد عبدامللك احلوثي حول 
امل�ستجللدات املحلية واالقليميللة الذي القى اهتمامللاً كبرًا و�سدى 
اعامياً على امل�ستوى االقليمي والعاملي يخرج بانطباع وقراءة  انه 

خطاب ا�ستحقاقات  التحوالت الكربى القادمة يف املنطقة .
فعلللى ال�سعيللد املحلللي عللرف املراحللل التللي مر بهللا اليمللن واهم 
املنعطفللات اخلطرة التي مر بهللا وكيف جتاوز اليمن عرب ثورة٢١ 
�سبتمرب  خطللر التفتيت وخطر االنهيار االقت�سادي وخطر الفو�سى 
االمنية وال�سيا�سية وجنحت الثورة بال�سيطرة على الو�سع االمني 

وحماية موارد ومقدرات الدولة  وحفظ موؤ�س�ساتها من االنهيار.
ثللم كيللف حتولت ثللورة ٢١ �سبتمرب اإلللى قلعة ح�سينللة للدفاع عن 
ال�سعللب يف وجه اطماع حتالف العدوان والغزو وادواته التكفرية 
احللدث  وامتاكلله  والللدوالر  النفللط  امرباطوريللة  علللى  امل�ستنللد 
تكنولوجيللا احلللروب والفتللك  ،وكيللف ا�ستطاعت الثللورة وحولها 
�سرفللاء اليمن ا�ستنللادًا لل�سمود ال�سعبللي يف ادارة الو�سع الدفاعي 
واالمنللي وا�ستحقاقاتهمللا رغللم �سحللة االمكانيللات وفللارق امليزان 
املللادي والب�سري  واعللادة ترتيب البيت اليمنللي يف جبهة �سيا�سية 
واجتماعية موحدة وادارة اخلافللات الداخلية والتباينات بحكمة 
وجللدارة ا�سقطت كل رهانات العدو وطوابللره ، كما اعادت ترميم 
موؤ�س�سللات الدولة وادارة املوارد والو�سللع االقت�سادي العام رغم 
احل�سللار وقر�سنة املللوارد وا�ستهداف م�سادر ومقللدرات ال�سعب 

والدولة.
ولي�للض ذلك فح�سب بل قادت الثورة م�سار التحوالت اال�سرتاتيجية 
يف املواجهللة وقللادت م�سرة البنللاء والتحديث والتطويللر للعقيدة 
الع�سكرية وبناها التحتيللة اال�سرتاتيجية والتكتيكية من الوحدات 
القتاليللة الب�سريللة مللرورا باالإ�سنللاد املدفعللي اإلللى وحللدة الللردع 
ال�ساروخللي اال�سرتاتيجللي ومظلتهللا التللي باتللت تغطللي غالبيللة 
االهللداف داخللل دول العللدوان وفر�سللت قواعللد ا�ستبللاك متقدمة 
وقائمللة خيللارات وا�سعة ولي�ض انتهللاء بتطوير القللدرات الدفاعية 
اجلللوي  الدفللاع  وقللدرات  اجليو�سيا�سيللة  بتعقيداتهللا  البحريللة 

بتعقيداتها التكنولوجية.
علللى �سعيد املنطقة عامان ون�سف تقريبا من ال�سمود واالجنازات 
اليمنيللة غرقت فيها دول العدوان القلللب الناب�ض للفو�سى اخلاقة 
يف املنطقللة انعك�ض ب�سكل رئي�سي يف انقاذ ال�سعوب العربية والقوى 
احل��رة مبا مكن م��ن ا�سق��اط منظوم��ة االدوات والنف��وذ للمخطط 
ال�سهيوامريكللي يف املنطقللة وقللاد اإلللى �سناعة التحللوالت الكربى 
وارتللداد تداعيللات املاآ�سللي والهزائللم والف�سللل اإلللى قلللب االنظمة 

ال�سهيو خليجيه .
ولللكل ذلك ا�ستحقاقات: علللى ال�سعيد املحلللي ا�ستحقاقات 
ذلك ال�سمود واالجنازات والتحوالت الكربى التي انقذت اليمن من 
تلك االخطللار واالطماع وانتقلت به اإلى م�سللار التحرر واال�ستقال 
وال�سيللادة على طريق النه�سللة ال�ساملة وحجللزت املوقع الريادي 
يف ال�ساحللة االقليمية والعاملية هللي تعزيز ورفد اجلبهات واحلفاظ 
علللى وحدة ال�سف املجتمعللي وال�سيا�سي وااللتفللاف حول القيادة 
ال�سيا�سيللة يف املواجهة االقت�سادية  وذلللك للحفاظ على املكت�سبات 
الوطنيللة و الت�سحيللات وال�سمللود ا�ستعللدادا لتحريللر كل �سرب يف 

اليمن وال�سمود امام اي حماوالت ت�سعيدية للعدوان.
على ال�سعيللد االقليمي ا�ستحقاقات الدوري اليمني الذي كان عاما 
رئي�سيللا الإنقاذ الو�سع االقليمي امل�ستهدف مللن ذلك ال�سر امل�ستطر 
ودور اليمللن بحكم موقعه اال�سرتاتيجي كبوابللة لل�سرق وال�سامن 
ل�سامللة وامللن امل�سالللح التجارية ل�سعللوب ودول العللامل وعن�سر 

اال�ستقرار  املاحي  يف اهم امل�سايق احلاكمة.
ا�ستحقللاق ذلك االعرتاف بثورة ٢١�سبتمللرب ودور اليمن  املحوري 
كاأحللد اهللم مرتكللزات ال�سيا�سللة االإقليميللة يف �سياغللة اخلرائللط 
ال�سيا�سيللة واالقت�ساديللة واالن�سانيللة و�سناعللة ال�سللام و توازن 
العاقللات والتحالفات على قاعدة ال�سراكة الندية املتوازنة يف اطار 

امل�سالح واملواقف امل�سروعة وهذا �سوف يتحقق وان تاأخر.
هنللاك اي�سا ا�ستحقاق قيمي وتاريخللي وا�سرتاتيجي يحتم على كل 
الللدول وال�سعللوب والقوى احلللرة امل�ستهدفة مللن ال�سهيوامريكية 
بهرميتلله ان تقللف مل�سانللدة ال�سعللب اليمنللي  والدولللة بقيادتهللا 
ال�سيا�سيللة يف �سنعللاء وخا�سللة يف املجللال االقت�سللادي واالن�ساين 
فانت�سار اليمن هو اخليللار الوحيد للق�ساء على اهم مرتكزات نفوذ 
اال�ستكبللار العاملللي بقيللادة امريللكا يف قلللب العامل وتقلي�للض خيار 
املواجهة العاملية و�سللدام النووي الذي ي�سكل خطرا وتهديدا على 

الب�سرية .

قراءات في خطاب السيد

قراءات في  آخر خطاب للسيد القائد حول املس�������������������������تجد ات الوطنية  والوضع في املنطقة والعالں

خطاب القائد العابر للقارات
ياسـر شـرف الدين

حلق بنا اليوم قائد الثورة فوق ال�سحاب وو�سع �سعبه 
علللى ظهره فللاردا جناحيلله عابرا بهم احلللدود الربية 
والبحريللة متجهللا نحو ف�ساءات دوليللة متعددة كانت 
اإحدى حمطاته يف ال�سرق االأق�سى كوريا ال�سمالية تلك 
الدولة التي �سنعت االإجناز النووي وقارعت الكبار يف 
زمن احل�سار وكاأنه يقول ملن يحلق معه وهو ال�سادق 
يف القللول والفعل لكم احلق اأن تفخللروا بيمنكم العزيز 
القللوي الذي ي�سنللع االإجناز اليوم مثلهللم واأكرث حني 
تفللوق على نف�سلله واقرانه يف زمن احل�سللار والعدوان 
مذكللرا بالتطللور النوعللي للقللدرة ال�ساروخيللة التللي 
و�سلللت اإلى مديللات بعيدة ال متتلكها كثللرا من الدول 
املج��اورة موؤكدا امل�س��ي يف فتح خط��وط اإنتاج كثرية 

وجديدة لغر�ض الق�سف املكثف على م�ساحات اأكرب يف 
خارطة املعتدين.

وك�سقللر حللدد م�سر هدفلله بعينه التللي ال تخطئ فرد 
جناحيه حملقا باجتاه �سبه اجلزيرة معلنا اأن عا�سمة 
االإمللارات اأبوظبي �سارت فري�ستلله القادمة حمذرا كل 
مللن ي�ستثمر فيهللا باأنها �سارت ماذا غللر اآمن لاأموال 
الكبللرة ممللا �سيجعل ناطحللات ال�سحللاب فيها خاوية 
علللى عرو�سهللا اإال مللن الزجللاج الللذي ميللاأ حيطانهللا 
مذكللرا لها اأنلله ال يزال باإمكانهللا البحث عللن ملجاأ اآمن 
يع�سمهللا من الطوفان اليماين يف حال قررت العدول عن 

اال�ستمرار يف العدوان.
اأنطلللق بعد ذلللك نحللو القللارة االأمريكية حتللى و�سل 
لوزارة الدفللاع االأمريكية ومن�ساأتهللا احلربية التابعة 
لهللا لي�ساهللد ال�سعللب حجم التطللور التكنلوجللي الذي 
يقاتلنللا به العدو مطمئنا له يف نف�للض الوقت باأننا نعمل 
بكل جد ومثابرة عرب مراكز اأبحاث متخ�س�سه لتطوير 
منظومللات دفاعيللة جويللة متنللع ا�ستمرار هللذا القاتل 

املحرتف من قتل اأبنائنللا بكل �سهولة واأريحيه وقد بداأ 
العمل على ما اأجنز منها و�سن�ساهد اأداء البقية يف قادم 

االأيام.
ويف طريق العللودة مل ين�ض القائد اأن يعرج على اأر�ض 
فل�سطللني اأ�سحللاب الق�سيللة املركزية �ساحللذا لهممهم 
مذكللرا لهم باأننا برغم الة العللدوان الهمجية الع�سكرية 
واالقت�ساديللة الزلنللا نعمللل وجنتهللد ل�سللرب عدونللا 
وعدوكللم يف اأقللرب فر�سللة تتمكن فيهللا �سواريخنا من 
الو�سللول اإليهللم فا تبتئ�سللوا من البعللد وا�ستمروا يف 

ال�سمود حتى يحني اللقاء قريب.
وقبللل الو�سول لاأجللواء اليمنية حلق بنللا القائد فوق 
اأماكللن كثللرة علللى م�ساحللات �سا�سعللة مللن ارا�سللي 
مملكللة ال�سللر ال�سعوديللة متتللد ملئللات الكيلللو مللرتات 
واأخربنللا باأن كل هللذه االأماكن و�سلت اإليهللا طائراتنا 
امل�سللرة ور�سللدت كل ما فيهللا وقريبللا �ست�ستعل فوق 
اأ�سحابهللا حني ت�سربها الطائرة قا�سف ، كما اأن القوة 
ال�ساروخية يف قادم االيام �ستعمل ب�سورة مكثفة وغر 

م�سبوقللة على �سرب هللذه امل�ساحات الكبللرة املمتدة 
حي��ث وق��د فتح��ت خط��وط اإنت��اج جدي��دة ل�سواريخ 
متو�سطللة املدى تعمل على اإنتاج كميات كبرة من هذه 
ال�سواريخ تعمل على تغير موازين املعركة ومل ين�ض 
اأن يتحدث عللن اجلديد فيما لللو مت ا�ستهداف احلديدة 
بالغزو حني قال كل مللا يف البحر والرب واملوانئ التابع 
لل�سعوديللة �سيكللون م�ستهدفللا ب�سللورة غللر م�سبوقة 

و�سيتم فيها جتاوز ما غ�س�سنا الطرف عنه �سابقا.
وعند الو�سول للأجواء اليمنية وقبل الهبوط اأكد على 
امل�سافريللن معه يف رحلللة املواجهة للعللدوان �سرورة 
التكاتللف يف الداخللل وتعزيللز الرفد للجبهللات بالرجال 
و املللال واأنهللم اأ�سحللاب احلللق اجلمهللوري الوحيللد 
واحل�سري يف احلديث عللن اجلمهورية اليمنية كونهم 
مللن يدافعللون عنها علللى االأر�ض واأن عليهللم االحتفال 
بثوراتهللا جميعللا الأن بع�سها من بع�للض دون االلتفات 
ملللا يقوللله عبيللد املمالللك والريللاالت ال�سعوديللة مللن 

اجلملوكيني.

عبدالفتاح حيدرة

بللداأ خطللاب ال�سيللد عبدامللللك احلوثللي اليللوم بف�سف�سللة نظللام العللدو 
ال�سعللودي مللن الداخللل ، قبللل احلللدث ال�سعبللي ال�سعللودي �سللد نظام 
عائلللة اآل �سعللود املقرر غللدا يف ١5 �سبتمرب، حتدث ال�سيللد عبدامللك عن 
م�سللاكل النظللام ال�سعللودي ال�سيا�سيللة والفكفكة يف دائرة نظللام حكم اآل 
�سعللود متطرقا اإلى جرائم نظللام عائلة اآل �سعللود واخطائه �سد ال�سعب 
ال�سعللودي يف �سيعللة العوامية باملنطقة ال�سرقية و�سللد اال�سماعيليني يف 
جنللران، مبديا ا�ستعداد اليمن واليمنيني لن�سرة ال�سعب ال�سعودي �سد 

ظلم وجرائم وعنجهية اآل �سعود.. 
حدي��ث ال�سيد عبدامللك عن فكفك��ة نظام اآل �سع��ود، وتو�سيحه النفراط 
و�سلللل اليد ال�سعوديللة واالإماراتيللة يف �سوريا والعراق ولبنللان وليبيا، 
وحديثه اي�سا عن دولة قطر وموقفها الراف�ض من اال�ست�سام لل�سعودية 
واالمللارات، وت�سجيعلله للحراك ال�سعبللي داخل ال�سعوديللة، وا�ستعداد 
اليمللن لدعللم املظلومللني يف العوامية ويف جنللران، كان وا�سحللا جدا ان 
هللذا احلديث من خللال معلومات ا�ستخباراتية موؤكللدة، ولي�ض من اأجل 
املزايللدة االإعاميللة، وهللذا احلديللث يحمللل داللللة كبرة جللدا وحتوال 

ا�سرتاتيجيا و�سيا�سيا وميدانيا كبرا جدا.. 
كل هللذا يعنللي ان االأمر حتول اإلى تدخللل اليد اليمنيللة يف التغير داخل 
ال�سعوديللة حتديللدا بللدال مللن تدخللل اليللد ال�سعوديللة الدائللم يف بلبلللة 
االأو�سللاع يف البلللدان العربيللة عامللة ويف اليمللن خا�سة، واليللوم و�سح 
ال�سيللد عبدامللك احلوثللي ان اليد اليمنيللة و�سمود ال�سعللب اليمني �سد 
العللدوان وانت�سللارات اجلي�ض واللجان ال�سعبيللة، ان م�سروع اليمن هو 
امل�سروع الذي يجب ان ي�سنع التغير ل�سالح املنطقة والعرب حتديدا، 
ومل يعللد لل�سعودية بعد اليوم يد يف ت�سيللر املوؤامرات وخلخلة االأنظمة 
والتحكللم باقت�ساد البلدان العربية واليمن، اليوم اليمن هي من اأ�سبحت 
تتدخللل يف ال�ساأن ال�سعودي، وهللي ر�سالة اي�سا لاإمارات وحتديدا حول 
تطرقلله لل�سواريخ التي ت�سل الأبوظبللي وم�سكلة قطر مع االمارات، وان 
با�ستطاعللة اليمللن دعللم اي م�سروع راف�ض للللذل االماراتللي يف حاله اي 

مواجهة ع�سكرية مع قطر..
كمللا تطرقت كلمللة ال�سيد عبدامللك اإلللى التحذير من خمططللات العدوان 
خللال املرحلة القادمة وهي مرحلة ت�سعيللد العدو ال�سعودي الذي يريد 
ان يجعللل من بلدنا اليمللن مزبلة ملخلفاته االإرهابيللة واعماله ال�سيطانية 
وال�سعللي الخللرتاق يف نهم و �سللرواح..  متطرقللا اإلى املوؤامللرة الكبرة 
علللي ال�ساحل الغربي واحلديدة، مو�سحا ان هناك موؤامرات كبرة على 
احلديللدة وكان اليمنيللون يغ�سون الطرف على مللرور ال�سفن ال�سعودية 
يف البحللر االحمللر، ومللا و�سحلله ال�سيد عبدامللللك اليوم هللو ان ا�ستمرار 
احل�سللار واحلرب �سللوف يفتح العللني اليمنية كاملة و�سللوف ي�ستهدف 
اليمنيون ال�سفن ال�سعودية النفطية اذا قرر العدو غزو احلديدة، بل وكل 
املن�ساآت النفطية يف اململكة �ستكون حمل ا�ستهداف للقوات ال�ساروخية.. 
ال�سيللد اكللد ان ال�سعللب اليمنللي وفقه اهلل بال�سمللود والثبللات وان هناك 
عوامللل �ساعللدت ال�سعب اليمني على هللذا ال�سمود والثبللات، م�سددا ان 
رفللد اجلبهات بالقللوة الب�سرية ملواجهة 40 حمورا قتاليللا يريد املعتدي 
احتالهللا، مو�سحا وم�سددا ان املقاتلني يف اجلبهات من خمتلف اليمنيني 
ومن خمتلف املحافظات واالنتماءات املذهبية واملناطقية، داعيا للتعبئة 

امل�ستمرة لرفد اجلبهات، وموجها بالتجنيد الر�سمي لرفد اجلبهات.. 
جللاء بعد هللذا احلديث �سللرح تف�سيلي لتنامللي االجنللازات يف الت�سنيع 
الع�سكللري، موؤكللدا على جناح التجربللة ال�ساروخيللة يف ق�سف ابوظبي 
ب�ساروخ، حمذرا من اليوم و�ساعدا اي دولة او �سركة لديها م�سالح مع 
االمللارات عليها ان تعلم ان االمارات ا�سبحللت بلدا غر اآمن، مبعنى او 
باآخر ان االمللارات وابوظبي ا�سبحت حتت مرمللى ال�سواريخ اليمنية، 
كما ان حديللث ال�سيد عن فاعلية القوات البحرية ومدى القوات البحرية 
الللذي ي�سل اإلى احلافة االخللرى من البحر االحمر، يعنللي ان كل قواعد 

االمارات اأ�سبحت حتت مرمى �سواريخ القوات البحرية، التي اأكد ان
القللوة البحرية هي قوة دفاعيه، وهذا تطمني حقيقي وم�سوؤول للمجتمع 
ال��دويل ح��ول �سلم��ة امللح��ة يف البح��ر االحم��ر، ب�س��رط ان تك��ف دول 
العللدوان ح�سارهللا وحربهللا على اليمن، مللامل فاإن كل القواعللد وال�سفن 

التابعة لدول العدوان �ستكون اهدافا للقوات اليمنية.. 
كا�سفللا معلومللة مهملله وهللي ان الطائرات بللدون طيار اأ�سبحللت تر�سد 

داخللل االرا�سي ال�سعوديللة باآالف الكيلومرتات، بللل وان هذه الطائرات 
�ستحمللل قريبا �سواريخ للق�سف، وهذا يعني انلله قريبا جدا �ست�ستخدم 
هذه الطائرات للق�سف الدقيق والنوعي يف اجلبهات، كما ك�سف ال�سيد ان 
هن��اك عمل على الدفاع��ات اجلوية الإ�سقاط احدث الطائ��رات االمريكية، 
وهللذا بحللد ذاته ت�سريللح وا�سح ان املرحلللة القادمة �سيتللم فيها تفعيل 

منظومات دفاع جوي حديثه.. 
وتطللرق ال�سيللد يف اخللر خطابه اإلللى ان التفاهم بني املوؤمتللر وان�سار اهلل 
ا�سهللم يف اال�ستقرار ال�سيا�سي، وهو االمر الللذي يعني االتفاق وااللتزام 
ملواجهللة العللدوان، موؤكدا يف هذا ال�سياق ان الرئي�للض �سالح ال�سماد هو 
رجللل اليمللن االول ورئي�للض اليمللن الوحيد ويجللب الوقوف اإلللى جانبه 
ودعمه وم�ساندته يف حل اال�سكاليات الداخلية وااللتفات باجتاه العدوان 

ودعم اجلبهات..
خطللاب امل�سارحللة والو�سللوح وحتديد امل�سللار الوطني باجتللاه تعزيز 

ال�سمود وحتقيق الن�سر على العدوان
خطللاب ال�سيللد القائللد عبدامللللك بللدر الديللن احلوثللي اليوم هللو خطاب 
امل�سارحللة والو�سوح ، وحتديد امل�سللار الوطني باجتاه تعزيز ال�سمود 

وحتقيق الن�سر على العدوان تاأ�سي�سا على : 
- التوكل على اهلل �سبحانه واالعتماد عليه .

- متانة اجلبهة الداخلية . 
- �سللرورة اإ�سللاح اجلهللاز االإداري واملللايل وتفعيللل االأداء يف كافللة 

املجاالت. 
- الك�سف عن اإجنازات الت�سنيع الع�سكري ال�ساروخي برا وبحرا وجوا 

القادر على تغير املعادالت القائمة .
- معرفة دقيقة بواقع دول العدوان وظروفها الداخلية . 

- و�سع النظام االإماراتي املعتدي �سمن معادلة اال�ستهداف املبا�سر .
- و�سع ميناء احلديدة �سمن معادلة ا�سرتاتيجية جديدة جتعل حتالف 
العللدوان يفكللر الف مرة قبللل اي حماولة ال�ستهداف احلديللدة ، فال�سيد 
حتدث بو�سوح عن القدرة على ا�ستهداف موانئ دول العدوان واأهدافه 
احليويللة واإمكانيللة ا�ستهللداف ناقات نفللط دول العللدوان ويف مقدمتها 

ال�سعودية اإذا ما فكر التحالف باالعتداء على احلديدة .

أحمــــد داوود 
اخلطاب اجلديد لل�سيد عبد امللك بدر الدين احلوثي 
قائللد الثللورة ال�سعبية اخلمي�ض ر�سللم ا�سرتاتيجية 
جديللدة للحللرب القادمة مللع دول حتالللف العدوان 
علللى بادنللا.. وهللي ا�سرتاتيجيللة ك�سللف عنها قبل 
اأ�سابيللع وزير الدفللاع اللواء حممللد نا�سر العاطفي 
حللني زار جيزان وجنران وع�سللر اأثناء اجازة عيد 
االأ�سحى املبارك وقال اإن هناك مرحلة جديدة �سيتم 

تد�سينها يف مواجهة قوى العدوان على بادنا.
قبل خطاب ال�سيد كانت القوة ال�ساروخية 

قد اأطلقللت �ساروخاً اإلللى دولة االإمارات 
العربيللة لكللن قنللاة امل�سللرة والقنوات 
الر�سمية مل تتعاط مع اخلرب ر�سمياً ومت 
تداوللله يف املواقللع االخبارية االأخرى، 
يف  امللللك  عبللد  ال�سيللد  ياأتللي  واليللوم 
خطابلله ليوؤكد املوؤكد ويقللول اإن دولة 

تعللد  مل  اآمنة واحلديث االإمللارات 
د لي�للض  ملجللر

اال�ستعرا�ض اأو للك�سف عن امكانيات ع�سكرية هائلة 
للجي�للض اليمللن تفوق امكانللات دول العللدوان.. ال ، 
االأمر لي�ض كذلك اطاقاً، ولكنها حماوالت للدفاع عن 
النف�ض يف ظللل �سطوة العدوان وق�سوتلله وا�ستمرار 
ق�سفلله لكل �سرب يف اأر�ض الوطن، وهي ر�سالة اأخرى 
توحي بللاأن العدوان الللذي ظل يق�سللف اليمن طيلة 
اأكللرث من �سنتللني ون�سف ها هللو االآن يقف عاجزًا يف 
�سد ال�سواريللخ البالي�ستية اليمنية 
التي جتللاوزت احلللدود وباتت 

ت�سل اإلى االإمارات.
خ�سية دول العللدوان االآن 
مل تعللد تقت�سللر على �سد 
البالي�ستية  ال�سواريخ 
اجلي�للض  الأبطللال 
واللجللان ال�سعبية، 
بللل 

ثمللة 

تطللور خطللر جللدًا �سيقلللب املعادلة متامللاً وهو اأن 
ال�سيللد عبد امللللك ك�سف عن امكانيللة القوة البحرية 
عللن �سرب اأي �سفينللة بحرية للعللدوان على امتداد 
ال�ساحللل  اإلللى  و�سللواًل  لليمللن  الغربللي  ال�ساحللل 
االإفريقي وقريباً اإلى فل�سطني وهي خطوة �سيح�سب 
لها االأعداء األف ح�ساب وخا�سة اأنهم باتوا يعرفون 
جيللدًا اأن قائللد الثللورة هو رجللل قول وفعللل ولي�ض 

حديثه جمرد مواعظ.
ات�سللم خطاب اخلمي�للض بالهدوء واالتللزان ما يعني 
اأن الرجللل الللذي يواجه اأكرث مللن ١4 دولة تتحالف 
عليلله باالإ�سافة اإلى معظم دول العامل ال�سامتة بات 
ال يخ�سللى كل هللوؤالء وكاأنه يقللراأ التفا�سيل الدقيقة 
للم�ستقبللل القريللب فللرتاه مطمئنللاً هادئللاً متزنللاً.. 
خطللاب اخلمي�ض هو تد�سني فعلي للمرحلة اجلديدة 
التللي �ستجعل العللدو يتاأمل وي�سعللر بفداحة ما اقدم 
اال�ستمللرار يف اجلنللون  االأعللداء  فكللر  واإذا  عليلله، 

ف�سوف يدفعون الثمن باهظاً.

اخلطاب اجلديد للسيد عبد امللك بدر الدين احلوثي قائد الثورة الشعبية اخلميس رسم استراتيجية جديدة للحرب القادمة

خطاب السيد عبدامللك احلوثي يقول للعالم .. لم يعد لليد السعودية أي تأثير في تخريب البلدان 
سعود.. آل  نظام  من  للتخلص  السعودي  الشعبي  احل��راك  في  اليوم  تؤثر  من  هي  واليمن  العربية.. 
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»أعجوبة اإلمارات الهندسية« كما يسمونها وباقي عجائبهں السخيفة حتت مرمى صواريخ اليمن 
اال�ستعانللة   : االأمللر  منهللم  ا�ستلللزم  لقللد 
مئللات  اإنفللاق  اأجنبيللة،  دول   3 بخللربات 
املايني من الللدوالرات، وتوظيللف “اإثنى 
ع�سللر األف عامل”، واإهللدار خم�ض �سنوات 

من العمل والبناء والت�سييد !
لو�سع “بللرج” معدين يبلللغ ارتفاعه 8٢0 
مرتًا يف قلب اإمارة ن�سف قطرها ال يتجاوز 

الل400 مرت !!
تخيلوا معي اأن دويلة االأمارات ، جندت ما 
ي�سللاوي الل7% من تعللداد �سكانها واأهدرت 
مللن الوقت ما يقارب علُ�سللر عمرها لت�سييد 

خردة من احلديللد واالإ�سمنت اأ�سموه فيما 
بعللد بللرج خليفة، هللذا وهُم هللُم ، برثائهم 

ورخائهم وانفتاحهم
وهُم هُم باأوج قوتهم وبكامل اأر�سدتهم ..!

ويف املقابل ، ا�ستلزم منا االأمر :
م�سبحة وم�سحف !

ورجال اأمنوا و�سدقوا فهداهم اهلل
وثاث �سنوات فقط !!

كمللا  الهند�سيللة”  “اأعجوبتهللم  لو�سللع 
ي�سمونهللا وباقي عجائبهللم ال�سخيفة حتت 

مرمى �سواريخنا !

اأم يجللدر بي القللول اأن كل تلللك “النقطة” 
مبوانئهللا  اخلارطللة  علللى  املوجللودة 
 ، فيهللا  مللا  وكل  وم�سانعهللا  ومطاراتهللا 
حتت مرمانا وداخل مللدى باأ�سنا وع�سفنا 

وحزمنا وعطفنا !
هللذا ونحن نحن ، بفقرنا وعوزنا ، ودمارنا 

وغبار خرابنا !
هللذا ونحللن نحللن ، حتللت ح�سللار مطبق 
وحللرب �سرو�للض مل ي�سهللد لهللا مثيللل قط 
منذ 3 �سنللني وجتهيل وتهمي�للض ونزاعات 

وتهجني وتغييب منذ عقود طويلة !

اأن هللذا الواقللع �سبيلله مب�سهللد �سينمائللي 
 ، لنملللة ت�سللع تاجللاً وحتمللل �سوجلانللاً 
حتللاول جاهللدة االإطاحة بعمللاق اأ�سعث 
ال ينظللر اإلى االأ�سفل ! يحمل يف اأحدى يديه 
هراوة بحجم جبل ومي�سح باالأخرى عرق 

جبينه !
كثللرون �ست�سيبهم الده�سللة من هول هذا 
.. واأكللرث منهم �سي�سيبهللم الهلع واخلوف 

وي�ستوطن اطرافهم !
لقللد ظهر ال�سيد القائللد اليوم واأظهر للعامل 
اأجمع حجم “الهللوة” املرعبة التي تف�سل 

دويللات اخلليج عن اللحاق بنا بالرغم من 
الفرق ال�سا�سع بني ما منتلك وما ميتلكون !
لقللد تغلبنللا علللى التكنولوجيللا االأمريكية 
وباتت اأيادينا قادرة على اأن تطال كل �سرب 
يف املنطقللة، يف الوقت الذي الزالت اأياديهم 
“اأ�سمغتهللم” التللي  عللن حياكللة  عاجللزة 

ت�ستورد من بريطانيا !!
لقللد ُفر�سللت معللادالت جديللدة �ستتغللر 
ووحدهللم  القادمللة  االأيللام  يف  املوازيللن 

! كاملة  الر�سالة  �سيعون  “الكبار” فقط 

مالك المداني  !

برباعيللة ) املحللن ، احلللروب ، الفللن ، املاآ�سللي ( 
ا�ستهللل ال�سيللد القائد عبدامللك بللن بدرالدين احلوثي 
حفظلله اهلل خطابلله احلافللل باملفاجللاآت والتطمينللات 

والت�سعيد الغر م�سبوق �سد العدوان
الرباعيللة التي اختللزل بني ا�ساعهللا و�سع وحال 
االمللة اليوم واختزلت فيلله �سخ�سية القائد مباحمها 
االن�سانية ونزعتها االأممية ونظرتها العاملية ، رباعية 
مل تقف عند تو�سيف احلال بل انتقل بها ال�سيد القائد 
اإلللى بيللان ال�سبللب الرئي�سي لهللا املتمثللل يف امل�سروع 
االمريكي اال�سرائيلي يف املنطقة ، والقائم على اأدوات 
اوجدهللا الطموح الللذي يفتقد اإلى امل�سللروع من دول 
وكيانللات وجماعللات على حد ال�سللواء ، واملتكئ على 
اإرث خللاف طويل حتمله جنبات هذه االأر�ض ، كانت 
ومازالللت اآبللار النفط تروي جللذوره وحتتفي بزرعه 
وانتاجلله ، فكانللت �سوريا والعللراق ال�سحية االولى 
للتكفللر براأ�سلله الوهابللي ووجهه االرهابللي ، وحني 
كانللت اليمن الهدف التايل ومللع عجز النبتة التكفرية 
عللن التمللدد يف اليمن تدخلت الللدول الراعية واملمولة 
لهللا ب�سللورة مبا�سللرة مللن خللال حتالللف العللدوان 
ال�سعللودي االمريكللي الغا�سللم وامل�سحللوب بح�سار 

اقت�سادي مطبق و اآثم .
العللدوان  حتالللف  يف  معهللا  ومللن  ال�سعوديللة 
وبالللذات االمللارات ال تتجللاوز كونها جمللرد اأداة 
االأمريكللي  امل�سللروع  اأهللداف  حتقيللق  يف  فاعلللة 
ال�سهيللوين يف املنطقة بدون حتللى جمرد التفكر يف 

اثار ا�ستخدامها ال�سلبية يف ذلك .
فكانت خ�سارتها بللل خ�ساراتها املتعددة واملوؤكدة 
واملتزايدة يف ت�ساعللد م�ستمر بدءا بخ�سائرها املادية 
مللن تكاليللف العللدوان الهمجللي اإلللى املبالللغ الهائلة 
ال�سخمللة التللي تقدمها الأمريكللا وحتللى الر�سى التي 
تدفعها للدول االخللرى واملنظمات الدوليللة وانتهاءا 
مباتدفعلله للللدول وال�سركات التللي تر�سللل مرتزقتها 

للقتال معها يف اليمن.
اأمللا اخل�سائللر املعنويللة فتتمثللل يف هزميتها 

يف  املبا�سللرة  غللر  كل حروبهللا  النهائيللة يف 
العراق و�سوريا ولبنللان وهزميتها املحققة 

التي بداأت تظهر ماحمهللا بقوة يف حربها املبا�سرة يف 
اليمن .

باالإ�سافللة اإلللى فقدانهللا النفوذ االيجابللي املقبول 
ودورها كاعب ا�سا�سي له تاأثره يف املنطقة ودخولها 
من خال حماوالتها تركيع واخ�ساع االخرين بالقوة 
وال�سطللوة يف م�سللاكل كبرة جدا ي�سعللب عليها جدا 

اخلروج منها يف حال كان اخلروج ممكنا يف ذاته .
ظهرت تلللك امل�ساكل داخليللا يف اخلافات اال�سرية 
و�سعبيا يف حراك ال١5 مللن �سبتمرب وحالة االحتقان 

التي تت�ساعد يوميا وتتعاظم نتيجة القمع والبط�ض 
وحماوالت االلغاء للمكونللات املختلفة �سيا�سيا 

والتكفللر  التحري�للض  وحمللات  ومذهبيللا 
�سدها يف العديد من املناطق .

