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هذا العدوان لن يوقفه إال فوهات بنادقكں، وضغطات أياديـ�ـں 

الرئيس الصماد يطلع على أضرار العدوان 
بحارة الصعدي بأمانة العاصمة

اجلبهة اإلعالمية ألنصار 
الله حتتفي بتخرج 
34 متدربًا من 

جرحى اجليش 
واللجان

املجلس السياسي األعلى يدعو لتظاهرات تندد بتصعيد
العدوان وحصاره والثورية العليا ُتهيب باملشاركة الفاعلة 

السيد نصرالله:
 الشعب اليمني

 أذهل العالم ولديه
 قائد شريف وشجاع

منظومة املندب 1
ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة ف����ي م����ع����ادل����ة ال������رد وال������ردع

القائد األعلى للقوات املسلحة صالح الصماد مخاطبًا خريجي دفعة عسكرية للقوات اخلاصة:
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رئي���س  ال�صم��اد  �صال��ح  الأخ  تفق��د 
املجل���س ال�صيا�صي الأعلى ي��وم ال�صبت 
ح��ارة ال�صعدي خل��ف جام��ع ال�صهداء 
ا�صتهدفه��ا  والت��ي  العا�صم��ة  باأمان��ة 
ط��ران الع��دوان ال�صع��ودي الأمريكي 
م�ص��اء اأم�س ما اأدى اإل��ى اإ�صابة عدد من 
املواطنني وتدمر اأربعة منازل بالكامل 

وت�صرر املنازل املجاورة.
واطل��ع الرئي���س ال�صم��اد على حجم 
الأ�صرار التي خلفها ال�صتهداف املتعمد 
الع��دوان  حتال��ف  لط��ران  واملمنه��ج 
للمنطق��ة الآهل��ة بال�ص��كان واإمعان��ه يف 
ارت��كاب املج��ازر واجلرائ��م  ا�صتم��رار 
بحق ال�صعب اليمني منذ اأكرث من عامني 

ون�صف. 
باأمان��ة  املحلي��ة  ال�صلط��ة  ووج��ه 

العا�صم��ة بو�ص��ع املعاجل��ات العاجلة 
لت�صكني الأ�صر املت�صررة ورعايتهم، كما 

وجه اأمني العا�صم��ة والوكالء املعنيني 
بتفقد ورعاية الأ�صر املت�صررة.

يع��ر  ال�صته��داف  ه��ذا  اأن  واأك��د 
ع��ن وح�صي��ة حتال��ف الع��دوان بقيادة 
اأح�ص��ان  يف  ارمت��ت  الت��ي  ال�صعودي��ة 

اأمريكا واإ�صرائيل.
ت�صق��ط  ل��ن  اجلرائ��م  ه��ذه  وق��ال" 
بالتق��ادم وه��ي دليل ف�صله��م واإ�صقاطهم 
يف ميادي��ن القتال، وه��ذه تعطي لل�صعب 
م�صروعي��ة حق الرد عل��ى العدوان باأي 
و�صيل��ة ي�صتطي��ع م��ن خالله��ا اإي�ص��ال 
�صوته وبط�ص��ه بالنظام ال�صعودي ومن 

يقف يف �صفه ".

أخبار محلية

السيد نصرالله: الشعب اليمني أذهل
 العالم ولديه قائد شريف وشجاع

ق��ال الأم��ني العام حلزب اهلل ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل اأن النظام ال�صعودي ف�صل يف حربه على اليمن 
ويري��د اأن ي��رر ف�صله يف اليمن بتوجيه الته��ام الى اإيران وحزب اهلل، موؤك��دًا اأن موقف احلزب لن 

يتغر جتاه ما يجري يف اليمن من عدوان وح�صار.
وق��ال ال�صي��د ن�ص��ر اهلل يف خطاب له خ��الل فعالية اأربعينية الإم��ام احل�صني "علي��ه ال�صالم"، اأن 
اليمني��ني بات لديه��م قدرة عالية عل��ى ت�صنيع ال�صواريخ والطائ��رات امل�صرة.. موؤك��دًا اأن ال�صيد 
عبداملل��ك احلوث��ي القائ��د ال�صريف وال�صج��اع عندما يتحدث ع��ن ت�صنعيهم لطائ��رات م�صرة فاإنه 

ي�صدق.
واأو�ص��ح ال�صيد ن�ص��راهلل اأن اتهامات ال�صعودية لإي��ران يف مو�صوع ال�ص��اروخ البالي�صتي الذي 

ا�صتهدف الريا�س يك�صف ا�صتخفاف الريا�س بعقول وقدرات اليمنيني.

عبدالسالم: على مجلس األمن إيقاف تضليل واشنطن والرياض وأبوظبي

الرئيس الصماد يطلع على أضرار العدوان بحارة الصعدي بأمانة العاصمة

استشهاد 20 مواطنًا بغارات العدوان على احلديدة وصعدة  
اته��م ناط��ق اأن�ص��ار اهلل حممد عبد ال�ص��الم، ال�صعودي��ة بت�صليل 
ال��راأي العم الدولية، م�ص��ددا اأنه يجب على جمل���س الأمن اأن يقول 

لوا�صنطن والريا�س واأبو ظبي كفى.
وق��ال عب��د ال�ص��الم "ت�صليل ال��راأي العام 
ال��دويل �صيا�صة اإرهابية حترتفه��ا ال�صعودية 
وقل��ب  ال�صحي��ة  ث��وب  تلب���س  خ��الل  م��ن 
اأي  م��ن  اأق��وى  الوقائ��ع  ولك��ن  احلقائ��ق، 

تزييف!".
وفر���س  الع��دوان  �ص��ن  "م��ن  واأ�ص��اف 
احل�ص��ار ثم ي�صتك��ي من �ص��اروخ اإلى الأمم 
املتح��دة فعليه اأن يجه��ز عري�صة اأطول!" يف 
اإ�صارة اإلى اجلرائ��م التي ترتكبها ال�صعودية 

بحق ال�صعب اليمن منذ قرابة ثالثة اأعوام.
و�صدد عبد ال�ص��الم على اأنه "يتوجب على 
جمل�س الأم��ن اأن يقول لوا�صنط��ن والريا�س 

واأبوظبي كفى!"
وكان ناط��ق اأن�ص��ار اهلل ق��د اأك��د، اأم���س 
اخلمي���س اأن وا�صنطن تغطي ق��وى العدوان 
على اليمن �صيا�صي��ا ومتدها ع�صكريا، م�صددا 

عل��ى اأن الهجم��ات ال�صاروخية اليمنية هي دفاعي��ة بحتة عن اليمن 
و�صت�صتمر طاملا ا�صتمر العدوان.

الهجم��ات  اإن  "توي��رت":  عل��ى  تغري��دة  يف  عبدال�ص��الم  وق��ال 

ال�صاروخية اليمنية هي دفاعية بحتة عن اليمن دولة وثورة و�صعبا 
و�صوف ت�صتمر طاملا ا�صتمر العدوان واحل�صار".

 واأ�ص��اف اأن "تندي��د البيت الأبي�س مثاٌل اآخ��ر على اأن وا�صنطن 
تغطي قوى العدوان �صيا�صيا ومتدها ع�صكريا 

وتدفع بها نحو مزالق خطرة!".
الأمريك��ي  ال�صع��ودي  الع��دوان  و�صع��د 
موؤخ��را م��ن جرائم��ه بح��ق ال�صعب��ي اليمني 
حيث ا�صت�صهد اأكرث م��ن 150 مدنيا يف غارات 

للعدوان منذ مطلع �صهر نوفمر احلايل.
وردا عل��ى ا�صتم��رار الع��دوان واحل�صار 
املفرو���س على اليمن من��ذ 26 مار�س 2015، 
اأطلقت الق��وة ال�صاروخية يف اجلي�س اليمني 
واللج��ان ال�صعبي��ة، م�صاء ال�صب��ت املا�صي، 
�صاروخ��ا بالي�صتي��ا بعي��د امل��دى م��ن ن��وع 
"بركان تو اإت�س" على مطار امللك خالد الدويل 

يف العا�صمة ال�صعودية الريا�س.
يذك��ر اأن منظمات حقوقي��ة حملية م�صتقلة 
قد اأك��دت اأنها ر�صدت ا�صت�صه��اد وجرح اأكرث 
م��ن 35 األ��ف مدين مين��ي ج��راء ق�صف جوي 
نف��ذه الع��دوان على اليم��ن من��ذ بداية الع��دوان يف مار���س 2015، 
بالإ�صاف��ة اإلى تدم��ر اآلف املن��ازل واملن�صئات العام��ة واخلا�صة 

والبنى التحتية.

اأ�صت�صه��د واأ�صي��ب 16�صي��ادا كح�صيلة 
الع��دوان  لط��ران  غارت��ني  ج��راء  اولي��ة 
ال�صعودي الأمريك��ي ا�صتهدفتا بعد من�صف 
م�ص��اء اجلمع��ة جزي��رة الب��وادي التابع��ة 
ملحافظ��ة احلديدة..واأف��اد م�ص��در حمل��ي 
مبحافظ��ة احلدي��دة با�صت�صه��اد 8 �صيادين 
واإ�صاب��ة 8 اآخرين كح�صيلة اأولية للغارتني 
)الب��وادي(  جزي��رة  ا�صتهدفت��ا  اللت��ني 

الب�صيع.
ي�صار الى اأن ط��ران العدوان ال�صعودي 
الأمريك��ي داأب عل��ى ا�صته��داف ال�صيادي��ن 

ال��ى جه��ات  اآخري��ن واأخذه��م  واختط��اف 
جمهولة وتدم��ر زوارق ال�صيد التابعة لهم 
من��ذ بداية الع��دوان كعمل ممنه��ج يف اإطار 
الع��دوان واحل�ص��ار عل��ى اأبن��اء ال�صع��ب 
اليمن��ي ب�ص��كل عام و�صط تواط��ئ ما ي�صمى 
بالأم��م املتح��دة و�صمت املنظم��ات الدولية 
الت��ي ترفع �صعار الدفاع عن حقوق الإن�صان 
زيف��ا ودجال بينما ه��ي تتخذ م��ن �صعاراتها 
ورقة ابتزاز ومتاجرة بدماء ومعاناة اأبناء 
ال�صع��ب اليمني..اإل��ى ذل��ك ا�صت�صهد وجرح 
ع��دد م��ن املواطنني، يوم اجلمع��ة، يف غارة 

�صنه��ا طران الع��دوان ال�صعودي الأمريكي 
ا�صتهدف��ت من��زل مواط��ن يف منطق��ة بن��ي 

�صياح مبديرية رازح.
واأفاد م�صدر حملي ع��ن ا�صت�صهاد طفلني 
وام��راأة واإ�صاب��ة 4 اآخري��ن ج��راء غ��ارة 
لطران الع��دوان ا�صتهدفت منزل مواطن يف 
منطق��ة بني �صياح مبديري��ة رازح   التابعة 

ملحافظة �صعدة.
وتاأت��ي ه��ذه اجلرمية يف �صي��اق اجلرائم 
الت��ي يرتكبه��ا العدوان بحق اأبن��اء ال�صعب 
اليمن��ي ب�ص��ورة يومي��ة حتت غط��اء اأممي 
حتال��ف  ا�صته��داف  مطبق..كم��ا  ودويل 
العدوان الأمريكي ال�صعودي الغا�صم منازل 
خملف��اً  �صنع��اء،  العا�صم��ة  يف  املواطن��ني 
عددا م��ن ال�صحايا واأ�ص��رارا مادية كبرة 
واخلا�صة..واأو�ص��ح  العام��ة  باملمتل��كات 
م�ص��در اأمن��ي باأمان��ة العا�صم��ة اأن طران 
بغ��ارة  لي��ل اجلمع��ة،  الغا�ص��م،  الع��دوان 
اإجرامي��ة حارة ال�صع��دي املكتظة بال�صكان 
خل��ف جامع ال�صه��داء و�ص��ط العا�صمة، ما 
اأ�صف��ر عن اإ�صابة ثماني��ة مواطنني مت نقلهم 

اإلى م�صت�صفى الثورة.

احتف��ت اجلبه��ة الإعالمية لأن�ص��ار اهلل يف حمافظ��ة �صنعاء يوم اخلمي���س بتخرج 34 
متدرب��اً من اأبطال اجلي�س واللج��ان ال�صعبية اأمتوا برناجماً تدريبي��اً يف خمتلف املجالت 

اإلى جانب الرعاية ال�صحية.
الكلم��ات امللق��اة يف الفعالي��ة اأكدت اأن الأبطال م��ن اجلرحى ينتقلون الي��وم اإلى ميدان 
جدي��د من العمل وخدمة الوطن وه��م قادرون على اإدارة املهام املوكل��ة اإليهم بكل اقتدار 

وجدارة، واأنهم منتقلون من ميدان جهاد اإلى ميدان جهاد اآخر.
من جانبهم اأكد اجلرحى ا�صتفادتهم من هذه الدورة موؤكدين �صمودهم اليوم يف ميادين 
جدي��دة للعم��ل كم��ا �صمدوا الم���س يف �صبي��ل اهلل والدفاع عن ع��زة وكرامة ه��ذا الوطن 

و�صعبه.

اجلبهة اإلعالمية ألنصار الله حتتفي بتخرج 
34 متدربًا من جرحى اجليش واللجان

اأكدت رابط��ة علماء اليمن اأن ا�صتم��رار انتهاكات العدوان 
حتتم على اأبناء اليم��ن وقيادتهم وحكومتهم واأبطال اجلي�س 

واللجان ال�صعبية الرد احلا�صم.
وحمل��ت الرابطة يف بيان له��ا كل ال�صامتني وال�صاكتني من 
علم��اء و�صع��وب الع��امل الإ�صالم��ي امل�صوؤولية الك��رى فيما 
جرى ويجري، معترة اأنهم م�صاركون ب�صكوتهم و�صمتهم يف 

اإراقة دماء ال�صعب اليمني.
وق��ال بيان الرابط��ة: "نتلق��ى كل يوم الأنب��اء عن جرمية 

�صنعاء م��ن جرائم الع��دوان ال�صهيوين ال�صع��ودي الأمريكي 
عل��ى �صعبن��ا اليمني العظي��م ومنه��ا اجلرمية النك��راء التي 
ح�صلت على املواطنني العزل الأبرياء يف مديرية اأفلح والتي 
كان �صحيتها قرابة ال�صتني �صهيدًا وجريحاً" داعيا اإلى النفر 

العام واجلهاد املقد�س.
واأ�ص��اف البيان ب��اأن ا�صتمرار اجلرائم يحت��م على كل فرد 
يف الأمة القيام بدوره يف جهاد اأعداء اهلل والدين والإن�صانية.

رابطة علماء اليمن: استمرار انتهاكات العدوان حتتں على اليمنيني الرد احلاسم

دعا املجل���س ال�صيا�صي الأعلى كافة اأبناء ال�صعب 
اليمن��ي والق��وى واملكون��ات والأح��زاب ال�صيا�صية 
ومنظم��ات املجتم��ع املدين لالحت�ص��اد �صباح الثنني 
املقبل يف م�ص��رة كرى بالعا�صم��ة �صنعاء للتنديد 
بت�صعيد العدوان حل�صاره على اليمن واإغالق كافة 

املنافذ للبالد.
واأك��د املجل���س ال�صيا�صي الأعل��ى يف الدعوة على 
اأهمي��ة امل�صارك��ة الوا�صعة يف هذه امل�ص��رة للتنديد 
حتال��ف  يرتكب��ه  وم��ا  املناف��ذ  واإغ��الق  باحل�ص��ار 

الع��دوان ال�صعودي من جمازر مروعة بحق ال�صعب 
اليمني

ودعا املجل���س املجتمع الدويل لتحم��ل امل�صوؤولية 
وك��ذا التاأكي��د عل��ى وح��دة ال�ص��ف وق��وة اجلبهة 

الداخلية.
اإل��ى ذل��ك اأه��اب رئي���س اللجن��ة الثوري��ة العليا 
حمم��د عل��ي احلوث��ي بجماه��ر ال�صع��ب باخلروج 
الكبر وامل�صرف يف التظاهرة التي دعا اإليها املجل�س 
ال�صيا�ص��ي الأعل��ى، للتاأكي��د عل��ى رف���س ا�صتم��رار 

الع��دوان واإجرام��ه بح��ق ال�صعب اليمن��ي وت�صديد 
ح�صاره الري والبحري واجلوي.

ودع��ا رئي���س اللجن��ة الثوري��ة العلي��ا العامل��ني 
يف املناف��ذ واملوان��ئ واملط��ارات واملوؤ�ص�ص��ات ذات 

العالقة اإلى تنفيذ وقفات احتجاجية ل
كما دع��ا املنظم��ات الدولي��ة املتواج��دة يف اليمن 
والعاملني فيها اإلى جترمي واإدانة ا�صتمرار العدوان 
وت�صدي��د احل�ص��ار اللذي��ن �صيفاقمان م��ن الأو�صاع 

الإن�صانية ال�صعبة املفرو�صة على ال�صعب اليمني.

املجلس السياسي األعلى يدعو لتظاهرات تندد بتصعيد
العدوان وحصاره والثورية العليا ُتهيب باملشاركة الفاعلة 
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�صرب��ه �صاروخي��ه حمكم��ه ت�صته��دف مط��اري دب��ي 
وابوظب��ي �صتهز العر�س ال�صيا�صي والقت�صادي العاملي 
بقّوه ملا لهاتني املدينتني من مكانة عاملية هاّمة و�صتحدث 
بالوق��ت املنا�صب كم��ا حتدث ال�صيد القائ��د ..نقطة على 
ل�صط��ر.. فاحلرب مل تعد لها قواع��د ت�صبطها بل �صواعد 
و�صواري��خ تزيدها �صعرا ولدينا املزي��د ..اذا مل يبقى 
�ص��وى ع��داد الزم��ن نق��ف امامه حت��ى تتوق��ف عقارب 
ال�صاعة على �صاعة ال�صفر ل�صربة اجلحيم ال�صاروخي. 
عموم��ا.. قال المام علي بن اب��ي طالب )عليه ال�صالم(: 
“قل��وب الرعي��ة خزائ��ن راعيه��ا فما اأودعه��ا من عدل 
اأو ج��ور وج��ده فيها”، ما قال��ه اأبو احل�ص��ن واحل�صني 
عليهما ال�ص��الم حقيقة دامغه ومنطق م�صع بو�صوحه ل 
يختل��ف عليهما اثنان ، وهو ما ينطبق متاما على الواقع 
اليمن��ي الذي نعي�س اليوم ال�صعب ه��و الرعية والراعي 
ه��و ال�صيد القائد عب��د امللك احلوثي حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وم��ا اأودع��ه يف قلوبنا م��ن مناقب اخل��ر والنت�صارات 
والجن��ازات ال��ذي ا�صتط��اع اأن يره��ن للع��امل اأجمع 
علو مكانت��ه و�صجاعته وفطنته وحكمت��ه وتفرده بدهاء 

�صيا�ص��ي وع�صك��ري وا�صرتاتيج��ي متكن م��ن خالله من 
اإنق��اذ اليمن وحتقيق له النت�ص��ارات يف مرحلة و�صفها 
الأعداء باأنها نهاية اليمن وخاب و�صفهم بل هي نهايتهم 

وبداية اليمن القّوي...
نعود قليال.. من منطلق بداية املرحلة اجلديدة حيث 
ك�ص��ف �صماحة قائد الث��ورة يف منت�صف �صهر9 من العام 
اجلاري"2017م " يف خطابه ال�صهر. حيث قال" متكنت 
القوة ال�صاروخية من القيام بتجربة مهمه وهي الق�صف 
ب�ص��اروخ ي�صل مداه الى منطقة ابوظبي وكانت جتربه 
ناجح��ة والعمل جاري على قدم و�ص��اق ان �صاء اهلل بان 
ي�صبح هناك امكانيه للقي��ام بعمليات ق�صف �صاروخيه 
هادف��ه ومرك��زه بالإم��ارات . وانا اوج��ه ن�صحي للدول 
وال�ص��ركات الت��ي لديه��ا ا�صتثم��ارات بالإم��ارات ان ل 
تنظ��ر لالإمارات كبل��د امن هذا البلد م��ن اليوم و�صاعدا 
حت��ت امكانية ال�صته��داف ال�صاروخي" هذا ما نطق به 
�صاحب الوع��د ال�صادق "ال�صيد القائ��د" وحدده ور�صم 
مع��امل مرحلته القادمة وهك��ذا كان ب��دًء بالريا�س التي 
تعر�ص��ت لق�ص��ف �صاروخي مركز وه��ادف كما و�صفها 

ال�صيد القائد قب��ل حدوثها والذي جعل العامل يقف على 
ق��دم واح��ده م�صتنك��را ومن��ددا و�صيكون هن��اك ق�صف 
�صاروخي مركز وهادف ي�صتهدف دبي ابوظبي كما �صرح 
ذلك �صماحة قائد الث��ورة. ولكن �صتكون فتاكه وحا�صمه 
تن��زع جل��د الم��ارات م��ن حلمه��ا... اذن ا�صرتاتيجي��ة 
قل��ب املنطقة راأ�صا عل��ى عقب ل مفر من��ه... ول�صك ان 
ال�صرتاتيجي��ة ال�صوبري��ه البالي�صتي��ه ل��ن تنحرف عن 
ال�صواب��ط الأخالقي��ة والإن�صانية اب��دا اي لن ت�صتهدف 
املدنيني رغم �صهولة تدم��ر مدينة �صعودية او خليجية 
ولكنه��ا لي�صت غاية مينية، بل ان ال�صربات ال�صاروخية 
بعيدة املدة هي اي�صال ر�صالة بعابره للقارات عن قدرة 
اليم��ن الع�صكرية اليوم ويف مرحلته��ا الولى ان تفر�س 
ال�س��روط اليمني��ة وت�سح��ق اي خمطط��ات ا�ستعماريه 
اجراميه �صد الوطن وال�صعب، وو�صلت لالأعداء باللغة 
العربي��ة الف�صح��ى وهي ا�صم��ى غاية واو�ص��ح ر�صالة 
وخ�صو�ص��ا من �صرب��ة بركان ات�س ت��و للريا�س ، الذي 
ترج��م انه من ال�صه��ل ان مي�صح اليمن ح��ي او اثنني او 
ثالث��ة من مدينة الريا�س او دب��ي او ابوظبي او املنامة 

فاليحت��اج المر الى حتديد ه��دف بل حتديد 
مدينة فقط واينما و�صل ال�صاروخ وباي حّي 
باملدين��ة فقد حقق هدفه، ولكن دين اهل اليمن 

ه��و دين حممد “�س” يحّرم ذل��ك .. عك�س دين 
ال �صع��ود الذي احّل كل �ص��يء حّرمه اهلل.. نود 

ال�ص��اره ملفخرة اليمن الي��وم ال وهو الت�صنيع 
احلرب��ي للق��وة ال�صاروخي��ه حي��ث ان الق��وة 
ال�صاروخيه ا�صتطاعت باجن��ازات مبهره للغايه 

ع��ر اخلراء والفني��ني واملهند�صني وال�صناعيني 
وامليكانيكي��ني املنت�صبني له��ا كموؤ�ص�صة دفاعيه 
ميني��ه ان ين�صئ��وا بنية حتتي��ة �صناعيه بزمن 
قيا�ص��ي وبزمن احلرب واخ�صعوا كل مامتتلكه 
القوة ال�صاروخيه من معدات واليات وخردة 
ومنظوم��ات قدمي��ة خارجة ع��ن اخلدمة وكل 
�ص��يء م��ن امل��وارد التي عف��ا عليه��ا الزمن يف 
م�صتودعات القوة ال�صاروخية والتي لاهمية 

لها ال��ى توظيفه��ا وت�صخره��ا وحتويله��ا الى 
موارد حّيه كانت ه��ي موارد التحديث والتطوير 

والتاأهي��ل من خالل حتوي��ل اخلردة ال�ص��داأه الى مواد 
تدخل يف �صناع��ة ال�صواريخ املحلي��ة املتطورة ا�صافة 
ال��ى توظي��ف كل �صيء اأمك��ن ووجد يف �صبي��ل الت�صنيع 
والنت��اج والبت��كار احلرب��ي مبعنى 
حول��وا البيئه امليته ال��ى بيئه حّيه 
ونقلوا الق��وة ال�صاروخية من قوة 
خ��ارج اخلدم��ة ال��ى ق��وة دفاعيه 
اف��دح  الغ��زاة  كب��دت  تدمري��ه 
الق��وة  موازي��ن  وقلب��ت  اخل�صائ��ر 
ور�صم��ت خارط��ة ع�صكري��ة جدي��ده 
وا�صبحت قوة ردعيه يح�صب لها الف 
ح�صاب وباعرتاف العداء وخ�صو�صا 
انه��ا  اعلن��ت  ال�صاروخي��ه  الق��وة  ان 
امتلكت تقنية متطورة لتزويد ال�صواريخ 
البالي�صتي��ه بها لتكون �صواريخ متخفّيه 
عن رادارات الغ��زاه وهذا اجناز دفاعي 
كب��ر ولي�صته��ان ب��ه اب��دا ب��ل قف��زه يف 
كب��ره يف �صناع��ة ال�صواري��خ املتطوره 
ومل يح��دث هذا ال نتيج��ة التحرك اجلاد 
والعمل اجلبار ال��ذي قهر امل�صتحيل وهزم 
الع��داء وحمى الوطن وداف��ع عن كرامة 
ال�صعب الى اللحظ��ه ومابعد ذلك ان �صاء 

اهلل

من ميادين اجلهاد / أحمد عايض أحمد
ان العملي��ات البحري��ة اليمنية �صد ال�صفن احلربي��ة التابعة الغزاة 
اقت�ص��رت عل��ى ا�صتهدافه��ا قبالة �صواح��ل اليمن فقط لإي�ص��ال ر�صاله 
وا�صح��ه للع��امل اأنن��ا ل نعر���س املالح��ة العاملي��ة للخطر ب��ل حتالف 
الع��دوان جعل من البحر _الأحمر مناط��ق عمليات لق�صف اليمن وقتل 
وح�ص��ار �صعبه .ر�صميا وعلى ل�صان الناط��ق الر�صمي لن�صار اهلل هذه 
ال�صتثنائي��ة األغته��ا احلاج��ه الع�صكري��ة الق�صوى .ك�ص��ف الت�صنيع 
احلربي اليمني ع��ن منظومة �صواريخ بحريه متطورة م�صادة لل�صفن 
احلربي��ة من ط��راز املن��دب1 �صنع��ت حمليا وباأي��دي وطني��ه والتي 
�صتغ��ر امل�صهد الع�صكري عل��ى امل�صتوى ال��دويل وخ�صو�صا اأن اليمن 
قرر ا�صتخدام البحر الأحمر م�صرح حرب اإذا اقت�صت احلاجه الق�صوى 
وه��ذا حق ع�صكري م�صروع لليمن تكفله كل القوانني والعراف للدفاع 

عن �صيادته وكرامة �صعبه..
املتعارف علي��ه عامليا ان الهيمنة الع�صكري��ة البحرية املطلقة تكون 

م��ن 

ال�صط��ول  ن�صي��ب 
البح��ري احلرب��ي الكرث تط��ورًا ولي�س الك��رث عددا من حي��ث القطع 
البحري��ة الثقيلة متعددة امله��ام وخ�صو�صا يف البح��ار املفتوحة .لكن 
هن��اك هيمنة اخرى يف البحار املغلق��ة او الوا�صلة بني املحيطات وهي 
خمتلف��ة متام��ا لأنه��ا هيمن��ه تعتمد عل��ى اخل��رة والكف��اءة والقدرة 
العملياتي��ة الحرتافي��ة وال�صلحة النوعية خلو���س املعارك متعددة 
ال�صق��ف وخمتلف��ة اله��داف، لن البح��ار �صغ��رة امل�صاح��ة ع��دوة 
ل��دودة لالأ�صاطي��ل البحرية العمالق��ة كالأ�صطول المريك��ي والرو�صي 
والريط��اين وال�صين��ي والفرن�ص��ي وغ��ره ف��اذا خا�ص��ت معرك��ة مع 
خ�صم ع�صكري ميتلك ق��درات ع�صكرية هجومية ودفاعية قاتلة لل�صفن 
واملدمرات والفرقاطات وحامالت الطائرات املتمركزة يف تلك امل�صاحة 
اجلغرافية البحرية ال�صغ��رة كالبحر الحمر حتما �صتتغر املوازين 
واملع��ادلت وينقل��ب احل�ص��ور العمليات��ي راأ�ص��ا عل��ى عق��ب بف�صل 
ال�صلح��ة املنا�صب��ة وه��ذا ما �صنعة رج��ال القوة البحري��ة اليمنية يف 

م�صرح البحر الحمر....
مل يك��ن اليم��ن يتمتع باي ح��ق �صي��ادي ع�صكري حقيق��ي يف البحر 

الحم��ر او غره بل كانت البح��ار اليمنية م�صيطر عليها من ال�صاطيل 
الغربية لغياب القرار والقّوة، اليوم هذا المر انتهى بال رجعه. حيث 
طرح �صماحة قائد الثورة ال�صيد القائد عبد امللك احلوثي حفظه اهلل 
ون�ص��ره قبل ا�صه��ر معادلة بحرية جدي��ده و قاتلة للغزاة ن�صت 
عل��ى ان احلق ال�صي��ادي اليمني عاد و�صتكتم��ل عودته وبالقوة 
الع�صكري��ة اليمنية وان الت�صعيد الع�صك��ر الغازي �صيقابله ردع 
مين��ي �صاح��ق ل يتوقعه احد اجلميع يعل��م ان اليمن بلد فقر ول 
ميتل��ك ا�صط��ول بح��ري �صواء قب��ل الع��دوان او بعد الع��دوان مما ل 
يدع��و لل�ص��ك ان ال�صاطيل البحري��ة الغازية ت�صرح ومت��رح يف املياه 
القليمي��ة اليمني��ة بكل حري��ة، لك��ن العوام��ل الع�صكري��ة اليمنية يف 
م�ص��رح املعركة البحرية ت�صب يف �صالح اليم��ن �صواء عامل امل�صاحة 
اجلغرافي��ة ال�صغ��رة للبحر الحم��ر او عامل الق��درات ال�صاروخية 
اليمني��ة املنا�صبة لهذه امل�صاحة لذك طرح �صماحة قائد الثورة معادلة 
ع�صكري��ة جديدة منا�صبة مل�صرح املعركة البحرية بكل واقعية وقابلة 
للتنفي��ذ باي وق��ت. والبح��ر الحمر موعدنا خل��ط نتائ��ج الن�صر.... 
امل�صاأل��ة ب�صيط��ة يف م�صم��ون املعادلة اجلدي��دة ولكن ه��ذه الب�صاطة 
�صنع��ت التحول واوجدت املتغرات احلا�صمة و خلقت ردع ع�صكري 
مين��ي مرع��ب لالأ�صطول البحري الغ��ازي والدليل على ذل��ك ان القوة 
البحري��ة اليمني��ة ا�صتطاع��ت تدمر واعط��اب عدة �صف��ن وفرقاطات 
ومدمرات وبوارج وزوارق حربيه للغزاة مما جعل ال�صطول احلربي 
التاب��ع لتحال��ف الغزاة م�صل��ول عملياتي��ا وخارج ح�صاب��ات التوازن 
والتاأث��ر وال�صيط��رة. حي��ث حت��دث �صماحة قائ��د الث��ورة اي�صا عن 
معادلة جديدة تن�س على ان غزو احلديدة �صيقابله ا�صتهداف ال�صفن 
النفطي��ة والتجارية الغازية وخ�صو�ص��ا ال�صعودية والإماراتية، مما 

جع��ل الغ��زاة يتعامل��ون مع ه��ذه املعادلة ب��كل جدية 
نظ��را لواقعيتها العملياتية الناجح��ة وات�صحت ب�صكل 
غ��ر متوق��ع ردود فعل اقليمي��ه ودولي��ة ت�صيطر عليها 
حالة القلق واخلوف من هذا التحول الع�صكري اليمني 
اجلريء واخلطر الذي ا�صار الى ان العدوان �صنع من 
اليم��ن بلدا يتحول ع�صكريا الى الف�صل والقوى عك�س 
اع��داءه املنهارين واملفل�صني متاما – �صحيح ان ال�صيد 
القائد حدد بال�صم ال�صفن ال�صعودية والإماراتية ولكن 
ه��ذا التحديد هو �صم��ويل كون ال�صعودي��ة ثم الم��ارات راأ�س احلربة 
العدواني��ة للغزاة ولكن ل يعني ان ال�صف��ن املعادية الخرى وغرها 

لن تكون عر�صه لال�صتهداف الع�صكري ان هاجمت اليمن.
بطبيعة احلال، التطور الت�صليحي اليمني الذاتي ركز على ال�صلحة 
الدفاعي��ة والهجومي��ة النوعي��ة والقاتلة لالأ�صطول الغ��ازي كمنظومة 
�صواري��خ املن��دب1 البحري��ة املتط��ورة مم��ا يلغي احلاج��ة الى قطع 
بحري��ة ب��ل انها ق��درات ع�صكرية بديل��ة ومدمره للقط��ع البحرية ذات 
فعالية وتاأثر ا�صد واقوى كونه��ا قدرات �صاروخيه هجوميه منا�صبة 
يف امل�ص��رح املنا�ص��ب لها امللفت اي�ص��ا ان منظوم��ة �صواريخ املندب1 
ومنظوم��ات اخرى قي��د التطوير والت�صنيع ت�صتطي��ع ان ت�صتهدف اي 
قط��ع بحري��ة باي بقع��ة بحرية يف البح��ر الحمر بدء م��ن م�صيق باب 
املن��دب و�ص��ول ال��ى املوان��ئ ال�صعودية الغربي��ة املطلة عل��ى البحر 
الحم��ر وهذا يعد اجن��از تاريخي ي�صع اليمن �صي��د البحر الحمر بال 
منازع وخ�صو�صا ان العقيدة الع�صكرية اليمنية احلديثة ترتجم مدى 
ال�ص��رار والع��زم والرادة يف خو�س اي معركة بحرية بدون تردد او 
تراجع وهذه نقطة هامة يف خلق الردع والهيمنة – ا�صافة الى تدريب 
وح��دات ع�صكري��ة بحري��ة خا�ص��ة حمرتفة وق��ادرة على تنفي��ذ مهام 

ع�صكرية خطرة بن�صبة جناح %100 .
اذن نح��ن الي��وم كيمنيني نعي�س حالة جديدة م��ن النت�صار ب�صقيها 
املعنوي واملادي وهذا ما يجعلنا يف خانة املنت�صرين باأدوات م�صيطرة 
ومهيمنة على م�صرح احلرب البحري والري وال�صرتاتيجي. والقادم 

اعظم.

