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بعد ألف يوم من العدوان معادلة جديدة برسم قائد الثورة

قدراتنــا الصاروخية تطـورت و خياراتـنا اتســـعت

واقعًا  نبني  أن  • ميكن 
قويًا بتعاوننا واالستفادة 

من كل ما هو متاح 
وبتقوى الله

التحدي  نحول  أن  • علينا 
إلى فرض وننهض من بني 
الركام وأن نطلق الطاقة من 
داخلنا لننهي معاناتنا

مصيـــــــــر  معركـــــــة  فــــــــــي  • نحن 
نكــــــــــــــون أو ال نكــــــــــــــــــون

•عاصمتنـــا مقابـــــــل عواصمهــــــــــم 
ومنشآتنا مقابل منشآتهم 

H2 بر�ـان
يدك قصر اليمامة بالرياض

منظومة  بفشل  تعترف  وأمريـ�ـا 
الـــــــــبـــــــــاتـــــــــريـــــــــوت  فــــــــــي اعـــــــتـــــــراضـــــــه

 ضربات بالستية قاسية

سواحلنا تتحول إلى 
مصهر ملدرعات 
وآليــــــــــــــــــــــــات
 الغزاة

أسبوع بالستي : 

على الرياض وجيزان وواجلوف ونهم
4
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�شنثثت �لقثثو�ت �لأمريكية �أكثثر من 120 
غثثارة جوية �شثثد �ليمن هذ� �لعثثام بح�شب 
ما �أعلثثن م�شوؤولون ع�شكريثثون �أمريكيون، 
يثثوم �لأربعثثاء.. وبح�شب وكالثثة "فر�ن�س 
بر�س" زعم �مل�شوؤولثثون �أن غالبية �لغار�ت 
�جلويثثة ��شتهدفت ما ي�شمى تنظيم �لقاعدة 
يف �شبه جزيرة �لعرب، �لذي تقول �لوليات 
�ملتحثثدة �إنه يخطط لتنفيثثذ �عتد�ء�ت على 
�أنثثه  �لبنتاغثثون  �أر��شيهثثا.. وكذلثثك زعثثم 
نفثثذ �شربات �شد �لفثثرع �ليمنثثي لث"جماعة 
حجمه  ت�شاعف  �لذي  "د�ع�س" �لتكفريية، 
حتت يف �ملحافظثثات �ملحتلة جنوب و�شرق 
�ليمن حتثثت رعاية قوى �لغثثزو و�لحتالل 
�لأمريكي �ل�شعثثودي و�لمار�تي على مدى 

�أكر من عام.
وبالإ�شافثثة �إلثثى �لغار�ت، �لتثثي يرجح 
�أن تكون بغالبيتها نفثثذت بو��شطة طائر�ت 
ة )مثثن دون طيثثار(، �شنثثت �لقو�ت  م�شثثريرّ
�لأمريكيثثة �شل�شلة من �لعمليثثات �مليد�نية، 
دون �أن يكون لتلك �لعمليات �أي جدوى على 

�لأر�س يف مكافحة �جلماعات �لتكفريية.

و�دعى �للفتانانثثت كولونيل �يرل بر�ون 
�ملتحدث با�شم �لقيثثادة �لع�شكرية �ملركزية 
�لأمريكيثثة �أن هثثذه �لعمليثثات "�شاعثثدت يف 
�لق�شاء على �شبكات �إرهابية، وجعلت جمع 
و�ل�شتهثثد�ف  �ل�شتخباريثثة،  �ملعلومثثات 
�لالحثثق ومتابعثثة �لعمليات �أكثثر �نتاجية 

وفاعلية" حد زعمه.
�لع�شكريثثة  �لقيثثادة  تعلثثن  مثثا  وعثثادة 
�ملركزية �لأمريكية �أن غار�تها يف �ليمن تقتل 
قياد�ت وعنا�شر مثثن �جلماعات �لتكفريية، 

لكن على �لأر�س �لو�شع خمتلف.
فمعظثثم �شحايثثا �لغثثار�ت �لأمريكية هم 
من املدنيني، يف حني يزداد ن�شاط اجلماعات 
التكفريي��ة وتنت�ش��ر مع�شكراتها حتت اأعني 
ورعايثثة �أمريثثكا و�لثثدول �حلليفثثة لهثثا يف 
�ملنطقة مثثثل �ل�شعودية و�لإمثثار�ت، حيث 
�نت�شرت �جلماعات �لتكفريية يف �ملحافظات 
و�لحتثثالل  �لغثثزو  قثثوى  متكنثثت  �لتثثي 

�ل�شعودي �لإمار�تي من �حتاللها.
كما ز�دت �جلماعات �لتكفريية من وترية 
عمليات ب�شكل �شبه يومي كعمليات �لغتيال 

و�لقتحامثثات  و�لهجمثثات  و�لتفجثثري�ت 
وغريها �لو�قعة حتت �شيطرت �لحتالل.

وعقثثدت �ل�شعثثودي و�لإمثثار�ت �شفقات 
مع �جلماعات �لتكفريية "�لقاعدة ود�ع�س" 
خثثالل �لعثثام �ملا�شي ملنثثح تلثثك �جلماعات 
مبالثثغ مالية طائلة مقابثثل �شحب عنا�شرها 
من حمافظات كانت �أعلنها �إمار�ت �إ�شالمية 
كح�شرم��وت واأب��ني و�شبوه لقت��ال اجلي�ش 
�ليمنثثي و�للجثثان �ل�شعبيثثة يف �ملحافظثثات 
�لتثثي متكنت �حلكومثثة �ليمنيثثة يف �شنعاء 
من �لق�شثثاء علثثى �لتنظيمثثات و�جلماعات 
ت�شميثثة  مثثا  ومل�شانثثدة  فيهثثا  �لتكفرييثثة 

�حلكومة �ل�شرعية.
ويثثرى مر�قبثثون �أن �لوليثثات �ملتحثثدة 
تتخذ "�لقاعدة ود�ع�س" ذريعة ل�شن �ملزيد 
مثثن �لهجمات �شد دول �ملنطقة ومنها �ليمن 
بهدف �لهيمنثثة على �ملناطق �ل�شرت�تيجية 

ومنابع �لرو�ت.
يذكثثر �أن �حلكومثثة �ليمنيثثة يف �شنعثثاء 
�جلماعثثات  علثثى  �لق�شثثاء  مثثن  متكنثثت 
�لتكفرييثثة، يف �ملناطق �لتي يوؤمنها �جلي�س 
و�للجثثان �ل�شعبيثثة، وباإمكاناتها وخرب�تها 
�لوطنية رغم �حلثثرب �ل�شر�شة �لتي ت�شنها 
�ل�شعودية وحلفاوؤها على �ليمن و�حل�شار.
وكان �جلي�س �ليمنثثي و�للجان �ل�شعبية 
قد متكن من تطهثثري معظم �أجز�ء �ليمن من 
�جلماعثثات �لتكفرييثثة، قبثثل �أن تعثثود تلك 
�جلماعثثات علثثى ظهر �لدبابثثات و�ملدرعات 
�لإمار�تيثثة مع بد�يثثة �لعثثدو�ن �ل�شعودي 
مار�ثثس 2015،  �ليمثثن يف  علثثى  �لأمريكثثي 

وتنت�شر يف مناطق �شيطرة �لحتالل.

أخبار محلية

قثثال �لناطثثق �لر�شمي لأن�شار �هلل حممد عبثثد �ل�شالم يوم �خلمي�س 
�أن مثثا �شهدتثثه جل�شثثة �لأمم �ملتحثثدة ب�شثثاأن �لقد�س بلطجثثة �أمريكية 

و�إ�شر�ئيلية على �ملك�شوف
و�أ�شثثاف حممثثد عبثثد �ل�شثثالم يف من�شثثور لثثه  �أمريثثكا و�إ�شر�ئيثثل 
ت�شته��ران ب�شكل فا�ش��ح بكل املهوو�شني بعملية �ش��ام مل تكن �شوى 

عملية ��شت�شالم.
ودعا عبثثد �ل�شالم �ل�شعثثوب �لعربية و�لإ�شالمية �إلثثى �أن ت�شتعيد 

زمام �ملبادرة وتنه�س بقوة مع �لقد�س و�نتفا�شة �لقد�س.

جمهثثوري  قثثر�ر  �خلمي�ثثس  يثثوم  �شثثدر 
بالعفثثو عثثن كل مينثثي مثثدين �شثثارك يف فتنة 
خيانثثة دي�شمرب 2017م وحتثثى تاريخ هذ� 
�لقثثر�ر.. كمثثا جثثاء يف �لقثثر�ر " يفثثرج عثثن 
كل موقثثوف ب�شبثثب تلثثك �لأحثثد�ث، يتمتع 
�مل�شتفيدون من قثثر�ر �لعفو مبمار�شة كامل 

حقوقهم �ل�شيا�شية و�ملدنية".
و��شتثنثثى �لقثثر�ر كل مثثن ثبثثت �رتكابه 
جرميثثة قتثثل �أو �ل�شثثروع فيهثثا وتورطه يف 

�لتخطيط �أو �لتخابر مع �لعدو�ن.
ن�س �لقر�ر

رئي�ثثس �ملجل�ثثس �ل�شيا�شثثي �لأعلى: بعد 
�لطالع علثثى د�شتور �جلمهوريثثة �ليمنية. 
وعلثثى �لتفثثاق �ملعلثثن بتاريثثخ 28 / 7 / 

2016م باإن�شاء �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى.
وعلثثى قثثر�ر رئي�ثثس �ملجل�ثثس �ل�شيا�شي 

�لأعلى رقم )1( ل�شنة 2016م ب�شاأن حتديد 
مهامه و�خت�شا�شاته.

و�إميانا ب�شدق �لتوجه �لوطني وتعزيز� 
الوط��ن،  ه��ذا  اأبن��اء  ب��ني  الأخ��وة  ملب��داأ 
و��شت�شعار� باأهميثثة وحدة �ل�شف �ليمني، 
و�إنطالقثثا مثثن �لإلتثثز�م �ملطلثثق يف �حلفاظ 
على وحدة �لوطن و�شالمة �أبنائه، وحر�شا 
علثثى مل �ل�شمثثل وجتثثاوز �لأثثثار �ملوؤ�شفثثة 
�لناجتة عن تلك �لأحد�ث �ملوؤملة �لتي خطط 
لها �لعدو�ن �خلارجي م�شبقا بالتن�شيق مع 
بع�ثثس �خلونثثة يف �لد�خثثل، وتاأكيثثد� علثثى 
مب��داأ ال�شراكة ب��ني اأبناء الوط��ن مبكوناته 
�ل�شيا�شيثثة، ودح�شا للمز�عثثم �لكاذبة �لتي 
ترددهثثا �أبو�ق �إعالم �لعثثدو �خلارجي �لتي 
تهثثدف �إلثثى �شق �ل�شثثف، وتفكيثثك �لن�شيج 
�لجتماعثثي و�لوحدة �لوطنيثثة ومبا ي�شر 

بامل�شلحة �لعليا للوطن، قررنا:
�أول: �لعفثثو عن كل ميني مثثدين �شارك يف 
فتنة خيانة دي�شمثثرب 2017م وحتى تاريخ 

هذ� �لقر�ر.
ثانيا: يفثثرج عن كل موقثثوف ب�شبب تلك 

�لأحد�ث.
ثالثا: ي�شتثنى من الفقرتني )اأول وثانيا( 

ما يلي:
�أو  قتثثل  �إرتكابثثه جرميثثة  ثبثثت  1-مثثن 

�ل�شروع فيها.
2-مثثن ثبثثت تورطثثه يف �لتخطيثثط لتلك 
�لفتنثثة �أو �لتخابثثر مثثن �أجلهثثا مثثع حتالف 

�لعدو�ن.
ر�بعا: يتمتع �مل�شتفيدون من قر�ر �لعفو 
مبمار�شة كامل حقوقهم �ل�شيا�شية و�ملدنية 

وفقا لإحكام الد�شتور والقوانني النافذة.

أمريكا تشن أكثر من 120 غارة على اليمن
هذا العام بزعم محاربة ما تسمية اإلرهاب

صدور قرار جمهوري بالعفو عمن شارك في فتنة خيانة ديسمبر

ن���اط���ق أن���ص���ار ال���ل���ه: م���ا ش��ه��دت��ه ج��ل��س��ة األمم امل��ت��ح��دة 
ب����ل����ط����ج����ة أم�����ري�����ك�����ي�����ة وإس������رائ������ي������ل������ي������ة ع�����ل�����ى امل����ك����ش����وف

�شثثن طري�ن �لعثثدو�ن �ل�شعثثودي �لأمريكي 56 غثثارة على عدد من 
حمافظات اجلمهوري��ة منها غارتني من طائرة بدون طيار  خلفت عددًا 
مثثن �جلرحى وتدمثثريً� هائاًل يف �ملنثثازل و�لطرقات وخمثثازن �لغذ�ء.. 
واأو�ش��ح م�ش��در ع�شكري اأن ط��ريان العدوان �شن غارت��ني على مطار 
احلدي��دة وغارتني على خمازن اأغذية تابعة للتاجر عبدالرحمن �شهيل 
وموؤ�ش�شثثة بنيان �لتنموية مبديرية �حلايل مبدينة �حلديدة �أ�شفرتا عن 

�أ�شر�ر مادية.
و��شتهثثدف طثثري�ن �لعدو�ن بغثثارة منثثزًل يف حي �لوحثثدة �ملكتظ 
بال�شكان يف حزيز مبديرية �شنحان حمافظة �شنعاء ما اأدى اإلى �شقوط 

عدد من �جلرحى.
وذكثثر �مل�شثثدر �أن مو�طنثثاً �أ�شيثثب بجثثروح خطثثرية جثثر�ء غارة 
��شتهدفثثت �لطريثثق �لعام مبنطقة �آل �ل�شيثثخ مبديرية منبه يف حمافظة 
�شعثثدة، كما �شثثن �لطري�ن غارة على منطقة  �لأزقثثول مبديرية �شحار 

ا�شتهدفت �شاحنة مياه لأحد املواطنني.

ويف حمافظ��ة �شع��دة كذل��ك �ش��ن الط��ريان غارت��ني عل��ى مديري��ة 
�ل�شفر�ء و�شت غثثار�ت على منطقة �لغور مبديرية غمر و ت�شع غار�ت 
على مدينة �شحيان �ملكتظة بال�شكان يف مديرية جمز ما �أدى �إلى �إ�شابة 
�ملو�طثثن ب�شري �شامل ب�شري بجروح خطرية، كما �شن  غارة على �ملعهد 

العايل للمعلمني و�شط املدينة.
و�أ�شثثار �مل�شثثدر �إلثثى �أن ق�شفاً �شاروخيثثاً ومدفعياً �شعوديثثاً مكثفاً 
��شتهثثدف منطقثثة �لغثثور مبديريثثة غمر و مناطثثق متفرقة مثثن مديرية 
منبثثه.. وح�شب �مل�شدر �شن طري�ن �لعدو�ن ثالث غار�ت على مديرية 
خب و�ل�شعف مبحافظة �جلوف، وغارة على مديرية حريب �لقر�مي�س 
وت�شثثع غار�ت علثثى مديرية �شرو�ح مبحافظة مثثاأرب.. و�شنت طائرة 
ب��دون طي��ار غارت��ني على منطق��ة العقب��ة مبحافظة �شب��وة، فيما �شن 
�لطثثري�ن �حلربثثي ثالث غثثار�ت على مديريثثة حرف �شفيثثان مبحافظة 
عمثثر�ن وع�شثثر غار�ت على مديريتي حر�س و ميثثدي مبحافظة حجة ، 

كما �شن ثالث غار�ت على مدينة �لربوعة يف ع�شري.

ر�أ�س �لأخ �شالح �ل�شماد رئي�س �ملجل�س 
�ل�شيا�شثثي �لأعلثثى يثثوم �ل�شبثثت �إجتماعا 
مو�شعثثا �شثثم رئي�س جمل�س �لنثثو�ب �لأخ 
يحيثثى �لر�عثثي ورئي�ثثس جمل�س �لثثوزر�ء 
�لدكتثثور عبد�لعزيثثز بثثن حبتثثور ورئي�س 
جمل�ثثس �لق�شثثاء �لأعلثثى �لقا�شثثي �أحمثثد 
�ملتثثوكل و�لنائثثب �لعثثام ماجثثد �لدربابي 
ونائثثب رئي�ثثس �لثثوزر�ء ل�شثثوؤون �لدفثثاع 

و�لأمن �للو�ء �لركن جالل �لروي�شان.
ناق�ثثس �لجتمثثاع بح�شثثور مدير مكتب 
رئا�شة �جلمهورية حممود �جلنيد ووزر�ء 
�لعاطفثثي  حممثثد  �لركثثن  �للثثو�ء  �لدفثثاع 
و�لإد�رة �ملحليثثة علثثي �لقي�شثثي و�لإعالم 
�أحمد حامد و�لد�خليثثة �للو�ء عبد�حلكيم 
امل��اوري واأم��ني العا�شم��ة حم��ود عب��اد، 
�جلو�نثثب �ملتعلقثثة بتو�شيع د�ئثثرة �لعفو 

العام لت�شمل جمموعة من املعتقلني.
و��شتعر�ثثس �لإجتمثثاع �لثثذي ح�شثثره 
نائثثب وزير �لد�خليثثة �للثثو�ء عبد�حلكيم 
�خليثثو�ين و�لقائثثم باأعمثثال رئي�ثثس جهثثاز 
�لأمن �ل�شيا�شي �للو�ء عبد �لقادر �ل�شامي 
و�لقائم باأعمال رئي�س جهاز �لأمن �لقومي 
�لعميد مطلثثق �ملر�ين، �آلية �إعثثد�د �لقو�ئم 
اخلا�ش��ة باملعتقلني وفرزهم على م�شتوى 
كل حمافظثثة و�إخر�جهم وتثبيت ما ورد يف 
قر�ر �لعفو بعدم مالحقتهم �أو م�شايقتهم.

�لرتتيبثثات  �إلثثى  �لجتمثثاع  وتطثثرق 
لل�شواب��ط  التوعوي��ة  احلمل��ة  لتد�ش��ني 
�لأمنيثثة برئا�شثثة رئي�ثثس جمل�ثثس �لق�شاء 
�لأعلثثى و�لتي �شت�شاعثثد �أفثثر�د �ملوؤ�ش�شة 
الأمني��ة لأداء دورهم املناط به��م يف اإطار 
القوان��ني واللوائ��ح ذات ال�شل��ة بعمله��م 

دون تعر�شهم للم�شائلة �لقانونية.
كمثثا تطثثرق �لإجتمثثاع �إلثثى �ل�شو�بثثط 
القانونية التي يتعني على اأفراد املوؤ�ش�شة 
�لأمنيثثة مر�عاتها �أثنثثاء �أد�ئهم لو�جبهم، 
و�لتثثي تتمثثثل يف عدم تعقثثب �أي �إن�شان �أو 
�لإ�شثثر�ر به ب�شبب �جلن�شيثثة �أو �لعن�شر 
�أو �لأ�شثثل �أو �للغثثة �أو �لعقيثثدة �أو �ملهنة 
و�أن تكون �مل�شئولية �جلز�ئية �شخ�شية ل 
يجوز �إح�شار �شخ�س للم�شاءلة �جلز�ئية 
ثثا �رتكبثثه مثثن �أفعثثال يعاقثثب عليها  �إل عَمرّ
�لقانثثون ف�شال عن عدد من �ل�شو�بط �لتي 
ينبغثثي على �أفر�د �لأمثثن مر�عاتها يف �أد�ء 

و�جبهم وم�شوؤولياتهم.
ويف �لجتمثثاع �أكد �لرئي�ثثس �ل�شماد �أنرّ 
هناك �شالحيات خمولثثة ملاأموري �ل�شبط 
�لق�شائثثي، ومنها �تخثثاذ �لتد�بري �لالزمة 
و�لكفيلة مبنع �جلرمية قبل وقوعها، وكذ� 
تلقي ماأمور �ل�شبط �لبالغات عن �جلر�ئم 

�ملرتكبة وتعقب مرتكبيها.

و�شدد علثثى �أهمية �شبثثط كل ما يتعلق 
باجلرمية وجمع �أدلتها و��شتيفاء حما�شر 
للنيابثثة  و�إر�شالهثثا  ب�شاأنهثثا،  �ل�شتثثدلل 
�لعامة .. لفتثثا �إلى �ل�شالحيات �ملمنوحة 
�إ�شتثنثثاء ملاأمثثوري �ل�شبثثط �لق�شائثثي يف 

�جلر�ئم �مل�شهودة.
كمثثا �أكثثد �شثثرورة تعزيز �لوعثثي لدى 
�أفر�د �لأجهثثزة �لأمنية ومر�كثثز �ل�شرطة 
بتلك �ل�شو�بثثط و�أهمية �لتقيثثد بها ومنها 
�إثبات حثثالت �لقب�س و�ل�شبثثط �لتي ترد 
ملركثثز �ل�شرطة يف �شجل خا�س مدعم با�شم 
و�شفة من قام بالقب�س �أو �ل�شبط وكيفيته 
وتاريخثثه و�شاعته و�شببثثه ووقت �نتهائه 
و��شتخثثر�ج �شثثورة يوميثثة مثثن �ل�شجثثل 
بحثثالت �لقب�ثثس �أو �ل�شبثثط و�لبيانثثات 
�ملتعلقة بها وعر�شهثثا على �لنيابة �لعامة 

�أوًل باأول.
�ل�شبثثط  ماأمثثور  علثثى  " يجثثب  وقثثال 
الق�شائ��ي اأن يب��ني يف املح�ش��ر اأو�ش��اف 
�شبطهثثا  وكيفيثثة  وحالتهثثا  �مل�شبوطثثات 
و�ملثثكان �لذي عثثر عليها فيثثه و�أقو�ل من 
�شبطثثت لديثثة �أومن يقثثوم مقامثثه ب�شاأنها 
وتو�شثثع �مل�شبوطثثات يف �أحثثر�ز منا�شبة 
حلجمهثثا وطبيعتهثثا وتختم بختثثم ر�شمي 
وتل�شثثق عليهثثا بطاقثثات تاريثثخ �ل�شبثثط 
ومكانثثه و�شببه ورقم �لق�شية �ملتعلقة بها 

وتوقيع من قام ب�شبطها ".
و�أو�شثثح �أن �ل�شو�بثثط �لقانونية �لتي 
الأمني��ة  املوؤ�ش�ش��ة  اأف��راد  عل��ى  يتع��ني 
يف  تكثثون حا�شثثرة  �أن  ينبغثثي  مر�عاتهثثا 
�أذهثثان ماأموري �ل�شبط خثثالل ممار�شتهم 
ملهامهثثم ليتو�فق عملهم مثثع �لقانون حتى 
ل يتعر�ثثس �أحثثد للم�شائلثثة �لتاأديبيثثة �أو 

�جلنائية.
وتطرق رئي�س �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى 
�إلثثى �جلرميثثة �مل�شهثثودة و�ل�شالحيثثات 
�لإ�شتثنائيثثة �ملخولثثة ملاأمثثوري �ل�شبثثط 
�لعقابيثثة  �جلثثز�ء�ت  وكثثذ�  �لق�شائثثي 
�ل�شبثثط  ماأمثثور  �ملرتتبثثة علثثى خمالفثثة 
للن�شو�س �ملتعلقة بطبيعة عمله .. معرب� 
عن �أمله يف �أن يتقيد �أفر�د �لأجهزة �لأمنية 
و�للجثثان �ل�شعبيثثة بال�شو�بثثط �لقانونية 

�أثناء تاأديتهم مهامهم �لوطنية.
كمثثا �شثثدد على �شثثرورة �حلفثثاظ على 
�أمن �لوطثثن و��شتقر�ره وحقوق وحريات 
�أبنائثثه، و�لدفثثاع عن �شيادتثثه و�لذود عن 
مكا�شبثثه وخا�شة يف ظثثل ��شتمر�ر حتالف 
�لعدو�ن يف تنفيذ خمططاته �لتي ت�شتهدف 

�ليمن �أر�شا و�إن�شانا.
�لأجهثثزة  �ل�شمثثاد  �لرئي�ثثس  ووجثثه 
�لأمنيثثة باإعثثد�د �لقائمثثة خثثالل فثثرتة ل 

تتجثثاوز 48 �شاعثثة ملثثن ي�شتحثثق �لعفثثو 
ليتثثم �لإفثثر�ج عنهثثم علثثى �أن يتثثم �لفثثرز 
علثثى م�شتوى كل حمافظثثة وت�شلم �لقائمة 

ملحافظي �ملحافظات.
فيمثثا �أعثثرب رئي�س جمل�ثثس �لنو�ب عن 
�ل�شكر و�لتقدير لرئي�س �ملجل�س �ل�شيا�شي 
�لأعلثثى على جهوده وحتملثثه للم�شوؤولية 
�لوطنيثثة خالل �ملرحلثثة �لر�هنة �لتي متر 

بها �لبالد جر�ء �إ�شتمر�ر �لعدو�ن.
ونوه بدور �لأجهزة �لأمنية و�ملوؤ�ش�شة 
�لق�شائيثثة.. وقثثال " نبثثد�أ كمرحلثثة �أولى 
بالإف��راج ع��ن املدني��ني م��ن اأج��ل تطبيع 
الو�شع وتطم��ني النا�ش على اأن يتم لحقا 

�لإفر�ج عن بقية �ملحتجزين".
بثثدوره قثثال رئي�س �لثثوزر�ء" لقثثد قمنا 
و�لهيئثثات  �لثثوز�ر�ت  يف  نثثزول  بحملثثة 
و�لبثثدء  �لو�شثثع  لتطبيثثع  و�ملوؤ�ش�شثثات 
ب�شفحة جديدة وقد مت نقل ر�شالة �لقيادة 
�ل�شيا�شية بال�شكل �ملطلوب وعادة �لأمور 

�إلى ما كانت عليه و�شتكون �أف�شل".
و�أ�شثثاف " قر�ر �لعفو جاء حلل م�شكلة 
د�خليثثة وخارجية و�شيا�شيثثة لأنه يعطي 
طماأنينثثة للجميثثع " .. لفتا �إلثثى �أن هناك 
تن��ازع بني اأبوظب��ي والريا���ش والقاهرة 
ملري�ث �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام، لكن �ملوؤمتر 
�حلقيقي هو يف �ليمن يف �لد�خل ب�شنعاء.

رئي�ثثس جمل�ثثس �لق�شثثاء �أكثثد �حلر�س 
علثثى ت�شافثثر �جلهثثود لتجثثاوز �لتحديات 
�أثنثثاء  حر�شنثثا  وقثثال" لقثثد   .. �لر�هنثثة 
�إعد�د قثثر�ر �لعفو �أن يكثثون بل�شم لتطبيع 
�لو�شثثع وقمنثثا باإعثثد�د من�شثثور توعثثوي 
ناأمل �أن ي�شهم يف توعيثثة �لأجهزة �لأمنية 

وماأموري �ل�شبط �لق�شائي".
مثثن جهته قال �لنائثثب �لعام " لبد على 
�لأجهثثزة �لأمنيثثة �شرعة �لإفثثر�ج عن من 
�شملهثثم قثثر�ر �لعفثثو �ل�شثثادر عثثن رئي�س 

�ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى".
و�أبدى �ل�شتعد�د تفعيل د�ئرة �لتاأهيل 
و�لتدريثثب مبكتثثب �لنائب �لعثثام من �أجل 
توعية ماأموري �ل�شبط �لق�شائي للتعاطي 
مثثع ذلثثك ب�شكل �شليثثم ومبا يحقثثق �لغاية 

�ملطلوبة من قر�ر �لعفو.
�لأمنيثثة  �لأجهثثزة  قثثادة  �أكثثد  وقثثد 
�حلا�شريثثن يف �لجتمثثاع ��شتكمال جتهيز 
بع�ثثس �لقو�ئثثم و�شيتثثم �لإفثثر�ج عثثن من 
�شملهم قر�ر �لعفو ح�شب �لآلية �لتي وجه 

بها رئي�س �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى.
ح�شثثر �للقثثاء نائب رئي�س جهثثاز �لأمن 
�ل�شيا�شي ووكيل �أمانة �لعا�شمة لل�شوؤون 
�لأمنية �لعميد عزيثثز جر�ب ومدير د�ئرة 

�لتوجيه �ملعنوي �لعميد يحيى �ملهدي.