فر�ست كل تلك اخل�سائر والهزائم التي 
يتكبدهللا النظللام ال�سعللودي وامل�ساكل 
التللي حتيللط بلله مللن كل االجتاهللات 
الهللروب  ا�سرتاتيجيللة  اإلللى  اللجللوء 

اإلللى االأمام مللن خال املحاولللة اجلادة 
وامل�ستميتللة يف حتقيللق اأي اإجنللاز ممكن 

يف عدوانه علللى اليمن ، معلنا عن 
ت�سعيللد ع�سكللري لي�للض 

وال  االأول 

يختلف عما قبله من الت�سعيدات اال يف كونه جزءا من 
هذه اال�سرتاتيجية الفا�سلة حتما.

ويف مواجهة ت�سعيد العدوان ال�سعودي االأمريكي 
اأكد ال�سيد القائد علللى اال�سرتاتيجية التي اأعلن عنها 
�سابقللا واملتمثلللة يف مواجهللة الت�سعيللد بالت�سعيللد 
اليللوم جميعللا  التذكللر مبللا يجللب علينللا  ، وجللدد 
كيمنيللني باأنلله ذات الواجب الذي كللان علينا من قبل 
مب�ساراته االربعة من رفللد اجلبهات بالقوة الب�سرية 
واال�ستمرار يف تطوير القدرات الع�سكرية وت�سجيعها 
وتكرميها واحلفاظ على وحدة ال�سف 
ومتا�سك اجلبهة الداخلية ودعم 
ال�سعللب  �سمللود  وتعزيللز 
اليمنللي ، منطلقا مللن امل�سار 
التللي  واالجنللازات  الثللاين 
متللت فيلله وتكللللت بالنجاح 
�سللور  بع�للض  عللن  ليعلللن 
الت�سعيللد الع�سكللري القادم 
بالتلويللح بالع�سى البال�ستية 
كاإنذار اأخر لاإمارات واإعانها 
منطقة م�ستهدفللة وغر اآمنة 
ال�ستثمللارات الدول 

وال�سركللات االجنبيللة وكذلللك االعللان عللن امكانية 
ا�ستهللداف املوانللئ ال�سعوديللة علللى البحللر االحمر 
وبع�للض املوانللئ االفريقيللة والتاأكيد علللى موا�سلة 
اجلهللود حتللى الو�سللول اإلللى املوانللئ الفل�سطينيللة 
املحتلللة وتوعللد كل القطللع البحرية لقللوى العدوان 
مبللا فيها ناقات النفط املارة باملياه االقليمية اليمنية 
مهما ابتعدت عن ال�سواحل كرد على الت�سعيد املعلن 

جتاه احلديدة .
مل يفت ال�سيد القائد يف خطابه اال�سادة بالتفاهمات 
ال�سيا�سية وتو�سيح وبيان اأهميتها ودورها من خال 
مللا اأفرزته من ا�ستقرار �سيا�سي ن�سبي جنب املكونات 
الوطنيللة الدخول يف �سراعات جانبية و �ساعدها على 
التفللرغ ملواجهة العدوان والت�سدي للله ، وامل�سي يف 
خطللوات ا�ستكمال وتر�سيخ هذا اال�ستقرار اأمر حتمي 

و�سروري .
ومل يغللب عن باللله اي�سا حجم املعانللاة املعي�سية 
التللي نتجت عن ثالوث الو�سايللة والتق�سيم واالنهيار 
االقت�سللادي الللذي كللان �سببللا رئي�سيا يف قيللام ثورة 
ال٢١ مللن �سبتمللرب ، وت�ساعفللت اآثللار تلللك املعاناة 
واحلللرب  واحل�سللار  العللدوان  ظللل  يف  وتفاقمللت 
االقت�ساديللة التللي مت دعمها بقللرارات كارثيللة اهمها 
قللرار نقل البنك ، ممايفر�ض علللى كل �سعوب املنطقة 
والعللامل احلرة التحرك بجديللة يف معاجلة االأو�ساع 
االن�سانية لل�سعب اليمني وتلبية الدعوة التي وجهها 

لهم ال�سيد القائد .
وختاما كانت الثورتان العظيمتللان ال�سبتمربيتان 

م�سك خطاب ال�سيد القائد وجديرتني
بللاأن يلفت اليهمللا نظر وانتبللاه اليمنيللني االحرار 
لاحتفللاء واالحتفال بهمللا نافذا بنللور م�سداقية من 
ذكراهما اإلى حقيقة وثبللات املوقف من اجلمهورية 
وااللتزام بالنظام اجلمهوري كنظام للحكم ، موقف 
والتللزام اكدتلله االأيام وقدمته الللروؤى يف موؤمتر 
احلوار واأكدته ميني ال�سهيد القائد ح�سني بن 
بدرالدين احلوثي ر�سوان اهلل عليه الذي 
اأق�سللم بللاهلل اأن يحافللظ علللى النظللام 

اجلمهوري .

قائد الثورة » منتلك ما ال 
متتلكه أغلب الدول ..

وزمن احلساب الكبير بدأ
 أحمد عايض أحمد

عبد  القائد  ال�سيد  الثورة  قائد  �سماحة  القاها  التي  ال�سريفة  الكلمة  ان 
التاريخية  الدرو�ض  من  وثائقية  هي  ون�سره  اهلل  حفظه  احلوثي  امللك 
التي يجب ان ندر�سها ونفح�سها ونتمعن فيها على الدوام كونها مليئة 
باملعلومات احل�سا�سة والهاّمة يف حياتنا ا�سافة اإلى اال�سرار الع�سكرية 
دوائر  من  حمللدودة  نخبة  اال  بها  يعلم  ال  التي  و  عنها  اف�سح  التي 
�سناع القرار يف املوؤ�س�سة الدفاعية والتي ك�سف من خالها عن املرحلة 
واعية  وطنية  بلغة  حتدث  العزيز.  بوطننا  نعي�سها  التي  اجلهادية 
التي  ال�سطحات واملبالغات  العملي وبعيدا عن  للواقع  واثقة ومدركة 
�سعوبهم  خدعوا  عامليني  وقادة  زعماء  من  �سماعها  على  النا�ض  اعتاد 
موؤ�س�سة  يف  مك�سوف  الغر  املتغر  الواقع  هو  ما  النا�ض  يعلم  لكي 
اليمن الدفاعية وال يعلم عنه النا�ض وخ�سو�سا يف اجلانب الع�سكري 

والت�سنيع احلربي..
ك�سف ال�سيد القائد ما ال يتوقع احد ان يك�سفه اال و هو امتاك اليمن 
بحتة  مينية  علمية  ع�سكرية  وابحاث  وت�سميمات  درا�سات  مراكز 
وت�سميم  لتطوير  يلزم  ما  بكافة  احلربي  الت�سنيع  موؤ�س�سة  تللزود 
البحثية  املراكز  ال�سواريخ واال�سلحة االخرى..طبعا..هذه  و�سناعة 
العلمية هي معلومة جديدة ومهمة و�سعت اليمن يف خانة الدول التي 
بلد  انه  الدفاعية رغم  لل�سناعات  متكاما  بحثيا علميا  م�سروعا  متتلك 
حتالف-اقليمي-دويل  �سد  عظمى  حرب  حالة  ويعي�ض  حما�سر  فقر 
عدواين...وللعلم 80% من دول العامل المتتلك مراكز درا�سات وابحاث 

ع�سكرية ابدا...
املجال  يف  العملي  والتطبيق  املنطق  وواقعية  العلم  �سواهد  بني  جمع 
حتقيقها..  ميكن  ال  امللال  �سرد  او  نق�سان  او  زيللادة  بللدون  الدفاعي 
على  اليمن  بها  مير  التي  والظروف  ال�سحيحة  املالية  االمكانات  ربط 
الدفاعية  ال�سناعات  يف  املنجزة  الكربى  باالإجنازات  امل�ستويات  كل 
حتدث  باخلر  ومب�سرة  منجزة  حمققة  عملية  نتائج  منها  وا�ستخرج 
عنها بكل و�سوح ..منها العمل اجلاري واحلثيث على تطوير القدرات 
تد�سني  بدء  عن  ال�سادق  الوعد  بلغة  متحدثا  البالي�ستية  ال�ساروخية 
كبرية  باأعداد  املدى  متو�سطة  الباليت�سية  لل�سواريخ  انتاج  خطوط 
كمرحلة اولى تليها خطوط انتاج لل�سواريخ البالي�ستية بعيدة املدى 
وباأعداد كبرة باملرحلة املقبلة باإذن اهلل حيث وان العمل يجرى على 
قدم و�ساق لتحقيق واجناز ذلك ومن جانب تطوير وت�سنيع منظومات 
دفاع جوي مينية مائة باملائة ثم ادخالها اخلدمة العملياتية يف االيام 
ان�سان  بها اال كل  املقبلة...عموما هذه املنجزات هي تاريخيه اليوؤمن 
بهذه  واالعتزاز  الفخر  عليه  ي�سيطر  واعي  �سريف  حر  موؤمن  وطني 
املنجزات - اما الفا�سلون العجزة املر�سى نف�سيا �سي�سخرون من ذلك 
وانهزام  بعبودية  والعي�ض  الغر  على  االتكال  بثقافة  ت�سبعوا  النهم 

وتخلف وذل وهوان...
م�سرح احلرب  م�سائل يف  القائد حتدث عن  ال�سيد  االمر..ان  امللفت يف 
عملياتي  ب�سقف  البحرية  القوة  معها  تتعاطى  مل  البحري..م�سائل 
امتاكها  رغم  الدويل  وال�سلم  االمن  ي�سر  ال  عملياتي  ب�سقف  بل  كامل 
القدرة الهجومية على حتويل البحر االحمر اإلى م�سرح حرب مو�سحا 
يف  البحرية  املعارك  خو�ض  على  البحرية  اليمن  قدرة  عن  بالتف�سيل 
كامل مياه البحر االحمر.اي ان اليمن ميتلك ا�سلحة دفاعية وهجومية 
مبياه  بحرية  بقعة  باي  غازية  حربية  قطعة  اي  ا�ستهداف  من  متكنة 
البحر االحمر من �سمال ال�سعودية حتى �سمال القرن االفريقي. وهذه 
املعلومة اجلديدة اليعلمها احد... م�سيفا ان زمن املراعاة انتهى وبدء 
زمن احل�ساب وا�سعا كافة ال�سفن التجارية والنفطية ال�سعودية املارة 
للنظام  اهداف ع�سكريه م�سروع وهذا تطور مرعب  البحر االحمر  من 
ال�سيد  ان  وال�سك  اليمن  اليه  ينتقل  مدمر  عملياتي  وحتول  ال�سعودي 

القائد ك�سف عن ذلك بعد ان جازت احل�سابات الع�سكرية ذلك..
يجري  الذي  والتحول  والتغر  التطور  ماهية  نفح�ض  لو  نحن  فعا 
واحل�سار  والفقر  احلرب  رغم  وال�سناعي  الدفاعي  املجال  يف  باليمن 
الكربى  والعرب  الدرو�ض  مرحلة  يف  كيمنيني  انف�سنا  لوجدنا  واملعاناة 
واعتمادنا  اجلاد  وحتركنا  ب�سمودنا  العظمى  النعم  منها  جنني  التي 
على اهلل ثم على الذات....العلم التطبيقي والعمل الن�سط والوعي املثمر 

واالعتماد على الذات ركائز النه�سة يف زمن احلرب الي�ض كذلك

حللذار حذار حذار خطاب الت�سعيللد الثوري الذي قلع 
رمللوز العمالللة والو�سايللة واالرتللزاق واأعللاد لليمللن 
حريتلله وا�ستقاللله الكامللل بعللد و�ساية عقللود بداأت 
بانقللاب 5 نوفمللرب ١967م الللذي اأطللاح باجلمهورية 
واأدخلهللا جلبللاب الو�سايللة حتى خطاب حللذار حذار 
حذار �سبتمللرب ٢0١4م با�ستثناء فللرتة ال�سهيد املقدم 

اإبراهيم احلمدي.
وخطللاب املعادالت اجلديللدة حذار مللن االقرتاب من 
حمافظللة احلديللدة، واإن كانللت ثاثيللة الللل »حللذار« 
ال�سابقللة اأجربت رموز العمالللة والو�ساية واالرتزاق 
علللى الفرار لعوا�سللم العدوان مللن العا�سمة �سنعاء 
بالعبايللات واللثام الن�سائية هرباً وفزعللاً، فاإن »حذار 
احلديللدة« �ستخرج جحافللل الغللزو والطامعني حفاة 

عراة.
م��ن الي��وم و�ساعدًا ال مك��ان اآمن وال خط��وط حمراء، 
مروحللة مللن اخليللارات اال�سرتاتيجيللة الفاعلللة بللل 
احلا�سمللة، خرجت لل�سرورة الق�سوى، واأي �سرورة 
بعد كارثللة طالت االإن�سان واحليللوان والنبات وحتى 
اجلمللاد وطال كل ما ميكن اأن يطاله حتى رفات وعظام 

االأموات يف القبور مل ت�سلم.
دفاعيللة  الأهللداف  وا�سحللة  ا�سرتاتيجيللة  معللادالت 
وردعية اأو�سح، وكل ما قيل ويقال و�سيقال من �سجيج 
وتنديللد و�سللراخ وعويل قد عفا عنلله الزمن وم�سحته 
عيللون بثينة واأم ال�سهيد حممللد ودماء ع�سرات االآالف 

من ال�سهداء ومايني ال�سامدين جوعاً وقتًا.
و�سجيللج الدفللع امل�سبللق، �سمت بعد جتفيللف موارد 

الدولللة ال�سياديللة املاليللة واملاديللة، و�سمللت بتحالف 
ع�سللر دول معلللن واأكللرث غللر معلللن وبقيللادة اأمريكا 
وبريطانيللا وال�سعوديللة واالإمللارات كان مللا مل يخطر 
ببال ال�سياطني واالأبالي�للض، و�سمت وتغا�سى وترفع 
بعللد نقللل ال�سفللة وال�سخ�ض مللن نظام جمهللوري اإلى 
جغرافيللا عا�سمة العللدوان نظام ملكللي �سعودي، فتم 
نقللل رئا�سة اجلمهورية، والق�سر اجلمهوري، ورئا�سة 
الف�سائيللة  والقنللاة  العللدوان،  ووزراء  احلكومللة 
اليمنيللة، ووكالة االأنباء اليمنية �سباأ، بال�سفة واال�سم 
اأو باال�ستن�سللاخ وب�سورة مل ي�سبق لها مثيل يف تاريخ 
العاقللات الدوليللة ال من قبل وال حتى مللن بعد . ومن 
عا�سمللة العدوان ومن فنللادق الريا�ض مت حل اجلي�ض 
اليمنللي واالأمللن الداخلللي املركزي، واغتيللال اجلي�ض 

اليمني معنوياً ونعته بالعائلي وال�سايل وهلم جرا.
معللادالت النف�للض الطويللل، بعللد نقللل البنللك املركزي 
واإبللادة املايني بحللروب اجلوع وحللروب بيولوجية 
واأمرا�للض واأوبئللة وح�سللار، معادالت بعللد البعد من 
اآالم وجللروح واأ�ساليب وح�سية ال �سرعية وال قانونية 
وال اأخاقيللة، فلنكللن انقابيللني اأو حتللى دولة احتال 
ما قامللت به دول العللدوان ال ت�سرعنه حتللى قوامي�ض 
االعتداء والوح�سية، حتى جلان التحقيق »امل�ستقلة« 
يف اجلرائللم غر مقبولللة واملال ال�سعللودي كتمها، اإلى 

هذا احلد من االإجرام واأكرث وما بعد االأكرث.
بعللد البعللد والنف�ض الطويل ح�سرت حللذار يف مروحة 
خيللارات ا�سرتاتيجية قاتلة للعللدوان وليذق من نف�ض 
الكاأ�ض وكاأ�ض اأكرث اإن�سانية واأخاق وم�سروعية، كاأ�ض 

يبعللرث ال�سركللات العابرة للقللارات يف االإمللارات، وما 
بعللد البعد ي�سل اإلى ميناء اإيللات ال�سهيوين، وموانئ 
ومطللارات العللدوان اآ�سويللة كانللت اأم اأفريقيللة وكل 
قاعدة للعدوان اأينما حلت وكيفما كانت تطالها مروحة 
يليِّ القللوة ال�ساروخية  خيللارات عابللرة للقارات، ولتللوَّ
للجي�ض اليمني واللجان ال�سعبية وجه بالي�ستيها �سطر 
اأي قاعللدة معاديللة لل�سللاة على دمللاء ال�سهللداء واأم 
ال�سهيد حممد، ولتبحللر بحرية الردع اال�سرتاتيجي يف 

عيون بثينة اإلى بعد البعد وعمق العمق.
نف�للض طويللل و�سقف مفتللوح وقائد �سللاب حُمنك يجيد 
ا�ستعمال مفردات، كيف، ومتللى، واأين، وكم، �سيا�سياً 
وجماهرياً.. واإرادة �سيا�سية و�سعبية �سلبة، وجي�ض 
وجلللان العقيللدة واملوقللف والفعللل، ومفاجللاآت اجلو 
والبحللر والرب واالقت�ساد واإيللام يف اخلا�سرة وعمق 
العمق حللذار حذار حللذار عوامل انت�سللار و�سمود ال 

جتتمع اإال ل�سعب االنت�سارات والفتوحات.

خطاب النفس الطويل بن »حذار حذار حذار« و »حذار احلديدة«

قراءات في خطاب السيد

خطاب تعدى خيال العدو جلحيمه
ياسر المهلل
هدف  دائرة  دخلت  والتجارية  النفطية  عدونا  �سركات  كربى   .. جلحيمه  العدو  خيال  تعدى  خطاب 
 .. بركان٢  اخرها  بالتاأكيد  يكون  لن  مفاجاآت  من  ال�ساروخية  قوتنا  تخفيه  ما  نعلم  وال  براكيننا 
و�ستخربنا عن تلك املفاجاآت اهدافها .. بعد ان ينق�سع غبار انفجاره ونرى مدنهم و�سركاتهم و�سفنهم 
وقواعدهم وموانئهم ومطاراتهم اثرا بعد عني ..  �سيخرج اليمني باإذن اهلل وقيادة ابن البدر من عني 
ي�سند  ما  املجرمون  فيها  يجد  وال  حلياة  ت�سلح  ال  ار�ض  �سظايا  اإلى  مدنكم  حميا  اقوى  عوا�سفكم 
�سيطانهم .. وعد �سادق من قائد مل يخلف يوما وعده .. ومن رجل ما يوما خاب فيه الظن .. او اثرت 
اأيقظتموه بعدوانكم ولن تتمكنوا من اعادته  حول فعل ما يقوله �سكوك .. فانتظروا املارد اليمني .. 

ذليا اإلى قمقم الو�ساية و التبعية ..

جميل أنعم

حمير العزكيخطاب التصعيد والتطمن

ال�سيد  خطاب  اإلللى  :  ا�ستمعت   ١
عبدامللك احلوثي.

حياته  يف  األللقللاه  خطاب  اأهللم  هللو 
ال�سيا�سية والع�سكرية والقيادية.

مواطني  كل  له  ي�ستمع  ان  اأمتنى 
اجلزيرة العربية

احلللوثللي  اللل�للسلليللد  :  خللطللاب   ٢
هو  ومللن  موؤيد  هو  ملن  �سروري 

ومهم  للع�سكري،  مللهللم  مللعللاد. 
االأعمال؛  لرجال  لل�سيا�سي، ومهم 
ذات  اللللدول  لكل  بالطبع  ومللهللم 

النفوذ يف املنطقة
اللل�للسلليللد احلللوثللي  قللاللله  :  ملللا   3
لي�ض ادعلللاءات فللارغللة؛ وهللو مل 
االعام  يفعل  كما  ذلك،  ع  يعودنا 

ال�سعودي.

او�ساع  م�ستقبل  قراءة  يريد  من 
ال�سعودية فلي�ستمع وليفهم!

وللعائلة  �سلمان،  بن  :  ملحمد   4
ال�سيا�سية  وللقيادات  املالكة، 
االإملللللللارات  يف  والللعلل�للسللكللريللة 
اال�ستماع  اعيدوا  وال�سعودية: 
معرفة  بللاب  مللن  ولللو  ل  للخطاب 

اخل�سم!

ع���������������ن خ�������������ط�������������اب ال����������س����������ي����������د احل����������وث����������ي
المعارض السعودي حمزة الحسن
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م���ن م��ن��ج��زات ث����ورة 21 س��ب��ت��م��ب��ر..
أمــة الملك الخـاشــب

يللا ترى ملللاذا فقط بعد ثورة ٢١ �سبتمرب دون غرها من الثللورات يف اليمن قام بعدها 
بعدة اأ�سهر اأكرب واأعتى عدوان وحتالف عاملي �سدها ملحاولة اجها�سها ؟

ملللاذا مت الت�سريح بعللد ثورة ٢١ �سبتمرب مللن رئي�ض الوزراء االإ�سرائيلللي اأنه ي�سعر 
بالقلللق ؟ ملللاذا يا ترى اأقلقتهللم هذه الثللورة دون غرها من الثللورات العديدة يف تاريخ 

اليمن ؟
ملللاذا هللذه الثورة بالذات مل ير�سوا عنها ؟ ملللاذا يف بعد اأحداث ١١ فرباير التي قادها 
حللزب اال�سللاح مل يعقبهللا اأي عللدوان وبالعك�ض متللت الت�سويللة وا�ستلمللوا املنا�سب 
واحلقائللب الوزاريللة وان�سحبوا من ال�ساحللات وانتهت ثورتهم التي كانللوا يدعون اأنها 

تهدف اإلى نقل اليمن اإلى ع�سر رف�ض الو�ساية كما كانوا يزعمون ؟
وحدهللم ثللوار ٢١ �سبتمللرب ا�ستمللروا يف ال�ساحات ملللدة مايقارب العامللني ورف�سوا 
االنبطللاح للموؤامرة اخلليجية واأ�سللروا على حتقيق اأهدافهم الن�سالية والتي تدعو الى 

حرية اليمن وا�ستقاله ورف�سه الأي و�ساية خارجية
�ساأجيللب عللن بع�ض الت�سللاوؤالت و�ساأطللرح اأ�سئلة قللد ت�ستنبطون مللن خالها بع�ض 

االأجوبة على االأ�سئلة ال�سابقة ومنها :-
هللل تعلمون اأننا وبرغم اأننا يف حالة عدوان كبر وح�سار واحتال ومرتزقة يقاتلون 
�سدنللا من كل االأجنا�للض واالألوان اإال اأننللا ا�ستطعنا اأن ن�سمد ونواجه بللل ونك�سر هيبة 
املعتديللن منللذ ال�سهر الثللاين اأو الثالث من العدوان ؟ وهذه مللن منجزات من ؟ ومن الذي 
يقاتللل يف اجلبهات ؟ هل هو اجلي�ض القللوي الذي بنوه خال 55 �سنة من تاريخ الثورات 

ال�سابقة ؟
هللل تعلمللون اأن اأن�سللار اهلل وال غرهللم يوؤهلللون مئللات االآالف مللن املقاتلللني الذين 
ي�سطللرون ماحللم ا�سطورية يف اجلبهات وذلك مللن خال دورات ع�سكرية يتللم اأخذ فيها 
فنللون التدريب الع�سكللري يف �سهرين اأو ثاثة اأ�سهر ما ياأخللذه غرهم يف كليات ع�سكرية 
ملللدة اأربللع �سنوات ورمبللا اأكرث ويتخرج كل يللوم اأبطال كالوحو�للض يتوجهون ل�ساحات 
الوغى ليلقنوا االأعداء واملحتلني واملرتزقة درو�سا لن ين�سوها ولن ي�ستوعبوها اإال وهم 
يف جهنللم الكربى ؟ فيا ترى هذه الللدورات الع�سكرية من منجزات من ؟ فلنجب باإن�ساف 
ودون تع�سللب هللل هي من منجللزات فرباير اأم من منجللزات ٢6 �سبتمرب اأم من منجزات 

١4 اأكتوبر ؟
�سوؤال اآخر ومهم ؟ هل ي�سدق اأحد اأنه ويف غ�سون اأقل من �سنتني من تاريخ ثورة ٢١ 
�سبتمللرب بداأنللا ن�سمع اأن اليمن يطور �سناعة ال�سواريخ حمليللا واأنه ميتلك ا�ستخبارات 

قوية خميفة للعدو جتعل من اأغلب هذه ال�سواريخ ت�سل اإلى اأهدافها وبدقة عالية ؟
هللذا مللن منجزات من ؟ هل �سمعتم على مر تاريخ 55 �سنة اأن اليمن ي�سنع حتى ابرة 
اأو األعللاب ناريللة ؟ بل بالعك�للض امل�سنع الوحيد الللذي امتلكه اليمن للغللزل والن�سيج مت 
اإغاقلله ب�سبللب الف�ساد وكذلللك املوؤ�س�سللة االقت�سادية اليمنيللة والتي كانللت اأحد اأعمدة 
االقت�ساد الوطني اأي�سا مت نهبها وتدمرها بالتدريج ب�سبب لوبي الف�ساد فهل يعترب هذا 

اجناز لثورة ٢6 �سبتمرب اأم ت�سويه لها ؟
من منجزات ٢١ �سبتمرب ان�ساء موؤ�س�سة احلبوب اليمنية والبدء يف عمل خطة تنفيذية 
مزمنللة ت�سل لليمن اإلى مرحلة االكتفاء الذاتي وفعللا بداأت اجلهود يف العمل يف اجلانب 
الزراعي وفتحت اجلبهة الزراعية رغم ظروف العدوان اإال اأن هناك من الداخل من �سعى 
لعرقلللة هللذه املوؤ�س�سة بللل وحماربتها الأنها طمحللت طموح قد ال يتما�سى مللع اأهواء من 
وقعوا اتفاقيات يف تاريخ حكمهم ملنع زراعة القمح يف اليمن ال�سعيد يف البلدة الطيبة ؟؟
طبعا ثورة ٢١ �سبتمرب مل تتنف�ض ال�سعداء بعد ومل تاأخذ نف�سها حتى تكالبت �سدها 
كل قوى ال�سر والعدوان حماولني واأد وهجها الثوري واإخماد زخمها ال�سعبي ومل يكتفوا 
فقللط بالعدوان الع�سكللري عليها بل عملوا بللكل طاقتهم على ت�سويههللا م�ستخدمني كافة 
اأنللواع اال�ساليللب والطللرق التي رمبا مل تخطللر حتى يف بللال ابلي�ض نف�سلله فاإجتهوا الى 
احلرب النف�سية والى ال�سائعات املفربكة واإلى حمات الت�سويه املمنهجة �سد من �سنع 
هللذه الثورة التللي نقلت اليمن نقلة نوعيللة وجعلته حمط اأنظار العللامل يف غ�سون ثاثة 
اأعللوام فقللط مللن قيامها فكيف �سيكللون احلال بعد ع�سللر �سنوات من الثللورة اإن �ساء اهلل 
خا�سللة لللو اأتيحت لها الفر�سة يف حتقيق اأهدافها و�ستتللاح الفر�سة باإذن اهلل بعد الن�سر 

على املعتدين وعلى املف�سدين ؟
رغم االإرها�سات والعقبات واملوؤامرات التي تواجهها هذه الثورة اإال اأن كل ال�سواهد 

والدالئل توؤكد عظمة هذه املنجزات رغم ق�سر املدة من تاريخ قيامها .
ال�سفللر االأمريكي كان مًطلع جيدا على م�سروع بناء الدولة املدنية الذي قدمه اأن�سار 
اهلل يف موؤمتللر احلللوار الوطنللي وكان يللدرك اأن اأن�سار اهلل لللو اأتيحت لهللم الفر�سة اأنهم 
�سي�سنعللون املعجللزات يف اليمن ب�سبب اأن لديهم قائد حكيللم الروؤية عزير بربه وب�سعبه 
�سياأخللذ اليمللن اإلى بر االأمللان وينه�ض بها يف اأقل فرتة ممكنة ليحللول اليمن اإلى دولة لها 
قيمتهللا و�سيادتها وقيمتها بني الدول ويجعللل من ال�سعوب االأخرى حترتم مكانة اليمني 
ولللن يجروؤ اأحد علللى امل�سا�ض بكرامللة اأي مواطن ميني خارج اليمللن مثلما كان يح�سل 

حيث كان اليمني حمل �سخرية االآخرين
وفعللا بعد ثللورة ٢١ �سبتمرب راأينا كتاب عرب لهم مكانتهم يكتبون وي�سيدون بعظمة 
هذا االن�سان اليمني بل وراأينا مواقع اأجنبية وحمللني رو�ض وغرب يتحدثون عن عظمة 

اليمني وعن �سعف من فكر باالعتداء عليه ..
ويف االأخر لو اأننا اأ�سا كنا نعي�ض يف ا�ستقال وكرامة وحرية وعدم الهيمنة اخلارجية 

هل يا ترى كًنا �سنحتاج لثورة تعيد لليمني كرامته املنتهكة و�سيادته امل�سلوبة ؟
فليطمئللن كل اأحللرار اليمن اأن الثورة م�ستمرة طاملللا وقائدها موجود ينب�ض باحلياة 
ولللو حدثللت بع�للض االختاالت ولللو ت�سلق عليهللا بع�للض املت�سلقللني واملتم�سلحني ولو 
حللدث ا�سكاليات ومظللامل فهذا طبيعي عقللب اأي ثورة ولكن الثللورة �سرتمي بكل هوؤالء 
عر�للض احلائط و�ست�ستمر ولللن تهداأ حتى حتقيق اأهدافها ولللو حاربوها وتكالبوا عليها 
ف�سحيللح �سيوؤخرونها ويوؤخرون اجنازاتها لكنهللم م�ستحيل ي�ستطيعوا اخمادها ويكفي 
مللن اجنازات ٢١ �سبتمللرب اأن اليمني يف اخلارج اأ�سبح ي�سار للله بالبنان بكل فخر وعز ، 
اأ�ستنتللج اإذن اأن �سمللود 900 يوم هو اأحد اجنازات ٢١ �سبتمللرب وكل االنت�سارات التي 
قللد حتققللت وال زالت تتحقق هي من اجنللازات ٢١ �سبتمرب ولوال اأن هنللاك من ال�سركاء 
مللن عمللل علللى ت�سويلله االأن�سللار منذ ت�سكيللل حكومة مللا ي�سمللى االإنقاذ لكان ثللوار ٢١ 
�سبتمللرب ا�ستمروا يف عمل اال�سللاح املوؤ�س�سي وحماربة املف�سديللن وايقافهم عند حدهم 
ليوقللن ال�سعللب اأن زمان الف�ساد الذي �سوهوا به ثورة ٢6 �سبتمرب ولى وحل حمله زمان 
احل�ساب والعقاب فكل قرار �سائب ي�ساهم يف احلد من ظاهرة الف�ساد يعترب من منجزات 

٢١ �سبتمرب والثورة م�ستمرةجنزات ثورة ٢١ �سبتمرب…

ث�����ورة 21 س��ب��ت��م��ب��ر »األه�����������������������������������داف وامل��س��������������������������������ار«

أيها الثوار األحرار: بسالتكم هي من تصنع احلياة وتنقذ الضحايا ..
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عنللد احلديللث اأو الكتابة عللن ثورة ٢١ 
�سبتمللرب يجللب اأن ال نغفللل عللن امل�سامني 
الثللورة،  عليهللا  قامللت  التللي  اجلوهريللة 
ثللورة  اأهللداف  ار�ستهللا  التللي  امل�سامللني 
٢6 �سبتمللرب التي قامللت لبناء نظللام يكفل 
العدالة االجتماعية وعللدم احتكار ثروات 
البلللد باأيللدي اأ�سحللاب النفللوذ الفا�سدين 
واحلفللاظ علللى �سيللادة البلللد وا�ستقاله 
والتدخللات  للو�سايللة  الر�سللوخ  وعللدم 
ود�ستورنللا  لديننللا  املخالفللة  اخلارجيللة 

واأعرافنا.
فاحلديللث عنهللا وعللن الزخللم الثللوري 

ال�سعبي �سيء والكتابة عنها �سيء اآخر ،
فثللورة ٢١ �سبتمرب لي�سللت جمرد ثورة 
�سعب��ي  ث��وري  وزخ��م  جرع��ة  الإ�سق��اط 
فقللط ، ولي�سللت جمرد ثللورة �سللد الف�ساد 
واال�ستبداد ولي�ست جمرد ثورة لبناء دولة 
م�ستقلللة ذات �سيادة ولي�سللت جمرد ثورة 
�سناعيللة واقت�ساديللة وتنمويللة ولي�سللت 

جمرد ثللورة لتطبيق النظام والقانون على 
اجلميع. 