»السوبر بركان« يفرض »معادلة اجلحيں« على دبي و أبوظبي .. ولدينا املزيد

البحر األحمر ميدان مفتوح لصواريخنا.. مالحة عاملية سُتقفل ..
 وسفن حربية وناقالت نفط سُتغرق في الظروف القاهرة .. أهداف باملثل وحق ميني مشروع..

ه��ي الوحيدة التي �صّي��دت موؤ�ص�صه ع�صكري��ه قويه ومتما�صكه 
ورائ��ده بزمن قيا�صي ، واثبتت الدفاع عن �صيادة الوطن وكرامة 
ال�صع��ب �صّد التحالف القليمي الدويل املجرم ، حيث اإن من�صبيها 
قاده وحماربني هم حجر الأ�صا�س الذى ترتكز عليه الدولة اليمنية 
القوية للحفاظ على اأمنها وم�صاحلها و�صالمة �صعبها .لذلك يبادر 
بالذهن كيف ا�صبح ان�صار اهلل مدر�صة ع�صكريه قتالية يتعّلم منها 

القا�صي والداين فنون احلرب وا�صاليبها وتكتيكاتها ومعارفها؟
تع��د مدر�ص��ة ال�صي��د القائ��د عب��د املل��ك احلوث��ي حفظ��ه اهلل 
ون�صره الع�صكرية .مدر�ص��ه ع�صكريه متفوقه على كافة املدار�س 
الع�صكرية وق��د اثبتها امليدان الع�صكري طيلة عامني حيث واجه 
منت�سبي املدر�سة الع�سكري��ة كافة اجلنود وال�سباط املتخرجني 
م��ن املدار���س الع�صكري��ة الأمريكي��ة والريطاني��ة والفرن�صي��ة 
والعربي��ة كاجليو���س اخلليجي��ة الغازي��ة وبالك ووت��ر وداع�س 
والقاع��دة وجميعه��م �صرب��وا املع��ارف والتدريب��ات والعل��وم 

الع�صكرية الغربية...
اذن مدر�ص��ة القائ��د الع�صكري��ة .ه��ي مدر�ص��ه ع�صكريه مينيه 
متمي��زة وبج��داره ف��راءة اخ��رتاع ان�ص��ار اهلل ملدر�ص��ة قتالية 
جدي��دة ناجح��ة الأ�صلوب والتكتي��ك والفن الع�صك��ري جاء على 
ل�ص��ان من يّتخذهم الع��امل مرجعاً لإعداد اجليو���س. حيث ك�صف 

ال�صح��ف ال�صهيوني��ة واخلليجي��ة والغربية �صحيف��ة يديعوت 
احرون��وت ال�صهيوني��ة نقل ع��ن م�صوؤولني ع�صكري��ني اأمركيني 
ال�صع��ودي  اجلي���س  ن�صح��ت  املّتح��دة  الولي��ات  ان  قوله��م 
والمارات��ي الى درا�صة واعتم��اد اأ�صاليب وتكتي��كات ان�صار اهلل 
الع�صكري��ة اّلذي��ن اأثبتوا جناحهم الع�صك��ري الكبر �صّد حتالف 
الغ��زاة ولكي تكون ال�صعودية ودول اخلليج قادرة على مواجهة 
ايران. عليها درا�صة حالة ان�صار اهلل الع�صكرية وتطبيقها يف كافة 

مدار�صها الع�صكرية....اذن
ل �ص��ك يف اأن فنون القتال ت�صّكل الكلمة الف�صل يف اأي ميدان. 
فامت��الك الق��درات ال�صاروخية واأح��دث التقني��ات الع�صكرية 
يبق��ى ب��ال معن��ى اإن مل يق��رتن بعق��ل ع�صك��ري مدب��ر يبت��دع 
تكتي��كات قتالي��ة، يعرف كي��ف ي�صتخدمها ويوجهه��ا يف �صاحة 
املعرك��ة. واملطلع على تاريخ احل��روب، يعلم اأّن هناك نوعني 
من املدار���س القتالية: املدر�صة الكال�صيكي��ة التقليدية القائمة 
عل��ى الن��ار واجلبه��ات، وح��رب الع�صاب��ات. اإل اأّن وح��دات 
ان�ص��ار اهلل الع�صكري��ة اخلا�ص��ة اأوج��دت مدر�ص��ة ثالث��ة هي 
الأولى م��ن نوعها، جمعت فيها بني املدر�صتني، فتحقق الن�صر 
التاريخ��ي �ص��د اكر حتال��ف ع�صكري ع��دواين اقليمي وعاملي 
... تدريبات ع�صكري��ه ع�صريه .عقيده ع�صكريه قراآنيه وطنيه 

بحت��ه. روحيه قتاليه وطني��ه جهاديه عالي��ة و�صامّيه .تثقيف 
ع�صك��ري منبق من كتاب اهلل ..مع��ارف ع�صكريه حديثه .فنون 
قتالي��ه وتكتيكات غ��ر معهوده.....ان�سب��اط والتزام وحترك 
وم�صوؤولي��ة ووعي وخ��رات ومكت�صبات من ميادين اجلهاد يف 
�ص��ور اميانيه وطنيه مينيه زاهي��ة تركها املقاتلني الآباء على 
مدى التاريخ علنا نقتفي اأثرهم وقد �صورها لنا ا�صود الو�صف 
والبالغ��ة م��ن �صعراء اليمن �ص��ورًا يف غاي��ة الروعة واجلمال 
تغنينا وكنا نح�صبها يف مائل زماننا هذا باأنها جمرد �صعر عذب 
فيه من خيالهم الكثر وهم يحدثوننا عن الأبطال الذين نا�صلوا 
م��ن اأجل اأن يظل اليمن وطن��اً عزيزا كرميا حرًا �صاخماً �صموخ 
اأهله وعزتهم وقد واجه��وا وب�صدوٍر عارية واباًل من ر�صا�ِس 
الأع��داء. .�صه��د الأع��داء قبل الأ�صدق��اء بب�صال��ة وت�صحيات 
اجلن��دي اليمني ال��ذى كان حا�صرًا وم�ص��اركاً يف كل احلروب 
الت��ي جرت خ��ارج اأر�صه ف��ى املحيطني العامل��ي والإقليمي يف 
املا�صي واحلا�صر وما فعله بامل�صتعمر الغازي اإبان دفاعه عن 
اأر�ص��ه وعر�صه وقد كان ن�صاًل وقت��اًل دون عدًة اأو عتاد وقد 
ق��اوم مبا توفر لديه من اأ�صلحة بي�صاء انك�صرت اأمام الأ�صلحة 
احلديث��ة ومل ينك�صر ول ماتت ال��روح الن�صالية فيه ووجدوه 
�صر�ص��اً ل يهاب امل��وت... �صهادة الّتقدير الأه��م ملدر�صة القائد 
القتالي��ة متّثلت يف ما اع��رتف به الغ��زاة واعالمهم وخرائهم 
وحملليه��م الع�صكري��ني م��ن اع��راب واوروبي��ني والكث��رون 
يف املوؤ�ص�ص��ة الع�صكري��ة الأمركي��ة م��ن ان مدر�ص��ة الن�صار 

الع�صكرية هي مدر�صه قتاليه عامليه متميزة.

مدرسة السيد القائد احلربية.. حجر األساس في بناء اليمن القّوي
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منظومة صواريخ من طراز “الصرخة”
�صاروخ “ال�صرخة”، يبلغ مداه 17 كم، ويحمل راأ�صاً وزنه 
15 كغ��م، وطول��ه 2،4 م، ويحمل �صاعق��ا اأماميا، واآخر خلفيا 

ميكن تفجره عن ُبعد.
منظومة �صواريخ “النجم الثاقب” 2-1

تطلق من على من�صات �صواريخ افرادية وثالثية، متحركة 
وثابتة، ويبلغ مدى “النجم الثاقب1” 45 كيلومرت، وهو مزود 
برا���س متفجر يبلغ وزنه 50 كلغ من املواد ال�صديدة النفجار، 

وميكنه احلاق خ�صائر كبرة يف الد�صم والتح�صينات.
ام��ا “النجم الثاق��ب 2” في�صل مداه اإل��ى75  كيلومرت وهو 
مزود برا�س متفجر وزنه 75  كلغ من املواد �صديدة النفجار.

منظومة صواريخ الزلزال 1
منظوم��ة ” �صواري��خ زل��زال ” م��ن انت��اج ق�ص��م الت�صنيع 
احلرب��ي اليمني ، وتعد م��ن املنظوم��ات التكنولوجية  الأكرث 
تط��ورا فائقة الدق��ة والت�صويب وذات ق��درات هائلة يف تدمر 

اأهداف العدو ومب�صاحات كبرة.
ومتتلك هذه املنظومة ال�صاروخية قوة تدمرية هائلة على 
م�صتوى الأهداف قريبة املدى، ولديها ح�صا�صية عالية ومتتاز 
ب�صرع��ة النفجار مبجرد مالم�صتها اله��دف ، وتطلق املنظومة 
من من�صة اإفرادية ثالثية الفوهات، وتتحكم فيه قاعدة اإطالق 
تعمل اإلكرتونياً ، كما تتميز هذه املنظومة بقدرتها على اإ�صابة 
الأهداف بدقة عالية على مدى 3 كليومرتات حيث حتمل راأ�صا 

متفجرا زنته اأكر من منظومات ال�صواريخ ال�صابقة.

منظومة صواريخ الزلزال 2:
منظومة �صواريخ زلزال-اجليل الثاين، ويتميز بخ�صائ�س 
جدي��دة، م��ن حيث القوة والدق��ة يف اإ�صابة اله��دف، اإذ حتمل 
م��واد �صدي��دة النفج��ار، وتتمي��ز بالدق��ة العالي��ة يف اإ�صاب��ة 
الأه��داف املر�صودة.. ويبلغ ط��ول ال�صاروخ مرتين ون�صف، 
ووزن��ه 350 كل��غ، فيم��ا يبلغ ط��ول الراأ�س احلرب��ي 90 �صم، 

ووزن الراأ�س 140 كلغ ، كما يبلغ مداها 15 كيلومرتًا.

 منظومة صواريخ الزلزال 3:
يعتر اجليل الثالث من �صاروخ زلزال، وهو من عيار 650 
مليم��رت وي�ص��ل مداه اإل��ى 65 كيلوم��رتا، ويبل��غ وزن الراأ�س 
املتفج��ر ن�صف طن من امل��واد املتفجرة، طول��ه 6 امتار وعدد 

�صظاياه يبلغ 10000 �صظية.

منظومة صواريخ  قاهر إم
يبل��غ م��داه 400 كيل��و ويحم��ل راأ���س حرب��ي ي��زن 350 
كيلوغ��رام يتمي��ز ع��ن غ��ره م��ن ال�صواري��خ بدق��ة ال�صابة 
العالي��ة حي��ث ت�صل دق��ة ال�صابة من 5 اإل��ى 10 ع�صره امتار 

وقد مت عمل جتارب عديدة حتى و�صل لهذا امل�صتوى.

منظومة صواريخ  قاهر1
و �ص��اروخ قاهر1  هو �صاروخ معدل ع��ن �صواريخ �صام2 
الرو�صي��ة، وقد جرى تطويره لي�صب��ح �صاروخ ار�س-ار�س. 
ومبوج��ب التطوي��ر اأ�صب��ح ال�ص��اروخ بالي�صتي��ا يعم��ل على 
مرحلت��ني بالوقود ال�صائل وال�صل��ب حيث يبلغ طوله 11 مرتا 
وي��زن 2 طن فيما ي�صل مداه بعد التعدي��ل اإلى 500 كيلومرتا 
كم��ا يزن راأ���س ال�صاروخ 200 كيلوغ��رام ويحمل نحو 8000 

�صظية.
منظومة صواريخ صمود

منظوم��ة �صواريخ جديدة دخل��ت اإلى نطاق اخلدمة حتمل 
ا�صم “ال�صم��ود”، وهي �صواريخ غ��ر بالي�صتية وتبلغ مداها 
38 كلم.. ويبلغ طول �ص��اروخ “�صمود” اأربعة اأمتار وقطره 
555 مل��م، ووزن الراأ���س احلرب��ي 300 كيل��و ج��رام والوزن 
الكل��ي لل�صاروخ ط��ن، كما يبلغ مدى ال�ص��اروخ 38 كيلو مرت 

وعدد ال�صظايا ع�صرة اآلف �صظية.

منظومة صواريخ  “بركان 1”
ب��ركان-1″ �ص��اروخ بالي�صت��ي نوع �صكود ج��رى حتديثه 
وتعديل��ه لزي��ادة مداه اإلى اأبع��د من 800 كيلو م��رت، وبراأ�س 

حرب��ي م�صم��م لق�ص��ف القواعد الع�صكري��ة ال�صخم��ة، اأي اأن 
ال�صاروخ ي�صل اإلى م�صارف العا�صمة ال�صعودية الريا�س.

ويحم��ل ال�ص��اروخ راأ�ص��اً حربي��اً ي��زن ن�ص��ف ط��ن بقدرة 
تدمرية �صديدة النفج��ار، ويبلغ طول ال�صاروخ 12،5 مرت، 

وقطر 88 �صم، ويزن 8 طن.

منظومة صواريخ  بركان 2
�ص��اروخ ب��ركان 2 �صاروخ بالي�صتي بعي��د املدى مطور من 

�صاروخ بركان 1 املطور بدوره من �صاروخ �صكود.
منظومات بحرية

منظومة صواريخ املندب:
تع��د ه��ذه املنظومة م��ن ابرز الجن��ازات الت��ي ا�صتطاعت 
اخل��رات املحلي��ة اليمنية م��ن �صناعتها، حيث متت��از بدقتها 
العالي��ة يف اإ�صاب��ة الهدف وم��زودة بتقنية ل��ن ت�صتطيع �صفن 

العدو الع�صكرية من فك �صفراتها.

وع��ّر رئي���س املجل���س ال�صيا�صي العل��ى اليمن��ي ، �صالح 
ال�صام��د عن “�صعادته به��ذا الإجناز الكبر وال��ذي �صي�صيف 
نقل��ة نوعية يف معادلة املعركة م��ع العدو وقوة رادعة �صتغر 
موازين املواجه��ة”، موؤكدًا اإن “اأموال اخلليجية التي بعرثت 
ل�ص��راء ال��ولءات والني��ل م��ن اأح��رار اليمن والع��امل �صتعود 

عليهم حديدًا ونارًا”.
اذًا، ال�صعب اليمني �صعب مقاوم و�صجاع وهو يدفع �صريبة 
عدم الر�صوخ لل�صعودي��ة و�صيا�صتها يف املنطقة، ويجب علينا 
ان نرف��ع القبعة له ملا حققه من اجنازات ع�صكرية نوعية رغم 
احل�صار املطبق من حتالف ال�صعودية خالل �صنوات العدوان 
الربع��ة املا�صية، وميكن التاأكيد ان املعلن من قدرات اجلي�س 
اليمني واللجان ال�صعبي��ة ال�صاروخية، هو جزء �صغر حتى 
ال�صاع��ة، فهناك الكثر من ال�صواريخ غر املعروفة على وجه 
اليق��ني حت��ى الآن، والت��ي ل ي�صتطيع اأحد اأن يج��زم طبيعتها 

ومداها وقدرتها التدمرية.

األبعاد االستراتيجية للرسالة 
الصاروخية اليمنية على الرياض
شـــــــارل أبي نـــــــــادر - عمــــــــــــــــيد متقاعـــــــــــد   

لي�س��ت امل��رة الأول��ى الت��ي ُت�سته��دف مواق��ع ونق��اط ع�سكري��ة داخ��ل العمق 
ال�صع��ودي ب�صواري��خ بالي�صتية مينية، فق��د �صهدنا خالل ح��رب التحالف بقيادة 
اململك��ة العربية ال�صعودية على اليمن العديد م��ن تلك ال�صتهدافات، والتي كانت 
لفت��ة يف الدقة ويف املدى ويف اختيار اهداف حيوية وا�صرتاتيجية، ولكن قد يكون 
لل�ص��اروخ الخ��ر ن��وع )ب��ركان 2h( وال��ذي ا�صاب بنج��اح قاع��دة امللك خالد 
اجلوية يف الريا�س - وقعا اآخرا وتاأثرا خمتلفا، نظرا لالأبعاد ال�صرتاتيجية التي 

يحملها، والتي رمبا توؤ�ص�س لنقطة مف�صلية يف تلك احلرب الظاملة.

في الشكل
- لق��د كان ا�صتهدافا ناجحا بكل معنى الكلمة، حي��ث جتاوزت م�صافة الطالق 
800 كل��م، و ق��د جتاوز العديد من املنظومات ال�صاروخي��ة امل�صادة لل�صواريخ، 
والت��ي م��ن املفرت���س انه��ا منت�ص��رة انطالقا م��ن احل��دود ال�صعودي��ة اجلنوبية 
م��ع اليمن وامتدادا اإل��ى العمق ال�صعودي، كم��ا انه ا�صاب هدف��ه بدقة متناهية، 
بالرغ��م م��ن التح�صر املفرت�س ملواجه��ة هذا النوع م��ن ال�صواريخ، حيث يوجد 
دائما تهديٌد علني مفتوح من القوة ال�صاروخية اليمنية با�صتهداف مواقع حيوية 
وا�صرتاتيجي��ة �صعودي��ة.. - لق��د فر�س ه��ذا ال�صته��داف الناجح ت�ص��اوؤل حول 
م��دى فعالية املنظومات ال�صاروخية التي ت�صرتيه��ا اململكة من الوليات املتحدة 
المركي��ة، وه��ل ان ف�ص��ل ه��ذه املنظوم��ات يف اعرتا���س ال�صواري��خ مهم��ا كان 
م�صدره��ا، هو ب�صبب جهل وع��دم كفاءة طاقمها من الع�صكريني ال�صعوديني وعدم 
خرته��م الكافية لذلك، اما ال�صبب هو ان هذه املنظومات قد �ُصلمت ا�صا�صا لوحدة 
الدف��اع ال�صاروخ��ي ال�صعودية وهي غر كامل��ة فنيا وتقنيا لأ�صب��اب مق�صودة، 
والتي قد تكون بطلب �صابق ا�صرائيلي – رمبا اليوم هو غر مطلوب بعد التقارب 
الوا�صح مع اململكة – او التي قد تكون عن ق�صد امركي خللق الفر�صة املنا�صبة 
لت�صع��ر احلرب بني اليمن وال�صعودية، المر ال��ذي يخدم ا�صرتاتيجية الوليات 
املتح��دة البعي��دة، يف الرمتاء ال�صع��ودي اكرث بح�صنه��ا، و يف متابعة رفد �صوق 

ال�صالح والقت�صاد المركي مببالغ �صخمة ب�صكل منتظم؟

في التوقيت
- لق��د ح�صل ال�صتهداف ال�صاروخي للريا�س يف ظ��ل حرب م�صعورة ديبلوما�صيا 
و�صيا�صي��ا، ت�صرتك فيها بفعالية وبتن�صي��ق وا�صح ال�صعودية مع ا�صرائيل �صد ايران 
وح��زب اهلل، وج��اء ه��ذا ال�صته��داف ال�صاروخ��ي لعا�صم��ة اململكة ليواك��ب دعاية 
اعالمي��ة �صعودية - ا�صرائيلية م�صرتكة، لترير اته��ام ايران وحزب اهلل بدعم اليمن 
يف مواجه��ة حرب التحال��ف ال�صعودي �صدها، الم��ر الذي اعت��روه )ال�صرائيليون 
وال�صعودي��ون( ممنوع��ا وحُمّرم��ا، وكاأن املطلوب هو ت��رك ال�صعب اليمن��ي املظلوم 
وحي��دا يف ه��ذه املواجهة، لأنه��ا يف نظرهم مواجه��ة م�صروعة تغطيه��ا المم املتحدة 

وموؤ�ص�صاتها املُرتهنة ال�صاكتة عن جرائم احلرب وعن اجلرائم �صد الن�صانية.
- يتواك��ب اي�صا ال�صته��داف ال�صاروخي اليمني الناج��ح للريا�س مع ف�صل كامل 
للملك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة يف كل المكنة الت��ي غّم�صت يديها داخلها ظلم��اً، ف�صوريا 
تتحرر من الرهاب والدولة ال�صورية تتما�صك اكرث واكرث، واجلي�س العربي ال�صوري 
ينت�صر على من دعمتهم دائما اململكة، والعراق يتحرر اي�صا وهو على الطريق لإكمال 
تدم��ر التنظيم الرهابي الذي منا وانت�صر بعنايتها، واليمن �صامد يف جبهاته وثابت 

على مواقفه حيث اململكة تتخبط يف م�صتنقعه.
- و من ناحية اخرى، ومع احلركة الغريبة داخل اململكة، حيث البعاد احلقيقية 
للتوقيفات الوا�صعة داخل العائلة احلاكمة غر مفهومة، والتي هي بالطبع ل تنح�صر 
باته��ام املوقوفني بالف�ص��اد فقط، بل الالفت انه��ا تناولت اغلب معار�ص��ي ويل العهد، 
والتي قد ل ميكن ح�صر تداعياتها يف املدى املنظور، جاء ا�صتهداف الريا�س ب�صاروخ 
بالي�صتي ميني لي�صكل انذارا خطرا جديا من اخلارج، ولي�صاف اإلى الت�صرذم والتوتر 

يف هذه اللحظة احلرجة داخليا.
واخ��را ... م��ن الوا�صح انه مل يتب��ق يف جعبة اململكة غر من��اورة الهروب نحو 
المام، وهي يف ذلك تبحث جاهدة عن ال�صرارة التي ت�صعل حربا يف املنطقة، اذ تترع 
ب��ان تق��دم لإ�صرائيل التغطي��ة الكاملة لهذه احل��رب، يف عر�س التموي��ل، او يف تقدمي 
امل��ررات واحلجج، وحي��ث جندها تذهب بعيدا نحو الرمت��اء بح�صنها على خلفية 
طلب احلماية من العدو امل�صرتك، جند انها قد قطعت يف العلن اكرث من ن�صف الطريق 

نحو التطبيع معها، بعد ان كانت قد قطعت يف اخلفاء اغلب تلك الطريق.

منظومات اليمن الصاروخية.. 
من »الصرخة« إلى »املندب«حكاية تستمر

مدويًا  ف�شلًا  لتجنبت  �شللمان  بن  �أدركها  لو  �لدول” عبارٌة  تد�ر  وحلده  بامللال  – “لي�لس 
يف �ليملن. فرغلم �حل�شار و�جلوع وتاآملر بع�س �لدول �لعربيلة و�لعاملية، و بغطلاء �مريكي و�ممي مل 
ت�شتطلع �ل�شعوديلة وحتالفها �ملزعوم من �خ�شاع �ليمنيني، �لذيلن يثبتون يومًا بعد يوم �ن �ليمن مل 
وللن يكون لقمة �شائغلة لآل �شعود.. كانت �ل�شعودية تعتقد �أن �لأمور يف �ليمن �شت�شري �إلى �لأمام 
و�شتتحقلق �هد�فهلا باأ�رسع وقت وذلك مبجرد دخول مرتزقتها �إلى �ر��شي �ليمن، �ل �ن �ليمنيني 
��شتطاعلو� وبقدر�تهلم �لب�شيطلة ملن �خ�شلاع �ل�شعوديلة رغلم حيازتهلا لاأ�شلحلة �لمريكية 

�ملتطلورة و�لتي متكنت فقلط من خالها قتل �آلف �لأطفلال و�لن�شاء �لأبرياء وتدملري مئات �ملنازل 
وت�رسيد �آلف �لعائات.. بل، وعلى عك�س �ملتوقع ��شبح �ليمنيون �ليوم ومبنظوماتهم �ل�شاروخية 
�جلويلة و�لبحريلة و�لرية يهلددون �لنظام �ل�شعلودي ب�شكل جدي علر �ل�شو�ريلخ �لبال�شتيه 
�ملحلية �ل�شنع و�لتي مل ت�شتطع مليار�ت �ل�شعودية وبطاريتها �لمريكية من �إيقافها.. و�شن�رسد يف 
�لتقريلر �لتايل �برز �ملنظومات �ل�شاروخية �لرية و�لبحرية �لتي ��شتطاعت ” �لدمغة �ليمنية” 

من �نتاجها رغم حوزتها على منظومات �شاروخية رو�شية وكورية �ل�شنع.

!
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)متكن��ت الق��وة ال�صاروخي��ة م��ن جتري��ب �صواري��خ ت�ص��ل 
اإل��ى مدينة اأبوظبي وكان��ت التجارب ناجح��ة والعمليات جارية 
عل��ى ق��دم و�صاق لتوجي��ه ق�صف مرك��ز نحو اأه��داف داخل دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة ولهذا فاأنا اأدع��و ال�صركات اإلى �صحب 
ا�صتثماراته��ا من دول��ة الإمارات لأنه��ا مل تعد اآمن��ة( هكذا وجه 
عب��د امللك احلوثي حتذي��ره الأخطر منذ �صهور وال��ذي اأعلن فيه 
اأن تنظيم��ه امل�صم��ى باأن�ص��ار اهلل قد جتاوز مرحل��ة ق�صف مدينة 
الريا���س اإل��ى ما بع��د الريا�س والطائ��ف لتهديد دول��ة الإمارات 
العربي��ة املتح��دة الع�صو الفاع��ل جدا يف التحال��ف العربي الذي 

ي�صن عمليات ع�صكرية يف اليمن منذ ثالث �صنوات.
خط��ورة هذا التهدي��د هذه املرة ه��و يف اأن عب��د امللك احلوثي 
يهدد بق�ص��ف بتو�صيع مدى ال�صواريخ التي عن��ده اإلى الإمارات 
العربي��ة املتحدة بل ل��و �صح كالمه ه��ذا فاإن املن�صئ��ات النفطية 
ال�صعودي��ة املوجودة يف املنطق��ة ال�صرقي��ة اأ�صبحت حتت خطر 
حقيق��ي. القت�ص��اد العامل��ي �صيت�ص��رر كث��را ل��و مت ا�صته��داف 
املن�صئ��ات النفطي��ة ال�صعودي��ة اأو مت ا�صته��داف دول��ة الإمارات 

العربية والتي تعتر اليوم اأحد اأهم مراكز التجارة العاملية.
عب��د امللك احلوثي يقرر اأن يلعب نف���س دور ال�صيد كيم جونغ 
اأون رئي���س كوري��ا ال�صمالي��ة الذي يرع��ب جران��ه بال�صواريخ 
مه��دد اأمنهم وا�صتقرارهم وعلى الرغم م��ن اأن �صواريخ احلوثي 
التدمري��ة ل ميك��ن مقارنته��ا  )اإعالمي��ة( حل��د كب��ر وقوته��ا 
بال�صواري��خ املرعبة التي تطلقها كوريا ال�صمالية والتي ي�صتطيع 

بع�صه��ا حم��ل روؤو���س نووي��ة اإل اأنه��ا كذل��ك �صواري��خ مدمرة 
خ�صو�ص��ا اأنها قرن��ت مع حتذير لل�صركات الت��ي ت�صتثمر يف دولة 
الإم��ارات وهذا ما �صيجعل اأثر ال�صواري��خ مدمرا على القت�صاد 

الإماراتي املتاأزم اأ�صال ب�صبب الأزمة مع قطر.
ال��رد الإمارات��ي الذي جاء عل��ى ل�صان الوزير اأن��ور قرقا�س ل 
يرق��ى اإلى م�صتوى التهديدات احلوثية فقد حتدث الوزير قرقا�س 
ع��ن اأن ت�صريح��ات احلوثي ه��ي مبثابة دليل م��ادي يثبت �صحة 
ق��رار خ��ادم احلرم��ني ال�صريفني املل��ك �صلم��ان باإط��الق عا�صفة 
احلزم.. ينبغي على دولة الإمارات التحرك وطلب جل�صة عاجلة 
ملجل���س الأمن وبحث اإدراج ملي�صيا احلوثي على قائمة املنظمات 
الإرهابي��ة واإعالن وق��ف كل عمليات احلوار م��ع الرئي�س اليمني 
املخل��وع عل��ي عبد اهلل �صال��ح حتى يف�س �صراكت��ه متاما مع عبد 
املل��ك احلوثي وينقلب عليه.. الرد الإماراتي البارد ي�صر اإلى اأن 
دول��ة الإمارات لديها معلوم��ات اأن احلوثي يهدد تهديدات فارغة 
واأن ال�صواريخ ال�صرتاتيجية هي حتت �صيطرة �صديقها املخلوع 
عل��ي عب��د اهلل �صال��ح اأو اأن الإم��ارات ل تري��د اإف��زاع وتخوي��ف 
ال�ص��ركات التجاري��ة التي تعمل فيه��ا و�صتحاول عم��ل �صفقة مع 
احلوثي يف اخلفاء لي�صحب احلوثي تهديداته عن الإمارات مقابل 

اأن ت�صمن الإمارات للملي�صيا احلوثية دور يف مين امل�صتقبل.
اأعتق��د اأن احلوث��ي لو كان جادا يف م�صاأل��ة ا�صتهداف الإمارات 
فاإن على دول اأخ��رى اأن تهيئ نف�صها لل�صواريخ احلوثية واأعني 
بالتحدي��د ال�ص��ودان الذي ي�ص��ارك بكثافة يف عا�صف��ة احلزم فمن 
املعل��وم اأن ال�صودان اأق��رب لليمن جغرافيا م��ن الإمارات والأمر 
كذل��ك ينطبق على ارتري��ا وجيبوتي التي يوجد عل��ى اأرا�صيهما 

قواعد ع�صكرية اإماراتية.
احلوث��ي مل يتوق��ف يف تهديداته عل��ى ال�صواريخ فقط بل هدد 
ب�ص��كل �صريح معلنا نيته ا�صته��داف املالحة يف باب املندب اإذا ما 
هاجم��ت قوات ما ي�صميه��ا العدوان ميناء احلدي��دة واأ�صاف اأنه 
ين��وي اإغراق �صفن جتاري��ة �صعودية وهذا ت�صريح وا�صح بنيته 
القيام بعمل اإرهابي �صد اأهداف مدنية على م�صيق مائي يفرت�س 
اأن��ه حممي باأ�صاطي��ل القوى العظم��ى املرابطة عل��ى يف جيبوتي 
)اأمريكا وال�صني وفرن�صا( وبالتايل ينبغي على هذه الدول التنديد 
مبثل هذه الت�صريح��ات واعتبارها اعرتاف واإقرارا بالنية للقيام 

باأعمال من �صاأنها تهديد املالحة العاملية.
اجلزء الثالث من الت�صريح حتدث فيه احلوثي عن ا�صتطاعته 
اإر�صال طائرات م�صرة حممل��ة باأ�صلحة ومن متابعتنا للمنتجات 
الع�صكرية الإيرانية نقول اأنه من امل�صتحيل على التقنية الإيرانية 
حت��ى الي��وم ت�صنيع مثل ه��ذه الطائرات )الدرون��ز( ولكن اإيران 
ت�صتطيع ت�صنيع طائ��رات ا�صتطالع وهذه الطائرات يتم حتميلها 
ب�صحن��ات ب�صيط��ة من املتفج��رات ويت��م تفجره��ا بالتوجيه من 
بع��د وي�صمونها بالطائ��رة النتحارية وهذا النوع م��ن الطائرات 
اخلبيث��ة ا�صتخدم��ه ح��زب اهلل بكثافة يف معرك��ة الق�صر وعره 
ا�صتط��اع من قتل الع�صرات م��ن رجال املعار�ص��ة ال�صورية الذي 

كانوا عاجزين متاما عن مواجهة مثل هذا ال�صالح الفتاك.
ولذل��ك ينبغي على اململكة العربي��ة ال�صعودية احل�صول على 
نظ��ام ت�صوي�س ب�ص��كل عاجل لتعطيل ه��ذه الطائ��رات واإ�صقاطها 
واإل �صيك��ون هن��اك ع�ص��رات ال�صحايا م��ن اجلن��ود ال�صعوديني 
واإخوانه��م م��ن قوات التحال��ف ل �صمح اهلل ورمب��ا ت�صتخدم هذه 
الطائ��رات لالإغتي��ال يف املناطق القريبة من احل��دود اليمنية مثل 
جن��ران وج��ازان ومنطقة ع�صر فمث��ل هذه الطائ��رات ح�صب ما 

ي�صاع ت�صتطيع التحليق حتى 400 كيلو مرت.
املعركة يف اليمن تزداد تعقيدا يوما بعد الآخر ولو مل ت�صتطيع 
ال�صعودي��ة والإم��ارات خل��ع احلوثي من احلك��م اأو نزع �صالحه 
على اأقل تقدير ف�صوف يكون التهديد باقيا ً. مع تهديدات احلوثي 
ينبغي على الإماراتي��ني الرتاجع عن خمططهم يف اإن�صاء دولة يف 
جن��وب اليمن لأنهم اإن فعلوا ذلك فقد منح كيم جونغ اأون اليمني 
الدول��ة الت��ي يحلم به��ا و�صيك��ون م�صرهم م��ع ال�صعودية نف�س 
م�صر اليابان وكوريا اجلنوبية اللتان ظنتا اأن باإمكانهما العي�س 

بجوار الزعيم الكوري ال�صمايل غريب الأطوار.

ُسلم النصر ومعراج الشهادة
 بقلم/ زيد البعوه.

ال�صي��د العالمة ال�صهيد زيد علي م�صلح اديب و�صاعر وعامل وباحث وموؤلف 
ومفكر ونا�صط وجماهد و�صهيد يف �صبيل اهلل..