الرئيس الصماد يرأس اجتماعًا موسعًا برؤساء 
مجالس النواب والوزراء والقضاء

طيران العدوان يدمر املنازل والطرقات ومخازن الغذاء ب� 56 غارة
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عبد الرحمن أبوسنينة
بعثثد �ألثثف يوم على �لعثثدو�ن �لوح�شثثي بقيادة �آل 
�شعثثود على �ليمثثن �لعربي، نفذ �ليمنيثثون �ول �أم�س 
مثثا توعدو� بثثه، و�شربو� جمثثدد� �لعمثثق �ل�شعودي 
م�شتهدف��ني الق�ش��ر امللكي وه��و املكان ال��ذي اجتمع 
فيثثه �لرئي�ثثس �لأمريكثثي وزوجتثثه و�بنتثثه مثثع �مللك 
�ل�شعثثودي وبقيثثة �لأمثثر�ء غثثري �ملغ�شثثوب عليهم، 
ومن �ملثثكان �لذي جدد فيه �تفاق بيثثع �لقد�س، ودفع 
�جلزيثثة لل�شيطثثان �لأمريكثثي من �أمثثو�ل حجاج بيت 
اهلل احلرام.و�ش��ل الرمي اليم��اين اإلى جمرة �شياطني 
�لع�شثثر �ل�شغثثرية، ق�شثثر �ليمامثثة مركثثز عمليثثات 
الإب��ادة اجلماعية للم�شلمني ن�ش��اء واأطفال، وذنبهم 
�لثثذي ل يقال عثثادة، �أنهم رف�شثثو� �لتبعية حلكام �آل 
�شعثثود �شيا�شيثثا، ومتردو� علثثى  �ملوؤ�ش�شثثة �ل�شلفية 
�لر�شمثثي  )�ملذهثثب  �ملتطرفثثة  �لوهابيثثة  و�لعقيثثدة 
لآل �شعثثود(.. �حلثثدث هذه �ملثثرة كان فثثوق قدرتهم 
علثثى �لنفي. �أ�شثثو�ت �لنفجار�ت، وت�شاعثثد �أل�شنة 
�لدخان نقلته و�شائل �إعالم دولية، ما ��شطر �لعدو�ن 
�ل�شثثاروخ  بو�شثثول  لالعثثرت�ف  �ل�شهيو�شعثثودي 

للعا�شمة �لريا�س. 
�شثثاروخ )بركان من طر�ز تو �أت�س( �شقط بالقرب 
من �جتمثثاع للعائلة �ملالكة، قالثثت وكاله رويرتز عن 

م�شادرها �إنه �جتماع حثثول �ملو�زنة، و�لتي كان من 
�ملفرت�ثثس �إعثثالن �لت�شديثثق عليهثثا من نف�ثثس �ملكان، 
مركثثز �حلكم �ل�شتبد�دي حيث ل موؤ�ش�شات �شعبية، 
و�لأمثثر�ء  تر�قثثب وحتا�شثثب،  ر�شميثثة  هيئثثات  ول 
�لذيثثن مثثا ز�لو� ب�شالحيثثة فعالة يتحكمثثون مب�شري 
�أعظثثم ثثثروة عربيثثة �إ�شالميثثة، يف جنثثد و�حلجثثاز، 
وبح�شب بع�س تغريد�ت �شخ�شيات يقال �إنها قريبة 
م��ن اأج��واء العائل��ة املالكة، ف��ان انق�شام��ا حادا بني 
�أفثثر�د �آل �شعود جعثثل �لكثري منهم يتعمثثد وبو�شائل 
متعددة، نقثثل معلومات ح�شا�شثثة لأن�شار �هلل، حول 
بع�ثثس �ملن�شثثاآت، و�لتجمعات �لع�شكريثثة، لي�س حبا 
يف اليمني��ني وامنا بغ�شا مبحم��د بن �شلمان واجلوقة 

�حلاكمة من حوله
�آل �شعثثود ل يريثثدون �أن يقنعثثو� �أنف�شهثثم بقثثدرة 
اليمانيني على حتديهم واجراح املعجزات من حتت 
ال�شماء امل�شتعلة، وي�ش��رون يف ت�شريحات التابعني 
لهم على �أن �ل�شاروخ بالكامل من �إنتاج �إير�ين، مع �أن 
�لرو�ثثس �أنف�شهم �أكدو� يف �ل�شربة �ل�شابقة على مطار 
�مللك خالد �أن �ملقذوف ن�شخة مطورة عن �ل�شو�ريخ 

�لرو�شية �لقدمية.
�ملتتبثثع لثثردود فعثثل �ل�شثثارع �لعربثثي يلحثثظ كم 
�أن �لعائلثثة �حلاكمثثة يف �ل�شعوديثثة مل تعثثد قثثادرة 
على �لتغريثثر بال�شعوب �لعربية من خثثالل ��شتثارة 

�لغر�ئثثز �لطائفية، ل �شيما مثثع �نفتاحهم �ملطرد على 
�ل�شهاينثثة، ودعثثوة �لبع�س منهم لفتثثح �ملجال �أمام 
ال�شرائيليني، وت�شهيل حجهم اإلى خيرب املوقع الذي 
هزم فيه �ليهود بعد موؤ�مر�تهم �ملتتالية على �لر�شول 
حممد)�س(، و��شتطاع يومها علي بن �أبي طالب )ع(
اقت��اع باب ح�ش��ن خيرب احل�ش��ني، واإنهاء الوجود 
�ليهثثودي يف �لدولثثة �لإ�شالميثثة �لوليثثدة، وُيخ�شثثى 
�ليوم ملزيد مثثن حتقيق �ل�شرت�تيجيثثة �لأمريكية يف 
�لفو�شثثى �خلالقة و�فتعثثال �لفنت �ملتنقلثثة مبنطقتنا 
�أن يقدمو� على �فتعال حادث ي�شر باملناطق �ملقد�شة 
خا�ش��ة يف مك��ة، واته��ام اليماني��ني والإيراني��ني به، 
و�للعثثب تاليا على �لنق�شامات �لطائفية، كما حاولو� 

قبل �أ�شهر عندما �شقط �شاروخ ميني يف جدة.
وعقثثب �ل�شثثاروخ �ليمني �لثثذي �شثثرب �أبو ظبي 
موؤخثثر�، وهثثذ� �ل�شثثاروخ �لأخثثري، وقبلثثه �شاروخ 
�ملطثثار، فثثان كثري� مثثن �ل�شبثثاب �لعربي بثثات يعرب 
ب�شر�حثثة علثثى مو�قثثع �لتو��شثثل �لجتماعثثي عثثن 
فرحثثه بكل ما يوؤمل �آل �شعود، بعد �أن كان يتحفظ عن 
�لت�شريثثح حول �شعوره لعتبثثار�ت عديدة لي�س هنا 
حمل �شردها، وعلى �لعرب �أن يدركو� بعد كل م�شاهد 
�لقتثثل و�لتدمثثري �ملبثوثة يوميا مثثن �مل�شلخ �لب�شري 
�ملفتثثوح يف �ليمن، �أنها حرب جمنونثثة �شد بلد عربي 
م�شت�شعثثف، وهثثي خدمثثة جمانية للعثثدو �ل�شهيوين 

املتحال��ف مع ال�شعوديني وبع���ش الدول اخلليجية، 
�لطائثثر�ت  ول  �شيعيثثة،  �ليمنيثثة  �ل�شو�ريثثخ  فثثال 
�ل�شعوديثثة �شنيثثة، و�إن كانت مثثزودة بوقود �حلقد، 
ي�شعل��ه �شي��وخ ال�شلفي��ني انطاق��ا م��ن ايديوجلي��ا 
�لتكفثثري لالآخر بدعثثم �شهيو �أمريكثثي، ول زلنا نتذكر 
يف بد�ية �لعدو�ن �خلطبة �لع�شماء �لفتنوية للملقب 
باإمثثام �حلرم �ملكي عندما �أعلنهثثا حرب �شنة و�شيعة 

على حد تعبريه. 
و�جلدير ذكره وي�شجل للعقيدة �لقتالية �جلديدة 
يف �ليمن، مناقبيتها �لعالية، مع جتلي �لعزة �ليمانية، 

رغم كل جر�ئم �لعدو�ن �شد �لأطفال و�لن�شاء و�لبنى 
�لتحتية، حيث ل ت�شتهثثدف �إل �ملو�قع �لع�شكرية �أو 
�لر�شميثثة ذ�ت �لرمزيثثة �لعاليثثة لآل �شلثثول، كما دعا 
رئي�ثثس �للجنثثة �لثوريثثة �لعليا حممد علثثى �حلوثي 
الأربعاء ال�شعودي��ني لابتعاد عن املواقع املهمة لآل 
�شعود، مبديثثا ��شتعثثد�د �جلانب �ليمنثثي للتعوي�س 
عن �ملنازل �ملت�شثثررة �إذ� ثبت ذلك، يف وقت يحا�شر 
�ل�شعوديثثون �ليمثثن ح�شثثار� مطبقثثا ومينعثثون عنه 

حتى �لدو�ء و�لأم�شال �ل�شرورية.

د. أمني محمد حطيط*
يف مطلثثع �ل�شهثثر �ملا�شي ��شتهثثدف مطار �مللك خالثثد يف �لريا�س 
ب�شاروخ بال�شتثثي ميني ت�شاربت �لأقو�ل حثثول نتائجه �مليد�نية، 
ٍع باأنثثه �أ�شقثثط ب�شثثاروخ �عرت��شثثي �أطلقتثثه منظومثثة  فمثثن مثثدرّ
�شاروخيثثة �أمريكيثثة تعمل على �لأر�س �ل�شعوديثثة، �إلى موؤكد باأنرّ 
�ل�شثثاروخ �أ�شاب هدفه و�أحدث مثثن �لتدمري و�لآثار ما �أثار �لرعب 
وجعثثل �ملطار يغلق لبع�س �لوقت، ولكن �لأخطر يف ذ�ك �ل�شاروخ 
ر  رته باأنه تطورّ هو مثثا فهمته �أمريكا حتديدً� من جمرد �إطالقثثه وف�شرّ
نوعثثي يف منظومة �لت�شليح �ليمنية �لوطنية �لدفاعية من جهة، وما 
ميكثثن �أن يكون لها من م�شثثادر �لدعم و�لإ�شناد �للوج�شتي من جهة 
ومثثن جهثثة ثانية من عدم �لكثثرت�ث ل بل حتدرّي �لهيبثثة �لأمريكية 
عثثي �أمريكا �أنرّ وجودهثثا يف �ل�شعودية مينثثح هذه �لأخرية  �لتثثي تدرّ
اً كان من �مل�سرّ »بو�قعها  �حل�شانة و�ملناعة �لدفاعيثثة �لتي متنع �أيرّ

�لأمني و�لنف�شي« ع�شكرياً.
ولل�شبثثب �لثاين ب�شكل خا�س، جيرّ�شثثت �ل�شعودية و�أمريكا كلرّ ما 
ثثت حرباً �شعو�ء  لديهمثثا من �لقثثوى �ل�شيا�شيثثة و�لدبلوما�شية و�شنرّ
�شامل��ة عل��ى اليمن وق��واه الوطنية خا�ش��ة اأن�ش��ار اهلل احلوثيني 
لثثت �مل�شوؤوليثثة يف �لإطثثالق لثثكلرّ مثثن  و�شمثثل هجومهمثثا ل بثثل حمرّ
اإي��ران وحزب اهلل بع��د اأن اتهمتهما بتزويد احلوثي��ني بال�شواريخ 
�شاتها  وباإمد�دهثثم باخلثثرب�ت، وذهبثثت �ل�شعودية بعيثثدً� يف تخ�شرّ
جلهثثة ر�شم خريطة حركثثة �ل�شاروخ من بريوت �لى طهر�ن ثم �إلى 
�ليمثثن ثم مو�فاة عنا�شر حزب �هلل �لى مكان �لإطالق و�لتنفيذ �شدرّ 
�لريا�س.. لقد ظنرّت �ل�شعودية و�أمريكا �أنرّ �حلملة هذه من �لتهويل 
�لتهديثثد �شت�شكل ردعثثاً حا�شماً يحميها من �لآتثثي عرب �ل�شغط على 
�إيثثر�ن وحثثزب �هلل و»تخويفهمثثا«، لل�شغثثط علثثى �ليمن مثثن �أجل 
�لمتنثثاع عن تكثثر�ر ��شتهد�ف �لريا�س مرة �أخثثرى. بيد �أنرّ �مليد�ن 
كثثذب �لتوقع �ل�شعود�أمريكي، وقبثثل �أن ين�شرم �لأ�شبوع �خلام�س 

بعثثد �إطثثالق �ل�شثثاروخ �لأول ومبنا�شبثثة مرور �ألف يثثوم على بدء 
�لعثثدو�ن �ل�شعود�أمريكي علثثى �ليمن �أطلق �أن�شثثار �هلل �حلوثيون 
�شاروخثثاً بال�شتيثثاً ثانياً على �لريا�س مرة �أخثثرى بعد �نتقاء هدف 
�أكثثر �أهميثثة من �لهثثدف �لأول هو ق�شثثر �ليمامة �لذي قيثثل �إنرّ فيه 
حلظة الإطاق جمعاً من الأمراء وامل�شوؤولني الأمنيني والع�شكريني 
وال�شيا�شي��ني الهاّم��ني يف ال�شعودي��ة، فما هي معاين ه��ذا ال�شاروخ 

وما هي دللته و�لتد�عيات؟
ا �أنزله �ل�شثثاروخ من خ�شائر  بد�يثثة نقول �إنه ب�شثثرف �لنظر عمرّ
ومثثن �أيرّ نثثوع كانت، فثثاإنرّ جمثثرد �إطالقثثه ويف هذ� �لظثثرف بالذ�ت 
وبعثثد حملثثة �لتهويثثل و�لتهديثثد �ل�شعود�أمريكية يعتثثرب �نت�شارً� 
مينيثثاً كبثثريً� متثرّل بتاأكيد عنفثثو�ن و�إر�دة مينيثثة فولذية مل توؤثر 
فيها حملثثة �لتهويل و�لتهديد �ل�شعودي �لأمريكثثي، وكذلك �أظهرت 
�أنرّ �جلهثثات �لتثثي �أر�دت �أمثثريكا �أن ت�شغط عليها لتمنثثع �ليمن من 
ا�شته��داف الريا���ش، تبنّي باأّن ه��ذه القوى يف و�شع م��ن اثنني، اما 
�أنهثثا مل تكرتث بالتهديد ومل متار�س �أيرّ �شغط على �ليمن �أو �أنها ل 
متلك التاأثري اأ�شًا، ومبا اأّن العاقة بني الأطراف تلك مع اليمن هي 
عالقثثة مميرّزة، فاإننا جند �أنرّ �لحتمثثال �لأ�شحرّ هو �أنرّ �إير�ن وحزب 
�هلل مل يكرتثا �أ�شاًل بالتهديد و�أنهما مقتنعان بحق �ليمن يف ممار�شة 
هثثذ� �لت�شرف �لدفاعي �ملوؤثثثر، لذلك فاإنهما توؤيثثد�ن �لقوى �ليمنية 
يف �ملمار�شثثة �لدفاعيثثة �ل�شاروخية ولي�شثثا يف �أيرّ �شكل من �لأ�شكال 
بثثو�رد �ل�شتجابة �أو �لر�شثثوخ للمز�عم و�لطلبثثات �أو �لتمنيات �أو 
�لتهديثثد�ت �لأمريكية و�ل�شعودية، بوجهيهثثا �شو�ء �لتهام بتزويد 

�ليمن بال�شاروخ �و �لتهام بامتالك �لقر�ر يف �ليمن.
�أمثثا علثثى �ل�شعيثثد �ليمنثثي، فثثاإن مثثن �شثثاأن �إطثثالق �ل�شثثاروخ 
علثثى �لريا�ثثس متبوعثثاً بالتهديد و�لتلويثثح باأنرّ د�ئثثرة �ل�شتهد�ف 
ع ومعطوفاً علثثى �شدقية �لقيادة �ليمنية �لتي  �ل�شاروخي �شتتو�شرّ
ل تطلثثق تهديثثدً� �إل �إذ� كانت قثثادرة على و�شثثع �لتهديد مو�شوع 
الفع��ل، ومع الأخذ بع��ني العتبار ب��اأّن قوات الع��دوان ال�شعودي 

مل يعثثد بيدها �شيء مثثن �لأور�ق �لع�شكريثثة �إل ولعبتها مبا يف ذلك 
ارت��كاب املج��ازر بحق املدني��ني اأو احل�شار الإجرام��ي التجويعي 
�لثثذي فر�شته �ل�شعودية على �ليمثثن �و ن�شر �لأمر��س فيها خا�شة 
�لكولثثري�، ورغثثم كلرّ ذلثثك فثثاإنرّ �إر�دة �لدفاع �ليمنيثثة مل تتاأثر ل بل 
ها �لت�شاعدي حتثثى و�شلت �لنار �لى �لريا�س، مع  ��شتمثثررّت يف خطرّ
�لتهديثثد بثثاأنرّ هنالثثك 300 هدف �شعثثودي و�إمار�تثثي دول �لعدو�ن 
�لرئي�شيثثة ت�شكل بنك �أهثثد�ف ميكن �لتعامثثل �ل�شاروخي معه، غنرّ 
كلرّ ذلك يقود �لى �ل�شتنتاج باأنرّ �لعدو�ن �ل�شعودي على �ليمن بلغ 

مرحلة جديدة ميكن تبنّي �شماتها، كالتايل:
1 ث و�شثثول قثثوى �لعدو�ن �لى �حلائط �مل�شثثدود، حيث ل ميكنه 
�لتقثثدم �أكر وي�شتحيل معثثه حتقيق �أيرّ �نت�شثثار �أو �إجناز ميد�ين، 

بت. مهما كانت �لأور�ق �لتي �شت�شتعمل، و�لأور�ق كلها جررّ
2 ث عجثثز �ل�شعودية عن منع �لقثثوى �لدفاعية �ليمنية من تطوير 
قدر�تهثثا �لعمالنيثثة و�لناريثثة �ل�شاروخية، رغثثم �حل�شار �خلانق 
�لثثذي متار�شهثثا علثثى �ليمثثن وعجزهثثا عثثن منثثع هثثذه �لقثثوى من 
��شتهثثد�ف �لعمق �ل�شعودي �أو مر�كثثز �لثقل �لنوعي �ل�شرت�تيجي 
للدولثثة. وهذ� يجعثثل �ل�شعودية تفقد جزءً� مثثن ��شتقر�رها �لأمني 

�لذي حتر�س عليه.
3 ث �فت�شثثاح �لعجثثز �لأمريكثثي عثثن حمايثثة �ل�شعوديثثة و�إظهار 

ق�شور الهيبة الأمريكية عن تاأمني املناعة الدفاعية للريا�ش.
4 � ر�ش��م معادلة ردع ا�شراتيجي فاعلة تقيم توازناً بني �شنعاء 
ثثب بانهيار �إ�شثثايف للهيبثثة �ل�شعودية  و�لريا�ثثس �لأمر �لثثذي يت�شبرّ
�لتثثي متررّغت يثثوم �شحثثق �ليمنيون �لكثري مثثن �ملر�كثثز �لع�شكرية 

�ل�شعودية على �حلدود.
هثثذه �لنتائثثج �لتثثي ُتعَتثثرب در�ماتيكيثثة بالن�شبثثة لل�شعوديثثة، 
معطوفثثة علثثى �عتبار�ت د�خليثثة و�إقليميثثة ودولية �أخثثرى ت�شع 
�ل�شعوديثثة �أمثثام خيار و�حثثد للخروج مثثن ماأزق �ليمثثن، هو وقف 
�لعثثدو�ن و�لبحثثث عن حثثلرّ �شيا�شي و�قعثثي ُي�شاغ باملحثثاكاة مع 
�لو�قثثع �ليمني �لذي �أظهر عجزً� �شعوديثثاً عن �إخ�شاع �ليمن، وهل 
تفهثثم �ل�شعودية مثثاذ� يعني بثثدء �ن�شحاب �لقثثو�ت �ل�شود�نية من 
�مليثثد�ن؟ هل تثثدرك كلرّ ذلك وحتلرّله وت�شتخل�ثثس �لعرب وتتجه �لى 
�حلثثلرّ �ل�شيا�شي �لفعلي وترتك �ليمن لأهلثثه؟ وتكتفي من �خل�شائر 
�ل�شرت�تيجيثثة مبا حلرّ بها �أم تتابع �لعمل �لالو�عي وخارج �ملنطق 
وت�شتمثثررّ باملكابثثرة موؤملة ب�شيء مثثا لن ياأتي من �خلثثارج وعندها 
�شتكون �خل�شارة �مل�شتقبليثثة من طبيعة خمتلفة ترتجم يف �لد�خل 

�ل�شعودي؟

مل ي�شتطثثع حتالثثف �لعثثدو�ن �ن يتنكثثر لالجناز 
�لنوعثثي �لذي حققتثثه �لقثثوة �ل�شاروخيثثة �ليمنية 
�ليثثوم با�شتهد�فها ق�شثثر �ليمامة �مللكثثي �ل�شعودي 
»�ل�شيادي« يف �لريا�س ب�شاروخ بالي�شتي من طر�ز 
»بثثركان تثثو �ت�س« �ملطثثور حمليثثا، و�لثثذي ��شاب 
هدفثثه بدقة بعثثد تاأكيد �كر من م�شثثدر �شماع دوي 
�نفجار �شخم يف �لريا�س كما �علنت وكالة رويرتز، 
و�ي�شا ��شتعال �دو�ت �لتو��شل �لجتماعي باخبار 
عاجلثثة ومعلومثثات مثثن �شهثثود عيثثان عثثربو� عثثن 
رعبهم وخوفهم مثثن �لنفجار �ل�شخم �لذي �شمعوه 
و�لدخثثان �ملت�شاعثثد، �لأمثثر �لثثذي ��شطثثر قيثثادة 
حتالف �لعدو�ن �إلى �مل�شارعثثة لالعرت�ف بال�شربة 

والزعم انه مت ا�شقاط ال�شاروخ البالي�شتي.
وتكمثثن دللت �لإجنثثاز �ليمني ح�شثثب �لتحليل 
�لويل يف م�شار�ت عدة، �إذ �ن �همية �ل�شاروخ كانت 
با�شتهد�فه ق�شر �ليمامة مقر �لقر�ر �ل�شعودي �لذي 
يثثوزع عدو�نثثه منثثه علثثى دول �ملنطقثثة و�شعوبها، 

ويقثثف �لثثى جانثثب �لهثثدف بنف�ثثس �لهميثثة توقيت 
��شتهثثد�ف �لق�شر حيث كان يعقد �جتماع هام لقادة 
�لنظثثام �ل�شعثثودي يف �لق�شر مما يظهثثر بعد�« �أمنيا 
للعمليثثة، �ي�شثثا ي�شطثثف �لثثى جانثثب هثثذه �لنقطة 
�ملحوريثثة م�شاألثثة �لقثثدرة علثثى ت�شغيثثل منظومثثة 
بالي�شت�شثثة كبثثرية يف و�شثثح �لنهار رغثثم �ل�شيطرة 
�لعثثدو�ن  لطثثري�ن  ونهثثار�  ليثثال  �ملطلقثثة  �جلويثثة 
و�قمثثاره �لتج�ش�شيثثة، ��شافثثة �لى �شبثثط �حد�ثية 
�لهدف باأع�شاب باردة مبا ي�شمن و�شول �ل�شاروخ 
�ليه بدقة متناهيثثة. وهذه �لعنا�شر �لفنية و�لتقنية 
و�ل�شتخباريثثة متثثثل م�شثثار� متطور� لعمثثل �لقوة 
�ل�شاروخيثثة �ليمنيثثة �لتثثي �شثثار لها بثثاع طويل يف 

ت�شديد �ل�شربات �لنوعية على �هد�ف ح�شا�شة جد� 
وموؤملثثة جد� لدول �لعدو�ن كمثثا توعدهم �ل�شيد عبد 

�مللك �حلوثي مطلع هذ� �ل�شهر.
وياأتثثي ��شتهثثد�ف ق�شثثر �ليمامثثة يف ختثثام �لثثف 
يثثوم من �ل�شمود �ل�شطثثوري لل�شعب �ليمني مقابل 
�لثثف يوم من جر�ئثثم �حلرب و�لبثثادة �مل�شتمرة يف 
توح�شهثثا وتعط�شهثثا للقتثثل، مبثثا يوؤكثثد ��شتمر�رية 
�لنتائثثج  و�ف�شثثال  رغثثم  و�ل�شمثثود  �لقتثثال  �ر�دة 

�لنف�شية لهذه �جلر�ئم و�ملجازر.
هثثذ� �لجنثثاز ياأتثثي �ي�شا علثثى �عتثثاب ت�شعيد 
ع�شكثثري كبثثري يتثثم �لتح�شثثري لثثه من قبثثل حتالف 
�لعثثدو�ن �لذي يتحدث عن عمليثثة ع�شكرية حا�شمة 

ت�شمثثل جبهات خطثثرية متتد على �ل�شاحثثل �لغربي 
�ن  يعنثثي  لليمثثن وتبلثثغ �شعثثدة و�شنعثثاء، ممثثا 
�لت�شعيثثد �شيقابله ت�شعيد غثثري م�شبوق �ذ� متادى 

�لعدو�ن يف تهوره.
�مثثا يف دللت �حلرب �لنف�شيثثة و�لنتائج �لعملية 
�مل�شثثادة ملا ي�شنثثه حتالف �لعثثدو�ن فثثان �شاروخ 
�ليمامثثة يهز�أ بثثكل �لتهويل �لذي جلاأ �ليثثه �لعدو�ن 
بعثثد ق�شف مطثثار �مللك خالثثد و�ل�شو�شثثاء �لدولية 
املث��ارة حول��ه والت��ي كان هدفه��ا ردع اليمنيني عن 
�لدفثثاع عن �نف�شهم حتثثت �شغط �لتهويثثل بعو�قب 
�لمثثور و�حالثثة هكثثذ� خطو�ت �لثثى �بعثثاد �قليمية 
وحماولثثة زج �يثثر�ن يف هثثذ� �ملو�شثثوع بالعتمثثاد 

على �دلثثة ملفقة تولثثت �لد�رة �لمريكية جتميعها 
وحتليلها دون جدوى.

وبانتظثثار �ن تثثرد معلومات ��شافيثثة من �لعالم 
�حلربثثي عثثن هثثذ� �لجنثثاز �لنوعثثي فثثان �ل�شدمة 
�لتثثي ��شابثثت قيثثادة �لعثثدو�ن �شتبقيثثه يف حالثثة 
غيبوبة عثثن �در�ك �لوقائع �حلقيقيثثة للهزمية �لتي 
يعانيهثثا يف �ليمن، وبدل من وقثثف �حلرب و�لذهاب 
�لثثى �ملفاو�شثثات يحاول �لهرب من �لقثثر�ر بالعجز 
و�لف�شثثل �لثثى ت�شويثثق �نت�شار�ت وهميثثة يف ر�شوم 
كرتونية �فرت��شية ت�شتهوي �لطفال فقط وحتاكي 
قدر�تهم �لذهنية وحاجاتهم للعب و�لت�شلية بانتظار 

بلوغهم �شن �لر�شد �لعقلي.

  ب����رك����ان ت�����و  ات�����ش ع���ل���ى ال���ي���م���ام���ة.. دالالت اإلجن�������از ال��ي��م��ن��ي

صاروخ »اليمامة«..  أخالقية اليمنيني أواًل

ال�������ص�������اروخ ال���ي���م���ن���ي ال����ث����ان����ي ع����ل����ى ال������ري������اض ال������������دالالت وال�����ت�����داع�����ي�����ات…؟!
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مركز بيروت لدراسات الشرق االوسط
ح�شيلثثة ثقيلة ل�شحايثثا �لعدو�ن على �ليمن جتثثاوزت 30 الف بني 
�شهيثثد وجريثثح، �نت�شار �وبئثثة، قلة مثثو�رد غذ�ئية ومائيثثة وح�شار 
�شامثثل، تعر�ثثس للق�شثثف و�ملخاطثثر �ليومية علثثى مدى مثثا يقارب 3 
�شنو�ت، ومل يركع �ل�شعب �ليمني �و يبد �ي تر�جع �مام �هو�ل كربى 

وامام اأهواء بع�ش المراء الباحثني عن اجناز.
نعر�ثثس يف �لبد�يثثة بع�ثثس �لمثلثثة و�ل�شو�هثثد ومنها مثثا جاء عرب 
موؤ�ش�شثثات دولية و�أممية عن �شوء �لو�شاع �لكارثية �لتي و�شل �ليها 

�ليمنيون:
– وفقثثاً لإح�شائيات �لأمم �ملتحدة �أوقع �لعدو�ن ما يقارب 3000 
�شهيثثد و13 �لثثف جريح منذ �آذ�ر/مار�س 2015. وهثثذ� �لعدد يزيد �ذ� 
��شتندنثثا للم�شثثادر �ليمنية، �لتثثي تتحدث عن �كر مثثن 13 �لف �شهيد 

وع�شر�ت �آلف �جلرحى.
– هنثثاك نثثدرة مثثو�رد مياه يف �لبثثالد، وتفاقم �لمثثر �شوء� ب�شبب 
�لعثثدو�ن، كمثثا �ن تدمري �لبنثثى �لتحتية جعل �لمر��ثثس تت�شرب �لى 
�مليثثاه فانت�شر �لكولري� على نطاق و��شع وخطري جد�. ويلفت م�شوؤول 
�لعمليثثات �لن�شانيثثة �لممي �أن 160 عيادة طبيثثة �أغلقت �أبو�بها و�أن 
�لنظثثام �ل�شحي مهثثدد بالنهيثثار و�نت�شثثرت �لمر��ثثس �ملختلفة على 

نطاق و��شع.
�آوتلوك” �لرو�شيثثة �ملتخ�ش�شة  �إي�شرتن  “نيثثو  موؤ�ش�شة  – وفثثق 
بتحليثثل �لأزمات فاإن ما و�شفتها “�حلملثثة” اي العدوان مل تفرق بني 

املقاتلني وغري املقاتلني اأو الأطفال اأو البالغني اأو الرجال اأو الن�شاء.
– �ملبعثثوث �لأممثثي �كد موؤخثثر� �أن 80% من اليمنيني بحاجة اإلى 

م�شاعد�ت �إن�شانية فورية بينهم مليون م�شرد ب�شبب �حلرب.
– م�شثثوؤول �لعمليثثات �لن�شانيثثة يف �لمثثم �ملتحدة قثثال �ن ع�شر 
حمافظثثات من جممثثوع 22 تو�جه �أو�شاعا غذ�ئيثثة طارئة قريبة جد� 
مثثن �ملجاعة. وحول �حل�شثثار ��شار �نه بات �شروريا �أن تتمكن �ل�شفن 
�لتجارية من �لعودة �إلى �ملو�نئ �ليمنية لأن �لبالد تعتمد بن�شبة %90 

على هذه �لو�رد�ت.
– دمثثر �لعثثدو�ن مئثثات �لف �ملنثثازل و14 مطثثار� و140 حمطثثة 
كهربائيثثة و280 م�شت�شفثثى ��شافة �لثثى �جل�شور و�لطثثرق، وهذ� كله 

يعني �ن �لبنى �لتحتية �ل�شا�شية ��شبحت يف حال يرثى لها.