بللل هي الثورة التللي اختزلت يف مبادئها 
واأ�س�سهللا وقيمهللا بنللاء االن�سللان اليمنللي 
وال�سمللوخ  والعللزة  بالكرامللة  املمتلللئ 
بللاهلل  املوؤمللن  االن�سللان  ذلللك  واحلريللة 
اأن  بعللد  حممللد  النبللي  بثقافللة  واملثقللف 
�سعللت دول اال�ستكبللار العاملللي وعمائهللا 
بالداخل اإلللى تدجني ذلك االن�سللان اليمني 
وجتريللده مللن كل القيللم املثلللى واملبادئ 
االإ�ساميللة والعربية ، فثللورة ٢١ �سبتمرب 
متثللل �سمللام اأمللان للجمهوريللة والوحدة 
والن�سيللج االجتماعللي الللذي مت ا�ستهدافه 
باأب�سع الطرق وب�ستى االأدوات وما داع�ض 
االأدوات  مللن  وغرهللا  القاعللدة  وتنظيللم 
مبختلف م�سمياتها واملعنى واحد والهدف 
واحللد ، وك�سللرت هللذه الثللورة اأذرع دول 
اال�ستكبللار العاملللي وعمائها مللن اخلارج 
واالمللارات  ال�سعوديللة  راأ�سهللا  وعلللى 

وال�سللودان ونحوها مللن الللدول العميلة ، 
وظهر جنللاح هذه الثللورة يف ك�سف حقيقة 
و�سللع البلد ومن وراء معاناة هذا ال�سعب 
وت�سديللر الفو�سللى لبلدنا ، مللن خال هذا 

العدوان الرببري الغادر واجلبان
و�سيكتللب التاريخ اأن اأهللداف ثورة ٢6 
�سبتمللرب مل حتققهللا اإال ثللورة ٢١ �سبتمرب 
التللي ج�سدتها على اأر�للض الواقع فها نحن 
ن�سهللد بنللاء اجلي�للض اليمنللي احلللر الذي 
يدافع عن وطنلله بكل قوة وب�سالة ويحقق 
انت�سللارات عظيمة على عدوان غا�سم على 
اليمللن ت�سللارك فيه اأكرث مللن ع�سرين دولة 
لديها اأعتى تر�سانللة �ساح يف العامل ومرغ 
اأنللوف املعتدين بالرتاب ، يف �سبيل التحرر 
مللن الو�سايللة واالحتللال وللحفللاظ على 

وحدة اليمن.
اليللوم اأ�سبحللت اليمللن متتلللك وحللدة 
الت�سنيللع الع�سكللري والتللي اأعلنللت عللن 
املنظومللات  مللن  عللدد  وتطويللر  ت�سنيللع 

طيللار  بللدون  وطائللرات  ال�ساروخيللة 
للت�سللدي  اجلللوي  الدفللاع  منظومللات 
للطائللرات االأمريكيللة احلديثللة و�سناعللة 
االأ�سلحللة اخلفيفللة واملتو�سطللة ، وهللي يف 
�سبللاق كبر مللع الزمن مع التطللور الكبر 
الذي و�سلت اإليه الدول امل�سنعة لل�ساح .
هذه هللي ثورة ٢١ �سبتمللرب التي �سارك 
فيهللا بللكل اأطيافلله ومبختلللف االنتماءات 
الللل٢١  يف  ال�سعللب  كل  ال�سعللب  وحتللرك 

�سبتمرب ملواجهة الو�ساية اخلارجية.
هللذه هي ثورة ٢١ �سبتمللرب التي حتقق 
تلك االأهداف التي ن�سدها ال�سعب وطمح يف 
نيلها و�سحللى يف �سبيل حتقيقها حتى هذه 
اللحظة،  التي يجعل ثورة ٢١ من �سبتمرب 
م�ستمللرة حتللى يومنللا هللذا �سللد الطغيان 
الللذي  ال�سعللودي  االمريكللي  العللدواين 
ي�ستهدف بلدنللا و�سعبنا ، و�سي�سل للن�سر 
واال�ستقللال الكامللل وال�سيللادة واحلريللة 

والكرامة وما الن�سر اإال من عند اهلل ..

احليللاة ال متنللح جمانللا ايهللا االنيقون 
جدا.. من اجل احلياة ن�سحي ….

كل عمليللة والدة جديللدة ي�ساحبهللا دم 
ودموع ،االآم و�سراخ ومواجع …

وحدها مرمي املقد�سة حملت حما خفيفا 
دون ان يدن�سهللا ب�سللر ومللن دون ان تفقللد 
عذريتهللا وبتدخللل مبا�سر مللن ال�سماء وما 
عداهللا تفقد حللواء بكارتهللا وت�سيل دمائها 

من اجل ا�ستمراراحلياة .
الثورة الفرن�سية التللي تعد ام الثورات 
حللدوث  الللى  ادت  احلديللث  الع�سللر  يف 
ا�سطرابللات �سيا�سيللة واجتماعيللة عميقة 
واعمللال تخريب وحللروب اأهليللة وما�سي 
و�سحايللا ..الخ لكنهللا يف النهايللة ا�سقطت 
االقطاع واألغت امتيللازات النباء واعادت 
توزيع امللكيات بطريقة اأكرث عدال واطلقت 
االن�سللان  وحقللوق  الفرديللة  احلريللات 

وامل�سللاواة واثللرت علللى جممللل االإحداث 
الكربى التي �سهدتها اأوربا احلديثة .

اإميللل  الغربللي  ال�سيا�سللي  يت�سللاءل 
اأوليڤيلله: .”هل ياأ�سف علللى وقوع الثورة 
الفرن�سيللة مللن ال يريللد اأن يكللون م�سًخللرا 
ل�سيللد ال�سفللادع يف الغللدران لكيللا تقلللق 

االأمر االإقطاعي يف نومه؟
وهللل ينوح على حدوثها مللن ال يريد اأن 

يري كاب �سابٍ  عاتِ ّ تخرب حقله؟
وهللل يحزن على ن�سوبهللا من ال يريد اأن 
ي�سجللن يف البا�ستيللل لولع رجللل من بطانة 
امللك بزوجتلله ؟ اأو النتقاده اأحد الوجوه؟ 
وهللل ياأ�سى علللى ا�ستعالها مللن ال يريد اأن 
يبغللي عليلله وزيللر اأو موظللف واأن يكللون 
حتللت رحمللة اأحد مللن النا�للض، واأن يوؤخذ 
منلله اأكللرث ممللا يفر�للض عليلله، واأن يهينه 

وي�ستمه من يدعي اأنه فاحت؟

الطبقللة  مللن  واأنللا  اأ�سكللر،  لذلللك   —
الو�سطى، اأولئللك الذين اأنقذوين، بعد عناء 
�سديد، مللن هذه القيود التللي لوالهم لظلت 

تقيدين، واأهنئهم على الرغم من زالتهم”.
انتهى كام اأوليفيه .

مللن  للحيللاة  ينظللرون  االنيقللون جللدا 
زاوية املتاعب ال مللن زاوية النتائج، يقال 
ان املللراة مللع ا�ستللداد االم الللوالدة تقرر 
اال تكرر العملية مللرة اخرى غر ان بهجة 

احلياة تدفعها للمغامرة كرات اخرى.
كل عمليللة تغير تقابل مبقاومة للتغير 
حقيقة اجتماعية وتاريخية ال تتخلف ،وكل 
االفكللار ال�ساميللة مللن غر توفللر الظروف 
الذاتية واملو�سوعية واحلامل االجتماعي 
القادر على املبادرة ،ودفع �سريبة التغير 
، مكتللوب ان تبقللى فكرة تتعفللن يف اأدمغة 
اأ�سحابهللا وال اأمللل ان ترى النللور حتى لو 

اأمهلناهللا مايللني ال�سنني ال�سوئيللة ..وانا 
بللدوري كعربللي ومواطن مينللي ا�سكر كل 
اأحرار ومنا�سلللي الثورة اليمنية احلديثة 
بدا بثللورة �سبتمرب ١96٢م مللرورا بثورة 
فرباير ٢0١١م و�سللوال لثورة ٢١�سبتمرب 
٢0١4م ك�سل�سلللة مت�سلة من الن�سال مهما 
تعللرث ال بد ان ي�سل ..وارفللع قبعتي عاليا 
الأبطللال اللجان ال�سعبيللة واجلي�ض اليمني 
الذين يخو�سون ملحمة �سيذكر التاريخ ان 
نتائجهللا لن تقف يف اليمن بل �ستتنف�سها كل 
املنطقة فيد اأمر النفللط لن تكون بعد االن 

يد اهلل التي متتد الى حيث ت�ساء .
و�سيللدرك االنيقللون جللد ان ب�سالتكللم 
انتللم ايها الثوار ايهللا الثوار االحرار ويا 
ابطللال اجلي�للض واللجللان ال�سعبيللة هي 
مللن ت�سنللع احليللاة وتنقللذ ال�سحايا ال 

مواعظهم املدنية .

ثورة احلللادي والع�سرين هي الثللورة الت�سحيحية 
ال�ساملة ملا �سبق من حركات ثوريه 

املت�سرريللن مللن هذه الثللورة هللم روؤو�للض الف�ساد 
امل�سالللح  وذوي   ،، واخليانللة  العمالللة  و�سركللاء 

امل�سبوهة .
من يللرى نف�سه باأنه مت�سرر من هللذه الثورة ومازال 
داخل الوطللن وحم�سوب على جبهللة مواجهة العدوان 
فللا فرق بينه وبني من ي�سفونها بانقاب على ال�سرعية 

.. وموقعه احلقيقي لي�ض هنا .
الن العدوان ما قام اإال �سد هذه الثورة .

ومللن يح�سللد لغللر ثللورة ٢١ �سبتمللرب .. م�ستغللًا 
ت�سامللح الثللورة و�سمللو اهدافهللا فهللو يح�سللد الأعللداء 
الثللورة وحتالف العللدوان بقيادة اأمريكللا وال�سعودية 
واالإمللارات .. والتي الوالهي ملا كان عدوان ظامل �سعى 

متوهماً باإخمادها .
ون�سيحتللي ملللن مللازال مراهللن علللى ايقللاف �سعلة 
الثللورة املتدفقللة نقللول له رهانللك خا�سر ول�سللت حالة 
ا�ستثنائيللة عمللن �سبق من الفا�سديللن واخلونة ممن هم 
باالإ�سا�للض كانللوا �سيئللة مللن �سيئاتك .. والثللورة وهي 
بللاأوج قوتهللا وهي تناطللح طواغيت الدنيا مللن جبابرة 
وغزاة وحمتلني ومنافقللني ومرتزقه لي�ست عاجزة عن 
اأطفاء ما بقي لك مللن ب�سي�ض اأمل بالعودة الى املا�سي 

االأ�سود واخماد مابقي لك من نف�ض واإلى االأبد .
اليكللم يامللن مازلتللم داخللل هللذا البلللد مللن �سركللاء 
وقيللادات حم�سوبه على النظللام الفا�سد .. الثورة تقول 

لكم وللمرة االأخره 
) اإن اأح�سنتللم اأح�سنتللم الإنف�سكللم واإن اأ�سائتللم فلهللا 

وجعلنا جهنم للكافرين ح�سريا (

الثللورة م�ستمللرة وال�سعب اليمنللي العظيم يتح�سر 
ويتجهز للح�سللور املليوين يوم ٢١ �سبتمللرب اإلى ميدان 
ال�سبعني ليقول لكل طغللاة االأر�ض والتحالف االأمريكي 
ومللن مازال يف �سيطانيللة ذرة وهم باإن يحقللق اأي تقدم 
او اجناز على هذه الثللوره ولكل مرتب�ض بها .. �سيقول 
ال�سعللب لكل عرابيد االأر�للض يف الداخل واخلارج عليكم 
اأن تياأ�سللوا ولي�للض عيللب اإعللان الهزميه بللل كل العيب 
واخل�سارة جترع الهزائم املتكرره والف�سل اال متناهي .
امللا ثورة اليمن فلللن تتوقف ال يف تبوك وال يف القد�ض 
.. حتى ت�سل البيت االأبي�ض وماتزال م�ستمرة اإلى قيام 
ال�ساعلله .. ون�سيحتي للمخدوعللني واملدفوعني من قبل 

اأمريكا اأال تقفوا امام ثورة تلقف كل ماياأفكون 
ثورة الى قيام ال�ساعه ومن قرح يقرح

والعاقبة للمتقني

#حتللل علينا ذكرى ٢١ �سبتمرب واليمن تواجه اأعتى 
عدوان همجي يف تاريخ الب�سرية.

ان ثللورة ٢١ �سبتمرب ا�ستمرار للنهللج الثوري اليمني 
وتتويج للحرية وا�ستقال االإرادة واالإدارة والقرار الن 
التدخللل اخلارجي االإقليمللي والعاملي قد و�سللل اإلى كل 
مفا�سللل الدولللة واملجتمع بهدف تركيللع ال�سعب اليمني 
العظيللم ونهللب خراتلله وثرواتلله واغراقلله يف م�ساريع 
التفتيللت والتق�سيللم يف اإطللار م�سللروع ال�سللرق االأو�سط 
اجلديد والفو�سى اخلاقة التي ت�سعى اإلى اإعادة تق�سيم 
الوطللن العربللي والعللامل االإ�سامي علللى اأ�سا�ض مذهبي 
وعرقللي وطائفي واثني من اأجللل تاأمني الكيان ال�سهيوين 
واعتبللاره دولللة يهودية تتولللى حماية االقليللات وبذلك 

تنتهي الهوية العربية االإ�سامية.
وكللان اليمن اأر�سا وان�سانللا يف قلب امل�سروع التفتيتي 
للجماعللات  حمافظللات  ت�سليللم  خللال  مللن  التق�سيمللي 

التكفريللة وتق�سيللم الوطن اإلللى اأقاليم توؤ�س�للض لكيانات 
بديلة تت�سم بال�سعف لتكون لقمة �سائغة للغزو االجنبي 

وم�سروع اإمارات للجماعات التكفرية.
ويف هذا املنعطف التاريخي اندلعت ثورة ٢١ �سبتمرب 
٢0١4 م الإيقللاف التدخللل االأجنبللي املنتهللك لل�سيللادة 
وحلمايللة ال�سعب من اجلماعللات التكفريللة وا�ستعادة 
وهللج والق ثورة ١١ فرباير ٢0١١م التي �سرقتها مراكز 

القوى واجه�ستها املبادرة اخلليجية.
ومللع جنللاح الثللورة انتهللت مراكللز القللوى وانتهللى 
ال�سعللودي  العللدوان  جللاء  ولذلللك  االأجنبللي  التدخللل 
االإماراتللي ال�سهيللوين االأمريكللي يف ٢6 مار�للض ٢0١5م 
الللذي كللان يت�سور احتللال اليمن نزهة ولكللن اإرادة اهلل 
كانللت مللع ال�سعللب اليمنللي و�سللرب اجلي�للض واللجللان 
ال�سعبية اأروع املاحم االأ�سطورية يف الدفاع عن االأر�ض 

و العر�ض ومرغ اأنف العدوان يف الوحل.

ان االحتفال بعيد ثورة ٢١ �سبتمرب هذا العام �سيكون 
متميللزا ومف�سليا الأنه �سيثبللت انها ثورة ال�سعب اليمني 
باأكمللله وتثبللت للعللامل اأجمللع ان كل جرائللم العللدوان 
وجمللازره بحق املدنيني لن تك�سللر اإرادة ال�سعب اليمني 
العظيللم بللل زادته مت�سكللا بحقه يف الدفاع عللن ا�ستقاله 

و�سيادته الن ثمن احلرية غايل وكلف.
كمللا ان �سعبنللا مللن خال اأحيللاء ذكرى الثللورة يقدم 
ر�سالللة دعللم للجي�ض واللجللان ال�سعبيللة واملجاهدين يف 
جبهللات العللزة وال�سرف ان ت�سحياتهللم وجهادهم حمل 

فخر واعتزاز ال�سعب اليمني باأكمله.
ولللن تكون االحتفالية جمللرد كرنفال عابر بل �سيج�سد 
ال�سعللب اليمنللي العظيللم مللن خالهللا ا�سالتلله وكرملله 
وجللوده مللن خللال اإر�سللال اأكللرب قوافل الدعللم جلبهات 
العللزة وال�سرف وليثبت للعامل انلله باأكمله اأمة جماهدة 

تدافع عن االأر�ض والعر�ض

بقلم/عبدالملك العجري

بقلم / شبيب االغبري

محمــــــــد الجبــــلي

محمــد أحمــد أالجهـــر
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ِحيٌط} عمليات هجومية كاسحة وأبطال اجليش واللجان الشعبية يقتحمون العشرات من املواقع في نهم ومأرب وتعز وخسائر قاسية للعدو ومرتزقته ُه ِمن َوَراِئِهم ُمّ {َوالَلّ

55143213 عملية قصف 
مدفعي

عملية قصف 
صاروخي

مرتزقًا مت 
قنصهم

ملخص العمليات 
العسكرية خالل 

أيام العيد املبارك

السبت 18 – 23 ذي الحجة 1438هـ والموافق 9 915- 2017م

َك���ْي���َد  َنّ  �إِ ���ْي���َط���اِن  �ل�������شَّ �أَْوِل������َي������اء  {َف����َق����اِت����ُل����وْ�  ت��ع��ال��ى  ق����ال 
���ِع���ي���ف���ًا } �ل���ن�������ش���اء م����ن �لآي�������ة 76  ����ْي����َط����اِن َك�������اَن ����شَ �ل���������شَّ

حيدريــون اأتخــذو من والية اهلل ور�سولــه واالإمام علي دلياًل للن�سر ومنهجــًا للثبات فحينما 

يهجمــون فاإقــدام علــي بــن اأبي طالــب وحينمــا ي�سربــون فبذلفقار البتــار وحينمــا يقتحمون 

فب�سجاعــة حيــدر وباأ�س االأ�سرت رجــااًل اإذا �سربوا نكلوا واإن اقتحموا طهــروا واإن غزو ظفروا 

الأنهــم حــزب اهلل الغالبون وهاهي مياديــن ال�سرف والنزال �ساهدًا ودليــاًل على �سجال الرجال 

وم�سداقــًا ملــن عــرف اهلل وعرفوا نهــج الوالية هلل وملــن هم امتــداد لواليته .. فكانــت تبا�سر 

الن�ســر تزف اإلينا يف يوم الوالية اإعالنًا من رجال علي )عليه ال�سالم( جتديدًا لواليته ورف�سًا 

لواليــة الطغيان وحــزب ال�سيطان.. فكانت عملياتهم الهجوميــة �ساعقة ومنكلة وقا�سية على 

�سرذمة النفاق واالرتزاق فاإلى ح�سيلة ب�سائر الن�سر: 

جبهة 
تعز: 

جبهة 
جنران: 

دكللت مدفعيللة اجلي�للض واللجللان ال�سعبيللة خال 
االأ�سبللوع املا�سللي الع�سللرات مللن مواقللع وجتمعات 
املرتزقللة يف جبهة تعز من خللال ق�سف مدفعي يومي 
ومركللز طللال مواقللع وجتمعللات املرتزقللة يف حمللر 
وغللرب و�سمللال وجنللوب مع�سكللر خالد بالقللرب من 
البوابة ال�سرقية ملع�سكر خالد ويف تبة اخلزان مبوزع 
ودك تبللة ال�سمني مبديرية ذباب وا�ستهداف جتمعات 
املرتزقللة مبنطقة يختل مبديريللة املخا ودك جتمعات 

للمنافقللني خلللف مدر�سللة حممللد عثمللان ويف �سللارع 
الكندي والكنب يف اجلحملية و�سقوط الع�سرات قتلى 
وجرحللى و�سيللارات االإ�سعللاف تهرع الأغلللب املواقع 

التي طالها الق�سف.
كمللا متكللن اأبطالنا مللن تفجللر 7 اآليللات يف منطقة 
املعقللر مبديرية ذباب ومبحيط تبللة ال�سمني مبديرية 
الزيديللة ب  قريللة  ال�سبللاب ويف  ذبللاب ويف منطقللة 
الوازعيللة وا�ستهداف مدرعة حمملللة باملرتزقة بعدد 

من قذائف املدفعية يف مفرق موزع.
كمللا مت قن�للض ١١ منافقللني يف مللوزع وكابة وبر 

با�سا ويف الهاملي و�سمال املخا.
كمللا لقي الع�سرات م�سرعهللم يف مناطق متفرقة من 
جبهللة تعز منهللم ١٢ منافللق مت التعللرف عليهم ومن 
اأ�سماء املنافقني الذي لقوا م�سرعهم على اأيدي اأبطال 

اجلي�ض واللجان ال�سعبية
املنافق فايل احمد حممد عبداهلل قرعاب امل�سعودي. 

ال�سبيحي
١-مراد احمدحممد عبداهلل قرعاب 

٢-�سعيدعلي حممدطرق الكعمو�سي ال�سبيحي
3-�سليح علي حممد البع�سو�سي ال�سبيحي

م�سرع القيادي العقيد ي�سلم �سعيد املقفعي يف املخا
م�سللرع القيللادي املرتللزق العقيللد " ي�سلللم �سعيد 

اليافعي " و٢من مرافقيه يف الهاملي
كمللا لقللي 4 من املنافقللني م�سرعهللم يف كمني نوعي 

عملية هجومية نوعية على تبة اخلشباء وقصف مدفعي وصاروخي وقنص 2جنود

قنص 11 منافقًا وتدمير 7 آليات ومصرع العشرات بينهم قيادات ارتزاقيه بارزة

جبهة جيزان: 

جبهة ع�سري: 

�سنت القللوة ال�ساروخيللة ق�سفاً 
علللى  بالكاتيو�سللا  �ساروخيللاً 
ال�سعودي  جتمعات اجلي�للض 
يف اأم الللرتاب و�سليللة على 
جتمعللات للمنافقللني �سرق 
و�سليللة  الطللوال  بوابللة 
للجنللود  جتمعللات  علللى 
يف  واملنافقللني  ال�سعوديللني 

بوابة املو�سم.
املدفعيللة  القللوة  دكللت  كمللا 

الأبطالنللا مواقع وجتمعللات اجلي�ض 
ال�سعودي ومرتزقته يف جبل اجليبة 
موقعللي  يف  ويف  الطللوال  وبوابللة 
و  الرم�سللة  ويف  والكر�للض  املعنللق 
قتل��ى  الع�س��رات  و�سق��وط  مثع��ن 
وجرحى و�سيللارات االإ�سعاف تهرع 
للمكان.. كما متكن اأبطالنا من تدمر 
اآليللة ع�سكريللة �سعوديللة وجرافتني 
بعبللوات نا�سفة وم�سللرع طاقمها يف 

قطاع العار�سة.

تطلللق  ال�ساروخيللة  القللوة   
اأوراغللان  طللراز  مللن  �ساروخللني 
و�سليللة مللن �سواريللخ الكاتيو�سا 
علللى جتمعات اجلي�للض ال�سعودي 
واملرتزقللة يف مع�سكر اجلربة.. كما 
دك �ساح املدفعية جتمعات جلنود 
ومرتزقللة اآل �سعود �سرق الربوعة 
وتبة عامر ويف املجازة وعلى رقابة 
الللزج واملواقللع املجللاورة و منفذ 
علللب ومعك�سر اجلربللة وا�ستهدف 

للمنافقني يف جبل �سبحطل.

قصف مدفعي وصاروخي طال 11 موقعًا وتدمير آلية وجرافتن

صاروخ أورغان يضرب معسكر اجلربة وعشرات 
املواقع السعودية حتت جحيم القصف املدفعي

نفذ اأبطال اجلي�ض واللجان 
هجوميللة  علميللة  ال�سعبيللة 
تبللة  علللى  مباغتلله  نوعيللة 
رغللم  ر�ساحللة  يف  اخل�سبللاء 
احلربللي  الطللران  حتليللق 
وطللران  واالأبات�سللي 
اال�ستطللاع وم�سللرع وجرح 
الع�سرات من مرتزقة اجلي�ض 

ال�سعودي.
كمللا نفللذ �سللاح املدفعيللة 
عمليات ق�سللف مدفعي مكثف 
طالللت الع�سللرات مللن مواقع 
وجتمعللات جلنللود ومرتزقة 

اآل �سعللود يف موقللع اخل�سباء 
احلمللاد  وقيللادة  بر�ساحللة 
ال�سدي�للض  ورقابللة  وموقللع 
وا�ستعللال النللران فيها، ويف 
موقعللي ذو رعللني وال�سبكللة 
الق�سللف  مللع  بالتزامللن 
ال�ساروخللي ويف جبل اجليبة 
وبوابة الطوال وموقع مثعن 
والكر�للض  املعنللق  وموقعللي 
وغرب مثعن وخ�سائر كبرة 
يف  كبللرة  وماديللة  ب�سريللة 
�سفللوف اجلي�للض ال�سعللودي 
ومرتزقتلله. وقد متكللن اأبطال 

مللن  ل  اهلل  بف�سللل  ل  املدفعيللة 
تدمر خمزن اأ�سلحة �سعودي 
يف ال�سدي�ض وا�ستعال النران 

يف املوقع.
ال�ساروخيللة  �سنللت  كمللا 
ق�سفللاً �ساروخيللاً ب�سواريخ 

جتمعللات  علللى  الكاتيو�سللا 
املرتزقة واآلياتهم يف ذو رعني 
مبا�سللرة  اإ�سابللات  حمققللة 
وكذلللك دك جتمعللات للجنود 
ال�سعوديللني واملنافقني خلف 

الطلعة.
كما متكن اأبطالنا من تدمر 
�سيللارة ع�سكريللة نللوع جيب 
احلريللرة  يف  نا�سفللة  بعبللوة 
كذلللك  طاقمهللا..  وم�سللرع 
متكنللت وحللدة القنا�سللة من 
قن�للض جنديللني �سعوديني يف 

موقعي �سجع والفواز

ال�سالع : 
نفذ اأبطالنا عمليتللني هجوميتني على مواقع 
املرتزقللة قريللة يعي�ض مبديريللة دمت وهروب 

جماعي للمرتزقة واغتنام عتاد ع�سكري

ميدي :
ي�ستمللر اأبطالنا يف ميدي بتوجيلله ال�سربات 
وال�سفعللات اليمانيللة القا�سية حلثالللة النفاق 
واالرتللزاق وجماميع من العبيللد الذين �ساقهم 
اآل �سعللود ليلقللوا حتفهللم حتللت اأ�سنللة اأبطال 
ميللدي فطوال اأيام االأ�سبللوع املا�سي ومدفعية 
اأبطالنا تللدك جتمعات للمرتزقة �سمال �سحراء 

ميدي و وقوع اإ�سابات موؤكدة يف �سفوفهم.

الإمارات :
● اعللام االمارات يعرتف مب�سللرع املازم 
ثاين طيار �سلطان حممللد علي النقبي و الرقيب 

اأول نا�سر غريب املزروعي 
 اإثر �سقوط اإحدى طائراتها نتيجة خلل فني 

يف اليمن

اأبني : 
○ �سق��وط طائ��رة حربي��ة تابع��ة للع��دوان 
ال�سعللودي نللوع تايفللون وفقللد طيارهللا بعللد 
ارتطامها يف منطقة الو�سيع يف ظروف غام�سة 

وحتليق مكثف لطران العدوان على املنطقة
 

ال�سعودية:
● م�سللرع املقللدم الطيللار الركللن يف اجلي�ض 
العللدوان ال�سعللودي "مهنللا البيللز" ب�سق��وط 

طائرة تايفون يف الو�سيع باأبني
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ِحيٌط} عمليات هجومية كاسحة وأبطال اجليش واللجان الشعبية يقتحمون العشرات من املواقع في نهم ومأرب وتعز وخسائر قاسية للعدو ومرتزقته ُه ِمن َوَراِئِهم ُمّ {َوالَلّ

1319350 آلية مت
 تدميرها

عملية 
هجومية

زحوفات مت 
كسرها.

مرتزق لقو 
مصرعهم

جبهة 
اجلوف : 

ال�سبيحي
١-مراد احمدحممد عبداهلل قرعاب 

٢-�سعيدعلي حممدطرق الكعمو�سي ال�سبيحي
3-�سليح علي حممد البع�سو�سي ال�سبيحي

م�سرع القيادي العقيد ي�سلم �سعيد املقفعي يف املخا
م�سللرع القيللادي املرتللزق العقيللد " ي�سلللم �سعيد 

اليافعي " و٢من مرافقيه يف الهاملي
كمللا لقللي 4 من املنافقللني م�سرعهللم يف كمني نوعي 

من قبل وحللدة الهند�سللة يف منطقة املعقل 
مبديرية ذباب

وقللد نفللذ اأبطالنللا عمليتللني هجوميتني 
الهاملللي  منطقللة  يف  املنافقللني  باغللت 

وغللرب مديرية مللوز وخ�سائللر يف عديدهم 
وعتادهللم... كما متكللن اأبطالنا من الت�سدي 

ملحاولللة ت�سلل باجتاه قرية املعينة يف مديرية 
ال�سلو وقتلى وجرحى يف �سفوف املرتزقة

قصف مدفعي وصاروخي وقنص 5 منافقن 
وتدمير آليتن ومصرع القيادي العشرات بينهم 

املنافق نايف الفرجة 

عملية هجومية نوعية على تبة اخلشباء وقصف مدفعي وصاروخي وقنص 2جنود
اجلي�للض  اأبطللال  نفللذ 
مللاأرب  بجبهللة  واللجللان 
عمليللة ع�سكريللة وا�سعللة 
املرتزقة  مواقع  ا�ستهدفت 
وتكبيدهللم  �سللرواح  يف 
خ�سائر كبللرة، العمليات 
بداأت ليللل ال�سبت املا�سي 
و�سبقها  ال�سبللاح  وحتللى 
ق�سف مدفعي و�ساروخي 
ومت اقتحللام اأكللرث من ١3 
اأ�سلحللة  موقعللا واغتنللام 
يف  كبللرة  وخ�سائللر 
املرتزقللة،  وعتللاد  عديللد 

امل�ستهدفللة  املواقللع  مللن 
املطللار  تبللة  ب�سللرواح 
وامل�ستحللدث  والعلللم 
والزغللن واالأدرم ومواقع 
وجنللد  ال�سيللق  وادي  يف 
العدوان  طللران  العتللق، 
ف�سللل يف اإعاقة تقدم اأبطال 
اأثنللاء  واللجللان  اجلي�للض 

اقتحامهم
كمللا لقي الع�سللرات من 
مرتزقللة اآل �سعللود وعبيد 
اأمريكللا م�سرعهللم بنران 
اجلي�ض واللجان ال�سعبية 

يف جبهللة �سللرواح بينهللم 
كللربى  ميدانيللة  قيللادات 

ومن ال�سرعى:
م�سرع القيادي املنافق 
العقيد/علللي طاهر البارع 

اركان حرب �سقر٢
املنافللق  وم�سللرع 
عبللداهلل  املازم/علللي 

العبدي 
م�سرع املنافق املرتزق 
ح�سللان  علللي  املللازم 

احلبي�سي
منافللق   ١١ لقللي  كمللا 

م�سرعهم مناطللق متفرقة 
يف مديرية �سرواح

وحللدة  متكنللت  كمللا 
مللن قن�للض ١0  القنا�سللة 
مرتزقللة يف مناطق متفرقة 

مبديرية �سرواح 
القللوة املدفعية  وكانت 
الأبطللال اجلي�للض واللجان 
ال�سعبية قد دكت جتمعات 
املرتزقللة يف وادي ربيعللة 
ووادي ملللح وتبللة املطار 

مبديرية �سرواح

عمليللات بطوليللة �سطرهللا اأبطللال جبهللة 
نهللم �سحقت املرتزقللة واحلقت بهللم هزائم 
نكللراء ففي بدايللة االأ�سبللوع وبالتزامن 
مللع احتفاليللة امل�سلمني بيللوم الوالية 
عمليللات  نهللم  جبهللة  اأبطللال  نفللذ 
هجومية وا�سعة، العمليات تركزت 
علللى تبللاب النهديللن وتبللة العياين 
وجنوب وغرب القرن واحلول ومن 
املواقللع التللي مت اقتحامهللا موقعي 
عيللدة واملنللارة يف املجاوحللة والتبة 
احلمللراء والنهدين يف املدفون ومواقع 

يف وادي ملح 
كما اأقتحم اأبطال اجلي�ض واللجان مواقعاً 
للمرتزقللة يف القللرن وحريللب نهللم و�سل�سلة 
جبال يام وكبدوا املرتزقة خ�سائر كبرة يف 
االأرواح و�سقوط الع�سرات قتلى وجرحى.

كما  متكنت وحللدة القنا�سة من قن�ض 6 

مللن املرتزقللة .. فيما دكللت مدفعية اجلي�ض 
وجتمعللات  مواقللع  ال�سعبيللة  واللجللان 
املرتزقللة يف جبل �سبحطل بعدد من القذائف 
املدفعية وا�ستعال النران يف موقع املرتزقة 

يف وادي ملح اإثر ق�سف مدفعي على اآلياتهم 
كمللا لقي الع�سللرات من املنافقللني م�سرعهم 
واإ�سابة عللددًا منهم اإثر ا�ستهدفت مواقعهم 

يف وادي منلة مبديرية نهم.

جبهة 
ماأرب : 

جبهة 
نهم : 

اقتحام 13 موقعًا في عملية هجومية كبرى ألبطال اجليش واللجان وقنص 10 منافقن ومصرع العشرات واغتنام أسلحة وعتاد عسكري  متنوع

أكثر من 12 موقعًا للمرتزقة مت اقتحامها بعمليات هجومية 
نوعية ووحدة القناصة حتصد رؤوس 6 منافقن

اجلي�للض  اأبطللال  مدفعيللة  دكللت 
واللجللان ال�سعبية مواقع وجتمعات 
مبديريللة  �سللواق  بللوادي  املرتزقللة 
الغيللل وعلللى مواقع املرتزقللة اأ�سفل 
العقب��ة وا�سته��داف اإح��دى النق��اط 
للمرتزقللة يف وادي هللراب مبديريللة 
خب وال�سعللف و�سيللارات االإ�سعاف 

تهرع للمكان..
ال�ساروخيللة  القللوة  �سنللت  كمللا 
ق�سفاُ �ساروخيللاً بعدد من �سواريخ 
الكاتيو�سللا على جتمع اأفللراد واآليات 
للمنافقللني يف جممللع احلللزم و�سماع 
انفجللارات عقللب ت�سديللد ال�سربة.. 
كما لقللي املنافق املرتزق نايف حممد 
الفرجلله م�سرعلله وا�سابللة القيادي 

العميللد املرتللزق تركللي 
عبللد اهلل امله�سمللي قائد 
اللواء ١47 اثر انقاب 
اليلله كانللو ي�ستقلونلله 
مللن  هروبهللم  اثنللاء 
ال�ساروخللي  الق�سللف 

لرجللال  واملدفعللي 
اجلي�ض واللجان ال�سعبية

كما دمللرت وحدة الهند�سة 
اآليللة ع�سكريللة بعبللوة نا�سفة يف 

املتللون واإ�سابللة قيللادي مرتللزق مللع 
متنهللا وكذلللك  علللى  كانللوا  مرافقيلله 
اإحللراق اآليللة ع�سكرية تابعللة ملرتزقة 
مبديريللة  العبيللد  قريللة  يف  العللدوان 

املتون.