�صخ�صية ا�صتثنائية �صنعتها تعاليم اهلل وحر�صتها املالئكة وباركت جهودها 
واعماله��ا ي��د غيبية كان مثم��رًا يف كل املوا�ص��م يح�صد اجلميع من��ه الكثر من 
ا�صن��اف الفواك��ه الثقافية والأدبي��ة والديني��ة يف ال�صيف تنهم��ر امطار العلم 
واملعرف��ة من هامته العالية في�صقي جداول قل��وب ال�صباب بالوعي والب�صرة 
ب�صفت��ه مدي��ر مدر�ص��ة الم��ام اله��ادي ) ع ( واح��د اب��رز املعلم��ني يف املراكز 
ال�صيفي��ة لتعلي��م القران الك��رمي والعل��وم الإ�صالمية ويف ال�صت��اء يغطي عظام 
الفق��راء واملعوزي��ن من برد ال�صتاء كمعطف ار�صله حمم��د �صلى اهلل عليه واله 
ي�صم��ى ك�صاء النب��ي ويف اخلريف يت�صاق��ط اخلر من بني جوانب��ه ي�صاعد هذا 
ويوؤن�س وح�صة ذاك ويف الربيع يزهر كب�صتان اقحوان تفوح منه رائحة العبر 
العطري الفريد ي��زرع الب�صمة على �صفاه املر�صى واملحرومني وي�صارك النا�س 

افراحهم ومنا�صباتهم ..
كان ول ي��زال و�صيبقى ابرز �صخ�صية اجتماعي��ة وثقافية وعلمية وجهادية 
واإعالمي��ة يف منطقة مران كم�صقط راأ�صه ويف �صعده كمحافظة ويف اليمن كبلده 
يف الت�صعين��ات وبداية ال�صنوات الأولى من عام الفني وما بعد كان حمبوباً الى 
درج��ة ان��ك اول ما ت�صمع بح�صور زيد علي م�صلح يف هذا املجل�س او ذاك او يف 
ه��ذه الفعالي��ة او تلك تعلم علم اليقني ان ح�صوره �صيك��ون ملفتاً وبارزًا ومهماً 
ومثم��رًا يتقاطر النا�س لل�صالم عليه والتمت��ع بالنظر الى وجهه الطاهر و�صماع 
ال��درر التي تتدفق من فم��ه كع�صل م�صفي فيه �صفاء للنا���س كان �صديدًا ا�صلب 
م��ن الف��ولذ يف املواقف الت��ي ت�صتدعي ال�ص��ده والقوة وكان رقيق��اً كالن�صيم يف 

الأوقات التي ت�صتدعي العطف والرحمة واحلنان..
ول��و كان هناك ناط��ق با�صم ال�ص��دق ومت �صوؤاله عدد لنا اب��رز ال�صخ�صيات 
الت��ي ما كذبت يوماً يف حديثها ومواقفها ع��ر التاريخ لكان من بني الأوائل زيد 
عل��ي م�صل��ح عابدًا زاهدًا يتعب��د اهلل يف جوف اليل ويناجي رب��ه ويتلوا القران 
ان��اء اللي��ل واطراف النه��ار الى درجة ان��ك حت�س انه ل يع��رف اهلل ول اجلنة 
ول الن��ار ال ه��و يف ال�صب��اح ه��و الإ�صراق��ة ال�صباحي��ة التي ت��رتمن ببزوغها 
الع�صاف��ر وتتفت��ح الزهور اذ يفتتح يوم��ه بب�صمة ير�صمها عل��ى وجوه الأهل 
واجل��ران وفرح��ة يغر�صها يف جي��ب احد الفق��راء وامل�صاكني ت��راه يف ال�صوق 
ي�ص��رتي احتياج��ات املن��زل ي�صافح هذا وي�صتم��ع لذاك ثم يذه��ب الى �صرحة 
العلم��ي لرمم بع�س جدران نفو�س طالبه ببع�س من هدى اهلل ثم ين�صرف الى 
اي��ن؟ هناك ق�صي��ة اجتماعية بني طرفني حتتاج مل��ن يف�صلها فال يرجع ال وقد 
ع��ادت املياه الى جماريها وبعد الع�صر لدي��ه حما�صرة عن خطورة املرحلة يف 
قاعة كب��رة يح�سرها الكثر من النا�س وهكذا كتلة من احلركة والن�ساط فيها 

مليارات الذرات من الإخال�س والثقة باهلل..
ال�صهي��د زيد علي م�صلح هو ن�صخة ا�صلية ومن��وذج راقي من ثقافة واميان 
و�ص��دق ووعي الإمام ال�صهيد زيد بن علي عليه��م ال�صالم حترك بحركة القران 
وجع��ل الوعي والب�صرة �صالحه يف ميدان الثقافة والعلم والعمل و�صهر �صيفه 
يف وج��ه الظلم والطغيان والظاملني و�صعاره م��ن احب احلياة عا�س ذليال كيف 
ل يكون كذلك وهو حفيد زيد واحل�صني ومنهجه القران وعمله اجلهاد وحركته 
الإ�ص��الح بني النا���س والمر باملعروف والنهي عن املنكر لق��د ا�صتطاع ال�صهيد 
زي��د ان يجع��ل حياته كله��ا هلل فكل مراحل حيات��ه منذ ال�صغ��ر وال�صباب حتى 
ال�صت�صهاد اعمال خر ومواقف حق كان ابرزها وذروة �صنامها اجلهاد بالنف�س 

واملال والعلم والعمل والكلمة والقلم والبندقية ..
ل ي�صتطيع احد اأياً كان ان يحيط ب�صخ�صية ا�صتثنائية مثل ال�صهيد زيد علي 
م�صلح من كل اجلوانب مهما قال ومهما كتب وخ�صو�صاً نحن من ل نزال �صغارًا 
ومل نتع��رف على ال�صهيد ب�صكل كبر ولك��ن يكفينا ما روي عن مواقفه واعماله 
والتي ختمها بال�صهادة يف �صبيل اهلل حني كان ابرز ما قاله قبل ا�صت�صهاده عندما 
جه��ز مرت�صه وخره جي�س الظلم والعدوان بني املوت واحلياة والعزة والذلة 
ق��ال مقولت��ه امل�صه��ور �صاأجعل من مكاين ه��ذا �صلماً للن�صر او معرج��اً لل�صهادة 
وفعاًل م��ن مرت�صه جمع بني الن�صر وال�صهادة انت�صر لثقافته القراآنية ومبادئه 

الإن�صانية و�صحى بنف�صه �صهيدًا يف �صبيلها ف�صالم اهلل علية ما بقي الدهر.

جميل أنعم

املنافق��ني  م��ع  التعام��ل  مت  حينم��ا 
اإل��ى  املنافق��ني  وف��ر  الث��ورة  وانت�ص��رت 
الريا���س ... قال��وا هددن��ا الأم��ن القوم��ي 
العربي ، وحينما مت الرد على العدوان بكل 
م�صروعي��ة وح��ق ومت �ص��رب الريا�س... 

قالوا هددنا الأمن الإقليمي
تقولوا ما بيقولوا عند و�صول �صواريخ 
اليم��ن ملين��اء اإي��الت يف الأرا�ص��ي املحتلة 
ويت��م �ص��رب الكي��ان الإ�صرائيل��ي ؟!!!!! 
الأم��ن العامل��ي والك��رة الأر�صي��ة يف خطر 
! عاده��ا ر�صائ��ل »اأتق��وا اهلل – م��ا ن�صت��ي 
نتغاث��ى - ا�صهدوا عليهم«، كيف لو جربوا 
وب��دون  وب��دون  كهرب��اء  ب��دون  احلي��اة 

وب��دون.. وكي��ف حني تبداأ احل��رب ند لند 
وتت�صاع��ف  اجلوي��ة  الدفاع��ات  وتتفع��ل 
الق��درات يف امليدان .. كي��ف لو كانوا بدون 
�ص��الح جو وبح��ر وبر ومرتزق��ة ومنافقني 
ومال واإعالم واأمم متحدة ومواقف وكانوا 
وب��دون  واقت�ص��اد  جغرافي��ا  حما�صري��ن 
روات��ب.. وو الخ؟! ب��ل... فلينفقوا وليكن 
العامل برمت��ه معهم وليعنف��وا وليح�صدوا 
كل م��ا ا�صتطاعوا.. لن نق��ول �صوى ح�صبنا 
اهلل ونع��م الوكيل وبه عليكم ن�صتعني.. وما 
لك��م م��ن دون اهلل م��ن ويل ول ن�صر.. ولن 

تغن��ي عنك��م فئتك��م �صيئا ولو ك��رثت واأن 
اهلل م��ع املوؤمنني.. ))فلم تقتلوهم ولكن اهلل 

قتله��م وما رميت اإذ رمي��ت ولكن اهلل رمى 
.... ذلك��م واأن اهلل موهن كي��د الكافرين(( 

�صدق اهلل العلي العظيم .
 .. الكافري��ن  كي��د  موه��ن  ه��و..  ه��ذا 

�صاروخ واحد يهزم مليون غارة .

كتـــــــــبت/ نــــــــــــوال أحمــــــــــــــد
ق��رن ال�سيط��ان نطح ال�سع��ب اليمني بكل ق��ذارة وانحطاط 
ولكن��ه رغم قوته وثقله هزم وتقهقه��ر اأمام اإميان و�صمود هذا 
ال�صع��ب الذي رغم اأوجاعه مل يخ�صع ومل ي�صت�صلم لهذا القرن 
اللع��ني ال�صعودي التاب��ع لل�صيطان الأك��ر ... ال�صعب اليمني 
ميتل��ك الكرامة والع��زة والإرادة ل يخ�ص��ع ول يركع اإل هلل ، 
ل ي�ص��اوم ول يبي��ع ول يتنازل عن كرامت��ه ، تلك الكرامة التي 
يدف��ع الأحرار ثمنها الدم لكي ل ته��در ، الكرامة التي تعلمناها 
م��ن اأولئ��ك الأخيار الأح��رار النجباء  اأولئك الق��ادة الذين هم 
م�ص��در عزتن��ا واإبائنا ، وهم نحن ونحن هم فه��ذا ال�صعب كله 

ي��دا واحده وقلب��ا واحد ميتلك��ون الكرام��ة ول تغريهم اأموال 
الع��امل يف التفريط يف القيادة اأو يف اأي ف��رد عزيز �صريف داخل 
الوط��ن، ال�صع��ب اليمني ق��ال كلمته وح�صم اأم��ره اأنه ما�س يف 
ثورته التحرري��ة و�صيكتب للتاريخ م��ن دمائه حروف احلرية 
والنت�ص��ار، نق��ول للع��دو اجلب��ان احلق��ر املنح��ط اأخالقي��ا 
ولأتباع��ه وقاذورات��ه البيع وال�ص��راء باأموالكم ل��ن ت�صنعوه 
داخ��ل اليم��ن ول��ن جت��دو ب��ني ه��ذا ال�صع��ب ال��ذي تقتلون��ه 
وحتا�صرون��ه منذ ثالثة اأع��وام من يخدمك��م باأموالكم ، لأنكم 
ق��د ظلمتم��وه وا�صت�صعفتم��وه وجوعتم��وه ورغ��م كل ذلك مل 
ي�صت�صل��م لك��م ثالثة اأع��وام وال�صع��ب اليمني يقت��ل ويحا�صر 

ولكن��ه مل ي�سعف ولزال متم�سك بثورت��ه وبقيادته ولن يفرط 
فيه��ا حتى ولو جعلتم الأر�س كلها دمار ودماء ال�صعب اليمني 
ل��ن ت�ص��رتوه باأموالك��م لأن��ه عزي��ز ك��رمي  وم��ن ا�صرتيتموهم 
بالأم��وال اأ�صبح��وا خ��ارج اليم��ن ويف �صوارعك��م يت�صعلكون  
اأولئ��ك فق��ط املتواج��دون بجانبكم هم م��ن باعوا لك��م اأنف�صهم 
بامل��ال الرخي���س ، اأما من هو يف اأر�س اليم��ن يدافع عنها وعن 
حريته وكرامته وي�صون اأر�ص��ه وعر�صه فمن رابع امل�صتحيل 

اأن ي�ساوم اأو يفرط يف ق�سيته وثورته وقيادته
فلتعلم��وا اأنه من يدفع ال��دم ثمنا للكرامة فاإنه لن يفرط فيها 
اأو ي�صاومه��ا بامل��ال الق��ذر من ي�صح��ي وهو يدافع ع��ن العزة 
والكرام��ة م��ن اأج��ل اأن يبقى ه��ذا البلد عزيزا كرمي��ا م�صتقال، 
ه��م فقط من نعزهم ونفخر بهم ون�ص��ر على دربهم فداء للدين 
والأر���س والقي��ادة ، ل��ن يرتاجع ال�صع��ب اليمني ع��ن قراره 
�صيبق��ى �صامدا ثابتا لن يغر قيمه ومبادئ��ه اأي قوه على هذه 
الأر���س ، حتى ينت�صر ول خيار لن��ا اإل اأن نعي�س بكرامة واإل 
من��وت بكرام��ة  وخيارنا يف احلي��اه هو اإح��دى احل�صنيني  اإما 
الن�ص��ر واإل ال�صه��ادة فم��اذا ع�صاكم فاعل��ون يا اأحق��ر الب�صر 

و�صهاينة العرب 
فاأنت��م بظلمكم زائلون ونحن باحل��ق منت�صرون وهذه �صنة 
اهلل يف الأر�س  ووعد اهلل باقي باأن احلق ينت�صر والباطل ينهزم 
وق��ل )جاء احلق وزهق الباطل اإن الباط��ل كان زهوقا( )ومن 
اأ�صدق من اهلل حديثا ( )ويقولون متى ن�صر اهلل األ اإن ن�صر اهلل 

قريب ( وانتظروا اإنا منتظرون
)و�صيعلم الذين ظلموا اأي منقلب ينقلبون (

صاروخ واحد يهزم مليون غارة !

الــــــــــــــــعــــــــــــــــدوا وأدواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــقــــــــــــذره

تهديدات احلوثي.. محاولة إلنشاء كوريا شمالية في اليمن
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وق��د عملت القيادة الع�صكري��ة وفق التوجيهات 
عل��ى اإع��داد وجتهي��ز املقاتل��ني بع��د اإن خ�صعوا 
لتدريب��ات مكثفة، وتزويدهم بالثقاف��ة القراآنية ملا 
لها من اأهمي��ة يف �صناعة الرجال ال�صادقني مع اهلل 
والقي��ادة وال�صع��ب، وتر�صيخ املب��ادئ الميانية 
ابت��داء من التوكل على اهلل والثقة بن�صر اهلل اإذا ما 

�صدقوا مع اهلل.
وق��د �صاهد اجلمي��ع ال�صديق والع��دو ما حققه 
ويحقق��ه جماه��دو اجلي���س واللج��ان ال�صعبية يف 
ميادي��ن اجلهاد، وقد جتلت اآي��ات اهلل اأمام الرجال 
املجاهدين ال�صادقني يف امليدان، رغم تفوق الأعداء 
من الناحية الع�صكرية والتقنية وغرها من الأمور 
املادية، ولكن جماه��دي اجلي�س واللجان ميتلكون 
م��ا ل ميتلكه الأعداء وهو �ص��الح الإميان والتوكل 
عل��ى اهلل يف كل اخلطوات الت��ي يخطونها يف �صبيله 

�صبحانه وتعالى.
واإدا م��ا تطرقنا اإلى م��ا �صهدته ميادين التدريب 
اأن  �صنج��د  الع��ام احل��ايل  من��ذ مطل��ع  والتاأهي��ل 
اأع��داد الدفعات الع�صكري��ة املتخرجة قد جتاوزت 
الأربع��ني م��ن الدف��ع املتخ�ص�ص��ة والت�صكي��الت 

املتنوعة.

تخرج 50 دفعة عسكرية ترفد اجلبهات 
بعشرات اآلالف من املقاتلني 

من��ذ �صه��ر يناير تخرج��ت من خمتل��ف املناطق 
الع�صكرية ع�صرات الدفع الع�صكرية التخ�ص�صية، 
مكون��ة من ع�ص��رات الآلف من الرج��ال املدربني، 

وهنا �صنتطرق اإلى بع�س منها.
حيث �صهدت خمتلف املناطق الع�صكرية التابعة 
ل��وزارة الدف��اع وهيئ��ة الأركان العام��ة، تخ��رج 
العدي��د م��ن الدفع��ات الع�صكري��ة املتنوع��ة وفقا 
لحتياج��ات واولويات املعارك مع العدو �صواء يف 
اجلبه��ات الداخلية اأو اجلبه��ات اخلارجية داخل 

العمق ال�صعودي. 
وفيم��ا يل��ي �صنلق��ي نظ��رة �صريعة عل��ى ر�صد 
الت��ي  الع�صكري��ة  والدفع��ات  املن��اورات  لبع���س 

تخرجت منذ بداية العام احلايل وحتى اليوم. 
فف��ي �صهر يناي��ر 2017م، وبالتحدي��د يف ال� 10 
يناير تخرجت دفعة من اجلي�س واللجان ال�صعبية  
يف عم��ران، تلته��ا  يف 11 يناي��ر تخرج��ت دفعة من 
املقاتلني من مقاتلي قبائل احليمة، ويف ال� 15 يناير 
من��اورة ع�صكري��ة “فج��ر النت�ص��ار” وتخرج��ت 
دفع��ة مقاتل��ني �صمن حمل��ة “اأ�ص��داء” ويف ال� 16 
من نف���س ال�صهر تخرجت دفعة “ع�ص��اق ال�صهادة 
يف جبهت��ي حر���س ومي��دي ويف ال 21 تخرج��ت 
دفع��ة ع�صكرية م��ن مقاتلي قبائ��ل الرجم حمافظة 
وتخرج��ت  ع�صكري��ة  ويف22من��اورة  املحوي��ت، 
دفع��ة مقاتل��ني يف اأحد مواق��ع التدري��ب، ويف يوم 
26 تخرج��ت دفعة من املقاتل��ني واملتخ�ص�صني يف 

عمليات القن�س وهند�صة الألغام.
ويف �صهر 3 فراير تخرجت دفعة من املقاتلني يف 

اأحد مواقع التدريب.
ويف 3 مار���س تخرج��ت دفع��ة م��ن املقاتلني من 
حمافظ��ة حج��ة، ويف ال��� 7 مار�س تخرج��ت دفعة 

مقاتلني من حمافظة حجة.

ويف ال���10 اأبري��ل تخرجت دفعة م��ن املقاتلني 
م��ن اأبن��اء رمي��ة... ويف 16 تخرج��ت دفع��ة م��ن 
املقاتل��ني م��ن مديري��ة رازح حمافظ��ة �صع��دة.. 

وبتاريخ 21 اأبريل تخرجت دفعة ع�صكرية وتنفيذ 
مناورة ع�صكرية “الباأ�س ال�صديد” حماكاة ملعركة 
ال�صاح��ل.. ويف 28 اأبري��ل تخرج��ت دفع��ة الفت��ح 
القتالي��ة مبه��ارات قتالية متقدم��ة.. ويف 29 اأبريل 
تخرجت دفعة م��ن قوات امله��ام ال�صعبة، واإقامة 

مناورة يف املنا�صبة.
ويف �صه��ر وبالتحدي��د يف 1 ماي��و ج��رت مناورة 
ع�صكري��ة حتاك��ي معرك��ة ال�صاح��ل.. ويف 4 ماي��و 
تخرجت دفعة يف دورة ع�صكرية وتنفيذ مناورات” 
�ص��ر يف احلرب، �صدق عن��د اللقاء”.. ويف 8 مايو 
تخرجت دفع��ة وتنفيذ من��اورة “التاأه��ب لعملية 
ال��رد” وبتاريخ 15 مايو تخرج��ت دفعة ع�صكرية 
وتنفيذ من��اورة” ل لالإرهاب الأمريكي”.. وبعدها 
باأربع��ة اأي��ام تخرج��ت دفع��ة ع�صكري��ة، وتنفي��ذ 
من��اورة ع�صكرية حت��ت �صعار “الباأ���س اليماين يف 
مواجه��ة الإره��اب الأمريكي” لتاأت��ي بعدها ب�صتة 
اأيام مناورة ع�صكرية حتت �صعار “عباد الرحمن” 
و30 ماي��و ج��رت من��اورة ع�صكري��ة يف القتح��ام 

با�صم “ال�صهيد/ نقيب الغرباين”.
ويف 1 يوني��و تخرج��ت دفع��ة قتالي��ة ومناورة 
ع�صكري��ة حمل��ت ا�ص��م ال�صهي��د ” امل��درب/ ه��اين 
ال�صام��ي” ويف 6 يوني��و ج��رت من��اورة ع�صكري��ة 
حتاكي اقتحام��ات مواقع التحالف... ويف 9 يونيو 
تخرج��ت دفع��ة م��ن املقاتل��ني يف حمافظ��ة حج��ة 

وحملت ا�صم “ال�صهيد/ ابو حممد النعمي”.
ويف 13 م��ن اأغ�صط���س تخرج��ت دفع��ة الباأ���س 
املنطق��ة  يف  التخ�ص�صي��ة  الع�صكري��ة  ال�صدي��د 
الع�صكرية الرابع��ة.. وبعدها بيوم واأحد تخرجت 
ع��دد م��ن ال��دورات التخ�ص�صي��ة املتوجه��ة اإل��ى 
جبه��ات احل��دود يف القن�س والإ�صن��اد اللوج�صتي 

وفرق متخ�ص�صة يف الأ�صلحة امل�صادة.
ويف ال��� 11 �صبتم��ر تخرج��ت دفعة م��ن دورة 

باملنا�صبة. مناورة  علي” واإقامة  لالإمام  “الولء 
ويف 28 �صبتم��ر تخرج��ت دفع��ة ع�صكري��ة من 

دورة “21 �صبتمر”.
ويف ال��� 5 م��ن اأكتوب��ر تخرج��ت دفع��ة بحري��ة 
وتنفي��ذ من��اورة يف ال�صاح��ل اليمن��ي.. ويف ال� 17 
اأكتوب��ر تخرج��ت دفع��ة “البني��ان املر�صو���س” 
والت��ي ت�ص��م 3000 مقات��ل.. 21 اأكتوبر تخرجت 
دفع��ة قتالية م��ن املنطقة الع�صكري��ة الثالثة.. ويف 
25 اأكتوب��ر تخرجت دفعة “ال�صادقون مع اهلل” يف 

املنطقة الع�صكرية ال�صابعة.
اأقام��ت املنطق��ة  ويف ال��� 3 م��ن �صه��ر نوفم��ر 
الع�صكري��ة الثالثة حف��ل تخرج عدد م��ن وحداتها 
الع�صكري��ة، ونف��ذت الوح��دات من��اورة )الوف��اء 

للقادة ال�صهداء( .
ويف نف���س اليوم اأقي��م يف حمافظة احلديدة حفل 

تخ��رج كتائ��ب م��ن وح��دات املنطق��ة الع�صكري��ة 
اخلام�صة حت��ت �صعار "خي��ارات ال�صاحل ".. ويف 
6 نوفم��ر تخرج��ت دفع��ة "ال�صرخ��ة" باملنطق��ة 
الع�صكري��ة اخلام�ص��ة.. ويف نف���س الي��وم تخرجت 
دفع��ة ال�صهيد اأبو�صهاب الطالب��ي للقوات البحرية 
والدفاع ال�صاحلي يف املنطقة الع�صكرية اخلام�صة.

ويف 7 نوفمرب تخرجت دفعة من �سباط املنطقة 
الع�صكري��ة اخلام�ص��ة وم�صاع��دي اأركان التوجيه 
املعنوي داخ��ل الوحدات، وتعد الدورات حمطات 

للت�صلح بالوعي والب�صرة.

تنامي القوة العسكرية التي متتلكها اليمن 
ملواجهة العدوان

وق��د �صكلت ه��ذه الدفع��ات املتخرج��ة رافدا 

كبرا للجبهات الداخلية واخلارجية، ملا متتلكه 
م��ن خ��رات ومه��ارات ع�صكري��ة، لترتج��م م��ا 
تعلمته يف ميادين اجلهاد وال�صتب�صال، كما �صكل 
املتخرجون قوة ا�صناد ملن �صبقوهم اإلى ميادين 

ال�صرف والعزة.
وتاأت��ي ه��ذه الدفع��ات الع�صكري��ة املتخرجة 
لتوؤك��د تنام��ي الق��وة الع�صكري��ة الت��ي متتلكها 
اليم��ن ملواجه��ة الع��دوان الأمريك��ي ال�صعودي 
ورفده��ا للجبه��ات ب��اآلف املقاتل��ني، الذين يتم 
تدريبهم على ا�صرتاتيجيات املعركة وت�صليحهم 
ب�” العقي��دة الإميانية” التي متكنهم من الثبات 

يف املعركة.
ولتو�ص��ل ر�صال��ة للع��دو باأن��ه كلم��ا ط��ال اأم��د 
اإزداد  ال�صع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان  واج��رام 
اليماني��ون قوة واإ�صرارا وا�صتب�صال حتى حتقيق 

النت�صار.

يبقى السؤال هل أضعفت احلرب السعودية 
وحتالفها اجليش واللجان الشعبية على 

مدى قرابة الثالثة األعوام ام قّوته وعززت 
من مكانته وقدراتها؟ 

الع�صكري��ة  الع��دوان  حتال��ف  قي��ادة  يح��ر 
وال�صيا�صي��ة ويربك املحللني مبختل��ف م�صمياتهم 
اإل��ى اعل��ن قائ��د الث��ورة ع��ن مفاج��اآت جدي��دة 
للمرحل��ة القائمة، ممثل��ة بالتطوي��ر الكبر للقوة 
ال�صاروخي��ة، والدفع��ات اجلوي��ة، وال�صتع��داد 
الكام��ل لأي معرك��ة لتحال��ف الع��دوان ت�صتهدف 
حمافظ��ة احلدي��دة، ف�صاًل عن ال�صتع��داد الكامل 

لت�صعيد حتالف العدوان يف خمتلف اجلبهات.
الأمر ال��ذي اأثبته ميدان القت��ال، يف الجنازات 
املتوا�صل��ة الت��ي يحققها ابطال اجلي���س واللجان 
ال�صعبية، على ق��وات حتالف العدوان ومرتزقتها 

يف خمتلف اجلبهات 
وث��ر العرو���س الت��ي تت��م يف نهاي��ة كل دورة 
ع�سكري��ة اخل��وف يف اأو�س��اط الغ��زاة ومنافق��ي 
الع��دوان، كما اأربك املحللني "كيف يجروؤ الرئي�س 
ال�صم��اد برفق��ة ع��دد م��ن ال��وزراء ان يقي��م مثل 
الغ��ارات  اأن يخ�ص��ى  ه��ذه ال�صتعرا�ص��ات دون 

ال�صعودية.
فيم��ا ي��رى مراقب��ون اأن العرو���س الع�صكري��ة 
الأخرة متثل ر�صال��ة �صديدة تو�صح من العر�س 
الع�صك��ري اأن اجلي���س واللج��ان ال�صعبي��ة يزداد 
يوم��اً بعد اآخر اك��رث واكر قوة وق��درة ع�صكرية 
متط��ورة، كم��ا ت�ص��كل العرو���س اإثب��ات ال��وزن 
الع�صكري ال��ذي اأ�صبح ميتلك��ه اجلي�س واللجان 

ال�صعبية ويجب اخذه بعني العتبار.
الع�صكري��ة  العرو���س  اأن  حملل��ون  اأك��د  كم��ا 
ت�ص��كل حتدي��ا لتحال��ف الع��دوان ال�صع��ودي بان 
ال�صع��ب اليمن��ي ل يخ�ص��ى التحال��ف الجرام��ي 
مقيم��اً عرو�صاً ع�صكرية رغ��م انفها وحتت عيونها 
املفتوح��ة ويف رابع��ة النهار حتت �ص��وء ال�صم�س 

ال�صاطعة.

دفعة عسكرية مخرجات معسكرات 
التدريب والتأهيل منذ يناير2017ں  

 ِ ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدَوهّ الَلهّ َباِط اْلَ ٍة َوِمن ِرهّ ن ُق�َوهّ ا ا�ْسَتَطْعُتم ِمهّ وا َلُهم َمهّ عملًا بقلول �هلل تعالى َ" َواأَِعُدهّ
ِ ُيَوَفهّ  ُ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوا ِمن �َس�ْيءٍ ِف �َسِبيِل الَلهّ ُك�ْم َواآَخِري�َن ِمن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُه�ُم الَلهّ َوَعُدَوهّ
نُتْم َل ُتْظَلُموَن" وجهت �لقيادة �حلكيمة لليمن ممثلة بال�شيد عبد �مللك بدر�لدين �حلوثي  �إَِلْيُكْم َو�أَ
بفتلح بلاب �لتجنيد، يف ظل ��شتملر�ر �لعلدو�ن �لأمريكي �ل�شعودي عللى �ليمن �أر�شلا و�إن�شانا 
عللى مدى ما يقارب �لل 1000يوم. وذلك بهدف رفد �جلبهلات باملقاتلني �لكفاء و�ملدربني على 

�لتعامل مع خمتلف �لظروف �لتي تفر�شها حيثيات �ملعركة مع �لعدو.
حيث ت�شهد مع�شكلر�ت �لتدريب و�لتاأهيل حر�كا كبري� وعمليات تدريب وتخرج دفعات 
ع�شكرية من خمتلف �لت�شكيات �لع�شكرية، بعد تزويدها وتدريبها بكل �ملعلومات �لع�شكرية 
و��شتخد�ملات �أنو�ع �لأ�شلحة لتو�كب تطور�ت �ملعارك، وكيفية �لتعامل مع �لتقنيات �حلديثة، 

وطرق �عطاب وتعطيل �لأ�شلحة �لع�شكرية �لتي ميتلكها �لعدو.

50 عـــــــــــززت اجلــــبــــهــــات 
اآلالف  بــــــعــــــشــــــرات 
مـــــــــــن املـــــــقـــــــاتـــــــلـــــــن:
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ا�صتهدف طران العدوان المريكي ال�صعودي 
العا�صم��ة �صنع��اء والأمان��ة خ��الل �صاعات يوم 
الح��د ب�صل�ص��ة غ��ارات، حيث �ص��ن غارتني على 
مبنى وزارة الداخلية بحي احل�صبة وغارة على 
مبن��ى الأمن القوم��ي ب�صنعاء القدمي��ة، وغارة 

اأخرى على من�صة الحتفالت مبيدان ال�صبعني.
كم��ا ا�صتهدف بغارت��ني منطقة عط��ان، وثالث 
غ��ارات كلية الهند�صة يف جول��ة اآية، و�صن خم�س 
غ��ارات عل��ى قاع��دة الديلم��ي اجلوي��ة، وث��الث 
غ��ارات عل��ى مدر�صة احلر���س يف جول��ة اجلمنة 

ال�صيا�ص��ي يف ح��ي  الأم��ن  تب��ة  وغارت��ني عل��ى 
الأعن��اب ب�صمالن، و�صن ط��ران العدوان غارة 
على جب��ل امللكة مبديرية بن��ي ح�صي�س وع�صر 
غارات مديرية �صنح��ان وغارتني على مديرية 
نهم مبحافظ��ة �صنعاء، و3 غارات على مبنى 

ال�صفارة ال�صعودية
ويف ي��وم الثالث��اء �ص��ن ط��ران العدوان 
ال�صعودي الأمريكي 6 غ��ارات على املعهد 
الفني للجوية يف منطقة جدر مبديرية بني 
احلارث، و9 غارات على قاعدة الديلمي، 
وغ��ارة عل��ى مدر�ص��ة احلر���س بجولة 

اجلمنة.
وخالل �صاع��ات ي��وم الأربعاء �صن 
مدر�ص��ة  عل��ى  غ��ارات   4 الع��دوان 
احلر���س يف جول��ة اجلمن��ة، وغارة 
عل��ى املعهد الفن��ي للجوية مبنطقة 
ج��در مبديري��ة بني احل��ارث، و6 
غ��ارات عل��ى الكلي��ة احلربي��ة يف 

منطقة الرو�صة.

مـــــن 6 ـ 27 أكتــوبـــر الجــــاري

�صنعاء: طريان العدوان يعود اإلى نقطة ال�صفر ويق�صف املق�صوف 

يقارب �لعدو�ن �لأمريكي �ل�شعودي من �إمتام �ألف يوم، منذ بدء �لعدو�ن على �ليمن دون �جناز 
يذكر �أو تقدما يح�شب، رغم ��شتخد�مهم للقوة �ملفرطة و�ل�شلحة �ملحرمة �لتي تبخرت 

�أمام �ل�شمود �ليماين، فعلى مد�ر �ل�شاعة ي�شن طري�ن حتالف �لعدو�ن غار�ته �لهمجية، 
لريتكب �ملجازر بحق �أبناء �ل�شعب �ليمني و�لتي يكون �أكرث �شحاياها من �لن�شاء 

والأطفال.. وطيلة اأمد العدوان حر�سنا ف �سحيفة احلقيقة على ر�سد ون�رش عدد الغارات خالل اأيام كل ا�سبوع، وما ينتج عنها من �سهداء 
وجرحي، وذلك بهدف توثيق جر�ئم �لعدو�ن، و�طاع �لقر�ء من �ملجاهدين و�ل�شعب مبا يرتكب من جر�ئم بحق �إخو�نهم و�مهاتهم 

ارتفع��ت ح�صيلة �صحايا جم��زرة العدوان و�أطفالهم، حتى تكون هذه �جلر�ئم �أحد �لدو�فع لتنكيل بالإعد�ء و�لعماء �شو�أ يف �لد�خل �و �خلارج.
الأمريك��ي ال�صعودي، ي��وم الثالثاء، يف منطقة 
هران مبديرية اأفل��ح اليمن مبحافظة حجة اإلى 
60 �صهي��دا منهم 10 من اأ�صرة واحدة يف جرمية 

غر م�صبوقة يندى لها جبني الإن�صانية.
واأو�صح م�ص��در باملحافظة اأن طران العدوان 
�ص��ن 16 غارة على منطقة ه��ران ، حيث ا�صتهدف 
منزل املواط��ن حمدي ديك اجلماع��ي بعدة غارات 
ودم��ره عل��ى روؤو���س �صاكني��ه ، ليع��اود ا�صتهداف 
امل�صعف��ني الذين هرعوا لنت�ص��ال ال�صحايا من حتت 

الأنقا�س عدة مرات .
واأ�ص��ار امل�ص��در اإل��ى اأن طران الع��دوان ا�صتهدف 
بغارات اأخرى �صيارات الإ�صعاف وطاقم قناة امل�صرة 
وحمط��ة برتول قريبة م��ن املكان ما اأدى اإل��ى ا�صت�صهاد 

واإ�صابة عدد من املواطنني.
وكثف حتال��ف الع��دوان الأمريكي ال�صع��ودي الغا�صم 
خ��الل الإي��ام املا�صية من ارت��كاب املج��ازر الب�صعة بحق 
املواطنني يف خمتلف حمافظات اجلمهورية خملفاً الع�صرات 
من ال�صهداء واجلرحى معظمهم اأطفال ون�صاء يف ظل �صمت 

دويل غر م�صبوق.
�صب��ق ذلك بيوم �ص��ن طران الع��دوان المريكي ال�صعودي 

12 غ��ارة عل��ى مديريت��ي حر�س ومي��دي، وغارة عل��ى منزل 
مواط��ن يف منطقة دوار مبديرية م�صتبا، وكان طران العدوان 

قد �صن يوم الحد 11 غارة على مديريتي حر�س وميدي.