الشعب اليمني مدرسة صمود جديدة يقدمها للعالم!
يف مواكبتن��ا مل�شار احلرب عل��ى اليمن نقف مذهول��ني امام ال�شعب 
�ليمنثثي لناحيثثة �شمثثوده غثثري �لطبيعثثي، ويزيد مثثن ده�شتنثثا �مر�ن 
متعلقان بظروف هذ� �ل�شمود: �أنه �شمد �مام حرب �شعو�ء ت�شنف من 
�شمثثن �حلروب �لطويلة �لمد حيثثث تقرتب مدتها �لن من 3 �شنو�ت، 
وثانيثثاً �نه �شعب فقري باأغلبه. �ل�شعثثب �ليمني مل ي�شمد فح�شب بل ل 
يز�ل يت�شدى ويرفد جبهات �لدفاع ب�شكل متو��شل دون خوف �و تردد 

رغم �ملجازر و”�لعقوبة �جلماعية” �لتي حتاول هز ثباته.
وت�شثثكل �ل�شاءة ببع�س �لتمحي�س علثثى ما قام به �ل�شعب �ليمني 
وطريقثثة ت�شرفثثه و�جبا �ن�شانيثثا وقوميثثا وعربيا ودينيا لكثثي نفت�س 
يف ��ش�ثثس هذ� �ل�شمثثود ون�شل �لثثى نتائج و��شحة للقثثارئ ولالن�شان 
�لعربثثي و�مل�شلثثم لبر�ز قيمة هذ� �ل�شعب وما قثثام به �مام �لة �حلرب 
و�ظهثثار ما يقا�شيثثه من �شعوبثثات كارثية مل تفت من ع�شثثده رغم �ن 
�ل�شعثثب ��شثثاء علثثى �جناز�ته بنف�شثثه بل ��شثثاء م�شثثرية �لن�شانية 

جمعاء وم�شار حقوق �لن�شان يف �لعامل.
علثثى �شعيثثد �لتعثثد�د و�لتوزيثثع �ل�شثثكاين، يناهز عثثدد �ل�شكان 27 
مليثثون ن�شمثثة، يتوزعون يف جتمعات �شكانية كثثثرية، يغلب على جزء 

كبري منها �لنتماء �لقبلي.
هذ� �لبلد �لثثذي يعترب عدد �شكانه كبري� بالن�شبة �لى حجم �قت�شاد 
ل يتجثثاوز 40 مليثثار دولر، تخل�ثثس در��شثثات للبنك �لثثدويل �ن هناك 
�شعوبثثة يف ��ش�س �لتنمية فيه من حيث حماربثثة �لفقر، تعزيز �لتعليم 

وخف�س �لوفيات.
ول �شك �ن �لتوزع �ل�شكاين �ملبعر �شكل �شعوبة لل�شلطات �ملتعاقبة 
يف توزيثثع �خلدمات و�ملو�رد ي�شاف ذلك �لى ��شباب �خرى، ورغم �ن 
�لبلثثد فيثثه مو�رد نفطية لكثثن مل ت�شل مردود�تها �لثثى �ل�شعب بال�شكل 
�ملطلوب يف �لتنمية. هذ� �ل�شعب �لذي يعي�س يف و�شع �جتماعي �شعب 
ا�شت�ش��اف اع��دادا كبرية م��ن الاجئ��ني ل �شيما من ال�شوم��ال الذين 

و�شل عددهم �لى مليون ون�شف.
ميكن �شمن تفنيثثد ��ش�س ومعامل �شالبة وحتمل �ل�شعب �ليمني �ن 

نف�شل ما يلي:

-طبيعة الدميغرافيا واجلغرافيا:
فالطبيعثثة �لقبليثثة �ليمنية مبا حتمله من عثثاد�ت وتقاليد معروفة، 
فيها �لكثري من �ل�شالبة و�لقوة و�لتحدي ، �إذ ت�شكل �لقبائل قر�بة %85 
مثثن �شكان �ليمن، ومعثثروف تاريخيا �لدور �ل�شيا�شثثي للقبيلة �ليمنية 
ويف تكوين �ل�شلطات ويف دعم �لعديد من �لثور�ت �شد �ل�شتعمار، ويف 
�ملو�جهثثة هذه �ح�شثثن ��شتخد�مها �ل�شعب �ليمنثثي ، فكان دور �لقبائل 
يف �جلبهثثات ��شا�شيثثا ويف �عطثثاء �لزخم �ملوحد و�ملوجثثه �مل�شتند �لى 

�ملبادئ �لقبلية �ملعروفة و�شكل ��شا�شا يف �للجان �ل�شعبية.
مثثن جهة ثانية فاإن �لطبيعة �جلغر�فيثثة �ل�شعبة �ملتوزعة يف �ليمن 
من كثثرة �جلبال �لوعرة و�لر��شي �جلثثرد�ء جعلت �لن�شان �ليمني 
��شلثثب عثثود� ومعتثثاد� علثثى �ل�شعثثاب وحتملهثثا، وهذ� ��شتفثثاد منه 

�ل�شعب يف مو�جهة �لعدو�ن.

اسس قوة في احلرب :
ميتاز �ليمني بالتمر�س على �لقتال تاريخيا، وقد ��شتغل هذ� �لتمر�س 
جيثثد� يف مو�جهثثة قوى �لغثثزو وح�شثثن ��شتغاللها يف �ملو�جهثثة ون�شاأ 
ما ي�شمثثى �للجان �ل�شعبية �لتثثي حتالفت مع �جلي�ثثس و�شكلت ��شا�شا 
يف �لت�شثثدي وتطويثثر ��شاليب �ملو�جهثثة ، بحيث �شيطثثرت و�نت�شرت 
يف كل �ملياديثثن من خثثالل ح�شن تطبيق �ل�شاليثثب وح�شن �لندماج يف 
جغر�فيا �لر�س و�مليد�ن، وهي �ر�س معروفة ب�شعوبة �لت�شاري�س، 
فثثكان ح�شن ��شتغثثالل هذه �لت�شاري�س ل�شاحله ب�شثثكل ذكي ��شا�شا يف 
�ل�شمثثود وتكتيثثكات �ملو�جهة. و��شتغل �ل�شعب هثثذ� �لتمر�س يف �بقاء 
معنوياتثثه مرتفعثثة وثقتثثه بنف�شه د�ئمة بثثل مت�شاعثثدة ، م�شتند� �لى 
مثثروره بالعديد مثثن �حلروب �ي�شا، مما ر�كم خثثربة ��شتخدمها جيد� 

يف هذه �حلرب.

التوحد بني فئاته والتكافل فيما بينه:
-لقد توحد �ليمني بفئاته ومذ�هبه وقبائله بوجه �لعدو�ن �لذي مل 
ي�شتطع متزيقه وتفريقه �ل ما ندر. فقد �شهدنا عدة مر�حل من حماولة 
تق�شي��م اراء املجتم��ع او دق ال�شف��ني فيما بني فئات��ه م�شتخدما تارة 

�لوتر �جلغر�يف وتارة �لطائفي وغري ذلك لكن دون جدوى.

كما �نه على �ل�شعيد �لجتماعي برزت هذه �لوحدة فا�شتخدم �ل�شعب 
�ليمنثثي �لتكافثثل و�لت�شامن يف ما بينه وقدم �مل�شاعثثد�ت لبع�شه �لبع�س 

ومت�شك بالرت�بط �ل�شديد و�لتعاون يف وقفات �ن�شانية نادرة �حلدوث.

التوحد خلف القيادة:
-كمثثا توحثثد �ل�شعثثب خلثثف قيثثادة ناجحثثة وحكيمثثة يف مو�جهثثة 
خطثثط �لعدو�ن �شيا�شيثثا وع�شكريا معطيا �ياها ثقتثثه و�ح�شن تطبيق 
توجيهاتها، لذلك طبق ومتاهى مع مبد�أ �ل�شرب �ل�شرت�تيجي بتوجيه 
من قيادته ومل ي�شتعجل حرق �ملر�حل، مما �ذهل �لعامل بل �ربك قوى 
�لعدو�ن �مام هذ� �ل�شرب و�لقدرة على �لتحمل وتدرج �ملو�جهة وعدم 

�ل�شت�شالم �مام هول �لفظائع وفقد�ن �لهل و�لحبة.

الذكاء وحسن استخدام الوعي:
-ذكاء ووعثثي �ل�شعب تبدى يف �كر من مرحلة من مر�حل �لعدو�ن 
لثثدرء موؤ�مر�ته وخمططاتثثه �لتق�شيمية و�لتفتيتيثثة و�لطائفية وهو يف 
�ل�شا�ثثس قد رف�س �لن�شياع للو�شايات �خلارجية. ورغم قلة �لتنمية 
�ل �ن ن�شبة جيدة من �ل�شعب متعلمة ومثقفة وهذ� ما �ثر �يجابا على 
قثثوة �ل�شعب ووعيثثه. ويتم�شك �ليمنثثي بفكرة �ن بلده مثثن �لو�ئل يف 
�حل�شارة يف �ملنطقة وهذ� يعطيه د�فعا معنويا ورف�شا لأي و�شايات 
وهذا ما برز امام الحداث الخرية. ون�شري هنا ان بع�ش امل�شت�شرقني 
ي�شثثري �ن �ليمثثن كان �إحثثدى دول �ملثلث �حل�شثثاري ” م�شر و�لعر�ق 
و�ليمثثن ” وكلنثثا قثثد تعرفنثثا على ممالثثك �شبثثاأ وبلقي�س حيثثث تعترب 

ح�شارة �ليمن �قدم �حل�شار�ت.

-تاثير التمسك اليمني املميز بقضايا االمة:
من �ملعروف لدى �ل�شعب �ليمني رغم كل �لظروف مت�شكه بالق�شية 
�لفل�شطينية ونبذ �ل�شهيونية وهو ل يز�ل يعرب عن ذلك يف كل منا�شبة 
حتثثى �بان �حلثثرب، و�شكل �عتبثثار جزء كبري من �ل�شعثثب �ن موؤ�مرة 
�لعدو�ن مدفوعة ومدعومة �مريكيا و�شهيونيا حافز� ��شافيا لل�شمود 

و�لت�شدي.
ولإ�شر�ئيثثل  لأمريثثكا  ” �ملثثوت  �هلل  “�ن�شثثار  �شعثثار  �ن  �شثثك  ول 
و�لتز�مهثثم باإحياء يوم �لقد�س �لعاملي هي �حثثدى مظاهر هذ� �للتز�م 

�لديني و�لقومي �لذي �عطى د�فعا قويا لل�شعب ..

-االنطالق نحو الساحات:
لقثثد كان �نطثثالق مبئات �لف نحثثو �ل�شاحات يف �مل�شثثري�ت �ملميزة 
��شا�شثثا مهما يف تقوية �شالبة �ل�شعب و�شموده و�بقائه حزمة و�حدة 
بوجثثه �لعدو�ن مقويا معنويات بع�شه �لبع�س، حيث �شهدنا م�شري�ت 
بثثاآلف موؤلفة رغم �لتهديد�ت و�ملخاطثثر �لقائمة ويف كل منا�شبة �شو�ء 

وطنية �و دينية �و قومية.
لقثثد ��شاأنثثا يف هثثذ� �ملو�شثثوع علثثى �ليمنثثي ك�شعثثب ولي�ثثس علثثى 
�لجناز�ت �لع�شكريثثة للجي�س و�للجان وهذ� يحتاج مو�شعا م�شتقال، 
وميك��ن الق��ول ان التاحم ب��ني ال�شعب وق��واه الع�شكري��ة لعب دورا 
��شا�شيا يف �ل�شمود �لى هذ� �ليوم لأن �لقوى �لع�شكرية بدون حا�شنة 
ور�فد �شعبي مل تكن لت�شتمر وتو��شل �جناز�تها ومفاجاآتها �مليد�نية. 
وباخلا�شة فاإن ال�شعب اليمني ومن خال نقاط ثاثة: ق�شاوة وطول 
مدى �لعثثدو�ن، ظروف �ل�شعب �ل�شعبة علثثى كل �ل�شعدة حتى قبل 
�لعثثدو�ن، وثالثا �ل�شمود �ملذهل �لذي حتدثنا عن ��ش�شه، هذ� �ل�شعب 
�شثثكل مدر�شة عاملية جديدة يف �لت�شدي �شت�شكل مثال يحتذى للتاريخ 
وميكثثن �ن ت�شكل م�شدر ��شتلهثثام لل�شعوب �لباحثة عن حريتها بوجه 
حثثروب �شلب �لر�د�ت ومقدر�ت �لوطان �أو تلك �ملد�فعة عن وطنها، 
وهثثي مدر�شثثة ل تكفي مئثثات �لبحثثاث و�لدر��شثثات و�ملحا�شر�ت يف 
�يفثثاء حقهثثا من �لبحث و�لتفنيثثد. و�مام ما �وردناه مثثن ��ش�س �شمود 
فاإننثثا على ثقثثة من �ن �ل�شعثثب �ليمني قثثادر على ��شتكمثثال �ملو�جهة 
�لثثى �لنهايثثة، ولكن هثثذ� ل ينفي و�جثثب دعم �شمود هثثذ� �ل�شعب بكل 
مثثا يتي�شثثر من جو�نب ممكنثثة ووفثثاء �ملوؤ�ش�شات و�ملنظمثثات �لدولية 
بالتز�ماتهثثا يف وقثثف ح�شار وجتويثثع هذ� �ل�شعب وتوفثثري �ملتطلبات 

�لطبية و�لن�شانية �لتي بات غيابها ينذر بكارثة كربى.

حتليل/عبدامللك محسن 
�أي خطثثاب كان متوقعثثاً لزعيم �أن�شثثار �هلل �ل�شيد 
عبد�مللك بدر�لديثثن �حلوثي غري �لذي ظهر به ع�شر 
�أم�ثثس �لأحثثد مبنا�شبة مثثرور �ألف يوم مثثن �ل�شمود 
�لأ�شطثثوري لل�شعثثب �ليمنثثي �أمام و�حدة مثثن �أقذر 
�حلثثروب �لتثثي �شهدتها �ملنطقثثة كونها حثثرب �إبادة 
تعمثثدت قتثثل كل ما هثثو  ميني وماله �شلثثة  مبا�شيه 

وحا�شره وم�شتقبله.
جثثاء �خلطاب حاماًل لنثثربة ثقة ظهثثرت عالية يف 
كلمثثات ووجثثه �ل�شثثاب �لثالثيني �لذي يقثثود �أعظم 
ثثثورة حتريرية �شد قثثوى �ل�شتكبثثار �لعاملي �لتي 
ح�شثثدت تر�شانتهثثا �لت�شليحية �لهائلثثة وموؤ�مر�تها 
القذرة لإ�شقاط ثورة 21من �شبتمرب 2014 ف�شقطت 

هي �أمام �إر�دة تغيري تزد�د يوماً بعد �آخر.
حتثثدث �ل�شيد عبد�مللك بفخثثر و�عتز�ز عن �شعب 
ميني عظيم مل تنك�شر �إر�دته �أمام �أد�ة حرب جبارة 
، �شعثثب قاوم �جلثثوع و�حل�شار وع�شثثر�ت �لآلف 
من �لغثثار�ت �جلوية و�شو�ريخهثثا وقنابلها �لذكية 
و�ملحرمة دولياً  لقوى عثثدو�ن بر�أ�س �أمريكي و�أياٍد 

�شود�ء �شعودية �إمار�تية .
و�ليثثوم ويف دللثثة علثثى ثقثثة ل �شقثثف  حلدودها 
..ثقثثة نابعثثة مثثن قيثثم �إ�شالميثثة خالقة ومبثثادئ ل 
تف��رط  باحلرية ول تقبل اأبدًا باأن تخ�شع يوماً لغاٍز 
..ثقة عنو�نها �لكر�مة حياة و�حلياة كر�مة وبينهما 

كفثثاح مثري لالإعجاب لإنتز�ع حثثق م�شروع و�شمود 
��شطثثوري و�شثثل �لى يومه  �لألف ولثثن يتوقف �أبدً� 

ولو بعد �ألف عام.
تغثثريت �ملعادلثثة يف �ملنطقة وحتديثثدً� يف �ليمن ، 
بثثل مت �شياغة معادلثثة جديدة ، فاليثثوم باتت قوى 
حتالثثف �لعثثدو�ن علثثى �ليمثثن  عاجثثزة عثثن �إيقاف 
�لإر�دة �ليمنيثثة ..ومثلمثثا قامثثت قثثوى �ل�شثثر تلثثك 
ب�شثثرب �لق�شثثر �جلمهثثوري يف �شنعثثاء، و�لبنثثى 
�لتحتيثثة للوطثثن وكل �ملن�شثثاآت  �حليويثثة، هثثا هي 
�ل�شو�ريثثخ �ليمنيثثة ت�شرب ق�شثثر �ليمامثثة �مللكي 
ومن قبلثثه �أهد�فاً حيويثثة ��شرت�تيجية هامة كمطار 
�مللثثك خالثثد وغريهثثا مثثن مو�قثثع مل يتوقعوها ومل 

ي�شتطيعو� حجب دويها .
قثثال �ل�شيثثد عبد�مللثثك :”�ل�شن بال�شثثن و�جلروح 
ق�شا�ثثس”.. ثمثثة حتثثٍد ووعثثد �ختزلهمثثا �لرجثثل يف 
هثثذه �جلملثثة �لعميقة جثثدً�.. فالوعثثد بالإنتقام  لكل 
اآل��ة  قتلته��م  الذي��ن  والن�ش��اء  والطف��ال  املدني��ني 
�لعثثدو�ن  بثثال رحمثثة وبوح�شية طافحثثة يف منازلهم 
،حقولهثثم ، قر�هم ، مدنهثثم ،�أ�شو�قهم وم�شاجدهم .. 
و�لتحدي  للغطر�شة �لأمريكية �ل�شهيونية و�أدو�تها 
�لعميلثثة و�خلائنة يف �ملنطقثثة. فاألف يوم من �حلرب 

و�حل�شار مل متنع �جلي�س �ليمني و�للجان �ل�شعبية 
مثثن �قتحثثام �حلثثدود �ملنيعة ململكثثة �لعمالثثة ، ومل 
ت�شتطثثع �إيقاف �ل�شو�ريخ �ليمنيثثة “بركان �إت�س تو 
�لبالي�شتيثثة”  مثثن �لو�شثثول �إلى �لعمثثق �ل�شعودي 
كق�شثثر �ليمامثثة  يف �لريا�س �لعا�شمثثة رمز �ل�شيادة 
لنظام ظن �أن ح�شونه مانعته من �لغ�شب �ليمني.!!
براك��ني مينية عل��ى هيئ��ة �شواري��خ  مب�شيمات  
�لفنيثثة  �لوحثثد�ت  طورتهثثا   – عديثثدة  ومهثثام 
و�لهند�شيثثة �ليمنيثثة بكفثثاءة عاليثثة – و�شلت �إلى 
“�لريا�ثثس” و”�أبوظبثثي” ، و�شت�شثثل �إلثثى ما بعد 
هاتثثان �لعا�شمتثثان فلي�شتثثا �أغلثثى مثثن �شنعاء ول 
حتى ي�شاهيانها تاريخاً وح�شارة.. وما هو �أكيد يف 
خطاب �ل�شيد عبد�مللك �حلوثي �أن ثمة ��شرت�تيجية 
جديثثدة �شتغري معادلثثة �حلرب ومو�زيثثن �لقوى ، 
وما �ألف يوم من �شمود �شتخلده �لذ�كرة �لإن�شانية 
باإعج��اب وفخ��ر اإل حمط��ة ت��زود خاله��ا اليمنيني 

باأ�شباب �لقوة .
قال قائ��د امل�ش��رية القراآنية اأن �شم��ود اليمنيني 
جثثاء مثثن كر�متهثثم  �ملتاأ�شلثثة و�ملتجثثذرة يف وجه 
�ليمنيثثون  ��شتكبثثار عاملثثي وعربثثي غا�شثثم، ولأن 
�أولثثو باأ�ثثسٍ �شديثثد فال ميكثثن لأي قثثوة �أن ت�شقطهم 

..�شيبقى �ليمنيون و�شت�شقط كل م�شاريع �لفو�شى 
و�لحتالل ونهب �لروة .

ثمثثة معادلت تغثثري�ت منذ بد�ية �لعثثدو�ن على 
�ليمن ..وماز�لت معادلة �لقوة تتغري بن�شق مده�س 
لي�ثثس ذلثثك وليثثد �شدفثثة عار�شثثة ول حثثظ  حم�س 
..ولكثثن بفعثثل �لت�شميم علثثى �متثثالك �أدو�ت �لقوة 
رغثثم �شح �لإمكانيات ..و�لت�شلح بثقة �لذين يعملون 

ب�شدق مع �هلل ..ويقاتلون من �أجل ق�شية عادلة.
ولعثثل �لع�شثثريي ناطثثق �لعثثدو�ن يتذكثثر كيثثف 
حثثاول �لرتويج لفكرة �لنت�شثثار �ل�شريع و�حلا�شم 
يف غ�ش��ون ا�شب��وع ث��م ا�شبوع��ني ث��م امت��د ف��رة 
�نت�شثثاره �لو�هم �إلى �شهريثثن �أو ثالثة كحد �أق�شى 
بح�شب تاأكيد�ت وت�شريحاته �لتي  ظن �أنها �شتفزع 
اليمنيني، فاأفزعته هو وجعلته حمل �شخرية حتى يف 

�لد�خل �ل�شعودي.
ويبثثدو �أن �لع�شريي ويف �ليثثوم �ل25 من �لعدو�ن 
�ليمثثن، كان مغيباً عن �لو�قثثع ، ممتلئاً بحقائق ز�ئفة 
حني قال اأن قوات التحالف جنحت يف حتقيق اأهدافها 
�ملرجثثوة يف �ليمن، و�أنهم جنحثثو� يف تدمري 85 % من 
تر�شانة �ل�شالح �ل�شاروخي �ملهددة لل�شعودية ، و�أن 
عا�شفثثة حزمهثثم �أدت مهمتها على �أكمثثل وجه حمققة 

دقثثة عاليثثة يف �شرب بنثثك �لأهد�ف �لتثثي حددتها لهم 
�أمثثريكا ..!! وهثثم �نت�شار مل يهنئ بثثه �لع�شريي ول 
قادته يف حتالف �لعثثدو�ن، فبعد ت�شريحاته �ل�شمجة 
تل��ك جاءه الرد املبني و املزل��زل  من اجلي�ش واللجان 
حمليثثاً  مطثثورة  �شو�ريثثخ  عثثرب  �ليمنيثثة  �ل�شعبيثثة 
ت�شيثثدت بثثو�رج �لعثثدو�ن يف �لبحثثر وجماميعهثثم يف 
الرب، فيما ب�شع��ة مقاتلني حف��اة وباأ�شلحة �شخ�شية 
يخد�شثثون �شثثرف �ململكثثة �شاحبة تر�شانثثة �لأ�شلحة 

�لأغلى كلفة يف �لعامل.
تخطثثى �ليمنيون حثثدود مملكثثة �لرمثثال، وغريو� 
كفثثة �ملعادلة �لتي �شبت ل�شاحلهم ،�إذ� ما قارنا فارق 
الإمكانيات الهائلة بني ما متلكه ال�شعودية والإمارات 
وحلفائه��م وم��ن فوقه��م اأمري��كا وا�شرائي��ل وب��ني ما 
ميلكه �جلي�س �ليمني و�للجان �ل�شعبية �لذين وجهو� 
ببنادقهم �لعتيقثثة �شربات موجعة لعثثدو متغطر�س، 

كان يف �لبدء متحٍد ثم �أُُجرب على �ل�شر�خ و�لعويل.
لقثثد ذهثثب �لع�شثثريي يف مهثثب �لهزميثثة ، وها هي  
مملكثثة  �أ�شيثثاده �لعمثثالء ذ�هبثثة يف طريثثق �لتفثثكك 
وال�شق��وط والهزائم املتوالية ، كما اأن قائمة ال�شقوط 
املهني ا�شتوعب��ت املرتزقة والعم��اء واخلونة الذين 
مهثثدو�  و�شاعثثدو� وقاتلو� وتاآمرو� مثثع �لعدو�ن ويف 
�شفوفثثه �شثثد “�ليمثثن” �لوطثثن �لكبثثري .. جميعهثثم 
�شلبثثة  وطنيثثة  مينيثثة  �إر�دة  وده�شتهثثم  ت�شاقطثثو� 
�شالحها �ل�شرف و�لكر�مثثة ،تتكاأ على ر�شيد كبري من 

�لتاريخ و�حل�شارة و�لإميان.