وقد 
ة متكنللت  حللد و

القنا�سللة ل بت�سديد مللن اهلل ل من  قن�ض 
5 من املرتزقة يف وادي �سواق مديرية 

الغيل

قنص 11 منافقًا وتدمير 7 آليات ومصرع العشرات بينهم قيادات ارتزاقيه بارزة

االحـــد
2017/9/17م املوافق 27 ذو الحجة 1438هـ العدد )231(

جتمعللات  علللى  الكاتيو�سللا 
املرتزقة واآلياتهم يف ذو رعني 
مبا�سللرة  اإ�سابللات  حمققللة 
وكذلللك دك جتمعللات للجنود 
ال�سعوديللني واملنافقني خلف 

الطلعة.
كما متكن اأبطالنا من تدمر 
�سيللارة ع�سكريللة نللوع جيب 
احلريللرة  يف  نا�سفللة  بعبللوة 
كذلللك  طاقمهللا..  وم�سللرع 
متكنللت وحللدة القنا�سللة من 
قن�للض جنديللني �سعوديني يف 

موقعي �سجع والفواز

جبهة حلج : 
�سللاح املدفعية التابللع الأبطال اجلي�ض واللجللان ال�سعبية يدك 

جتمعات املرتزقة �سرق كهبوب، جتمعات للمنافقني يف مدر�سة 
ال�ساحللي مبنطقة كر�للض واإحراق خمزن اأ�سلحللة للمرتزقة 

خلللف موقع ال�سفينة بعللد ا�ستهدافه بقذائف املدفعية  ... 
وكان القوة ال�ساروخية قد اأطلقت �سلية من �سواريخ 

الكاتيو�سللا علللى جتمعللات للمنافقللني �سللرق مديريللة 
كهبوب.. 

فيما متكن اأبطالنا بجبهة حلج من اإحباط حماولة 
ت�سلل ملرتزقللة العدوان ال�سعللودي االأمريكي �سرقي 

كهبوب

�سبوة: 
املنافق  القيادي  م�سرع   ●
الللعللقلليللد �للسللعلليللد عللبللداهلل 
م�سوؤل  اال�سلمي  ال�سرميي 
باللواء  وال�سيطرة  القيادة 
جبهة  يف  اإ�سابته  بعد   ١9

ع�سيان
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املعار�سللة  االأكادمييللة  قالللت 
“النظللام  بللاأن  الر�سيللد  م�سللاوى 
“مافيللا  عللن  ال�سعللودي” عبللارة 
عامليللة” تعليقاً علللى الفيلللم الوثائقي الذي 
عر�سته قناة )بي بي �سي( الربيطانية حول 
قيللام النظام باختطللاف 3 اأمللراء �سعوديني 
مبواقفهللم  ُعرفللوا  ال�سعوديللة  خللارج  مللن 
عمليللات  بللاأن  الر�سيللد  املعار�سة..واأكللدت 
االختطاف من اخلارج اإلى داخل ال�سعودية 
ُتثبللت بللاأن نظللام اآل �سعللود “لي�للض دولللة 

ت�ستحق االحرتام”.
واأو�سحللت بللاأن النظام ال�سعللودي خلق 
“باأمللوال النفط حلقًة معوملللة من املجرمني 
اال�ستخبللارات  تديرهللا  واملتواطئللني 

ال�سعودية وحليفاتها يف اخلارج”.
وانتقللدت الر�سيللد ال�سلطللات ال�سعودية 
التللي اأُختطف منها اأحد االأمللراء الثاثة اإلى 
ال�سعوديللة، وقالت اإن مباركللة هذه العملية 
مللن قبللل املحاكم هنللاك “دليل علللى اإفا�ض 
“عبللدة  اإن  حيللث  الرب��اط”،  يف  املخ��زن 
الدرهللم والدينار ال ياأبه بللاأي حقوق اإن�سان 

وحمكمته ُتدار من قبل املخرن”.
ال�سلطللات  تواطللوؤ  الر�سيللد  دانللت  كمللا 
ال�سوي�سرية يف عمليات االختطاف، واأرجعت 

ذلللك اإلى خوف �سوي�سللرا على خروج اأموال 
البنللوك  يف  املودعللة  ال�سعوديللني  االأمللراء 
لديها..مللن جهة اأخللرى، اأو�سحللت الر�سيد 
باأن االأمللراء املخطوفللني ال يواجهون �سوى 
القليل ملا يتعر�ض له “النا�سطون ال�سلميون 
ال�سعوديللة”،  يف  االأحللرار  واحلقوقيللون 
وقالللت “بعدمللا اختطف النظللام ال�سعودي 

�سعبا كاما، يتجه اإلى خطف اأبنائه”.
بريطانيللا  اأن  اإلللى  ال�سحيفللة  واأ�سللارت 
وا�سلت بيللع االأ�سلحة اإلللى ال�سعودية على 
الرغللم مللن تزايللد املخللاوف ب�سللاأن وفيللات 
املدنيللني، م�سللرة اإلى اأن حمكمللة بريطانية 

بللاأن مثللل هللذه  ق�سللت يف ال�سهللر املا�سللي 
املبيعللات ميكللن اأن ت�ستمللر علللى الرغم من 

املخاوف االإن�سانية .
ومللن جانبه قللال اندرو �سميللث من حملة 
مكافحللة جتارة االأ�سلحة حللول تقرير االمم 
“اإن االأزمللة االإن�سانيللة يف اليمللن  املتحللدة 
هي من بللني االأ�سواأ يف العللامل، وان الق�سف 
يزيدهللا �سللوءا”، م�سيفللا “ما كللان لذلك اأن 
يحللدث دون دعللم متواطلليء مللن حكومللات 
مثل اململكللة املتحدة، التللي �سّلحت ودعمت 
علللى  خطللوة  كل  يف  ال�سعوديللة  القللوات 
الطريللق”..واأردف “علللى مللدى عقللود من 
الزمللن، كللان للنظللام ال�سعللودي واحدا من 
اأ�سللواأ �سجللات حقللوق االإن�سللان يف العامل، 
واأن الوح�سيللة قد ظهللرت بالكامل يف تدمره 
لليمن”..واأ�سللارت ال�سحيفة اإلى اأن التقرير 
�سيكللون بني يللدي االأمني العللام لهيئة االأمم 
املتحللدة انطونيو غوتر�ض ليقرر ما اإذا كان 

التقرير ي�سبح علنيا.
وكانللت االأمللم املتحللدة �سطبللت يف العام 
املا�سللي ال�سعودية من قائمللة العار الدولية 
لقتلللة االأطفال بعد مللرور ب�سعللة اأيام على 
�سعودي��ة  �سغ��وط  اإث��ر  وذل��ك  اإدراجه��ا، 

ر�سخت لها االأمم املتحدة.

نلللل�للللسللللر مللللللوقللللللع ” 
الفرن�سي  اأتلونتيكو” 
التي  احلرب  حول  تقريرًا 
ت�سنها ال�سعودية وعدة دول حتت 
من  اأكللرث  منذ  اليمن  �سد  قيادتها 
حتظى  التي  احلللرب  وهي  عامني، 
بدعم اأمريكي وت�سهد جتاهًا دولياً 

للجرائم التي حتدث.
ال�سعوديللة  اأن  اأكللد  التقريللر 
�ستتلقللى هزميللة غللر م�سبوقللة يف 
التاريللخ نظللرًا ل�سخامة مللا متلكه 
ميكللن  ال  ع�سكريللة  اإمكانللات  مللن 
مقارنتها مع اإمكانللات الطرف الذي 
الدعللم  م�سللرًا  باليمللن،  تواجهلله 
االأمريكللي لل�سعوديللة باملعلومللات 
واللوج�ستيللة  اال�ستخباراتيللة 
واالأ�سلحللة  الطائللرات  ووقللود 
والذخائللر املتطللورة وزد على ذلك 
اأنَّ كًا من فرن�سللا واململكة املتحدة 
وموؤيللدًا  داعمللاً  موقفللاً  تتخللذان 

لعملياتها الع�سكرية.
وي�سللر التقرير الذي اطلع عليه 
املرا�سللل نت وقللام برتجمتلله، اإلى 
اأن ال�سعوديللة مل ت�سارك يف احلرب 
�سللد االإرهللاب وتنظيللم داع�للض يف 

حمللدود  اإطللار  يف  �سللوى  �سوريللا 
للغايللة لكنهللا �سكلت حتالفللاً دولياً 
قوامه  ١50000 جندي ل�سن حرب 
دمويللة عدوانيللة وا�سعللة النطللاق 

الأكرث من عامني يف اليمن.
وينقللل التقريللر عللن الكولونيللل 
الفرن�سي املتقاعد واخلبر واملحلل 
اآالن  واال�سرتاتيجللي،  ال�سيا�سللي 
كورفيللز، قوللله “اإنَّ جرائمللاً �سللد 
االإن�سانية ترتكللب يف اليمن على يد 
قوات التحالللف ال�سعودي” م�سيفاً 
تدمللر  اإلللى  ” اأدت  العمليللات  اأن 
كافة البنى التحتية احليوية للباد 

وامل�ست�سفيللات  واالآبللار  كال�سللدود 
والكهرباء ف�سًا عن التوقف الكامل 
واجلويللة  الربيللة  املنظومللة  يف 
االآالف  قتللل  وكذلللك  والبحريللة، 
مللن املدنيللني معظمهللم كانللوا مللن 

االأطفال”.
كمللا ينقللل التقريللر عللن “اإريللك 
ديني�سي” اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
ومديللر املركللز الفرن�سللي للبحللوث 
يف جمللال اال�ستخبللارات اأنه “لي�ض 
هنالك �سك يف اأن الق�سف ال�سعودي 
دمر جميع مرافللق االإنتاج الغذائي 
يف اليمن؛ كما قامت القوات البحرية 

واجلوية ال�سعوديللة بن�سف البنية 
التحتيللة للموانئ اليمنية على نحٍو 
�سبللة كلي، م�ستهدفللة معظم ال�سفن 
التجاريللة التي حتاول الدخول اإلى 

الباد اأو مغادرتها”.
واأ�سللاف “ديني�سللي” اأنلله ال بد 
مللن وجللود تف�سللر يزيللل االبهللام 
والغمو�للض الذي يلللف ذلك املوقف 
الللدويل واالإعامي املريللب، م�سرًا 
اإلللى اأنلله مللن املعلللوم للجميللع اأنَّ 
االأمريكيللة  املتحللدة  الواليللات 
تتكفللل باإمللداد احلليللف ال�سعودي 
اال�ستخباراتيللة  باملعلومللات 

الطائللرات  ووقللود  واللوج�ستيللة 
واالأ�سلحة والذخائر املتطورة؛ زد 
على ذلك اأنَّ كًا من فرن�سا واململكة 
داعمللاً  موقفللاً  تتخللذان  املتحللدة 

وموؤيدًا لعملياتها الع�سكرية.
واأكد “ديني�سللي” اأنَّ “التدخل 
اليمللن  يف  ال�سعللودي  الع�سكللري 
لف�سللٍل  خالللدة  اأيقونللة  �سيمثللل 
ظللل  يف  م�سبللوق  غللر  ع�سكللرٍي 
املللوارد  وفعاليللة  �سخامللة 
التللي  واللوج�ستيللة  الع�سكريللة 

يقدمها الغرب”.
واأ�سللاف اأنه وعللاوة على ذلك، 
“فقد ثبت مبا ال يدع جمااًل لل�سك اأنَّ 
عملية “عا�سفللة احلزم” مل حتقق 
االأهداف املرجوة منها، بل وخلفت 
العديد مللن النتائللج العك�سية التي 

�ستوؤثر على دول املنطقة ككل”.
كمللا يللورد التقريللر معلومللة مل 
اأن  تقللول  اإليهللا،  التطللرق  ي�سبللق 
تقدمللت  احلوثيللني رف�سللوا طلبللاً 
بلله اإيران الإن�سللاء قاعللدة ع�سكرية 
بحرية دائمة لها يف املنطقة البحرية 

التي ي�سيطر احلوثيني عليها.

متابعات صحفية

ت���اري���خ���ي���ة  ه����زمي����ة  س���ت���ت���ل���ق���ى  ال����س����ع����ودي����ة  الــفــرنــســي:  أتلونتيكو”   ” مــوقــع 

ف�������ي ال�����ي�����م�����ن واحل�������وث�������ي�������ون رف�������ض�������وا م�����ن�����ح إي��������������ران ق�������اع�������دة ع���س���ك���ري���ة
ك�سفللت احدى الر�سائللل اإلكرتونيللة امل�سربة لل�سفللر االماراتللي يف وا�سنطن، 
يو�سللف العتيبللة، قلق االمارات على �سمعتها نتيجللة مقتل االف املدنيني يف اليمن 

بنران ا�سلحتها، وو�سف العتيبي احلرب على اليمن بالكابو�ض.
ون�سر موقع “اإنرت�سبت” الت�سريبات اجلديدة م�ساء اخلمي�ض،  وهي من �سمن مرا�سات 
�سّربهللا قرا�سنللة من ح�ساب العتيبة على “هومتيل”، الللذي تبادلها مع م�سوؤولني يف باده، 
والللذي حتدث فيهللا عن القلق مللن تداعيات احلللرب يف اليمن على �سورة بللاده يف الغرب 
وعاقاتهللا، وال �سيمللا مللع وا�سنطللن.. وبح�سب املوقع، فقللد اأر�سل العتيبللة،يف خريف عام 
٢0١5، ر�سالة اإلكرتونية اإلى جمموعة من امل�سوؤولني رفيعي امل�ستوى يف حكومته، قال فيها 

اإّن احلرب يف اليمن، اأ�سبحت “كابو�ساً” ل�سورة باده وعاقاتها العامة.
ويف حني اأ�سار العتيبة يف ر�سالته، اإلى اأّن االإدارة االأمريكية برئا�سة باراك اأوباما، اآنذاك، 
ما زالت تبدي دعمها على م�س�ض، لفت اإلى اأّن احلملة الع�سكرية اجلارية بقيادة ال�سعودية 
يف اليمن، ت�سّر ب�سمعة الواليات املتحدة، وبالتايل ت�سع بلده، امل�سارك الفاعل واملتحم�ض يف 
احلرب، “يف موقف حرج”..املذكرة التي توثق خماوف العتيبة، اأُر�سلت يف اأيلول/�سبتمرب 
٢0١5، اإلى جمموعة وا�سعة من �سّناع القرار يف االإمارات، وك�سفت الت�سريبات اأّن العتيبة 
مّرر الر�سالة االإلكرتونية اأي�ساً، اإلى خلدون املبارك، وهو م�سوؤول بارز يف االإمارات، ومقّرب 
مللن ويل عهللد اأبوظبي حممد بن زايد، واأبلغه باأّنه اأر�سل املذكللرة نف�سها اإلى “ط ب ز، ع ب 
ز، والدكتللور اأنللور”، يف اإ�سارة اإلى وزير خارجية االإمارات لل�سللوؤون اخلارجية والتعاون 
الللدويل عبد اهلل بن زايد اآل نهيان، وطحنون بن زايد، وهو م�سريف اإماراتي رفيع امل�ستوى؛ 
ووزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية اأنور حممد قرقا�ض.. واأبدى العتيبة، يف املذكرة، خماوف 
�سارمللة ب�ساأن احلرب يف اليمن، والو�سع ال�سيا�سللي يرتتب على تداعياتها، وكتب العتيبة 
يف الر�سالة: “يف �سل�سلة من املحادثات الطويلة مع امل�سوؤولني يف البيت االأبي�ض، اأ�سبح من 
الوا�سللح اأّن اخل�سائر الب�سرية واالأ�سرار اجلانبية التي حتدث يف اليمن، حت�سر االإدارة يف 

زاوية �سيا�سية”.
واأقّر العتيبة �سراحة باأّن “زيادة ا�ستهداف املواقع املدنية )يف اليمن(، مع االفتقار اإلى 

الدعم االإن�ساين، باتت ترتجم اإلى عوائق مع وا�سنطن”.

رغللم ما ت�سبب به ال�سعوديون من دمار �سامل يف اليمن، والتكاليف الباهظة التي 
انفقوهللا، فاإن ال�سعوديني قد يخ�سرون احلللرب، اأو ي�سبحون على االأقل متورطني 
يف م�ستنقللع عوي�ض.. على الرغم من اأن لللدى الواليات املتحدة �سجا حافا باإدارة 
ال�سراعللات يف ال�سللرق االأو�سللط يف ال�سنللوات االأخللرة، بيد اأنهللا حتر�ض االآن علللى كارثة 
اإن�سانيللة يف اليمللن ميكللن اأن تناف�للض يف نهاية املطللاف �سوريللا والعراق يف تاأثرهللا املزعزع 
لا�ستقللرار على املنطقة والعامل اأجمع. ومنذ بللدء احلرب يف ٢5 مار�ض ٢0١5، قتل اأكرث من 
١0 اآالف �سخ�للض.. غللر اأن ع�سرات االآالف الذين قتلوا ب�سبب احلللرب، قد ال ميثلون �سوى 
جزء ب�سيط من جمموع ال�سحايا، ويبدو اأن احلكومة االأمريكية تبذل كل ما يف و�سعها جلعل 
االأمللور اأكللرث �سوًءا.. كمللا اأن تكتيكات احل�سللار التي ال ترحم من قبللل التحالف الذي تقوده 
ال�سعودية هي امل�سوؤولة مبا�سرة عن تف�سي وباء الكولرا. وقد ا�ستهدفت ال�سعودية املناطق 
املدنيللة بقنابلها، ودمرت البنية التحتية احليوية مثل امل�ست�سفيات و�سبكات املياه وغرها.. 
ويقللول الدكتللور هومر فينرتز، مدير الربامج يف منظمة اأطباء مللن اأجل حقوق االإن�سان، اإننا 

ن�سهد »ت�سليحا للمر�ض« يف اليمن، وكذا يف �سوريا.
وال ميكللن للواليللات املتحدة اأن تنجو من تواطوؤها يف هذه املجازر. فبعد اأن اأدركت اإدارة 
اأوبامللا يف وقت متاأخللر اأن ال�سعوديني يق�سفون املدنيني اليمنيني باأ�سلحللة اأمريكية ال�سنع، 
منعللت مبيعات القنابللل العنقودية والذخائر الدقيقة اإلى الريا�للض يف العام املا�سي. غر اأن 
اإدارة ترامب �سعت اإلى ا�ستئناف مبيعات االأ�سلحة الدقيقة يف مار�ض، ومرر جمل�ض ال�سيوخ 
�سفقللة جديدة بقيمة 500 مليون دوالر بفارق �سئيللل، يف يونيو. ومنذ مار�ض، تدر�ض ادارة 
ترامللب تو�سيللع نطللاق م�ساركللة الواليات املتحللدة يف احلرب باليمللن - التي حر�للض عليها 

ال�سعوديون بالتاأكيد خال زيارة ترامب الى الريا�ض يف مايو من هذا العام.
ولطاملللا �سفقللات االأ�سلحللة تخلق فر�للض عمل جديدة، فرتامللب واإدارتلله ال ياأبهون حول 
بيع حلفائنا قنابللل و�سواريخ لتفجر املنازل وامل�ست�سفيات و�سبكات املياه.. فهذا املوقف ال 
يكللاد يكللون جديدا يف ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحللدة: فطاملا اأن ال�سعوديني ي�سرتون 
بنادقهم وقنابلهم منا، فنحن ل�سنا قلقني جدا حول كيفية ا�ستخدامها يف نهاية املطاف، �سواء 
كللان ذلللك ملحا�سرة اليمللن، او لتهديد قطر، او لقمللع وح�سية االحتجاجللات يف البحرين، اأو 
تخويف مواطنيها. وبالنظر اإلى �سخ�سية ترامب التجارية من خال عقد �سفقات واحل�سول 
علللى وظائف الت�سنيللع يف الواليات املتحدة، ف�سا عن قدرته على االإطللراء ال�سعودي، فاإن 

اإدارته من غر املرجح اأن توقف حليفنا االأكرث اإزعاجا يف اأي وقت قريب.
وعلللى الرغم من نزيللف اليمن امل�ستمر، فاإن التغطية االإعاميللة يف و�سائل االإعام الغربية 
للحللدث الجتللد فيها احلقيقة علللى االإطاق، ومتيل اإلللى اأن تكون ذات بعللد واحد »�سحافة 
م�سللللة« ي�سدرهللا �سحفيللون غللر خللرباء، وتركللز فقط علللى البعللد الطائفللي يف ال�سراع 

ال�سعودي االإيراين.
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 هذه هي قصة البغدادي واملوساد و »السي أي إي«!

قناة )بي بي سي(عن  مضاوي الرشيد: 

ال�������ن�������ظ�������اں ال��������س��������ع��������ودي ع���������ب���������ارة ع���������ن »م�������اف�������ي�������ا ع�������امل�������ي�������ة«..
 وي������دي������ر »ح����ل����ق����ة م�����ع�����ومل�����ة« م������ن امل�����ج�����رم�����ن ب�������أم�������وال ال���ن���ف���ط

صحيفة “فيلت” األلمانية:
ب�����ع�����ض�����ه�����م ان������ت������ق������ل ال������ى 
أوروب�����ي   2500 ال���ي���م���ن.. 
ي�����ق�����ات�����ل�����ون ف�������ي ص����ف����وف 

“داعش”
االأوروبللي  االحتللاد  مفو�للض  ذكللر 
ملكافحة االإرهللاب جيلي�ض دي كر�سوف 
اأوروبللي   ٢500 نحللو  حاليللا  هنللاك  اأن 
يقاتلللون يف �سفللوف تنظيللم “داع�للض” يف �سوريللا 
والعراق..وقللال كر�سوف يف ت�سريحات ل�سحيفة 
اإنه يتعني  “فيلللت” االأملانيللة ال�سادرة الثاثللاء، 
حت�سني التعاون مع القوى الع�سكرية املنخرطة يف 
منطقللة النزاع، للح�سول علللى معلومات ل�سلطات 
االأمللن االأوروبية مثل ب�سمللات اأ�سابع يد امل�ستبه 
بهم، مو�سحا يف الوقت نف�سه �سرورة تبادل بيانات 
بيومرتيللة بني الللدول االأع�سللاء يف االحتاد لك�سف 
هويللة العائدين من القتللال يف �سفوف “داع�ض” يف 

الوقت املنا�سب.
واأ�سللاف كر�سللوف: “لدينللا 5 اآالف اأوروبللي 
قاتلللوا يف �سفللوف داع�ض يف �سوريللا والعراق، من 
بينهللم ١500 �سخ�ض عادوا اإلى اأوروبا ونحو األف 
اآخريللن ُقتلوا خال املعللارك. ومن بني نحو ٢500 
مقاتللل اأوروبللي موجللودون اليللوم يف العللراق اأو 
�سوريللا �سيموت الكثر منهم يف معارك اأو �سيقتلون 
علللى يللد التنظيللم، الأنلله ال يت�سامح مللع املن�سقني 
عنه”.. وذكر كر�سوف اأن هناك مقاتلني اأوروبيني 
يف �سوريللا والعللراق ينتقلللون اإلى مناطللق اأزمات 
اأخللرى مثل ال�سومال اأو اليمن، متوقعا عدم عودة 

الكثر منهم اإلى اأوروبا.
وقللال كر�سوف: “نر�سد تغرا يف ا�سرتاتيجية 
تنظيللم داع�ض”، مو�سحللا اأن التنظيم مل يعد يدعو 
االأوروبيللني اإلللى القتللال يف �سوريللا اأو العراق، بل 
اإلللى تنفيذ هجمات يف حميطهم املبا�سر”، واأ�ساف: 
�سن  ا�سرتاتيجيللة  حاليللا  يتبعللون  “االإرهابيللون 
الكثر من الهجمات ال�سغرة ذات تكلفة لوج�ستية 
منخف�سللة بدال من �سن هجمللات معقدة وتف�سيلية 
التخطيللط مثللل هجوم احلللادي ع�سر مللن اأيلول/

�سبتمرب”.

ك�سف �سابط االإ�ستخبارات االأمريكي ال�سابق اإدوارد 
�سنللودن، عللن اإن جهللاز “ال�سللي اأي اإي” واملخابللرات 
الربيطانيللة تعاونتللا مللع املو�سللاد االإ�سرائيلللي، خللق 
منظمللة اإرهابيللة قللادرة علللى جللذب كل املتطرفللني يف جميللع 
تدعللى  اإ�سرتاتيجيللة  منتهجللة  واحللد،  مبكللان  العللامل  اأنحللاء 
موقللع  ن�سللره  تقريللر  يف  �سنللودن  وتابللع  الدبابللر”..  “ع�للض 
اإ�سرتاتيجيللة “ع�ض  اأن   ،lesmoutonsrebelles.com

الدبابللر” تهدف اإلللى تركيز جميع التهديللدات الرئي�سة يف مكان 
واحللد، من اأجل ال�سيطرة علللى املتطرفني، ويف كثر من االأحيان 

لاإ�ستفادة من ذلك لزعزعة اإ�ستقرار الدول العربية.
ووثائق وكالللة االأمن القومي، التي ميتلكهللا اإدوارد �سنودن، 
تك�سللف اأن زعيم داع�للض اأبوبكر البغدادي تلقللى تدريًبا ع�سكرًيا 

مكثًفا لدى املو�ساد االإ�سرائيلي.
وباالإ�سافة اإلى تدريبه الع�سكري تقول الوثائق اإن البغدادي 
در�ض االت�ساالت وخمتلف الن�سائح ملخاطبة اجلماهر من اأجل 

جذب املت�سددين يف جميع اأنحاء العامل.
ي�سللار اإلللى اأن اإدوارد �سنللودن مللاأ الدنيا و�سغللل النا�ض منذ 
ك�سفلله برناجًمللا جت�س�سًيللا �سرًيللا للحكومللة االمريكيللة ملراقبللة 

ات�ساالت الهواتف واالإنرتنت، اأو ما يعرف “بربيزم”.
وبات املحلل االأمني ال�سابق املطلوب االأول لوا�سنطن، بعدما 
و�سعتلله علللى الئحللة فا�سحللي اأ�سللرار اأمريكا، حيللث زعزعت 
الوثائللق التللي �سربهللا لو�سائللل االإعام ثقللة ال�سعللب االمريكي 

باإدارة الرئي�ض ال�سابق باراك اأوباما.

واشنطن لن تنجو من
 تواطؤها في املجازر باليمن

موقع “إنترسبت” عن السفير اإلماراتي في واشنطن:

 احلرب على اليمن أصبحت كابوسًا
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يف ال�سراعللات غللر املتكافئللة عندمللا يللوؤدي 
تفاعللل اال�سرتاتيجيللات الع�سكريللة املختلفة اإلى 
تاأخر يف حتقيق الفاعللل القوي الأهدافه »كتحالف 
الغللزاة واملرتزقة« فللاإن هذا �سيللوؤدي بالتايل اإلى 

هزميته حتميتني ل�سببني:
#أوال:

رغللم اأن جميللع الفاعلللني يف املعركللة ميتلكون 
توقعللات مت�سخمة عن حتقيق الن�سر، ولكن هذه 
التوقعللات �سوف تكللون اأكرث تاأثرا علللى الفاعل 
القللوي »حتالللف العللدوان« . لذلك كللان االعتقاد 
اال�سرتاتيجللي لللدى الغللزاة مبنللي علللى قاعللدة 
»اإذا كانللت القللوة الت�سليحية املتطللورة واملالية 
ال�سخمللة » تللوؤدي اإلللى الن�سللر، فللاإن مزيدا من 
�سخ القوة الربيلله واجلوية والبحرية ت�ساحبها 
متويللات ماليلله هائللله �سللوف تللوؤدي اإلللى ن�سر 
�ساحللق« هكذا بني االعتقاد على هذه القاعدة مما 
دفللع الفاعل القللوي »حتالف الغزاة« اإلللى اإنزال 
مزيللد مللن القللوة التي ومبللرور عام تلو عللام تلو 
عللام من احلللرب الى فقللدان فاعليتهللا الع�سكرية 
واال�سرتاتيجيللة ، فيمللا اأن ال�سغللط الداخلللي يف 
جبهللات الغللزاة الداخلية تللزداد وتتاأثر وتتمزق 

وتتفللكك نتيجة الزديللاد تكاليف احلللرب وهذا ما 
دفللع الفاعللل القللوي اي حتالللف الغللزاة ح�سرًا 
اإلى التخلي عن هللذا االعتقاد تدريجيا وانعك�ست 
ال�سعيللف  الفاعللل  ل�سالللح  امليدانيللة  النتائللج 
ت�سليحيللا وماليللا »اليمللن« ليح�سللد انت�سللارات 

واجنازات �ساحقه...
#ثانيا:

مللع مللرور الوقللت يف املعركللة العنيفللة والتي 
جتللاوز ال900يللوم ومللع فقللدان الفاعللل القوي 
لعامللل احل�سللم الع�سكللري ، وبازديللاد تكاليللف 
احلللرب املاليللة والب�سريللة على حتالللف الغزاة 
العللدوان  حتالللف  اي  القللوي  الفاعللل  اندفللع   ،
الأ�سلللوب وح�سي ارهابي دموي بربري يف احلرب 
العدوانية نتيجة اخل�سائر الفادحة بدافع احل�سم 
الع�سكللري االنتقامللي ال�سريللع الفاقللد للتللوازن 
الع�سكللري والنف�سللي واملعنللوي والعملياتي من 
خللال ارتكللاب جمللازر وح�سيلله ب�سللكل متعمللد 
وتكللرار �سللرب البنى التحتية ووالللخ ورغم ذلك 
ف�سللل ف�سللل ذريللع يف كل مرحله ُيح�ّسللر لها . مما 
افقد حتالللف العدوان الغازي جراء هذه اجلرائم 
غطللاءه ال�سيا�سللي واالأخاقي »اقليميللا ودوليا« 

وبالتدريللج ممللا ادى الللى قلللب موازيللن الغطاء 
ل�سالللح الفاعل ال�سعيف »اليمللن » وبات احل�سد 
ال�سعبللي الداخلللي واالقليمللي والللدويل ي�سطللف 
وراء اال�سرتاتيجية الدفاعية اليمنية املنت�سرة..
واحلقيقة الع�سكريللة واال�سرتاتيجية العلمية 
والواقعية الدامغة والوا�سحة اأن »قوات حتالف 
الغللزاة واملرتزقة« لي�سللت يف حرية تامة الختيار 
ا�سرتاتيجية حلربهللا الوح�سية، لعللدم ارتباطها 
الوثيللق با�ستعللداد قواتهللا وتدريبهللا واأ�سلحتها 
وتاريخهللا يف خو�للض املعركللة ، واأي�سللا عدوهللا 
التاريخللي ال�سر�للض »اليمللن« املتغللر يف قواعللد 
حربلله و�سيناريوهللات عملياتلله ونظللم �سيطرتلله 
امليدانية الذي من خال عقيدته القتالية احلديثة 
يقلللب كل املوازين وي�سنع معادالت غر متوقعه 
. لللذا لن يكون من ال�سهل على قوات ع�سكريه بنت 
ا�سرتاتيجيتها الع�سكرية على االعتماد الكلي على 
الت�سليللح واملللال ان تنت�سللر دون وجللود املقاتل 
املحللرتف كعن�سللر انت�سللار بعقيدتلله الع�سكرية 
احلّيه كاأداة قاتللله للعدو يف امليدان. .هنا املنطق 

وهنا النتيجة احلتمية...
اليمن ينت�سر

مللن اجلانللب االخللر..ان الللاَّ مناطقيلله والامذهبيلله والاطائفيللُة 
والَوحللدُة الوطنيللُة َم�َساُره يف معركللِة التغيرالثوري وعلللى الدوام . 
للا يف العقيللدِة �سواء الروحيه او الع�سكريلله او الثوريه او الوطنيه  واأمَّ
ال�سيا�سيلله او االقت�ساديلله ا�سافللة الى االإميللان فاملُنطَلُق عنللَد ال�سيد 
القائللد حفظلله اهلل والهللدف اخلالد له طريللق وا�سح وحممللي ويعربه 

علللى مراحللل بثبللات وعزم 
وبوعللي  واميللان  وارادة 
امياين وطني ثللوري نقي قل 

نظره...
وقللراره  َخيللاره  انت�سللر 
واخاقلله  ومبللداأه  وتوجهلله 
وثقافتلله وعقيدتلله وفكللره يف 
كل ميدان وفق قواعد القران ومنهاج جده 
امل�سطفللى »�ض«واللله و�سلللم مللن خللال التطبيق 
الواعللي واجلللاد وامل�سللوؤول واملنظللم ممللا جعللل االنت�سار 
حليفلله وحليللف رجاله االوفياء املجاهديللن يف كل مرحله وبكل ميدان 
، وجعل انهزام خيارات اخلنللوع واال�ست�سام والت�سليم باالأمر الواقع 
ممللا جعل االعللداء يف حالة �سدملله نف�سيلله وانهيار معنللوي وتعاي�ض 
خمبللول ومذعور ، والنن�سى ان ال�سيللد القائد عبد امللك احلوثي حفظه 
اهلل ون�سره يف �ساحات احلللرب الوطنيه املقد�سه �سد الغزو واالرهاب 
يت�سلللح بوعللٌي ثللوري ُمبكللر ج�ّسللده بتخريج الويللة وكتائللب و�سرايا 
ع�سكريلله مدربه ب�سكل ممنهج يف اكرب م�سللروع ع�سكري تدريبي �سهده 
اليمن واملنطقه من اجل مواجهة التحديات واملخاطر وخو�ض املعارك 
وحتقيللق االنت�سارا لكي يبقى اليمللن عزيزا حرا م�ستقا واملثل اليمني 