جمزرة  جديدة  للعدوان
60�صهيدًايف حجة..�صحيته��ا

وا�صل ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�صعودي ي��وم الأحد 
�ص��ن غاراته اله�صترية م�صتهدف��ا املواطنني الأبرياء يف عموم 
مديري��ات حمافظة �صعدة، حيث اأ�صيب مواطنني اثنني اإثر 3 
غارات على حمطتي وقود يف منطقة بني ربيعة مبديرية رازح، 
و�ص��ن غارت��ان على مديري��ة باق��م، و3 غارات عل��ى وادي اآل 
ابوجب��ارة ومنطقة الر�صيف��ات مبديرية كتاف، وغارتني على 
منطق��ة بني غربان ب�صاقني، و�ص��ن غارة على منطقة املالحيط 

وغارت��ني  الظاه��ر،  على مبديري��ة 
مع�صكر كهالن ب�صعدة.
وقد تزامن مع ذلك 

ق�ص��ف �صاروخ��ي 
ومدفعي �صعودي 
مناط��ق  عل��ى 

من  متفرق��ة 

مديريتي رازح ومنبه احلدوديتني.
ويف يوم الثنني �صن طران العدوان 3 غارات على منطقة 
الثعب��ان مبديرية باق��م، وغارة على منطق��ة املليل مبديرية 
كتاف، يف حني ا�صتهدف العدو ال�صعودي بق�صف �صاروخي 
ومدفعي مناطق متفرقة م��ن مديرية رازح ومديرية منبه 
ومزارع وموا�صي املواطنني مبنطقة النعا�صوة مبديرية 

حيدان احلدودية.
مواط��ن  ا�صت�صه��د  الثالث��اء  ي��وم  �صاع��ات  وخ��الل 
الع��دوان  لط��ران  بغ��ارة  اآخ��رون  ثالث��ة  واأ�صي��ب 
ا�صتهدف��ت �صيارتهم مبنطقة ي�صن��م يف مديرية باقم، 
و6 غ��ارات على منطقة البق��ع ومنطقة الأجا�صر 
مبديرية كتاف، وغارتني عل��ى منطقة العقبة 
مبديري��ة  املنزال��ة  ومنطق��ة  م��ران  اأ�صف��ل 
�صاروخ��ي  ق�ص��ف  ذل��ك  راف��ق  الظاه��ر، 

�صعودي على املديريات احلدودية.
ويف يوم الأربع��اء ا�صت�صهد مواطن من 
اأبن��اء مديري��ة رازح احلدودي��ة بنران 
حر���س احل��دود ال�صع��ودي، يف ح��ني 
�صن طران الع��دوان 7 غارات على 
منطق��ة اآل ق��راد ومنطقة الثعبان 
مبديري��ة باق��م، و�ص��ن 4 غارات 
على منطق��ة الأجا�صر مبديرية 
كت��اف.. كما توا�ص��ل الق�صف 
واملدفع��ي  ال�صاروخ��ي 
ال�صعودي مناط��ق متفرقة من 

مديرية رازح احلدودية.

تع��ز: ا�صت�ص��هاد 3 مواطن��ني وج�رح 
رغم اأمل العدوان ..

�صعدة الإباء تقهر العدوان بت�صحياتها  

غارات ه�صتريية لطريان العدوان
وارتكاب جمازر ب�صعة على مدار الأ�صبوع.. يقابلها تاآمر و�صمت عاملي مل يعرف له التاريخ مثياًل

ً�ضهيدا �ضحايا جمزرة جديدة لطريان العدوان يف حجة60 

 طريان العدوان ي�صتهدف 
بع�صرات الغارات املواطنني 

الأبرياء وممتلكاتهم يف 
عدة حمافظات

الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران  وا�ص��ل 
ال�صع��ودي �ص��ن غارات��ه اله�صتري��ة، التي 
ا�صتهدف��ت املواطن��ني الأبري��اء واملمتلكات 

اخلا�صة والعامة يف عدد من املحافظات. 
ال�صع��ودي  الع��دوان  حي��ث �ص��ن ط��ران 
يف  املواطن��ني  ممتل��كات  بغارت��ني  الأمريك��ي 
مديري��ة اخلوخ��ة باحلدي��دة، و�ص��ن غارت��ني 
عل��ى مديرية �صرواح مبحافظة م��اأرب اإحداها 
م��ن طائرة اأمريكية بدون طي��ار، و�صنت طائرة 

ب��دون طيار غارة على مديرية القبيطة مبحافظة 
حلج، وغارة على مديرية ع�صيالن ب�صبوة، و�صن 
غ��ارة على مديرية املتون باجل��وف، يف حني �صن 

غارتني على موقع ال�صرفة بنجران.
ويف حمافظ��ة عم��ران �صق��ط �صهي��دان وج��رح 
2 اخري��ن ي��وم الح��د عق��ب ا�صته��داف ط��ران 
العدوان اخلط العام مبنطق��ة �صيفان يف مديرية 

حرف �صفيان.
ويف ي��وم الأربع��اء �ص��ن ط��ران الع��دوان 5 

غارات على مديري��ة �صرواح مباأرب، و11 غارة 
عل��ى مدينة الربوعة بع�صر، وغ��ارة على موقع 

ال�صبكة بنجران.
الأمريك��ي  الع��دوان  حتال��ف  اأن  اإل��ى  ي�ص��ار 
ال�صعودي ي�صتهدف اأبناء ال�صعب اليمني ال�صامد 
من��ذ ال���26 مار���س 2015م، م�صتخدم��ا خمتلف 
الأ�صلح��ة املحرمة دولياً خملف��اً الآلف ال�صهداء 

واجلرحى معظمهم اأطفال ون�صاء.

ت�صل��م  مل  الأخ��رى  ه��ي  تع��ز  حمافظ��ة 
م��ن غ��ارات الع��دوان الهمجي��ة فق��د �صن 
ط��ران الع��دوان ال�صع��ودي الأمريك��ي 
بغ��ارة مديرية م��وزع، وغارت��ني �صمال 
يخت��ل مبديري��ة املخ��ا، وغ��ارة 
اأخرى على منطق��ة الهاملي 
يف  م��وزع،  مبديري��ة 
ح��ني ا�صت�صه��د ثالثة 

مواطنني وجرح رابع اإثر غارتني على منطقة املحجر يف 
مديرية املخا مبحافظة تعز.

وا�صتهدف طران العدوان مديرية حيفان بتعز باأربع 
غارات، وغارة اأخرى بالقرب من مع�صكر خالد باملديرية 

نف�صها مبديرية موزع.
ويف ي��وم الأربعاء �ص��ن طران العدوان غ��ارة �صمال 
�ص��رق مع�صكر خالد مبديري��ة موزع، و4 غ��ارات �صمال 

يختل مبديرية املخا.

 4 بغ����ارات ال����عدوان 



:نف��ذ اأبطال اجلي���س واللجان ال�صعبي��ة بجبهة جيزان 
كمني حمكم باآلي��ة �صعودية ومت � بف�صل اهلل � تدمرها 
كلي��اً وم�ص��رع كل م��ن كان على متنها كم��ا اأنفجرت 
عب��وة نا�صف��ة اأخ��رى باآلي��ة �صعودي��ة يف 
موقع احلثرة وم�صرع من كان على 
متنه��ا كما متكن اأبطالنا من  تدمر 
عربة ب��راديل �صعودي��ة يف موقع 
موج��ه،  ب�ص��اروخ  الثوابت��ة 
كما �ص��ن �صالح املدفعي��ة ق�صفاً 
مدفعي��اً طال مواق��ع وجتمعات 
اآليات ومرتزقة وجنود اآل �صعود 
يف مواق��ع العبادي��ة وامل�صتح��دث 

اجلدي��د ومواقع الق��رن والبحطي��ط و�صودان��ة وموقع 
الكر���س والدخ��ان والعبادية والط��وال.. وكانت وحدة 
القنا�ص��ة قد متكنت من قن�س جن��دي �صعودي يف موقع 

الفري�صة وجبل قي�س.
فميا �صنت القوة ال�صاروخية ق�صفاً �صاروخياً 

جتم��ع  عل��ى  الكاتيو�ص��ا  ب�صواري��خ 
للجن��ود ال�صعودي��ني يف قيادة 

وا�صته��داف  العار�ص��ة 
جتمعات للجنود ال�صعوديني 

رقاب��ة  يف  موج��ه  ب�ص��اروخ 
باحلثرة

قاهر البالستي يدك حشود املرتزقة مبأرب وعمليات تطهير وتنكيل مبختلف جبهات تعز وموسں حصاد املرتزقة بنهں يتواصل

741788 عــــــمــــــلــــــيــــــة قــــصــــف 
مـــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــي

عــــــمــــــلــــــيــــــة قــــصــــف 
صــــــــــــــــــــــــــــاروخــــــــــــــــــــــــــــي

مـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــص
لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات 
الـــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريـــــــــــة

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ
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جبهة جزيان

جبهة 
نهم 

جبهة نجران

اأطلقت القوة ال�صاروخي��ة �صاروخني نوع 
زلزال 2 اأحدهم على جتمعات املرتزقة قبالة 
منفذ اخل�ص��راء والثاين على 
موقع الفواز كما ق�صفت 
موقعي ال�صبكة وقوة 
ب�صواري��خ  جن��ران 
وكذل��ك  الكاتيو�ص��ا 
للجن��ود  جتمع��ات 
خالل  ال�صعوديني 
فا�صل  زح��ف 
موق��ع  عل��ى 

ال�صرفة.. كما دكت مدفعية اجلي�س واللجان 
ال�صعودي��ة  املواق��ع  ع�ص��رات  ال�صعبي��ة 
وجتمع��ات للجنود ال�صعودي��ني ومرتزقتهم 
وم��ن ذك دك موق��ع ذور ع��ني واملخ��روق 
الكبر و�صالطح وقي��ادة احلماد ومرتفعات 
رج��ال وموقع��ي احلم��اد والهجل��ة وموق��ع 
منف��ذ  وقبال��ة  تب��ة اخل�صب��اء  عبا�ص��ة ويف 

اخل�صراء وموقع ال�صرفة وموقع عبا�صة.
كما متكن اأبطالنا من تدمر 3 اآليات ع�صكرية 
منه��ا اآلية ع�صكرية من قب��ل وحدة الهند�صة 
وم�ص��رع م��ن كان عل��ى متنه��ا يف الغراميل 

قبالة منفذ اخل�صراء 
وكذلك تدمر اآلية ع�صكرية نوع هامر بعبوة 
وتدم��ر طق��م  رج��ال  مرتفع��ات  نا�صف��ة يف 
ع�صكري حممل مبرتزق��ة اجلي�س ال�صعودي 
بعبوة نا�صفة قبالة منفذ اخل�صراء وم�صرع 

طاقمه

اإطالق �ص��اروخني وتدمي�ر 
والت�صدي لزحفني وقن�ص 3 جنود �صعوديني

3كمائن حمكمة لوحدة الهند�صة تفرت�ص 

نه���م تك�صر عنق الع���دوان 
وت�صكب اأوردة الغزاة واملرتزقة على �صخور �صعابها ووديانها

 ل زال املراه�ق ب�ن �سلمان يعالج ف�سله وانك�ساره على اأبواب اليمن باملزيد من الأزمات 
و�لهز�ئلم و�لنك�شار�ت فبينما يقوم بحمللة �عتقالت د�خلية وتهديد لأكرث من طرف 

خارجي يرق له �شيده تر�مب من �أمريكا بعبار�ت �لطر�ء و�لت�شجيع فيما ي�شتلذ �لأخري 
بنه�ب م�ا تبقى من ث�روة نقدية ونفطي�ة اآخرها �رشك�ة اأرامك�و التي اأدرج�ت موؤخرًا ف 

بور�سة نيويورك وفيما كانت نتائج ال�رشبة ال�ساروخية البال�ستية اليمنية ملطار الريا�ض 
متللئ �لعامل �شجيجلا وت�شغل مطابع وحمابر �لكتلاب وهم يحاولون تف�شري ملا يحدث و�عتباره 

مفت�اح تغيري كلي للمنطقة وجاء اعرتاف العدو ال�سهيوين باأن نتائج حرب اليمن �ستغري املنطقة 
برمتهلا لتعطي بعدً� �آخر مل�شتوى �ل�شفعة �لغري متوقعة حلليف �ل�شهيونية �ملدلل وبقرته �حللوب 

فلكان �للرد �لعدو�ين باإغلاق مو�نئ ومنافلذ �ليمن .. وعللى �ل�شفة �لأخلرى ل يعبلئ �ليمنيون مبا 
يحلدث من �شجة بقلدر ما يزيدهم �إميان و�إر�دة وعزم وت�شميم عللى �لدفاع عن وطنهم وكر�متهم 

وثورتهلم بلكل ما �أوتو� من قوة مهما كانت �مل�شتجد�ت و�لحد�ث فذلك لي�س باأكرث مما حدث 
وعللى ميلد�ن �لت�شلدي للعلدو�ن يتلقلى �ملرتزقة مبلاأرب �شفعلة بال�شتية �أخلرى بدك 

مع�سك�ر الورك بقاه�ر البال�ستي بينما لزالت �سعاب نه�م ووديانها حتت�سن الع�رشات 
ملن جثث زمرة �لنفاق و�لرتلز�ق يف مذبحة م�شتمرة و�نتحلار جماعي لعبيد �ملال 
وخونلة �لوطن.. وفيما ت�شهد جبهلات تعز ت�شخينًا عنيفًا من قبلل �جلي�س و�للجان 
وح�شيللة ما مت قن�شهم خال 4 �أيام فقط 60 منافق.. و�إلى ح�شيلة ب�شائر �لن�رس 
لأيلام �لأ�شبوع �لفائلت ن�شجلها ك�شهادة عللى ب�شالة �لأبطلال و�شمود �لرجال يف 

ميادين �لكر�مة و�ل�رسف ودر�س تاريخي لاأجيال �لقادمة..

″ اع��الم الع��دوان ال�صع��ودي يع��رتف مب�ص��رع 6 وا�صاب��ة 2 من 
جن��وده يف مواجه��ات مع اجلي���س واللجان بجبه��ات ما وراء 

احل��دود، جن��دي اول عب��د اهلل حمم��د حم��دي ، زاي��د 
املا�ص��دي ، اجلن��دي نايف ع�ص��ري، عبدالرحمن 

عام��ر الكرب��ي، عيد ب��ن عب��داهلل ال�صهراين ، 
عبدالرحمن بن ابراهيم الهاليل

عبدالرحم��ن  فاي��ز  ا�صاب��ة: 
جع��الن العط��اوي ح�صن 

عبداهلل اآل جمعان

عليه��ن مب��ن  اآلي��ات 

جبهة نهم باأبطالها البوا�صل ال�صامدين الثابتني رجال 
اهلل وجن��وده وعظم��اء الع�ص��ر و�صجع��ان يف زم��ن 
الق��زام واجلبناء حي��ث �صكل �صموده��م وثباتهم 
وعملياتهم النوعية التي اأبادت كتائب ومع�صكرات 
بكامله��ا وحولوا نهم اإلى جهنم وقودها املرتزقة 
ال��ذي دف��ع به��م املج��رم اله��ارب عل��ي حم�صن 
الأحم��ر اإل��ى فوه��ة اجلحيم وه��رب وتركهم 
طعام ل��كالب و�صواري نه��م.. حيث دوخت 
جبه��ة نه��م بق��ادة الع��دوان وم��ن يخطط 
له��م وميوله��م ويدفعه��م ويخي��ل له��م اأن 
الطري��ق اإلى �صنع��اء تنتظرهم ولكن ما 
حدث لهم مبثابة �صفعة يف وجه اأمريكا 
ومرتزقتها اجلبناء حيث نكل اأبطالنا 
خ��الل الأي��ام املا�صي��ة مبئ��ات م��ن 
املنافق��ني وقتلوهم �ص��ر قلتة حيث 
لق��ي املئ��ات م�صرعهم من��ذ بداأت 
زحوفاته��م الأخرة قبل اأ�صبوع 
حيث ذكرت وكالة �صباأ الثنني 
املا�ص��ي ان اأكرث 164 مرتزقاً 
وج��رح  م�صرعه��م  لق��وا 
اأي��ام   4 نح��و 300 خ��الل 
فق��ط ومن��ذ ي��وم الثنني 
واإلى اخلمي���س املا�صي 
�صق��ط الع�ص��رات قتلى 
وجرحى عرف منهم:

1- املنافق القيادي 
فار���س  امل��الزم 

حمم��د 

نعمان العامري
2- املنافق �صديق �صادق احلميدي.

3- املنافق خالد عبداهلل م�صلح احليمي
4 -املنافق علي حيدر

5- املنافق عبدربه ال�صلمي
6- املنافق ح�صام عبداخلالق ال�صمدة 

7- املنافق علي فرج ال�صريف 
8- املنافق �صادق عبداهلل �صالح الدرميي 

9- املنافق خمتار اجلابري 
10- املنافق �صالح عبداهلل

الر�صاعي  مثنى  حممد  •املنافق 
الجدعي �صالح  حممد  �صالح  املنافق  •القيادي 

•القي��ادي املنافق املالزم اول عبداهلل حممد احلامتي 
عمليات الكتيبة الثانيه اللواء 133 

�صرية يف  املنت�صر" قائ��د  "�صاك��ر  املناف��ق  •القي��ادي 
اللواء 310       •املنافق "جميل املنت�صر" 

•القي��ادي املنافق "بالل اجلهمي" اأركان حرب كتيبة 
يف اللواء 314 

وا�صابة كال من:
1� املنافق بدر حممد عبده هزاع ال�صهاري 

2� املنافق ه�صام احمد حممد عبدالواحد ال�صهاري 
3� املنافق ملهم �صادق عبداجلليل ال�صهاري  

كما نفذ اأبطالنا عمليتني هجوميتني الأولى على مواقع 
املنافق��ني يف قري��ة احل��ول و�سق��وط قتل��ى وجرح��ى 
يف �صفوفه��م والثاني��ة عل��ى مواق��ع املنافق��ني يف تب��ة 
ال�سفين��ة �سرق القت��ب وتدمر حت�سيناته��م و�سقوط 

د  �صفوفه��م. ع��د يف  واجلرح��ى  القتل��ى  م��ن 
متك��ن  ال��ى  اإ�صاف��ة 

اأبطالن��ا م��ن اإحب��اط حماول��ة ت�سل��ل ه��ي الثانية من 
نوعه��ا ملنافقي العدوان عل��ى حريب نهم وك�صر اكرث 

م��ن 5 زحوفات خالل اأ�صب��وع منها زحف للمنافقني 
عل��ى احل��ول وتب��ة القنا�س��ني يف نه��م و�سق��وط 

ع��دد م��ن القتل��ى واجلرح��ى يف �صفوفه��م ولذ 
بالف��رار من تبقى منهم وتدمر مدرعة ع�صكرية 

ب�صاروخ موج��ه يف احلوف واطالق �صاروخ 
زلزال1 عل��ى جتمعات للمنافق��ني يف املنارة 

كذلك �ص��د زحف وا�ص��ع ملنافق��ي العدوان 
باجتاه منطقتي عي��دة ال�صرقية والغربية 

واإعط��اب مدرع��ة ب��ي اإم ب��ي ترافق مع 
زحف املنافقني وال��ذي ا�صتمر ل�صاعات 

عل��ى منطقت��ي ال�صرقي��ة والغربية يف 
نهم غارات مكثفة باأكرث من16غارة 
كم��ا متك��ن اأبطالنا م��ن ك�صر زحف 

ثان ملنافقي العدوان باجتاه قرية 
�سبوعة وتبة العظيمة و�سقوط 

واجلرح��ى  القتل��ى  م��ن  ع��دد 
يف �صفوفه��م الزح��ف ا�صتم��ر 

ل�صاعتني
القنا�ص��ة  وح��دة  وكان��ت 

اهلل  بف�ص��ل  متكن��ت  ق��د 
م��ن قن���س 7 منافقني يف 

م��ن  متفرق��ة  مناط��ق 
جبهة نهم.

ذك��ر م�ص��در ع�صكري باأن اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�صعبي��ة بلحج نفذوا 
عملية نوعية على مواقع املنافقني يف جبهة حيفان مت على اإثرها ال�صيطرة 

على �صل�صلة اجلبال الطلة على طور الباحة
امل�صدر الع�صكري: قتلى وجرحى يف �صفوف منافقي العدوان خالل ك�صر 
زح��ف ملحاولة ا�صتعادة املواق��ع التي �صيطر عليه��ا املجاهدون يف جبهة 

حيفان
امل�ص��در الع�صك��ري يف حل��ج: الزح��ف الفا�صل للمنافق��ني باجتاه 

جبه��ة حيفان ترافق مع غارات مكثة لطران العدوان دون حتقيق 
اأي تق��دم على الأر�س كما مت قن�س 3 من املنافقني يف مناطق متفرقة 

مبديرية كهبوب.

قن�ص 11 منافقًا و�صالح املدفعية يدك جتمعات 
املنافقني �صمال ميدي بع�صرات القذائف

دكت مدفعية اجلي�س واللجان ال�صعبية بع�صرات القذائف مواقع وجتمعات املرتزقة �صمال �صحراء ميدي و�صوهد 
�صي��ارات الإ�صع��اف تهرع للمكان كما دك��ت القوة ال�صاروخية جتمع��ات املنافقني �صمال �صح��راء ميدي ب�صاروخ 

زلزال 1 
يذكر اأن رجال القنا�صة متكنوا � بف�صل اهلل وت�صديدة � من قن�س 11 من املنافقني �صمال �صحراء ميدي

كم��ا لق��ي املرتزق ال�ص��وداين اباذر حممد �صال��ح م�صرعه بنران اجلي���س واللجان ال�صعبية بجبه��ة ميدي ال�صريع 
املرتزق من اأبناء اأمري وولد يف ك�صال .. ويعمل مديرمركز التدريبب يف القوات اخلا�صه

جبهة لحج: 

لأبطال اجلي�ص واللجان ال�صعبية بجبهة 
حيفان والت�صدي لزحفني وقن�ص 3 منافقني عملية نوعية

″ اح��راق طق��م ع�صك��ري للمنافق��ني بن��ران 
جماهدي اجلي�س واللجان يف الك�صارة ب�صبوة

ا�صته��داف معدل ر�صا�س عي��ار 12.7 ب�صاروخ موجه يف جبهة طوال 
ال�صادة بع�صيالن

جبهة الضالع: 
″ مدفعي��ة اجلي���س واللج��ان ي�صته��دف جتمع��ات 

للمنافقني يف مع�صكر ال�صدرين مبري�س و�صيارات ال�صعاف تهرع اإلى املكان
″ ق�صف مدفعي ي�صتهدف جتمعات للمنافقني يف يعي�س 

جبهة 
الجوف: 

 -
ابط��ال اجلي���س واللج��ان 

ينف��ذون عملي��ة هجومية على مواق��ع املنافقني يف العقب��ة بخب وال�صعف 
و�سق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �سفوفهم ,  قن���س 4 من املنافق��ني يف وادي �صواق 

بالغي��ل،  ق�ص��ف �صاروخ��ي ي�صته��دف جتمع��ات للمنافق��ني يف جبهة الغي��ل حمققاً 
اإ�صاب��ات مبا�ص��رة، ″ تدم��ر اآلية ع�صكري��ة للمنافقني م��ن قبل وحدة 

الهند�صة وم�صرع من كان على متنها بامل�صلوب

عملية هجومية
 على مواقع املنافقني يف العقبة
 وقن�ص  4 من املنافقني يف وادي �صواق بالغيل

جبهة شبوة: 

العدو يعرتف
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جــــــــــــــنــــــــــــــديــــــــــــــًا 
ســـــــــــعـــــــــــوديـــــــــــًا 
ومــــــــــرتــــــــــزقــــــــــًا 
قـــنـــصـــهـــم مت 

آلية مت 
تدميرها

عــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة 
هـــــــــجـــــــــومـــــــــيـــــــــة
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عــــــرف أســـمـــائـــهـــم

زحـــــوفـــــات مت 
9التصدي لها بشائر

النصر

األحـــد
2017/11/12م املوافق 23 صفر 1439هـ العدد )239(

ال�صرفة.. كما دكت مدفعية اجلي�س واللجان 
ال�صعودي��ة  املواق��ع  ع�ص��رات  ال�صعبي��ة 
وجتمع��ات للجنود ال�صعودي��ني ومرتزقتهم 
وم��ن ذك دك موق��ع ذور ع��ني واملخ��روق 
الكبر و�صالطح وقي��ادة احلماد ومرتفعات 
رج��ال وموقع��ي احلم��اد والهجل��ة وموق��ع 
منف��ذ  وقبال��ة  تب��ة اخل�صب��اء  عبا�ص��ة ويف 

اخل�صراء وموقع ال�صرفة وموقع عبا�صة.
كما متكن اأبطالنا من تدمر 3 اآليات ع�صكرية 
منه��ا اآلية ع�صكرية من قب��ل وحدة الهند�صة 
وم�ص��رع م��ن كان عل��ى متنه��ا يف الغراميل 

قبالة منفذ اخل�صراء 
وكذلك تدمر اآلية ع�صكرية نوع هامر بعبوة 
وتدم��ر طق��م  رج��ال  مرتفع��ات  نا�صف��ة يف 
ع�صكري حممل مبرتزق��ة اجلي�س ال�صعودي 
بعبوة نا�صفة قبالة منفذ اخل�صراء وم�صرع 

طاقمه

كم��ا ت�ص��دى اأبطالن��ا لزحف��ني عل��ى موقع 
ال�صرفة باإ�صناد جوي وباأكرث من 9 غارات 

ومت�صي��ط ملروحي��ات البات�ص��ي ورغ��م 
ال�صناد اجلوي اإل اأن اأبطالنا كبدوهم 

يف  فادخ��ة  خ�صائ��ر  الزحف��ني  خ��الل 
الأرواح والعتاد.. فيما لقي القيادي 

املرت��زق عم��ر خال��د عبداحلبيب 
بلق�صر التميمي م�صرعه بنران 

اجلي�س واللجان يف جبهة البقع 
املرتزق من ابناء ح�صرموت
وبف�ص��ل اهلل � متك��ن اأبط��ال 

وح��دة القنا�صة من قن�س 
�صعودي��ني  جن��ود   3

ال�صبك��ة  موق��ع  يف 
واخل�صبا.

اإطالق �ص��اروخني وتدمي�ر 
والت�صدي لزحفني وقن�ص 3 جنود �صعوديني

�صن��ت مدفعية اأبطال اجلي���س واللجان ال�صعبية 
ق�صف��اً مركزًا عل��ى جتمعات للجن��ود ال�صعوديني 
خل��ف موق��ع امل�صي��ال وجم��ازة ويف رقاب��ة ال��زج 

والهنجر وامل�صنا وخلف موقع امل�صيال ويف امل�صتحدث 
كاتيو�ص��ا  ب�صواري��خ  ال�صاروخي��ة  الق��وة  ق�صف��ت  كم��ا 

عل��ى مع�صك��ر احلاج��ر وقري��ة جم��ازة وجتمع��ات للجنود 
ال�صعودي��ني يف مع�صك��ر اجلرب��ة وجمازة وقعم��ة ال�صيخ 
كم��ا مت اط��الق �ص��اروخ زل��زال2 عل��ى جتمع��ات للجنود 

ال�صعوديني واملنافقني قبالة منفذ علب
كم��ا لق��ي 3 مرتزق��ة م�صرعهم بن��ران وحدة القنا�ص��ة يف منفذ 

علب.

اأطلقت الق��وة ال�صاروخية �ص��اروخ بال�صتي 
ن��وع قاه��ر 2M عل��ى عل��ى مع�صك��ر الروي��ك 
ويتمي��ز �صاروخ قاهر تو ام بدقته العالية حيث 
ذكر م�صدر ع�صكري ب��اأن ال�صاروخ اأ�صاب هدفه 
بدقة عالية وبعرث بالع�صرات من املرتزقة املنافقني 
كم��ا ا�صتهدف��ت املدفعي��ة مواق��ع منافق��ي العدوان 
و�صي��ارات  #�ص��رواح  مبديري��ة  ال�صي��ق  وادي  يف 

الإ�صعاف تهرع اإلى املكان.
كم��ا نفذ جماه��دو اجلي���س واللجان 3 عملي��ات هجومة 
الأول��ى على مواقع املنافق��ني يف وادي منلة وجبل فاطم 
مبارب وقال م�ص��در ع�صكري: اأن الع�ص��رات من املرتزقة 
لق��و م�صرعهم وج��رح اآخرين اأثناء الإغ��ارة على مواقعهم 
يف وادي منل��ة وجبل فاطم مبارب وكانت العملية الهجومية 
الثاني��ة عل��ى مواقع منافق��ي العدوان يف تبة املط��ار مبديرية 
�ص��رواح وقتل��ى وجرح��ى يف �صفوفه��م. فمي��ا كان��ت العملية 
الثالث��ة عل��ى مواقعه��م يف مديري��ة �ص��رواح ومت � بف�ص��ل اهلل � 

الق�صاء عليهم.

ق�صف مدفعي و�صاروخي3
جبهة البيضاءجبهة عسري

جبهة مارب: 

جبهة تعز
كما لقي11منافقني م�صرعهم بنران اجلي�س واللجان ال�صعبية 

بجبه��ة �ص��رواح بينه��م املناف��ق حمب��وب �صي��ف عب��ده علي 
الراع��ي واملناف��ق امل��الزم �صع��د احم��د علي ح��ازب الكندي 

بنران اجلي�س واللجان يف جبهة �صرواح

نه���م تك�صر عنق الع���دوان 
وت�صكب اأوردة الغزاة واملرتزقة على �صخور �صعابها ووديانها

ق���اه��ر 2M الب���ال�صت���ي
يدك ح�صود املرتزقة يف الرويك واأبطالنا ينكلون باملرتزقة 

ب� 3 عمليات هجومية وم�صرع 11 منافقًا يف �صرواح

تع��ز  جبه��ة  اأبط��ال  نف��ذ 
البوا�ص��ل عملي��ات هجومية 
منكل��ة حيث �ص��ن اأبطالنا 11 
عل��ى  كان��ت  نوعي��ة  عملي��ات 

النحو التايل:
•عملي��ة هجومي��ة مباغت��ه على 
مواقع املنافق��ني مبنطقة حمر يف 
مديرية مقبنة بتع��ز و�سقوط قتلى 

وجرحى
مواق��ع  عل��ى  هجومي��ة  •عملي��ة 
بال�صل��و  ال�صي��ار  قري��ة  يف  املنافق��ني 

وتكبيدهم خ�صائر يف العدة والعتاد
املنافقني  مواق��ع  عل��ى  اغ��ارة  •عملي��ة 
يف اجلحملي��ة و�سق��وط ع��دد م��ن القتل��ى 

واجلرحى يف �صفوفهم
•عملية نوعية على مواقع منافقي العدوان 
مبنطق��ة القوز يف مقبن��ة خلفت قتلى وجرحى 
يف �صفوفه��م •عملي��ة هجومي��ة عل��ى مواق��ع 
املنافق��ني جن��وب غ��رب ال�صاذيل واح��راق طقم 
واغتنام اآخر وعدد من الأ�صلحة •عملية هجومية 
على مواق��ع منافقي العدوان �صم��ال مع�صكر خالد 
وتب��ة فج��ر وم�ص��رع واإ�صاب��ة اأع��داد م��ن منافقي 

العدوان يف العملية الهجومية
نوعي��ة ملجاه��دي اجلي���س واللج��ان عل��ى  •عملي��ة 
مواقعه��م يف ال�سق��ب مبديري��ة �سرب امل��وادم و�سقوط 

قتلى وجرحى

•عملي��ة اغارة على مواقع للمنافقني يف املفالي�س بحيفان 
و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم

لها بعملية نوعية  ال�صبار والتبة املجاورة  •تطهر قرية 
ال�سعبي��ة و�سق��وط ع�س��رات  واللج��ان  لأبط��ال اجلي���س 

القتلى واجلرحى يف �صفوف املنافني
•تطهر تبة القرون وجبل القوز يف جبهة الكدحة بعملية 
نوعي��ة لأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�سعبي��ة و�سقوط قتلى 
وجرح��ى من املرتزقة. •قتلى وجرح��ى يف �صفوق منافقي 
العدوان خالل عملية ع�صكري��ة نوعية على مواقعهم �صرق 
ج�صر الهاملي. كما متك��ن اأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبية 
من ال�صيط��رة الكاملة عل��ى جبل القوز والق��رى املجاورة 
بالكام��ل يف جبهة الكدح��ة ويدمرون طقم��ا ع�صكريا حممال 

مبنافقي العدوان يف منطقة القوز مبديرية مقبنة
وكان �صالح املدفعية قد دك جتمعات املنافقني �صمال يختل 
باملخ��ا وحت�صينات للمنافقني يف بر با�ص��ا و�صرق مع�صكر 
الإم��ام ويف تب��ة ال�صبك��ة وال�صي��ار ويف منطق��ة املفالي���س 

وحيفان ويف الهاملي 
كم��ا متكن اأبطالنا من تدمر 3 اآلي��ات منها جرافة ع�صكرية 
تابع��ة ملنافقي الع��دوان بقذائ��ف املدفعية �صم��ال مع�صكر 

اآلي��ة  وتدم��ر  م��وزع  مبديري��ة  خال��د 
ملنافق��ي  ع�صكري��ة 

الع��دوان يف جبهة 
واعطاب  ال�صق��ب 
ومعدل   23 1 معدل  4

مدفعي  النعم��ان با�صته��داف  جب��ل  يف 
بالكدحة وكذلك الت�صدي ملحاولة ت�صلل ملنافقي العدوان يف 

املكلكل بجبهة املدينة وخ�صائر ب�صرية يف �صفوفهم.
وكان��ت الق��وة ال�صاروخي��ة قد دك��ت جتمع��ات املنافقني 
بالهاملي ب�صاروخ زل��زال2 وعدد من �صواريخ الكاتيو�صا 
، فيم��ا لق��ي الع�ص��رات م��ن املنافقني م�صرعه��م يف خمتلف 

جبهات تعز وممن عرف اأ�صمائهم كال من: 
ال�صيخ القيادي/ عبدالقادر هائل احلمري

 املنافق بكيل ال�صبيقي ال�صبيحي
املنافق عبا�س يحي جراده امل�صويل ال�صبيحي

وكاأن اأبط��ال وحدة القنا�صة قد �صجل��وا رقماً نوعياً خالل 
املا�ص��ي  الأ�صب��وع  اأي��ام 

مناف��ق   40 بقن�صه��م 
مناط��ق  خمتل��ف  يف 

جبهة تعز.