بركان ثاٍن: السن بالسن واجلروح قصاص

ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي..م���درس���ة ج����دي����دة ف����ي ال���ص���م���ود.. 
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يومثثا بعد يثثوم يظهثثر �لعجز �ل�شعثثودي �مثثام �لقوة 
�ل�شاروخيثثة �ليمنيثثة فبعثثد ظهثثر �ليوم وجهثثت �ن�شار 
�هلل �شربثثة قا�شيثثة يف عقثثر د�ر مملكة �لنفثثط باعثة ً بذلك 
لل�شعوديثثة وحتالفها ر�شالة مفادها �نهثثم فري�شة �شائغة 
للنري�ن �ليمنية.. هجوم قا�س لأن�شار هلل دك عقر �لريا�س 
عثثرب �شاروخ  ميني ��شتهدف هثثذه �ملرة ق�شر �ليمامة يف 
و�شثثط  �لعا�شمة �ل�شعودية �لريا�س، مل متر دقائق على 
كارثثثة �ململكة  حتى �علن  �ملتحثثدث �لر�شمي لأن�شار �هلل 
حممد عبد �ل�شالم عن قيام �لقوة �ل�شاروخية لأن�شار �هلل 
باإطثثالق �شاروخ بثثركان “�أت�س2” �لبال�شتثثي على ق�شر 
�ليمامة يف �لريا�س، موؤكدً� �ن هذ� �ل�شاروخ لي�س �إل  رد� 
على �جلر�ئثثم �لب�شعة �لتي يرتكبهثثا �لعدو�ن �ل�شعودي 
وحلفائثثه  بحثثق �ل�شعثثب �ليمنثثي مبختلثثف �طيافثثه منذ 
�ألف يثثوم و�و�شح عبد �ل�شالم  �أن �ل�شثثاروخ �لبالي�شتي 
��شتهدف �جتماعثثاً مو�شعاً لقادة �لنظام �ل�شعودي د�خل 
�لق�شثثر كان منعقثثدً� ظهرهثثذ�  �ليثثوم برئا�شثثة ويل �لعهد 
حممثثد بثثن �شلمثثان بهثثدف مناق�شثثة �مليز�نيثثة �ل�شنويثثة 

للمملكثثة.. وتز�منثثاً مثثع ت�شريحثثات عبد �ل�شثثالم �أفادت 
وكال��ة رويرز اأن ع��ددًا كبريًا م��ن الأ�شخا�ش القاطنني 
قثثرب ق�شثثر �ليمامثثة قثثد �شمعثثو� دوي �نفجثثاٍريف و�شط 
�لريا�ثثس موؤكدين �نهم �شاهثثدو� �أعمدة  �لدخان تت�شاعد 
يف �شمثثاء �لعا�شمة.. �لت�شريحات �ليمنية مل تتوقف عند 
عبد �ل�شثثالم فح�شب و�منا كان �لت�شريثثح �لأبرز لرئي�س 
حركثثة �ن�شثثار هلل �ل�شيد عبثثد �مللك �حلوثثثي وذلك خالل 
ذكرى مرور �لف يوم على �لعدو�ن �ل�شعودي على �ليمن 
و�هم ماجاء يف كلمته خماطباً �ل�شعودية وحتالفها: “�أنتم 
تق�شفثثون �شنعثثاء ونحن نق�شثثف �لريا�ثثس و�أبو ظبي.. 
�أنتثثم تعتدون على �لق�شر �جلمهثثوري يف �شنعاء وت�شل 
�شو�ريخنثثا �لبال�شتية �إلى ق�شر �ليمامة بالريا�س.. ِ�أنتم 

تعتدون على من�شاآتنا �حليوية ونحن نقابلكم باملثل”.
و�أ�شثثاف عبد�مللثثك �حلوثثثي، تعليقاً علثثى ��شتهد�ف 
�لريا�ثثس: “�شعبنثثا �ليثثوم ت�شثثل �شو�ريخثثه �لبال�شتية 
�إلثثى و�شثثط �لريا�س و�إلثثى ق�شثثر حكمهم”، كمثثا �كد �ن 
�لقثثوة �ل�شاروخية �ليمنية مليئثثة بالدرو�س و�لعرب لكل 

اليمني��ني.. واو�ش��ح ان”ال�شع��ب اليم��ني ال��ذي اأرادته 
�ل�شعوديثثة ذلياًل لها هو �ليوم �شعثثب �شامخ عزيز �شامد 
ثابت حر بكل ما تعنيه �لكلمة وميكن لكل �لعامل �أن يفتخر 
ب�شمود �ل�شعب �ليمنثثي رغم ح�شور قوى �لطاغوت بكل 

ثقلها يف هذه �ملعركة.
وبعد تاأكيد ميني جازم باإ�شتهد�ف ق�شر �ليمامة وبعد� 
تناقثثل �خلرب مثثن قبل كربى �لثثوكالت �لعامليثثة رويرتز 
وغريها وروؤية �أعمثثدة �لدخان يف �شماء �لريا�س من قبل 
املواطنني ال�شعوديني  ا�شطرت احلكومة ال�شعودية الى 
�لأدعثثاء �أنهثثا  �أعرت�شثثت �ل�شاروخ �لبال�شتثثي �ليمني يف 
�لأجثثو�ء �ل�شعودية وبعد تناقل كل هذ� �لكم من �لخبار 
�لتثثي توكد خثثرب �ل�شاروخ �ليمنثثي بات علثثى �ل�شلطات 
�لقثثول باأنهثثا ��شتطاعثثت �لأعرت��ثثس لذلك �ل�شثثاروخ  يف 
�شمثثاء �لريا�ثثس وقامثثت باأ�شثثد�ر بيانثثاً عثثرب �ملتحثثدث 
�لر�شمثثي لقو�ت حتالثثف �لعقيد �لركن تركثثي �ملالكي، يف 
بيان �ليثثوم �لثالثاء “�إنثثه ر�شدت قثثو�ت �لدفاع �جلوي 
�ل�شعثثودي �شاروخ بالي�شتي من د�خل �لأر��شي �ليمنية 

باجتاه �أر��شثثي �ململكة وتاأكيد� على ت�شارب �لأنباء من 
قبل �لقيادة �ل�شعودية حول و�شول �ل�شاروخ �لبال�شتي 
�لثثى �لأر��شي �ل�شعوديثثة  وب�شكل خا�ثثس ق�شر �ليمامة  
ظهثثر على �لعثثالم �لمري في�شثثل بن عبد �لعزيثثز مغردً� 
على �لتويرت قائاًل: “�أن �ل�شاروخ �لبال�شتي �لذي �أطلقته 
جماعثثة �حلوثي، ظهثثر �ليثثوم ��شتهدف �جتمثثاع لقيادة 
�لنظثثام �ل�شعودي يف ق�شر �ليمامثثة” .. �لأمر �لذي يوؤكد 
�ن �ل�شاروخ قد ��شاب �لق�شر وقد يكون قد �أ�شاب عدد� 
مثثن �ع�شاء �لقيادة �ل�شعودية و�لفرحة بالجناز �ليمني 
مل تقت�شرعلى �ل�شعب �ليمنثثي وحده و�منا �شاركهم فيه 
�غللب �ل�شعوب �لعربية وخ�شو�شا ً �ل�شعب �لفل�شطيني، 
فبح�شب التغريدات التي جاءت على ح�شابات النا�شطني 
الفل�شطينيني  ب�شاأن ال�شربة اليمنية فقد باركوا لل�شعوب 
�لعربية و�لإ�شالمية �ل�شربثثة �ليمنية على ق�شر �ليمامة 
يف الريا�ش، يف حني غرد اخرون بدعائهم بالن�شر للجي�ش 
�ليمني و�للجثثان �ل�شعبية، و�لهزمية لنظثثام �ل�شعودي، 
موؤك�شثثن �ن هزميتثثه �نت�شار كبري للق�شيثثة �لفل�شطينية 

�لتي تاأمرت عليها �ململكة منذ عقود.
�لثثدول  �لتثثز�م معظثثم  بعثثد  �لفرحثثة  هثثذه  وجثثاءت 
�لعربيثثة وعلى ر��شهثثم �ل�شعودية �ل�شمثثت ب�شاأن �لقر�ر 
�لأمريكثثي �لد�عي �لى �لعثثرت�ف بالقد�س عا�شمة للكيان 
�ل�شر�ئيلثثي.. يبثثدو �ن �مل�شاد�ت �جلويثثة �ل�شاروخية 
للملكثثة �ل�شعوديثثة وقفت مكتوفة �ليدي �مثثام �لهجمات 
�ل�شاروخيثثة �ليمنية بعثثد �ن ثبت ف�شلها �كر من مرة يف 
�عرت��س �ل�شو�رخ �لبال�شتية �لمر �لذي يزيد من عزمية 
اليمنني و�شموده��م للوقوف يف وجه العدوان ال�شعودي 
وحلفائه على رغم �حل�شار �ملفرو�س عليهم و��شتهد�فهم 
للبن��ى التحتية واملدنيني مما زاى م��ن انت�شار المرا�ش 

و�ملجاعات يف �ليمن.
�لعثثدو�ن  يف  تر�جعثثاً  �ملقبلثثة  �ليثثام  �شت�شهثثد  فهثثل 
�ل�شاروخيثثة  �لقثثدرة  �ل�شعثثودي خا�شثثة بعثثد تنامثثي 
�ليمنيثثة؟ �م �نها �شوف ت�شعد مثثن عدو�نها على �ل�شعب 
�ليمني حماولة يف ذلك رفع معنويات جنودها و�لتحالف؟

عاب�������������������د امله��������������������������ذري
مثثا كان �شابقا حمظ خيال وجمثثرد تهيوؤ�ت و��شعثثاث �أوهام ..�شار 
�ليثثوم حقيقة د�مغة تتناقلهثثا كربيات و�شائل �لإعثثالم �لعاملية ب�شيغة 
�أخبثثار عاجلة وتقارير �شاخنثثة ت�شري �إلى و�شثثول �لبال�شتيات �ليمنية 
�إلثثى �لعا�شمة �ل�شعودية �لريا�ثثس ؛ �لتي تتزعم حتالفا ع�شكريا يتكون 
مثثن جيو�س وتر�شانة ع�شر�ت �لثثدول ؛ ي�شنون حربا غا�شمة �شد �ليمن 
منثثذ ثالثثثة �أعثثو�م حتثثى �للحظة مل حتثثرز ن�شثثر� �أو حتقثثق هدفا غري 

ارتكاب جمازر القتل وجرائم التدمري بحق اليمنيني .
هثثل كان هنثثاك من يجثثروؤ علثثى �لتكهن بثثاأن �شو�ريخ �ليمثثن �شتبث 

�لرعب على بعد 1800 كيلو يف عمق بالد جند و�حلجاز !
ومثثا هو متثثد�ول حاليثثا يف �شياق �لكالم �لعثثام .. �شيكثثون عما قريب 
و�قعا قائما يف مملكة �آل �شعود .. على �شكل �حد�ث وحو�دث ي�شيب من 
هولهثثا �لطفال ويق�شعر ذهثثول من �شدة وقعها �ملفاجثثئ �شكان وحكام 
دول �لعثثامل .. ولو �أن �بر�ج دبثثي �لزجاجية تعلم ما ينتظرها لهان على 
خر�شانثثات ق�شثثر �ليمامثثة �لأ�شمنتية م�شابهثثا بفو�جع تنتظثثر �أمر�ئها 

�ملح�شنون من �لتفكري بالعاقبة !!
و�لآن ؛ حتديثثد� كمفثثردة وحثثرف ودللثثة رمزية .. تعنثثي بال�شبط 
؛  ر�شائثثل عبد�مللثثك �حلوثثثي �ملوجهثثة قبل قليثثل �لى دول �لعثثدو�ن .. 
و�حلاملة معها نربة تهديدية و��شحة بالرد �لقادم حتت عنو�ن “�ل�شن 
بال�شثثن” دفاعا عن �ليمن و�نت�شثثار� للمظلومية �ليمانيثثة و�أخذ� بالثاأر 

و�لنتقام لأبناء �ل�شعب �ليمني من �أعد�ئه .
ومثثن يعرف عبد�مللك �حلوثي منذ خطابه �لول ووعيده وتهديده يف 
اخلطاب��ات املمتدة بني 2007 و2017 �شيفهم جيد� �أن كالمه هذ� �لنهار 
حوى يف طياته ر�شيد وتر�كمثثات ع�شر �شنو�ت من �نت�شار�ت �حلوثي 
على مدى ع�شرة حروب خا�شها يف هذه �لفرتة ؛ �أنهاها جميعا ل�شاحله 
.. حربا بعد حرب .. يخرج من كل و�حدة �قوى مما كان قبلها ؛ وهكذ� 

مثثرة بعثثد �أخرى .. يك�شثثب ويقوى ويتو�شثثع ويكرب وي�شيطثثر وينت�شر 
وينت�شر ول يتقهقر . و�ذ� ما خ�شر جولة حرب �أو معركة يف منطقة هنا 
�و حمافظة هناك .. يح�شمها لحقا يف �ملو�جهة �لثانية ؛ ب�شربة خاطفة 
تاأتي بغتة مثل �ملوت ؛ و�لدلئل من كرتها ل ميكن ح�شرها و�ح�شائها 
.. كما ي�شعب بني احل�شر والح�شاء ؛ الإيتاء بحرب يتيمة انهزم فيها 
�حلوثثثي .. ومبثثا �أن هثثذه �حلرب مل تنتهثثي بعد ومل تتوقثثف ول ز�لت 
م�شتعلثثة يف كل �جلبهثثات .. فثثال طائل مثثن �دعاء �لأعثثد�ء بالنت�شار ..  
وم��ن اراد اإدراك اليق��ني علي��ه بالتاأم��ل والتمعن يف خا�ش��ة وم�شمون 
�لفقثثرة �لتالية .. من قرية مر�ن �إلثثى مدينة �شحيان �لى مديرية �شفيان 
.. تدحرجثثت كثثرة �حلثثرب و�لن�شر للقائثثد �لثالثيني �ل�شثثاب عبد�مللك 
�حلوثثثي ورجالثثه �لفثثذ�ذ �ملقاتلون معثثه .. فكانت حمافظتثثي �شعدة 
وعمثثر�ن باكورة �حكام �لقب�شثثة جماز� يف �لبد�يثثة.. لي�شتمر �لتدحرج 
بالهيمنثثة علثثى كامل �شمال �ل�شمثثال .. ثم ؛ وب�شرعثثة و�شال�شة متناهية 

ي�شثثل منت�شثثر� للعا�شمثثة �شنعثثاء وي�شثثم �ليثثه �ل�شاحثثل �لبحثثري 
و�ل�شحثثر�ء �ل�شرقية .. متقدما باإقتثثد�ر �لى ذمار و�إب وتعز و�لبي�شاء 
.. و�شول �إلى عدن يف زمن قيا�شي ك�شر كل نظريات �ملد�ر�س �لع�شكرية 
�لعامليثثة وو�شع للحرب نظرية جديدة خطها �لرجثثال يف ميادين �لقتال 
ب�شجاعة و��شتب�شال وت�شحيات ترف�س �لذل وتاأبى �ل�شيم و�لهو�ن ول 
تقبل النك�شار ؛ فحققت امل�شتحيل يف غم�شة عني قيا�شا بالزمان واملكان 

و�لعتاد و�لعلوم �للوجي�شتية و�لروؤى �ل�شرت�تيجية .
هذ� باإيجاز خمت�شر .. وملن ل يز�ل يف قلبه �شك .. فال باأ�س من تذكريه 
مبا توعد عبد�مللك �حلوثي خ�شومه  بعد �حلرب �لر�بعة ؛ وهل �شدق 
و�جنثثز وعثثده وما �أعقبثثه وتكرر من وعيثثد ؛ �أم خارت قثثو�ه وتبخرت 
تهديد�تثثه .. لن هنثثاك من يحتثثاج للعودة �إلى قثثو�ه �لعقلية كي يقتنع 
بثثاأن �حلوثثثي �لذي ولثثد ويف فمه ملعقة مثثن لهب ؛ يختلثثف كليا عن بن 
�شلمان وعيال ز�يثثد �لذين ولدو� ويف �أفو�ههم مالعق ذهبية خلقت فقط 

لق�شثثم �ل�شوكالتة ل له�شم ر�شا�ثثس �حلرب وهنا يكمن �لفرق وتتجلى 
مالمثثح �حل�شثثم ملثثن �شيثثوؤول �أخثثري� ؛ و�لعربة مبثثن �أ�شقثثط عرو�شهم 
و�طثثاح ب�شلطاتهم ؛ �ل�شاب �لثالثيني �إيثثاه ؛ عبد�مللك �حلوثي نف�شه ؛ 
�لثثذي قال قبيل �شاعثثات ؛ �أن �شو�ريخ �ليمثثن �لبالي�شتية �شتو��شل هز 
ق�شثثر �ليمامة و�شتطال �أبوظبي و�شتقلب �ملعادلة و�شت�شتهدف يف �ر�س 
�لعدو ما ي�شتهدفه طري�نهم و��شلحتهم على خارطة �جلمهورية �ليمنية 
.. م�شثثى 1000 يثثوم مثثن �حلثثرب على �ليمثثن .. وعلى هام�ثثس خطابه 
بهثثذه �ملنا�شبة .. حتدث عبد�مللك �حلوثثثي عن كافة �ملو��شيع �ملتعلقة 
باحلرب و�ملعركة .. منهمثثكا بالثناء على �شمود �ل�شعب و�شرب �لنا�س 
وعظمة املقاتلني يف اجلبهات .. متجاها كعادته التفاخر بذاته و�شخ�شه 
علثثى عك�س ما يفعثثل غريه من �ن�شاف و�أ�شباه �لقثثادة يف هكذ� خطابات 
ومنا�شبثثات .. لقد د�شن عبد�مللك �حلوثي �لألفية �لثانية من �حلرب مع 
�ل�شعوديثثة بالعالن عن �ملعادلثثة �ل�شاروخية و�مليد�نية �ملقبلة .. لعل 
حثثكام دولثثة �لإمثثار�ت يفهمثثون �أن ذ�ت �مل�شري �ملحتثثوم �شيحل عليهم 
مثثع عائلثثة �حلكم �ل�شعودي على غثثر�ر ما جرى يف �لر�بثثع من دي�شمرب 
.. �و مثثثال ؛ ولثثو مثثن بثثاب �شخرية �لأقثثد�ر زعما �فرت��شيثثا ؛ بذريعة 
�لقت�شا�س منهم ومعاقبتهم على �شفعاتهم بوجه �أحد �أزلمهم من كان 
قبثثل ثالثة �أعو�م يتمو�شع رئي�شا يف �لق�شر �لق�شر �جلمهوري ب�شنعاء 
وبثثات و�أركان حكمثثه ونظامثثه ودهاقنة و�شركاء �شلطثثة ن�شف قرن من 
حكثثم �ليمن يقيمون يف هوتيثثل �أقام فيه قبلهم من حثثاق به عمله موؤخر� 
ون��ال جزاوؤه وق��د كان اأقواهم واأحذقهم .. لكنه انتهى يف غ�شون يومني 
و�شينته��ون واأ�شياده��م حتم��ا ل رجما بالغيب ؛ خ��ال الألفني يوما من 
�إجمثثايل ح�شاب �حلرب و�لعدو�ن ؛ وطبقثثا �ي�شا لعلم �لأفول و�لبزوغ 
للنجوم وعلماء �لفلك .. ما د�مت كرة �لن�شر تتدحرج نزول من �ل�شماء 
براكينا بالي�شتية.. متج��اوزة لتحديات قوانني اجلاذبية .. بعدما ظلت 
عقد كامل تهبط مثثن �جلبال قذ�ئف هاو�نات تقليدية .. ولي�شع �جلميع 

خطوط حمراء حتت مفردات اجلاذبية والبال�شتية والألفية الثانية .

الصواريخ البالستية اليمنية التزال تنهمر على الرياض وسط فرحة الفلسطينيني

ط���غ���ي���ان���ه���ں ورم�����������ز  ح����ك����م����ه����ں  م����ع����ق����ل  ال������ي������م������ام������ة(..  ق�����ص�����ر  )ص���������������اروخ  دالالت 

بركان اليمن يهز قصر سلمان.. واحلوثي يدشن  »األلفية الثانية  للحرب مع السعودية« مبعادلة صاروخية مرعبة لإلمارات

ق�شر �ليمامة �لرمز )�ل�شيادي( ومعقل حكم �آل �شعود 
هثثو رمثثز طغيثثان نظثثام �إجر�مثثي �أذ�ق �شعثثوب �ملنطقة 
�لعربيثثة �لويالت وجرعهم كوؤو�س �لدم و�ملر�رة ، ها هو 
�ليثثوم تطاله �ليثثد �لطولى للقو�ت �مل�شلحثثة �ليمنية عرب 
�لقوة �ل�شاروخية �لتثثي ��شتهدفته �أم�س �شاروخ بركان 
H2 بعثثد �ألف يوم من �لعثثدو�ن و�جلر�ئم و�له�شترييا 
�لعدو�نيثثة لثثدول �لعدو�ن مقابثثل �ألف يوم مثثن �ل�شمود 
�ل�شطثثوري لل�شعب �ليمني �لذي مل ي�شهد له مثيل يف هذ� 

�لعامل.
*ق�شثثر �ليمامة يعترب �ملقثثر �لرئي�شي للديو�ن �مللكي، 
و�أهثثم مر�كثثز �حلكثثم يف �ل�شعوديثثة، حيثثث ي�شثثم �ملقثثر 
�لر�شمثثي ومكتثثب �لعاهثثل �ل�شعثثودي �مللثثك �شلمثثان بن 
عبد�لعزيز، ويقع يف �ل�شو�حي �لغربية ملدينة �لريا�س.

�لرئي�شيثثة  �لو�شثثل  حلقثثة  �مللكثثي  �لديثثو�ن  *يعثثد 
والأ�شا�شية، ب��ني امللك �شلمان واحلكوم��ة وموؤ�ش�شاتها، 
ويتبعثثه مكاتثثب م�شت�شثثاري �مللثثك لل�شيا�شثثة �لد�خلية، 
و�ل�شثثوؤون �لدينية، و�لعالقات �لدولية، و�لأمن �لقومي، 
و�لت�شريفثثات �مللكيثثة، �إ�شافثثة للمكتب �خلا�ثثس للعاهل 

�ل�شعودي.
*يجري �لعاهثثل �ل�شعودي معظم �ل�شوؤون �حلكومية 
�لروتينية مثثن �ملكتب �خلا�س يف �لديثثو�ن �مللكي، مبا يف 

ذلك �شياغة �لأنظمة و�ملر��شيم �مللكية.
*يتثثم ��شتقبثثال كبار �شيثثوف �لدولة يف مقثثر �لديو�ن 
�مللكثثي، و�شبق �أن ��شت�شثثاف �لرئي�ثثس �لأمريكي دونالد 

تر�مب موؤخرً� فيه �أثناء زيارته �ململكة.

)جمنثثون  معقثثل  �ليمامثثة  ق�شثثر  ��شتهثثد�ف  *جثثاء 
�لريا�ثثس( ومل يكثثن �إل ردً� عملياً لإزديثثاد جر�ئم �لنظام 
�ل�شعودي مقابل قتلثثه لع�شر�ت �لآلف من �بناء �ل�شعب 

�ليمني من �ل�شيوخ و�لن�شاء و�لطفال.
وبح�شثثب �لتحليثثل لهثثذ� �لجنثثاز و�أبعثثاده ودللته 

يت�شح �لتايل :
�ل�شثثاروخ مثثن نثثوع بثثركان H2 مت تطويثثره باأيادي 
وخثثرب�ت مينية بحتة ، ويعترب ��شتهثثد�ف ق�شر �ليمامة 
�لق�شثثر )�ل�شيثثادي( و�ملقر �لر�شمي ومكتثثب ملك �ململكة 
مقثثر �لقر�ر �ل�شعودي مقر ر�أ�س �لأفعى �لتي منها ينطلق 
�لعدو�ن منه علثثى �ملنطقة و�شعوبها عموماً وعلى �ليمن 
و�ل�شعثثب �ليمنثثي خ�شو�شاً وقد كانثثت �ل�شربة موجعة 
�لو�شثثول  �ل�شيا�شثثي. وهثثذ�  �مل�شتثثوى  للعثثدو�ن علثثى 
�لثثى رمزيثثة �حلكثثم �مللكية هو ك�شثثر خمٍز لهيبثثة �لنظام 

�ل�شعودي �ملتجرب.
لقثثادة  هامثثاً  �جتماعثثاً  �ليمامثثة  ق�شثثر  يعقثثد يف  كان 
�لنظثثام �ل�شعثثودي وهثثذ� ميثثثل �جنثثازً� علثثى �مل�شتوى 
ردً�  ويعثثد  هثثام  توقيثثت  يف  وياأتثثي  �ل�شتخبار�تثثي 

��شتخبار�تيا عملياً يزعزع كيان هذ� �لنظام .
فنجثثاح �ملخابثثر�ت �ليمنيثثة يف �خثثرت�ق عمثثق �وكار 
�لعثثدو �ل�شعثثودي كفيثثل برتجيثثح كفثثة �مليثثز�ن ل�شالح 
�لقوة �لع�شكرية �ليمنية ، وباملقابل لن ياأمن �أمر�ء �لنفط 
اأنف�شه��م واملقرب��ني اليهم بع��د اليوم. فال��كل يف نظر امللك 
وويل العه��د حمل �شك ولرمب��ا جا�شو�ش مبدئيا للحوثيني 

حتى تاأكيد �لتهمة.

ثمثثة بعثثد مثثادي �أمني وع�شكثثري يعك�شه جنثثاح هذه 
�لعمليثثة �إذ كانثثت يف عثثز �لظهثثر �أم�ثثس �لثالثثثاء ، ويعثثد 
ذلك تطثثورً� لفتاً لعمليات �لقثثوة �ل�شاروخية من ناحية 
�لتوقيثثت يف ظل وجود �أحدث �أنظمة �لر�شد �لعاملية �لتي 

متلكها دول حتالف �لعدو�ن ، ومن �لناحية 
�لتقنيثثة ثمثثة مثثا يغيب عثثن بع�س 

�لذهنيثثات �لعامثثة مثثن حيثثث 
�أنثثه رغثثم وجثثود منظومثثة 

�لدفاعيثثة  �لباتريثثوت 
�لأمريكيثثة  �ل�شاروخيثثة 
�إل �أنها ف�شلت يف �عرت��س 
وم   ، �ل�شثثاروخ  هثثذ� 

نقبلثثه ف�شلثثت يف �عرت��س 
�شثثاروخ ��شتهثثدف مطار 

�مللثثك يف �لريا�ثثس ، و�أن 
�ل�شاروخ �أ�شاب هدفه 
بدقثثة وكل ذلثثك يوؤكد 
جدية مثثا يعثثد �ل�شيد 
بدر  عبد�مللثثك  �لقائثثد 
�لدين �حلوثي به دول 

�لعدو�ن على عدم بقاء 
اليمني��ني مكتويف الأيدي 

يرتكبونثثه  مثثا  مقابثثل  يف 
من جمثثازر وح�شثثار لل�شعب 

�ليمني.. �شرب معقل حكم �لنظام 

�ل�شعثثودي ياأتثثي بعد �ألثثف يوم مثثن �لعثثدو�ن وعمليات 
�لإبثثادة �ملتو��شلة منذ 26 مار�ثثس 2015م على �ل�شعب 
�ليمنثثي ، وهذ� �لجناز يعد ر�شالثثة مينية على ت�شاعف 
�ل�شمود �ليمني يف وجه حتالف �لعدو�ن و�أن هناك �شعب 
لديثثه �جلهوزيثثة �لكاملثثة وقثثوة �لإر�دة ل توؤثر عليها 
�آلثثة �حلرب �لنف�شية �لتثثي يحركها �إعالم و��شع 

للعدو ليل نهار.
فاليمثثن �ليثثوم يعلثثن مرحلثثة جديدة 
مثثن �لردع �لع�شكثثري ، ي�شفر عنها عام 
ر�بثثع من �لعدو�ن علثثى و�شك �لعالن 
عثثن نف�شه بعد ثالثثثة �أ�شهر. رمبا 
لثثن يحظثثى �لعثثدو بفر�شة 
�كرب ليعثثرب عن خمزون 
للعثثام  جر�ئمثثه 
يف  �لقثثادم.  �لر�بثثع 
�لتحثثولت  ظثثل 
لعمليات  �جلثثادة 
�لثثردع �لع�شكري 
و�لتثثي  �ليمنثثي 
�أنهثثا علثثى  يبثثدو 
ظهر  ق�شثثم  و�شثثك 
�لأمريكثثي  �لبعثثري 

�ل�شعودي.
�ل�شاروخيثثة  �لقثثوة 
باإجنازهثثا وتقدمهثثا �لعظيثثم 

تاأتثثي بعثثد ت�شعيثثد مثثادي )ع�شكثثري( كبثثري مثثن بعثثد 
منت�شف �لعام 2017م وهثثذ� �لت�شعيد مت ويتم �لتجهيز 
و�لتح�شثثري له من قبل حتالثثف �لعدو�ن مب�شاندة كبرية 

من قبل �لوليات �ملتحدة و��شر�ئيل.
#�أما يف دللت �حلرب �لإعالمية �ل�شعودية و�لنتائج 
�لعملية �مل�شثثادة لها فاإن �ل�شاروخ �ملطور حملياً ين�شف 
التزييف العامي من قبل اآلة العدوان العامية باإ�شقاط 
�أي �شو�ريثثخ بالي�شتيثثة قبلهثثا ، ومنهثثا  �أو  �ل�شثثاروخ 
�ل�شاروخ �لذي �أطلق موؤخرً� على مطار �مللك يف �لريا�س 
و�أ�شثثاب هدفثثه بدقة عالية ، حيث كانثثت وكالت �لأنباء 
�لعامليثثة منها رويرتز قد �أعلنت خربً� عثثن �شماع �نفجار 
�شخثثم يف �لريا�س وتو�ردت �لعديد من �لأخبار �لعاجلة 
يف و�شائثثل �لتو��شثثل �لجتماعي ، وتثثو�ردت �لعديد من 
�ملعلومثثات عن �شهود عيان عثثربو� عن رعبهم من �نفجار 
�شخثثم �شمعثثوه و�شثثط �لريا�ثثس و�أكثثدت �شحثثة �خلرب 
و�لثثذي كان �إعالن �لقثثوة �ل�شاروخية قثثد �شبق �جلميع 
و�أعلثثن �أن �ل�شثثاروخ �لبالي�شتي ��شتهثثدف ق�شر �ليمامة 
�أثنثثاء �جتمثثاع مو�شع لقثثادة �لنظام �ل�شعثثودي يف ق�شر 
�ليمامثثة يف �لريا�ثثس. �ي�شاً ياأتثثي ذلك لتحويثثل �لتهويل 
�لإعالمثثي من زج �إيثثر�ن يف �أمثثر �ل�شو�ريثثخ �لبالي�شتية 
�ليمنيثثة �ملطورة حمليثثاً و�لتي تولثثت �لد�رة �لمريكية 
جتميع �ملعلومات حولها وت�شليلها و�لتباكي ب�شاأنها بعد 
�شرب مطار �مللك خالد و�ل�شو�شاء من قبل �إعالم حتالف 
�لعثثدو�ن �لنثثاجت عنه وترويج �لأكاذيثثب عن م�شدر تلك 

�ل�شو�ريخ.