يقللو »ال�سللاح زينة الرجللال« وهللذا املثل هللو منطلق ثقللايف ذو طابع 
ع�سكللري بحت عزز مللن مفهوم حمل ال�ساح خلو�للض احلروب العادله 
�سللد القوى الظامله وهذا ماكر�سه وترجمه ال�سيد القائد يف امليدان وفق 
عقيللدة ع�سكريه قرانيلله �سحيحه تدعو ملقاتلة  »قللوى ال�سر واالرهاب 
ر املطلق« التي ال تنهزم �سللوى بقوِة اهلل املطلق،  والغللزو « النهللا »ال�سَّ
، بال�سهللادة ، وُبقللّوِة اجلهللاد املقد�ض الثللوري ال�سعبييِّ  ، بالللدميِّ باحلللقيِّ

امل�سلح..
انت�سللرت احلقيقللة التاريخية التي اأكدهللا ال�سيد القائللد اأّن خو�ض 
احلللرب الدفاعيه هي اخليللار الرئي�سي لل�سعب حني يعتدى على وطنه 
وحتتللل ار�سلله وت�سفللك دمللاء ابنللاءه ، فلم تذهللب هباء دمللاء �سهداء 

املجاهدين يف م�سرة اجلهاد املقد�ض.
ويف تراث امل�سرة القرانيه..تراث ان�سار اهلل اخلالد ، كانت والزالت 
انت�سللارات وت�سحيللات املجاهديللن واملنا�سلللني واملقاومللني �ساهللده 
وحا�سره وحّيه يف �ساحات القتال �سّد االرهابيني والظاملني والفا�سيدن 
واخلونلله واملرتزقه وامل�ستعمرين يف معار الدم الزاكي �سد الة احلرب 

الوح�سيه االعرابيه والغربيه
�ستظل م�سللرة ال�سيد القائد اجلهاديه منذ عقللد ون�سف والى اليوم 
ومابعللد اليوم هللي حرب جميدة.حرب العللزيِّ والعنفوان جبلت وجتبل 
فيهللا الن�سللاالت والت�سحيللات، بدماء ال�سهللداء ف�سّكلت تراثللاً جهادياً 

وخمزوناً وطنيللا ثوريا وقوَة دفٍع النطاقة ال�سمو والعزه والكرامه يف 
اليمن واجلزيره العربيه .... انت�سر خيار  ان�سار اهلل ال�سعبي  اجلهادي 
زه كّل اأ�سكال املواجهه املقاومه  كاأ�سلوٍب اأ�سا�سّي رئي�سي، ترفده، وتعزيِّ
بتجلياتها ال�سيا�سية الثوريه، الدبلوما�سية الوطنيه، الثقافية القرانيه، 
الروحية االميانيه النقيه، االقت�سادية العادله ، االجتماعية املتما�سكه 
، االإعاميللة الثائره ، الفنية الواعيه و�سواها من التجليات واالإبداعات 

اليمنيه التي لوال ال�سيد القائد مابرزت يف امليدان …
مل يُعللد اليمللن ، اليللوم، قويللاً يف �سعفلله… بللات اليمن قويللاً بقائد 
وجي�سلله وجلانه و�سعبلله ، خيارًا، ونهجللاً، و�سلوكاً، وقيمللاً، وثقافًة، 
وب�سعبه، وجي�سه وجلانه ، انتزع من العامل احرتام حرّيته وا�ستقاله 

و�سيادة قراراته على ترابه...
اليللوم وكل يوم الى ان ي�سللاء اهلل �سنقول ونكرر مانقللول بان ال�سيد 
و كرامًة.. د .. والوطن يغنللى ِعّزًة وي�سُمّ القائد.....يللزرع ونحن نح�سُّ
النه النعمه التي ب�سر بها اهلل اهل االميان واحلكمه لكي يتفاخرون بهذا 
القائللد املجاهد الويف قللوال وفعا امام العامل بانلله قائدهم املفدى الذي 
قهللر امل�ستحيل واركع الظاملني و�سحللق امل�ستعمرين وجعل راية اليمن 

فوق كل راية على امتداد االفق ...اليمن ينت�سر

أحم����������������د ع���������������ايض أحم����������������د

السي��������������������د الق���������ائ����������د..
���و ك���رام���ًة ���د .. وال����وط����ن ي��غ��ن��ي ِع��������ّزًة وي���س���ُمّ ي������زرع ون���ح���ن ن���ح���ُصّ

ان ُنبــل وحكمــة ودهــاء �سخ�سية ال�سيد القائد عبــد امللك بن بدر الدي احلوثي حفظــه اهلل و�سجاعتة رجاله ، امــران اعرتف بهما االعداء 

قبل اال�سقاء واال�سدقاء ، فـ »االعراب وال�سهاينه واالمريكان « يحللون ويدر�سون كل ما ينطق به ل�سان �سماحة قائد الثوره اأعزه اهلل وحر�سه 

علــى حممــل اجلد وال يتجاهلون او يهملون او ي�سككون فيما يقول ابــدًا حتى يف ا�سعب ظروف احلرب امل�ستعره اليوم ، فاذا ارادوا معرفة حقائق 

احلرب والتوجهات وال�سيناريوهات والنتائج يعودون الى خطابات ال�سيد القائد ولي�س الى قادتهم الفا�سلن واعالمهم امل�سلل..لي�ست بال�سرورة 

ان يعرتفوا باحلقيقه ولكن احلقيقة يعملون بها �سرا هكذا ا�سبح ال�سيد القائد ورجاله �سغلهم ال�ساغل..

مع������������رك�������������ة الق���������������رن احل��������������ادي والعش���������������ري�������������������������ن ..
 ال�����ي�����م�����ن ب����ط����ل����ه����ا األس���������ط���������وري .. وم�����ن�����ط�����ق ال�����ت�����ف�����اع�����ل ال�����ع�����س�����ك�����ري واالس������ت������رات������ي������ج������ي ي������ح������دد ال����ن����ت����ي����ج����ة احل����ت����م����ي����ة..

يفيدنا كثرا يف قراءة امل�سهد الع�سكري - منطق التفاعل الع�سكري واال�سرتاتيجي والذي يك�سف اأن لكل ا�سرتاتيجية ع�سكريه يقابلها ا�سرتاتيجية 
ع�سكريــه م�ســادة لهــا. امــا ان تكــون اال�سرتاتيجيتــن هجوميتــن او احدهــا دفاعيــه واالخــرى هجوميــه...ويف احلرب العــدوان على اليمــن »هناك 
ا�سرتاتيجية هجوميه تابعه للغزاه واملرتزقه« تواجهها ا�سرتاتيجية دفاعيه مينيه م�سادة لها... ويف املنطق الع�سكري واال�سرتاتيجي اإذا كان الفاعل 
ال�سعيف » ت�سليحيا وماليا وهو اليمن« قادرا على ا�ستنباط ا�سرتاتيجية العدو االقليميه الدوليه التي حتظى بامكانات ت�سليحيه وماليه كبريه، عندها 

�تتزايد فر�سه »اليمن« يف حتقيق الن�سر باختيار وتطبيق اال�سرتاتيجية الدفاعيه امل�ساده....كيف

�
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمللد هلل رب العاملللني و اأ�سهللد اأن ال اإللله اإال اهلل امللللك احلق املبني 
واأ�سهللد اأن �سيدنللا حممد عبده ور�سوللله خامت النبيللني اللهم �سل على 
حممللد وعلللى اآل حممللد وبارك على حممللد وعلى اآل حممللد كما �سليت 
وباركللت على اإبراهيم وعلللى اآل اإبراهيم اإنك حميللد جميد وار�سي اهلل 
بر�سللاك عن اأ�سحابلله االأخيار املنتجبني وعن �سائللر عباده ال�ساحلني 
اأيهللا االإخللوة واالأخللوات �سعبنا اليمنللي امل�سلم العزيللز ال�سام عليكم 

ورحمته اهلل وبركاته .

ما يحدث في املنطقة من مآسي ونكبات ورائها أمريكا وإسرائيل 
حمللن وحللروب وفللن وماآ�سللي كبللرة نكبللت املنطقة وعانللت منها 
�سعوبنللا العربيللة وال �سيمللا يف بع�ض االأقطللار على نحو ا�سللد �سنوات 
م�سللت والو�سع علللى اأ�سده يزداد �سخونة يف هللذه ال�سراعات احلادة 
وامل�سللاكل الكبللرة يف املنطقة ب�سكل عللام �سبب رئي�سللي وراء كل هذه 
امل�سللاكل واملحن واالأزمات واالنق�سامللات والتباينات مل تاأتي من فراغ 
ومللن دون �سياق ومل تن�سئ هكذا فجاأة من دون مقدمات وال اأ�سباب با 
�سللك هناك طرف هو م�ستفيد من كل هذا وهذا الطرف با �سك هو اأمريكا 
و اإ�سرائيللل اأي�سا اأمريكا و اإ�سرائيل لها هللدف ولها م�سروع لها م�ساعي 
كبللرة يف منطقتنا لتحقيق هللذا الهدف الذي ت�سعى اإلى حتقيقه اأمريكا 
بللا �سك و اإ�سرائيل اأي�سللا كا منهما ويف اإطار واحد ي�سعى اإلى الهيمنة 
واال�ستحللواذ وال�سيطللرة املطلقللة على هللذه املنطقة ويللرى االأمريكي 
ومعلله االإ�سرائيلللي اأي�سا يرى يف تدمر هذه البلللدان ويف اإ�سعاف هذه 

ال�سعوب وتفكيك كياناتها و�سيلة لتحقيق هذا الهدف

العمالء و البيئة املهيئة هي من ساعدت العدو على تنفيذ 
مخططاته في املنطقة

 وا�ستفللاد من عاملني رئي�سني لتحقيق ذلللك االأول منهما وجود قوى 
وكيانللات يف داخللل هذه املنطقللة البع�ض منها ب�سللكل حكومات واأنظمة 
والبع�ض منهللا ب�سكل جماعات جاهزة الأن تكللون اأدوات لتنفيذ اأجندة 
ومكايللد االأمريكللي واالإ�سرائيلي باعتبللار اأنها ال متتلك م�سللروع لذاتها 
ولنف�سهللا تفر�للض مللن خاله دور لها لتكللون حا�سرة بلله ومن خاله يف 
املنطقللة لديها طمللوح ولكن لي�ض لديها م�سللروع عندها طموح ان تكون 
كبللرة ان تكون نافذة ان تكون مهمة اأن تكون موؤثرة ان تكون حا�سرة 
يف مقدمللة امل�سهد يف املنطقة ولكن لي�ض لديهللا م�سروع ذاتي يوؤهلها الن 
تلعللب هذه الللدور وان تكون بهللذا امل�ستوى فرات يف املظلللة االأمريكية 
ويف امل�سللروع االأمريكي جمللال ونافذة ت�ستطيع مللن خالها اأن تكون يف 
مقدمة امل�سهد يف املقدمة يف مقدمة من يوؤثر يف املنطقة اأي اأنها رغبت اإن 
تلعللب الدور االأمريكي بالوكالللة يحر�ض كا من اأولئك اأن يكون الوكيل 

احل�سري الأمريكا يف املنطقة.
العامللل االآخللر اأي�سللا هو عامللل اأ�سا�سي كذلللك هو البيئللة املهيئة و 
الظروف املتاحة املعقدة، املتاحة للفن املتاحة للم�ساكل الظروف التي 
تن�سللاأ منها الكثر مللن امل�ساكل الواقللع املهياأ الإنتللاج امل�ساكل مبختلف 
اأنواعهللا امل�ساكل ال�سيا�سيللة وامل�ساكل االقت�ساديللة وامل�ساكل االأمنية 

اإلللى غللر ذلك ظروف هللي نتاج للما�سللي فراغ كبر يف واقللع االأمة من 
وجللود م�سللروع بناء قائللم وقائمة عليلله كيانللات املنطقللة اإ�سافة اإلى 
اأ�سبللاب كثللرة ال ي�سعنللا الوقت ال يت�سع للله الوقت للحديللث عنها من 
م�ساكل املا�سي واحلا�سر هذه امل�ساكل كانت على وترة ا�سد يف �سوريا 
ويف العللراق اكللرث من بقية البلدان امتدت هناك على مدى زمن طويل ال 

�سيما يف �سوريا.

اليمن أكثر مظلومية من أي بلد آخر
 ومللن ثللم طللال �سعبنللا اليمني العزيللز ما هللو اق�سي ممللا يف �سوريا 
واق�سللي ممللا يف العراق مل يقت�سر الللدور ال�ستهداف بلدانللا اليمن على 
اجلماعللات التكفريللة واملللد التكفللري مللع انه عرقللل عندنللا يف اليمن 
وا�ستغل باأق�سى طاقة وح�سي بدعم كبر جدًا ولكن بالرغم من كل ذلك 
ف�سللل يف وقت مبكر وتراجع تراجع كبر فكللان التوجه بالن�سبة للقوى 
التللي ت�ستغل لتنفيللذ االأجنللدة االأمريكية يف املنطقة ان قللررت الدخول 
املبا�سللر بقللرار اأمريكللي بالتاأكيللد واإ�سللراف اأمريكللي واإدارة اأمريكية 
عليللا على وقائع هذا التدخل تدخل النظللام ال�سعودي ومعه االإماراتي 
�سمللن حتالللف �سمل عللدد من الللدول و�سمللل عللدد اأي�سا مللن الكيانات 
وا�ستدعللاء وا�ستقدم املرتزقة من كافة اأنحاء العامل وا�ستهدف بلدنا يف 
هللذا العللدوان يف كل املجللاالت ع�سكريا على نحو وح�سللي ال نظر له يف 
املنطقللة والعللامل واالآالف موؤلفللة من الطلعات اجلويللة التي �سبت من 
خالها ع�سرات االآالف من اأطنللان املتفجرات واملقذوفات املتطورة من 
خمتلف ال�سواريخ و القنابل احلديثة ال�سنع القوية يف التدمر الفتاكة 
يف االأ�سللرار بالب�سللر واحلرث والن�سل عللدوان وح�سي علللى امل�ستوى 
الع�سكللري وعللدوان اأي�سا على امل�ستللوى االقت�سادي بلدنللا الذي كان 
يعللاين مللن قبل العللدوان ا�سد املعانللاة يف و�سعه االقت�سللادي الأ�سباب 

كثرة م�ساكل �سيا�سية واأزمات وظروف اأ�سياء كثرة.

سوء إدارة البلد في ما مضى ساهم بحد كبير في نشوء 
املأساة الراهنة 

يف نف�للض الوقللت يف نف�للض الوقللت �سللوء اإدارة فيمللا م�سللي الو�سللع 
االقت�سادي يف البلللد فلم يبتني الو�سع االقت�سادي يف البلد ليكون على 
النحو الللذي يوؤمن حالة من التما�سك عند حدوث اأي م�ساكل اأو حروب 
اأو عللدوان اأجنبللي فالو�سللع االقت�سللادي �سهللد حالة مللن اال�ستهداف 
الكبر �سواء فيما كان نتيجة لا�ستهداف الع�سكري مثل تدمر امل�سانع 
ومثل تدمر املن�ساآت االقت�سادية اأو نتيجة للحا�سر اأو كذلك املوؤامرات 
املخت�سللة بالو�سللع االقت�سادي مثلما حدث فيما يتعلللق بالبنك مثل ما 
حللدث مللن اإجراءات كثرة اآثللرت على الو�سع االقت�سللادي يف جوانب 
كثللرة وهو من اأ�سله �سعيف ومن اأ�سله يعاين وازدادت املعاناة اأكرث 
واأكللرث و�سلت احلال اإلى املعاناة مللن االأوبة مثلما هو احلال من و باء 
الكولللرا الذي اأ�سبح االآن يف بع�ض التقديللرات باأكرث من ن�سف مليون 
حالللة املعانللاة منه كبللرة جللدًا اأما املعانللاة نتيجة اجلرحللى معاناة 
اجلرحللى معاناة املعاقني معانللاة �ساملة يف كل املجاالت معاناة كبرة 
جدًا على امل�ستوى الو�سع ال�سحي يف كل اجلوانب معاناة كبرة اأي�سا 

علللى كا االأحداث هللذه واملعاناة هللذه واال�ستهللداف ل�سعوبنا ولبقية 
البلللدان علللى نحو متفاوت اأي�سللا �سمل م�سر ا�ستهللداف امني واأزمات 
�سيا�سيللة وم�ساكل اقت�ساديللة امتد على نحو قا�سللي يف املغرب العربي 
لي�سمللل ليبيا بالدرجة االأولى وتعاين اأي�سا بقيللة البلدان هناك من هذه 
امل�سللاكل وعلى العموم املنطقة بكلها م�ستهدفللة واإمنا يف بع�ض البلدان 
على نحللو ا�سد وبع�ض البلدان الن دورهللا �سياأتي التح�سرات جارية 
لي�سللل الللدور اإليهللا مع ا�ستمللرار هذه امل�سللاكل و احلللروب واالأزمات 
والتباينللات وال�سراعللات احلادة التي �سخرت لهللا ووظفت لها اأ�سخم 
االإمكانللات املاديللة واملبالللغ املالية الهائلللة النظام ال�سعللودي وبع�ض 
الللدول يف اخلليللج العربي اإمكانيللات �سخمة جدًا وظفللت لهذه امل�ساكل 
ولهللذه املحللن لهذه احلللروب واالأزمللات مما �ساعللد علللى تفاقمها وان 

ت�ستعر نرانها على نحو هائل .

صمود الشعب اليمني عامل رئيسي في تراجع املد
 التكفيري في املنطقة وهزمية قوى العمالة

ولكللن مع طول الوقت ومع حتللرك االأحرار القوى احلرة يف املنطقة 
و�سمللود �سعوب هذه املنطقللة يف �سوريا ويف العللراق ولبنان ويف بلدنا 
العزيللز من خال ال�سمود االأ�سطللوري ل�سعبنا اليمني ال�سمود العظيم 
ال�سمود االإمياين ل�سعبنا اليمني العزيز بات هناك تراجع كبر يف واقع 
املنطقللة ونحن ن�ستطيللع القول اإن �سعبنا اأ�سهللم اإ�سهام كبر جدًا حتى 
يف تراجللع املد التكفري والهزائم الكبللرة التي حلقت بقوة العمالة يف 
�سوريللا والعراق الن االن�سغال الكبر والغرق الكبر للنظام ال�سعودي 
واالإماراتللي يف اليمن اأ�سهم اإلى حد كبر جللدًا ورئي�سي ا�ستطيع القول 
انلله رئي�سي يف م�ساعللدة القوى احلرة يف بقية البلللدان و�ساعد على اأن 
يرتاجع وي�سعف االهتمام ال�سعودي واالإماراتي نوعا ما اإلى حد معني 
يف الو�سللع يف �سوريا وبالو�سع يف العراق ويف بقية البلدان الن املعركة 
يف اليمللن معركللة كبرة جللدًا واحل�سا�سيللة للملف اليمني لللدي النظام 
ال�سعودي باأكرث منها من بقية البلدان وبالتايل الغرق الكبر الأنه حينما 
دخللل يف املعركة ب�سكل مبا�سر كللان و�سعه ح�سا�ض ح�سا�سا جدًا حينما 
يف�سللل يعتللرب الف�سللل ف�سا مبا�سللرا وهزميللة مبا�سرة ولهللا ارتدادات 
كبللرة جدًا على م�ستوى املنطقللة بكلها، فوظف اأكرب اإمكاناته وا�ستغل 
على نحو اأكرث بالو�سع هنا يف اليمن مما خفف الوطاأة وال�سغط والثقل 
الللذي كان قد رمللى به ودخل به وفيه يف الو�سللع يف �سوريا والو�سع يف 
العللراق وبقية البلللدان، نحن نعترب هذه اإيجابية كبللرة، هذا االإ�سهام 
علللى م�ستوى تلك البلدان، علللى م�ستوى املنطقة ككل، ويف نف�ض الوقت 
ال نقلللل اأبللدا من اجلهللود العظيمة للقوى احلللرة هنللاك، وال نقلل اأبدا 
من حجللم ال�سمود العظيم لل�سعب ال�سللوري وللنظام ال�سوري وللدور 
الرئي�سللي والفعال واحليللوي جدًا والذي هو يف ال�سللدارة حم�سوب يف 
ال�سدارة حلزب اهلل يف لبنان، وكذلك لل�سعب العراقي وللح�سد ال�سعبي 
وللحكومللة العراقية، جهود كبرة وعظيمة وم�سللار عملي انتهجوه يف 
الت�سللدي لديهم للمد التكفري والعدوان، م�سار فعال وحكيم و�سحيح 

وجهود عظيمة وموفقة كانت لها نتيجة كبرة يف النهاية.

غطرسة وتيه النظام السعودي وسياساته القمعية 
واالستبدادية سبب كل مشاكله الداخلية واخلارجية 

املح�سلة اأن تراجع قوى العمالة يف املنطقة بات وا�سحاً واأنه حلقت 
بهللا هزائللم كبرة جدًا جللدا يف العللراق ويف �سوريللا بات هللذا وا�سحا 
جللدا، واإخفاقاتهللا وف�سلهللا واإن مل تكن املعركة قد انتهللت، لكن كل هذا 
بللدا وا�سحا، وخ�سارتها الكبللرة، خ�سارتها فيما قللد قدمته من اأموال 
وهللي مئات املليارات وفيما قللد بذلته من جهود وفيمللا �سببت للمنطقة 
ولنف�سهللا، خ�سللارة كبللرة جللدا، وخ�سارتهللا ال�سيا�سيللة وخ�سارتهللا 
مل�ستوى النفوذ واحل�سور املقبول الأنها مل حتظ بح�سور مقبول نتيجة 
�سيا�ساتهللا فحاولت اأن يكللون نفوذا وح�سورا مفرو�سللا بالقوة ولي�ض 
ح�سللورا ونفللوذا مرحبا به وبنللاء واإيجابيا واإال كان هللذا متاحا لو اأن 
النظام ال�سعودي والنظللام االإماراتي كاهما انتهج هذا النهج وحر�ض 
على اأن يكون حا�سرا ويف ال�سدارة لكن على نحو بناء ومفيد واإيجابي 
فكللان هذا متاحللا بالتاأكيد ولكللن اختارا منهجللا وم�سارا اآخللر وتوجها 
خاطئللا بكل ما تعنيه الكلمللة ، هو اأراد اأن يفر�للض لنف�سه ح�سورا غر 
اإيجابللي وبالقوة واأن يحتمه على �سعللوب هذه املنطقة باحلديد والنار 
والفللن والتدمر والقتل واجلرائم واحل�سار وو.. الخ، ثم ارتدت هذه 
امل�سللاكل وهللذه االأحداث وهللذه احلللروب باآثارها اخلطرة جللدًا اإلى 

النظام ال�سعودي نف�سه يف ال�سعب واإلى النظام االإماراتي يف واقعه.
اليللوم ي�سهد النظام ال�سعللودي يف داخل اململكللة يف املنطقة العربية 
هنللاك يف اجلزيرة العربيللة ي�سهد و�سع خطر وح�سا�للض ومهم ارتدت 
فهللي كل تلللك امل�ساكل واالأحللداث وكل تلك ال�سيا�سللات اخلاطئة وذلك 
النهللج اخلاطئ الللذي انتهجه ارتد فيلله على و�سعلله الداخلي فحينما 
ناأتي لتقييم الو�سع الداخلي على امل�ستوى ال�سيا�سي هناك م�ساكل لدي 
النظام ال�سعودي على م�ستوى االأ�سرة هناك م�ساكل كبرة مع ال�سعب 
�سللواء يف املنطقة ال�سرقية وما فعله باأهايل العوامية ويف مناطق اأخرى 
ومللا هناك من احتقان كبر الأنه لي�ض هنللاك معاجلة حكيمة و�سحيحة 
للو�سللع هناك على العك�ض انتهج �سيا�سيللات خاطئة �سيا�سيات عدائية 
حتللى جتاه �سعبه و�سيا�سيات حللادة جدًا قمعية وا�ستبدادية اإلى كبر 
ثم كذلك االأ�سلوب الذي ينتهجه وال�سيا�سية التي يعتمد عليها يف التعامل 
مع االإ�سماعيلية يف جنللران وبع�ض املناطق وهي �سيا�سة خاطئ قائمة 
علللى اال�سطهللاد على اال�ستهداف لهللم بتق�سيمهم واإثللارة امل�ساكل فيما 
بينهللم و�سعى حثيث للتغيللر الدميغرايف يف جنران هناك جلب الأجانب 
باأعللداد كبللرة جدًا وت�سكني لهللم يف املناطق يف م�سعللى الإحداث تغير 
دميغللرايف يف جنللران وتذويب االإ�سماعيلية هنللاك وحتويلهم اإلى اأقلية 
واأكللرث من ذلك التذويب والتا�سي والتفكيللك ثم يف املرحلة املنا�سبة له 
للنظللام ال�سعودي لن يللرتدد يف ان يوجه بع�ض علماءه املتزمتني علماء 
الب��لط علم��اء ال�سلطني الذي��ن هم جاه��زون الإ�سدار الفت��اوى يف اأي 
وقللت يف اأي مرحلة يراها منا�سبة �سيطلب منهم اإ�سدار فتاوى باالإبادة 
وهنللاك حملة حتري�سية وتفكرية لاإ�سماعيليللة يف جنران هناك حملة 
حتري�للض حتى على و�سائل االإعام التابعة للنظام ال�سعودي واملوالية 
للنظللام ال�سعللودي تعتللرب االإ�سماعيليللة باأنهللم مللن الكفللار واأنه يجب 

ف��������ي آخ����������ر خ������ط������اب ل��������ه ح�����ول 
م������س������ت������ج������دات ال���������وض���������ع ف���ي 
ال���ي���م���ن وامل���ن���ط���ق���ة وال���ع���ال���ں

< ال��ص��م��ود ف���ي س���وري���ا وال���ع���راق ول��ب��ن��ان وص���م���ود شعبنا 
العظيم سبب في تراجع املشروع األمريكي

<  الدور الكبير حلزب الله واحلشد الشعبي ساهم بشكل 
كبير في تراجع املد التكفيري

<  تراجع قوى العمالة في املنطقة بات واضحا واملعركة 
لم تنته رغم خسائرهم الكبيرة

<  لو انتهج النظامان السعودي واإلماراتي احلضور البناء 
واإليجابي ملا وصلوا إلى ما هم عليه

السي����������د الق������ائد يرسں ال�م����������������������س������������ار اجلدي��د للمع�������رك�������ة القادم������ة
< ال����ص����م����ود ف�����ي س�����وري�����ا وال�������ع�������راق ول����ب����ن����ان وص�����م�����ود ش���ع���ب���ن���ا ال���ع���ظ���ي���م س����ب����ب ف��ي 

تراجع املشروع األمريكي
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الق�ساء عليهم وهكذا هناك اأي�سا حتى داخل التيار الوهابي فيما ي�سمي 
بتيللار ال�سحوة هناك اأي�سا ا�ستهللداف وهناك اأزمات مع ال�سعب ب�سكل 
عام م�ساكل عامللة ال�سيا�سية اخلاطئة التي انتهجها يف املنطقة انتهجها 
اأي�سللا مع �سعبه النظللام ال�سعودي هو على نف�للض الوترة مع ال�سعب 
ال�سعوديللة يتعامللل بقمللع وا�ستبداد كبر جللدًا وا�ستهللداف اعتقاالت 
الأب�سللط االأمور اأحكللام باالإعدام ملجللرد التظاهر ملجللرد التظاهر اأحكام 
باالإعللدام وحتى اأحيانللا اأحكام باالإعدام على جمللرد التعبر عن الراأي 
واأكللرث من ذلللك هناك توجه ال�ستهداف مناطللق باأكملها و اأحيانا بع�ض 

كذلك بع�ض التوجهات باتت م�ستهدفة ب�سكل كبر يف اململكة.
نوؤكد ت�سامننا مع �سعب اململكة املظلوم

 اليللوم االعتقاالت التي �سهدتها اململكة هذه 
االأيللام و�ساهدهللا العللامل و املناطللق العربيللة 
�سمعللت بهللا كذلللك اعتقللاالت وا�سعللة وهناك 
احتق��ان كب��ري وهن��اك اأي�س��ا ن�س��اط ملواجهة 
هللذه احلالة من اال�ستبللداد والقمع والت�سييق 
واال�سطه��اد واال�ستعب��اد لل�سعب هناك ن�ساط 
باالإ�سافللة لاحتقان الكبللر الذي �سمل تيارات 
وا�سعللة يف اململكة لكن هنللاك اأن�سطة من بينها 
الن�س��اط الذي يتداع��ى له الكث��ري فيما يخ�ص 
اخلام�للض ع�سر مللن �سبتمرب طبعللا نحن هناك 
نوؤكللد ت�سامننا مع ال�سعللب يف اململكة العربية 
الت�سامللن الكامللل مللع كل الفئللات امل�سطهللدة 
هنللاك وال�سعللب بكللله هنللاك م�سطهللد اأي�سللا 
ن�سجللع علللى كل هللذه االأن�سطللة وملا هللو اأكرث 

منها.
التحللرك اجلللاد والفاعللل هللو مللن �سيجللرب 
�سيا�ساتلله  تغيللر  علللى  ال�سعللودي  النظللام 

اخلاطئة
نحن نوؤكد انه ال خا�للض لل�سعب يف اململكة 
وال خا�للض للمنطقللة بكلهللا اإال بتحللرك فاعللل 
ي�سغللط علللى هللذا النظللام بتغيللر �سيا�ساته 
اخلاطئللة ونهجه اخلاطئ الللذي هو كذلك نهج 
عدائللي و�سيا�سيللة عدائية جتللاه اجلميع يريد 
اأن يرفع ع�ساه على اجلميع اأن ي�سكت اجلميع 
بالقللوة اأن ي�سيطللر علللى اجلميللع بالقللوة اأن 
يتعامل مع اجلميع بالغة القوة وبالغة العداء 
وبلغللة ال�سيطرة وبلغة اال�ستحللواذ وبطريقة 
اال�ستعبللاد حتى مللا يحدث اليوم مللع قطر هو 
اأراد اأن ي�ستخللدم نف�للض االأ�سلللوب مللع قطللر 
الرتكيللع واالإخ�سللاع املطلللق بالع�سللا بالقوة 
وهللذا ما مل يقبل بلله القطريللون و ا�ستاوؤا منه 
جللدًا والنظام يف قطر كان م�ستاء من ان يتعامل 
معلله وكاأنه لي�للض بدولة م�ستقلللة ولي�ض بكيان 
م�ستقللل وكاأنه لي�ض اإال جمرد تابع له ال يتحرك 
اأي حتللرك اإال باإذنه وبدون احرتام حتى بدون 
احللرتام، هذا النهج الللذي يعتمد علللى تركيع 
االآخريللن بال�سطللوة والقوة وعلللى اال�ستعاء 
وعلللى التكرب وعلى الغطر�سللة كان عامل كبر 

يف م�ساكل املنطقة بكلها

نهج النظامان السعودي واإلماراتي 
نهج عدواني وسيكون اجلزاء من جنس 

العمل
 ومللع كل هذا الف�سل للنظام ال�سعودي ومعه النظام االإماراتي الذي 
هللو ماأزوم اليللوم يف و�سعه االقت�سادي وهناك احتقللان يف داخل كيانه 
علللى امل�ستوى ال�سيا�سي وتاأزم وهللو بالتاأكيد مقبل على م�ساكل كثرة 
الن هللذا النهج الذي ينهجونه وهو نهج عدواين اإجرامي اإ�سكايل وم�سار 
غر طبيعي اأبدا لن يو�سلهم هم اإال اإلى امل�ساكل و�سي�سربون من الكاأ�ض 
نف�سه الذي حاولوا اأن يذيقوا مرارته االآخرين هم باأنف�سهم �سي�سربونه 
ولرمبللا هم �سيختنقون منه وميوتون منه النظام ال�سعودي مع كل هذه 
امل�سللاكل التللي و�سلت اإلللى و�سعه الداخلللي على امل�ستللوى ال�سيا�سي 
وعلللى امل�ستوى االقت�سادي هو ماأزوم جدًا ودفع �سريبة باهظة وثمن 
رهيللب لاأمريكللي بعللد ان جاء ترامب عللاد ومعه معظم اأمللوال اململكة 
وحتللول اإليلله معظللم ما متلكه مللن النقود اعنللي اأعطوه الكثللر الكثر 
واأخللذ الكثللر وال يزال يريد الكثللر الأنه يتعامل با�ستغللال معهم وهم 

يتعاملللون معه ب�سخاء كبر يف مقابللل ا�ستغاله الكبر �سخائهم الكبر 
حماقللة عجيبة جدًا و�سفقللات غريبة حتى للو�سللع الداخلي يف اململكة 
يبللدو اأن النظللام هناك وبالذات بللن �سلمان دخل يف �سفقللات كبرة مع 

االأمريكي تخ�ض حتى و�سعه الداخلي يف اململكة.

رغم فشل النظام السعودي لم يتعقل ولم يراجع حساباته ال 
هو وال النظام اإلماراتي

 النظللام ال�سعودي مع كل ف�سله الكبللر يف املنطقة هزمية �ساحقة يف 
العللراق هزمية كبرة جدًا و�سفعه كبرة جدًا يف �سوريا هزمية كبرة 
جللدًا يف لبنان كل هذا الرتاجع يف العللراق للمد التكفري و يف لبنان ويف 
�سوريللا يعترب هزمية م�سجلة ي�سجلها التاريخ 
و�سهدتهللا املنطقللة وهزميللة كبللرة يف مقابللل 
مللا قد بذللله النظللام ال�سعوديللة وما قللد قدمه 
النظللام ال�سعودية من اأمللوال ومن جهود ومن 
عمللل وحتللرك علللى كل امل�ستويات هللزم، هزم 
وتراجللع وهزائم كبرة جللدًا ولكنه مل يتعقل 
كما يبدو مل يراجع ح�ساباته وي�سحح م�ساره 
ليتعامللل علللى النحو الللذي يجعل منلله ع�سو 
طبيعللي يف هللذه املنطقللة وحا�سللر علللى نحو 
مقبللول بللني �سعللوب وبلللدان هللذه املنطقة مل 
يراجللع ح�ساباتلله وال النظللام االإماراتي كذلك 
يبللدو انه النظام االإماراتي يبدو انه مل يراجع 
ح�ساباتلله كاهما م�ستمر يف نف�للض اخلطاء ويف 
نف�ض ال�سلوك االإجرامي واملنحرف واخلاطئ.