اأبطال جبهة تعز ينفذون 
عملية هجومية ويقن�صون 40 منافقًا ويطهرون مواقع هامة يف جبهة الكدحة

اأبطالن��ا م��ن اإحب��اط حماول��ة ت�سل��ل ه��ي الثانية من 
نوعه��ا ملنافقي العدوان عل��ى حريب نهم وك�صر اكرث 

م��ن 5 زحوفات خالل اأ�صب��وع منها زحف للمنافقني 
عل��ى احل��ول وتب��ة القنا�س��ني يف نه��م و�سق��وط 

ع��دد م��ن القتل��ى واجلرح��ى يف �صفوفه��م ولذ 
بالف��رار من تبقى منهم وتدمر مدرعة ع�صكرية 

ب�صاروخ موج��ه يف احلوف واطالق �صاروخ 
زلزال1 عل��ى جتمعات للمنافق��ني يف املنارة 

كذلك �ص��د زحف وا�ص��ع ملنافق��ي العدوان 
باجتاه منطقتي عي��دة ال�صرقية والغربية 

واإعط��اب مدرع��ة ب��ي اإم ب��ي ترافق مع 
زحف املنافقني وال��ذي ا�صتمر ل�صاعات 

عل��ى منطقت��ي ال�صرقي��ة والغربية يف 
نهم غارات مكثفة باأكرث من16غارة 
كم��ا متك��ن اأبطالنا م��ن ك�صر زحف 

ثان ملنافقي العدوان باجتاه قرية 
�سبوعة وتبة العظيمة و�سقوط 

واجلرح��ى  القتل��ى  م��ن  ع��دد 
يف �صفوفه��م الزح��ف ا�صتم��ر 

ل�صاعتني
القنا�ص��ة  وح��دة  وكان��ت 

اهلل  بف�ص��ل  متكن��ت  ق��د 
م��ن قن���س 7 منافقني يف 

م��ن  متفرق��ة  مناط��ق 
جبهة نهم.

نف��ذ اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�صعبي��ة 
بجبه��ة البي�صاء عملي��ة ع�صكرية ملجاهدي 
اجلي���س واللج��ان عل��ى مواق��ع املنافق��ني 
انته��ت بال�صيطرة على عدة مواقع يف مديرية 
ذي ناع��م كما باغ��ت اأبطالنا مواق��ع املنافقني 
يف الأج��ردي مبديري��ة الزاه��ر و�سق��وط قتلى 

وجرحى ..
فيم��ا متكن اأبطالنا م��ن ك�صر زح��ف للمنافقني يف 
جميدة بقيف��ة والت�صدي ملحاولة ت�صلل للمنافقني 
باجت��اه تب��ة ال�سفينة و�سق��وط ورغ��م حماولتهم 
ا�صتعادة ما خ�صروه اإل ان احل�صيلة كانت ع�صرات 

القتلى واجلرحى يف �صفوف املنافقني.
وكان��ت مدفعية اجلي�س واللج��ان قد دكت حت�صينات 
للمنافقني يف �صبكة �صب��اح مبديرية ذي ناعم كما متكن 
رج��ال اهلل من تفجر عبوة نا�صفة مبجموعة من منافقي 

العدوان اأ�صفل �صبكة العقلة مبكرا�س.
وفيم��ا كانت عمليات التطهر ملواقع املرتزقة كانت وحدة 
القنا�صة قد متكنت من قن�س 4منافقني يف ذي ناعم وقيفة.
كم��ا لق��ي �صقط الع�ص��رات م��ن القتل��ى يف عملي��ات اجلي�س 

واللجان ال�صعبية ممن عرف اأ�صمائهم:
القيادي امليداين املنافق �صالح �صيف اهلل حممد العزاين 

القي��ادي امليداين بجبه��ة قيفة املناف��ق عبدرب��ه �صالح اأحمد 
ال�صاهري 

واإ�صابة املنافق حممد عبداهلل احمد ال�صاهري 
واملنافق �صالح حممد اأحمدال�صاهري

مزلزل وم�صرع 3 مرتزقة بنريان وحدة القنا�صة 
عمليات تطهري

 يقوم بها اأبطال اجلي�ص واللجان لأوكار املرتزقة 
وينفذون عمليتني هجوميتني ويقن�صون 4 منافقني

قن�ص 11 منافقًا و�صالح املدفعية يدك جتمعات 
املنافقني �صمال ميدي بع�صرات القذائف

دكت مدفعية اجلي�س واللجان ال�صعبية بع�صرات القذائف مواقع وجتمعات املرتزقة �صمال �صحراء ميدي و�صوهد 
�صي��ارات الإ�صع��اف تهرع للمكان كما دك��ت القوة ال�صاروخية جتمع��ات املنافقني �صمال �صح��راء ميدي ب�صاروخ 

زلزال 1 
يذكر اأن رجال القنا�صة متكنوا � بف�صل اهلل وت�صديدة � من قن�س 11 من املنافقني �صمال �صحراء ميدي

كم��ا لق��ي املرتزق ال�ص��وداين اباذر حممد �صال��ح م�صرعه بنران اجلي���س واللجان ال�صعبية بجبه��ة ميدي ال�صريع 
املرتزق من اأبناء اأمري وولد يف ك�صال .. ويعمل مديرمركز التدريبب يف القوات اخلا�صه

جبهة ميدي: 

11

اآليات
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قاسية سعودية  – خسائر 
وبح�صب تقرير تلفزيوين بّثته قناة “العربية” 
ال�صعودي��ة، يف 2 اأبري��ل 2015، اأي بع��د 8 اأيام 
فقط على انطالق عملية “عا�صفة احلزم”، فاإن 
التقديرات اأ�ص��ارت اإلى اأن اململكة قد تنفق نحو 
175 مليون دولر �صهرياً على ال�صربات اجلوية 
�ص��د مقاتلي “احلوث��ي” يف اليم��ن، با�صتخدام 

100 طائرة.
واأ�صارت القناة اآنذاك اإلى اأن احلملة اجلوية 
الت��ي ق��د ت�صتم��ّر اأكرث م��ن خم�صة اأ�صه��ر، رمبا 

تكّلف الريا�س اأكرث من مليار دولر اأمريكي.
ويف اأرق��ام بعي��دة ع��ن تقديرات القن��اة، قالت 
جمل��ة “فوري���س” الأمريكي��ة، بع��د 6 اأ�صهر من 
ان��دلع احل��رب، اإن تكلف��ة الأ�صه��ر ال�صتة بلغت 
نح��و 725 ملي��ار دولر، اأي اإن التكلف��ة ال�صهرية 

ت�صل ل� 120 مليار دولر.
تقدي��ر اآخ��ر ج��اء يف درا�ص��ة ن�صرته��ا موؤخ��رًا 
جامعة هارف��ارد الأمريكية، اأ�ص��ارت فيها اإلى اأن 
تكلف��ة احلرب ت�ص��ل اإل��ى 200 ملي��ون دولر يف 

اليوم الواحد.
اأم��ا �صحيفة “الريا���س” ال�صعودي��ة، فقّدرت 
ال�صعودي��ة  الطائ��رات  ت�صغي��ل  تكلف��ة  اأي�ص��اً 
دولر  ملي��ون   230 بنح��و  باحل��رب  امل�صارك��ة 
�صهري��اً، مت�صّمن��ة ت�صغي��ل الطائ��رات والذخائر 
املُ�صتخدمة والحتياطية، وثمن كافة قطع الغيار 

وال�صيانة وغرها.
من جانبه قّدر موقع “دويت�صيه فيليه” الأملاين 
تكلف��ة ت�صغي��ل الطائ��رات ال�صعودي��ة امل�صارك��ة 
باحلرب، ويبل��غ عددها 100 طائرة، مببلغ 175 

مليون دولر �صهرياً.
ويف ظل هذه الأرقام التي ي�صعب اإيجاد مقاربة 
بينه��ا للتكلفة احلقيقي��ة، ميكن قيا���س العمليات 
ال�صعودي��ة يف اليم��ن عل��ى اأخ��رى �صبيه��ة ُنّفذت 
خ��الل ال�صنوات القليلة املا�صي��ة، وكانت تكلفتها 

معلنة.
واأعل��ن املتح��دث الر�صم��ي لتحال��ف الع��دوان 
�صابق��ا اللواء اأحمد ع�ص��ري، يف مار�س من العام 
اجل��اري، اأن ع��دد الطلع��ات اجلوية الت��ي نّفذها 
طران التحالف يف �صماء اليمن بلغت اأكرث من 90 

األفاً..واأ�ص��ار ع�ص��ري، يف ذات الت�صريحات التي 
اأدل��ى بها ل�صحيفة “التامي��ز” الأمريكية، اإلى اأن 
احلرب على م��ن ا�صماهم ملي�صيا “احلوثيني” يف 

اليمن اأغالبها جوية.
واعتم��ادًا عل��ى ه��ذا الرق��م، وقيا�ص��اً بتكلف��ة 
الطلع��ة اجلوي��ة الواح��دة للطائ��رات الأمريكية 
امل�صارك��ة باحل��رب �صد تنظيم الدول��ة يف �صوريا 
والع��راق، الت��ي ُتقّدر ب� 84 األ��ف دولر اإلى 104 
اآلف دولر، ف��اإن التحال��ف اأنفق عل��ى ال�صربات 
اجلوي��ة يف اليمن خالل عام��ني 7 مليارات و560 
ملي��ون  و360  ملي��ارات   9 اإل��ى  دولر،  ملي��ون 
دولر..ووفق تقرير ن�صرت��ه �صحيفة “نيويورك 
تامي��ز” الأمريكي��ة، يف 15 �صبتم��ر 2014، ف��اإن 
تكلفة الطلعة اجلوية لطائرة اأمريكية واحدة من 
قاع��دة اإجنرليك اجلوية يف تركيا، لق�صف اأهداف 
“داع�س” �صمايل العراق، ُتقّدر بني 84 األفاً و104 
اآلف دولر، مب��ا ي�صم��ل ثم��ن القناب��ل والوق��ود 

وكافة التكاليف الت�صغيلية.

القتال عن  بعيدًا  – مصاريف 
ول ميك��ن ح�ص��اب بقي��ة التكالي��ف الع�صكرية 
للح��رب يف اليم��ن؛ فجمي��ع الأرق��ام والبيان��ات 
املتوّف��رة ح��ول كمي��ات الأ�صلح��ة امل�صتخدمة يف 

احل��رب واأنواعها وتكلفتها غ��ر ر�صمية، ومبالغ 
يف ج��زء كب��ر منها، بح�ص��ب ما ي�ص��ف مراقبون 

ع�صكريون.
ولك��ن تكلف��ة احل��رب ل تتوّقف عل��ى النفقات 
الع�صكري��ة فق��ط، فال�صعودي��ة قّدم��ت حلكوم��ة 
الف��ار هادي منذ بداية احل��رب، عام 2015 حتى 
منت�صف الع��ام اجلاري، م�صاع��دات تبلغ قيمتها 
الداخلي��ة  وزارة  وف��ق  دولر،  ملي��ارات   8.2

ال�صعودية.
ويف مايو املا�ص��ي، اأعلنت الداخلية ال�صعودية 
تق��دمي اململك��ة م�صاع��دات ملرتزقته��ا بقيمة 8.2 
ملي��ارات دولر، مق�ّصم��ة عل��ى ع��دة جم��الت؛ 
ره��ا مل��ّف التطوي��ر، ال��ذي ن��ال 2.9 ملي��ار  ت�صَدّ
دولر، تلت��ه امل�صاع��دات حلكوم��ة الف��ار ب��� 2.2 

مليار دولر.
 وُيظه��ر جم��ع ب�صي��ط لالأرقام �صالف��ة الذكر اأن 
التكلف��ة التقديري��ة للح��رب يف اليم��ن عل��ى دول 
التحال��ف ت��رتاوح ب��ني 85 ملي��ارًا و760 مليون 
دولر، اإل��ى 87 ملي��ارًا و560 ملي��ون دولر، مبا 
ل ي�صمل اخل�صائر غر املبا�صرة املتعّلقة برتاجع 
ال�صتثم��ارات يف ال�صعودية عل��ى وجه التحديد، 
يف  والنق���س  الع�صك��ري،  الإنف��اق  يف  والزي��ادة 

احتياطي النقد الأجنبي.

العسكري اإلنفاق  رفع  على  جتبر  اليمن  – حرب 
ويف ا�صتعرا�س �صريع للبيانات التي ُتظهر تاأّثر 
اقت�صاد ال�صعودية باحل��رب، جند اأن ال�صعودية 
رفعت قيمة اإنفاقها الع�صكري يف العام 2015 اإلى 
82.2 ملي��ار دولر، بعد اأن كان قد بلغ يف 2013، 

59.6 مليار دولر فقط.
كم��ا اأعلن��ت �صرك��ة “اآي اإت�س اإ���س” لالأبحاث 
والتحليالت القت�صادية، اأن م�صرتيات ال�صعودّية 
م��ن ال�صالح قف��زت مبعدل كب��ر، لت�صبح اململكة 
امل�صت��ورد الأول لل�ص��الح عل��ى وج��ه الأر���س يف 

2015، بقيمة 65 مليار دولر.
ويف مقاب��ل زيادة النفقات الع�صكرية وا�صتراد 
ال�ص��الح، تراج��ع احتياط��ي النق��د الأجنبي لدى 
اململك��ة ب�صكل غر م�صب��وق، فبع��د اأن كان 737 
ملي��ار دولر يف 2014، انخف���س اإل��ى 487 مليار 

يف يوليو 2017.
ي�ص��اف اإلى تراج��ع احتياطي النق��د الأجنبي 
ت�ص��ارع وترة جلوء احلكومة اإلى اأ�صواق الدين 

خالل العامني املا�صيني والعام احلايل.
واأعلنت وزارة املالية ال�صعودية، يف اأغ�صط�س 
املا�ص��ي، اأن الدي��ن الع��ام للدولة بل��غ 91 مليار 
دولر، ت�ص��اف اإليه��م �صك��وك حملي��ة طرحته��ا 

قالت �سحيفة اللي�ج اون لين ان اقت�ساد ال�سعودية تراج�ع ب�سبب احلرب امل�ستمرة ف 
�ليمن منذ ثاثة �عو�م.. وقالت �ل�شحيفة “مل تكن تكلفة �حلرب �مل�شتمّرة يف �ليمن منذ ثاثة �أعو�م 

تقريبلًا قا�شية على �ليمنيلني وحدهم، فاململكة �لعربية �ل�شعودية، قائلدة “�لتحالف �لعربي”، 

ف �حلرب �ليمنية �شمن �أحد �أ�شبابه.” باتت تعي�س تر�جعًا حاّدً� يف �قت�شادها، ت�شَنّ

وبينلت �ل�شحيفة �نها وعر حملاولت ر�شد وحتليل �لأرقلام و�لبيانات �لر�شميلة وغري �لر�شمية 

�ملتعّلقة بالعمليات �لع�شكرية يف �ليمن، �لو�شول �إلى �لتكلفة �لإجمالية لهذه �حلرب.

ومل تعللن �ل�شعودية �أو غريها ملن دول �لتحالف )�لإمار�ت، و�لكويت، وقطلر، وعمان، و�لبحرين، 

و�ل�شلود�ن( �أّي تكلفلة لعملياتهلا �لع�شكرية يف �ليمن، �إل �أن تقارير دوليلة وخليجية تناولت هذه 

�لتكلفة �ملنهكة باأرقام متفاوتة.

الكشف عن نفقات السعودية في العدوان على اليمن وعلى الفار هادي وحكومته
اململك��ة خالل �صبتم��ر املا�ص��ي واأكتوبر احلايل، 
دولي��ة  و�صن��دات  دولر،  ملي��ارات   9.9 بقيم��ة 
بقيم��ة 12.5 مليار دولر، ليقفز بذلك حجم الدين 

ال�صعودي اإلى 113.4 مليار دولر.

للحرب اإلجمالية  – التداعيات 
القت�صادي��ة  بالتداعي��ات  يت�ص��ل  وفيم��ا 
الإجمالية للحرب اليمنية على اأطراف املعارك، 
احلاف��ظ  عب��د  القت�ص��ادي،  الباح��ث  يق��ول 
ال�صاوي، ل� “اخللي��ج اأونالين”، اإن ما حدث يف 

اليمن اأّثر يف مناخ ال�صتثمار يف ال�صعودية.
وي�صي��ف ال�صاوي: “ترك��ت احلرب تاأثرات 
�صلبية على املالءة املالية )م�صطلح اقت�صادي(، 
وه��و ما يظهر يف و�ص��ع اململكة ب�ص��كل كبر، اإذ 
تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي ليكون دون 
حاج��ز ال��� 500 ملي��ار دولر، نهاي��ة اأغ�صط���س 
2017، اإ�صافة لإقدام ال�صعودية على ال�صتدانة 
اخلارجية عر اإ�صدار �صندات بنحو 12.5 مليار 

دولر بال�صوق الدولية”.
ويرب��ط املخت�س القت�ص��ادي اأي�صاً بني حالة 
عدم ال�صتقرار يف املنطقة، التي خلقتها احلرب، 
وهروب ال�صتثمارات الأجنبية وحتى املحلية.

ويق��ول: “ل يخفى عل��ى اأحد حال��ة اخلروج 
لروؤو�س الأموال من منطقة اخلليج خالل الفرتة 
املا�صي��ة، حت��ى ولو عل��ى م�صت��وى ال�صتخدام 
ال�صخ�ص��ي وتكاليف الإقام��ة يف اخلارج، فرتكيا 
على �صبيل املثال ت�صهد اإقباًل من قبل اخلليجيني 
ل�ص��راء العق��ارات واإن�صاء �ص��ركات وموؤ�ص�صات 
ال�ص��ركات  اإط��ار  يف  كان��ت  واإن  اقت�صادي��ة، 

ال�صغرة واملتو�صطة”.
ا�صتم��رار  اأن  القت�ص��ادي  الباح��ث  ويوؤك��د 
احل��رب يف اليمن ي�صعف جمي��ع امل�صاركني فيها 
على ال�صعيد القت�صادي، كما اأنه يقّو�س الدور 
الإقليمي لهذه الدول من خالل ا�صتنزاف ثرواتها 

ل�صالح اأطراف اأخرى يف املنطقة.
وال�صعودي��ة تق��ود عملية “عا�صف��ة احلزم” 
 ،2015 مار���س   26 يف  ب��داأت  الت��ي  باليم��ن، 
وحتّول��ت اإلى “اإع��ادة الأم��ل” يف 22 اأبريل من 

العام نف�صه.
اجلدي��ر ذكره ان حج��م اخل�صائ��ر ال�صعودية 
عل��ى  بن��اء  ج��اءت  انف��ا  املذك��ورة  واليمني��ة 
حتال��ف  م��ن  مقدم��ه  ومعلوم��ات  اح�صائي��ات 
الع��دوان ومرتزقتها يف حني ت�صر الح�صائيات 
الر�صمية يف اليمن ال��ى ان حجم ال�صرر يف اليمن 
اكر مم��ا ذكر، اما ال�صعودي��ة فقد حتا�صت ذكر 
حجم اخل�صائر الب�صرية والع�صكرية يف جي�صها.

مل يع��د اأي قرار �صعودي مهما بلغ من الالاإن�صانية 
م�صتغربا بح��ق ال�صعب اليمني، فالع��دوان امل�صتمر 
من��ذ م��ا يزيد ع��ن العام��ني ق��د تخط��ى كل احلدود 
والتوقع��ات وفت��ك بالب�سر قبل احلج��ر, فال خطوط 
حم��ر ول ا�صتثن��اءات يف قامو���س اآل �صع��ود، اليوم 
تطالعنا ال�صعودي��ة بقرار جديد باإغالق كافة املنافذ 
البحري��ة واجلوي��ة الت��ي يتّم عره��ا تاأم��ني اأب�صط 
م�صتلزم��ات احلي��اة لل�صع��ب يف نق�س فا�ص��ح لكافة 
الق��رارات والأع��راف الدولي��ة، قرار ُي��راد منه قتل 
اليمني��ني باجل��وع بع��د اأن مل ت�صكتهم كاف��ة اأ�صكال 

العدوان.
قرار تذرع حلف العدوان اأنه ملنع تهريب الأ�صلحة 
ا�صته��داف  بع��د  للحوثي��ني، خا�ص��ة  وال�صواري��خ 
الع�صكري��ة  املفاعي��ل  اأ�صق��ط  ب�ص��اروخ  الريا���س 
وامليداني��ة لأ�صهر الع��دوان الطويلة موؤك��دا اأن اليد 
العلي��ا ل زال��ت لالأط��راف اليمنية الت��ي تريد حرية 
اليمن و�سيادت��ه وا�ستقاللية قراره بعيدا عن البالط 

ال�صعودي.

اأّم��ا ع��ن اخللفي��ة احلقيقي��ة له��ذا الق��رار ال��ذي 
�صُيفاقم الأزمة الإن�صانية يف الداخل اليمني، وناهيك 
ع��ن الغي��ظ ال�صع��ودي م��ن و�صول �ص��اروخ ميني 
اإلى عا�صمته��م، فهو يوؤكد اأن اخلي��ارات ال�صعودية 
الع�صكري��ة ق��د ا�صُتنف��ذت متاما، ومل يع��د هناك من 
اإمكاني��ة ل��ردود ع�صكري��ة اأق�ص��ى من التي ق��ام فيها 
الع��دوان طيلة ال�صنتني وني��ف املا�صية. ولذلك جلاأ 
الي��وم اإل��ى خيار بال�ص��كل غر ع�صكري اأم��ا بالتاأثر 
فه��و مدّم��ر اأكرث م��ن اأي خي��ار ع�صكري اآخ��ر.. هذا 
الق��رار كان قد �صبقه ن�ص��ر ال�صعودية لئحة باأ�صماء 
اأربع��ني �صخ�صية م��ن القيادات احلوثي��ة مع تقدمي 
جوائز مالية �صخمة للح�صول على معلومات عنهم، 
لئحة جاءت متاأخرة جدا وتوؤكد حالة التخبط التي 
تعي�صه��ا قي��ادة العدوان ع��ل اليمن. كله��ا موؤ�صرات 
ت�صاهم يف تاأكي��د اأن ال�صعودية وحلفائها اإمنا ياأ�صوا 
م��ن الو�صول اإل��ى ح�صم ع�صكري اإ�صاف��ة اإلى ح�صم 
ع��دم اإمكاني��ة اإخراج اأن�صار اهلل م��ن اأي معادلة حل 

�صيا�صي يف امل�صتقبل.

الأم��ر الغ��ر م�صتغ��رب اأي�ص��ا وال��ذي ترافق مع 
ه��ذا الق��رار هو عدم التفاع��ل كما يج��ب دوليا حيال 
م��ا يج��ري، وكي��ف ل؟ وق��د متكن��ت ال�صعودية من 
�ص��راء �صمائ��ر ال��دول الك��رى بري��الت مع��دودة. 
وحدها الأمم املتحدة اأبدت قلقها من تفاقم الأو�صاع 
الإن�صاني��ة لأن القرار �صيوؤثر عل��ى امل�صاعدات. قلق 
وج��وده وعدم��ه �صوا�صية فهو ل يق��دم ول يوؤخر يف 

معجم اآل �صعود باملطلق.
احلقيقة جر���س اخلطر لي�س فقط ب�صبب العدوان 
كع��دوان، ب��ل ب�صب��ب حال��ة الكوم��ا الت��ي يعي�صه��ا 
ال�صم��ر العاملي ال��ذي يقف متفرجا اأم��ام انتهاكات 
الع��دوان ال�صع��ودي دون حتريك �صاك��ن، بل واأكرث 
م��ن ذلك ت�صتم��ر الدول الكرى وعل��ى راأ�صها اأمريكا 
يف دعم الكي��ان ال�صعودي وتزوي��ده بال�صالح الفتاك 
وبع�ص��ه حم��ّرم دولي��ا ليت��م جتربت��ه عل��ى روؤو�س 

ال�صعب اليمني.
عل��ى كل ح��ال ه��ي م�صاأل��ة وق��ت ل اأك��رث تف�صل 
اليمنيني و�صعوب املنطقة من انتهاء لعبة النار التي 

يخو�صها اآل �صعود وعل��ى راأ�صهم حممد بن �صلمان، 
فكاف��ة امللف��ات والأزمات التي تخو�صه��ا ال�صعودية 
و�صلت اإلى حائط م�صدود، والغريب اأن كافة امللفات 

يتبع معها بن �صلمان نف�س التكتيك وهو الهروب اإلى 
الأم��ام بدل حّلها كما يجب. لعبة �صت�صقط بن �صلمان 

يف النهاية يف الهاوية اإلى غر رجعة. 

قــــــــــــرار بـــــــإغـــــــالق كــــــافــــــة املــــــنــــــافــــــذ الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة.. األهــــــــــــــــداف والــــــــدوافــــــــع
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امل�صاج��د  خطب��اء  م��ن  ع��دد  تن��اول 
اغ��الق  مو�ص��وع  البي�ص��اء  مبحافظ��ة 
العدوان للمنافذ واملعابر اليمنية بهدف 

اإخ�صاع ال�صعب اليمني.
ودع��ا اخلطباء الى التالح��م والثبات 
وع��دم الجن��رار الى اإرج��اف املرجفني 
وتهوي��ل امل�صالة، كما دع��وا التجار الى 
ع��دم ا�صتغالل الظروف ورف��ع الأ�صعار 
او اإخفاء املواد ال�صرورية والت�صبب يف 

زيادة معاناة النا�س.
كما دع��ا اخلطباء الخ��وة املواطنني 
ال��ى الرتفق واخذ حاجاته��م الأ�صا�صية 
م��ن ال�ص��وق فق��ط كم��ا دع��وا اجله��ات 
اتخ��اذ  ال��ى  وامل�صوؤول��ة  املعني��ة 
بح��ق  والعاجل��ة  الالزم��ة  الإج��راءات 

يف  الته��اون  وع��دم  املتالعب��ني  التج��ار 
ق��وت املواطن��ني وع��دم ت��رك ال�صاح��ة 

لالنتهازيني وال�صتغالليني املحتكرين.

يف حني نظ��م اأه��ايل ووجه��اء واعيان 
منطق��ة عزان مبديرية العر�س مبحافظة 
ن��ددوا  احتجاجي��ة  وقف��ة  البي�ص��اء 

خالله��ا بجرائ��م العدوان بح��ق ال�صعب 
وا�صتنك��ر  والأب��ي..  ال�صام��د  اليمن��ي 
امل�صارك��ون يف الوقف��ة ال�صم��ت ال��دويل 
والمم��ي املطبق حيال ارتكاب العدوان 
ال�صع��ودي الأمريك��ي لأب�ص��ع اجلرائ��م 
والنتهاكات بحق اليمنيني وبكل خطوة 
عدائية يتخذه��ا واآخرها اغ��الق املنافذ 
واملعاب��ر من والى اليم��ن بهدف جتويع 
احلا�ص��رون  واأك��د  باأ�ص��ره..  ال�صع��ب 
انه��م ي�صتم��دون قوتهم ب��اهلل ويثقون به 
ب��اأي ح�ص��ار و�صرف��دون  يبال��ون  ول 
اجلبه��ات ب��كل غ��ال ونفي�س حت��ى وان 
�ص��دد الطغاة ح�صاره��م، واأن لغة القتل 
والرتهيب مل ولن جتدي نفعا مع �صعب 

اعتاد الت�صحية يف �صبيل الن�صر.

اأق��ام اأبناء مدين��ة ذمار وقف��ات متعددة عقب 
�صالة اجلمعة تنديدا بخطوات العدوان الأخرة 
واملتمثل��ة مب�صاعف��ة احل�ص��ار القت�صادي على 
اليمن��ي عر اإغ��الق كل املنافذ الري��ة والبحرية 

واجلوية.
اأبن��اء حي اجلامع الكبر ومنطقة هران �صمال 
مدين��ة ذم��ار واأه��ايل القطاع اجلنوب��ي عروا يف 
وقفاته��م الحتجاجي��ة ع��ن ا�صتيائه��م ال�صدي��د 
للموؤام��رة الأخ��رة ع��ر خنق ال�صع��ب اليمني، 
وان اأح��رار ال�صعب لن يقفوا مكتويف الأيدي وهم 
يرون لقمة عي�صهم ت�صلب من فمهم و�صيقابل هذه 

املخططات ت�صعيد اأكر.
وحي��ا املجتمع��ون ت�صحي��ات اأبط��ال اجلي�س 
واللج��ان ال�صعبية، مقدرين ومباركني للخطوات 

املتقدم��ة الت��ي قام��وا به��ا يف اجلبه��ات املتعددة 
وعل��ى م�صت��وى الك�صف ع��ن منظوم��ة �صواريخ 
املن��دب البحرية واإطالق �صاروخ بركان تو ات�س 
البال�صتي على مطار امللك خالد الدويل يف الريا�س.

اإل��ى ذل��ك نف��ذت قبائ��ل قرية بي��ت اأب��و خلبة 
مبديري��ة احل��داء يف حمافظ��ة ذم��ار لق��اءا قبليا 
ال�صع��ودي  الع��دوان  مبج��ازر  تندي��دا  مو�صع��ا 

الأمريكي على اأبناء ال�صعب.
حل��ف  ا�صتم��رار  اأن  احل��داء  قبائ��ل  واأك��دت 
ال�صيط��ان يف ارتكاب مزيد من املجازر لن ت�صعف 
من عزمي��ة ال�صعب اليمني، ب��ل ت�صعل يف قلوبهم 
مزي��دا م��ن ال�صم��ود والندف��اع اإل��ى اجلبه��ات 
للمواجه��ة وال��ردع والتنكي��ل بالع��دو ال�صعودي 

ومرتزقته.

محافظات

وقفة احتجاجية ألبناء مديرية 
امليناء مبحافظة احلديدة تندد 

باستمرار العدوان
نظ��م اأبناء مديري��ة امليناء مبحافظة احلدي��دة الأربعاء املا�ص��ي وقفة احتجاجية 
للتنديد با�صتمرار العدوان ال�صع��ودي المريكي وارتكابه جمازر بحق اأبناء ال�صعب 

اليمني.
ويف الوقف��ة طال��ب اأبن��اء املديري��ة كاف��ة ال�صع��ب موا�صل��ة ال�صم��ود ومواجه��ة 
املخطط��ات الت��ي ترمي الى زعزعة الأمن و�صق ال�ص��ف واللحمة الوطنية والت�صدي 

لكل الغزاة الطامعني مبقدارت الوطن وثروته.
ونا�ص��د امل�صارك��ون ال�صمائر احلي��ة يف املنطقة واملجتمع ال��دويل بالتدخل العاجل 
لإنقاذ اليمن مما تتعر�س له من حرب ل متت لل�صمر والإن�صانية باأي �صلة والتي ل 

حتقق ال اهداف ومطامع احلاقدين على اليمن واأبنائه.
واألقي��ت خ��الل الوقف��ة كلمات اأكدت اأن ما يح��دث من جمازر يف ح��ق اأبناء ال�صعب 
اليمن��ي يعري مواقف املتخاذلني جراء �صمتهم مل��ا يرتكبه العدوان من جمازر يندى 
له��ا جبني الن�صانية واآخرها جمزرة هران مبحافظة حجة راح �صحيتها اأكرث من 60 

�صهيد ومل يلقى هذا الفعل اي ا�صتنكار من املجتمع الدويل لوقف هذا العدوان.
وا�صتنكر بيان �صادر عن اأبناء مديرية امليناء، ا�صتمرار حتالف العدوان يف ارتكاب 
املج��از بح��ق اأبن��اء ال�صعب اليمن��ي .. داعي��اً الوقوف �صف��اً واحدًا ملواجه��ة العدو 

والتوجه جلبهات القتال اإلى جانب اأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبية.
كم��ا دعا البي��ان اجلهات املعني��ة ب�صبط املتالعب��ني باأقوات ال�صع��ب وحما�صبتهم 
وتفعي��ل القوانني جتاهه��م وتقدميهم للمحاكم��ة ل�صتغاللهم حاج��ة املواطن للمواد 
ال�صا�صي��ة وال�صروري��ة .. يف ح��ني نظ��م اأبن��اء منطق��ة املغر�س مبديري��ة التحيتا يف 

حمافظة احلديدة مهرجان الر�صول الأعظم للفرو�صية.
املهرج��ان الذي نطم��ه اإدارة ال�صلطة املحلية واملجل�س الإ�ص��رايف باملديرية، تخلله 
الع��اب قوى ورك��وب خيل وعرو���س �صيق��ة. احل�صور الغف��ر من قبائ��ل الزرانيق 

وال�صاحل الغربي.
 واأك��د احلا�ص��رون يف املهرج��ان على �صم��ود ال�صع��ب يف وجه الع��دوان الغا�صم، 

مدينني املجازر املروعة التي يرتكبها العدوان.
ه للمحتلني. كما �صدد احلا�صرون اأن �صواحل اليمن �صتكون مقرة للغزاة كما كان برُّ

وقفة احتجاجيه ألبناء مدينة حجة 
تندد بجرمية العدوان مبنطقه هران

نظ��م ابن��اء مدينة حجة ي��وم الثالثاء املا�صي وقف��ة احتجاجية تندي��دا با�صتمرار 
حتال��ف الع��دوان يف املجازر �ص��د ابناء ال�صع��ب اليمن��ي واأخرها املج��زرة الب�صعة 
الت��ي ارتكبه��ا طران العدوان يوم ام�س بحق املواطن��ني مبديرية اأفلح اليمن و راح 

�صحيتها الع�صرات من ال�صهداء واجلرحى من الطفال والن�صاء وامل�صعفني .
وع��ر املحتج��ون ع��ن ادانتهم ال�صدي��دة لهذه املج��ازر ال�صنعاء الت��ي توؤكد جترد 
العدوان ال�صع��ودي من كل 
القيم الن�صانية والأخالقية 
وحتديا وانته��اك �صافر لكل 
الدولية  املواثيق والقوانني 
والأع��راف الن�صاني��ة التي 
توؤك��د ان ا�صتهداف املدنيني 
مبثاب��ة  منازله��م  وق�ص��ف 
جرائم حرب �صد الن�صانية 
.. عل��ى ذات ال�صعي��د نظ��م 
اأبن��اء مديري��ة بن��ي قي���س 
مبحافظة حجة اخلمي�س املا�صي وقفة احتجاجية تنديدًا بجرائم العدوان ال�صعودي 
عل��ى اليم��ن والت��ي كان اآخره��ا اجلرمية الفظيع��ة يف منطقة ه��ران يف مديري��ة اأفلح 
اليم��ن.. امل�صارك��ون يف الوقفة اأك��دوا اأن ا�صتمرار العدوان يف ارت��كاب اجلرائم بحق 
املدنيني تاأتي يف ظل �صمت دويل وحتديدا جلمعيات الأمم املتحدة وتغا�صي املجتمع 
العامل��ي جتاه م��ا يحدث من جم��ازر وح�صية بحق اأبن��اء ال�صعب اليمن��ي والتي كان 
اآخره��ا جرمية اأفلح اليمن ال��ذي راح �صحيتها ما يقارب ال�صتني مواطنا بريئا ما بني 

جريح و�صهيد.
اأك��دوا اأن ه��ذه اجلرائم لن ت�صقط بالتق��ادم واأنها لن تزيد ال�صع��ب اليمني ال قوة 

و�صمودا وتالحما يف مواجهة العدوان.