األحـــد 2017/12/24م املوافق 6 ربيع ثاني 1439هـ العدد )244(6

�قيمت �لثالثاء �ملا�شي مبحافظة �إب وقفة 
جماهرييثثة م�شلحثثة مبنا�شبة �لثثف يوم من 
�ل�شمثثود يف وجه �لعثثدو�ن �لغا�شم و�شريت 
قافلثثة مالية مبلثثغ 7 مايني ري��ال ف�شا عن 
مواد وعيني��ة وغذائية للمرابطني يف جبهات 

�لعزة و�ل�شرف .
ويف �لوقفثثة �لتي ح�شرهثثا �مل�شرف �لعام 
باملحافظثثة �شالثثح حاجب وعثثدد من وكالء 
�ملحافظثثة و�لقيثثاد�ت �لمنيثثة و�لع�شكرية 
�كد �مل�شاركون ثباتهثثم و�شمودهم بعد �لف 
يوم بل و�للف �ليام �ذ� ما ��شتمر �لعدو�ن 
؛ و�و�شثثح �مل�شاركون يف بيانهم �ن بعد �لف 
يوم من �لعدو�ن و�جلر�ئم �لب�شعة و�لتدمري 
و�حل�شثثار  �لبلثثد  مقثثدر�ت  لثثكل  �ملمنهثثج 
�خلانق لتجويع هذ� �ل�شعب �ثبت �ليمنيون 
تالحمهم و�شجاعتهم و�نك�شف �لوجه �لب�شع 
للمجتمثثع �لدويل ومنظماتثثه �لتي �شاركت يف 
�لعدو�ن ب�شمتها وتو�طئهثثا وطفولة �ليمن 

ف�شحت دعاة �لن�شانية .
وا�شاروا الى اأن جرائ��م وجمازر اليمنني 

خثثالل �لثثف يثثوم مثثن �لعثثدو�ن و�لتثثي كان 
�شثثوق  يف  �ملا�شيثثة  �ليثثام  خثثالل  �خرهثثا 
مبديريثثة �لهاملثثي بتعثثز وق�شثثف عر�ثثس يف 
حريثثب �لقر�مي�ثثس مبثثارب وق�شثثف �شجثثن 
مثثا  ب�شنعثثاء وكل  �ملرتزقثثة  مثثن  لالأ�شثثرى 
�رتكبثثه �لعدو�ن مثثن جر�ئم لن تزيثثد �بناء 
هثثذ� �ل�شعب وقبائلثثه ومكوناتثثه �ل�شيا�شية 
وحت�شيثثد�  و�شمثثود�  قثثوة  �ل  �لوطنيثثة 
جلبهات �لقتال للنيل من هذ� �لعدو�ن �لظامل 

و�مل�شتكثثرب.. وعثثربو� عثثن رف�شهثثم �ملطلق 
للت�شريحات �لتي �دلى بها �ل�شفري �لمريكي 
يف  و��شتفز�زيثثا  �شافثثر�  تدخثثال  ونعتربهثثا 
�ل�شثثوؤون �لد�خلية لليمن ونوؤكثثد �ن �لقبائل 
�ليمنيثثة �مل�شهثثود لهثثا بال�شهامثثة و�ل�شالة 
لثثن تكثثون �ل يف �شثثف �لديثثن و�لوطثثن �شد 
�عد�ء �لمثثة �ليهود و�لمريثثكان و�حذيتهم 
مثثن �لعر�ب �ل �شعود ونهيثثان �لذين باعو� 

دينهم و�شعوبهم لالعد�ء .

محافظات

�شهثثدت حمافظثثة �حلديثثدة �لثالثثثاء �ملا�شثثي م�شثثرية جماهرييثثة 
حا�شثثدة مبرور 1000 يوم من �شمثثود �ل�شعب �ليمني يف وجه �لعدو�ن 
�ل�شعثثودي �لأمريكي.. ورفع �مل�شاركون يف �مل�شرية �لتي ح�شرها وكيل 
�ملحافظة عبد�لرحمن �جلماعي ومدير �لأمن عبد �حلميد �ملوؤيد ، �شورً� 

ل�شحايا جر�ئم �لعدو�ن �ل�شعودي �لأمريكي �لغا�شم و�لالفتات �ملعربة 
عثثن �ل�شمثثود و�لثبثثات ، ومناه�شثثة �ل�شيا�شثثة �لأمريكيثثة �ل�شعوديثثة 
�لإمارتيثثة يف �ملنطقثثة .. و�أكد وكيثثل �أول �ملحافظة حممثثد عيا�س قحيم 
ووكيثثل �ملحافظة ل�شئون �لثقافة و�لإعالم علثثي �أحمد ق�شر �أن �جلر�ئم 
�لتثثي يرتكبها �لعثثدو�ن يف حثثق �ل�شعب �ليمنثثي تعك�س دمويثثة �لنظام 
�ل�شعثثودي ، وتو�شثثح حقيقة عدو�نه على �ليمن �أر�شثثاً و�إن�شاناً يف ظل 
�شمثثت �ملجتمع �لدويل.. و�أ�شثثاد� ب�شمود �ل�شعثثب �ليمني خالل 1000 
يثثوم مثثن �لعثثدو�ن وت�شحياته �لعظيمثثة ، كما ندد� بقثثر�ر تر�مب بنقل 
�ل�شفثثارة �لأمريكية �إلثثى �لقد�س �ملحتلثثة ، موؤكديثثن �أن �لقد�س �شتبقى 
عربيثثة فل�شطينية .. فيما �أكد بيان �شادر عن �مل�شرية ��شتمر�ر �ل�شمود 
و�لثبثثات ورفد �جلبهثثات بالرجال و�ملال حتى حتقيثثق �لن�شر ، م�شيدً� 
بالعمليثثات �لنوعيثثة لأبطثثال �جلي�ثثس و�للجثثان �ل�شعبيثثة يف خمتلثثف 

�جلبهات و�مليادين.

نظثثم مبديريتي �لرجثثم وحفا�س حمافظة 
�ملحويثثت �لأربعثثاء مهرجثثان مبثثرور �ألثثف 
يوم مثثن �لعثثدو�ن .. ويف �ملهرجانثثان �لذي 
وممثلثثو  ووجهثثاء  م�شائثثخ  فيهمثثا  �شثثارك 
�لأحثثز�ب ومنظمات �ملجتمثثع باملديريتان.. 
ثمثثن وكيثثل �أول �ملحافظة �لدكتثثور عبد �هلل 
�حلمزي ومدير عثثام �ملديرية حممد �لب�شل 
واأمني حملي املديرية الدكتور بكيل ال�شلبي 

مو�قف �أبناء �ملديرية �ملناه�شة للعدو�ن .
و�أ�شثثاد� بال�شمثثود �لأ�شطثثوري لل�شعثثب 
�ليمنثثي لأكثثر مثثن �ألثثف يثثوم يف مو�جهثثة 

�لعثثدو�ن وخمططاته �لتثثي ت�شتهدف �ليمن 
�أر�شا و�إن�شانا ..

تخلل �ملهرجان عرو�س م�شرحية وق�شائد 
عربت عن �إ�شر�ر �أبناء �ملديرية يف ��شتمر�ر 
�لعثثدو�ن  مو�جهثثة  يف  و�لثبثثات  �ل�شمثثود 
..و�شثثدر بيثثان عثثن �ملهرجانثثان �أكثثد فيهما 
�مل�شاركثثون ��شتمر�رهثثم يف �حل�شثثد ودعثثم 
جبهات �ل�شثثرف بالرجال و�لعتاد للذود عن 
حيا�ثثس �لوطن و�أمنثثه و��شتقثثر�ره.. و�أكد 
م�شائثثخ و�أبناء مديرية �لرجثثم �لنفري �لعام 
للرد عل��ى جرائم العدوان بح��ق املواطنني 

من الأطف��ال والن�شاء .. لفت��ني اإلى اأن تلك 
�جلر�ئم لن ت�شقثثط بالتقادم.. ولفت �لوكيل 
�ل�شجثثاف و�ل�شامي �إلى �أن حتالف �لعدو�ن 
�رتكثثب خالل �ألف يوم جمثثازر مروعة بحق 
�ل�شعثثب �ليمنثثي و�شط �شمثثت دويل معيب، 
و�أكد� �شرورة تعزيز �ل�شطفاف و�لتالحم 
ووحدة �ل�شثثف و�جلبهة �لد�خلية و�إف�شال 
خمططثثات �لعثثدو�ن.. وحمثثل �مل�شاركثثون 
يف �لفعاليتثثان �لتثثي تخللها ق�شائثثد �شعرية 
�ملنثثددة  �لالفتثثات  م�شرحيثثة،  وعرو�ثثس 

بالعدو�ن.

�شبثثاح  �شنعثثاء  حمافظثثة  �أحيثثت 
مركزيثثة  فعاليثثة  �ملا�شثثي  �لثالثثثاء 
مبنا�شبة مرور 1000 يوم من �ل�شمود 

يف وجه �لعدو�ن �ل�شعودي �لأمريكي
حمافظثثة  وعقثثالء  حكمثثاء  وجثثدد 
�شنعاء و�ل�شلطة �ملحلية تاأكيدهم على 
رف�شهثثم �ملطلق للفتنثثة و�لوقوف �شفاً 
و�حدً� يف مو�جهثثة �لعدو�ن �ل�شعودي 

�لأمريكي و�أدو�ته.
داعيني الى مزيد م��ن العمل بوترية 
عاليثثة لرفد �جلبهثثات باملثثال و�ل�شالح 
و�لرجثثال، جاء ذلك خثثالل لقاء مو�شع 
عقثثد �شبثثاح �ليثثوم �لثالثثثاء يف قاعثثة 
�ملركز �لثقايف بالعا�شمة �شنعاء �شارك 
فيثثه �ملئثثات مثثن �مل�شائثثخ و�لوجهثثات 
الجتماعي��ة والكادميي��ني والق�ش��اة 
ال�شلط��ة  وم�ش��وؤويل  وال�شيا�شي��ني 
�لتنفيذيثثة باملحافظثثة، وحمثثل �للقثثاء 
�شعار” حمافظة �شنعاء حتيي فعالية 

مثثرور 1000 يوم من �ل�شمود و�لثبات 
يف وجه �لعدو�ن”.

وخالل كلمته �شدد حمافظ �ملحافظة 
ال�شي��خ حن��ني قطين��ه عل��ى �ش��رورة 
العمل من اأجل املواطنني وطي �شفحة 
�لفثثنت وما خلفتثثه وقال :علثثى �جلميع 
اأكم��ل  القي��ام بواجبه��م املن��اط عل��ى 

وجه �شو�ء �ملكاتثثب �لتنفيذية �أع�شاء 
�ل�شلطثثة �ملحليثثة �و �لقيثثاد�ت �لأمنية 
باملحافظثثة  و�ل�شيا�شيثثة  و�لع�شكريثثة 
وكذلثثك �لقبائثثل ودورهثثم �مل�شثثرف يف 
رفثثد جبهثثات �ل�شرف و�لبطولثثة باملال 
�مل�شائثثخ  و�لرجال..كلمثثه  و�ل�شثثالح 
�ألقاها �ل�شيخ / خالد �لقريي من م�شائخ 

قبيلثثه خثثولن �لطيثثال �أكثثد فيهثثاً على 
“ر�ثثس �ل�شفثثوف و��شتعر��س  �أهمية 
�لع�شالت يف جبهات �ل�شرف و�لبطولة 
و�لدفثثاع عن هثثذه �لرتبثثة �لطاهرة”..
كما �ألقيت كلمة عن �آباء �ل�شهد�ء �ألقاها 
�ل�شيخ حممد دحثثان من م�شائخ همد�ن 
، �أكثثد فيهثثا علثثى �أهمية تعزيثثز �لإخاء 
ملو�جهثثة  �لوطنثثي  �ل�شثثف  ووحثثدة 
�لعثثدو�ن وخمططاتثثه و�لت�شثثدي لكل 
من يحثثاول �إ�شعاف �جلبهثثة �لد�خلية 
ومتزيثثق �لن�شيثثق �لجتماعثثي. د�عيا 
�لى �لهتمام باأ�شر �ل�شهد�ء و�جلرحى 

واملرابطني يف �شبيل اهلل
مثثن جانب �آخثثر �أكدت قبائثثل همد�ن 
مبحافظثثة �شنعثثاء موقفهثثا �لثابثثت يف 
مو�جهة �لعثثدو�ن �ل�شعودي �لأمريكي 
ورفثثد �جلبهات بالرجال وقو�فل �لدعم 

حتى حتقيق �لنت�شار.
�خلمي�ثثس  قبلثثي  لقثثاء  يف  و�كثثدو� 

مبنا�شبة مرور 1000 يوم من �ل�شمود 
يف مو�جهثثة �لعثثدو�ن بح�شور حمافظ 
�شنع��اء حن��ني قطين��ة، وقوفه��م �شفا 
و�حثثد� يف مو�جهثثة �لعثثدو�ن وتعزيز 

�لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملديرية.
و�شثثدد بيان �شثثادر عن �للقثثاء على 
�لعبثثث  يحثثاول  مثثن  لثثكل  �لت�شثثدي 
باأمثثن و��شتقر�ر �لوطثثن و�شق �ل�شف 
�لوطني..وجثثدد �لبيثثان �لتاأكيثثد على 
�لوقوف �إلى جانب �ل�شعب �لفل�شطيني 

حتى حترير كامل اأرا�شي فل�شطني.
�إلى ذلك �شري مكتب �لرتبية و�لتعليم 
مبديريثثة همثثد�ن قافلثثة غذ�ئيثثة دعما 
واإ�شن��ادا للمرابط��ني يف ميادي��ن العزة 

و�لكر�مة و�ل�شرف.
فيمثثا �كثثد موظفي �لرتبيثثة �أن تقدمي 
�لقافلة �أقل ما ميكن تقدميه ملن يبذلون 
�أرو�حهثثم يف �شبيل �لدفثثاع عن �لأر�س 

و�لعر�س و�ل�شيادة �لوطنية.

صنعاء.. لقاء موسع حلكماء وعقالء والسلطة احمللية محافظة صنعاء ووقفة احتجاجية 
لقبائل همدان حتت شعار »1000 يوم من الثبات واالنتصار في مواجهة العدوان«

عمران.. مسيرة حاشدة ألبناء 
عمران مبناسبة ألف يوم من 

الصمود في وجه العدوان
نظم �أبنثثاء حمافظة عمر�ن م�شرية حا�شدة يوم �خلمي�س 
وذلثثك مبنا�شبثثة مثثرور �ألف يثثوم علثثى �لعثثدو�ن �لأمريكي 

وجمابهته باألف يوم من �ل�شمود �لأ�شطوري.
�مل�شثثرية �شارك فيهثثا وفود ر�شمية وع�شكريثثة و�شعبية، 
حملت جت�شيدًا لتاح��م اليمنيني من كل التيارات والأنظمة 
بوجثثه �لعثثدو�ن و�لتاأكيثثد علثثى ��شتمثثر�ر �ملقاومثثة حتثثى 
�لنت�شار..و�أكثثد �مل�شاركثثون �أن �ل�شعثثب �ليمنثثي �شاحب 
�إر�دة ل تك�شرهثثا جمثثازر وجر�ئثثم وح�شيثثة مهمثثا بلغثثت 
فظاعتهثثا، و�أن �لن�شثثر معقثثود علثثى يثثدي �أبطثثال �جلي�س 

واللجان وم�شروٌط ب�شمود اجلبهة الداخلية.

مأرب.. قبائل القراميش مبأرب 
تؤكد جهوزيتها للثأر جلرائم 
العدوان األمريكي السعودي

�أعلنثثت قبائثثل �لقر�مي�ثثس مبحافظثثة مثثاأرب �جلهوزيثثة 
�لكاملثثة للثاأر جلر�ئم طري�ن �لعثثدو�ن �ل�شعودي �لأمريكي 
بحق �لن�شاء و�لأطفال و�لبرياء.. و�أكدت قبائل �لقر�مي�س 
يف لقثثاء قبلي حا�شثثد، يوم �لأربعثثاء، �لتوجه �لثثى �شاحات 
�لوغى للثثرد على جمازر �لعدو�ن �لرببري �لوح�شي و�لذي 
كان �خرهثثا جمثثزرة ��شتهد�ف موكب �لعر�ثثس مبنطقه بني 

هي�شان مبديريه حريب �لقر�مي�س
ودعثثا م�شائخ و�عيثثان ووجهاء و�أبناء قبيلثثة �لقر�مي�س 
كافثثة �لقبائثثل �ليمنيثثة للوقوف يف خندق و�حثثد لو�شع حد 
للمجثثازر �لب�شعة �لتي �رتكبها وما يثثز�ل �لعدو�ن �لهمجي 
بحثثق �بناء �لوطن يف كافة �ملحافظثثات و��شتهد�ف �لأبرياء 
و�لن�شاء و�لأطفال وتدمري مقدر�ت �لوطن و�رتكاب جر�ئم 
حثثرب �شثثد �لإن�شانية، كمثثا �أكثثد م�شائخ ووجهثثاء و�أعيان 
قبيلثثة �لقر�مي�ثثس �أنهثثم �شيكونثثون يف �لطليعثثة و�ل�شفوف 

�لولى �لتي �شتتوجه �لى �شاحات �ل�شمود.
ودعثثت قبائثثل �لقر�مي�س كافثثة قبائل بنثثي جرب وخولن 
�لطيثثال ومر�د وعبيثثدة وجهثثم و�جلدعان وحا�شثثد وبكيل 
مل�شاندة �خوتهم يف �شاحات �لقتال و�مل�شاركة يف �لثاأر لدماء 
واأرواح م��ن �شف��ك الع��دوان دمائهم ظلم��اً وعدوانا. داعني 
كافثثة �ملغرر بهم من �بناء مارب وغريهم للعودة �لى جادة 
�ل�شثثو�ب و�لرجوع �لى ديارهثثم و�هلهم و�لوقوف يف �شف 

�لوطن للدفاع عنه �شد �لغز�ة.
علثثى ذ�ت �ل�شعيد نظمت ن�شاء مديرية حريب �لقر�مي�س 
مبحافظة مارب وقفًة �حتجاجية ��شتنكارً� ملا حل باحلر�ئر 
من �أبناء �ملنطقة من جرمية ب�شعة من قبل طري�ن �لعدو�ن 
الغ��ادر.. املحتجات دعني كافة الأحرار وال�شرفاء من اأبناء 
حمافظثثة مثثارب وقبائل خثثولن �لطيال وبنثثي جرب خا�شة 
وم�شائثثخ ووجهاء وقبائثثل �ليمن عامة �إلثثى �لتحرك �جلاد 
�شثثوب �جلبهثثات لالأخثثذ بالثار ممثثن �شفك دمثثاء �لن�شاء يف 
عر�ثثس �لطريق بدون وجهة حق، موؤكد�ت �ل�شمود يف وجه 

غطر�شة �لعدو�ن مهما كانت �لت�شحيات.
�حلر�ئر وجهن حتية تقدير للقوة �ل�شاروخية وما تقوم 
به من مو�قف م�شرفة ترفع ر�أ�س كل ميني و�لتي كان �آخرها 

قيامها با�شتهد�ف ق�شر �ليمامة بالريا�س.

حجة.. وقفة احتجاجية حلرائر 
منطقة الشعارية بحجة 

تنديدًا بقرار تهويد القدس
�أقامثثت حر�ئثثر منطقثثة �ل�شعاريثثة مبديريثثة �ملفتثثاح يف 
حمافظثثة حجة  �خلمي�س وقفة �حتجاجية تنديدً� بقر�ر نقل 
�ل�شفثثارة �لأمريكية �يل �لقد�س �ملحتلثثة و�عتبارها عا�شمة 

لكيان �لعدو �لغا�شب.
�مل�شثثاركات يف �لوقفثثة رددن �شعار�ت مناه�شثثة لأمريكا 
و��شر�ئيل، م�شتنكر�ت �لغطر�شة �لأمريكية يف �لتعاطي مع 

مقد�شات �لأمة جمعا.
و�أكثثدن �أن �لقد�ثثس �شتظثثل عربية �إ�شالميثثة و�أن �أي قر�ر 
يتعلثثق بها لثثن يغري مثثن هويتها �شيئثثا، م�شثثدد�ت على �أن 
�ل�شعثثوب �لعربيثثة و�لإ�شالمية لثثن تخ�شثثع �أو تتخلى عن 

�لق�شية �لفل�شطينية.

محافظة إب .. قافلة ووقفة مبحافظة إب بعد مرور ألف يوم من العدوان الغاشم

احلديدة.. مسيرة جماهيرية حاشدة مبحافظة احلديدة مبرور ألف يوم من الصمود

احملويت.. مهرجان مبديريتي الرجم وحفاش باحملويت مبرور ألف يوم من العدوان

اجلوف .. وقفة ألبناء احلزم والغيل 
باجلوف مبرور 1000 يوم من العدوان

نظثثم �أبنثثاء مديريتثثي �حلثثزم و�لغيثثل مبحافظثثة �جلثثوف 
�لأربعثثاء وقفثثة �حتجاجيثثة مبثثرور 1000 يثثوم مثثن �لعدو�ن 
�ل�شعثثودي �لأمريكثثي وتنديدً� باإعثثالن �لقد�ثثس عا�شمة للكيان 
�ل�شهيوين .. و��شتنكثثر �مل�شاركون يف �لوقفة �معان �لعدو�ن يف 
ارت��كاب املجازر املروعة بحق املدنيني واإغ��اق املنافذ الربية 

و�لبحرية و�جلوية يف ح�شار جماعي لل�شعب �ليمني.
و�أكثثد بيثثان �شادر عثثن �لوقفثثة ��شتمثثر�ر �ل�شمثثود يف وجه 
�لعثثدو�ن ، ورفثثد �جلبهات بالرجثثال دفاعا عثثن �لوطن وعزته 
وكر�متثثه.. و�أد�ن �لبيثثان �إعثثالن �لرئي�ثثس �لأمريكثثي �لقد�ثثس 
عا�شمثثة لإ�شر�ئيثثل ، د�عيثثاً �ل�شعثثوب �لعربيثثة و�لإ�شالميثثة 
�إلثثى �خلروج يف مظاهثثر�ت �حتجاجيثثة على �لقثثر�ر �لأمريكي 
و�ل�شغثثط لتخثثاذ موقف حثثازم �شثثده.. تخلل �لوقفثثة كلمات 
وق�شائ��د �شعري��ة ع��ربت يف جمملها ع��ن �شم��ود اليمنيني بعد 

مرور 1000 يوم من �لعدو�ن.

رمية.. وقفة مبديرية بالد الطعام برمية 
تنديدًا باستمرار جرائم العدوان

نظثثم طثثالب وطالبات مدر�شثثة �لأنو�ر يف بنثثي عمر مبديرية 
بالد �لطعام برمية �لأربعاء وقفة �حتجاجية للتنديد با�شتمر�ر 

�لعدو�ن وذلك مبنا�شبة مرور �ألف يوم من �لعدو�ن.
و��شتنكثثر �مل�شاركثثون يف �لوقفة �لتثثي �شارك فيهثثا �لقياد�ت 
�لرتبويثثة، �إعثثالن �لرئي�ثثس �لأمريكي نقثثل �ل�شفثثارة �لأمريكية 
للقد�ثثس �ملحتلة.. معتربيثثن هذ� �لقر�ر خطثثوة باإجتاه نهو�س 

�ل�شعوب �لعربية و�لإ�شالمية من غفلتها.
�جلي�ثثس  يحققهثثا  �لتثثي  �لنت�شثثار�ت  �مل�شاركثثون  وحيثثا 
و�للجثثان �ل�شعبية يف خمتلف �جلبهات دفاعاً عن �لوطن و�أمنه 
وا�شتق��راره.. داع��ني املنظم��ات احلقوقية الدولي��ة اإلى القيام 
بو�جبها يف ك�شف جر�ئم �لعدو�ن بحق �أطفال �ليمن و�ملن�شاآت 
�لتعليميثثة.. وطالبثثو� �ل�شعوب �لعربيثثة و�لإ�شالمية �إلى دعم 

�ملقاومة و�لنتفا�شة �لفل�شطينية.

صعدة .. مسيرة حاشدة مبحافظة صعدة 
حتت شعار 1000 يوم من العدوان والصمود

خرجثثت مبحافظثثة �شعدة �شبثثاح �لثالثثثاء �ملا�شثثي م�شرية 
جماهرييثثة حا�شثثدة حتثثت �شعثثار “ 1000 يثثوم مثثن �لعثثدو�ن 
و�ل�شمثثود “ .. ويف �مل�شرية �ألقيت عدد من �لكلمات ثمنت �شمود 
�ل�شعثثب �ليمني خالل �ألف يوم من �لعثثدو�ن �ل�شعودي �لأمريكي 
�لغا�شثثم ، وثباتثثه رغم �لق�شثثف و�جلر�ئم و�لدمثثار و�حل�شار ، 
موؤكدة ��شتمر�ر رفد �جلبهات وتعزيز وحدة �جلبهة �لد�خلية يف 
مو�جهة �لعدو�ن ومرتزقته .. و �أكد بيان �شادر عن �مل�شرية بذل 
�لغثثايل و�لنفي�س و م�شانثثدة رجال �جلي�س و�للجثثان �ل�شعبية يف 
خمتلف �مليادين و�جلبهات ملو�جهثثة �لعدو�ن و�لت�شدي للغز�ة 
واملحتل��ني وحتري��ر كل �شرب م��ن اأر���ش الوطن .. وحي��ا البيان 
�لجنثثاز�ت �لتي حققتهثثا �لقوة �ل�شاروخيثثة يف �شبيل ردع قوى 
�لعدو�ن .. وجثثدد �لبيان �لرف�س �لقاطع لقثثر�ر �لعدو �لأمريكي 
نقثثل �شفارته �إلى �لقد�س مباركاً جهثثود �أبناء �ل�شعب �لفل�شطيني 

�لأحر�ر �لذين �نتف�شو� يف وجه �لعدو �لإ�شر�ئيلي .
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��شت�شهثثد 18 مو�طنثثاً و�أ�شيثثب 
مثثن  �أكثثر  جثثر�ء  �آخريثثن  ع�شثثرة 
�لعثثدو�ن  طثثري�ن  �شنهثثا  غثثارة   50

�ل�شعثثودي �لأمريكثثي علثثى عثثدد مثثن حمافظات 
اجلمهورية خال �شاعات الأثنني املا�شي.

مواطن��ني  خم�ش��ة  ا�شت�شه��د  احلدي��دة  فف��ي 
و�أ�شيثثب ع�شثثرة �آخريثثن جثثر�ء غثثارة لطثثري�ن 
�لعثثدو�ن على منطقة �لطف�شثثة مبديرية �خلوخة 

يف �ملحافظة.. حيث �شن طري�ن �لعدو�ن �أكر من 
15 غثثارة على مديريثثة بيحان مبحافظثثة �شبوة 
��شتهدفثثت �إحد�ها �شيارة مو�طن يف منطقة قرين 
م��ا اأدى اإل��ى ا�شت�شه��اد ثماني��ة مواطن��ني بينهم 
ن�شاء .. كما �أن �لطري�ن �ملعادي �شن �أربع غار�ت 
علثثى مناطثثق متفرقة مثثن مديرية نهثثم مبحافظة 
�شنعثثاء ، و 19 غثثارة علثثى مديريتثثي حر�ثثس و 
ميدي مبحافظة حجة ، كما �شن �أربع غار�ت على 

مديرية �شرو�ح يف حمافظة ماأرب .
و�شثثن طثثري�ن �لعثثدو�ن يف حمافظثثة �شعثثدة 
غارت��ني على منطقة مندب��ة و �شيارة مبفرق باقم 
مبديري��ة باق��م و غارت��ني على منطق��ة املاحيط 
مبديريثثة �لظاهثثر و غثثارة علثثى منطقثثة �لفثثرع 
مبديرية كتاف.. وفيما ور�ء �حلدود �شن طري�ن 
�لعثثدو�ن غثثارة علثثى قريثثة حام�شثثة يف جيثثز�ن 

وغارة على موقع �ل�شبكة يف جنر�ن.

جرائم العدوان

جرائمالعدوان

ا�شت�شهاد 13 مواطناً بـ 48 غارة لطريان العدوان واملرتزقة يعدمون مواطنا يف �شبوة

بعد واد املوؤامرة التي كان يعول عليها حتالف العدوان الأمريكي ال�صعودي، واملتمثلة يف انقالب علي �صالح على ال�رشاكة مع 

اأن�صار اهلل والتحالف مع قوى العدوان واإ�صعال احلرب داخل العا�صمة �صنعاء ويف املحافظات وقطع املدد عن اجلبهات.

وعدة  �صنعاء  العا�صمة  على  اجلوية  غاراته  ه�صتريي  وب�صكل  كثف  عليها،  يراهن  كان  التي  الورقة  �صقوط  خلفية  على 

اأب�صع اجلرائم بحق الأبرياء مبن  اإلى ق�صفة ال�صاروخي واملدفعي على املديريات احلدودية، مرتكبا  وحمافظات، بالإ�صافة 

فيهم الأطفال والن�صاء.. وهنا �صن�رصد لكم جزء من الر�صد على مدى اأيام الأ�صبوع املن�رصم.