النظامللان ال�سعللودي واالإماراتللي يريللدان 
تعوي�ض هزائمهما يف �سوريا والعراق يف اليمن
 اال�سرتاتيجيللة التي هللي ظاهرة حتى االآن 
هللي الهللروب اإلللى االأمللام وذلللك فيمللا يخ�ض 
ال�سللاأن اليمني توجه اإلللى تعوي�ض خ�سائرهم 
وهزائمهللم  الكبللرة  واإخفاقاتهللم  وف�سلهللم 
املدوية والكبللرة جدًا يف العللراق ويف �سوريا 
ويف لبنللان اإلللى اليمللن يحاولللون اأن يعو�سوا 
عللن تلك الهزائم باأن يحققللوا نتائج يف و�سعنا 
اليمنللي مع اأنهللم قد ف�سلللوا الكثللر وخ�سروا 
الكثللر وهزموا الكثر يف اليمللن يعني لو ناأتي 
اإلللى اإح�سللاءات لعللدد الزحللوف الع�سكريللة 
التللي ف�سلت يف اجلبهللات تطلع باملئللات مئات 
الزحللوف الع�سكريللة التي ف�سلللت وخ�سائرهم 
االقت�سادية هائلة جللدًا على امل�ستوى الو�سع 
عندنللا يف اليمللن خ�سائرهللم الب�سريللة باالآالف 
وع�سللرات االآالف مللن اجلرحى اإلللى غر ذلك 
ولكللن لديهم �سعى كبر جللدًا اإلى اأن يعو�سوا 
كل ذلللك لدينللا يف اليمللن هنللاك موؤ�سللرات هذه 
و�سللاق  قللدم  علللى  حت�سللرات  اإلللى  االأيللام 
للت�سعيللد الع�سكللري وهللم كانللوا �سعللدوا يف 
االآونللة االأخرة يعني حاولللوا اأن ي�سعدوا يف 
بع�للض امل�سللارات يف ال�ساحل ولكللن كان هناك 
ت�سللدي كبللر يف البحريللة نتج عللن ا�ستهداف 
ب��وارج حربي��ة وكذل��ك اأن هن��اك ن�س��اط كبري 
والهجللوم  الع�سكريللة  للحملللة  للت�سللدي 
الع�سكللري الكبر الذي �سنوه من جهة مع�سكر 
خالد واأوقف يف النهاية يف فرتة معينة وتكبدوا 

خ�سائر كبرة جدا.

هناك حتضيرات جديدة للتصعيد
ولكللن هنللاك حت�سللرات جديللدة للت�سعيللد واإال فالفللرتة املا�سية 
هللم �سعللدوا فيهللا وهللم بذلوا جهللدا كبللر للت�سعيللد يف نهللم و ف�سلوا 
والت�سعيللد يف �سرواح وف�سلوا والت�سعيللد يف ال�ساحل وف�سلوا واليوم 
هناك حت�سللرات وا�ستعدادات وتدابر يتخذونهللا ملرحلة جديدة من 
الت�سعيد يف ذات اجلبهات نف�سها من نهم اإلى �سرواح وكذلك يف ال�ساحل 
هنللاك موؤامللرة كبرة جللدًا على ال�ساحللل وهناك اأي�سللا حت�سرات ملا 
يتعلللق ببقيللة اجلبهات بقيللة اجلبهات فاملرحلللة االآتية مللن الت�سعيد 
الللذي تتميللز به اأو الللذي يجعل لها بع�للض اخل�سو�سية عللن �سابقاتها 
اأنهللم يهدفون منها على نحو رئي�سي اإلللى التعوي�ض عن هزائمهم هناك 
عللن هزائمهم يف العراق ويف �سوريا ي�ستوا يرجعوا علينا نحن اليمنيني 

يحاولوا اأن يعو�سوا هنا.

يجب العناية بعوامل الصمود
 فنحللن اإزاء ذلللك يف واقعنللا الداخليللة ك�سعللب مينللي قللد وفقه اهلل 
�سبحانلله على مللدى كل هذه الفرتة منذ بداية العللدوان ونحن يف العام 
الثالللث لل�سمود والثبات على نحو عظيم وعلى نحو م�سرف بالرغم من 
حجم املعاناة وم�ستوى الت�سحيات الكبرة ولكن اهلل �سبحانه وتعالى 
وفللق �سعبنا ب�سمود عظيللم وم�سرف وكان هناك عوامللل �ساعدت على 

هذا ال�سمود.
يجب العناية بهذه العوامل التي ت�ساعد على هذا ال�سمود والرتكيز 
عليهللا فيما بقللي قد وفق اهلل وجمل الباري علللى ح�سب تعبرنا املحلي 
فيما م�سى ولكن نحن معنيون فيما بقي وب�سدة وبقوة الأنه ياأتي اليوم 

لي�سعللد عندنا وهللو متاأزم وموتللور ومك�سور 
يف بقيللة املنطقللة ومغتللاظ جللدًا فهللو يحللاول 
اأن يعو�للض لدينللا يف اليمللن نحللن معنيون مبا 
كنللا معنيني بلله طوال الفللرتة املا�سيللة يعني 
ما هنللاك اإجللراءات جديللدة اإال متعلقللة برفع 
م�ستوى مللا نحن معنيون بلله وتطوير ما نحن 
عاملني فيلله ومعاجلة بع�ض امل�سللاكل التي قد 
ي�ستفيللد منهللا اأو تعيق مللدى اال�ستعللداد اأول 
م�ساألللة نحن معنيون بها رفللد اجلبهات بالقوة 
الب�سريللة القوة الب�سرية هللي العماد الرئي�سي 
املقاتلللني  هللوؤالء  بللدون  للعللدوان  للت�سللدي 
البطولللة  مياديللن  يف  املجاهديللن  واالأبطللال 
والثبللات وال�سللرف يف اجلبهللات يف كل الثغور 
بللدون ثباتهم بدون �سمودهم بللدون تعزيزهم 
ب�سكل م�ستمر بدون رفدهم ب�سكل م�ستمر ميكن 

للعدوان اأن يخرتق هذه اجلبهات.

هناك حضور مشرف في اجلبهات من 
كافة أبناء هذا الشعب

اليوم هناك اأكرث من 40 حمور قتال وممتدة 
علللى حميط كل املنطق التللي ال زالت حرة ومل 
يتمكن املعتللدون من احتالها تاأتللي من البحر 
اإلللى البحر من �ساحل البحللر االأحمر مبحاذاة 
املخللا على م�ستللوى ال�ساحل يف تعللز مديريات 
ال�ساحللل يف تعز اإلللى دخل تعز باالمتللداد اإلى 
اأطراف اأب باالمتداد اإلى ال�سالع باالمتداد اإلى 
�سبللوة باالمتداد اإلى ماأرب باالمتللداد اإلى نهم 
باالمتداد اإلى اجلوف ثم باالمتداد اإلى احلدود 
ال�سمالية مع اململكة العربية ال�سعودية يف جهة 
جنللران وع�سر وجللازان اإلى ميللدي وحر�ض 
اإلللى ال�ساحل يف احلديدة كل هذه حماور قائمة 
اليوم وفيها ع�سرات االآالف من اأبناء هذا البلد 
مللن خمتلللف اأبناء هللذا البلللد املوجللودون يف 
حمللاور القتللال ال يخ�سون مذهللب معني هناك 
منهللم اأعداد كبرة مللن ال�سافعيللة واأعداد من 
الزيدية اأعللداد اأي�سا من ال�سلفية اأعداد من كل 
اأبنللاء هللذا البلد حتللى مللن االإ�سماعيلية هناك 
ح�سللور م�سللرف ومعترب يف هللذه اجلبهات من 
كافللة اأبنللاء هللذا ال�سعب من خمتلللف املذاهب 
ومللن خمتلف التيللارات ال�سيا�سيللة واملكونات 
االجتماعية. وعلى امل�ستوى القبلي كل القبائل 
الكبللرة يف هذا البلد حا�سللرة يف امل�سهد بقوة 

ويجللدر بنللا اأن ن�سيللد باحل�سللور القبلي الفعللال جدًا يف هللذه املعركة 
ويف الدفللاع عن البلللد الن البلد تركيبتها االجتماعيللة هي تركبيه قبلية 
وبالتللايل هو حا�سر بكل قوة و�سيجل التاريخ للقبيلة اليمنية ح�سورها 
الكبرة كما �سجله يف املا�سي ح�سوره الكبرة يف مواجهة هذا العدوان 

وح�سورها املعترب ح�سورها الرئي�سي.

موجهات لرفد اجلبهات وتعزيزها بالقوى البشرية
 اليللوم للتاأكيد اجلبهللات هناك اأحيانا عوامل توؤثللر عليها يف ح�سور 
القللوة الب�سريللة هنللاك دائمللا القوافللل امل�ستمللرة مللن ال�سهللداء ومللن 
اجلرحى وهناك اأي�سا ما ميكن اأن يحدث يف اجلبهات هذا يغيب لزيارة 
اأهللله هللذا ي�ساأم وميل هللذا ي�سعف ولكللن هناك الكثر مللن ال�سامدين 
والثابتللني وهنللاك احلالللة الطبيعيللة التي يجللب اأن تكللون م�ستمرة يف 
التللواب واحل�سور اإلى اجلبهللات ويف التعزيز الللذي يفرت�ض اأن يكون 
مكثللف وعلى نحو اأكللرب يف املراحل التي ت�سهد حتديات وتركيز من قبل 

قوى العللدوان يعني يف الظرف التي يعد العللدو عدته مل�سارات جديدة 
او لت�سعيللد جديد يف املقابل يجب اأن يكللون هناك املزيد من التعزيزات 
اإلللى اجلبهللات واملزيللد من الرفللد القبلي اإلللى اجلبهللات واأن نحذر من 
حالللة التناق�ض التللي قد توؤثر اأحيانللاً على بع�ض اجلبهللات كما ح�سل 
يف التجللارب املا�سية يف التجارب املا�سيللة متكن املعتدون من اخرتاق 
بع�للض اجلبهللات يف مقابل ما كان فيها من نق�ض، نق�للض للقوة الب�سرية 

فنحن معنيون يف هذا اجلانب هذا اجلانب يتطلب االآتي:
 اأوال:  يجللب اأن يكللون يف املناطللق عملية تعبئللة م�ستمرة حتري�ض 
اأن�سط��ة ثقافي��ة توعية م�ستمرة ح��ث وتذكري وهذا ن�س��اط �سروري ال 
بللد اأن يتحرك فيلله اجلميع و اأي�سللا ا�ستقرار، ا�ستقللرار على امل�ستوى 
ال�سيا�سللي بحيللث اأن تكون االأولويللة للجميع هي احلللث للنا�ض يف هذا 
االجتللاه والدفللع بالنا�ض يف هذا االجتللاه ولي�ض باإ�سغالهم بللاأي ق�سايا 
ثانويللة اأخللرى كذلك يتطلللب العناية باأ�سللر املرابطني �سللواء من اأبناء 
اجلي�للض واأبناء االأمللن اأو اللجان اأو كافة املتطوعللني الكثر يذهب اإلى 
اجلبهللة وتبقى اأ�سرته بحاجة اإلى رعاية بالقدر ال�سروري بحاجة اإلى 
لقمة العي�للض يجب اأن حياء التكافل االجتماعللي والتعاون بني اجلميع 
اإ�سافة اإلى كل املوؤ�س�سات الر�سمية واخلرية وال�سعبية التي يجب اأن 
ت�ساهم واأن تعطي اهتمام كبر باأ�سر املرابطني 
حتى ي�ستطيعوا اأن يتفرغوا للقتال يف اجلبهات 
واإال البع�ض فعا يعود من اجلبهة الن اأ�سرته 
مل يعللد لديهللا لقمة العي�ض بحاجللة القوت اإلى 
الطعام اإلى اخلبز فيعللود من اجلبهة من اأجل 
اأن ياأمللن لها اأكلها فاجلميللع معنيون باالهتمام 
به��ذا اجلان��ب فالن�س��اط التوع��وي والرتبوي 
والقللوة  التغذيللة  م�ستللوى  علللى  والرعايللة 
ال�سللروري واالحتياجللات امللحللة والرعايللة 
ال�سحيللة مللن املتطلبللات املهمة التللي ت�ساعد 
علللى رفللد اجلبهللات باملقاتلني اأي�سللاً التجنيد 
الر�سمللي التجنيد الر�سمي �سروري وال بد منه 
يف عمليللات دعم اجلبهات باملقاتلللني الأن هناك 
من بع�ض املنت�سبللني للموؤ�س�سة الع�سكرية من 
التحق ب�سف العللدوان لاأ�سف ال�سديد وهناك 
اأي�سللا مللن يتقاع�للض عللن القيللام مب�سئوليتلله 
يتحللرك  ال  واأن  منزللله  يبقللى يف  اأن  ويختللار 
وهوؤالء من التحق بهم ب�سف العدوان واأولئك 
من بقوا يف بيوتهللم وتن�سلوا عن م�سئولياتهم 
ومل يتحركللوا للقيللام بواجبهللم يف الدفللاع عن 
بلدهم يجللب التجنيد بللداًل منهم هنللاك الكثر 
من ال�سرفاء واالأحرار يف هذا البلد من ال�سباب 
ومن خمتلف الفئللات حتى من ال�سيبات ولي�ض 
فقط من ال�سباب من هو حا�سر الأن يتحرك بكل 
جّدية وم�سئولية واهتمام كبر للدفاع عن هذا 

البلد وعن كرامة وا�ستقال هذا ال�سعب.

عملية التجنيد يجب أن تكون نشطة 
وناجزه

فعمليللة التجنيللد يجللب اأن تكللون ن�سطللة 
وناجزه ولي�ض عرب اإجراءات طويلة ومتاأخرة 
جللدًا ت�سنع الياأ�ض لللدى البع�للض اأو ال�سكوك 
لللدى البع�للض االآخر يف مدى اجلديللة يف عملية 
التجنيللد ويتحللرك اجلميللع يف ذلللك املكونللات 
التيللارات القائمللة يف هذا البلد لي�للض املق�سود 
جتنيد الأهللداف اأو الأغرا�ض فئويللة اأو حزبية 
اأو ذات اأهللداف اأخرى ابللدا التجنيد للجبهات 
يتعللاون اجلميللع يف ذلك ويتفاهللم اجلميع من 
اأجللل ذلللك وي�سجللع الللكل علللى ذلللك وكا من 
جانبلله يح�سد ويجند للجبهللات كا يتف�سل يف 
هذا االجتاه هذا �سي مهم جدًا هذا م�سار القوة 

الب�سرية التي ال بد منها لدعم اجلبهات.

بناء القدرات العسكرية
امل�سللار االآخللر اال�ستمرار يف بنللاء القللدرات الع�سكريللة طبعا هناك 
عمللل م�ستمر يف هذا اجلانب وهناك اجنللازات م�سكورة ومثمنه ويجب 
اأن يحظللى الت�سنيع الع�سكللري بالت�سجيع يعني الحظللوا يا اأخوه ويا 
اأخللوات الحظنللا يف كوريللا ال�سمالية بالرغم مللن ما تعانيلله منه كوريا 
ال�سماليللة من ح�سار اقت�سادية وا�ستهداف وعزلة �سيا�سية لكن عندهم 
اهتمللام كبللرة و�سللوال اإلى تطويللر قدرات نوويللة طبعاً ل�سنللا يف هذا 
الللوارد تطوير قدرات نوويللة ال يف توجهاتنا وال يف اإمكاناتنا لكن عندما 
ناأتللي لنقدم املثال اأمام كل اليائ�سني واملثبطني واملخذلني وامل�ستهرتين 

االأمرا�للض  مللن  يعانللون  والذيللن 
النف�سيللة البع�للض مر�للض نف�سللي 
عنللده دائمللا عقللدة �سعللف عقدة 
عجللز مللا عنللده اأمللل اأبللدا كوريللا 

خطاب

<  أول م���ا ن��ح��ن م��ع��ن��ي��ون ب���ه ف���ي م���واج���ه���ة ال��ت��ص��ع��ي��د اجل���دي���د ه���و رف����د اجل���ب���ه���ات ب���ال���ق���وة ال��ب��ش��ري��ة
<  ه��ن��اك أك��ث��ر م��ن 40 م��ح��ور ق��ت��ال م��ع ق���وى ال���ع���دوان، وف��ي��ه��ا اآلالف م��ن امل��ج��اه��دي��ن م��ن أب��ن��اء البلد

يتبللع

السي����������د الق������ائد يرسں ال�م����������������������س������������ار اجلدي��د للمع�������رك�������ة القادم������ة

ال�������ت�������رك�������ي�������ع  ن���������ه���������ج    >
م����������������ارس����������������ه ال���������ن���������ظ���������ام 
ال������س������ع������ودي ض������د ق��ط��ر

> > >
<  ف����ي م���ق���اب���ل م����ا ق��دم��ه 
ال�������ن�������ظ�������ام ال������س������ع������ودي 
م�������������ن أم��������������������������وال ه�������ن�������اك 
ه�����زمي�����ة ك����ب����ي����رة حل��ق��ت 
ي���ت���ع���ق���ل أن  دون  ب���������ه 

> > >
حت�����ض�����ي�����رات  ه�������ن�������اك    >
ت�����ص�����ع�����ي�����دي�����ة ج������دي������دة 
ل�����ل�����ع�����دوان ف�����ي ج���ب���ه���ات 
نهم وص��رواح والساحل

> > >
ش���ع���ب���ن���ا  ال������ل������ه  وف����������ق    >
ل�������������ص�������������م�������������ود ع�������ظ�������ي�������م 
وم��������������ش��������������رف، وع�����ل�����ي�����ن�����ا 
العناية بعوامل الصمود

امل�����راب�����ط�����ن  ب������أه������ال������ي  ال�����ع�����ن�����اي�����ة    >
روح  وإح��������������ي��������������اء  اجل����������ب����������ه����������ات  ف������������ي 
ال��������ت��������ك��������اف��������ل م��������س��������ؤول��������ي��������ة اجل�����م�����ي�����ع

> > >
<  ال��ت��ج��ن��ي��د ال��رس��م��ي أم����ر ال ب���د منه 
مسؤولياته عن  تنصل  من  مقابل  في 
ال�������������ص�������������اروخ�������������ي�������������ة  ال�������������������ق�������������������وة    >

> > >
مت���ك���ن���ت م�����ن إجن��������از م���رح���ل���ة م�����ا ب��ع��د 
امل��������س��������ارات  زال�������������ت  وال  ال����������ري����������اض، 
وخ��������������ط��������������وط اإلن����������������ت����������������اج ت������ت������ن������ام������ى

> > >
 < ل��دي��ن��ا ج���ه���ود ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ات 
ال�����������������دف�����������������اع اجل������������������������وي ل������ل������ت������ص������دي 
ل�����ل�����ط�����ائ�����رات األم�����ري�����ك�����ي�����ة احل����دي����ث����ة

> > >
ط����ي����ار  ب������������دون  ط���������ائ���������رات  ل�����دي�����ن�����ا    >
ح������ل������ق������ت م���������ئ���������ات ال������ك������ي������ل������وم������ت������رات 
إن ش����اء  وق�����ري�����ب�����ا  امل����م����ل����ك����ة،  داخ���������ل 
ال�������ل�������ه ت�������ب�������دأ ع����م����ل����ه����ا ف��������ي ال����ق����ص����ف
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ال�سمالية تكرم علمائها وت�سجع حالة الت�سنيع فيها وبدال من ال�سخرية 
واال�ستهللزاء والكام ال�سخيف هناك تكرمي هنللاك ت�سجيع هناك اإ�سادة 
مبللا اأو�سلهللم اإلى م�ستللوى تطوير قللدرات نووية عندنا اليللوم يف بلدنا 
ويف مواجهللة هللذه التحديات ومن اأق�سللى الظروف املاديللة هناك فعًا 
اإجنللاز ي�ستحللق التقديللر والثنللاء ال�سناعللات علللى م�ستللوى ت�سنيع 
املدفعيللة هنللاك اجنللاز يف هذا ت�سنيللع اأي�سللاً قنا�سات متطللورة عيار 
٢3 هنللاك اجناز حم�سوب هنللاك فيما يتعلللق بال�ساروخية اجناز مهم 
جللدًا واإجناز يتنامللى بف�سل اهلل �سبحانه وتعالللى يتنامى هذا االإجناز 
وو�سلللت االإمكانللات اجلهود اإلى م�ستوى ما حللدث موؤخرًا يف اأن تتمكن 
القوة ال�ساروخية يف ان ت�ستهدف ينبع املن�ساآت النفطية يف ينبع والتي 
هللي اأبعد مللن الريا�ض هذا يعترب اجنازًا كبللرًا يف القدرة ال�ساروخية 
اأن ي�سبللح لدينللا �سواريخ مداها مب�سافة اأبعد مللن الريا�ض هذا يعترب 
اجنللاز كبللر جللدًا وهنللاك عمل كبر هنللاك م�سللارات عمللل متعددة يف 
ال�ساروخيللة والقدرة ال�ساروخية منها على م�ستويات متو�سطة يعني 
اليللوم اأ�س�سللت القللوة ال�ساروخيللة يف م�ساراتها الت�سنيعيللة م�سارات 
متعددة على امل�ستوى املتو�سط هناك اإن �ساء اهلل خطوط اإنتاج �ستكون 
عمللا قريب باإذن اهلل قادرة على اإنتللاج اأعداد كبرة بحيث ي�سبح هناك 
زخللم كبر يف الق�سف ال�ساروخللي اإلى مدى مهم جللدًا تغطي م�ساحته 

كبرة يف اململكة.
اأي�س��ا على امل�ست��وى البعيد على املدى البعيد هن��اك ن�ساط م�ستمر 
وهنللاك اجنللازات مهمللة يف هللذا ال�سهللر الهجللري نف�سه متكنللت القوة 
ال�ساروخيللة مللن القيللام بتجربة مهمة وهللي الق�سف ب�سللاروخ ي�سل 
مللداه اإلللى منطقة اأبو ظبي يف االإمارات هذا حدث يف هذا ال�سهر الهجري 
يف الثامللن منه متكنت القوة ال�ساروخية بالقيللام بهذه التجربة وكانت 
جتربللة ناجحللة والعمل جارى على قدم و�ساق اإن �سللاء اهلل بان ي�سبح 
هنللاك اإمكانيللة للقيام بعمليللة ق�سف هادفة ومرّكزة علللى اأهداف مهمة 
جللدًا يف االإمارات العربية ولهذا اإنا اأوجه اليوم ن�سحا للكثر من الدول 
وللكثر من ال�سركللات املهمة اأن ال حت�سب اليوم االإمارات العربية بعد 
اأن انتهجللت نهجها اخلاطللئ يف العدوان على اليمللن واأوغلت واأمعنت 
يف هذا العدوان مبللا ترتكبه من جرائم وح�سية بحق االأهايل يف املناطق 
املحتلللة وبحللق االأ�سللرى وانتهاكها لل�سيللادة اليمنية وبللدون مربر ما 
هنللاك اأي مللربر للنظام االإماراتللي فيما فعلة ببلدنا اأبللدا ت�سرف ارعن 
واأهوج وانتهاج م�سلك خاطئ جدًا ما الذي فعلة �سعبنا اليمني فيما قد 
م�سى باالإمارات العربية وال �سيء اأبدا ما معه ال حق وال دعوى عدوان 

اإجرامي ال مربر لها نهائيا ال مربر له على االإطاق.
علللى كل ال�سركات التي لديها ا�ستثمارات كبرة جدًا يف االإمارات اأن 

ال تنظر لاإمارات كبلد اأمن
اليللوم على كل الدول التي لها عاقللات اقت�سادية باالإمارات على كل 
ال�سركللات التي لديهللا ا�ستثمارات كبللرة جدًا يف االإمللارات اأن ال تنظر 
لاإمللارات كبلد اأمن هذا بلللد من اليوم و�ساعدا حتللت اإمكانية الق�سف 
ال�ساروخللي واال�ستهللداف ال�ساروخللي الأهللداف مهمة فيلله فيجب اأن 

ينظللر اإليه اإلى انه بلد غر اأمن اخل نف�سه 
يف م�سكلللة واأدخل نف�سلله يف حرب وميكن 
اليللوم ميكن للنظللام االإماراتي ان يراجع 
ح�ساباتلله وان ي�سرف نف�سه باخلروج من 
هذا العللدوان الأنه ال ي�سرف اال�ستمرار يف 
هللذا العدوان لي�ض العيب يف اأن يخرج من 
هذا العدوان وان يتوقف عن هذه اجلرائم 
التي يرتكبها بحق �سعبنا اليمني �سواء يف 
اجلنوب اأو يف املخللا اأو يف بع�ض املناطق 
اأو تعامله االإجرامللي وال�سيئ والوح�سي 
مع االأ�سرى وغر االإن�ساين الذي ال ي�سرفه 
يتعامل وكاأنه لي�ض يف دول ولي�ض يف نظام 
يتعامل وكاأنه حاله حللال بقية اجلماعات 
التكفرية والداع�سيللة يعامل االأ�سرى با 
اإن�سانية بللا م�سئولية با اأخللاق با قيم 
هللذا اأمللر معيللب يف حقه حتى وهللو يقدم 
نف�سلله على اأنه دولللة اأو نظام اأو �سلطة ال 
ي�سرفلله ذلك اأبدا فعا كا هللذه االإمكانات 
وتقللوى  وتطللور  �ستعللزز  اهلل  �سللاء  اإن 
وهنللاك �سعي اإن �سللاء اهلل اإن حتظى يوما 
مللا بالزخم حتللى يكون باالإمكللان الق�سف 
املكثللف بهللذه ال�سواريللخ ذات املديللات 
البعيدة التي ميكن اأن ت�سل اإلى اأي هدف 
ال�سعوديللة وت�سللل  العربيللة  اململكللة  يف 
اإلى اأهللداف متعللددة يف االإمللارات وفيما 
بعللد اإن �سللاء اهلل ت�سمللل اأي هللدف داخل 
االإمللارات العربيللة اإن �سللاء اهلل علللى كل 

هللذا اجناز وهذا لي�ض موجود لدى كثر مللن الدول يف املنطقة ال متتلك 
قللدرات �ساروخيللة لها هذا املللدى البعيد على مدى اأكرث مللن األف كيلو 
هللذه القدرة ال�ساروخية باتت اليللوم يف متناول ويف يد �سعبنا باتت يد 
ل�سعبنللا العزيز ي�سرب بهللا كل اأولئك املجرمني والطغللاة امل�ستكربين 

والظاملني الذين يعتدون عليه بغر وجه حق.

الطائرات املسيرة اخترقت األجواء السعودية وستبدأ عمليها 
في القصف قريبا

اأي�سا من القدرات ال�ساروخية التي هناك عمل م�ستمر فيها و�سي�ستمر 
اإن �سللاء اهلل هو العمل با طيار الطائللرات امل�سرة اليوم لدينا طائرات 
م�سللرة متطورة وجربناها واخرتقت االأجواء ال�سعودية ملئات الكيلو 
وت�سل اإلى مديات بعيدة وتعمل اليوم يف بع�ض من اجلبهات يف الر�سد 

واال�ستطللاع وقريبللا اإن �ساء اهلل تبللداأ عملها يف الق�سللف واال�ستهداف 
املدرو�للض واملركللز واإن كانت ببدايللات حمدودة لكن اإن �سللاء اهلل بقدر 
احلللال بقدر الظروف بقللدر االإمكانات مع اال�ستمللرار تزداد يف م�ستوى 
العدد وكذلك االرتقاء اإن �ساء اهلل يف التقنية والتطوير باإذن اهلل �سبحانه 
وتعالللى واالآخر مل يعملللوا يف كل هذا �سغل م�ستمللر ت�سحيات م�سمرة 
جهللد وتطويللر ودرا�سة عندنللا اليوم مراكللز درا�سات واأبحللاث يف هذه 
املجاالت ال�ساروخية لديها مركز درا�سات واأبحاث مهم يف كل املجاالت 
هنللاك درا�سللات هنللاك اأبحاث هنللاك جهد كبللر لي�ض اجلهللد فقط جهد 
ميكانيكللي وجهللد ور�سة بل جهللد اأي�سا درا�سة جهللد اأبحاث جهد يف كل 

االجتاهات.

تفعيل منظومة دفاع جوي متطورة ونحن نواجه أحدث 
التقنيات األمريكية

علللى م�ستللوى الدفاع اجلللوي هناك اأي�سللا منظومات جللاري العمل 
اإن �سللاء اهلل علللى تطويرها وعلللى اال�ستعداد اإن �سللاء اهلل على تفعيلها 
هنللاك حلظوا يا اأخوه والحظن يا اأخللوات فيما يتعلق يف هذه املجاالت 
كلهللا مللن اأهللم مللا فيهللا ومللا ارجللوا اأن 
يلحللظ اأننا نواجلله يف هذا العللدوان لي�ض 
قدرات �سعوديللة ولي�ض قللدرات لاإعراب 
االإماراتيني ال نحن نواجه يف هذا العدوان 
التنقيللة االأمريكيللة والقللدرات االأمريكية 
يف احللدث مللا و�سلللت اإليلله نحللن نحارب 
ونواجلله  متطللورة  اأمريكيللة  باإمكانللات 
بالتقنيللة احلربيللة االأمريكيللة املتطللورة 
يف احللدث مللا �سنعت فيها ومللا ابتكر فيها 
ولذلللك الحظوا عندما ناأتي مثا اإلى جمال 
الدفاع اجلوي امل�سالة مللا عادها مثل اأول 
دفاع جللوي ببع�ض القللدرات واالإمكانات 
الب�سيطللة هنللاك �سغللل عليها ولكللن اليوم 
منظومللات  لتطويللر  جللاري  عمللل  هنللاك 
دفاع جويللة تت�سدى للطائللرات احلديثة 
وللقدرات احلديثة االأمريكية التي ت�ستغل 
فللوق �سمللاء بلدنا وهللذا �سيعتللرب اجناز 
كبللر جدًا كلما حققنللا اإمكانات كلما متكن 
بلدنا من بنللاء اإمكانات وتطوير قدرات يف 
مواجهة التقنية احلديثة االأمريكية اليوم 
اجلماعللة يف اململكللة واالإمللارات مللا الذي 
ميكللن ان تقللول عللن �سناعاتهللم املحلية 
والذاتية ما الذي ميكللن �سحن الرز الذي 
�سنعللوه كاأكللرب �سحللن رز يف العللامل اأو 
غره ال لكن الللذي باأيديهم والذي بخارج 
اأيديهللم وي�سغللل يف املعركللة هللو اإمكانات 
الللدول  اأمريكللا وبع�للض  قللدرات  اأمريكللا 
الغربيللة واالأوربية فكل ما ميكللن اأن يتحقق لنا من اجنازات من ابتكار 
اإمكانات وقدرات وت�سنيع معدات ع�سكرية هي تاحظ ما ميتلكونه من 
قللدرات ال�سللاروخ االأخر الذي و�سل اإلى ينبللع مل تعرت�سه بطاريات 
الباتريللوت االأمريكيللة التي متتلللك اأجهزة رادارات ور�سللد دقيق جدًا 
وا�ست�سعللار الأي �سواريللخ تاأتي اإلللى اململكة للت�سدي لهللا فهناك جهد 
كبللر للتغلب على ما بيد الطللرف االآخر من اإمكانات وقدرات مهمة جدًا 
وتقنيللة حديثه فما يتمكن منه �سعبنا اليمني اليوم هو نوعي مبا تعنيه 
الكلمللة واجناز حديث بللكل ما تعنيه الكلمة ومهم جللدًا وهذا ما يجري 

عليه العمل اإن �ساء اهلل وباإذن اهلل �سبحانه وتعالى.
ن�سهللد اإن �سللاء اهلل يف املرحلة القادمة تفعيللل منظومات دفاع جوية 
متطورة باإذن اهلل ومع اأن العدو قد خ�سر الكثر من طائراته ال نقلل اأبدا 
مما قد اأمكن اهلل منه ومكن منه عدة طائرات من االأبات�سي عدة طائرات 
حربيللة من خمتلللف ما هو موجود لللدى قوى العدوان اأي�سللا يف امل�سار 

البحللري وهو م�سار مهللم ونوعي وال متتلكه الكثر مللن الدول ، الكثر 
مللن الللدول يف املنطقة مل ت�سل بعد يف قدراتها البحريللة اإلى م�ستوى ما 
و�سلللت اإليه البحرية، اليوم لدينا بف�سللل اهلل �سبحانه وتعالى، �سعبنا 
اليللوم بحريته متتلللك قدرات مهمة وفعاللله واأثرت وهللي م�ساهمة اإلى 
حللد كبر يف تاأخر عملية الغزو اإلى احلديدة يف املراحل املا�سية الأنهم 
كانللوا كلما ح�سروا واأعللدوا وبداأوا برتتيباتهم كانللت واحدة من اأهم 
العوائق اأمامهم اال�ستهداف للبوارج احلربية وعدد منها دمر واأنا اأقول 
لكللم القدرات البحرية مداهللا بعيد ي�ستطيع اأن ي�سللل حتى اإلى موانئ 
بع�ض القللوى املعتدية وامل�ساركة يف العللدوان وي�ستطيع اأن ي�سل اإلى 
م�ساحللات كبللرة يف و�سللط البحللر يعني ي�ستطيللع اأن ي�سللل حتى اإلى 
احلافللة االأخرى مللن البحر االأحمللر وي�ستطيع اأن يتعمللق اإلى املوانئ 
موانللئ النظللام ال�سعللودي والحظللوا نحللن يف املو�سوع البحللري كنا 
نلحظ عدة اعتبارات اأوال حر�سنا يف كل املرحلة املا�سية على اأن تبقى 
املاحللة البحريللة يف مرورها من باب املندب اآمنللة مطمئنة واأن ال نقدم 
اأي مربر لقوى العدوان على اأن ممر باب املندب مهدد بل واآمن للحركة 
التجاريللة بكل ما تعنيلله الكلمة والدول خمتلللف دول العامل ت�سلك منه 

ب�سفنهللا التجارية بللكل اطمئنللان، اأحيانا 
حت�سللل بع�للض االأ�سيللاء مللن جانب قوى 
العللدوان ومرتزقتها ر�سدنللا عدة حاالت 
وانت�سللر خربهللا مللن اال�ستهللداف يف باب 
املندب للمرتزقة الذين كانوا يدفعون اإلى 
ذلللك واليوم بالتاأكيد الللذي ي�سيطر ب�سكل 
مبا�سللر علللى ميللون وعلللى احلافتللني يف 
جهة بللاب املندب لي�ض هو اجلي�ض اليمني 
وال اللجللان ال�سعبيللة هي قللوى العدوان 
ميللون  جزيللرة  احتلللت  التللي  املحتلللة 
وحولتها اإلى قاعدة ع�سكرية وحتتل باب 
املندب من جانبه اليمني بو�سوح و�سوال 

اإلى املخا .