وقفة إحتجاجية ألبناء املهاذر بصعدة للتنديد بجرائم العدوان
نف��ذ اأبن��اء منطق��ة امله��اذر مبديري��ة 
�صحار حمافظة �صعدة اخلمي�س املا�صي 
وقفة قبلية للتندي��د باإ�صتهداف العدوان 
الأمريك��ي ال�صعودي املدني��ني واإرتكاب 
ال�صع��ب  اأبن��اء  بح��ق  احل��رب  جرائ��م 
اليمن��ي واآخرها جرمي��ة هران مبحافظة 

حجة.
الوقف��ة  يف  امل�صارك��ون  وا�صتنك��ر 
ال�صم��ت الأمم��ي وال��دويل املخزي جتاه 
اجلرائ��م املروع��ة الت��ي يرتكبها حتالف 
العدوان الغا�صم �صد الإن�صانية يف اليمن 

.. منددي��ن بتواطوؤ الأمم املتحدة وكافة 
منظمات حقوق الإن�صان يف هذه اجلرائم.
وباركوا للق��وة ال�صاروخي��ة واأبطال 
اجلي���س واللج��ان ال�صعبي��ة الجنازات 
الت��ي يحققونه��ا يف مواجه��ة  امليداني��ة 
العدوان وخمططاته .. داعيني اإلى مزيد 
من دك العدو وحت�صيناته ومع�صكراته.

وقدمت خ��الل الوقف��ة قافل��ة الكرامة 
تت�صمن مبالغ مالية دعماً لرجال اجلي�س 
واللج��ان ال�صعبي��ة يف الدفاع ع��ن اليمن 

واأمنه واإ�صتقراره.

نظ��م حكماء وعق��الء مديرية بني �ص��رمي مبحافظة 
عم��ران اخلمي���س املا�ص��ي اجتماع��ا مو�صع��ا لتاأيي��د 
النق��اط الثن��ي ع�سر التي دع��ا اليها ال�سي��د عبدامللك 

بدرالدين احلوثي.
الو�ص��ع  درا�ص��ة  �ص��رورة  عل��ى  اأك��د  الجتم��اع 
الع��ام للبل��د وما يجري م��ن تطورات واح��داث جراء 
ارتكاب��ه  يف  الأمريك��ي  ال�صع��ودي  الع��دوان  مت��ادي 
للجرائ��م الب�صع��ة بحق اأبن��اء ال�صع��ب اليمني، حيث 

اك��د املجتمع��ون عل��ى �صرورة رف��د اجلبه��ات باملال 
الأجه��زة  وتفعي��ل  الفا�صدي��ن  ومواجه��ة  والرج��ال 
الرقابي��ة والق�صائي��ة وال�صتم��رار يف دع��م اجلبهات 

باملال والرجال.
امل�صارك��ون يف الق��اء اأك��دوا على اأهمية �ص��ر العملية 
الداخل��ي  ال�ص��ف  وح��دة  عل��ى  واحلف��اظ  التعليمي��ة 
و�ص��رورة معاجلة الإ�ص��كالت التي توؤث��ر على متا�صك 
اجلبهة الداخلية يف وجه حماولت التق�صيم اخلارجية.

أبناء عزلة العاقبة مبحافظة إب ينددون 
باملجازر الوحشية لطيران العدوان

نظ��م اأبن��اء عزل��ة العاقب��ة مبديري��ة ف��رع العدي��ن يف حمافظ��ة اإب اخلمي���س املا�ص��ي وقفة 
احتجاجية نددوا خاللها باملجازر الوح�صية لطران العدوان بحق املواطنني املدنيني.

جمي��ع امل�صاركني ثمنوا الدور الفعال للوحدة ال�صاروخية يف اجلي�س واللجان ال�صعبية التي 
تزلزل عقر دار العدو ومملكته، كما ثمنوا اأي�صا النت�صارات البطولية لأبطال اجلي�س واللجان 
ال�صعبية يف خمتلف امليادين. ودعا احلا�صرون كل الفئات الداخلية اإلى ر�س ال�صفوف وتعزيز 

الوحدة الوطنية  اأجل حتقيق اأهداف الثورة واخلروج من عباء الو�صاية اخلارجية.

اجــتــمــاع مــوســع حلــكــمــاء وعـــقـــالء مــديــريــة بــنــي صــريــں مبــحــافــظــة عــمــران

خطباء املساجد في البيضاء يدعون املواطنني إلى التكاتف لتجاوز حصار العدوان

وقفات احتجاجية متعددة في ذمار تنديدًا بالعـــــــــــــــــدوان واحلصـــــار
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“الغاردي��ان”  �صحيف��ة  ن�ص��رت 
الريطاني��ة تقريرا ح��ول الت�صريحات 
الت��ي ادلى به��ا الرئي�س الإي��راين ح�صن 
روح��اين لو�صائ��ل الإع��الم الأربع��اء)8 
اململك��ة  فيه��ا  واته��م   )2017 نوفم��ر 
وراء  بالوق��وف  ال�صعودي��ة  العربي��ة 
يف  العدائي��ة  الأعم��ال  م��ن  جمموع��ة 
املنطق��ة، م�صرا ال��ى تدخله��ا يف لبنان 
واليم��ن فيم��ا ي�صع��ى حلفاوؤه��ا اأمريكا 

وا�صرائيل ” لنهب الرثوة والنفط”.
موؤمت��ر �صحف��ي  واته��م روح��اين يف 
ال�صعودي��ة مبع��اداة اليم��ن وبتعزي��ز 
نفوذ تنظي��م داع�س الإرهاب��ي وترتيب 
ا�صتقال��ة رئي�س ال��وزراء اللبناين رفيق 

احلريري.
واو�صح��ت ال�صحيف��ة اأن رد ح�ص��ن 
روحاين جاء بعد ي��وم واحد من توجيه 
ويل العه��د ال�صعودي حممد ب��ن �صلمان 

“عدوان��ا  ب�صنه��ا  اي��ران  ال��ى  اتهام��ا 
ع�صكري��ا مبا�ص��را” من خ��الل تزويدها 
احلوثي��ني ب�صواري��خ ، وه��و الإته��ام 

الذي نفته ايران بقوة.
ال��ى  ال�صحيف��ة  ولفت��ت 
اأن الرئي���س الي��راين اأكد ان 
الريا���س لي�ص��ت ف��ى و�ص��ع 
ميكنها من تهدي��د ايران قائال 
ان “هناك من هو اكر منكم مل 
يتمكنوا م��ن القيام ب�صيء �صد 

المة اليرانية”.
وق��د احتج��ت اي��ران ر�صميا 
لدى جمل���س المن الدولى حول 
باط��الق  ال�صعودي��ة  التهام��ات 
بال��رد  والتهدي��دات  ال�صواري��خ 
الدع��اءات  ان  قائل��ة  ع�صكري��ا، 

ت�صتند الى “افرتا�صات ل ا�صا�س لها”.
الدع��اءات  تل��ك  اي��ران  واعت��رت 

وت�صتي��ت  الل��وم  “لتحوي��ل  حماول��ة 
النتب��اه ع��ن احل��رب العدواني��ة على 

اليم��ن” متهم��ة الريا�س 

تكب��ت  ر ا “
جرائ��م ح��رب” من خ��الل �ص��رب افقر 
دول الع��امل العرب��ي وفر���س احل�صار 
البل��د  اإل��ى  امل�صاع��دات  عل��ى و�ص��ول 

املنكوب باملجاعة.
امل�صوؤول��ني  ان  روح��اين  وق��ال 
خط��اأ  “يرتكب��ون  ال�صعودي��ني 
اعتب��ار  خ��الل  م��ن  ا�صرتاتيجي��ا” 
“النظ��ام  و  املتح��دة  الولي��ات 
“ان  قائ��ال  حلف��اء.  ال�صهي��وين”، 
وا�صرائي��ل  املتح��دة  الولي��ات 
حت��اولن ال�صيط��رة عل��ى املنطقة 
وان  وثرواته��ا”  نفطه��ا  “لنه��ب 
ادارة دونال��د ترام��ب “ماهرة يف 

انقاذ” ال�صعودية.
وداف��ع روحاين عن دور اإيران 
قائ��ال:  و�صوري��ا  الع��راق  يف 
يف  بالتدخ��ل  متهم��ة  “اإي��ران 
املنطق��ة، يف ح��ني اأنه��ا ت�صاع��د العراق 
و�صوريا على مكافحة الإرهاب بناء على 
طلبهم ، ونحن فخورون باأننا متكنا من 

وقف داع�س من حتقيق اأهدافها “.

اأحرون��وت  يديع��وت  �صحيف��ة  قال��ت 
الإ�صرائيلي��ة اإّن مقت��ل الأم��ر ال�صعودي 
من�ص��ور بن مق��رن مل يكن جم��رد حادثة 

حتطم طائرة بل عملية اغتيال.

وبح�ص��ب ال�صحيف��ة الإ�صرائيلية فاإن 
طائ��رة �صعودية اأ�صقط��ت املروحية التي 
كان��ت تقّل الأمر من�صور اأثناء حماولتها 
اله��رب م��ن ال�صعودية ق��رب احلدود مع 

اليمن.. ومل تن�صر يديعوت اأحرونوت اأية 
تفا�صيل اإ�صافية اأو ما يثبت �صحة ذلك.

وكان��ت مروحي��ة تقل الأم��ر من�صور 
يف  �صقط��ت  ق��د  �صعودي��ني  وم�صوؤول��ني 
منطقة ع�ص��ر مما اأ�صفر ع��ن مقتل جميع 

ركابها.
م��ع حمل��ة  وتزامن��ت ه��ذه احلادث��ة 
ال�صلط��ات  ت�صنه��ا  الت��ي  العتق��الت 
حملته��ا  اإط��ار  يف  موؤخ��رًا  ال�صعودي��ة 
»ملكافحة الف�صاد«، والتي �صملت عددًا من 
الأمراء وع�ص��رات الوزراء ال�صابقني، من 
بينه��م الأمر الوليد بن ط��الل، بالإ�صافة 
اإل��ى اإق�صاء عدد من امل�صوؤولني الكبار من 
منا�صبه��م، منهم الأمر متعب بن عبداهلل 
من احلر�س الوطني. وعلى ذات ال�صعيد 

اكد موقع املرا�صل نت 
ب��ن  مق��رن  ب��ن  من�ص��ور  الأم��ر  اأن 
عبدالعزي��ز نائب اأم��ر منطقة ع�صر كان 

يف طريق��ه للجوء اإل��ى اليمن قب��ل اأن يتم 
اإ�سق��اط طائرت��ه, فيم��ا اأك��دت �سحيف��ة 
اإ�صرائيلي��ة اأن طائ��رة حربي��ة �صعودي��ة 
اأ�صقط��ت طائ��رة الأم��ر م�ص��اء ال�صب��ت 

املا�صي.
الأم��ر  طائ��رة  اأن  املرا�ص��ل  وك�ص��ف 
ال�صع��ودي اأقلت��ه م��ن الريا���س و�صقطت 
يف ع�ص��ر وهو ما يوؤك��د �صحة املعلومات 
ح��ول توجه��ه اإل��ى اليم��ن بالتزام��ن مع 
اعتقال اأكرث من 11 اأمرًا بينهم متعب بن 
عب��داهلل وزي��ر احلر�س الوطن��ي و�صقيقه 
تركي وامللياردير الأمر الوليد بن طالل.

كان  الأم��ر  اأن  امل�ص��ادر  واأو�صح��ت 
ينوي مغ��ادرة الطائ��رة بع��د الهبوط يف 
مط��ار ع�صك��ري باحل��دود والعب��ور اإلى 
اليمن ب��رًا، م�ص��رة اإلى احتم��ال حدوث 
ات�صالت بينه وبني احلوثيني  خ�صو�صاً 

اأن والدة اأبيه مينية.

هذا  نتائ��ُج املعركِة يف اليمن حتدد م�ص��ر املنطقة”.. 
العن��وان لي���َس ل�صحيفة عربي��ة اأو اأجنبية ب��ل ل�صحيفة 

اإ�صرائيل اليوم العرية.
قد ي�صتغرب البع�س اهتمام كياِن العدو بال�صاأن اليمني 
ولكن َاملتابَع للعدواِن منذ يومه الأول يعلم جيدا كيف اأن 

انت�صار اليمنيني يقلق العدو.
ويب��دو اأن ال�صاروَخ الذي اأطلقت��ه القوُة ال�صاروخيُة 
اليمني��ُة نح��َو الريا���سِ مل يقل��ق ال�صعودي��َة فح�صب بل 
حكوم��َة العدِوّ اأي�ًصا وهو ما برَز يف كيفيِة تعاطي الإعالِم 

العرِيّ مع اخلر.

وحتدثت اإ�صرائيل الي��وم باإ�صهاب عن ا�صتهداف مطاِر 
املل��ك ِخالد الدويل، فم��ن �صرِد التفا�صيل ِاإل��ى اإبراز ِردود 
ِالفعِل والتهامات املتبادلة بني الريا�ِس وطهراَن و�صوًل 
اإلى ت�صليِط ال�صوِء عل��ى ا�صتقالةِ رئي�ِس الوزراِء اللبنايِنّ 

�صعد احلريري.
وكان الالف��ت رج��وَع ال�صحيف��ِة اإل��ى م��ا قب��َل ث��ورِة 
احل��ادي والع�صري��َن م��ن �صبتم��ر وت�صليَطه��ا ال�ص��وء 
َعل��ى املراحِل التي م��ّرت بها الزمُة اليمني��ُة و�صوًل اإلى 

العدواِن ال�صعوديِّ المركي.
وكالرواي��ة ال�صعودي��ِة الت��ي تن�صُده��ا الريا���سُ من��ُذ 

�صن��ني.. عم��دت ال�صحيفُة اإلى اإدخاِل اإي��راَن يف ما يجري 
باليمن، اإل اأَنّ ما مل ينتبه اإليه كاتب املقاِل �صاوؤول �صاي، 
اعرتاف��ه العلن��ُيّ بهدف احل��رب وامل�صلح��ة ال�صهيونية 
منه��ا، عن��د قوِل��ه اإنَّ اأهَمّ اأه��داِف احلرب عل��ى اليمن هو 

ال�صيطرة على م�صيق باِب املندب.
�صيك��ون لنتائ��ِج املعرك��ة يف اليم��ِن اآثاٌر بعي��دُة املدى 
عل��ى م�صتقب��ِل املنطقِة كِلّها واملطلوب املزي��ُد من التدخِل 
الأمريك��يِّ لإيقاف الهيمنة الإيرانية.. دعوٌة لإراقِة املزيِد 

من الدماِء اأطلَقها �صاوؤول يف ختاِم مقاِله.

صحيفة الواشنطن بوست: ابن سلمان 
يستخدم نفوذه في “لعبة محفوفة 

صدفة ليس  كوشنر  ولقاء  باملخاطر”.. 
ن�صرت �صحيفة الوا�صنطن بو�صت الأمريكية مقال للكاتب ديفيد اإيغناتيو�س بتاريخ 5 نوفمر 
2017م بعن��وان: “الأمر ال�صع��ودي الذي ي�صتخدم نفوذه يف لعبة حمفوفة باملخاطر”، قال فيه 
اإن “العتق��الت الوا�صع��ة التي قام بها ويل العهد ال�صعودي )حممد بن �صلمان( لوزراء احلكومة 
وكب��ار الم��راء ليل��ة ال�صب��ت؛ كانت حمط تفاج��وؤ من قب��ل العديد م��ن املراقبني الع��رب الذين 

و�صفوها بالقوة اجلريئة املحفوفة باملخاطر”.
وقال الكاتب عن ل�ص��ان اأحد رجال الأعمال، “هذا اأمر 
خط��ر ج��دا”، معلاًل : ” اإن��ه يتحدى الآن كب��ار الأمراء 

واملحافظني الدينيني يف وقت واحد”.
واأ�ص��ار الكاتب اإل��ى الدعم “القوي” ال��ذي يحظى به 
حمم��د ب��ن �صلمان م��ن جانب الرئي���س الأمريك��ي دونالد 
ترام��ب، ومن دائرة ترامب الداخلي��ة، وقال باأنه مل يكن 
م��ن قبيل ال�صدف��ة اأن جاري��د كو�صرن، امل�صت�ص��ار الأول 
لرتام��ب وزوج ابنت��ه، زار ال�صعودي��ة ال�صه��ر املا�صي، 
والتق��ى اب��ن �صلمان لق��اءا خا�ص��ا، وجل�صا مط��ول عدة 
ليال حت��ى ال�صاعة الرابعة �صباح��ا، و“تبادل الق�ص�س 

واإ�صرتاتيجية التخطيط” بح�صب املقال.
و�صّب��ه املق��ال م��ا قام ب��ه ابن �صلم��ان خ��الل اليومني 
املا�صيني باأنه “تطهر ي�صبه نهج الأنظمة ال�صتبدادية“، 
واأ�ص��ار اإل��ى اأن م��ا ح�ص��ل يف الريا���س ُي�صبه م��ا قام به 
الرئي���س ال�صين��ي �صي جني بين��غ الذي اتخ��ذ مو�صوع 
مكافح��ة الف�ص��اد غط��اءًا اأي�ص��ا لإح��الل جي��ل جديد من 
القادة الع�صكري��ني واحلزبيني وتغي��ر اأ�صلوب القيادة 

اجلماعية الذي اعتمده احلكام ال�صينيون موؤخرا.
ال�صع��ودي:  العه��د  ويل  ف��اإن  اإيغناتيو���س  ووف��ق 
“يف��كك عم��دا نظام احلك��م التقليدي يف اململك��ة العربية 
ال�صعودية، لكن ب�صكل بطيء ومتوا�صل لإحراز التوافق 

داخ��ل العائل��ة املالكة”.. واأ�ص��اف “ا�صتولى الأمر ال�صاب بدل من ذلك عل��ى ال�صلطة التنفيذية 
وحمله��ا بق��وة للم�ص��ي يف م�صاريعه “.. يذكر اأن حممد بن �صلمان ق��ام م�صاء ال�صبت باعتقال اأحد 
ع�ص��ر اأم��را اأبرزهم امللياردير الوليد بن طالل ورئي�س احلر���س الوطني متعب بن عبداهلل وعدد 

من الوزراء وامل�صوؤلني الكبار بتهم “الف�صاد”.

�صرتي��ت  ”وول  �صحيف��ة  ن�صرت��ه  تقري��ر  ك�ص��ف 
جورن��ال ” الأمريكية الثالث��اء )7 نوفمر 2017( عن 
اأن اإج��راءات ال�صعودية الأخرة �صد عدد من الأمراء 

وم�صوؤولني �صابقني ورجال اأعمال تهدف اإلى م�صادرة 
اأ�صول مالية تقدر قيمتها قرابة الرتليون دولر.

واأ�ص��ار التقري��ر اإل��ى اأن ال�صعودي��ة حتتج��ز اأب��رز 
رج��ال الأعم��ال وجّم��دت العديد م��ن احل�صابات 
امل�صرفي��ة، لفتة اإل��ى اأن احلكوم��ة ال�صعودية 
ته��دف اإل��ى م�ص��ادرة اأم��وال واأ�ص��ول اأخ��رى 
ت�ص��ل قيمته��ا اإل��ى 800 ملي��ار دولر يف حمل��ة 
وا�سع��ة النطاق �سد الف�ساد املزعوم يف اأو�ساط 
النخبة يف اململكة، وفقا مل�صادر مطلعة بح�صب 

ال�صحيفة.
ولفت التقرير اإلى اعتق��ال ال�صعودية م�صاء 
ي��وم ال�صبت املا�صي لأكرث من 60 من الأمراء 
وامل�صوؤول��ني وغره��م م��ن رج��ال الأعم��ال 
البارزي��ن، ومن بينهم الأم��ر متعب بن عبد 

اهلل والأمر الوليد بن طالل ورجل الأعمال البارز وليد 
الإبراهيم رئي�س جمموعة MBC الإخبارية، ورجل 
الأعم��ال �صالح كامل، و 11 اأم��را و38 وزيرا ونائب 
وزي��ر �صابق��ني.. وت��رتاوح الإتهام��ات املوجه��ة اإل��ى 
املعتقلني بني غ�صيل الأموال وتهم ف�صاد تتعلق بعقود 

حكومية وتقدمي ر�صى والحتيال.
وياأت��ي اإيق��اف ال��وزراء والأم��راء مبا�ص��رة عق��ب 
ت�صكي��ل جلن��ة علي��ا برئا�ص��ة ويل العه��د حمم��د ب��ن 
�صلم��ان، ملكافحة الف�صاد، فيم��ا �صكك ن�صطاء يف طبيعة 
الإجراءات م�سرين اإل��ى اأن ابن �سلمان نف�سه متورط 
يف عملي��ات ف�ص��اد وا�صعة، كم��ا اأكدوا ب��اأن “احلملة” 
املزعومة �صد الف�صاد تهدف اإلى تو�صيع نطاق �صيطرة 
ابن �صلمان على �صوؤون البالد متهيدا لرتقائه العر�س.

متابعات صحفية

وكالة »أسوشييتد برس« ..
هادي رهن اإلقامة اجلبرية
 في الرياض.. ماهو السبب؟

ك�صف��ت وكال��ة »اأ�صو�صييت��د بر���س« اأن ال�صعودي��ة متن��ع الرئي���س اليمن��ي 
امل�صتقي��ل »املنتهية وليته« عبد ربه من�صور ه��ادي، وعدة وزراء وم�صوؤولني 

اآخرين، من العودة اإلى اليمن منذ اأ�صهر.
واأك��د امل�صوؤول��ون اإن الريا���س تذرع��ت بحماي��ة ه��ادي وحكومت��ه، لكنه��م 
يعتق��دون اأن القرار �ص��در »اإر�صاء لالإمارات«، التي تعار���س عودة هادي اإلى 
وطن��ه.. واأ�ص��ار امل�صوؤول��ون اليمنيون ال��ى اأن عدم قدرة الرئي���س اليمني على 

العودة اإلى اليمن يك�صف مدى فقدانه ال�صلطة.
وذك��رت »اأ�سو�سييتد بر���س« اإنه منذ مغادرة هادي جنوب اليمن, يف �سباط/ 
فراي��ر املا�صي، قام يف مرات عديدة باإر�صال خطاب��ات مكتوبة للملك �صلمان بن 

عبد العزيز، لل�صماح له بالعودة، ومل يتلق اأي رد اإيجابي بخ�صو�صها.
وتابع��ت الوكالة نقال عن م�صوؤول مين��ي اأن هادي ذهب اإلى مطار الريا�س يف 
اأغ�صط���س/اآب املا�ص��ي، للعودة اإلى عا�صمته املوؤقت��ة عدن يف جنوب اليمن اإل 

اأنه اأعيد من املطار.
والأم��ر املري��ب بح�ص��ب امل�ص��وؤول اليمني اأنه مت��ت م�صادر ج��وازات �صفر 
هادي والعديد م��ن امل�صوؤولني اليمنيني يف البداية، ثم اأعيدت لهم لحقا لكنهم 

ل يزالون غر قادرين على املغادرة.
كم��ا ك�ص��ف م�صوؤول��ني ميني��ني اآخرين ع��ن اأن ه��ادي واأبناءه وع��ددا من 

الوزراء معه يف الريا�س منعوا من الذهاب اإلى اليمن.
وذك��ر اأح��د امل�صوؤول��ني: ال�صعودي��ون فر�ص��وا عليهم الإقام��ة اجلرية، 
وعندم��ا يطلب ه��ادي ال�صف��ر يبلغونه، باأن عودت��ه لي�صت اآمن��ة واأن هناك 

متاآمرين يريدون قتله واأن ال�صعوديني يخ�صون على حياته.

صحيفة  الغارديان.. حسن روحاني: 

السعودية تقف وراء جملة من األعمال العدائية في املنطقة

وول ستريت جورنال: حملة بن سلمان ملكافحة »الفساد« تهدف مصادرة أصول بقيمة 800 مليار دوالر!

طائرة  أسقطت  حربية  طــائــرة  أن  تكشف  اإلســرائــيــلــيــة:  أحـــرونـــوت  يــديــعــوت  صــحــيــفــة 

األمـــيـــر الـــســـعـــودي ومـــوقـــع املـــراســـل نـــت يــؤكــد أنــــه كــــان قــــادم إلــــى الــيــمــن 

صحيفة إسرائيل العبرية: نتائج املعركة في اليمن حتدد مصير املنطقة وندعو ملزيد التدخِل األمريكيِّ
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استباحة الطائف وقتل األطفال
 ، داٍم  تاري��خ  بب�صاط��ة  الوهاب��ي  التاري��خ  ان 
ي�صتحل دماء امل�صلمني لغ��ر �صبب �صرعي ، واإليك 

الأمثلة :
لق��د هاج��م الوهابي��ة الطائ��ف ليحرروه��ا م��ن 
ال�ص��رك  وكان��ت حتت حك��م ال�صري��ف غالب حاكم 
مك��ة ، وكان بينه وبني الوهابية املواثيق ، ولكنهم 
غ��دروا فتمكن��وا من ال�صتي��الء على الطائ��ف ، اإذ 
دخلوه��ا عن��وة يف ذي القعدة 1217ه���/1802م 
فقتل��وا النا�س بدون متييز بني رجل وامراأة وطفل 
؛ حتى انهم كانوا يذبحون الر�صيع على �صدر اأمه 
، كم��ا ذكر ذلك حمم��د الأمني يف ك�ص��ف الرتياب ) 

�س 18 ( …
و كم��ا قتل��وا من وج��دوا يف امل�صاج��د والبيوت 
ولحق��وا الفاري��ن م��ن املدين��ة فقتل��وا اأكرثه��م، 
واأعط��وا الأمان للبع���س فلما ا�صت�صلم��وا �صربوا 
اأعن��اق فري��ق منه��م ، واأخرج��وا فريق��اً اإل��ى اأحد 
الأودي��ة ، وا�صمه وادي ال��وج ، فرتكوهم مك�صويف 

العورة ومعهم الن�صاء.
واأخ��ذت الأع��راب ت��روح وتغ��دو اإل��ى الطائف 
�س ،  فتحم��ل املنهوب��ات الهائل��ة الت��ي كان��ت تخَمّ
وير�صل خم�صها اإلى الأمر ويقت�صمون ما بقى . كما 
عبث��وا بامل�صاحف والكتب الدينية ورموها بعد اأن 

مزقوها ورموها يف الأزقة .
وعم��دوا اأخ��رًا اإل��ى حف��ر بي��وت املدينة حتى 
املراحي�س بحثاً عن املال الذي قيل لهم اأنه خبئ يف 
الأر�س !!! ، كما ذكر ذلك د. حممد عو�س اخلطيب 
يف كتاب��ه �صفح��ات م��ن تاري��خ اجلزي��رة العربية 

احلديث ) �س 178 و233 ( ….
ويروي نا�ص��ر ال�صعيد اأن ه��وؤلء الأعراب بعد 
اأن قتل��وا وذبح��وا الرج��ال والن�ص��اء والأطف��ال 
وال�صلح��اء عمدوا اإلى قط��ع اأيدي الن�صاء لنتزاع 
احلل��ي منها ، كما كانوا يتو�صوؤون بدماء الآدميني 

بعد �صبه يف املاء.
ويذكر املوؤرخ ال�صه��ر عبدالرحمن اجلرتي – 
وه��و ذو هوى وهابي – يف كتاب��ه )تاريخ عجائب 
الآث��ار يف الرتاج��م والأخب��ار ( اأنه��م : ) حارب��وا 
الطائ��ف وحاربه��م اأهله��ا ثالث��ة اأيام حت��ى غلبوا 
فاأخذ البلدة الوهابي��ون ، وا�صتولوا عليها عنوة ، 
وقتل��وا الرجال واأ�صروا الن�ص��اء والأطفال ، وهذا 
راأيه��م مع من يحاربه��م ( !!!! انظر اأديب غالب يف 
كتاب��ه من اأخبار احلجاز وجند يف تاريخ اجلرتي 

) ���س 90 ( , ط. دار اليمام��ة للبح��ث والرتجم��ة 
والإ�صراف ، طبعة اأولى…

فكي��ف ي�صتحل��ون دم��اء املوحدي��ن واأمواله��م 
وي�صب��ون ن�صاءهم مع اأن الإ�ص��الم ل يبيح ذلك اإل 

مع امل�صركني وهوؤلء من امل�صلمني احلنابلة. ؟
اإن��ه من م�صل�صل التاآم��ر الن�صراين اليهودي على 
بالد الإ�صالم ، ينفذه تلميذهم حممد بن عبد الوهاب 
واأتباعه من الأعراب الذين لي�س لهم دين ، نعم لقد 
كان الق��ادة الن�صارى واليه��ود ي�صرونهم كيف ما 
اأرادوا للق�ص��اء عل��ى الكيان الإ�صالم��ي ، وقد ذكر 
ذلك مف�صاًل اأ�صتاذهم الأول امل�صرت همفر يف مذكراته 
، وقائ��د ق��وات الوهابية جون فيلب��ي ) فيلبي هذا 
تولى الأم��ور بعد مقتل الكاب��ن �صك�صبر يف حرب 
الوهابية لآل ر�صيد يف معركة اجلراب عام 1915م 
( يف كتاب��ه ) اأربع��ون عاماً يف اجلزي��رة العربية ( 
بقول��ه : ) بعد اأن يئ�صنا من احل�صني حركنا جنود 
الإخ��وان ) ق��وات الوهابية الذين اأبي��دوا اأي�صاً يف 
ما بع��د مثلهم يف ذلك مثل الرامك��ة ( بقيادة خالد 
بن ل��وؤي وفي�صل الدوي�س و�صلطان بن بجاد ل�صفك 
دماء غزيرة يف الطائف لتوقع الرعب يف قلوب كافة 
احلجازيني : البادية واحلا�صرة ، ونوفر بها على 
بقية امل��دن احلجازية دماء اأخرى اإن اأمكن الأمر ، 
واإل فاإن دماء غزيرة لبَدّ من اإراقتها لأن الإجنليز 
ق��رروا اإ�سق��اط ال�سري��ف ح�سني باأي ثم��ن بعد اأن 
رف���س الأم��ر والطلبات باإعط��اء فل�صط��ني لليهود 
امل�صردي��ن امل�صاك��ني ، وبع��د اأن رف�س احل�صني ما 
عر�صناه عليه باأن يكتفي باحلجاز وحده واأن يغر 
وجه��ة نظره يف توحي��د البالد العربي��ة كلها حتت 
حكم��ه ( كما ذكر ذل��ك نا�صر ال�صعي��د يف تاريخ اآل 

�صعود ) �س193 و 359 (
وفع��اًل فق��د �صقط��ت مك��ة املكرم��ة بع��د ذل��ك ، 
واأحرق��وا بها ) املكتبة العربي��ة ( كما �صنذكر ذلك 

ان�صاء اهلل

احتالل مكة املكرمة
بع��د اإرعاب اأهل احلجاز بقتل الن�صاء والأطفال 
خ��الل احت��الل الوهابي��ة للطائف ع��ام 1217 ه� / 
1802 م ، مل ي�ص��روا ع��ن التل��ذذ بقت��ل النا���س 
�صيوخ��اً ون�ص��اًء واأطف��ال ،وق��د كان ذل��ك بتوجيه 
ن�ص��راين كم��ا اأو�صح ذل��ك زعيم الوهابي��ة امليداين 

لحقاً ، امل�صرت )جون فيلبي( كتابياً.

فبع��د ا�صتيالئه��م عل��ى الطائ��ف ب��داأ هجومهم 
�صن��ة  فدخلوه��ا  مبا�ص��رة  املكرم��ة  مك��ة  عل��ى 
ب��ن  عب��داهلل  ذل��ك  ذك��ر  كم��ا  1218ه���/1803م 
ال�صريف ح�صني يف ) �صدق اخلريف خوارج القرن 
الث��اين ع�ص��ر ( ، اأم��ا م��وؤرخ الوهابي��ة عثمان بن 
ب�ص��ر احلنبلي النجدي فيذكر ذلك يف اأحداث �صنة 

1220ه� .
ومن اأح��داث تلك الف��رتة امل�صوؤوم��ة يف حمرم 
1220ه��� / 1805م اأن الوهابي��ة راح��وا يقتلون 
احل��اج وياأ�صرون من مير به��م ، وا�صتَدّ الغالء يف 
مكة ب�صكل فاح�س مل ت�صهده من قبل حتى باع اأهل 
مكة اأثاثهم وحلي ن�صائهم بع�صر القيمة ؛لي�صرتوا 
اأق��وات اأطفالهم باأ�صعاف اأثمانه��ا . ومات الكثر 
م��ن اأه��ل مكة جوع��ا وانت�صرت جث��ث الأطفال يف 
الأزق��ة ، بل وكم��ا يذكر م��وؤرخ الوهابي��ة عثمان 
النج��دي يف كتابه عن��وان املج��د يف تاريخ جند ) 
1 / 135 ( : ) اأن حل��وم احلم��ر واجليف بيعت 
فيها باأغلى الأثمان ، واأكلت الكالب ، واأخذ النا�س 
يهجرونه��ا نتيج��ة اخلط��ر اجلاثم عل��ى اأطرافها 

،فلم يبق فيها اإل النادر من النا�س ( .
فانظ��روا كيف فع��ل هوؤلء يف اره��اب اهل مكة 
الت��ي �صرفها اهلل ، ومل يرقبوا يف م�صلم اإًل ول ذمة 
، وه��ل يعقل ان ت��رتك اخاك امل�صلم ي��اأكل الكالب 

واجليف 
ولك��ن ح�صبي اهلل ممن افرتى على النا�س با�صم 

الدين وباع دينه بثمن من الدنيا قليل ….
ثم من الذي اأباح احلرم الآمن الذي مل يحله اهلل 
اإل لر�صوله �صاعة من نهار ، ما الذي اأباحه لهوؤلء 

الأوبا�س املتعط�صني للدماء الذين ل يراعون ذمة 
ول حرم��ة ، حتى انت�ص��رت جثث اأطفال امل�صلمني 
من اأهل مكة يف الطرقات ، واأكل اهل البيت العتيق 
حل��وم اجلي��ف واحلم��ر وال��كالب كم��ا ي��روي 

الوهابية اأنف�صهم مفتخرين ل عافاهم اهلل .
وم��ن �صني��ع اأفع��ال الوهابي��ة خ��الل غاراتهم 
عل��ى مك��ة وامل�صاعر العظ��ام اأن توج��ه اثنان من 
قادته��م وهم��ا ) عثم��ان امل�صايفي وال��ذي اأ�صبح 
اأمر الطائف بعد ال�صتي��الء عليها ، وابن �صكبان 
( اإل��ى عرفة فقتال من مل يطعهما واأ�صرا الكثر من 
النا�س ، ثَمّ انتق��ال اإلى وادي مّر ينهبون ويقتلون 
الواردي��ن اإلى مك��ة املكرمة مم��ا اأدى اإلى امتناع 
اأه��ل احلجاز عن احلج ، واأحرق املحمل امل�صري 
رم��ز اجتماع احلجي��ج ، ولقد رف���س اأمر احلج 
ال�سام��ي �س��روط الوهابي��ة وعاد اإلى ب��الده ومن 

معه.
كل ه��ذا دفع بال�صريف غال��ب اإلى املوافقة على 
ال�صلح م��ع الوهابي��ني ، وال�صماح له��م بالدخول 
اإل��ى مك��ة ، التي بق��ي حكمها ل��ه عل��ى اأن يح�صر 
ال�ص��الة وال�صالم على الر�صول الكرمي بعد الأذان 

لأنها بدعة ! ، واأن يوافقهم على ما يريدون .
ولق��د كان لدخول اجليو���س امل�صرية اجلزيرة 
العربي��ة للق�ص��اء عل��ى الوهابية �صن��ة 1226 ه� 
/ 1811 م ، والت��ي بقي��ت حت��ى ع��ام 1234 ه��� 
الوهابي��ة،  تاأدي��ب  كب��رًا يف  اأث��رًا   ، م   1818 /
واإ�صع��اف �صيطرته��م عل��ى احلرم��ني ال�صريفني 
، ولك��ن م��ا لبثت القب�ص��ة امل�صري��ة اأن تراخت ، 

لتقوم قائمة الوهابية ثانية .