ا�شت�شهاد واإ�شابة 28 مواطنا اإثر 50 غارة لطريان العدوان

غارات لطريان العدوان تودي بحياة 18 مواطنًا

38 �شهيدا وجريحا ا�شتهدفهم طريان العدوان واملرتزقة  
1ربيع �أول 1439هث �ملو�فق 19_12_2017م

و��شثثل طثثري�ن �لعثثدو�ن �ل�شعثثودي �لأمريكثثي ومرتزقته 
ا�شته��داف املواطنني وممتلكاتهم يف ع��دد من املحافظات خال 
�شاعات يوم �لثالثاء �ملا�شي ما �أدى �إلى ��شت�شهاد و�إ�شابة 38 

بينهم ن�شاء و�أطفال.
حيثثث ��شت�شهاد 15 مو�طنثثاً بينهم ن�شاء و�أطفثثال �إثر غارة 
علثثى منثثزل �ملو�طن علي بثثن علي �ل�شثثو�دي يف منطقثثة عبية 

مبديرية بيحان حمافظة �شبوة .
يذك��ر اأن اأكرث م��ن �شبعة مواطنني ا�شت�شه��دوا واأ�شيبوا يف 
غ��ارة على �شي��ارات املواطنني يف منطقة اجل��اح مبديرية بيت 
�لفقيثثه حمافظة �حلديدة ، كما �شثثن �لطري�ن �أربع غار�ت على 

مديرية �جلر�حي و غارة على مديرية �لدريهمي .
ويف حمافظثثة تعثثز ��شتهثثدف مرتزقثثة �لعثثدو�ن باملدفعيثثة 
منزل �ملو�طن طه علثثو�ن عبده يف قريبة �ل�شعوبة غرب مفرق 
�لأحيثثوق مبديرية �لو�زعية ما �أدى �إلثثى ��شت�شهاد ثالث ن�شاء 

و �شتة �أطفال .
ي�شثثار �إلثثى �أن طثثري�ن �لعثثدو�ن  

�شن غارتني على منطقة اجلوف 
يف مديرية �لقر�شية مبحافظة 

عثثن  �أ�شفثثرت  �لبي�شثثاء 
ا�شت�شهاد ثاثة مواطنني 

وجرح ثالثة �آخرين .
مو�طثثن  و�أ�شيثثب 

بجثثروح بليغثثة �إثثثر غثثارة ��شتهدفثثت �شيارته يف قريثثة �ملديد 
مبديريثثة نهثثم ، فيمثثا ��شتهثثدف مرتزقثثة �لعثثدو�ن منثثازل 
املواطن��ني يف مديري��ة حري��ب القرامي���ش مبحافظ��ة ماأرب 

بقذ�ئف �ملدفعية .
يف حمافظثثة �شعثثدة �شثثن طري�ن �لعثثدو�ن �أربثثع غار�ت 
عل��ى م��زارع املواطن��ني يف مناط��ق حمدي��دة واآل �شبحان 
واآل جم��دع مبديرية باق��م و غارتني على منطق��ة الأزهور 
مبديرية رازح و غارت��ني على منطقة الغور مبديرية غمر 

�حلدودية وثالث غار�ت على مديرية �لظاهر .
كمثثا ��شتهثثد�ف �لعدو �ل�شعثثودي منطقتثثي �آل �ل�شيخ 
و�آل مقنثثع مبديرية منبه و منطقثثة �لغور مبديرية غمر 

بق�شف و�شاروخي ومدفعي.
و�أو�شثثح �مل�شثثدر �أن �لطثثري�ن �ملعثثادي �شثثن �شت 
غار�ت على مديرية خثثب و�ل�شعف مبحافظة �جلوف 
و �شت غثثار�ت �أخرى على مديريتثثي حر�س و ميدي 
مبحافظة حجة و غارتني على جبل املرحة 

جو�ر م�شنع ��شمنت عمر�ن .
�أطلثثق  �مل�شثثدر  وح�شثثب 
�لتابثثع  �لأبات�شثثي  طثثري�ن 
مثثن  �أكثثر  للعثثدو�ن 
علثثى  �شاروخثثاً   93

�حلثرية يف جيز�ن .

خالل 144 ساعة:  117 شهيدًا وجريحًا بغارات همجية لطيران العدوان على عدة محافظات

29 ربيع �أول 1439هث �ملو�فق 17_12_2017م
�شثثن طري�ن �لعثثدو�ن �ل�شعثثودي �لأمريكي 48 
غثثارة على عدد مثثن حمافظثثات �جلمهوريثثة �أدت 
�إلى ��شت�شهاد 13 مو�طنثثاً، فيما �أعدمت ملي�شيات 
�أفثثر�د �أ�شرتثثه  �أمثثام  مرتزقثثة �لعثثدو�ن مو�طنثثاً 

مبحافظة �شبوة .
 حيثثث ��شتهدف طري�ن �لعثثدو�ن بثالث غار�ت 
ن�شثثاء عائثثد�ت م�شيثثاً علثثى �لأقثثد�م مثثن عر�س يف 
منطقثثة بني هي�شثثان مبديريثثة حريثثب �لقر�مي�س 
مبحافظة ماأرب ما �أدى �إلى ��شت�شهاد ع�شر منهن .
وا�شت�شه��د ثاثة مواطن��ني  بينهم مدير مدر�شة 
�إثثثر غثثارة لطثثري�ن �لعثثدو�ن ��شتهدفثثت �إحثثدى 
مثثوزع  مديريثثة  يف  �لوجيثثز  مبنطقثثة  �ملد�ر�ثثس 

مبحافظثثة تعثثز ، مبينثثاً �أن �لطثثري�ن �شثثن خم�ثثس 
غار�ت على منطقة �ل�شثثاذيل و غارة �شرق مع�شكر 
خالثثد باملديريثثة ، كمثثا �شثثن غثثارة علثثى مع�شكثثر 
العم��ري مبديرية ذب��اب.. يف حني اقتح��م مرتزقة 
الع��دوان من��زل املواط��ن ح�ش��ني عل��ي ال�شرميي 
�ل�شريثثف وقامثثو� بقتله �أمثثام �لن�شثثاء و�لأطفال، 
كما �عتثثدو� على �لن�شثثاء بال�شثثرب وقامو� بنهب 

حمتويات �ملنزل.
ويف حمافظثثة �حلديثثدة �شثثن طثثري�ن �لعثثدو�ن 
غارتني على الطري��ق الوا�شل بني مديريتي حي�ش 
و اخلوخ��ة و غارتني على �ش��وق ال�شمك يف منطقة 
�لفثثازة مبديريثثة �لتحيتا �أدت �إلى �أ�شثثر�ر مادية، 
كما �شن ثالث غار�ت علثثى منطقة �لدو�ر مبديرية 

�حلثثوك .. كما �شثثن  �إلى �أن �لطثثري�ن �أربع غار�ت 
علثثى مديريثثة �شثثرو�ح مبحافظة مثثاأرب و ثالث 
غثثار�ت على منطقثثة �لأزقول مبديريثثة �شحار و 
11 غارة على منطقة �لأجا�شر مبديرية كتاف يف 
حمافظثثة �شعدة.. و�أو�شح �مل�شدر �أن طري�ن 
�لعثثدو�ن �شثثن خم�ثثس غثثار�ت علثثى مناطثثق 
متفرقة من مديرية نهم مبحافظة �شنعاء ، و 
�أربع غار�ت علثثى مديريتي حر�س و ميدي 

مبحافظة حجة .
و�شن طثثري�ن �لعدو�ن غثثارة على 
حلثثج  مبحافظثثة  كهبثثوب  منطقثثة 
ال�شرف��ة  موقع��ي  عل��ى  غارت��ني  و 

و�ل�شبكة يف جنر�ن .

طريان العدوان يوا�شل ارتكاب املجازر بحق الأبرياء يف عدد من املحافظات حتت الغطاء الأمريكي
طريان العدوان ي�شن 14 غارة على املحافظات 

واملرتزقة ي�شتهدفون مزارع املواطنني
�شثثن طثثري�ن �لعثثدو�ن �ل�شعثثودي �لأمريكي 
14 غثثارة علثثى عدد مثثن حمافظثثات �جلمهورية 
وجيز�ن وع�شري ، فيما ق�شف �ملرتزقة ب�شو�ريخ 
نه��م  مديري��ة  يف  املواطن��ني  م��زارع  الكاتيو�ش��ا 
و��شتهثثدف ق�شثثف �شاروخثثي ومدفعثثي �شعودي 

�ملديريات �حلدودية.
حيثثث �شن طري�ن �لعثثدو�ن يف حمافظثثة �حلديدة 
غارتني على مديرية بي��ت الفقيه و غارتني على ميناء 

�حليمة يف مديرية �لتحيتا خملفة �أ�شر�رً� مادية .
و�ش��ن طريان الع��دوان غارتني عل��ى مديرية الظاهر 
فيمثثا  �شعثثدة  مبحافظثثة  ر�زح  مديريثثة  علثثى  وغثثارة 
��شتهثثدف ق�شثثف �شاروخثثي ومدفعثثي �شعثثودي مكثثثف 

منطقة �لغور مبديرية غمر �حلدودية .
كم��ا اأن مرتزق��ة الع��دوان ق�شف��وا م��زارع املواطنني يف 
قريثثة رمثثادة مبديرية نهم ب�شو�ريثثخ �لكاتيو�شا ، يف �لوقت 
ال��ذي �شن الطريان غارتني على املديرية ، كما �شن غارة على 

مديرية �شرو�ح مبحافظة ماأرب.
اإل��ى ذلك �شن طريان الع��دوان غارتني على جمازة يف ع�شري 
و غارت��ني على وادي جارة يف جيزان ، فيما ق�شفت مروحيات 

�لأبات�شي قرية قوى وو�دي جارة بث 16 �شاروخاً.

�ملو�فثثق  1439هثثث  �أول  2ربيثثع 
20_12_2017م

كثف طثثري�ن �لعثثدو�ن �ل�شعودي 
�لأمريكثثي غار�تثثه �لإجر�ميثثة خثثالل 
�شاعات يثثوم �لأربعثثاء �ملا�شي ، حيث 
�شثثن 103 غثثار�ت على عثثدة حمافظات 
وجيز�ن وع�شري �أدت �إلثثى ��شت�شهاد 18 

مو�طناً و�إ�شابة ت�شعة �آخرين .
حيث ��شت�شهد 13 مو�طناً وجرح ت�شعة 
�آخرين بينهم ن�شاء و�أطفال �إثر �أربع غار�ت 
على مقر نادي �ل�شثثالم مبدينة �شعدة �لذي 
تقطنه �إحثثدى �لعائالت �لنازحة، و��شتهدفت 
غ��ارة منها امل�شعفني واأدت اأي�شاً اإلى احراق 
�شيارة مو�طن و�أ�شثثر�ر يف �ملنازل و�ملمتلكات 
املجاورة.. كما ا�شت�شهد اأربعة مواطنني بغارة 
علثثى �لطريثثق �لعثثام يف منطقة عكثثو�ن مبديرية 
ال�شفراء، كما �شن الطريان غارتني اأخريتني على 
�ملنطقثثة نف�شها، وغارة على مديثثن �شعدة ومثلها 

على جبل �لعبال .
و��شتهثثدف طري�ن �لعدو�ن ب�شثثت غار�ت مناطق 
متفرق��ة مبديري��ة رازح، و�ش��ن غارتني عل��ى مديرية 

كتاف وغارتني على مديرية باقم .

ويف �شنعثثاء ��شت�شهد مو�طن بغارة ��شتهدفت منزله 
يف منطقة �ل�شثثو�د ب�شنحان، و�شن �لطري�ن ثالث غار�ت 
علثثى مع�شكثثر �ل�شو�د ، و �أربع غثثار�ت على منطقة حاز 

مبديرية همد�ن يف حمافظة �شنعاء .
ويف �لعا�شمثثة �شنعثثاء �شثثن طثثري�ن �لعثثدو�ن ثالث 
غ��ارات عل��ى مبن��ى جمل�ش الن��واب يف ال�شت��ني الغربي 
وثالث غارت على خمازن غذ�ء تابعة للتاجر حيدر فاهم 

مبديرية �لثورة.
كمثثا �أن طثثري�ن �لعثثدو�ن �شثثن يف حمافظثثة �حلديدة 
غثثارة على منطقثثة و�دي �لنعيم مبديريثثة جبل ر��س و 
�شت غثثار�ت على مديريثثة حي�س ، و غثثارة على مزرعة 
لأحد املواطنني يف مدينة احل�شينية مبديرية بيت الفقيه 
،  وا�شتهدف بغارتني م��زارع املواطنني مابني مديريتي 

�جلر�حي و زبيد .
يذكثثر �أن �لطثثري�ن �ملعثثادي �شثثن �أربثثع غثثار�ت على 
املجمع احلكومي يف مديرية حوث وغارتني على مديرية 
ثثثال و خم�ثثس غثثار�ت علثثى جبل �ملرحثثة جثثو�ر م�شنع 
ا�شمن��ت عم��ران و غارتني على مبن��ى املحكمة واملجمع 

�حلكومي مبديرية حرف �شفيان يف حمافظة عمر�ن.
كما �أن طري�ن �لعدو�ن �شن ثالث غار�ت على مديرية 
�ش��رواح مبحافظة ماأرب وغارتني �شمال �شرق وجنوب 
مع�شكثثر خالد مبديرية مثثوزع يف تعز و�شبع غار�ت على 

مديريتي حر�س وميدي مبحافظة حجة.
و�شثثن طثثري�ن �لعثثدو�ن 33 غثثارة علثثى قريتثثي قمر 
وحام�شثثة ومناطق متفرقة مثثن و�دي جارة يف جيز�ن، 

وغارتني على الربوعة يف ع�شري.

ًً

ًً
ً



                  

ي�شطر �أبطال جبهة تعثثز مالحم بطولية تاريخية 
يف �أروع �شثثور �لثبثثات و�ل�شمثثود �أمثثام �آلثثة �لعدو 
�ملتطورة و�لتي كان يعثثول عليها يف حتقيق �لن�شر 

�أي  معركة يدخلها لكن معارك يف 
�ل�شاحل �ليمني و�أمام 
�هلل  رجثثال  ب�شالثثة 
�أبطثثال  وجنثثوده 
ليمثثن  �
مثثن 

بو��شثثل �جلي�ثثس و�للجثثان �ل�شعبيثثة حتولثثت تلثثك 
�لآليثثات �إلثثى رمثثاد حتثثت لهيثثب )ولعثثات( 

حيثثث  �لرجثثال  و�إر�دة  �لأبطثثال 
متكثثن �أبطالنثثا خثثالل �لأيام 

تدمثثري  مثثن  �ملا�شيثثة 
و�عطثثاب  و�حثثر�ق 

�أكر مثثن 31  �آلية 
بينهن  ومدرعثثة 
حمملة  �شاحنة 
�شلحثثة  لأ با
حيثثث �أبدعت 
ة  حثثد و
�شثثة  لهند �
لهثثا  جا بر

ء  كيثثا ذ لأ �
ييثثد  بتاأ و

مثثن  لهثثم  �هلل 
كمائثثن  تنفيثثذ 

ح�شثثدت  نوعيثثة 
�آليثثات  مثثن  �لع�شثثر�ت 

وكذلثثك  ومدرعاتثثه  �لعثثدو 
خثثال �لعمليثثات �لبطوليثثة �لتثثي نفذهثثا 

�أبطالنثثا وكذلثثك خثثالل �لت�شثثدي لزحوفثثات 

�لعثثدو �لفا�شلثثة حيثثث تركزت حيث حتولثثت �شمال 
يختثثل و�لهاملثثي ومثثوزع �إلى مقثثربة لآليات 
�لعثثدو�ن حيثثث  قثثوى  ومرتزقثثة 
ثثر �أبطالنثثا 15 مدرعة يف  دمرّ
و8 �آليثثات و6 �أطقثثم 2 
�شاحنثثات حممثثالت 
يختل  يف  ذخثثرية 
مبوزع  �لهاملي 
متكن  وكذلثثك 
مثثن  �أبطالنثثا 
زحفني  ك�شر 
يختثثل  علثثى 
ملثثي  لها � و
و�أ�شثثر عثثددً� 
املنافقني  م��ن 
لثثك  كذ و
ملحاولة  �لت�شدي 
ت�شلل على مو�قعهم 
ك..  حمثثري  جبهثثة  يف 
مثثا نفثثذ �أبطالنثثا 3 عمليثثات 
هجومي��ة عل��ى مواق��ع املنافق��ني 
�شمال يختل و�شمثثال مع�شكر خالد يف موزع.. 
كم��ا اأ�شتهدف �شاح املدفعية مواقع املنافقني يف تبة 

خالل أسبوع: 4 ضربات بالستية و50 آلية ومدرعة مت تدميرها وتنفيذ 14 عملية هجومية وقنص 30 جنديًا سعوديًا ومرتزق والتصدي ل� 11 زحف 

8524 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
م���������������������دف���������������������ع���������������������ي

م�������������������������ل�������������������������خ�������������������������ص
ل�����������ل�����������ع�����������م�����������ل�����������ي�����������ات 
ال�����������ع�����������س�����������ك�����������ري�����������ة
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بعد �ل�شربثثة �لبال�شتية علثثى مركز �لقيادة 
�لقثثوة  نفثثذت  جيثثز�ن  جنثثوب  و�ل�شيطثثرة 
ب�شثثاروخ  ثانيثثة  �شربثثة  �ل�شاورخيثثة 
)�شمثثود( مع�شكثثر م�شحية كتيثثل بجيز�ن 
كما �شنثثت �لقثثوة �ل�شاروخيثثة �شربات 
�لكاتيو�شثثا  ب�شو�ريثثخ  �شاروخيثثة 
طال��ت جتمع��ات اجلن��ود ال�شعوديني 
يف قثثامي زبيثثد وجنثثوب قريثثة �خلثثل 
و�لكر�ثثس خثثالل ك�شر �لزحثثف. كما 
��شتهدفثثت �ل�شاروخيثثة جتمعات 
موقثثع  يف  �ل�شعثثودي  للجي�ثثس 
موجثثه  ب�شثثاروخ  بوجثثان 
بتوفيثثق  ث  �ل�شربثثة  وكانثثت 
دكثثت  فيمثثا  م�شثثددة..  ث  �هلل 
مدفعيثثة �جلي�ثثس و�للجان 
�ل�شعبية عددً� من �ملو�قع 
�جلي�ثثس  وجتمعثثات 
�ل�شعثثودي ومرتزقتثثه 
ورقابثثة  �لرم�شثثة  يف 
جبل قي�ثثس ومنطقة 
�حلثثثرية  �ملثثروة 

و�جلمارك و�لتبثثة �حلمر�ء جنوب �خلوبة ويف 
جبثثل قي�س وموقعي �لبيثثت �لأبي�س و�لعبادية 
وموقثثع �لكر�ثثس ورقابثثة �لقثثرن وقريثثة �خلثثل 
وقري��ة ق��وى و�شق��وط قتل��ى وجرح��ى وفرار 

جماعي جلنود ومرتزقة �آل �شعود.
كما متك��ن اأبطالنا من ك�ش��ر زحفني وا�شعني 
�لزحف �لأول كان على �جلمارك بالطو�ل تز�من 
مثثع �لزحثثف م�شاندة من قبل �لطثثري�ن �حلربي 
و�لبات�شثثي ، تز�من مع �لزحثثف ق�شف مدفعي 

مكث��ف عل��ى جتمع��ات للجن��ود ال�شعودي��ني 
واملنافقني يف منفذ الطوال و�شقوط عدد من 

�لقتلثثى و�جلرحى يف �شفوفهم فيما كان 
�لزحثثف �لثاين على قرية �خلل ��شتمر 

من �ل�شباح حتثثى �ملغرب ، تر�فق 
مثثع �لزحثثف �أكثثر مثثن 30 غارة 

مبروحيثثات  مكثثثف  ومت�شيثثط 
مكثثثف  وحتليثثق  �لأبات�شثثي 

لطري�ن �ل�شتطالع
رجثثال  متكثثن  فيمثثا 
 5 قن�ثثس  مثثن  �لقنا�شثثة 
يف  �شعودي��ني  جن��ود 

�لكر�س وجحفان و3 منافقني يف الرم�شة.
كمثثا متكثثن �أبطالنثثا مثثن تدمثثري طقثثم 

بعبثثوة  فيثثه  مبثثن  ع�شكثثري 
نا�شفة يف قرية قوى

جبهة جزيان:

جبهة تعز: 

جبهة عسري:

�شعوديــة  مواقــع   4 علــى  وا�شعــة  هجوميــة  عمليــات 
وتدمــري طقم ع�شكري ومعدلــني وقن�ص 4 جنــود ومرتزقة �شعوديني 

اأ�صبوع بال�صتي ميني اأيقظ العامل من �صبات األف يوم من ال�صمت 
واملتاجرة بدماء اليمنيني، و�رصبة الريا�ض كانت كما اعرتف العدو بها �صادمة 

حل�د اأن وا�ص�نطن مل تعد مبقدوره�ا اأن تخفي هزميته�ا املعنوية والنف�ص�ية الكبرية 
فخرج بيان وزارة خارجيتها ليعلن ا�صتحالة احلل الع�صكري.

الي�وم م�ا بع�د الألف ي�وم من الع�دوان ي�ص�عر الع�دو بعمق امل�اأزق و�ص�يق اخلندق 
و�ص�ابة اجلي��ض واللج�ان وق�ص�اوة ال�ص�فعات اليمانية وات�ص�اع خ�رق الهزمية على 

الراقع الأمريكي وال�ص�هيوين فلم يعد هناك من و�ص�يلة ول حيلة مل ي�صتخدمها العدو 
�صوى اأن يتجرع كاأ�ض الهزمية �صاغرًا ذليًا هزمية �صتكون هي الأكرث دويًا و�صعقًا كون 

العامل مل يتوقعها لأنه راهن على قوة اأمريكا وخزائن �صيوخ النفط يف الوقت الذي راهن فيه 
اليمنيني على قوة اهلل وخزائن ملك ال�صماوات والأر�ض.

اأ�ص�بوعًا ملحميًا بال�صتيًا �ص�جله اأبطالنا من بوا�صل اجلي�ض واللجان ال�ص�عبية �صيكتبه التاريخ 
اليمني نورًا و�صياءًا وفخرًا واعتزازًا فمن �رصبة الريا�ض القاتلة اإلى �رصبات بال�صتية اأخرى يف 

جيزان واجلوف ونهم واأما ملحمة ال�ص�احل فقد كانت يختل والهاملي م�ص�هر لآليات ومدرعات 
العدو ومرتزقته وعمليات اأبطالنا الهجومية مل تتوقف... 

اليوم نكتب بلغة امليدان وباإجنازات اجلي�ض واللجان ب�صائر ن�رصنا وبدماء �صهدائنا مدادًا نكتب به بيان 
الن��رص الق�ادم فنحن يف زم�ن اجلي�ض واللجان وقل�ب املوازين وتغيري املع�ادلت فقد اأثبت اأبط�ال اليمن اأن 

الن�رص لي�ض بكرثة العدد وبقوة وتطور ال�ص�اح بل هو بحنكة وحكمة القيادة وبولء اجلنود واإخا�ص�هم 
وباعتماد اجلميع على اهلل وولئهم له ولر�صوله.

�شاروخ �شمود يدك مع�شكر م�شحـية كتـــيل 
والت�شدي لزحفني وقن�ص 8 جنود �شعوديني ومنافقني

)قاهر 2M( البال�ستي يدك مع�سكر اللبنات 
واأبطالنا ينفذون 3 عمليات هجومية ويدمرون 4 اآليات

جبهة الجوف:

وجهت الق���وة ال�صاروخي���ة �رضبة بال�صتي���ة قا�صية ب�صاروخ 
)قاه���ر 2M( على مع�صك���ر لبنات التاب���ع للمنافقني يف حمافظة 
اجل���وف ويتمي���ز �ص���اروخ )قاه���ر 2M( بدقت���ه العالي���ة وقوت���ه 
التدمريية الكبرية وقد اأكدت القوة ال�صاروخية اأن ال�صاروخ اأ�صاب 
هدف���ه بدقة خملف���ًا خ�صائر ب�رضي���ة ومادية كربى يف �ص���وف املرتزقة 

املنافقني.
كم���ا نفذ اأبطالنا هجوما مباغت���ا على مواقع ع�صكرية ب�صفر احلنايا يف 
مديري���ة املتون يوقع قتل���ى وجرحى يف �صفوف املنافق���ني �صبقه ق�صف 

مدفع���ي و�صيارات الإ�صع���اف هرعت اإلى املواق���ع امل�صتهدفة، كما نفذ 
اأبطالن���ا عملي���ة ع�صكرية نوعية ثاني���ة على مواقع منافق���ي العدوان 

يف نوب���ة �ساب���ر وبي���ت ال�سيد مبنطق���ة وادي �س���واق و�سقوط قتلى 
وجرح���ى م���ن املنافقني تاله���ا عملي���ة هجومية ثالثة عل���ى مواقع 
املنافق���ني ويف بتبة القنا�ص���ني و�صائلة �صقر ب�صفر بال�صاقية يف 

مديرية الغيل.
وق���د متكن اأبطال اجلي�ش واللج���ان من اإحباط حماولة 
ت�سل���ل للمرتزقة باجت���اه وادي �س���واق مبديرية الغيل 
و�سق���وط قتلى يف �سفوفهم وكذل���ك حماولة ت�سلل 
الع���دوان يف وادي ملح���ان بجبه���ة  ملرتزق���ة 

امل�صلوب.
الهند�سة  وح���دة  ومتكن���ت 

 4 تدم���ري  م���ن 

تدميـر 31 اآليــة يف يختــل والهــاملي 
وتنفيــذ 3 عمليــات هجوميــة والت�شــدي لـــــ 3 زحوفــات

جبهة مأرب :
اجلي�ص واللجان ال�شعبية 

ينفذون عملية ا�شتهدفت 
مواقع املرتزقة يف تبة 

املطار يف مديرية �شرواح

جبهة 
ميدي

ط���وال اأي���ام الأ�ضب���وع املا�ضي 
واللج���ان  اجلي����ش  مدفعي���ة  دك���ت 

وحت�ضين���ات  جتمع���ات  ال�ضعبي���ة 
مي���دي  �ضح���راء  �ضم���ال  املنافق���ن 

و�سق���وط قتل���ى وجرح���ى من 
املرتزقة.

زرعان 
بالعمري 

يف  و
ب  ل�شبثثا �

�شبكثثة  وخلثثف 
وجنثثوب  ذبثثاب 

�لعمثثري  مد�ر�ثثس 
وجتمعات للمنافقني �شمال 

يختل وم�شرع وجرح �أكر من 
30 منافق

فيمثثا متكن �أبطثثال وحثثدة �لقنا�شة من 
قن�س 10 من املنافقني �شمال يختل مبديرية املخا



                  

قتلى وجرحى من �ملرتزقة 
بعمليثثة هجومية نفذها �أبطال 
�ل�شعبيثثة  و�للجثثان  �جلي�ثثس 
وموقثثع  �لقيثثادة  تبثثة  علثثى 
�ل�شبكثثة وتبثثة �خل�شبثثاء قبالة 
منفذ �خل�شثثر�ء، �لعملية �شبقها 
ق�شثثف مدفعثثي مكثثثف كمثثا نفثثذ 
�أبطالنا عملية هجومية ثانية على 
مو�قع �لطلعثثة م�شنودة باملدفعية 
وم�شثثرع وجرح �أعثثد�د من مرتزقة 
�جلي�س �ل�شعودي. فيما �شنت �لقوة 
�ل�شاروخيثثة ق�شفثثاً �شاروخياً على 
على جتمعات اجلن��ود ال�شعوديني يف 
منطقة �لزور يف �إحثثدى �لتباب مبوقع 
�ل�شرفثثة بالتز�من مثثع �لق�شف �ملدفعي 
�ل�شاروخيثثة  �لقثثوة  �أ�شتهدفثثت  كمثثا 
و�ملدفعيثثة جتمعثثات مرتزقثثة �جلي�ثثس 
�ل�شعثثودي يف رقابة �شلثثة و�لتبة �لرملية 

وموقع عبا�شة ومنفذ �خل�شر�ء.
كمثثا دكثثت مدفعيثثة �جلي�ثثس و�للجثثان 

جتمعثثات  �ل�شعبيثثة 
للجن��ود ال�شعودي��ني 

يف  ومرتزقتهثثم 
موقع �ل�شدي�س 

�إحثثدى  ويف 
ب  لتبثثا �
موقثثع  يف 
فثثة  ل�شر �
مو�قثثع  ويف 

ق  و ملخثثر �
قثثة  نهو و

يف  و  و�ل�شبكثثة 
وتبثثة  �لغر�ميثثل 

منفثثذ  قبالثثة  �لقيثثادة 
�خل�شر

و��شثثع  لزحثثف  �أبطالنثثا  ت�شثثدى  فيمثثا 

قبالثثة منفثثذ �خل�شثثر�ء ��شتمثثر 9 �شاعات 
بتغطية مكثفة بالطثثري�ن �حلربي باأنو�عه 
ومتكن �أبطالنثثا من تدمري 3 �آليات 
بينها طقم حممثثل باملرتزقة 
بعبثثو�ت نا�شفثثة خثثالل 

�لزحف.
�أبطالنثثا  ومتكثثن 
تدمثثري  مثثن 
حممل��ني  طقم��ني 
مبرتزقثثة �جلي�س 
ي  د ل�شعثثو �
بعبثثو�ت نا�شفة يف 
الطريق بني موقعي 
و�شلثثة  �لطلعثثة 

وم�شرع طاقمهما
كمثثا متكثثن �أبطثثال وحدة 
�لقنا�شثثة مثثن قن�ثثس 5 مرتزقة يف 

تبة �خل�شبة قبالة منفذ �خل�شر�ء.