نحن منتلك القدرة على أن نضرب 
ليس في باب املندب بل في أي 

منطقة من البحر األحمر
اأي حللدث يحللدث هنللاك يهللدد املاحة 
البحريللة يف ن�ساطها التجللاري واحليوي 
واالعتيللادي ال �سلللة للله مللن قريللب وال 
مللن بعيللد باجلي�للض واللجللان ال�سعبيللة 
وه��و يرتبط ارتب��اط تام بق��وى العدوان 
ومرتزقتها وعمائهللا الذين يعملون معها 
ولكللن نحن منتلك القللدرة على اأن ن�سرب 
لي�للض يف بللاب املندب بللل يف اأي منطقة من 
البحر االأحمللر يف م�ستوى ما هو مبحاذاة 
ال�ساحللل اليمنللي و�سللوال اإلللى ال�ساحللل 

ال�سعللودي هذا يف متناولنا وحتى بالو�سللول اإلى بع�ض �سواحل الدول 
االإفريقيللة هللذا يف متناولنا وطبعللا نحن ال نتحدث هنا علللى اأ�سا�ض اأن 
القللوة البحريللة لبلدنا ت�سللكل اأي تهديد علللى املاحللة البحرية للدول 
يف ن�ساطهللا التجللاري وال ت�سللكل تهديللدًا علللى دول اأخرى غللر النظام 
ال�سعللودي ومن لهم يعني م�ساركة مبا�سرة يف العدوان على بلدنا اأملنا 
اإن �ساء اهلل فيما بعد اأن نتمكن من الو�سول اأي�سا اإلى امليناء الفل�سطيني 
لنكللون يف اأي معركة قادمة مع اإ�سرائيل بامل�ستوى الذي ميكننا اإن �ساء 
اهلل مللن القيللام باأي عمللل ننا�سر فيلله ال�سعللب الفل�سطينللي اأو �سعوب 
وبلللدان اأمتنا العربية واالإ�سامية، ولكللن مثا م�سر ما هناك اأي تهديد 
اأبللدا على م�سر علللى االإطاق من قوتنا البحرية فقللط ال ت�سارك م�سر 
ب�سللكل مبا�سر ب�سفن حربية يف اأي غزو على بلدنا واملوقف امل�سري اإلى 
حللد اليللوم ال يزال موقف متللزن وعاقل وم�سر تتطلللع لرمبا والكثر يف 

م�سر يلحظون طبيعة الدور التخريبي للنظام ال�سعودي والذي يحاول 
فيلله اأن يحتللل حتى الدور الللذي كانت تلعبه م�سر علللى م�ستوى االأمة 
العربيللة وهو دور كبر وكان دورا مقبللوال يف املنطقة العربية ومرحبا 
بلله ولكللن ياأتي الدور ال�سعللودي كدور تخريبي على ح�سللاب كل بلدان 
املنطقللة، علللى كل القللوة البحرية هي قللوة دفاعية القللوة البحرية يف 
اليمللن قوة دفاعية وت�ستطيع �سرب البوارج احلربية والعتاد احلربي 

القادم من قوى العدوان مبختلف اأ�سكاله واأنواعه.

أي استهداف مليناء احلديدة سنقدم على خطوات لم يسبق 
أن أقدمنا عليها فيما مضى

واأنللا اأقللول لكللم اليللوم هناك موؤامللرات كبللرة على احلديللدة على 
املين��اء على ال�ساحل اإلى حد اليوم كنا نغ�ص الطرف عن الن�ساط لقوى 
العدوان نف�سها مبا يف ذلك النظام ال�سعودي يف املقدمة وهي تتحرك بكل 
اطمئنللان ب�سفنها النفطية والتجاريللة واأحيانا ب�سفنهللا احلربية اأي�سا 
بللكل اطمئنان بينمللا نحن يف هذا البلد حما�سللر مينائنا يحا�سر واليوم 
يهللدد مينائنا يهدد ال�ساحل لدينللا تهدد املنطقة ال�ساحليللة املتبقية من 
اليمللن يف احلديللدة مهددة وهذا ما ال ميكن اأن نغ�للض الطرف عنه نحن 
نغ�للض الطرف عن اأ�سياء كثللرة تقديرا حل�سا�سية بع�للض االأمور على 
امل�ستللوى الللدويل ولكللن اإذا اجته النظللام ال�سعودي ومللن معه ب�سوء 
اأخ�سللر اأمريكللي ولن يكون ذلك اإال ب�سوء اأخ�سللر اأمريكي ولي�ض �سوء 
اأخ�سللر هللو �سللوء اأحمللر هو �سللوء لي�ض ب�سللوء بقللدر ما هللو اإ�سارة 
اإجراميللة وعدوانيللة اإذا ح�سوا بللاإذن اأمريكي واجتهللوا بحماقة منهم 
لغللزو احلديدة وغللزو امليناء وغللزو ال�ساحل فبات حينئللذ من املحتم 
علينا اأن نقدم على خطوات مل ي�سبق اأن اأقدمنا عليها فيما م�سى وميكن 
لنللا اأن ن�ستهللدف ال�سفن النفطيللة ال�سعودية حينئذ ميكللن للبحرية اأن 
ت�ستهللدف ال�سفللن النفطية ميكن اأن نعمل اأي �سلليء هذا يف حد امل�سروع 
لنللا يف حللد ما هو م�سروع لنللا حينما يقدمون على غللزو احلديدة وغزو 
مينللاء احلديللدة وغللزو ال�ساحل يف احلديللدة تغا�سينا عللن الكثر هذا 
االإجللراء مل ي�سبللق اأن قمنا به بالرغللم من ب�ساعة العللدوان ومن حجم 
احل�سللار واال�ستهللداف لللكل املن�سللاآت الب�سيطللة عندنا علللى امل�ستوى 
االقت�سادي يف مقابل من�ساآتهم غر�سنا الطرف عن ذلك فيما م�سى حتى 

على م�ستوى الو�سع يف الداخل ال�سعودي.

من اليوم فصاعدا املنشآت النفطية العمالقة في اململكة 
أهداف رئيسية للقوة الصاروخية 

 من اليوم ف�ساعدا يف مقابل االأزمات التي ي�سنعونها بحق �سعبنا يف 
و�سعلله االقت�سادي واال�ستهداف االقت�سادي لنا يف هذا البلد ميكن لكل 
املن�سللاآت النفطية العماقللة يف اململكة اأن تكون من االأهللداف الرئي�سية 
للقللدرة ال�ساروخيللة واالإمكانللات االأخللرى حتللى يوقفللوا عدوانهللم 
وح�سارهللم االقت�سادي وظلمهم لهللذا ال�سعب يف معي�سته ولقمة عي�سه 
هللذا جانللب نتمنى اأن يقدر وبدال مللن اإثارة احل�سا�سيللات على املاحة 
البحريللة االأف�سل لهللم اأن يتخللذوا قرارا 
بعللدم غللزو احلديللدة اإذا اأرادوا لل�سفللن 
ال  اأن  عليهللم  �ساملللة  تبقللى  اأن  النفطيللة 
يقومللون بغللزو احلديدة وال غللزو ميناء 
احلديللدة وعليهللم اأن يتجهللوا بعقانيللة 
و�سلليء من ال�سمللر االإن�سللاين يف التعامل 
بلدنللا،  يف  االقت�سللادي  الو�سللع  جتللاه 
فللاإًذا م�سللار اال�ستمللرار يف م�سللار القدرة 
الع�سكريللة وبناء القللدرة الع�سكرية التي 
يجللب اأن حتظى مللن اجلميللع بالت�سجيع 
والتربيك والدعم يف هللذا البلد وامل�ساندة 

اأي�سا.

متاسك اجلبهة من الداخل عنصر 
أساس ومهم في متاسك وصمود 

شعبنا
هنللاك جوانب اأخللرى ال تقل اأهمية عن 
الزخم الب�سللري للجبهات وعن اأي�سا بناء 
القللدرة الع�سكريللة وهللي احلفللاظ علللى 
وحدة ال�سف ومتا�سك اجلبهة من الداخل 
هللذا اأي�سا عن�سللر اأ�سا�ض ومهم يف متا�سك 
و�سمللود �سعبنا يف مواجهللة هذا العدوان 
اأثمللرت التفاهمات يف كل الفللرتة املا�سية 
والللروح االيجابية يف التعاون يف مواجهة 
العللدوان واإدارة موؤ�س�سات الدولة ما بني 
اأن�سللار اهلل و�سركائهم من جانب واملوؤمتر 
ال�سعبللي العام و�سركائه من جانب اأخر هذا اجلللو من التفاهم والروح 
االيجابيللة والتعللاون اأ�سهم اإلى حللد كبر جللدًا يف اأن ي�سنع يف الداخل 
ا�ستقللرارا �سيا�سيا واجتماعيا واأمنيللا واأ�سبحت وجهة اخلطر ما ياأتي 
من جانب قوى العدوان وهذا عامل مهم جدًا يف م�ستوى اإمكانية التفرغ 
ملواجهللة هذا العللدوان وتوظيف كل االإمكانات والقللدرات والطاقات يف 
مواجهة هذا العدوان ما به ان�سغال ما اإحنا من�سغلني ببع�سنا البع�ض 
توجه كل الطاقللات كل القدرات كل االإمكانات يف الت�سدي لهذا العدوان 
وهللذا واجللب ديني م�سئولية وطنية واجب اأخاقللي وهذا هو مقت�سى 
احلكمللة مقت�سى املنطق مقت�سللى امل�سلحة الوطنية العليللا لهذا البلد 
وال�سلليء الطبيعللي نحللن جمعيللا يف هللذا البلد بللدك موؤمتللري بدك من 
االأن�سللار بللدك و�ض مللا اأنت و�ض ما اأنللت من اأي مذهب ومللن اأي مكون 
�سيا�سللي اأنت يف هذا البلللد م�ستهدف �سوفوا كل الذين قد دمرت منازلهم 

خطاب

<  امل�������ن�������ش�������آت    ال���ن���ف���ط���ي���ة 
باتت  ال��ي��وم  م��ن  السعودية 
ف���������ي م��������رم��������ى ص�����واري�����خ�����ن�����ا

> > >
ش�����ي�����ط�����ان�����ي�����ة  ن�������ظ�������ري�������ة    >
حت���ك���م ال���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودي 
ب�������أن اس�����ت�����ق�����راره ب��ت��خ��ري��ب 
أم�����ن ال���ي���م���ن، وحت���وي���ل���ه إل���ى 
م������زب������ل������ة ن�������ف�������اي�������ات ول�����ي�����س 
ف�������ق�������ط ح�������دي�������ق�������ة خ����ل����ف����ي����ة

<  أي ط��رف يتجه نحو 
الداخل يرتكب حماقة 
وخ���������ي���������ان���������ة وخ��������دم��������ة 

مجانية للعدوان
> > >

 < أت���وج���ه ل��ك��ل ال����دول 
ت��ل��ف��ت  أن  إل��������ى  احل���������رة 
م���ع ش��ع��ب��ن��ا ف���ي اجل��ان��ب 

اإلنساني واالقتصادي
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وكل املت�سررين يف هذا البلد من اأين هل هم فقط حم�سوبني ح�سريا على 
مكون واحد اأو جهة واحدة اأو طرف واحد هل هم فقط من مذهب واحد 
هللل هللم فقط مللن منطقة واحدة هل هللم فقط من تيللار اأو مكون واحد؟ 
ال كلنللا يف هللذا البلد نت�سرر كلنا يف هللذا البلد نعاين وكلنللا يف هذا البلد 
منللا ال�سهداء منا اجلرحى وكلنللا يف هذا البلد الكثر منا هدمت منازلهم 

ودمرت م�ساكنهم وكلنا يف هذا البلد نعاين على امل�ستوى االقت�سادي.

نحن جميعًا في دائرة االستهداف ونظرية النظام السعودي 
هي )تخريب أمننا استقرار ألمنه(

اإًذا هللذا اال�ستهللداف يطالنللا جميعللا واهلل لللو كنللا من بلللدان ودول 
متعللددة لكللان االأحللرى بنللا اأن نكون �سف واحللد واأن نكللون يف موقف 
موحللد واأن تت�سافر جهودنا جمعيا يف مواجهة عدوان ا�ستهدفنا جمعيا 
واأ�سللر بنا جميعا وحقد علينا جميعللا ومل يوفر اأي فر�سة وال اأي جهد 
اإال وا�ستثمللره يف �سبيللل الق�سللاء علينللا فاإًذا مللا بالك حينمللا نكون من 
اأبناء بلللد واحد هو اليمن كلنا مينيون وكلنللا م�ستهدفون وكلنا ي�سعى 
هللذا املعتللدي اإلى الق�سللاء على كياننللا امل�ستقل واأن نتحللول اإلى عبيد 
مقهوريللن مظلومللني ومقتولني مبهذلني بللكل ما تعنيلله الكلمة االأحرى 
بنللا بحكم هللذا اال�ستهداف ال�سامللل اأن تت�سافر جهودنللا جميعا يف دفع 
هللذا اخلطر عنا جميعا عن �سعبنا عن بلدنللا عن حا�سرنا عن م�ستقبلنا 
وبعديللن اأي�ض خطر وتهديد لنا يف حياتنا واأمننا حياتنا مهددة بيقتلونا 
كل يللوم كل يوم ما م�سللى يوم منذ بداية هذا العللدوان واإال و�سفك فيه 
الللدم اليمني الدم اليمني يف �سنعللاء اأو يف �سعده اأو يف تعز اأو يف ماأرب 
اأو يف احلديللدة اأو يف اجلللوف اأو يف اإب اأو يف ذمللار اأو يف البي�سللاء اأو يف 
رميلله يف كل بلللدان هذا البلد يف كل مناطق هللذا البلد مهددون يف حياتنا 
نقتللل يوميللا يف اأمننا، اأمننا م�ستهللدف اأمننا م�ستهللدف �سواء من خال 
احلرب الذي هو تخريب للحالة االأمنية اأو من خلل الن�ساط االإجرامي 
ال�سعللي لاغتياالت �سعي للتفجرات �سعي بكل الو�سائل و اأي�سا تهديد 
لنللا يف حريتنللا الأن املعتدي ال يقبل فيما م�سى واإلى اليوم باأن نكون بلد 
حللرا م�ستقللل كيف ي�ستينا يف اليمللن ي�ستينا يف اليمللن مثلما عليه احلال 
اليللوم مللع مرتزقته قوم مللا لنا اأمر ما لنللا قرار يف نفو�سنللا يف اأمورنا يف 
�سوؤوننا يف اأي م�ساألة يف اأي ق�سية يف اأي �ساأن اإداري اقت�سادي �سيا�سي 
اأمنللي اجتماعي نتلقى التوجيهات من اأمر اأو ملك هناك واإال هناك واإال 
�ساب��ط خمابرات من �سباط املخاب��رات ال�سعودية ماذا نعمل من يعني 
اأي هللا ال�سابللط واإال اأي ها االأمر مدير اأمللن يف حمافظة كذا يقول فان 
واإال فللان غروا فان اأبعدوا فللان عينوا فان �سووا كذا اأفعلوا كذا ال 
تعملللوا كللذا ويفر�ض علينا �سيا�سللات ظاملة بعدين يعنللي م�ض و�ساية 
و�سيطرة �سيطرة املحللب احلري�ض املود املحرتم ال �سيطرة وا�ستعباد 
من اإ�سرتاتيجيتلله قائمة على اأن �سعفنا قوة له وعلى اأن تخريب اأمننا 
ا�ستقللرار الأمنلله الحظوا مللن عقلية هللذا م�سيبة علينللا يف اليمن جارنا 
هللذا ال�سعودي النظام ال�سعودي ما م�سكلته معنللا يف اأن يحظى باالأمن 
ونحظللى باالأمن يحظى باال�ستقرار ونحظى باال�ستقرار ال القوم النظام 
ال�سعودي عنده نظرية، نظرية مغلوطة هذه نظرية �سيطانية مبا تعنيه 
الكلمة اأنه عندما يجي يخرب و�سعنا االأمني ويلف ما عنده من دواع�ض 
علينللا هنا يف اليمن ويجعللل من بلدنا م�ض خلفية م�للض حديقة خلفية ال 
مزبلللة مزبلللة للقمامللة يلللف اإليهللا كل قماماتلله كل م�ساكللله كل اأوبئته 
دواع�سه يجيبهم علينا يف اليمن وتكفريني يجيبهم علينا يف اليمن وياه 
ي�ستثمللر ويوظللف م�ساكله علينللا يف اليمن يعني عنده هللذه النظرة اأنه 
عدم ا�ستقرارنا ي�سهللم يف ا�ستقراره واأن �سعفنا وعجزنا واأزماتنا واإذا 
معنا م�سكلة كبرة جدًا يف اأن نح�سل على اخلبز اأنه بهذا بايبقى و�سع 
م�ستقللر هللذه نظرة مغلوطة كللم حر�سنا يف املا�سللي واحلا�سر والزلنا 
نحر�للض على اأن يفهم اأن باالإمكان اأن يكللون البلد هناك م�ستقر ونحظى 
باال�ستقللرار مللا ب�ض �سللرورة اأنه يدهللور حالنا حتى اأنلله يبقى م�ستقر 
و�سعلله الحظوا اأي�سا ال يريد لنا احلريللة يريد لنا ولي�ض فقط اأكرث من 
التبعيللة العبوديللة ما يكللون معنا ال اأمللر وال قرار اإال ما �سللاءه واأراده 
وال ا�ستقللال وال كرامللة وال اأمللن وال و�سللع اقت�سادي م�ستقللر يف اأيام 
حكومة املبادرة كانت حكومة املبادرة مرتبطة كليا بتبعية تامة للنظام 
ال�سعودي ولاأمريكي تبعا للنظام ال�سعودي وكان �سفراء الدول الع�سر 
يف �سنعللاء فوق جمل�ض الوزراء جمل�ض فوق جمل�ض الوزراء وكان عبد 
ربه بيجل�ض معهم يناق�ض معهم اأي ق�سايا هامة فما خرج به معهم اتخذ 
به قرارات تنفذها احلكومة هذا كان هو الو�سع القائم اأمرهم هو القائم 
يف البلللد والرجللال كان يف �سنعاء ما با يوقللع واإال ي�سدر ما اأرادوه ما 
عنللده تللردد يف هذا مع ذلك اأرادوا اأن يخنقونللا اقت�ساديا بقرارات م�ض 
بظللروف يعنللي الو�سع مللن دون حللرب ومع تبعيللة كاملللة يف الواقع 
ال�سيا�سللي للخارج ومع ا�ستجداء لهذا اخلللارج اأنه يت�سدق على اليمن 
مبللا ي�سر اهلل ومع كل تلك االآفللات وال�سلبيات يتخذوا قرارات يجوعونا 
قللرارات جرع اليوم و�سعنا االقت�سللادي م�ض نتيجة قرارات اختيارية 
و�سعنللا االقت�سللادي م�للض بللاإرادة منا م�ض برغبللة منا م�للض بقرارات 
منللا هذا عللدوان علينا عدوان علينا بنعاين لي�ض مللن واقع اأمامنا و�سع 
م�ستقر وو�سع نحظى فيه بقابلية لدى الدول االإقليمية واملجتمع الدويل 
مثلمللا كللان على اأيام حكومللة املبللادرة مقبولة عند االأطللراف االأخرى 
ومللن ثم اأي �للض مع ما هي عليه مللن م�ساندة خارجية جتللي وا�ستقرار 
داخلللي ودعم خارجي مطلق جتللي تتخذ قرارات بحللق ال�سعب ال كان 
القرارات جتويللع لل�سعب وجرعة لل�سعب الو�سع االآن خمتلف عدوان 
مللا تعنيلله الكلمة على كَا هذه احلالة القائمة اليللوم يف واقعنا يف اليمن 
وهذا امل�ستللوى من اال�ستهداف اخلطر الذي هللو ا�ستهداف لا�ستقال 
واحلرية والكرامة وا�ستهداف لاأمللن وا�ستهداف للحياة واال�ستهداف 
لاقت�سللاد وا�ستهللداف لللكل �سئوننللا يحتللم علينللا اأن جنعللل اأولويتنا 

الت�سللدي لهذا اخلطللر الت�سدي لهذا اخلطر حتى ندفللع عن اأنف�سنا هذا 
اخلطللر لو ناأتي يللا جماعة اخلر ننق�سم يف ظل هللذه الظروف ونن�سغل 
ببع�سنللا البع�ض مهاترات فيما بيننا م�ساكل داخلية فيما بيننا الرتكيز 
علللى بع�سنا البع�للض انتقا�ض مللن بع�سنا البع�ض اإ�سللاءات وجتريح 
مللن بع�سنللا لبع�سنا البع�ض ثللم ال �سمح اهلل و العياذ بللاهلل يتطور ذلك 
مب�ساعللي الطابللور اخلام�ض مب�ساعي قوى العللدوان التي حتر�ض على 
ذلللك كل احلر�ض اإلى اأن يتحللول اإلى م�سكلة كبرة يف و�سعنا الداخلي 
اإلللى احتكللاك ع�سكري اأو اأمنللي والعياذ بللاهلل هذه الطامة هللذه جناية 
كبرة بحق البلد وحماقة كبرة ال اأكرب منها اأبدا اإلى اليوم نحن يف هذا 
البلللد هذا ال�سعب اليمن كل اليمن مفخرة ويفتخر اأمام كل بلدان العامل 
ب�سمللوده وثباتلله عامللل مهم يف �سناعة هللذا ال�سمللود التفاهمات روح 
التعللاون الروح االيجابية يف حل اأي اإ�سكاالت اأو خافات اأو تباينات يف 
وجهات النظر اأي طرف يف ظل هذه الظروف يتجه اإلى الو�سع الداخلي 
ليجعللل جهده االإعامي ال�سيا�سي الع�سكللري االأمني �سد الطرف االآخر 

هو يرتكب حماقللة وخيانة ويف نف�ض الوقت 
يقللدم خدمة كبرة للمعتدي اخلارجي على 
نف�سه وعلى �سعبه وعلى املكونات االأخرى 
اأي جهللد اليللوم يبللذل مللن اأي مكللون مللن 
املكونللني الرئي�سيني �سد االآخر هو انتقا�ض 
للجهد الذي كللان �سيتجه للت�سدي للعدوان 
وهللو يف نف�ض الوقت خدمللة جمانية عاجلة 
و�سريعللة ل�سالللح قوى العللدوان اأال نلحظ 
اأمللام الرتا�سقللات االإعاميللة واأمللام  مثللا 
بع�للض االحتكاكللات ال�سيا�سيللة كيف هللت 
وطبلت قوى العدوان ارتاحت جدًا و�سعت 
اإلى ت�سخيم اأي خللاف اأي ترا�سق اإعامي 
اأي م�سكلللة كانوا قد بي�سوروا لللك امل�ساألة 
يف و�سائلهللم االإعاميللة ا�ستباكللات ومدري 
مللا هللو ذاك ومللدري املهللم اأنهللم بيحاولوا 
اأكللرث مللن ذلللك ت�سعى قللوى العللدوان اإلى 
اال�سطيللاد يف املللاء العكللر ننظللف املاء هذا 
ال نخلللي املاء عكللر اجلو الداخلللي ال يبقى 
ماء عكللرا ال يدخل فيه احلوتللان والديدان 
وت�ستغللل فيلله تلق�للض وتكحط نحللاول اأن 
يبقللى اجلو هللذا اجلو الداخلللي جو نظيف 
،نظيف مبا تعنيه الكلمة جو وطني ت�سوده 
االأخللوة الوطنيللة التفاهللم التعللاون �سللح 
عندنا بع�ض تبايللن يف وجهات النظر عندنا 
نق��اط خلف كي��ف نحلها م�سامت��ة و�سباب 
ترا�سق اإعامي هللل هذا فعا ميكن اأن يحل 
م�سللاكل معينة اأو خافات معينة اأو يو�سل 
اإلى تفاهم ب�ساأن اأمللور معينة ال�سب ال�ستم 
التجريللح الرتا�سق االإعللام ال ما قد ح�سل 
اأبللدا يف اأي م�سكلللة يف العللام اأن حلت ب�سب 
اأو �ستللم اأبللدا هذا مللا بيحل م�سكلللة لي�ست 
و�سيلللة يعنللي م�ستخدمللة عنللد اأي اأحد يف 
الدنيللا حري�ض علللى اأنه يحللل م�سكلة الأنها 
اأ�سا يعنللي عملية اإ�سللاءة ا�ستهداف حالة 
طابللع  ذات  جمتمعللة  اأن�سطللة  ا�ستهللداف 
اأو  التجريللح  علللى  يعتمللد  حللاد  تناف�سللي 
الت�سلللق مللن علللى الظهللور وال�سعللود من 
على اليوم الظهر ظهر الوطن من يحاول اأن 
ي�سعللد على عموده الفقللري وي�سغط عليه 

هو خمطئ هو جاناً على هذا البلد.

مصلحتنا جميعا في التفاهم وفي 
التعاون وفي أن تتضافر اجلهود ضد 

العدوان
م�سلحتنللا جميعللا م�سلحللة اأن�سار اهلل 
م�سلحة املوؤمتللر ال�سعبي العللام وهذا اأمر 
يدركه كل العقللاء يف الطرفني وكل العقاء 
يف ال�سركاء اأي�سللا وكل العقاء يف هذا البلد 
اأن م�سلحللة اجلميللع وم�سلحللة هللذا البلد 

هللي يف التفاهم ويف التعاون ويف اأن تت�سافر اجلهود �سد العدوان اليوم 
هنللا توجه هناك توجه كبر لدى القيادة لدى اأن�سار اهلل ولدى االأخوة 
يف املوؤمتللر ال�سعبي العام لللدى العقاء يف املكونللني ورغبة كبرة جدًا 
وحر�للض كبللر لدى كل املكونات يف هللذا البلد على م�سللاواة اأو ت�سوية 
الو�سللع الداخليللة بناء علللى ما هناك مللن تفاهمات بناء علللى ما هناك 
مللن ر�سيد فيمللا م�سى قائللم على املعاجلللة لاأمور باحل�سنللى التفاهم 
التعللاون يف الت�سللدي للعدوان االنتبللاه للمخاطر �سيما �سيمللا اأننا اأمام 
مرحلة ت�سعيدية كبرة من قوى العدوان كانت مركزة على اال�ستفادة 
مللن اجلللو القامت الذي طللراأ يف ال�ساحللة الداخلية يعني قللوى العدوان 
حاولت ت�ستغل على وترة هذه اخلافات والرتا�سق االإعامي والتاأزم 
الداخلللي حاولللت ت�ستغل عليلله اأوال يف تاأزميه اأكرث من خللال الطابور 
اخلام�للض املوجللود داخل الباد اثنللني حاولت تعد العللدة على اأ�سا�ض 
اأنهللا �ستعمل على تللاأزمي الو�سع الداخلي حتى ي�سللل اإلى ذروة التاأزم 

وت�سعللى لللو و�سلت به اإلللى االحتكاك والعيللاذ باهلل ع�سكريللا اأو اأمنيا 
ثللم تقتحم البلللد يف ذروة ان�سغللال القللوى الداخلية ببع�سهللا البع�ض 
واإدارتها ظهرها ل�ساح اخلارج وغفلتها ونومها عن العدوان اخلارجي 
ثللم تتجلله اإلى بع�سهللا البع�ض يعنللي م�ساألة خطرة جللدًا م�ساألة فعا 

حماقة مبا تعنيه الكلمة.
ولذلللك اأنللا اليللوم اأبللارك كل امل�ساعي التللي تتجه اإلللى احلفاظ على 
وحللدة ال�سف والتفاهم واالنتبللاه ، االنتباه من كل احلاقدين االأنانيني 
امل�ستهرتيللن العابثللني الذين ال قيمة عندهم لهللذا البلد وال لهذا ال�سعب 
الظاهللر عندهللم عقد عقللد نف�سية ذاتيلله البع�ض عندهم م�سللاكل اأخرى 
البع�للض عندهللم ارتباطللات خارجلله يرغبللون مللن خالهللا اإلللى اإثارة 
م�ساكل بني املكونات يف البلد ولكن هناك حر�ض عند العقاء يف الطرفني 
وكللان هنللاك باالأم�ض توا�سل يكللون اإن �ساء اهلل نواة مل�سللار عملي مهم 
جللدًا يرتقللي اإن �سللاء اهلل باجلهللود اإلى م�ستللوى اأن تكللون متجهة نحو 
الت�سللدي للعللدوان ومعاجلللة كل اخلافللات الداخلية بتفاهللم وحوار 
وروح ح�سارية وبنائه اإن �ساء اهلل وطرق 
ح�ساريللة اإن �ساء اهلل طبعللا اجلو ي�سوده 
التفاوؤل وناأمل اأي�سا يف الواقع ال�سعبي من 
حكماء اليمن من الوجاهات من العقاء من 
النخب اأن يكونوا م�سجعني يف هذا االجتاه 
ودافعللني يف هذا االجتاه هللذه م�ساألة مهمة 
و اأي�سللا هناك خماطر كبللرة الحظوا كان 
هناك �سعي اإلى توتر الو�سع يف �سنعاء ، 
�سنعاء هذه التللي اجته اإليها اأعداد كبرة 
مئات االآالف من جميع حمافظات اليمن ملا 
هي عليه من االأمن واال�ستقرار هناك �سعي 
ال�ستثمللار هذه اخلافات من قوى العدوان 
بتللاأزمي الو�سللع واإثللارة امل�سللاكل حتى يف 
�سنعاء اليوم م�سئولية االأمن واال�ستقرار 
يف �سنعللاء م�سئوليللة اجلميللع م�سئوليللة 
االأمنيللة  االأجهللزة  الر�سميللة  االأجهللزة 
بالتفاهللم  واملكونللات  القللوى  م�سئوليللة 
واحلوار و�سللد الثغرات اأمام كل املجرمني 

الذين قد يحاولون ا�ستغال هذه االأمور.
العناية بالو�سع االقت�سادي

العن�سللر الرابللع مللن العنا�سللر التللي 
ينبغللي الرتكيز عليهللا ملواجهللة الت�سعيد 
اخلارجي هو العناية بالو�سع االقت�سادي 
الدولللة  الأجهللزة  اأف�سللل  الأداء  ال�سعللي 
وللحكومة وبذل ق�سار اجلهد يف احل�سول 
علللى االإيرادات ب�سكل اأقوى و�سد الثغرات 
تفعيللل االأجهزة الرقابيللة تفعيل كل ما من 
�ساأنه احلفللاظ على االإيرادات وتنمية هذه 
االإيرادات لتح�سيل مللا حت�سل وتوفر ما 
توفر واال�ستفادة منه فيما يتعلق مبرتبات 
هللذه  للجبهللات  احلللرب  املجهللود  ودعللم 
م�ساألللة مهمة اإلى جانب ذلللك اأنا اأتوجه يف 
هللذا املقام اإلللى كل الدول احلللرة �سواء يف 
املنطقة العربيللة والعامل االإ�سامي اإلى اأن 
تلتفللت اإلى �سعبنا اليمنللي للتعاون معه يف 
ال�سللق االإن�ساين يف اجلانللب االإن�ساين وفيما 
يتعلللق اأي�سا مب�ساألة املرتبات هناك بع�ض 
الدول يف العللامل العربي والعامل االإ�سامي 
ميكنهللا اأن ت�سهم باإ�سهللام اأي جابي يف هذا 
االجتللاه الأن املعانللاة فعا معانللاة كبرة 
واجلانب عندنا اأجهزة الدولة ت�سعى بقدر 
ما ت�ستطيللع وتبذل ق�سار جهدها وت�ستفيد 
هللذا  يف  ال�سعبيللة  واجلهللود  االآراء  مللن 
االجتللاه اأي�سللا فناأمل اإن �سللاء اهلل الرتكيز 
علللى هللذا اجلانللب الأهميتلله فيمللا يتعلللق 
بال�سمود يف ختام هذه الكلمة وميكن نكون 

قد طولنا �سويه.