وكان م��ن نتيج��ة ا�صتيالئهم عل��ى مكة املكرمة 
ومنطقته��ا اأن انفلت حب��ل الأمن فانت�ص��ر ال�صلب 
والنه��ب ، وا�صطرب��ت ال�صب��ل ، ومل ي�صتطيع��وا 
�صب��ط الو�صع بو�صع حد له��ذا الفلتان ، وما لبث 
الوهابي��ة اأن زه��دوا يف مك��ة بع��د اأن عاث��وا فيها 
ف�ص��ادا ؛ فرتكوه��ا عندما �صمع��وا اأن العجم غزو 
عا�صمته��م الدرعي��ة كم��ا يروي اجلرت��ي ، فعاد 
اإليه��ا ال�صري��ف غالب ، وح��اول ا�صتعادة الطائف 
ة من  ولكن��ه ف�ص��ل بع��د اأن ا�صتط��اع حماي��ة ج��َدّ
هجماته��م ال�صر�صة ، كما بني ذل��ك الدكتور حممد 
عو���س اخلطي��ب يف كت��اب �صفح��ات م��ن تاريخ 

اجلزيرة العربية ) �س 180-179 ( .
لق��د مت احتالل مكة املكرمة احت��الل فعلياً فيما 
املل��ك عل��ي ب��ن املل��ك ح�ص��ني يف ج��ّدة يحا�صره 
الوهابي��ون من جهة ال��ر !!! بينم��ا ي�صِيّق عليه 
الإنكلي��ز م��ن جه��ة البح��ر اإل��ى اأن قب��ل بال�صلح 
وال�صت�ص��الم لالإنكلي��ز �صن��ة 1924م فانتق��ل اإلى 

العراق .
وق��د خطبه��م خطبة فتح مك��ة ال�صيخ فيلبي ! 
ن  الذي ي�صمي��ه الوهابية ال�صيخ عبداهلل ، وقد اأَذّ
و�صل��ى بالنا�س يف احلرم اإمام��ا ،وعندما احتج 
بع�س �صيوخ البادية على ذلك قال قائد الوهابية 
) ي��ا اإخوان امل�صلمني … ل��ول هذا الرجل الذي 
ا�صم��ه ال�صي��خ عب��داهلل فيلب��ي م��ا دخلت��م مك��ة 
املكرم��ة .. وهذا هو من��دوب الإنكليز هلرتيدون 
اأن اأغ�صب��ه واأر�صيكم! ( ، وراج��ع لزاما ال�صيد 
اأب��و الُعل��ى التق��وي وكتابه الفرق��ة الوهابية يف 

خدمة من؟ 

ســـلـــســـلـــة مـــــن جـــــرائـــــں الــــوهــــابــــيــــة بـــحـــق أبـــــنـــــاء اإلســــــالں 
هلذ� بيلان تاريخ حقبة ملن حقب �جلزيرة �لعربيلة يو�شف على �قلل تقدير بانه تاريلخ دموي حيث مل 

يفلرق �بطالله ، بلني �شغري ول كبري ، ول رجل ول �ملر�أة ول عامل ول جاهل بل �ن لعنتله �ن�شبت على �لكل 

وهذ� كله باإ�شم �لتوحيد ول �دري �ي توحيد يقوم بدماء �لبرياء 

تنوم��ة بل��دة يف ع�ص��ر، وكان احلاج 
اليماني��ون زه��اء ثالث��ة اآلف ع��ّزل م��ن 
ال�ص��الح، كلهم مهللون بالإح��رام للحج، 
م��ن  جن��ود  �صري��ة  التق��ت  اأن  ف�ص��دف 
جي���س اآل �صع��ود بقي��ادة الأم��ر خال��د 
بن حمم��د »اب��ن اأخ املل��ك عبدالعزيز«، 
طريقه��م  يف  وه��م  اليمني��ني  باحلج��اج 
اإل��ى مك��ة،  ف�صايره��م اجلن��ود بع��د اأن 
اأعطوهم الأمان، وملا و�صل الفريقان اإلى 
وادي تنومة، وجن��ود ال�صرية يف اجلهة 
العلي��ا بينم��ا اليمنيون يف اجله��ة الدنيا، 
انق�س اجلنود عل��ى احلجاج باأ�صلحتهم 
فاأبادوه��م فل��م ينج منه��م اإل ع��دد قليل 

وُقتل اأكرث من 2900 حاج.
وتقول امل�صادر التاريخية ان احلجاج 
اليمني��ني بينم��ا كان��وا يجت��ازون وادي 
دته��م جمموعات  تنوم��ة كان��ت ق��د تر�صّ
تكفرية من جي���س عبدالعزيز اآل �صعود 
يف روؤو���س اجلبال املطلة عل��ى الوادي، 
يق��ال له��م الُغْطُغ��ط ، بقي��ادة الوهاب��ي 
��وا  �صلط��ان ب��ن بج��اد العتيب��ي، فانق�ُصّ
عليه��م بوح�صي��ة منقطع��ة النظر، وهم 
عزل من ال�صالح، فتقّربوا اإلى اهلل بزعمهم 

بقت��ل ه��وؤلء احلج��اج اليمني��ني جميعا 
رج��ال ون�ص��اء؛ لأنهم بح�ص��ب عقيدتهم 
كف��ار مباح��و الدم��اء والأعرا���س، بل��غ 
��اأ بع�ُصهم البع���سَ الآخر  باأولئ��ك اأن هَنّ
بك��رثة م��ن ُقِتل م��ن احلجاج، فم��ن قتل 
��ا واح��دا ب�ّصروه بق�ص��ٍر يف اجلنة،  حاًجّ
روه بق�صرين، وهكذا،  ومن قتل اثنني ب�َصّ
وبع��د ذلك �صطوا عل��ى دوابهم وقافلتهم 
الت��ي كان��ت حتم��ل احلب��وب والدقي��ق 
وال�صم��ن واحتياجاته��م التموينية التي 
كانت اأي�صا �صبب��ا يف �صيالن لعاب هوؤلء 

الوهابيني التكفريني.
وقد حاول اآل �صعود عر بع�س الأقالم 
املرتبطة بهم اأن ي��رروا هذه الفعلة عن 
طري��ق الدعاء ب��اأن اجلن��ود ال�صعودي 
ظن��وا اأن احلجاج جمموع��ة م�صلحة من 
اأهل احلجاز فا�صتبكوا معها! وال�صوؤال: 
مت��ى كان اغتيال امل�صلمني وقتلهم بالظن 
جائزًا؟! ومع ذلك فقد كّذبت الوقائع تلك 

املزاع��م، اإذ ثب��ت اأن اجلن��د ال�صع��ودي 
مل يقتل��وا ه��وؤلء الوافدي��ن اإلى بيت اهلل 
احل��رام، اإل بع��د اأن �ص��اروا مبحاذاتهم 
اأنه��م مل  م��ن  م�صاف��ة معين��ة وتاأك��دوا 

يكونوا يحملون ال�صالح.
وق��د ذك��ر القا�ص��ي يحيى ب��ن حممد 
الإرياين »وال��د الرئي�س الأ�صبق القا�صي 

اجلن��ود  اأن  الإري��اين«،  عبدالرحم��ن 
ال�صعودي��ني كان��وا يتنادون فيم��ا بينهم 
»اقتلوا امل�صركني«  وكان �صعارهم »هبت 
هبوب اجلنة واأين اأنت يا باغيها«، وكان 
القا�ص��ي غزير ال�صعر، فج��ادت قريحته 
بق�صي��دة ع�صم��اء خّل��د فيه��ا احلادث��ة 
املرّوع��ة وناق���س فيه��ا املتع�صب��ني م��ن 

الوهابي��ني باحلج��ة العلمي��ة املقنع��ة، 
وبعثه��ا اإل��ى الإم��ام يحيى حمي��د الدين 
واإل��ى امللك  وعلماء جن��د، وقد ا�صتهرت 
النا���س  ب��ني  الق�صي��دة يف ذل��ك احل��ني 

وتناقلتها الأل�صن.
مل ي�صهد التاري��خ ال�صالمي والعربي 
والعامل��ي مذبحة كمذبح��ة وادي تنومة 
م��ن الناحي��ة الديني��ة والت��ي ارتكبته��ا 
ال�صعودي��ة بح��ق    5األ��ف م��ن احلجاج 
اليمني��ني.. فف��ي ع�ص��ر النه�ص��ة قام��ت 
الكني�ص��ة بقتل مئات من امل�صيحيني دون 
اب�ص��ط حماكم��ة.. ويرج��ع بن��ا التاريخ 
مئات ال�صنني حيث �صهدت موقعة تنومة 
ذب��ح 7 الف م�صل��م ح��اج اإل��ى بي��ت اهلل 
احل��رام مت ذبحه��م با�صم الدي��ن "الدين 
الوهابي ُقتلوا ذبًح��ا فهذه املذبحة متثل 
و�صم��ة عار يف تاري��خ الدولة ال�صعودية 
امللعون��ة .. وق��د ذكر الرحال��ة ال�صوري 
نزي��ه موؤيد ب��ك العظم يف كتاب��ه رحلة يف 

بالد العربية ال�صعيدة عن املذبحة والتي 
وقع��ت ع��ام 1343ه��� املواف��ق 1922م 
واأك��دت  تنوم��ة   - «اليزع��ة  مبنطق��ة 
مذك��رات جاك��وب املن��دوب الجنليزي 
ذل��ك واو�صحت اي�صا مذك��رات جاكوب 
حج��اج  خم�ص��ة  �ص��وى  ين��ج  مل  ان��ه 
ديني��ة  ح��رب  جرائ��م  مينيني....ه��ذه 
يرتكبه��ا ملوك ال�صجرة امللعونة من عهد 
املوؤ�ص���س اإل��ى الي��وم بحق حج��اج بيت 
اهلل احلرام ..هذا ه��و دين ال�صيطان عبد 

العزيز وابنائه امللوك ال�صياطني...
وقد حاول اآل �صعود عر بع�س الأقالم 
املرتبطة بهم اأن ي��رروا هذه الفعلة عن 
طري��ق الدعاء باأن اجلند ال�صعودي ظن 
اأن احلج��اج جمموع��ة م�صلحة م��ن اأهل 
وال�ص��وؤال:  معه��ا!  فا�صتبك��وا  احلج��از 
مت��ى كان اغتيال امل�صلمني وقتلهم بالظن 
جائزًا؟! ومع ذلك فقد كّذبت الوقائع تلك 
املزاع��م، اإذ ثب��ت اأن اجلن��د ال�صع��ودي 
مل يقتل��وا ه��وؤلء الوافدي��ن اإلى بيت اهلل 
احل��رام، اإل بع��د اأن �ص��اروا مبحاذاتهم 
اأنه��م مل  م��ن  م�صاف��ة معين��ة وتاأك��دوا 

يكونوا يحملون ال�صالح.

تـــنـــســـى تــــــنــــــومــــــة ال  الـــــــــــذاكـــــــــــرة مـــــــــجـــــــــزرة  فـــــــــي 
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اأكد الرئي�س اليراين ح�صن روحاين بان 
ام��ركا واذنابه��ا وبعد ف�ص��ل موؤامراتهم 
ي�صعون اليوم وراء خمططات وموؤامرات 
جدي��دة يف املنطقة.. ويف ت�صريح �صحفي 
اأدلى به يف ختام اجتماع روؤ�صاء ال�صلطات 
الرئي���س  ق��ال  ال�صب��ت،  الي��وم  الث��الث 

حقق��ت  املنطق��ة  �صع��وب  ان  روح��اين، 
جناح��ات كبرة جدا يف ح��ني �صهدنا قبل 
اك��رث م��ن 3 اع��وام اجتي��اح الرهابي��ني 
واحت��الل  الع��راق  يف  وا�صع��ة  ملناط��ق 
الكب��رة  املو�ص��ل  ملدين��ة  »داع���س« 
واخلط��ر كان مت�صورا للع��راق كله ومن 

�صمنه العا�صمة بغ��داد وكانت الظروف 
عل��ى هذا املنوال يف �صوري��ا اي�صا، ال ان 
�صع��وب الع��راق و�صوريا ولبن��ان اليوم 
وبجه��ود جيو�صه��ا والدع��م م��ن ال��دول 
ال�صديق��ة خا�ص��ة اجلمهورية ال�صالمية 
اليراني��ة متكن��ت من التخل���س من هذه 
امل�ص��اكل تقريب��ا بحيث ا�صبح��ت ق�صية 
الرهاب يف نهاية مطاف��ه ومل تبق مدينة 
حتت �صيطرة داع�س والرهابيني و�صيتم 
العاج��ل..  القري��ب  يف  عليه��م  الق�ص��اء 
دول  لتق�صي��م  �صع��وا  باأنه��م  وا�ص��اف، 
اجلغرافي��ة  احل��دود  وتغي��ر  املنطق��ة 
فيه��ا لكنه��م ف�صل��وا يف م�صعاهم ه��ذا لذا 
فانن��ا ن�صهد الي��وم جناحات ك��رى على 
يف  الطبيع��ي  وم��ن  املنطق��ة  م�صت��وى 
ظ��ل ه��ذه النجاح��ات ان ت�صع��ر ام��ركا 

والكي��ان ال�صهيوين واذنابهم��ا بال�صتياء 
والغ�ص��ب.. وفيما يتعل��ق بق�صية اليمن 
ق��ال الرئي���س روح��اين باأنه��م يق�صف��ون 
�صعبه��ا الفق��ر من��ذ اع��وام وق��د تف�صى 
مر���س الكول��را بينهم وه��م يعانون من 
املجاع��ة واغلقت عليه��م املنافذ البحرية 
واجلوي��ة امام امل�صاع��دات وهو و�صع ل 

ميكن احتماله.
و�ص��رح رئي�س املجل���س العلى لالمن 
القوم��ي الي��راين ب��ان ظ��روف الي��وم يف 
املنطق��ة ت�ص��ر ال��ى ان املوؤام��رات التي 
كانت قائمة قد احبطت لذا فانهم ي�صعون 
يف  اخ��رى  وموؤام��رات  خمطط��ات  وراء 
املنطق��ة وينبغي ان يك��ون ال�صعب يقظا 
وان يق��وم امل�صوؤول��ون بب��ذل الهتم��ام 

والتخطيط الالزم.
واكد الرئي�س روح��اين، باننا نبحث يف 
اجتم��اع روؤ�صاء ال�صلط��ات الثالث ما هو 
لزم لم��ن وا�صتق��رار املنطق��ة واج��راء 

التن�صيقات ال�صرورية يف هذا املجال.

عالمية

لبنان .. السيد نصرالله: استقالة احلريري تكشف طريقة التدخل السعودي في لبنان

سوريا.. القيادة العامة للجيش السوري: 

حترير البوكمال إجناز 
استراتيجي وإعالن لسقوط 

مشروع »داعش« اإلرهابي
 اأعلن��ت القي��ادة العام��ة للجي���س والق��وات امل�صلح��ة ال�صوري��ة اأن “وحدات 
م��ن قواتن��ا امل�صلح��ة بالتع��اون م��ع الق��وات الرديف��ة واحلليفة ح��ررت مدينة 
البوكم��ال يف ري��ف دير الزور اآخر معاق��ل تنظيم “داع���س” الإرهابي يف املنطقة 
ال�صرقي��ة”. وقال��ت القيادة العام��ة للجي�س 
مدين��ة  حتري��ر  اإن  اخلمي���س  له��ا  بي��ان  يف 
البوكم��ال يكت�ص��ب اأهمية كب��رة كونه ميثل 
اإعالن��اً ل�سق��وط م�س��روع تنظي��م “داع���س” 
الإرهابي يف املنطقة عموم��اً وانهيارًا لأوهام 
رعات��ه وداعمي��ه لتق�صيمه��ا. واأك��دت قيادة 
اجلي���س اأن” حترير مدين��ة البوكمال ي�صكل 
اإجن��ازًا ا�صرتاتيجي��اً ومنطلق��اً للق�صاء على 
م��ا تبقى م��ن التنظيم��ات الإرهابية مبختلف 
م�صمياته��ا على امتداد م�صاحة �صورية”. كما 
ج��ددت القي��ادة العام��ة للجي�س عهده��ا باأن 
“تبقى قواتنا امل�صلحة البا�صلة درع الوطن 
وح�سنه املنيع يف مواجهة الإرهاب واإ�سقاط امل�ساريع ال�سهيواأمريكية والدفاع 

عن وحدة و�صالمة اأرا�صي اجلمهورية العربية ال�صورية”.

 اأك��د الأمني الع��ام حل��زب اهلل ال�صيد ح�صن 
ن�صراهلل اأن املرحل��ة اليوم بحاجة اإلى الهدوء 
والرتيث، حمذرا من خط��ورة الجنرار وراء 
ال�صائع��ات والتهوي��الت. ويف كلم��ة له حتدث 
فيها ع��ن ا�صتقالة رئي���س احلكوم��ة اللبنانية 
�صع��د احلريري قال ال�صيد ن�صراهلل اأن اجلميع 
توق��ع بال�صف��ر الول قب��ل ايام للحري��ري اإلى 
ال�صعودي��ة باأن “تط��ر” احلكوم��ة، ولكن ما 
ح�صل هو انه “عندما عاد من ال�صعودية وكان 
هن��اك جل�ص��ة ملجل�س ال��وزراء ونق��ل للجميع 
واعل��ن باأ�ص��كال خمتلف��ة اأن ال�صعودي��ة توؤيد 
ال�صتق��رار يف لبن��ان والمن وبق��اء احلكومة 
واحل��وار ب��ني اللبناني��ني وان��ه ح�ص��ل على 
وعود بان ال�صعودية �صتقدم م�صاعدات كبرة 
للبن��ان، وكان مرتاح��ا ومن�صرح��ا”. وا�صاف 
جم��ددا  و�صاف��ر  ع��اد  ان��ه  اهلل  ن�ص��ر  ال�صي��د 

لل�صعودية ومن هناك اعلن ال�صتقالة.
 ويف كلمت��ه ق��ال ال�صي��د ن�ص��راهلل ان �ص��كل 
العربي��ة  قن��اة  ع��ر  وخروجه��ا  ال�صتقال��ة 
ال�صعودية، وجميع املعطيات حول ال�صتقالة 
اج��ر  �صعودي��ا،  ق��رارا  كان��ت  انه��ا  توؤك��د 
احلريري عليه وانها مل تكن رغبته ول ارادته 

ول ق��راره. وا�صاف ال�صي��د ن�صراهلل حول هذا 
املو�ص��وع، “نح��ن اللبنانيون نع��رف ادبيات 
بع���س وهذا الن�س الذي ت��اله احلريري كتبه 
�صع��ودي واحلري��ري ق��ام بتالوت��ه”. وق��ال 
ال�صي��د ن�صراهلل ان��ه حتى رئي���س اجلمهورية 
العم��اد مي�صال ع��ون ورئي�س جمل���س النواب 

اأي�صا تفاجاآ بهذه ال�صتقالة.
 وق��ال ال�صيد ن�ص��راهلل ” نح��ن يف حزب اهلل 
مل نك��ن نتمنى ان حت�صل ال�صتقالة وكنا نرى 
ان الم��ور ت�صر ب�صكل معق��ول، والكل يلتقي 
يف احلكوم��ة ويت��م مناق�ص��ة خمتل��ف امل�صائل 
املطروح��ة ونعتق��د ان احلكوم��ة كان��ت متلك 
القدرة عل��ى ال�صتم��رار ومراكمة الجنازات 
حتى اجراء النتخابات النيابية املقبلة وكانت 

احلكومة قادرة على اجراء النتخابات”.
 وعن �صكل تق��دمي ال�صتقال��ة، اأعتر ال�صيد 
ح�ص��ن ان ه��ذا الم��ر يحم��ل دللت ترتب��ط 
ب�صي��ادة لبن��ان وكرامة لبن��ان وكرامة رئي�س 
احلكوم��ة نف�ص��ه. م�ص��ددا على ان��ه كان يجب 
ان ُي�صم��ح للحريري بالعودة اإل��ى لبنان وباأن 
يق��دم ا�صتقالته عند رئي���س اجلمهورية. وقال 
ان “ه��ذا ال�ص��كل يك�صف عن طريق��ة وا�صلوب 

التدخ��ل ال�صع��ودي يف ال�ص��وؤون اللبنانية مع 
انه��ا تقوم باحل��روب على الخري��ن لتهامهم 

بالتدخل بال�صوؤون اللبنانية والعربية”. 
ورف���س ال�صي��د ان يعل��ق ح��ول م�صم��ون 

البي��ان رغم انه يحمل اتهامات قا�صية، معترا 
ان الن�س هو ن�س �صعودي وبيان �صعودي.

ان  اهلل  حل��زب  الع��ام  الم��ني  واعت��ر 
الت�صاوؤلت والقلق على رئي�س احلكومة، حول 

اذا ما كان موقوف��ا او ممنوعا من العودة اإلى 
لبنان، تعتر م�صروعة، انه عند روؤية “المر 
متع��ب ابن امللك ال�صاب��ق وان الوليد بن طالل 
وكب��ار ابناء امللوك واحفاد امللوك يف ال�صجون 
فم��ن امل�صروع ان ن�صال عن مكان وجود رئي�س 

حكومتنا”.
ويف كلمت��ه دعا المني الع��ام حلزب اهلل اإلى 
اله��دوء وال�ص��ر والرتي��ث بانتظ��ار ات�صاح 
الم��ن  عل��ى  احلر���س  جم��ددا  ال�ص��ورة، 
وال�صتق��رار يف لبن��ان، كم��ا دع��ا اللبناني��ني 
لع��دم القلق واخل��وف والت�ص��رف مب�صوؤولية 
واحلفاظ على المن وال�صلم الهلي يف منطقة 

متفجرة ومت�صارعة وتعاين الزمات.
ودعا ال�صيد اي�صا اإلى الهدوء على امل�صتوى 
الت�صعي��د  وع��دم  والعالم��ي  ال�صيا�ص��ي 
للمناخ��ات  الع��ودة  ان  معت��را  ال�صيا�ص��ي، 
ال�صابق��ة م��ن حتري���س طائف��ي ومذهب��ي لن 
ي��وؤدي اإل��ى اي نتيج��ة �ص��وى توت��ر البل��د. 
و�ص��دد على �ص��رورة ابقاء قن��وات التوا�صل 
مفتوحة بني اجلميع، بانتظار عودة احلريري 
اخلمي���س اذا �صم��ح ل��ه بالعودة لأج��ل البناء 

على ال�صيء مقت�صاه.

الــــــســــــعــــــوديــــــة.. واشـــــنـــــطـــــن بـــــوســـــت تــــكــــشــــف دور
تـــرامـــب وصـــهـــره مبـــجـــزرة األمـــــــراء فـــي الــســعــوديــة

رغ��م عدم �صدور موقف اأمركي ر�صمي 
من التطورات الدراماتيكية التي ت�صهدها 
ال�صعودية، والتي متثلت بحملة اعتقالت 
غر م�صبوق��ة ا�صتهدفت �صخ�صيات حتت 
�صعار “مكافحة الف�صاد”، اإل اأن الت�صال 
الهاتف��ي الذي اأج��راه الرئي�س الأمركي، 
مع امللك ال�صعودي، تعت��ر موؤ�صرًا كافياً 
عل��ى اأن اإدارة ترامب مل تك��ن بعيدة عن 

التطورات “النقالبية” يف ال�صعودية.
وذهبت بع�س التقدي��رات اإلى اأن قيمة 
الرثوات امل�صادرة قد تتجاوز الرتيليون 
دولر، وف�صر البع�س احلملة باأنها موؤ�صر 
على تفاقم الأزمة القت�صادية يف اململكة، 
واحلاج��ة املا�ص��ة اإلى �صيول��ة مالية غر 
متوفرة يف اخلزينة، التي اأفل�صتها احلرب 
اخلا�ص��رة يف اليمن و�صفق��ات ال�صالح مع 

اإدارة ترامب.
واأ�صارت و�صائل الإعالم الأمركية اإلى 
املواجه��ة الكالمي��ة ب��ني الولي��د بن طالل 
ودونال��د ترام��ب عل��ى “توي��رت” خ��الل 
النتخاب��ات الرئا�صي��ة الأمركي��ة الع��ام 

املا�صي، ودعوة الأمر ال�صعودي ترامب 
لالن�صحاب من �صب��اق الرئا�صة لأنه “عاٌر 
على اأمركا”، فيما رد املر�صح اجلمهوري 
الأم��ر  فيه��ا  اته��م  بتغري��دة  وقته��ا 
ال�صعودي ب�ص��راء ال�صيا�صيني يف اأمركا، 
واأك��د ترام��ب اأنه “ل��ن ي�صم��ح للوليد بن 
طالل بالقيام بذلك عندما ُينتخب رئي�صاً”.

وراأت �صحيف��ة “وا�صنطن بو�صت” اأن 
“حمل��ة العتقالت التي �صنها ويل العهد 
ال�صعودي �صد خ�صومه من اأمراء العائلة 
ال�صعودي��ة وال��وزراء وكب��ار امل�صوؤولني 
�صع��ار  حت��ت  الكب��ار  الأعم��ال  ورج��ال 
حمارب��ة الف�ص��اد ه��ي مغام��رة حمفوف��ة 
ب��ني  ال�صحيف��ة  وربط��ت  باملخاط��ر”، 

توقي��ت احلملة وبني الزيارة ال�صرية اإلى 
ال�صعودي��ة التي قام به��ا، ال�صهر املا�صي، 
جريد كو�صنر �صه��ر الرئي�س الأمركي 

دونالد ترامب.
واأ�ص��ارت “وا�صنط��ن بو�ص��ت” اإلى اأن 
كو�صنر وحممد ب��ن �صلمان عقدا جولت 
مطول��ة م��ن املحادثات املعمق��ة ا�صتمرت 

لياٍل عدة.
وقالت م�صادر ال�صحيفة اإن “ويل العهد 
ال�صعودي و�صه��ر الرئي�س الأمركي كانا 
ي�صع��ان اخلط��ط وال�صيناريوهات خالل 
تلك الجتماعات، التي كانت ت�صتمر حتى 

�صاعات ال�صباح الأولى”.
ونقل��ت “وا�صنط��ن بو�ص��ت” عن رجل 
اأعم��ال �صع��ودي اأن “حمم��د ب��ن �صلم��ان 
ي�صعى من خ��الل احلملة على الف�صاد اإلى 
بن��اء دول��ة �صعودي��ة جدي��دة”، م�ص��رًا 
اإل��ى “قراراته الأخرة بال�صم��اح للمراأة 
ال�صعودية بقيادة ال�صيارة وحتجيم دور 
هيئ��ة الأم��ر باملع��روف والت�صييق على 

املوؤ�ص�صة الدينية”.

!

إيران تتهم السعودية بإثارة الفوضى روحــــــــانــــــــي: اإلرهــــــــــــــاب آيــــــــل لـــــلـــــزوال
في لبنان واخلليج واليمن

اتهم��ت اخلارجي��ة الإيرانية، ال�صعودية، بال�صعي لإثارة الفو�ص��ى يف لبنان، بعد اخلليج واليمن، 
وتدمر

ونقل��ت وكال��ة وذلك وفقاً لوكال��ة "مهر" الإيرانية.ع��ن املتحدث با�صم اخلارجي��ة الإيرانية بهرام 
قا�صمي، اليوم ال�صبت، 11 نوفمر، اأن ال�صعودية جت�صد الإرهاب يف املنطقة وهي مهد الفكر املتطرف، 

وعليهم األ يرموا تهمة دعم الإرهاب على الآخرين كذباً وافرتاءًا،
واأ�ص��اف اأن "ت�صريح��ات وزير اخلارجي��ة ال�صعودي الأخرة �صخيفة وم�صيئ��ة وتاأتي ا�صتمرارا 
للت�صريح��ات ال�صابق��ة التي ل اأ�صا�س له��ا"، قائاًل "وزير اخلارجية ال�صع��ودي يقلب جميع احلقائق، 
ويب��ذل جه��دا عقيما وعبثيا كرره واختره مرات عديدة لرمبا ميكنه حرف الراأي العام عن اإجراءات 

ال�صعودية املزعزعة لال�صتقرار يف املنطقة اإلى طريق اآخر".
واأو�ص��ح قا�صمي اأنه "يف حني ت�صهد حكومات و�صعوب املنطق��ة الآن �صيا�صات ال�صعودية، املثرة 
للتفرق��ة، اإذ ت�صع��ى بع��د اخلليج واليمن لإث��ارة الفو�صى يف لبن��ان"، موؤك��دًا اأن الريا�س "تتدخل يف 

�صوؤون باقي بلدان املنطقة لكنها تتهم الآخرين كذبا بدعم الإرهاب".
و�صه��د الأ�صب��وع املا�صي ت�صعيدًا يف ح��دة التهامات املتبادل��ة بني الريا�س وطه��ران، بعد اتهام 
التحال��ف العرب��ي بقي��ادة ال�صعودية اإي��ران �صراحة مب��ّد اأن�ص��ار اهلل يف اليمن ب�صواري��خ بالي�صتية 

وتقنيات واأ�صلحة مهربة عر البحر.
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 اإن اليه��ود مف�ص��دون، و�صي�صعون يف الأر�س ف�ص��ادًا، وكثرا ما 
حت��دث اهلل عنهم بهذه ال�صف��ات اإذًا فواجبكم اأنت��م اأيها العرب من 
جعلك��م اهلل بدًل عن بن��ي اإ�صرائيل ه��و: اأن تتحركوا حتى حتولوا 
دون اأن ينت�ص��ر ف�صاد بن��ي اإ�صرائيل يف الأر�س كله��ا، اأن ت�صبقوهم 
اأنت��م، اأن ن�صبقهم نحن اإلى الب�صري��ة؛ لنو�صل هذا الدين، ونو�صل 
ه��ذا النور، ونو�صل ه��ذا الهدى اإل��ى الب�صرية كله��ا؛ لنحول دون 
اأن نف�ص��ح املجال لليهود الذين حكى عنه��م اأنهم ي�صعون يف الأر�س 
ف�ص��ادًا، فيكون��ون هم م��ن ي�صبقونا اإل��ى الب�صرية فيم��الأوا الأر�س 
ف�صادًا.. ما الذي ح�ص��ل؟ األي�س هذا �صرف عظيم للعرب؟ اأمل مُينح 
العرب اأكرث، واأعظم مما ُمنح بنو اإ�صرائيل؟ منحهم يف حلظة واحدة 
اأك��رث مما َمنح بني اإ�صرائي��ل، كتاباً هو مهيمن على الكتب كلها، بني 

اأيديه��م، وبلغتهم، يحملون ر�صالت��ه، ونبي هو �صيد الر�صل، وخامت 
الر�ص��ل، ودينه اأعظم الديانات، للدنيا اإل��ى نهاية اأيامها، واإلى اآخر 
اأيامه��ا، األي�س هذا اأعظم مما اآتى بني اإ�صرائيل؟.. اإنه �صرف عظيم، 
�ص��رف عظيم للعرب، �صرف عظيم ملحمد )�صل��وات اهلل عليه وعلى 
ُه  اآل��ه( �صرف عظيم لآل حممد، اأمل يق��ل اهلل �صبحانه وتعالى: }َواإَِنّ
َلِذْك��ٌر َلّ��َك َوِلَقْوِمَك َو�َص��ْوَف ُت�ْصاأَُلوَن{ �صرف عظي��م اأن كان الإ�صالم 
بكتابه، ونبيه نزل بلغتنا، وبعث بني اأظهرنا، ومن اأنف�صنا، اأمل يقل 
ا�ِس{كنتم اأيها  ٍة اأُْخِرَج��ْت ِللَنّ اهلل �صبحان��ه وتعالى: }ُكنُتْم َخْرَ اأَُمّ
الع��رب - واإن كان البع���س يف�صره��ا بالن�صب��ة للمهاجرين، عندما 
انطلق��وا اإل��ى املدين��ة - هي ج��اءت بع��د احلديث عن اآي��ات حول 
بن��ي اإ�صرائيل وهو يتحدث عن تاأهي��ل املوؤمنني ليكونوا يف م�صتوى 

رهم مب�صوؤوليتهم اأنها م�صوؤولية عاملية: }ُكنُتْم َخْرَ  املواجهة، يذِكّ
ا�ِس{ اأخرجت للنا�س جميعاً. ٍة اأُْخِرَجْت ِللَنّ اأَُمّ

فنح��ن عندما فرطنا كعرب يف هذا ال�صرف العظيم، عندما فرطنا 
كع��رب يف ه��ذا الر�صالة العظيمة التي كان امل��راد اأن نكون نحن من 
نحم��ل �ص��رف حملها اإلى الآخري��ن يف خمتلف بق��اع الدنيا، وعندما 
فرطنا نحن من ن�صم��ي اأنف�صنا �صفوة هذه الأمة، الزيدية، وعندما 
فرطن��ا نحن من ن�صمي اأنف�صنا نحن ع��رتة ر�صول اهلل )�صلوات اهلل 
علي��ه وعلى اآله(، نحن فرطنا يف م�صوؤولية كبرة، اأتاحت الفر�صة 
لليه��ود اأن يتحركوا هم، ومبختلف الفئات ال�صالة وامل�صلة يف هذه 
الدني��ا، اأن تتحرك هي فتمتلئ الدنيا ف�صادًا، وظلماً، ويكون الباطل 
ه��و الذي ي�صود، ويكون الف�صاد هو الذي يحكم، وهو الذي ينت�صر، 

وهو الذي ميتلك القوة، وميتلك الهيمنة.
اأنا اأعتقد اأنه لول اأن هناك م�صوؤولية ج�صيمة جدًا علينا اأدى 
التفري��ط فيها اإل��ى اأن ي�صب��ح التفريط ذلك جرمي��ة اأعظم مما 
عليه الآخرون ملا ا�صتحقينا اأن نكون حتت اأقدام من قد �صربت 
عليهم الذلة وامل�صكنة. األي�س العرب الآن اأذل من اليهود؟ األي�س 
الع��رب الآن اأذل م��ن الن�صارى؟ اأول�صنا نح��ن الزيدية، ونحن 
اأه��ل البي��ت اأذل العرب؟ حقيقة.. عندما نتاأم��ل جند اأنف�صنا يف 
و�صعية �صيئة وخمزية ملاذا؟ لأننا فرطنا يف م�صوؤولية كبرة، 
فرطن��ا يف �صرف عظي��م، اأعر�صنا، اأهملن��ا، اعتمدنا على قواعد 
معين��ة اأبعدتنا عن كت��اب اهلل �صبحانه وتعال��ى فبدا كل �صيء 
اأمامن��ا م�صتحي��اًل، اأ�صبح��ت نظرتنا اإل��ى اهلل �صبحانه وتعالى 
نظ��رة قا�صرة، ونح��ن ن�صمي اأنف�صنا طالب عل��م، ونقول نحن 
عندما نتجه لطلب العلم فهناك فنون معينة، فن اأ�صول الدين؛ 
لنع��رف م��ن خالل��ه اهلل، األي���س كذلك؟ ف��ن اأ�صول الفق��ه، وفن 

العربية؛ لنعرف من خاللها القراآن الكرمي!.