نفثثذ جماهدو �جلي�ثثس و�للجان �ل�شعبية �إغثثارة على ثالثة مو�قثثع �شعودية يف جمازة 
و�شق��وط عدد م��ن القتلى واجلرحى يف �شف��وف اجلي�ش ال�شع��ودي واعطاب اآلية 
ع�شكرية  كما نفذ �أبطالنا عملية ع�شكرية نوعية على مو�قع مرتزقة �جلي�س 
ال�شعودي يف رقاب��ة �شهوة و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوف مرتزقة 
�جلي�ثثس �ل�شعودي و�إعطاب طقم خثثالل �لعملية �لع�شكرية على 

مو�قعهم يف رقابة �شهوة
كمثثا متكنو� ث بف�شثثل �هلل ث من �إعطاب طقم �شعودي يف 

�لربوعة بق�شف مدفعي.
فيما دكت مدفعيثثة �جلي�س و�للجان �ل�شعبية 
�ل�شعثثودي  �جلي�ثثس  وجتمعثثات  مو�قثثع 
ومرتزقتثثه يف جبثثل �شبحطثثل ومنفذ علب 
وتبة �خلثثز�ن ويف مع�شكر �حلاجر كما 
مت اعطاب معدلني عيار 55 و 14.5  
با�شتهثثد�ف مدفعثثي علثثى موقثثع 

�شهوة
كمثثا متكثثن �أبطثثال وحثثدة 
�لقنا�شة من قن�س 2 جنود 
مرتزقثثة  و2  �شعودي��ني 

قبالة منفذ علب.

اآلي���ات بكمائن نوعية يف مع�ضك���ر ال�ضالن و�ضربين وانقالب 
اأخرى يف العقبة بخب ال�ض���عف. كما ذكرت م�ض���ادر ع�ض���كرية اأن 

لغم���ا اأر�ضيا انفجر بدوري���ة راجلة من منافقي الع���دوان يف ال�ضالن 
مبديرية الغيل.

وكان���ت الق���وة ال�ضاروخي���ة ق���د دك���ت جتمع���ات ومراب����ش مدفعي���ة 
املنافقن يف احلزم بعدد من �ضواريخ الكاتيو�ضا.

فيما متكنت وحدة القنا�ضة من قن�ش منافق يف امل�ضلوب

خالل أسبوع: 4 ضربات بالستية و50 آلية ومدرعة مت تدميرها وتنفيذ 14 عملية هجومية وقنص 30 جنديًا سعوديًا ومرتزق والتصدي ل� 11 زحف 

2430501411 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
ص����������������������������اروخ����������������������������ي

ج��������������ن��������������دي��������������ًا 
س�����������ع�����������ودي�����������ًا 
وم����������رت����������زق����������ًا 
ق���ن���ص���ه���م مت 

آلية مت 
تدميرها

ع������������م������������ل������������ي������������ة 
ه���������ج���������وم���������ي���������ة

زح�����وف�����ات مت 
9التصدي لها بشائر

النصر

األحـــد
2017/12/24م املوافق 6 ربيع ثاني 1439هـ العدد )244(

جبهة عسري:

�شعوديــة  مواقــع   4 علــى  وا�شعــة  هجوميــة  عمليــات 
وتدمــري طقم ع�شكري ومعدلــني وقن�ص 4 جنــود ومرتزقة �شعوديني 

جبهة نجران: 

عمليات هجومية على تبة القيادة وال�شبكة واخل�شباء
وموقــع الطلعــة والت�شــدي لزحف وا�شــع 
مرتزقــة  5 وقن�ــص  اآليــات   5 وتدمــري 

كمثثا 
�لقثثوة  �أطلقثثت 
خيثثة  و ر ل�شا �
زلثثز�ل  �شثثاروخ 
علثثى  �لبال�شتثثي   3
املنافق��ني  جتمع��ات 
��شفثثل فر�شثثة نهثثم وكذلثثك 
�شاروخني الأول نوع  زلزال 1 
على جتمعثثات منافقي �لعدو�ن يف 

فر�شثثة نهم و�لثاين زلز�ل2 على �جتماع لقادة 
منافقي �لعدو�ن يف منطقة �شافر بفر�شة نهم

كمثثا �شثثن �أبطالنثثا عمليثثات هجوميثثة علثثى 
مواق��ع املنافقني يف جبل فاط��م و�شرق �شلب 
والتب��اب ال�ش��ود ويف قري��ة احل��ول �شق��وط 
�لع�شثثر�ت من �لقتلثثى و�جلرحثثى يف �شفوف 
املنافقني بينهم القيادي املنافق العميد املدعو 
/ عبثثده �أحمثثد �ل�شيادي �أركان حثثرب �للو�ء 

314 وعددً� من �ملرتزقة.

كما لقي الع�شرات من املنافقني 
ت�شل��ل  حماولت��ني  يف  م�شرعه��م 

فا�شلت��ني عل��ى مواق��ع املجاهدين 
يف �شبوعثثة بجبهثثة يثثام ويف قريثثة 

�حلول.
متكثثن �بطثثال �جلي�ثثس و�للجان من 

ك�شر زح��ف للمنافق��ني عل��ى ال�شلطا يف 
جبه��ة نه��م و�شق��وط قتل��ى وجرح��ى يف 

�شفوفهثثم وكذلثثك متكنثثو� من ك�شثثر زحف 

فا�شل للمنافقني باجت��اه ال�شلطاء والقنا�شني 
قتل��ى  واحل��ول وتدم��ري مدرع��ة و�شق��وط 
اأثن��اء  املنافق��ني  �شف��وف  يف  وجرح��ى 

�لزحف �لفا�شل يف نهم 
كمثثا متكثثن �أبطالنثثا مثثن تدمثثري 
مدرعة و�آلية و�عطاب 3 �أخريات 
قريثثة  يف  �لعثثدو�ن  ملرتزقثثة 

�حلول

)قاهر 2M( البال�ستي يدك مع�سكر اللبنات 
واأبطالنا ينفذون 3 عمليات هجومية ويدمرون 4 اآليات

جبهة الجوف:

جبهة نهم : 

�شربة �شاروخية بال�شتية مزلزلة على جتمعات املنافقني 
اأ�شفل فر�شة نهم ومقتل قيادي بارز وتدمري 5 اآليات والت�شدي لـ4 زحوفات فا�شلة

ال�ضعبي���ة  واللج���ان  :مدفعي���ة اجلي����ش   
ت�ضته���دف جتمع���ات منافق���ي الع���دوان 
بالق���رب م���ن يعي�ش وتبة نقط���ة الزيلة 
بع���دد من قذائ���ف املدفعي���ة.. كما نفذ 
اأبطالن���ا عمليت���ن ع�ضكريت���ن الأول���ى 

عل���ى مواق���ع املنافق���ن يف قري���ة يعي����ش 
والثاني���ة عل���ى مواق���ع املنافق���ن يف  مري�ش 

و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوف املنافقني 

جبهة الضالع:  جبهة لحج: 
جتمع���ات  عل���ى  و�ضاروخ���ي  مدفع���ي  ا�ضته���داف 
املنافق���ن �رشق كهب���وب ويف جبهة ط���ور الباحة 

يف  للمنافق���ن  ع�ضكري���ة  اآلي���ة  واعط���اب 
احل�ضوميي���ة بكر�ش ويف تبة 
اخل���زان بط���ور الباحة كما 
احب���اط  من  اأبطالن���ا  متك���ن 
للمنافق���ن  ت�ضل���ل  حماول���ه 

يف ط���ور الباحة و�سق���وط قتلى 
وجرحى يف �ضفوفهم

جبهة 
ميدي

ط���وال اأي���ام الأ�ضب���وع املا�ضي 
واللج���ان  اجلي����ش  مدفعي���ة  دك���ت 

وحت�ضين���ات  جتمع���ات  ال�ضعبي���ة 
مي���دي  �ضح���راء  �ضم���ال  املنافق���ن 

و�سق���وط قتل���ى وجرح���ى من 
املرتزقة.
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ات�����س�����������������������ع�����ت خ��������ي��������ارات�����������������ن��������ا  و  ت������ط������������������������������������������������ورت  ال����������ص����������اروخ����������ي����������ة  ق��������درات��������ن��������������������������ا 
ـــــــــــادلـــــــــــة جــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــدة بـــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــورة ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ بـــــــــــــــعـــــــــــــــد ألــــــــــــــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــدوان مـــــــــــعــــــــــــ

حرمتهــــــا  لهــــــا  اللــــــه  بيــــــوت  املســــــاجد   >
ُدمــــــر  منهــــــا  وكثيــــــر  وتســــــتباح  تســــــتهدف 

وقضى فيها مصلون

حتــــــت  تســــــتهدف  الســــــكنية  األحيــــــاء   >
نيــــــران القصــــــف اجلــــــوي بالســــــاح األمريكي 

والبريطاني

< املدارس والطرق واجلســــــور والبضائع 
واآلثار كانت معرضة لإلستهداف

< كل مــــــا هــــــو مرتبــــــط باليمن وشــــــعبه لم 
يوفره العدوان واستهدفوه

< أســــــفرت هذه املظالم عــــــن مآٍس كبيرة 
وعبــــــرت عــــــن مــــــدى احلقــــــد لقــــــوى العدوان 
وكشفت عن ســــــعيهم الدؤوب لكسر إرادة 

الشعب اليمني

اليمنــــــي  الشــــــعب  إرادة  كســــــر  أرادوا   >
ضعيــــــف  شــــــعب  مجــــــرد  إلــــــى  وحتويلنــــــا 

ومستسلم

< فتــــــرة األلــــــف يــــــوم شــــــهدت إعتراف 
العالم باإلنتهــــــاكات التي حصلت 

خال هذه الفترة

مــــــن  كثيــــــر    >
الدوليــــــة  املنظمــــــات 
جتــــــاه  تواطــــــأت  التــــــي 
الكثيــــــر مــــــن اجلرائم 

مــــــن  حتركــــــت 
ثــــــم  الصمــــــت 
لهــــــا  ُدفعــــــت 

فســــــكتت  األمــــــوال 
فداحــــــة  أن  إال 

اجلرائم أجبرت العالم 
اإلعتــــــراف  علــــــى 

بها

مـــــــــوقـــــــــفـــــــــًا الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــب كــــــــــــــــانــــــــــــــــوا األكــــــــــــــــثــــــــــــــــر صــــــــــــــــبــــــــــــــــرًا واألعـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــودًا واألقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  أبــــــــــــــــنــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــــذا  مــــــــــــــــن  الـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــرة  الــــــــــطــــــــــبــــــــــقــــــــــة    >
لــــلــــغــــزاة الــــــقــــــتــــــال والــــــثــــــغــــــور والــــــتــــــصــــــدي  إلـــــــــى جـــــبـــــهـــــات  بـــــكـــــل ثــــــبــــــات  لــــــلــــــرجــــــال األبــــــــطــــــــال واألوفــــــــــيــــــــــاء وذوي احلـــــمـــــيـــــة اإلميــــــانــــــيــــــة  الــــعــــظــــيــــم  الــــــتــــــحــــــرك   >

< نــــــحــــــن فـــــــــي مــــــــوقــــــــف مــــــــقــــــــدس وإميـــــــــــانـــــــــــي وعــــــظــــــيــــــم نـــــفـــــتـــــخـــــر بـــــــــه فـــــــــي الـــــــدنـــــــيـــــــا ونـــــــــرفـــــــــع بـــــــــه رؤوســـــــــــنـــــــــــا شــــــامــــــخــــــة فـــــــــي مـــــحـــــضـــــر الــــــــلــــــــه يــــــــــــوم الـــــقـــــيـــــامـــــة
املــــــســــــؤولــــــيــــــة مـــــــــواقـــــــــع  مـــــــــن  مــــــــوقــــــــع  أي  فـــــــــي  ميــــــنــــــي  أي  يـــــخـــــالـــــفـــــهـــــم  وال  ويــــــــــــقــــــــــــرروا  يـــــــــــأمـــــــــــروا  أن  أردوا  الــــــــــــعــــــــــــدوان  قــــــــــــوى  اســــــتــــــكــــــبــــــار  مــــــــوقــــــــع  <مــــــــــــن 
األبـــــــــــــــــــــــرار الــــــــــــشــــــــــــهــــــــــــداء  مــــــــــــــن  املـــــــــــؤلـــــــــــفـــــــــــة  اآلالف  دمـــــــــــــــــــــــاء  الـــــــــيـــــــــمـــــــــن  بـــــــــــــــــــــــأرض  جــــــــــــــــذورهــــــــــــــــا  وعـــــــــمـــــــــقـــــــــت  بــــــــــــالــــــــــــدمــــــــــــاء  مـــــــــعـــــــــمـــــــــدة  الـــــــــيـــــــــمـــــــــن  <حــــــــــــــريــــــــــــــة 

هـــــــــــــــــــــــادي مــــــــــــــــنــــــــــــــــصــــــــــــــــور  ربـــــــــــــــــــــــــــــــه  عــــــــــــــــبــــــــــــــــد  وجـــــــــــــــــــــــــــــــه  إلـــــــــــــــــــــــــــــــى  وجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــت  بـــــــــــــــــــــــــــاأليـــــــــــــــــــــــــــدي  صــــــــــــــــفــــــــــــــــعــــــــــــــــات  عـــــــــــــــــــــــن  مــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــومــــــــــــــــات  تـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا   >  

الــــــــــلــــــــــه وبـــــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــوى  مــــــــــــــــتــــــــــــــــاح  هــــــــــــــــــــو  مــــــــــــــــــــا  كــــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــــن  واالســــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــادة  بــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاونــــــــــــنــــــــــــا  قــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــًا  واقـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــًا  نـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــي  أن  ميـــــــــــــكـــــــــــــن   •

�أعوذ باهلل من �ل�شيطان �لرجيم
ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم

احلم��د هلل رب العاملني، واأ�شه��د األ اإله اإل اهلل امللك 
احل��ق املب��ني، واأ�شهد اأن حممد عب��ده ور�شوله خامت 
النبيني، اللهم �شل على حممد وعلى اآل حممد، وبارك 
على حممد وعلثثى �آل حممد، كما �شليت وباركت على 
�إبر�هيثثم وعلثثى �آل �إبر�هيم �إنك حميثثد جميد، و�ر�س 
الله��م بر�شاك عن اأ�شحابه الأخي��ار املنتجبني، وعن 

�شائر عبادك ال�شاحلني.
�أيهثثا �لإخثثوة و�لأخثثو�ت، �شعبنثثا �ليمثثن �مل�شلثثم 
�لعزيز، �أمتنثثا �لإ�شالمية، �ل�شثثالم عليكم ورحمة �هلل 

وبركاته.

العدوان الظالم الغاشم هدف إلى 
احتالل بلدنا واستعباد شعبنا، ومارس 

أبشع اجلرائم، وانتهك كل 
احلرمات

�ألف يثثوم منثثذ بد�ية 
�لأمريكثثي  �لعثثدو�ن 
�لظثثامل  �ل�شعثثودي 
�لهثثادف  �لغا�شثثم، 
�حتثثالل  �إلثثى 
و��شتعبثثاد  بلدنثثا 
�شعبنا، و�ملمار�س 
لأب�شع �جلر�ئم، 
لثثكل  و�ملنتهثثك 
 ، ت مثثا حلر �
�لثثذي  �لعثثدو�ن 
�أهد�فثثه  يف  هثثو 
مربر،  وغثثري  باطثثال 
ول ميتلثثك �حلق فيما 
فعل ول فيما �أر�د، 
و�لعثثدو�ن 

ال��ذي هو يف ممار�شاته انته��ك كل القوانني والأعراف 
و�ل�شر�ئثثع ومل يلتثثزم بثثاأي �شو�بثثط ل �إن�شانيثثة ول 
�شرعيثثة ول �أخالقية ول باأي �عتبثثار من �لعتبار�ت 
�أبثثد�، �لعثثدو�ن �لذي هو علثثى مدى �ألف يثثوم، ومنذ 
يومثثه �لأول �شعى بكل ما ي�شتطيثثع �إلى �شحق �شعب 
م�شلثثم عزيز حر و�حتالل بلد م�شتقل، و�شعى �إلى قهر 
�أمثثة م�شت�شعفثثة، �لعدو�ن �لثثذي على ر�أ�شثثه �أمريكا 
ومثثن خلفه �إ�شر�ئيثثل وتولى كربه �لنظثثام �ل�شعودي 
جثثار �ل�شوء �لظثثامل، و�لعميثثل و�خلائثثن لأمته، هذ� 
�لعدو�ن بر�أ�شه �ملتمثثثل بالطاغوت و�ل�شيطان �لأكرب 
�أمريثثكا �لثثذي هثثو �ملظلثثة �حلقيقيثثة لهذ� �لعثثدو�ن، 
و�لعقثثل �ملدبر يف هذ� �لعثثدو�ن، و�ملدير �حلقيقي من 
خلثثف �ل�شتثثار لهثثذ� �لعثثدو�ن، و�أدو�ته �لقثثذرة على 
ر�أ�شهثثا �لنظثثام �ل�شعثثودي ومعثثه �لنظثثام �لإمار�تي 
ومثثن تعاون معهمثثا ومن ��شتاأجثثر�ه لي�شرتك معهما، 
ومن ��شرت�ه �لنظام �ل�شعودي باملال ليكون �شريكا يف 
هذ� �لإثثثم، ويف هذ� �جلرم �لفظيثثع و�ل�شنيع، عدو�ن 
بهثثذه �لعقلية، بهذه �لإد�رة من جهة �أطر�ف ل متتلك 
�أي مثثن �لقيم ول تلتزم بثثاأي من �لأخالق، وهي �ليوم 
�لتثثي متثل قوى �ل�شر و�ل�شتكبثثار و�لطغيان وتلعب 
�لدور �لتخريبي و�ل�شلبي يف كل �لعامل ويف �ملقدمة يف 

منطقتنا �لعربية وعاملنا �لإ�شالمي.

األحياء السكنية واملدارس والطرق 
واجلسور والبضائع واآلثار كانت 

معرضة لالستهداف
حينما قامو� بهثثذ� �لعدو�ن، وعندمثثا مار�شو� هذ� 
�لطغيان بحثثق �شعبنا �مل�شلم �لعزيثثز �ملظلوم بكل ما 
تعنيه �لكلمة، وباأهد�فهم �مل�شوؤومة، �أهد�ف �لحتالل 
و�ل�شتعبثثاد  و�لهيمنثثة  و�ل�شتحثثو�ذ  و�ل�شيطثثرة 
و�لقهر، مار�شو� كل �جلر�ئم وفعلو� كل �شيء يف �شبيل 
حتقيثثق �أهد�فهم، مل ياألو� جهثثد� ومل يرتكو� و�شيلة، 
ومل يتحا�شثثو� من فعثثل �أي �شيء بغيثثة �لو�شول �إلى 
هدفهم �مل�شثثوؤوم و�ل�شثثيء، فكانت �جلر�ئثثم �لب�شعة 
جثثد�، جر�ئم �لقتثثل �جلماعي و�ل�شتهثثد�ف �ل�شامل، 
و�ل�شتباحة لثثكل �شيء يف بلدنا 
هثثي �ل�شمثثة �لبثثارزة لهثثذ� 
�لعثثدو�ن و�لو��شحثثة يف 
طبيعة تلك �ملمار�شات 
و�لإجر�مية  �لظاملة 
 ، نيثثة � و لعد � و
يف  �شثثيء  كل 
منذ  �لبلثثد  هذ� 
�أول يثثوم و�إلى 
كان  �ليثثوم 
م�شتباحثثا، ومل 
مثثن  �أي  يبثثق 
يثثن  و لعنا �
لتثثي  �
�أو  تقثثال 
حتكى 
و  �أ

يعثثرتف بهثثا حلمايثثة �أي �شثثيء ي�شتحثثق �حلمايثثة 
لعتبثثار �إن�شثثاين �أو �عتبار �أخالقثثي �أو �عتبار �شرعي 
�أو �عتبثثار قانوين، �أو �أي �عتبار، فاأ�شو�قنا ��شتبيحت 
و��شتهثثدف �لنا�ثثس �لأبرياء �ملت�شوقثثون �لعاديون يف 
�لأ�شثثو�ق، بغية �لقتثثل �جلماعي للنا�ثثس، بغية �لفتك 
باأكرب عدد ممكن من �أبناء هذ� �ل�شعب، �لأ�شو�ق �لتي 
يتو�جثثد فيها خمتلف �أبنثثاء �ل�شعب �ليمنثثي، وعادة 
ل تخت�ثثس بفئة دون فئثثة، و�لأ�شو�ق لي�ثثس لها �شمة 
�شيا�شيثثة ول �أي �عتبار�ت �أخثثرى مذهبية �أو �أي من 
�لعتبثثار�ت و�لت�شنيفات، ل، �شثثوق يف �شنعاء �أو يف 
عدن �أو يف �حلديدة �أو يف تعز �أو يف ماأرب، �أو يف �أي من 
�ملحافظات �ليمنية يجتمع فيه �ملت�شوقون من خمتلف 
�ملذ�هثثب، من خمتلف �ملذ�هب، مثثن خمتلف �لتيار�ت 
و�ملكونثثات، و�لفئات، ويتوفر فيثثه �لكبري و�ل�شغري، 
ويح�شثثر فيه �أي�شا من لي�ثثس له �أي موقف حتى جتاه 
مثثا يح�شل، فت�شتهدف، �مل�شاجد كذلك، �مل�شاجد وهي 
بيثثوت �هلل لهثثا حرمتها، ت�شتهثثدف وت�شتبثثاح، �لكثري 
من امل�شاجد دمرت، والكث��ري من امل�شلني ا�شت�شهدوا 
حتثثت طائلثثة �لق�شثثف، و�أي�شثثا �لأحيثثاء �ل�شكنيثثة 
و�لبيوت يف �لقرى كذلك، �إن يف �ملدن �أو يف �لقرى، �لكل 
ي�شتهدفثثون وقتثثل �لآلف حتت طائلة هثثذ� �لق�شف، 
نثثري�ن هثثذ� �لق�شثثف �جلثثوي، �لثثذي هثثو بال�شثثالح 
�لأمريكثثي وبالقنابثثل �لأمريكيثثة و�لربيطانية، كذلك 
كل �لأ�شياء �لأخرى، �ملد�ر�س، �مل�شت�شفيات، �لطرق، 
�جل�شثثور، كذلك �لب�شائثثع، وم�شتودعثثات �لب�شائع، 
ناأتثثي �إلى �لآثار، ناأتي �إلثثى كل �شيء يف هذ� �لبلد، كل 
�شيء يف هذ� �لبلد، كل �شيء كان معر�شا لال�شتهد�ف، 
كل ما له �شلة باليمثثن، بح�شارته، باإن�شانه، ب�شعبه، 
بحا�شره، مبا�شيه، مب�شتقبلثثه، مل يوفرو� �شيء �إلى 
��شتهدفثثوه، ومثثا فعلثثوه مثثن ظلثثم كبري، مثثن جر�ئم 
ب�شعثثة هدفثثت �إلثثى ك�شثثر �إر�دة هثثذ� �ل�شعثثب، و�إلى 
تدمري كل مقومات �حلياة، عربت هذه �جلر�ئم وهذه 
�ملمار�شثثات �لتثثي نتاجهثثا ��شت�شهاد ع�شثثر�ت �لآلف 
بينهم �آلف موؤلفة مثثن �لأطفال و�لن�شاء، ودمار هائل 
يف �لبنيثثة �لتحتية يف كل مقومات �حلياة، و��شتهد�ف 
لالأحيثثاء وحتثثى لالأمثثو�ت يف مقابرهم، �أ�شفثثرت هذه 
�ملظثثامل عثثن ماآ�شثثي كبرية وعثثربت عن مثثدى �حلقد 
و�لطغيان و�لإجثثر�م و�لإفال�س �لإن�شثثاين و�لأخالقي 
لقثثوى �لعثثدو�ن، وك�شفت عن �شعيهم �لثثدوؤوب لك�شر 
�إر�دة هثثذ� �ل�شعثثب، �أر�دو� بتلثثك �لوح�شيثثة، بتلثثك 
�جلر�ئثثم �لفظيعة، بتلثثك �ل�شتباحثثة �ل�شنيعة، بتلك 
�لأمثثور �لفظيعثثة و�ملمار�شات �لرهيبثثة �لتي ل نظري 
لهثثا يف �أي بلد مثثن بلد�ن �لعامل �لأخثثرى لرمبا �أر�دو� 
ك�شثثر �إر�دة هثثذ� �ل�شعب، وتركيع هثثذ� �ل�شعب حتى 
ي�شت�شلثثم، وحتثثى يخنثثع، وحتثثى يخ�شثثع، وحتثثى 
نتحثثول ك�شعثثب مينثثي �إلثثى جمثثرد �شعثثب م�شتعبثثد 
�شعيف م�شت�شلم يائ�ش عاجز، م�شتكني خانع ل ميتلك 
�إر�دة، هثثذه �لفرتة بثثكل ما �شهدت على مدى �ألف يوم 
من مظامل رهيبة جد�، ومن �نتهاكات وجتاوز�ت بات 
�لعثثامل يعرتف بهثثا، مبا يف ذلثثك �لأمم �ملتحثثدة �لتي 
بذلثثت كل جهثثد يف �شعيهثثا للتعتيم على هثثذه �جلر�ئم 
و�لتقليثثل منها و�شعثثت �إلى �لتو�طثثوؤ ب�شيء كبري مع 
قثثوى �لعثثدو�ن، لكنهثثا يف �لأخثثرية لفد�حثثة وفظاعة 
تلثثك �جلر�ئم وكرتهثثا جد� ��شطرت �إلثثى �أن تعرتف 

مب�شتثثوى، �أو بقدر من هذه �جلر�ئثثم ومب�شتوى منها 
ولثثو مل تعثثرف تعرتف جتثثاه هذه �جلر�ئثثم و�ملاآ�شي 
مب�شتو�هثثا �حلقيقي و�لفعلي، ولكنها يف �لأخري �أقرت 
و�عرتفثثت، كثري من �ملنظمثثات �لدولية �لتي كثري� ما 
تو�طاأت و��شرتى �لنظثثام �ل�شعودي موقفها باملال يف 
كثري مثثن �لأحيان وجتاه �لكثري من �جلر�ئم �لتي هي 
متجثثددة، بعد كل فرتة جرميثثة كبرية جد� ومزعجة 
تتحثثرج تلثثك �ملنظمات مثثن �ل�شمثثت جتاههثثا فتدفع 
لهثثا �لأمثثو�ل �لكثرية، ولكثثن مع كل ذلثثك فد�حة هذه 
�جلر�ئم، كثثرة هذه �جلر�ئثثم، فظاعة هثثذه �جلر�ئم 
�أجثثربت �جلميثثع يف هثثذ� �لعامل من منظمثثات و�شول 
�إلثثى �لأمم �ملتحثثدة �إلى �لعرت�ف بثثاأن هناك جر�ئم، 
ب��اأن الأطفال اليمني��ني يقتلون، ب��اأن احلرمات تنتهك 
يف �ليمثثن، �ليوم �أي�شا بد�أت بع�ثثس �لأ�شو�ت �حلرة 
تتعالى يف كثري من �لبلد�ن و�ل�شعوب، وهي تعرب عن 
�متعا�شها و�أملها وت�شامنها مع �شعبنا �ليمني �مل�شلم 
�لعزيز، عرت هذه �جلر�ئم �لفظيعة و�لنتهاكات وهذ� 
�لعدو�ن باأهد�فه �مل�شوؤومة ومبمار�شاته �لإجر�مية، 
عثثرت �لكثري وف�شحت �لكثري وك�شفت �لكثري، وكانت 
�ختبار� حقيقيا وكبثثري� وفعليا للجميع يف �لعامل ويف 
�ملنطقثثة على م�شتثثوى �حلكومثثات و�لأنظمثثة وعلى 
م�شتثثوى �ل�شعوب، وعلثثى م�شتثثوى �لكيانات، وعلى 
م�شتثثوى �لنخب، من �شينطق باحلق �أمام هذ� �مل�شهد 
�ملريع و�لهائل و�ملاأ�شاوي، �لظلم و�لقتل و�ل�شطهاد 
�لإجر�ميثثة  و�ملمار�شثثات  و�لتجويثثع،  و�حل�شثثار 
�لفظيعة جد�، مثثن �شيتخذ �ملوقف �لذي تفر�شه عليه 
�إن�شانيتثثه �إن كان بقثثي لثثه �إن�شانيثثة، ويفر�شثثه عليه 
�نتمثثاوؤه �لدينثثي �إن كان ينتمثثي �إلثثى ديثثن �هلل و�إلثثى 
ر�شالثثة �لأنبيثثاء �شلثثو�ت �هلل و�شالمثثه عليهثثم، ومثثا 
يفر�شه �أي�شا �نتمثثاوؤه �لإ�شالمي، ما يفر�شه عليه �إن 
كان يف �ملنطقثثة �لعربية �نتماوؤه �لعربي، عرت �لكثري 
وك�شفت �لكثري من �أ�شحاب �لدعاء�ت و�لت�شنيفات، 
دميقر�طية وحقوق �لإن�شان، ومنظمات وكيانات، كل 
لها، كل منها له دعو�ه وله �شعاره وله عنو�نه، جتلت 
�حلقائق ب�شكل كبري، ويف نف�س �لوقت تك�شفت حقيقة 
�لنظثثام �ل�شعودي ومدى عمالته لأمريثثكا و�إ�شر�ئيل، 
و�أنه نظام ل ميتلك م�شروعا بالأ�شالة، بالأ�شالة لي�س 
لثثه م�شروع له له كنظثثام �شعودي، ما هثثو م�شروعه؟ 
لي�ثثس له �أي م�شثثروع �أبد�، و�لنظثثام �لإمار�تي كذلك، 
ل ميتلثثك �أي منهمثثا م�شروعثثا حقيقيا ل�شالثثح �لأمة، 
ل�شالح العرب، ل�شالح امل�شلمني، ل�شالح �شعوب هذه 
�ملنطقثثة، بل كالهمثثا يلعب دور� تخريبيثثا وكل منهما 
لي�ثثس �أكر من عميثثل و�أد�ة بيد �لأمريكثثي ويف خدمة 
�لإ�شر�ئيلي، ومنذ بد�ية �لعثثدو�ن و�إلى �ليوم جتلت 
�لكثري من �حلقائق، �شقطت �لأقنعة و�نك�شفت حقيقة 
�لنظام �ل�شعودي، وبد�أنا نر�ه كيف هو جتاه �لق�شية 
�ملركزيثثة لالأمة، جتثثاه �لق�شيثثة �لفل�شطينيثثة، جتاه 
�لقد�س، و�مل�شجد �لأق�شى و�ملقد�شات، جتاه �ل�شعب 
�لفل�شطينثثي �لعربثثي �ملظلثثوم، كيثثف هثثو يتاآمر على 
هثثذ� �ل�شعب، يتاآمر على تلثثك �لق�شية �ملركزية، كيف 
هو يقف بثثكل و�شوح �أمام مثثر�أى وم�شمع �لعامل �إلى 
جانب �لإ�شر�ئيلثثي، وكيف ي�شعى متاآمر� �إلى حتقيق 
�لأهثثد�ف �لتي ي�شعثثى �لإ�شر�ئيلي للو�شثثول �إليها يف 
ال�شيط��رة الكامل��ة والإق�شاء الت��ام للفل�شطينيني عن 
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�لأق�شثثى وعثثن �لقد�ثثس، جتلت �لكثري مثثن �حلقائق، 
و�ت�شحت �لكثري من �لأمور، وظهر �لنظام �ل�شعودي 
نظامثثا دمويا جمرما ظاملثثا غ�شوما، ل يلتثثزم باأي من 
�لأخثثالق ول �لأعر�ف وينهثثك كل �حلرمات، ومل يعد 
ينفعه �أن يتظاهر باأنه نظام �إ�شالمي و�أنه نظام عربي، 
دع��اواه باأنه يحمل راية الإ�شام ويعرب عن امل�شلمني 
بحكم احلرمني ال�شريف��ني مل تتجاوز م�شتوى دعوى 
�أبثثي جهثثل �أيثثام كان �أبثثو جهل هثثو �ملتو�جثثد يف مكة 
�ملكرمثثة وكان ينطلثثق منهثثا للحثثرب �شثثد ر�شول �هلل 
و�ش��د الإ�شام وامل�شلمني و�شد املهاجرين والأن�شار 

�شو�ء ب�شو�ء.