التفاعل الكبير مع كال من ذكرى احلادي والعشرين من 
سبتمبر وذكرى السادس والعشرين من سبتمبر في 

إطار املوجهات ضد العدوان
األفللت نظر اأبناء �سعبنا العزيز اإلللى التفاعل الكبر مع كا من ذكرى 
احلللادي والع�سريللن مللن �سبتمللرب وذكللرى ال�ساد�للض والع�سريللن من 
�سبتمللرب طبعللا يف املقدمة ذكر احلللادي والع�سرين مللن �سبتمرب االآتية 
وهللي ذكللرى مهمللة جللدًا هي ذكللرى لتحللرك �سعبي مللن كل اأبنللاء هذا 
ال�سعللب يعني ما هنللاك ما يدعللوا الأن يتح�س�ض اأي مكللون يف هذا البلد 
مللن هللذه الذكرى هذه الذكرى حتركللوا فيها منهم مللن اأن�سار اهلل منهم 
مللن املوؤمتر منهم من مكونات ال�سركاء من خمتلللف اأبناء هذا البلد كان 
حترك التحللرك ال�سعبي يف الواحد والع�سرين من �سبتمرب وما قبله من 
اأيللام الت�سعيد الثوري كان حترك معرب عن اأبناء هذا ال�سعب مبختلف 
مكوناتهللم ويعللرب اأي�سا عن اإرادة �سعبية وموقللف �سعبي جتاه ما كان 
قللد و�سل اإليه واقع البلد يف �سلب قراراه ال�سيا�سي واإخ�ساعه لو�ساية 

خارجيللة مطلقة وهللذه م�ساألللة ا�ستفزت �سعبنللا العزيللز وكل االأحرار 
يف هللذا البلللد فيمللا كللان قد و�سللل اإليه وهللو كان علللى حافللة التق�سيم 
والتمزيللق بقللرارات ، بقللرارات و�سفقات وهللذه م�ساألللة كارثية يعني 
مللا هو بالغ�سللب ي�ستوه بالتواطوؤ ، بالتواطوؤ قللرارات واتفاقات ميزق 
بهللا البلد اإلى دويات ويجزاأ اإلى دويات فيمللا كان قد و�سل اإليه البلد 
اإلى م�ستوى انهيار اقت�سادي ب�سيا�سات وقرارات ولي�ض نتيجة عدوان 
وال ظللروف حللرب وال هللم يحزنون ثاث كللوارث بلدنا بلد مللا عد معه 
قللرار �سيا�سي يف تلللك الفرتة اأبدا �سفراء الللدول الع�سر يف �سنعاء فوق 
الللوزراء وفوق الرئي�ض هم الرئي�ض الفعلللي كانوا وحتت البند التا�سع 
اأي�سللا و اأي�سللا و�ساية وا�سحللة ما عد ب�ض �سلليء لليمنيني يقرروا وال 
يختللاروا وال يتخذوا اأي �سيء اأبدا وجللرع ، جرع مع و�سع يف حكومة 
مللن يقول كل العامل اأنه بيدعمها واأنه معها والداخل متعاون معها على 
اأ�سا�للض اأنهللا تنجح ما جنحللت ويف نف�ض الوقت موؤامللرات تق�سيم كانوا 
م�ستعجلللني عليها وجتزئللة كل هذا ف�سل بذلك الت�سعيللد الثوري اليوم 
اإحيللاء هذه الذكرى �سد العدوان تعبرا عن موقف �سعبي وعن �سمود 
�سعبللي وعللن ثبات �سعبي يف وجه هللذا العللدوان اأن االإرادة قائمة اأنها 
اإرادة فوالذية واميانية قوية اأقوى من الفوالذ يف مواجهة هذا العدوان 
وتاأكيللدا على وحدة هذا ال�سعبللي يف مواجهة هذا العدوان وعلى ثباته 
و�سعيلله امل�ستمللر يف الت�سدي لهللذا العدوان ومتا�سللك جبهته الداخلية 
وحر�سلله علللى متا�سكها يف مواجهة هذا العللدوان وحر�سه على تفعيل 
موؤ�س�سللات دولته يف خدمة هللذا ال�سعب ويف الت�سدي لهذا العدوان هذه 
هي املوجهللات الرئي�سية والعامللة لهذه املنا�سبة القادمللة وننبه يعني 
على �سبيللل النكتة اأن البع�ض اليوم من املرتهنني للعدوان من الريا�ض 
ومللن بع�ض املناطق هللذه بياأتي يعلق على املنا�سب هللذه اأنها منا�سبة 
�سللد اجلمهوريللة يف اليمللن وهللذا االأمللر م�سحللك اأوال اأن هللذه الكذبة 
الكبرة كان من اأهم بركات احلادي والع�سرين من �سبتمرب اأنها ك�سفت 
هللذا ال�سعب يعني كللان اأولئك الذين التحقوا ب�سللف العدوان اليوم يف 
الريا�ض ويف اأبو ظبي هناك يف بقية دول العدوان كانوا دائما ي�سورون 
لل�سعللب اأن اأن�سللار اهلل ي�سكلون خطرا على النظللام اجلمهوري ولو قد 
متكنوا فورا اأول خطللوة �سيقدمون عليها هي تغير النظام اجلمهوري 
بنظام ملكي فبني يف احلادي والع�سرين من �سبتمرب اأن هذه كذبة كبرة 
ال اأ�سا�للض لها مللن ال�سحة واأن اأن�سار اهلل لي�سوا اآتني لفر�ض نظام ملكي 
يف اليمللن هللذا غللر وارد نهائيللا ال يف اأدبياتهم الثقافيللة وال يف اأدبياتهم 
ال�سيا�سيللة وال يف روؤيتهم التي قدموها يف موؤمتر احلوار الوطني وال يف 
اأي �سلليء جمرد دعاية كاذبة بهللدف ت�سويههم وتخويف االآخرين منهم 
�ساأنهللا �ساأن بقيللة االأكاذيب اأن�سللار اهلل اأو ال�سعب اليمنللي اليوم هناك 
كللذب على ال�سعب اليمني بكله من ي�سكل خطر على احلرمني ال�سريفني 
ي�سللكل خطر علللى العامل بكله ورمته ي�سكل خطر علللى ال�سنة املحمدية 
ي�سكل خطر على كل �سيء كلمه اأكاذيب ودعايات امل�سحك يف املوقف اأن 
اأولئللك الذين هم خا�سعني بالكامل حتت اإمللرة امللكية ال�سعودية امللك 
ال�سعللودي االأمر ال�سعللودي يقدمون اأنف�سهم اأنهللم حماية اجلمهورية 
واأنهم اجلمهوريون بحملهم ودمهم يعني بني حلم ودم وعظم جمهوري 
وحلللم ودم وعظللم ملكي واإال هللي م�ساألة نظام وقللرار و�سيا�سة ودولة 
وم�سللار حيللاة امل�ساألللة م�ساألة �سيا�سيللة اأنتو خا�سعللني بالكامل الإمرة 
اأمراء وملللوك ب�سلطة ملكية اأنتو ملكيني منتللوا جمهوريني جتملوكيني 
جملوكيللني تقللول اأنللك جمهللوري ولكللن اأمريك مللن �سلطة ملكيللة اأنت 
حتللت اإمللرة ملك ملك �سعودي فللكل املرتبطني بالنظللام ال�سعودي وكل 
اخلا�سعني للنظللام االإماراتي وكل اخلا�سعني يف قراراتهم وتوجهاتهم 
ومواقفهللم الأولئللك امللوك واالأمراء لي�سللوا يف مقام اأن يقدمللوا اأنف�سهم 
حماة للجمهورية اأ�سا هذا تفريط باجلمهورية والنظام اجلمهوري اإذا 
قد اأنت خا�سللع للملك واالأمر وقدوه احلاكم الفعلي لك االآمر احلقيقي 
عليللك فمللا عللدك جمهللوري وديللت جمهوريتك خا�للض انتهللت تا�ست 
مللع لها وال حاجللة ماعد يف منهللا وال حاجة اجلمهورية هنللا يف �سنعاء 
اجلمهوريللة هللي يف هللذا النظللام القائم حاليللا يف �سنعاء الللذي رئي�سه 
اليللوم �سالللح ال�سماد هذا النظللام اجلمهوري الذي تقللدم م�سئولوه يف 
املجل�ض ال�سيا�سللي االأعلى ويف احلكومة ليوؤدوا الق�سم الد�ستوري اأمام 
الربملان واأمام الرئي�ض على اأن يحافظوا على النظام اجلمهوري النظام 
اجلمهللوري الللذي اأدى ح�سللني بدر الديللن احلوثي اليمللني الد�ستوري 
يف جمل�للض نوابلله على احلفللاظ على النظللام اجلمهوري اأن�سللار اهلل ما 
ي�سكلللوا م�سكلة على النظام اجلمهورية هم يريدوه اأن يكون نظام عادل 
ال اأقللل وال اأكللرث واي�ض يعنللي اإحنا ن�ستي نظام جمهللوري غر عادل ما 
هللذا اأول هدف من اأهداف ثورة ٢6 �سبتمرب هل قد حتقق اإلى اليوم هل 
بلله عدالللة قائمة اأو ما ترك ال لليمن وال لل�سعب اليمني اأن يتحقق له من 
ذاك اليللوم اإلللى اليوم ال ا�ستقرار وال عدالللة وال �سيء فو�سى وم�ساكل 
واأزمات وا�سل، وا�سل على كا اأولئك اخلا�سعون للملوك واالأمراء ما 

هم موؤهلني يتكلموا باأي كام حول النظام اجلمهوري نهائيا.
اأنللا اأدعوا �سعبنا العزيز للتفاعل مللع فعالية احلادي والع�سرين من 
�سبتمللرب وال�ساد�ض والع�سرين من �سبتمللرب يف اإطار هذا املوجهات �سد 
العللدوان كتعبر عللن اإرادة حللرة م�ستقلللة �سامدة يف وجلله العدوان 
ثابتللة يف مواجهللة التحديللات وكذلللك �سيكون لنللا اإن �سللاء اهلل كلمة ما 
قبللل املنا�سبة هذا تذكر اأويل �ستاأتي كلمللة اإن �ساء اهلل ما قبل املنا�سبة 
والفعاليللة للحديث عن م�سائل كثرة وق�سايا كثرة لكن اأوؤكد اليوم ما 
اأريد التاأكيد عليه من اأهمية احلفاظ على وحدة ال�سف من العناية بكل 
عوامل ال�سمود ، اأ�سللاأل اهلل �سبحانه وتعالى اأن يرحم �سهداءنا االأبرار 
وي�سفللي جرحانا ويفللك اأ�سرانا وين�سر �سعبنا املظلللوم وال�سام عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.

خطاب

ن�������������واج�������������ه  ن�������������ح�������������ن    >
ال�����ت�����ق�����ن�����ي�����ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة 
ف�������ي أح������������دث م�������ا وص����ل����ت 
إل������ي������ه، ول�����ي�����س م���واج���ه���ة 
ت�����ق�����ن�����ي�����ات ال�����س�����ع�����ودي�����ة 
وأع���������������������������راب اإلم�����������������������ارات

> > >
<  ال����ص����اروخ ال����ذي وص��ل 
ي�����ن�����ب�����ع ف��������ي ال�����س�����ع�����ودي�����ة 
ل������م ت���ع���ت���رض���ه ص�����واري�����خ 
ال��������ب��������ات��������ري��������وت، وه������ن������اك 
ت�����������ف�����������وق ع���������ل���������ى م�������������ا م�����ع 
ال���������ع���������دو م���������ن إم������ك������ان������ات

> > >
ال���ب���ح���ري  ف�����ي امل�����س�����ار    >
ال�������������ق�������������درات ال�����ب�����ح�����ري�����ة 
م�����داه�����ا ب���ع���ي���د ي��س��ت��ط��ي��ع 
أن ي��ص��ل ح��ت��ى إل���ى م��وان��ئ 
ب��ع��ض ال���ق���وى امل��ع��ت��دي��ة 
وامل��ش��ارك��ة ف��ي ال��ع��دوان

> > >
ل�����غ�����زو  ح�������م�������اق�������ة  أي    >
احل�������������دي�������������دة وامل��������ي��������ن��������اء 
س����ي����ق����اب����ل ب�����خ�����ط�����وات ل��م 
ن�����ق�����دم ع���ل���ي���ه���ا م������ن ق��ب��ل

<  م���ن ف���ي اجل��ب��ه��ات ه���م م���ن ك���ل امل����ذاه����ب، واحل���ض���ور ال��ق��ب��ل��ي ل���ه ح��ض��ور الف����ت وك��ب��ي��ر
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ن���ح���ن م���ع���ن���ي���ون ب����رف����د اجل���ب���ه���ات ب���ال���ق���وة ال���ب���ش���ري���ة، 

وال������ع������ن������اي������ة ب������أه������ال������ي امل�������راب�������ط�������ن ف��������ي اجل�����ب�����ه�����ات 

اجل�����م�����ي�����ع. م������س������ؤول������ي������ة  ال������ت������ك������اف������ل  روح  وإح����������ي����������اء 

لل�شاعر  معاذ اجلنـــــــيد
ــدت املـــواقـــُف والــ�ــشــفــوُف ــوح  ت
ثــــاَرت الأحـــــــرار  امـــيـــُة  عـــوَّ و 
جئنا الــعــظــمــاء  �ــشــهــدائــنــا  ومـــن 
فــردًا  ) الُنْمر  ْــَر  نمِ  ( خفَت  من  ــا  اأي
الغيارى غ�شبمِ  مــن  ـــوُت  امل ـــاَك  اأت
لمًا �شمِ ــتــَك  رَفــ�ــشَ الــتــي  ــنــا  وثــورُت
ـــــّرَك لقــتــاعــَك كـــلُّ ُحـــرٍّ حت

ــُروٌق � الُعظمى   ) يُة  ال�رقمِ  ( ُهنا 
ورف�شًا ـــرارًا  اإ�  ) البحرين   ( ُهنا 
قلوٍب ــم  ك ــرة  ــزي اجل �شعب  ــن  وم
لظاها ــن  م الــقــبــائــُل  �شتنفجُر 
حتمًا ُي�شرُي  للبيوت  حــ�ــشــارَك 
ً ــاَّ ح لي�س  اجلــرائــم  وتــكــثــيــُف 
ــاذا ــم ف قـــائـــدنـــا  اهلل  ــَك  ــي ــل ع  
ــي �ــشــعــوٍد ــن ــام ب ــظ  ومــــاذا يــا ن
تدري واأنــَت  الُق�شوُر  �شتخذلَك 
َحــدٍّ وكـــلُّ   .. اجلــيــو�ــسُ  وتلعُنَك 

علينا ــا  ــك ــري ــاأم ب ــوي  ــق ــَت ــش ــ� اأت
لكْن  .. اأمــعــنــَت  وبا�شت�شعافنا 
ــا ــدون غ اإْن  حــيــاٌة  ــت  ــان ك فــا 

اأولــــى اهلل  �ــشــبــيــل  يف  ـــاٌد  ـــه ج
ُمـــوُتـــوا اهلل  ــول  ــق ي اأن  ــا  ــن ــي اأب
انطلقنا الــطــواغــيــت  ــفمِ  ــل حمِ على 
بهذا  .. نعْم  ؟  ال�شاح  ــن  اأي ــن  وم
ا�شتطعنا ــا  م ُنـــّهـــَز  اأن  علينا 
ــدري ي ولــيــ�ــس  بالنفري  ـــُر  ـــاأُم اأي
ــوٍم ق �شبيَل  ــاُد  ــه اجل كـــان  مــتــى 
وف�شًا ــدًا  ــي ــاأي ت ــُه  ــن م فنلم�ُس 
ــاٌح ــش ـــٌع وبــــه � ـــوق �ــشــيــخــلــو م
�شياأتي  .. ذخــريُتــنــا  ــَدت  ــَف ن واإن 
ــٌل رت ــرُّ  ــف وي ــٌط  ــاب ــش � �شي�شقُط 
ــم ــراه ن ل  ــٍد  ــن ــج ب ويــاأتــيــنــا 
�شيءٍ كلُّ   .. �شيءٍ  كلُّ  �شي�شبح 
�شعٍب لــكــل  الــ�ــشــمــود  ــن  مي ومـــن 
ــت ــّل جت ـــــــاٌت  اآي ــــراآن  ــــق ال ويف 
) ــه  ط  ( ــُع  ــي رب  .. املــوؤمــنــن  ــُع  ــي رب
اأتينا ــذ  ُم ــممِ  ــزائ ــه ال زمـــُن  م�شى 

واأقــبــلــت املــنــامــُة والــقــطــيــُف
عنيُف ـــركـــاٌن  ُب ــاء  ــش ــ� الأح ويف 
ــُف ــزي ن ــــــُه  اأول الــنــ�ــَر  لأنَّ 
ـــهمِ الألــــوُف ــن دم ــوم م ــي ــــاَك ال اأت
الــُقــطــوُف تــدنــو  كما  ــُه  ل ـــوَت  دن
الــ�ــشــيــوُف ــا  ــه ــادي اأي ويف  ــوُد  ــع ت
ــوُف ــزح ــن تــاأتــيــَك ال ــَك ح فــويــُل
ُخ�شوُف للباغي   .. ــقِّ  احل ل�شوت 
امُلنيُف ـــُ�ُج  ال فينحني   .. متـــوُج 
ـــوُف ــا وق ــه ــفِّ املــوؤمــنــن ل ــش ــ� ب
) ثقيُف   ( جرائمكم  ــن  م وتــــ�اأُ 
الُك�شوُف ــدُه  ــوعمِ م ــَم  ــك احُل ـــاأنَّ  ب
الطفيُف ــــرُح  اجُل ــَك  يــجــتــثُّ فــقــد 
؟ اللفيُف  اجلي�ُس  حينها  يفيدَك 
ــوُف ؟ ــت ــَك احُل ــت ــاط ــد اأح تــظــنُّ وق
ــروُف اجُل اأطاحتها  كم  ُق�شورَك   
اأُنـــوُف انك�رت  ــهمِ  ب ــْم  ك ــَك  ــُدّل ي
!! ــُف  ــي الأل الكلُب  ببابها  ـــَت  واأن
ال�شعيُف ينت�ُر  ــار  ــب اجل ــع  م  
احلنيُف ــُن  ــدي ال ــُر  ــَه ــق وُي  ، ــاُن  ــه ُن

ـــوُف ـــْم اأُل ــاَر وُه ي ــدمِ ملــن تــركــوا ال
وُطوفوا  .. ًا  �شفَّ انــفــروا  لنا  فقاَل 
ُيخيُف ــا  م هنالك  ــا  م  .. ــادًا  ــه ج
ــَل ربــنــا الــــ�ُّ الــلــطــيــُف ــفَّ ــك ت
احلليُف ــَو  ه عليهمِ   .. يبقى  ــا  وم
!؟ روؤوُف  بهم  وهَو   .. النا�س  بو�شع 
ــُل والـــظـــروُف ــائ ــش ــو� ــاأت ال ــي ــه ت
اخلفيُف ــا  ــدن ــواع ــش � يف  ــُل  ــُق ــث وي
الر�شيُف �شيعطبها   .. وكا�شحٌة 
�ــريــُف ُجـــنـــديٌّ  الــلــيــل  يف  بــهــا 
ــُف ــري ــع ــــــدّرُع وال ــمُّ امل ــش ــ� ــن وي
رديـــُف يتبعُه   .. ــُه  ــن م ــــٌف  ردي
ُي�شيُف ُيعطْي،  الإبـــا،  ُي�شاركنا 
احل�شيُف يجهلها  لي�س  درو�ـــسٌ 
الكفيُف ُيب�رها  ــوُه  ــل ــم َح ــن  مل
خريُف  ) طــه   ( ن�شوا  مــن  ـــورة  وث
ــفــوُف ( لــتــثــاأَر مــن اأعــاديــهــا ) الــطُّ

ما ت�سمنه خطللاب ال�سيد عبد 
امللللك احلوثللي ام�ض كللان نوعيا 
بللكل معنى الكلمة، ملللا ك�سفه من 
معلومللات ومعللادالت كللربى يف 
مواجهة العدوان تر�سم حتوالت 
مقبلللة يف م�سللار املواجهللة بعللد 
هللذا  كل  علللى  ون�سللف  عامللني 
التللي  واالجنللازات  ال�سمللود 
فاجاأت قوى العللدوان. هو حمل 
اي�سللا م�سامللني ميكللن و�سفهللا 
مبفهللوم “ربط ال�ساحللات” التي 

تواجه التكفريني.
وبهللذا املعنى فللاإن اي هزمية 
املياديللن  احللد  يف  للتكفللري 
ُي�سعف �ساحته يف ميادين اخرى 
االمركللي  امل�سللروع  وانك�سللار 
الللى  ادى  اليمللن  يف  ال�سعللودي 
تفللادي �سعود املللد التكفري يف 
هذا البلد لي�ساف ذلك الى هزائم 
مللن  املنطقللة  امل�سللروع يف  هللذا 
لبنان الللى �سوريا الللى العراق. 
هذا مللا ا�سار اليه خطللاب ال�سيد 
احلوثللي. هذا القائللد الذي متيز 
بقيللادة نوعيللة وبح�سللن ادارة 
الت�سللدي للعللدوان مللع خمتلف 
وباحلر�ض  الوطنيللة،  االطراف 
علللى الوحدة الوطنيللة يف احلك 
وحمللاوالت  احلللرب  ظللروف 
الفتنللة يف عدوان ال يللزال ي�سفه 

امل�سلَّلللون بحللرب اهليللة، اتقن 
النف�سيللة  احلللرب  فللن  اي�سللا 
وخطللاب اال�ستنها�للض الوطنللي 
مللن  مزيللدا  يطلللق  هللو  وهللا 
املعللادالت الكللربى التللي وجلله 

عربها ر�سائل من عيار ثقيل .
يف خطابلله ام�ض ركللز على ان 
منطقتنللا  يف  واالأزمللات  املحللن 
وراءهللا امركللا و”اإ�سرائيللل”، 
�سوريللا  يف  “ال�سمللود  وان 
و�سمللود  ولبنللان  والعللراق 
�سعبنا �سبب يف تراجع امل�سروع 
كاملله  و�سّمللن  االمركللي، 
معلومات ومعادالت الفتة منها:

القوة ال�ساروخية  – اإجنللاز 
مرحلة ما بعد الريا�ض

النفطيللة  املن�سللاآت   –
ال�سعوديللة مللن اليللوم باتللت يف 

مرمى �سواريخنا
– قيللام القللوة ال�ساروخيللة 
�ساروخيللة  جتربللة  باجنللاز 

ناجحة اإلى اأبو ظبي
طيللار  بللدون  طائللرات   –
حلقت مئللات الكيلومرتات داخل 
ال�سعوديللة وقريبا تبداأ عملها يف 

الق�سف
– بللات لدينللا قللدرات بحرية 
ميكنهللا اأن ت�سللل اإلللى املوانللئ 
ال�سعوديللة وال�سفة االأخرى من 

البحر االأحمر
وامليناء  للحديدة  غزو  – اي 
�سيقابل بخطللوات مل نقدم عليها 

من قبل.
تلللك معادالت ال �سللك �ستوؤرق 
ا�سللايف  ب�سللكل  العللدوان  قللوى 
ويجللب ان يح�سبللوا لهللا ح�سابا 
ا�ستمللر  اذا  املقبلللة  املرحلللة  يف 
قادة العللدوان يف تعنتهم ، وهي 
من ناحيللة اخرى دليل ا�سايف ان 
اليمللن الذي �سمللد يف ظل اجلوع 
االمرا�للض  وتف�سللي  واحل�سللار 
والذي ال يللزال ي�سطر يف امليدان 
عللرب اجلي�للض واللجللان ماحللم 
مواجهللة اثبللت انلله قللادر علللى 
تطويللر قدرات نوعيللة تدريجية 
رغم كل التقنيللات اال�ستخبارية 
للعللدوان  اجلويللة  وال�سيطللرة 
والدعللم االمركللي ، ممللا ي�سكل 
احلللرب  لقللوى  جديللدا  ارباكللا 
الللى  لت�سللاف  اليمللن  علللى 
االحراجات االخللرى التي بدات 
احلديللث  ات�سللاع  يف  تتج�سللد 
دوليللا عللن االنتهاكللات وطلللب 
جلللان التحقيق ويف ظللل قرارات 
ودعللوات حظر توريللد اال�سلحة 
دعللوة   واآخرهللا  الريا�للض  الللى 
زعيللم حللزب العمللال الربيطللاين 
جرميللي كوربللن لهكللذا حظللر، 

وهللذا مللا ي�سمل �سغطللا اعاميا 
فيمللا ال�سغط ال�سعبللي الداخلي 
ب�سبللب  يتنامللى  ال�سعللودي 

امل�ستنقع اليمني.
وقللال كورِبللن اإن الوقت حان 
ت�سديللر  حيللال  باأفعللال  للقيللام 
االأ�سلحة الربيطانية للدول التي 
االإن�سللان.  حقللوق  اإلللى  ت�سلليء 
ويف الوقللت نف�سه اأكللد مدير عام 
العمليات يف املفو�سية االأوروبية 
جللان  االإن�سانيللة   للم�ساعللدات 
موقللف  اأن  برويللر،  دي  لوي�للض 
االحتللاد االأوروبللي واملفو�سية 
االأوروبيللة اأن ال حللل ع�سكللري 
يف اليمللن، واأن احلللل ال�سيا�سللي 
ال�سلمي والت�سويللة هو الوحيد، 
وهللو كام ي�سللكل دليللل اقتنللاع 

بف�سل العدوان.
امللا االزمللة اخلليجيللة فتلقي 
بظالهللا مزيللدا مللن اال�سعللاف 
لقوى العللدوان و�سغطا ا�سافيا 
عليهللا. وقد بداأ االعللام القطري 
نتيجللة لذلللك ف�سللح معلومللات 
داخللل  باخلافللات  تتعلللق 
القنللوات  بللداأت  بللل  التحالللف 
القطرية املعروفة توجه ال�سهام 
العللدوان  هللذا  انتهاكللات  الللى 
وتربز االنتقللاد احلقوقي لتهرب 
التحالللف مللن امل�ساءلللة بحللرب 

اليمن.
بللل ان االعام الغربي كثف يف 
االآونللة االخرة عر�ض احلقائق 
ويف هللذا االطار عر�ست �سحيفة 
نيويللورك تاميللز �سللورا مروعة 
و�سادمة لعائات مينية، وقالت 
اإن الواليات املتحدة وال�سعودية 
اأحللد،  ي�ساهدهللا  اأن  تريللدان  ال 
واأ�سافللت اأن ال�سعودية تقرتف 
بدعللم  اليمللن  يف  حللرب  جرائللم 

وتواطوؤ اأمركي وبريطاين.
يف ظللل كل هللذه الوقائع يبدو 
ان امل�سللروع العللدواين يف اليمللن 
امللام مزيللد مللن التحديللات فيما 
ال�سعي االمركي ل�سرب قدرات 
املنطقللة ب�سيللف واآفللة االرهاب 
والتطللرف علللى طريللق االفول، 
وهنللاك مللن بللداأ يبحللث للنزول 
عن ال�سجرة اليمنية وعن اف�سل 
طريقللة للنزول بعللد ان ادرك ان 
�سنتللني ون�سف مللن العدوان مل 
جتلللب اال الف�سللل وان ا�ستمرار 
نتيجللة  اي  يحمللل  لللن  احلللرب 
بللل تت�ساعللد النتائللج ال�سلبيللة 
املرتللدة عليلله، وقد ت�سللكل هذه 
حتفيللزا  اجلديللدة  املعللادالت 
ا�سافيللا واأي خطللوة خاف ذلك 
بللكل  للمنطللق  منافيللة  �ستكللون 

مناحيه.

معادالت أخرى أماں الرياض فهل تسِرع بالنزول عن الشجرة؟

حت��������ال��������ف  م����������������ج����������������ازر   : أن������������ف������������وج������������راف������������ي������������ك 
ي������وم   900 خ�����������الل  ال������ي������م������ن  ع������ل������ى  ال�����������ع�����������دوان  ١ - انهللا كانت مينية خال�سللة ، وبارادة  �شعب اجلزيرة 

مينيللة خال�سة ، ومل يكن لهللا اية ارتباطات 
خارجية مع اي دولة من دول العامل ..

٢ - ان اهدافهللا كانللت حمللددة 
ووا�سحللة منذ بللدء انطاقتها 

االولى ، بعك�للض الكثر من 
لهللا  ي�سللع  مل  الثللورات 
ثوارهللا االهداف اال بعد 

جناحها ..
الثللورة  هللي   -  3

الوحيللدة التللي مل ي�سقط 
فيها قتيل واحد ، ومل ي�سفك 

فيها حمجم دم ..
4 - وهللي الوحيدة التي مل تعتقل 

احدا من املخالفني لها ، ومل مت�سهم ب�سوء ..
احلفللاظ  مللن  ومتكنللت  ا�ستطاعللت   -  5
علللى موؤ�س�سات الدولة ، مبللا يف ذلك البنوك 

النقدية احلكومية والغر حكومية ، املحلية 
وحمللات   ، الربيللد  ومكاتللب   ، والدوليللة 
ال�سرافللة ، والوزارات واملكاتللب االيرادية 

والنقدية ..
التللي مل  6 -هللي الوحيللدة 
حتاكللم احللدا مللن خمالفيها 
والذيللن وقفللوا يف طريقها 
. بللل اعلنللت عفوهللا عللن 

اجلميع .
7 - هللي الوحيدة التي 
مل تق�ض احدا من خمالفيها 
التللي  الوحيللدة  هللي  بللل   ،
اعلنللت يف اليوم الثللاين لنجاحها 
لتفتللح   ، ال�سلللم وال�سراكللة  ، وثيقللة 
�سدرهللا ال�ستيعللاب اجلميللع دون ا�ستثناء 
، مبللا فيهللم حللزب اال�سللاح ، الذيللن قامت 

الثورة �سدهم ..

قالللت منظمللة مدافعني عللن حقللوق االإن�سان 
ال�سيناتللور  مللن  ر�سالللة  تلقللت  اإنهللا  اليمنيللة 
االأمريكللي جللون ماكني ع�سللو جمل�للض ال�سيوخ 
االأمريكي واملر�سح ال�سابللق لرئا�سة اجلمهورية 
يوؤكللد فيها حر�للض الواليات املتحللدة االأمريكية 
علللى ا�ستمللرار احلللرب ووقوفها اإلللى جانب ما 

ي�سمى » التحالف العربي«.
وكانللت منظمللة مدافعللي حقللوق االإن�سان قد 
اأر�سلللت ر�سالللة ت�سللرح فيلله الو�سللع املتدهور 

حلقوق االإن�سللان يف اليمن اإلى مكتللب املفو�سية 
جمل�سللي  مطالبللة  االإن�سللان  حلقللوق  ال�ساميللة 
ال�سيللوخ والنواب االأمريكي و�سللع حد للماأ�ساة 
االإن�سانيللة التللي تعللاين منهللا اليمللن منللذ بداية 
احلرب..وقالللت املنظمة اأن ال�سيناتللور راأى اأن 
تدخللل باده كللان �سروريللاً الإنقاذ اليمللن من ما 
و�سفه احلوثيللة االإيرانية ، واأنها تدخلت ب�سكل 
مبا�سللر ملكافحللة خطللر القاعللدة يف اليمللن واأن 
الواليللات املتحللدة قلقة مللن قيام مللن و�سفتهم 

بللل » احلوثيللني » بنهللب االأ�سلحللة وت�سخرهللا 
خلدمة اأهدافها ..واأ�سار كذلك اإلى »ان الواليات 
املتحدة م�ستمرة يف دعم قللوات التحالف بقيادة 
ال�سعوديللة مللن خال البللوارج االأمريكيللة التي 
تقوم بامل�ساعدة على فر�ض منع دخول االأ�سلحة 
وتهريبها اإلى اليمن كمللا تقوم بتمويل الطائرات 
اللوج�ستللي  الدعللم  بالوقللود وتقللدم  املهاجمللة 
الازم«..واأكللدت املنظمللة اأنها ب�سللدد الرد على 
ر�سالللة » ماكللني » بالتعبللر عللن اال�ستغللراب 

لقناعللة االإدارة االأمريكيللة بللاأن اأ�سلوب احلرب 
والدمار والقتللل وا�ستخدام العنف هو االأ�سلوب 
حللني  يف  ماكللني،  ال�سيناتللور  نظللر  يف  االآجنللع 
التدخللات  مللن  كثللر  ف�سللله يف  الواقللع  اأثبللت 
الع�سكريللة االأمريكيللة، وت�سللاءل املدافعون عن 
حقللوق االإن�سللان هل ي�ستحللق مثل هللذا التدخل 
الع�سكللري الفا�سل حتللت مربرات واهيللة تفتقد 
اإلللى امل�سداقيللة اأن تدفللع اليمن هللذه ال�سريبة 
االإن�سانيللة الهائلللة التللي اأثقلللت كاهللل العامل و 

اأثللارت كل االأ�سوات ال�سريفللة للمطالبة باإيقاف 
احلللرب والعودة للعمليللة ال�سيا�سية وحما�سبة 
االأطراف التي انتهكللت حقوق االإن�سان اأياً كانت 
علللى الفظائللع املرتكبللة بحللق ال�سعللب اليمني 
واالنتهاكللات للقانللون الللدويل والقانللون الدويل 

االإن�ساين وقوانني حقوق االإن�سان.
دول  اأن  االإن�سللان  حقللوق  مدافعللو  واأ�سللار 
زعللم  خللاف  وعلللى  اأ�سهمللت  ذاتهللا  التحالللف 
ال�سيناتللور ماكللني بدعللم اجلماعللات االإرهابية 
ومنها القاعللدة التي تو�سعللت وانت�سرت بف�سل 
الدعم املللايل واللوج�ستي من قبل قوات التحالف 
وانخراط هذه اجلماعات للقتال يف �سفوف قوات 

التحالف والقوات التابعة للرئي�ض هادي.

اليمن على  ال��ع��دوان  ف��ي  املباشر  ب��الده  بتدخل  يعترف  أمريكي  سيناتور 

من مميزات ثورة ال�21 من سبتمبر املجيدة