م��ا هناك �ص��ك اأن اآل� حمم��د �صلوات اهلل 
علي��ه وعل��ى اآل��ه ميتلك��ون يف الق��راآن اآية 
املودة، واآية التطه��ر.. لقد جاء احلديث 
ع��ن بن��ي اإ�صرائيل اأك��رث مما ج��اء عن اآل 
حمم��د، ولول اأنها �صنة اإلهي��ة اأن يكون اآل 
حمم��د ورثة لكتاب اهلل لقلن��ا: اأن اآل حممد 

مل ميتلكوا ما امتلكه بنو اإ�صرائيل؛ ولهذا نحن ندعو لآل حممد اأن مُينحوا ما منحه اهلل 
اآل اإبراهي��م، األي���س كذلك؟ عندما نقول: )اللهم �صل على حمم��د وعلى اآل حممد وبارك 
عل��ى حممد وعل��ى اآل حممد كما �صلي��ت وباركت عل��ى اإبراهيم وعل��ى اآل اإبراهيم اإنك 
َناُهْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعامَلِنَي}  حميد جميد(، ثم نرى هوؤلء الذين قال عنهم: {َوَلَقِد اْخرَتْ
ا�ِس  َن الَنّ ْن اهلّلِ َوَحْبٍل ِمّ َلُّة اأَْيَن َما ُثِقُفوْا اإَِلّ ِبَحْبٍل ِمّ ِرَبْت َعَلْيِهُم الِذّ نراهم يقول عنهم: {�صُ

ُهْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن ِباآَياِت اهلّلِ} ِرَبْت َعَلْيِهُم امْلَ�ْصَكَنُة َذِلَك ِباأََنّ َن اهلّلِ َو�صُ ٍب ِمّ َوَباآوؤُوا ِبَغ�صَ
هل كفر بنو اإ�صرائيل بالتوراة اأنها لي�صت من اهلل؟ هل كفروا بكلمة واحدة اأنها لي�صت 
م��ن اهلل؟ اأم اأن كفره��م اإمنا كان ب�صكل رف�س؟ ب�صكل رف���س، ومترد على اأوامر معينة، 
توجيهات معينة يبيعونها بثمن قليل! كما قال عنهم يف اآيات اأخرى: {َوَيْقُتُلوَن الأَنِبَياَء 
َكاُن��وْا َيْعَتُدوَن} تلك الذلة، ذلك اخلزي، تلك امل�صكنة، ذلك  وا َوّ ا َع�صَ ِبَغ��ْرِ َحٍقّ َذِلَك مِبَ

َكاُنوْا َيْعَتُدوَن}، واإن كانوا قد اختارهم على العاملني. وا َوّ ا َع�صَ الغ�صب {مِبَ
ْلُتُك��ْم َعَلى اْلَعامَلِنَي}  {َي��ا َبِني اإِ�ْصَراِئي��َل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي اَلِّت��ي اأَْنَعْمُت َعَلْيُكْم َواأَيِنّ َف�صَّ
اأمل ي��اأت ه��ذا كثرًا يف الق��راآن الكرمي، ثم يقول: اإن ذلك الذي ج��اء ن�صفاً لذلك التف�صيل 
الذي هم عليه اإمنا كان ب�صبب ع�صيانهم، واعتدائهم، متردوا على اأوامر اهلل، فرطوا يف 
م�صوؤوليته��م، األي�صت م�صوؤولية؟ األي�س التف�صي��ل م�صوؤولية؟ تف�صيل بني اإ�صرائيل كان 
مقرتن��اً مب�صوؤولية، م�صوؤولية وراثة الكتاب {َواإَِذ اأََخ��َذ اهلّلُ ِميَثاَق اَلِّذيَن اأُوُتوْا اْلِكَتاَب 

ْوْا ِبِه َثَمناً َقِلياًل}. ا�ِس َوَل َتْكُتُموَنُه َفَنَبُذوُه َوَراء ُظُهوِرِهْم َوا�ْصرَتَ ُه ِللَنّ ُنَنّ َلُتَبِيّ
عندم��ا فرط��وا يف امل�صوؤولية ا�صتحقوا اأن ي�صرب عليه��م الذلة وامل�صكنة، واأن يكون 
كل ف�ص��اد يف هذه الدنيا هم وراءه؛ لأنه��م فرطوا يف امل�صوؤولية.. كذلك اآل حممد.. كذلك 
الزيدي��ة.. كذلك العرب.. عندما نفرط يف امل�سوؤولية, وعندما فرطوا يف امل�سوؤولية فعاًل 
اأ�صبحنا يف حالة ذلة وخزي وم�صكنة اأعظم مما فيه بنو اإ�صرائيل، بدليل اأننا جندهم يف 
هذه الدنيا، جند اأنف�صنا حتت رحمتهم، وجند اأنف�صنا اأذلء م�صاكني اأمامهم! األي�س هذا 

�صيء ملمو�س؟ هذا �صيء ملمو�س.
َكاُنوْا َيْعَتُدوَن{ من ع�صى واعتدى، عندما يع�صي  وا َوّ ا َع�صَ عندم��ا يقول: }َذِلَك مِبَ
العرب - ومن اأكر الع�صيان: التفريط يف امل�صوؤولية التي يتوقف عليها جناة الب�صرية 
- ل بد اأن ُيذلوا.. ولحظ األي�س كل زعيم عربي ترتعد فرائ�صه؟ اأمل ي�صارعوا كلهم اإلى 
ال�صتجابة لأمريكا؟ ومينحونها املوافقة على اأن تقود التحالف الدويل �صد الإرهاب؟! 
اأمل ي�صب��ح كل زعيم عربي م�صتعدًا اأن يجند نف�صه ملا تطلب منه اأمريكا؟ اأن ي�صِلّم هذا، 
اأو هذا من اأبناء وطنه؟!. ما هذه؟ األي�صت هذه حالة ذلة وخزي؟ حالة ا�صت�صعاف؟ مع 
اأنهم ميتلكون العدد والعدة، وميتلكون الرثوات الهائلة! لكن اإذا ما كانت الأ�صياء على 
هذا النحو ل تنفع ل عدد، ول عدة، اإذا ما كان هناك ذلة، اإذا ما كان هناك خزي، اإذا ما 

كانت هناك م�صكنة قد �صربت على النا�س، فاإنهم �صيكونون على هذا النحو.
نكم��ل الآي��ات: }َوَكْيَف َتْكُف��ُروَن َواأَنُت��ْم ُتْتَلى َعَلْيُك��ْم اآَي��اُت اهلّلِ َوِفيُك��ْم َر�ُصوُلُه َوَمن 

��َراٍط  �سِ اإَِل��ى  ُه��ِدَي  َفَق��ْد   ِ ِب��اللهّ ��م  َيْعَت�سِ
نفق��د  نح��ن  ب��اهلل،  تعت�ص��م  �ْصَتِقي��ٍم{  ُمّ
م�صداقي��ة العت�صام ب��اهلل؛ لأن ثقتنا باهلل 
�صعيفة، ثقتنا باهلل �صعيفة بدليل اأن كل ما 
�صرب��ه من اأمثلة يف اأن��ه يرعى اأولياءه، يف 
اأن��ه ل ي�صيع اأولي��اءه، يف اأنه يفي بوعده، 
كلم��ا وع��د به اأولي��اءه من الن�ص��ر، ل نثق بذلك! عندم��ا يقول �صبحان��ه وتعالى: }اإِن 
 َ َنّ اهلَلّ ُرُه اإِ ُ َمن َين�صُ ��َرَنّ اهلَلّ ْقَداَمُكْم{)حممد7( }َوَلَين�صُ ْت اأَ ْرُك��ْم َوُيَثِبّ َ َين�صُ ��ُروا اهلَلّ َتن�صُ

َلَقِوٌيّ َعِزيٌز{)احلج40(.
األي�ص��ت ه��ذه وع��ودًا؟ اأمل يقل عن اليه��ود والن�صارى بعد اأن حت��دث يف هذه الآيات 
فيما هو تاأهيل لالأمة، للعرب، تاأهيل ليكونوا مب�صتوى مواجهتهم، قال بعد، اأخرنا عن 
َلّ اأًَذى َواإِن ُيَقاِتُلوُك��ْم ُيَوُلّوُكُم الأَُدَباَر ُثَمّ َل  وُكْم اإِ واق��ع اأولئك كي��ف �صيكون: {َلن َي�ُصُرّ

ُروَن} ُين�صَ
ه��ل هناك اأعظم هداي��ة من هذه الهداي��ة؟ اأن يوؤهلك، ويعدك بالوق��وف معك، يعدك 
َماَواِت َواْلأَْر�ِس{ ثم يخرك عن واقع عدوك  ِ ُجُنوُد ال�َصّ بالن�صر، وهو الذي قال: }َوهلِلَّ
كي��ف �صيك��ون، ل اأحد ميتلك، اأمريكا نف�صها ل متتلك �صيئ��اً من هذا.. األي�صت املخابرات 
الأمريكي��ة وا�صع��ة؟ لك��ن من هو ذلك اخلبر داخ��ل هذا اجلهاز ي�صتطي��ع اأن يتنباأ عن 
الع��دو الفالين لأمريكا لن ي�صره��ا اإل اأذى، واإن يقاتلها �صي��ويل الأدبار ثم ل ين�صرون، 
ه��ل اأحد ي�صتطيع؟ ل اأحد ي�صتطيع، وم��ع ذلك نراهم ينطلقون وراء الحتمالت، لكننا 
نح��ن ن�صيع الوعود القاطعة، هو يقول: اأيه��ا امل�صلمون، اأو اأيها العرب، اأو اأنتم يا من 
تنطلقون على هذا النحو الذي ر�صمه ملن يريدون اأن يوؤهلوا اأنف�صهم؛ ليكونوا مب�صتوى 

املواجهة فاإن اأولئك �صيولوكم الدبار ثم ل ين�صرون 

م��ن يعرف اهلل �صبحانه وتعالى - م��ن خالل القراآن الكرمي - 
ل��ن يجد اأن هناك �صيئاً م�صتحياًل، يج��د اأن اهلل �صبحانه وتعالى 
يهي��ئ، اأن اهلل وعد وعودًا �صادقة، اأن اهلل منح نعمة عظيمة هي 
نعم��ة الهداية، اأن اهلل من��ح �صرفاً عظيماً نح��ن �صيعناه، األ�صنا 
ننظر اإل��ى اأي عمل نريد اأن نعمله باأنه م��ن �صمن امل�صتحيالت؟ 

لأننا مل نعرف اهلل �صبحانه وتعالى.
ِحي��ِم{ يف اأول كل �صورة،  ْحمِن الَرّ نح��ن نقراأ: }ِب�ْص��ِم اهلِل الَرّ
وكل �ص��ورة داخلها الكث��ر، الكثر من التوجيه��ات والأحكام، 
والأوامر، والنواهي، اإنه��ا تقول لنا: اإن الهدي من اهلل �صبحانه 
وتعال��ى، وهو يوجهنا اإلى م��ا فيه هدايتنا، اإن تلك الأحكام، اإن 
تلك التي ن�صميها تكاليف، اإنها كلها منطلقة منه �صبحانه وتعالى 

باعتباره الرحمن الرحيم.
نق��راأ �ص��ورة ]الفاحتة[، نق��راأ فيها الرحم��ن الرحيم مكررًا 
مرت��ني، م��ع اأنها ال�ص��ورة التي تب��دو وكاأنه��ا خال�ص��ة القراآن 

الك��رمي، وكاأنها خال�صة لالأ�ص�س املهمة يف القراآن الكرمي، }ِب�ْصِم 
ِحيِم{ ْحم��ِن الَرّ ْم��ُد هلّلِ َرِبّ اْلَعامَلِنَي الَرّ ِحيِم احْلَ ْحم��ِن الَرّ اهلِل الَرّ
اأمل تتك��رر مرتني يف هذه ال�صورة؛ لأننا ل نعرف، ل نفهم، اأو ل 
نح��اول اأن نفهم اأن كلما طل��ب اهلل �صبحانه وتعالى منا، اأو كلما 
اأمرن��ا ب��ه اأنه منطلق م��ن كونه رحيم، ومن كون��ه رحمن رحيم 
بن��ا، واأن من �صاأن الرحيم اإذا ما كل��ف ب�صيء، اإذا ما اأمر ب�صيء 

فاإنه يعمل كل ما ميكن من اأجل اأن ن�صل اإليه ب�صهولة. 
ِحي��ِم{ اإن ربوبية اهلل  ْحم��ِن الَرّ ��نَي الَرّ ْم��ُد هلّلِ َرِبّ اْلَعامَلِ }احْلَ
�صبحان��ه وتعال��ى كله��ا تقوم عل��ى اأ�صا���س اأنه رحم��ن رحيم، 
ومن ربوبيته تدب��ره ل�صوؤوننا، ومن ربوبيته �صبحانه وتعالى 

ت�صريعه لنا، كلها منطلقة من اأنه رحمن رحيم.

فم��ن يتاأم��ل القراآن الك��رمي ل يج��د اأن هن��اك اأي ت�صريع من 
ت�صريعات اهلل �صبحانه وتعالى على هذا النحو الذي ننظر اإليه، 
�صم��ن قائمة امل�صتحي��الت، و�صنج���د اأي�ص�اً اأن�ه ك���م يهي�ئ اهلل 
�صبحان��ه وتعالى من اأ�صياء كث��رة تدفعنا - باعتباره رحيم - 
اإلى اأن ن�صل اإلى تنفيذ ما طلب منا اأن ننطلق فيه، اإلى اأن نقوم 

باأداء ما كلفنا اأن نوؤديه.
األي���س اجله��اد يف �صبي��ل اهلل عندن��ا يف قائم��ة امل�صتحي��الت؟ 
األي�ص��ت الوحدة يف قائمة امل�صتحيالت؟ ملاذا؟ هل يجوز على اهلل 
�صبحان��ه وتعالى، اإذا كنا ط��الب علم، ومن قواعدنا، من قواعد 
اأ�صولنا: اأن اهلل ل يكلف ما ل يطاق، األي�صت هذه من قواعدنا؟ ل 
يكلف ما ل يطاق، واأنه قال يف القراآن الكرمي: }َل ُيَكِلُّف اهلّلُ َنْف�صاً 

اإَِلّ ُو�ْصَعَه��ا{ كيف يجوز لنا اأن ن�صبح يف واقعنا نرى �صيئاً، اأو 
نرى اأمرًا من اأهم مبادئ دينه، �صمن قائمة امل�صتحيالت!.

هل اأنه يف واقعه هكذا؟ اأم اأننا نحن الذين ل نفهم، ل نفهم 
منهجي��ة ت�صري��ع اهلل �صبحان��ه وتعال��ى، - اإن �صح��ت هذه 
العب��ارة - اأو ل نفه��م اأن ت�صريعه كله يقوم على اأ�صا�س اأنه 
رحم��ن رحيم، بحيث نقول: هو عند م��ا يكلفنا باأمر كهذا فال 
ب��د اأنه ق��د اأحاطه مبجموع��ة من الأ�صياء يف ع��امل الت�صريع 
تهي��ئ تلقائي��اً اإل��ى الو�صول اإلي��ه، واأن��ه اأي�صاً م��ن جانبه 
�صبحان��ه وتعالى �صيتكفل بتهيئة الأجواء من اأجل اأن ي�صل 
النا���س اإليه، واأنه �صبحانه وتعال��ى اأي�صاً �صيقف من جانبه 

مع من ينطلق يف هذا امليدان.

ثقافي

اإذا اأردت اأن تكــون موؤمنــًا مبعنــى الكلمــة فخــذ العرب مــن كل حدث ت�سمــع عنه، اأو 

ت�ســاهده حتــى يف بلدك، حتى يف �ســوقك، حتــى داخل بيتك، كل �ســيء فيه درو�س 

وفيه عربة، ليزداد الإن�سان ب�سرية، يزداد اإميانًا، يزداد وعيًا.  

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــں 

وراثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــكــــــــــــــــتــــــــــــــــاب ملـــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــون..؟

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــالت 



التاريخ وحركة أنصار الله 
كتب األستاذ / محمد ناجي أحمد

�صي�صط��ر التاريخ اأن حركة اأن�صار اهلل بقائدها عبد امللك بدر الدين احلوثي -هي 
المتداد الفعلي والفاعل لتاريخ الوطنية اليمنية .

واأنها التعبر الأ�صيل عن مقاومة اليمنيني ورف�صهم لكل غاز.
و�صي�صط��ر التاري��خ اأن من اأراد اأن يحكم اليمن من عل��ى اأجنحة )عا�صفة احلزم 
(و�صي��ل مذابحه��ا لآلف اليمنيني-مل يكن �صوى اأداة يف م�ص��روع غربي ،اليمن فيه 
لي�ص��ت �صوى بوابة مل��ا بعدها. وتخ�صي��ب لتجاربه العرقية واملذهبي��ة والطائفية 

واجلهوية يف تفتيت املجتمعات...

عر�ص��ت ال�صعودي��ة 30 ملي��ون دولر مكافئ��ة 
»مغري��ة« مل��ن ي��ديل مبعلوم��ات للقب���س على عبد 

امللك احلوثي..
يا للتفاهة.. األ جتيدون احل�صاب ؟!

عبد امللك احلوثي �ص��اب يف الثالثينات من عمره 
، و�صيطاردك��م مطول ، وعندم��ا �صيبلغ ال�صتني من 
العم��ر ، �صتكون املكافئ��ة ال�صعودي��ة 600 مليون 

دولر ، هذا اإن كان هناك �صعودية اأ�صال !
عب��د املل��ك احلوثي مين��ي ، وع��دد اليمنيني 30 
مليون ، ويبدو دولر واحد لكل ميني ، مبلغا تافها 

جدا ليبيع اليمنيون حذاء ميني !
عب��د امللك احلوثي من �صع��دة ، ويف �صعدة 30 
األ��ف جب��ل ، فهل عرفت��م جبال يبي��ع �صموخه باألف 

دولر !؟
عب��د امللك احلوث��ي لي�س ف��ردا ، فخ��الل 1000 

ي��وم من حربكم على اليمن ، تزايد تعداد عبد امللك 
احلوث��ي 1000 مرة ، وهو اليوم مليون ، وثالثون 

دولر قيم��ة برمي��ل نفط 
، ل رج��ل نعل��ه بحج��م 

جزيرتكم !
امللك  عب��د  واأخ��را.. 
 ، اإليك��م  ق��ادم  احلوث��ي 
ورمب��ا �صيلق��ي القب���س 
عليكم ، هناك يف الريا�س 
، ف��ال ت�صتعجل��وا لقائكم 
ب��ه ، و30 ملي��ون دولر 
ل��ن تكفي بالطبع لإطالق 
�صراح واحد منكم بكفالة 

بعد كل جرائمكم املليونية يف اليمن.

لأك��ون ميني��اً حرًا يف مين حر م�صتقل .. لكي اأكون مهاباً من الأعداء حمرتماً من الأ�صدقاء . . لأكون �صادقاً 
يف وطنيت��ي ل اأتاج��ر بها .. لأكون �صادقاً باذًل يف �صبيل ديني ووطني . . لأكون ممن ي�صنعون تاأريخاً جميدًا 
لوطني .. لأكون ممن ي�صنعون م�صتقباًل اأف�صل جليل الأبناء والأحفاد .. لأكون 
ممن هم اأ�صرف واأطهر واأ�صدق املكونات اليمنية .. لأكون ممن ت�صرفوا بالدفاع 

عن الوطن .
لك��ي ل اأك��ون مذهبي��اً اأو طائفي��اً اأو عرقي��اً اأو مناطقياً . . لك��ي ل اأكون ممن 

ُيباعون وُي�صرتون يف �صوق العمالة واخليانة .
لكي ل اأخجل من نف�صي ومن اأبنائي واأهلي وع�صرتي .

لكي ل اأكون و�صمة عار على ذريتي بل م�صدر فخر واإعتزاز لهم .
لكي ل اأكون خجوًل من انتمائي .
لكي ل يذكرين التاأريخ مبا يعيب .

لأكون قادرًا على الإفتخار بقيادتي ومرجعيتي .
لكي اأكون حتت قيادة قائد �صادق طاهر َعَلم قائم هو ال�صيد عبدامللك احلوثي 

.. لكي اأختم بال�صاحلات اأعمايل واأح�صن خامتتي .
لألقي ربي وقد قمت مبا اأمرين به من اجلهاد .

فه��ل هن��اك مكان اأو مكون اآخر غر اأن�صار اهلل اأكون فيه ما اأري��ده لنف�صي ووطني من عزة وكرامة و�صوؤدد 
وحرية واإباء و�صدق ول اأكون فيه ما ل اأرت�صيه لنف�صي .

شهادة لله وللتاريخ
عبدالله سالم احلكيمي

ا�صه��د �صه��ادة لوجه اهلل تعالى احتم��ل وزرها او ثوابها ام��ام اهلل ان ان�صار اهلل 
كان��وا وليزال��ون و�صيظلون باأذن اهلل وقوت��ه ا�صرف وانبل واطهر ق��وة �صيا�صية 
يف اليم��ن حتى الآن مهما تعال��ت ا�صوات وابواق املوتوري��ن الفا�صدين واملر�صى 
العن�صري��ني واملتخلفني الطائفيني واملرجفني املرتزقة الذين كلما تعالى �صراخهم 
و�سجيجه��م زاد يقينن��ا ب��ان ان�سار الل ما�سون عل��ى ال�س��راط امل�ستقيم والنهج 

القومي وطنيا و�صيا�صيا !

عبد امللك احلوثي قادم إليكم ، ورمبا سيلقي القبض 
عليكم ، هناك في الرياض ، فال تستعجلوا لقائكم به

كتب/أشرف الكبسي

الأحـــد 
 2017/11/12م املوافق

 23 �صفر 1439هـ
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بخطوات  سيقابل  واملــيــنــاء  احلــديــدة  لــغــزو  حماقة  أي  أن 
سفنهم  تسلم  أن  أرادوا  وإذا  قــبــل  مــن  عليها  نــقــدم  لــم 

النفطية فعليهم أال يقدموا على غزو احلديدة.

ملاذا أكون من أنصار الله ؟ 
كتب /خالد السياغي

املجل���س  رئي���س  ال�صم��اد  �صال��ح  الأخ  الق��ى 
ال�صيا�صي الأعل��ى القائد الأعلى للق��وات امل�صلحة 
كلمة يف حفل تخرج دفعة القوات اخلا�صة باملنطقة 

الع�صكرية اخلام�صة باحلديدة فيما يلي ن�صها:
احلم��د هلل رب العامل��ني و�صل��ى اهلل و�صلم على 

�صيدنا حممد وعلى اآله الطاهرين
اأوًل: نب��ارك لك��م هذه الدورات وه��ذه القدرات 
الت��ي مل�صنا جزءًا ي�صرًا منه��ا، ومن دواعي الفخر 
وال�ص��رور اأن نتج�ص��م عن��اء ال�صف��ر لن�ص��ل اإليكم 
يف ه��ذه الرو�ص��ات وم�صان��ع الرج��ال لن�صاركك��م 
احتفالتك��م وفعالياتك��م بتخرج ه��ذه الدفع وهذه 
الكوكب��ة م��ن الرج��ال الأ�ص��داء الذي��ن نلم���س يف 
وجوهه��م باأ�س اهلل و�صدته وقوت��ه، وثقافة القران 
الكرمي الأ�صيلة التي جعلت منكم رجاًل اأ�صداء كما 
و�صفهم اهلل �صبحانه وتعالى يف القران الكرمي ″اإَِنّ 
ْمَواَلُهْم ِباأََنّ َلُهُم  ى ِمَن امْلُوؤِْمِننَي اأَْنُف�َصُهْم َواأَ َ ا�ْص��رَتَ اهلَلّ
ِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا  َة ُيَقاِتُلوَن يِف �َصِبيِل اهلَلّ َنّ اجْلَ
يِل َواْلُقْراآِن َوَمْن اأَْوَفى  ْوَراِة َواْلإِجْنِ ا يِف الَتّ َعَلْيِه َحًقّ
ِ َفا�ْصَتْب�ِصُروا ِبَبْيِعُكُم اَلِّذي َباَيْعُتْم ِبِه  ِبَعْه��ِدِه ِمَن اهلَلّ
َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم″. هنا نلم�س القدرات الذي 
تعلمتموه��ا م��ن خالل ه��ذه الفرتة الوجي��زة رغم 
املعان��اة التي جت�صمتموه��ا خالل ه��ذه الدورات، 
ولك��ن نعتره��ا مقدم��ة ، مقدم��ة لل�ص��ر ، مقدمة 
للت�صحي��ة ، مقدم��ة للف��داء، فنح��ن اأم��ام ع��دوان 
غا�صم لن يرحم الرجال ول الن�صاء ول الأطفال ول 

الأيتام ، دّمر كل مقدرات هذا البلد
. قدمنا له منتهى التفاهمات، منتهى التنازلت 
ولكن��ه يري��د اأن ي�صحق �صعبنا ويحت��ّل اأر�صنا 
واأن يدن���س كرامتن��ا وبال��ذات ه��ذه املحافظ��ة 
التي هي م��ن اأولويات ا�صتهداف��ه لهذه املرحلة 
والتي ن��رى الرجال الكثر م��ن اأبنائها التحقوا 
به��ذه ال��دورات و�صيك��ون لهم ال��دور الأكر يف 
الدفاع ع��ن هذه املناطق الت��ي اأ�صبحت ميداناً 
ل�صته��داف الع��دوان ، واأ�صبح��ت الطائ��رات 
الإ�صرائيلي��ة جتوبها لياًل ونهارًا، ظاهرًا مل يعد 
هناك �صيء من حتت الطاولة.. اإن هذا العدوان 
ل��ن ي�صكته ولن يوقف��ه اإل الرج��ال اأمثالكم، اإّل 
اإل  اأياديك��م،  �صغط��ات  اإل  بنادقك��م،  فوه��ات 

هاماتك��م الت��ي ل تنحني ول ترك��ع اإل هلل .. 
رمب��ا �صمعتم قب��ل اأيام اآخ��ر جرمية 

ح�صل��ت على ع��دد يق��ارب ال�صتني 
ما ب��ني �صهي��ِد وجري��ح تقريباً، يف 
�صوق اللي��ل مبحافظة �صعدة على 

جمموعة �صباب من حمافظات 
حج��ة، وعم��ران، 

 ، ة �صع��د و
ا  ن��و كا

يطلب��ون اهلل وراء لقم��ة العي���س الت��ي اأجرهم 
العدوان على اأن يرتك��وا اأ�صرهم ليهاجروا الى 
مناط��ق لعلهم يح�صلون منها عل��ى ما يقتاتون 
ويوؤكلون به اأ�صره��م فا�صتهدفهم العدوان وهم 
يف �ص��وق الق��ات يبحثون عن م�ص��ادر رزقهم .. 
لذلك اأيها الأخوة ه��ذا ال�صيء يبعث فينا الأمل 
عندم��ا نك��ون حا�صري��ن بينكم ون��رى قدراتكم 
ونرى �صمودكم وثباتكم على هذه املرحلة التي 
هي مقدم��ة للمراح��ل القادم��ة وامليادي��ن التي 
�صتتخرجون اإليها ب��اإذن اهلل تعالى، كما اأ�صلفت 
لكم وحتدثت لزمالئك��م يف مع�صكرات اأخرى اأن 
ه��ذه الدورات ينبني م��ن خاللها وعلى اأ�صا�صها 
تقيي��م لهوؤلء الرج��ال الذي��ن �صيتخرجون اإلى 

ميادين العزة، وميادين ال�صرف .
ونح��ن هن��ا يف املنطق��ة الع�صكري��ة اخلام�ص��ة 
ن�صه��د هذه ال�صتعدادات نوؤكد لدول العدوان التي 
اأعلن��ت عن اإغالق املنافذ البحرية واجلوية 
والري��ة، واأن اأي حم��اولت للع��دوان 
على ال�صاحل اأو الإقدام على خطوات 
الأ�صا�صي��ة  امل��واد  ملن��ع  ت�صعيدي��ة 
وامل�صتقات النفطية من دخول امليناء 
لتلبية احتياج��ات ال�صعب وعدم قيام 
املجتم��ع الدويل ب��دوره الن�صاين 
ملن��ع هذه التع�صف��ات فاإن 
اجلمهورية  ح��ق  من 
اتخ��اذ  اليمني��ة 
الج��راءات  كل 
�ص��ة  ا ر د و
ت  ا ر خي��ا
�صم��ة  حا
ة  كب��ر و
ملن��ع اأي 
خطوات 
لت�صييق 
اخلن��اق 

عل��ى ال�صع��ب اليمن��ي ويف ح��ال اأقدمنا عل��ى تلك 
اخلي��ارات ف��اإن اآثاره��ا �صتك��ون كب��رة وحا�صمة 
ويتحمل الع��دوان واملجتمع ال��دويل م�صوؤولية اأي 
تداعيات قد حت�صل فالميكن اأن يتخذ بحق �صعبنا 

اق�صى اخلطوات ونقف مكتويف الأيدي.
ايها الخوة اخلريجون كلنا اأمل وكلنا ثقة اأنكم 
ب��اإذن اهلل تعال��ى اأنت��م فقط طالئ��ع �صتنظمون اإلى 
الكثر م��ن اللف بل ع�ص��رات اللف من الأبطال 
املقاتل��ني يف اجلبه��ات، واأنتم ب��اإذن اهلل تعالى من 
�صيك��ون يف الأخ��ر الن�صر امل��وؤزر عل��ى اأياديكم ، 
نح��ن نقدر اجلهد ال��ذي بذل يف مثل ه��ذه الدورات 

على اأيدي املدربني ….
املنطق��ة  قي��ادة  يف  الأخ��وة  ن�صك��ر  وكذل��ك 
اخلام�صة، ويف قي��ادة الدفاع على هذا الأداء وهذا 
اجله��د الرائ��ع ال��ذي بذل��وه يف �صبيل تخ��رج هذه 
الدف��ع الت��ي ناأم��ل اإن �ص��اء اهلل اأنه��ا �صت�صفي نقلة 
نوعي��ة وتغر موازين املعرك��ة يف القريب العاجل 

باإذن اهلل تعالى.
ل ن�صتطي��ع اأن نق��ول كل �ص��يء يف ه��ذا اللق��اء 
ولكن م��ا اأردنا اأن نو�صله اإليكم م��ن خالل زيارتنا 
ال��وزراء  رئي���س  نائ��ب  الإخ��وان-  بع���س  م��ع 
لل�صوؤون القت�صادي��ة، وبع�س الوزراء، وحمافظ 
املحافظة، وقائد املنطقة اخلام�صة- اأن نقول لكم: 
اأنن��ا نت�صرف ب��اأن نكون حا�صرين ب��ني اأيديكم بني 
اأو�صاطكم وبودنا ويعلم اهلل اأننا معكم ويف املقدمة 

اإلى جبهات القتال ولكن كاًل من موقعه.
لتفهم��وا اأن ره��ان �صعبكم واأم��ل امل�صت�صعفني 
بع��د اهلل ه��و عليكم اأنت��م ل على اأح��د غركم فلكم 
مّن��ا كل ال�صك��ر وكل الإج��الل ونقب��ل اأيديكم التي 
�صت�صغ��ط عل��ى الزن��اد و�صتبق��ى �صاغط��ة عل��ى 
الزن��اد، وجباهك��م الت��ي مل ول��ن تنحن��ي اإل هلل يف 
مواجه��ة اأعتى عدوان عرفه التاريخ وعلى اأيديكم 

�صيتحقق الن�صر.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

القائد األعلى للقوات املسلحة صالح الصماد مخاطبًا خريجي دفعة عسكرية للقوات اخلاصة:

هذا العدوان لن يوقفه إال فوهات بنادقكں، وضغطات أياديكں 