النظامان السعودي واإلماراتي ليسا إال 
أداة في يد األمريكي واإلسرائيلي

ممار�شاتثثه  يف  �ل�شعثثودي  �لنظثثام  عليثثه  �لثثذي 
�لإجر�ميثثة، يف دوره �لتخريبثثي، ويف عمالته لأمريكا 
ويف خدمتثثه لإ�شر�ئيثثل، ويف موؤ�مر�تثثه علثثى �شعوب 
�ملنطقثثة ل ميثثت ملبثثادئ �لإ�شثثالم ول لقيثثم �لإ�شالم 
بثثاأي  و�لعروبثثة  للعثثرب  ول  �لإ�شثثالم  لتعاليثثم  ول 
�شلثثة �أبثثد�، ممار�شات جاهليثثة، ممار�شثثات وح�شية 
ظاملثثة، موؤ�مثثر�ت ومكائثثد مرتبطثثة كليثثا بالأمريكي 
و�لإ�شر�ئيلي وبد� �لنظثثام �ل�شعودي �ليوم �شاذ� عن 
�لأمثثة، خارجا عثثن �شف �لأمثثة، متاآمر� علثثى �لأمة، 
كائثثد� لالأمة، وبثثد� �أنه لي�ثثس �أكر ول �أقل مثثن �أد�ة، 
اأداة، ب��ني قو�ش��ني لي���ش �ش��وى اأداة بي��د الأمريك��ي 
ي�شتخدمثثه يف هثثذه �ملنطقثثة يف �أب�شثثع دور تخريبثثي 
ويف �أب�شثثع ممار�شثثات �إجر�ميثثة ووح�شيثثة، هثثذ� هو 
و�حد من �لتجليثثات و�حلقائق �لتي ظهرت خالل هذ� 

�لعدو�ن منذ بد�يته و�إلى �ليوم.
�شعبنثثا �ليمنثثي �لعظيثثم، منثثذ �ليثثوم �لأول ومنذ 
بد�ية هثثذ� �لعدو�ن وقف كل �لأحثثر�ر و�ل�شرفاء فيه 
بكل �شمود وبكل ثبات بالرغم من كل �ل�شعوبات ومن 
كل �ل�شد�ئثثد ومن كل �ملحن، بالرغم من �لظروف �لتي 
كانثثت قد توفرت ل�شالح �شن هذ� �لعدو�ن على بلدنا، 
فيمثثا هيئت ظروف و�عتبار�ت ومناخ ي�شاعد على �أن 
تتحرك قوى �لعدو�ن وهي مرتاحة لها غطاء �شيا�شي 
على �مل�شتوى �لعاملي، متتلك غطاء �إعالمي كبري جد� 
لتربيثثر هذ� �لعثثدو�ن من �أ�شا�شه ولتربيثثر ممار�شاته 
و�لتغطيثثة على جر�ئمه، �أمثثن لهذ� �لعدو�ن من خالل 
�جلانثثب �ل�شيا�شثثي ومثثن خثثالل �جلانثثب �لإعالمثثي 
و�أي�شثثا من خثثالل حتى �لتربير�ت �لدينيثثة بالفتاوى 
�لباطلة و�لأ�شثثو�ت �ل�شاهدة بالثثزور و�ملوؤيدة لهذ� 
�لظلم مثثن �لبع�س حتت �لنغمثثة �لطائفية �أو غريها، 
ما �أمن لهذ� �لعدو�ن من تاأييد و��شع ومن تربير كبري 
ومثثن تغطيثثة عامليثثة و�إقليمية جعل �شعبنثثا يف بد�ية 
هذ� �لعثثدو�ن يعي�س حالة �لغربثثة ويرى يف �لآخرين 
اإم��ا موؤيدي��ن لهذا الع��دوان واإما متخاذل��ني واإما لهم 
مو�قف حمثثدودة، �لبع�ثثس على ��شتحيثثاء، �لبع�س 
مب�شت��وى معني، والقليل القليل م��ن وقف مب�شوؤولية 
وكان لهم �شوتهم �لعايل و�ل�شريح وموقفهم �لو��شح 
و�لثابت و�ملبدئي و�لإن�شاين و�لأخالقي �لر�ف�س لهذ� 

�لعدو�ن.
�شعبنا وهو يعاين �أ�شد �ملعاناة يف و�شعه �لد�خلي 
علثثى �مل�شتوى �لقت�شثثادي وعلى كافثثة �مل�شتويات، 

قثثرر �نطالقا من مبادئثثه و�نطالقا من هويته و�نطالقا 
مثثن قيمه، قثثرر �ل�شمود و�جتثثه كل �ل�شرفثثاء يف هذ� 
�لبلثثد علثثى هثثذ� �لأ�شا�س، �ل�شمثثود و�لت�شثثدي لهذ� 
�لعثثدو�ن �لظثثامل غثثري �ملثثربر وغثثري �مل�شثثروع، هذ� 
�لعثثدو�ن �لأجنبي، هذ� �لعدو�ن �لثثذي ر�أ�شه �أمريكا 
وهذ� �لعثثدو�ن �لثثذي �أدو�تهثثا �أ�شو�أ �أنظمثثة �ملنطقة 
طغيانثثا و�إجر�ما وظلمثثا وجربوتثثا ووح�شية وكيد� 
و�أ�شووؤهثثا يف لعب �لثثدور �لتخريبثثي يف �ملنطقة، كان 
خيار �شعبنثثا �لعزيز يف �ل�شمثثود و�لثبات و�لت�شدي 
لهثثذ� �لعدو�ن خيار� مبدئيا يفر�شثثه مبدوؤه وتفر�شه 

�أخالقه، وخيار� حمقا وخيار� م�شوؤول.

خيار شعبنا بالصمود كان خيارًا مسؤواًل 
ومحقًا ولو قرر االستسالم لكان وصمة 

عار عليه إلى قيام الساعة
لثثو قثثرر �لنا�ثثس يف هثثذ� �لبلثثد، لثثو قثثرر �لأحثثر�ر 
و�ل�شرفاء يف هذ� �لبلثثد �ل�شت�شالم لكان قر�ر� خاطئا 
بثثكل ما تعنيثثه �لكلمة، ولثثكان قر�ر� خمزيثثا، ومهينا 
ولكانثثت و�شمثثة عثثار �شتبقثثى �إلثثى �لأبثثد، �إلثثى قيام 
�ل�شاعثثة، ولكانثثت كل �لأجيثثال �لالحقثثة �لتثثي كانت 
�شتلحثثق بهثثا تبعثثات ف�شيحثثة ورهيبة جثثد� وتكبل 
باأغثثالل ل ت�شتطيثثع �لفثثكاك منهثثا �إل بعثثد جهد جهيد 
وخما�ثثس ع�شري، لكانت هثثي �شتلعن ذلك �جليل �لذي 
قثثرر �أن ي�شت�شلثثم، ملثثن؟ لطو�غيثثت و�شثثذ�ذ �لآفثثاق، 
للم�شتكربي��ن املجرم��ني الذي��ن ل ميتلك��ون ذرة م��ن 
�لإن�شانيثثة ول �لأخثثالق ول �لقيثثم، لكثثن هثثذ� �لقر�ر 
�مل�شثثوؤول �لو�عي �ملبدئي �ل�شحيثثح �ل�شليم �حلكيم، 
�لثثذي �نطلق من خثثالل �إرث كبثثري لهثثذ� �ل�شعب منذ 
مبعثثث ر�شثثول �هلل حممد �شلو�ت �هلل عليثثه وعلى �آله 
و�إلثثى �ليوم، وهثثذ� �لإرث تتو�رثثثه �أجيالنا من جيل 
�إلى جيل حتى و�شل �إلى هذ� �جليل، �إرث من �ملبادئ 
و�لأخالق، �إرث جعلنا نقرر على �لدو�م �أن نرف�س كل 
�أ�شثثكال �لعبودية و�لقهثثر و�لإذلل �أمام كل طو�غيت 
�لعثثامل، هثثذ� �لإرث �لأخالقثثي و�ملبدئثثي و�لإن�شثثاين 
جعلنثثا د�ئمثثا نتخذ خيار�تنثثا وقر�ر�تنثثا �نطالقا من 
م�شوؤوليتنا من مبادئنا من قيمنا، �أن كون �أحر�ر� و�أن 
ل نقبل �إل �أن كون �أحر�ر�، و�أن ل يتمكن �أحد �أي كان 
ومهمثثا �متلثثك ومهما فعثثل ومهما كان حجثثم معاناتنا 
ومهمثثا كان م�شتثثوى ت�شحياتنثثا، �أن ل يتمكثثن مثثن 
��شتعبادنا �أبد� �أبد� �أبد�، فهذ� �لقر�ر يف �لت�شدي لهذ� 
�لعدو�ن بكل ثبات بال�شتعانة باهلل، بالتوكل على �هلل، 
باللتجثثاء �إلى �هلل، بال�شتنثثاد �إلى معونته �إلى قوته، 
�إلثثى ن�شثثره، �إلى م�شاندتثثه، "وكفى بثثاهلل وليا وكفى 
بثثاهلل ن�شثثري�"، "نعم �ملولثثى ونعم �لن�شثثري"، قر�ر� 
لثثن نندم عليثثه �أبد� ول ندمنا عليه يف يثثوم من �لأيام، 
ول ز�دتنا ممار�شات �ملعتدين �لإجر�مية و�لوح�شية 
ول ز�دتنثثا جتليات و�نك�شثثاف موؤ�مر�تهم ومكائدهم 
�إل �إميانثثا بهثثذ� �خليار وبهثثذ� �لقثثر�ر و�طمئنانا �إلى 
هثثذ� �ملوقثثف، وثباتثثا ر��شخثثا �شمثثن هثثذ� �لتوجثثه، 
وبالتايل مل نزدد خثثالل كل هذه �لفرتة مهما كان هناك 
مثثن ت�شحيثثات ومعانثثاة �إل عزمثثا و�إل ت�شميما و�إل 
�إ�شثثر�ر� و�إل �طمئنانثثا �إلى �شحة هثثذ� �خليار، و�إل 
فما �لذي نفعل؟ ن�شت�شلم لأولئك �لقتلة، قتلة �لأطفال 

و�لن�شثثاء، لأولئك �لذين �أف�شثثدو� يف �لأر�س و�أهلكو� 
�حلثثرث و�لن�شثثل، لأولئثثك �لذين ��شتباحثثو� حرمتنا 
الإ�شامي��ة، مل يحرمونا كم�شلم��ني، لأنه ع�شمة هذا 
�لإ�شالم، حرمة دمنا وحرمة مالنا، وحرمة �أعر��شنا، 
وحرمثثة ممتلكاتنا، مل يحرتمو� �أي �شيء، �نتهكو� كل 
�حلرمات، فعلو� كل �شيء، و�رتكبو� �أب�شع �جلر�ئم، 
نقبثثل باحتثثالل بلدنثثا، نقبثثل با�شتعبادنثثا و��شتعباد 
�شعبنثثا، نقبثثل باأن يتحثثول �ليمن �إلى مكثثب للنفايات 
�لإجر�ميثثة و�لإرهابية، و�إلى بلثثد ل نحظى فيه وهو 
بلدنثثا بثثاأي حرية ول كر�مثثة ول ��شتقثثالل، وت�شادر 
حريتنا و�إر�دتنا، يفر�س علينا �لآخرون ما ي�شاوؤون، 
ومثثا �أ�شو�أ مثثا ي�شاوؤون وما �أفظع مثثا يريدون، ونقبل 
باإذللهم لنا وقهرهم لنثثا، و�إهانتهم و��شتعبادهم لنا، 
ل، ل ميكثثن �أبد�، خيارنا خيثثار رئي�شي و��شرت�تيجي 
و�حليثيثثات  �لعتبثثار�ت  بثثكل  و�شحيثثح  ومبدئثثي 

�مل�شوؤولة و�لإن�شانية و�لأخالقية و�ل�شرعية.

في مقابل ألف يوم من القصف باألسلحة 
احملرمة دوليًا كان هناك ألف يوم من 

الصمود أثبت خالله شعبنا أن إراته لن 
تنكسر

�شعبنثثا �لعزيثثز يف مقابثثل �ألف يثثوم مثثن �لإجر�م، 
و�ألثثف يوم مثثن �لعدو�ن، �ألثثف يوم ما طلثثع فجر ليل 
فيه، ول غربت �شرق نهثثار فيه �إل و�شفكت دم �ليمني 
ظلمثثا وعدو�نثثا، �ألف يوم مثثن �لق�شف بثثكل �لو�شائل 
�ملحرمة، بثثكل �لأ�شلحة �ملحرمثثة و�ملحظورة دوليا، 
�ألثثف يثثوم مثثن �لعتثثد�ء�ت �لإجر�ميثثة و�لوح�شيثثة 
يف مقابثثل ذلثثك �ألف يثثوم من �ل�شمثثود، �ألثثف يوم من 
�لثبثثات، �ألثثف يوم ترجثثم فيهثثا �شعبنا عمليثثا �إر�دته 
�حلثثرة، و��شتقالله �لذي ي�شر عليه، �أثبت �أن �إر�دته 
لثثن تنك�شر لأنهثثا �إر�دة نابعة من �إميثثان ومن �أخالق 
ومن قيثثم ومن مبادئ، �ألف يوم مثثن �ل�شرب �جلميل، 
و�ل�شمثثود �لعظيثثم و�لثبثثات �لإمياين �لثثذي ي�شاوي 
جبثثال �ليمثثن �لكبثثرية و�لكثرية مثثن نقم �إلثثى عطان 
�إلثثى كل هثثذه �جلبثثال �لر��شخة يف �أر�ثثس �ليمن، �ألف 
يثثوم قثثدم فيثثه �أبناء هثثذ� �ل�شعثثب ت�شحيثثات كبرية 
وعظيمة وم�شكورة ي�شدرها �لتاريخ، نتقرب بها �إلى 
�هلل �شبحانثثه وتعالى، و�لأعظثثم عطاء و�لأعلى عطاء 
هثثم �ل�شهد�ء �لذين ندعو� لهثثم بالرحمة، �لذين منجد 
عطاءهثثم ون�شكر عطاءهثثم و�لذين قدمثثو� حياتهم يف 
�شبيثثل �هلل تعالثثى ويف �لدفاع عن هثثذ� �ل�شعب �مل�شلم 
�لكرميثثة  �لعزيثثزة  �أ�شرهثثم  ثثثم  و�لعزيثثز،  �لعظيثثم 
�ل�شابرة �لثابتة �لتثثي مل ي�شبها �لوهن برغم عطائها 
�لكبثثري، و�لكثري من �لأ�شر قدمت �لكثري من �ل�شهد�ء، 
�لبع�س من �لأ�شر قدمت كل رجالها �شهد�ء، و�لبع�س 
�أغلب �أبنائهثثا �شهد�ء، عطاء كبري وت�شحيات كبرية، 
عظيمثثا،  �شربهثثم  وكان  عظيمثثة،  مو�قفهثثم  فكانثثت 
وكان ثباتهثثم عظيمثثا ومعنوياتهثثم عاليثثة، يعتثثزون 
نفتخثثر  ونحثثن  وب�شهد�ئهثثم  بعطائهثثم  ويفتخثثرون 
بهثثم هم ونفتخثثر بهوؤلء �ل�شهثثد�ء، باأولئثثك �لعظماء 
و�لأبطثثال، ثثثم كذلثثك جرحانا �ل�شابثثرون على عظيم 
�ملعانثثاة، معانثثاة كبثثرية يف بلدهم، �شحثثة �لأدوية، 
تثثردي �خلدمثثات �لطبية، م�شكلة �ل�شفثثر �إلى �خلارج 

لإجر�ء عمليثثات جر�حية �أو للتثثد�وي يف �خلارج مع 
�نعثثد�م �أو �شعثثف �لإمكانثثات ب�شثثكل كبثثري يف بلدنا، 
و�شابثثرون رغثثم �أمل �جلر�ح وحجثثم �ملعاناة، ثم كل 
�أبناء هذ� �ل�شعثثب، �لطبقة �لكبرية �لفقرية من �أبناء 
هثثذ� �ل�شعثثب �لذين هم مع عظيم �ملعانثثاة �لتي ت�شل 
�إلثثى حد �ملجاعة و�لفقر �ل�شديثثد و�ملعاناة �ل�شديدة، 
كانو� هم �لأكثثر �شرب� و�لأعظم عطاء، وكانو� هم يف 

مقدمة هذ� �ملوقف قبل غريهم...
�لأ�شثثرب و�لأثبت �لأعظم �شمثثود� و�لأقوى موقفا 
و�لأعلثثى �شموخثثا ل حجثثم �لفقثثر ولأحجثثم �ملجاعة 
و�ملعانثثاة جعلهثثم ي�شت�شلمثثون وييئ�شثثون �أبثثدً� ثثثم 
لي�س هذ� فح�شثثب بل �لتحرك �لعظيم للرجال �لأبطال 
و�لغثثرية  �لإميانيثثة  لثثكل ذوي �حلميثثة  و�لأوفيثثاء 
�لإن�شانية لكل �لأحر�ر بكل ما تعنيه �حلرية حتركو� 
بكل ثبات �إلى جبهات �لقتال �إلى كل �لثغور يف هذ� �لبلد 
للت�شثثدي للغثثز�ة وملرتزقتهم وعمالئهم بثثكل �شمود 
وبثثكل ثبات �لرجال �لأوفياء �لذيثثن �شتحكي �لأجيال 
�لقادمثثة عثثن بطولتهثثم عثثن �شمودهثثم عثثن ثباتهثثم 
ولديهثثا مثثا حتكيثثه باأعظم مما قثثد حثثكاه �أي جيل من 
�أجيثثال هذ� �ل�شعب عن �لأجثثد�د �لأو�ئل عن بطولت 
علثثى مدى �لتاريخ هوؤلء �شمثثدو� �أمام �أحدث و�أفتك 
�أنو�ع �ل�شثثالح و�لقدر�ت �لع�شكريثثة �حلديثة هوؤلء 
�شمثثدو� وهم يف ميد�ن �لقتثثال تر�شدهم �أحدث �أنو�ع 
�لر�شد من �لأقمار �ل�شناعية من طائر�ت �ل�شتطالع 
�إلثثى كل و�شائثثل �لر�شثثد �حلديثثثة وتالحقهثثم �أنو�ع 
�لطائر�ت و�لقنابثثل �لذكية و�ل�شور�يخ �ملوجهة �إلى 
غثثري ذلثثك �شمدو� يف ميثثد�ن �لقتال حتثثى عند �جلوع 
وحتى عنثثد �لظثثروف �ل�شعبة حتثثى يف �لوقت �لذي 
تنعثثدم فيه حتثثى �لأحذيثثة وتكثثون �ملعانثثاة كبرية 
حتى يف �متثثالك �أب�شط �لأ�شياء �شرب من و�قع �شعب 
مثثن و�قع حتديثثات كبرية ويف ظثثروف ع�شيبة �شرب 
بثثكل ما تعنيثثه كلمة �ل�شرب �شرب منبعثثه �إميان �شرب 
منبعه ��شتح�شثثار لذكر �هلل �شبحانه وتعالى وملعيته 
منبعه قناعة ر��شخة بعد�لة �لق�شية و�أحقية �ملوقف 
و�شو�بيه �لقر�ر و�لتوجه وتقدي�س لهذ� �ملوقف نحن 
يف وموقف مقد�س وموقف �إمياين وموقف عظيم نفتخر 
بثثه يف �لدنيا ونرفع به روؤو�شنا �شاخمة يف حم�شر �هلل 
يثثوم �لقيامة علثثى كل موقثثف عملناه وكنثثا فيه قربة 
�إلثثى �هلل و�إر�شثثاء ل�شمرينا و�لتز�مثثا فعليا وترجمة 
حقيقة ملبادئنثثا و�أخالقنا وقيمنا علثثى مدى �ألف يوم 
كان هثثذ� �ل�شمود �لعظيثثم.. �لأعد�ء كانت ح�شاباتهم 
وكانت رهاناتهثثم وكانت �آمالهم �لوهميثثة و�ل�شر�بية 
و�خليالية �أن �مل�شاألة لن تكون م�شاألة �ألف يوم ل �ألف 
يوم من �لعدو�ن ول �ألف يوم من �ل�شمود ح�شاباتهم 
ل�شهري��ن  الزمني��ة  للم��دة  والأق�ش��ى  لأ�شبوعي��ني 
�أن يتحثثول  و�أر�دو� ليمننثثا هثثذ� ول�شعبنثثا �لعزيثثز 
وخالل �أيام معدود�ت يتحول هذ� �لبلد �إلى بلد حمتل 
بكلثثه من �شعدة �إلى مهرة يتو�جد فيه �لأجانب �أينما 
�شثثاءو� و�أر�دو� يتو�جثثدون ليكونو� هم �أمر�ء وقادة 
بهثثذ� �لبلد وليكون �لآخثثرون عبيدٌ� وليكون �لآخرون 
م�شتعمريثثن ولنتحثثول يف هثثذ� �لبلد �إلثثى ماأمورين يف 
موقثثع �لعبوديثثة و�لثثذل ونتحثثول �إلثثى م�شتعمريثثن 
ل خيثثار لنثثا ل قثثر�ر لنثثا ل �إر�دة لنثثا ل حريثثة لنا ل 
نفعثثل �لذي نريثثد و�إمنا �لذي يريثثدون ول نقرر �لذي 

نريثثد و�إمنا نتلقثثى �لقر�ر�ت ونتلقثثى �لتوجيهات من 
�أولئك وهم مثثن موقع �ل�شتكبثثار و�لطغيان و�لتعايل 
و�لغطر�شثثة �لعنجهية ياأمرون ويقررون ويفعلون ما 
ي�شثثاوؤون ويريدون من يخالفهم �ي ميني �ي م�شوؤول 
يف �أي موقع من مو�قثثع �مل�شوؤولية ميكن �أن ي�شجنوه 
بثثكل ب�شاطة ميكثثن �أن يوقفوه بثثكل ��شتهانة ميكن �ن 
ي�شفعثثوه نحثثن تلقينثثا معلومات حتى عثثن �شفعات 
وجهت �إلى وجه عبد ربه من�شور هادي �أنه يف بع�س 
�ملر�حل جتاه بع�س �ملو�قف تلقى �ل�شفعات بالأيدي 
�شعب �أر�دو� هم �أن نكون �شعبا ل ذرة له من �لكر�مة 
يعامل �أي منا يف هذ� �لبلد باعتباره رجال �إما ��شرتوه 
باملال واإما اأخ�شعوه بالقوة ول و�شط بني ذلك يعني 
يا �إمثثا �إن تكون عبثثد� باعتبار �أنهم دفعثثو� فيك �شيء 
مثثن �ملثثال خال�س ��شثثرتوك ��شثثرتوك و�إمثثا �أن تكون 
عبثثد� لأنهثثم �أخ�شعثثوك بالع�شا فعبد ��شثثرتي باملال 
وعبد خنثثع بالع�شثثا و�لع�شثثا �أي�شا لالآخثثر �إذ� �أر�د 

ات�����س�����������������������ع�����ت خ��������ي��������ارات�����������������ن��������ا  و  ت������ط������������������������������������������������ورت  ال����������ص����������اروخ����������ي����������ة  ق��������درات��������ن��������������������������ا 
ـــــــــــادلـــــــــــة جــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــدة بـــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــورة ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ بـــــــــــــــعـــــــــــــــد ألــــــــــــــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــدوان مـــــــــــعــــــــــــ

< تكشــــــفت حقيقــــــة النظام الســــــعودي 
ومــــــدى عمالتــــــه ألمريــــــكا وإســــــرائيل وأنــــــه 
نظــــــام ال ميتلــــــك مشــــــروع حقيقيــــــًا لصالــــــح 

األمة

< النظامان الســــــعودي واإلماراتي ليسا 
إال أداة في يد األمريكي واإلسرائيلي

الســــــعودي  النظــــــام  < رأينــــــا كيــــــف كان 
متآمــــــرًا جتاه القــــــدس والقضيــــــة املركزية 

والشعب الفلسطيني املظلوم

< ظهر النظام الســــــعودي نظامًا مجرمًا 
ال يلتــــــزم بأي أخا وأعراف ولم يعد ينفعه 
التظاهر بأنه نظام إســــــامي وعربي ويعبر 

عن املسلمني

<بــــــدا النظــــــام الســــــعودي اليــــــوم شــــــاذا 
وخارجًا عن األمة ومتآمرًا عليها

< منذ اليوم األول وقف كل أحرار شعبنا 
بصمود وثبات رغم الصعوبات والشدائد

ن لهذا العدوان من خال اجلانب  < ما ُأِمّ
السياســــــي واإلعامــــــي والفتــــــاوى الباطلــــــة 
جعــــــل شــــــعبنا فــــــي بدايــــــة العــــــدوان يعيش 

حالة الغربة

< القليل القليل هم من وقفوا مبسؤولية 
والثابــــــت  الواضــــــح  موقفهــــــم  لهــــــم  وكان 

الرافض لهذا العدوان

< شــــــعبنا وهــــــو يعاني من هــــــذا العدوان 
قــــــرر انطاقًا مــــــن مبادئــــــه وقيمــــــه الصمود 

واجته شرفاء الباد على هذا األساس

خيــــــارًا  كان  بالصمــــــود  شــــــعبنا  <خيــــــار 
مســــــؤواًل ومحقًا ولو قرر االستســــــام لكان 

وصمة عار عليه إلى قيام الساعة

< نحن شــــــعب مســــــلم عزيز بإميانه وحر وله إرثه احلضاري ويأبى الذل والطغيان و أنتم تقصفون صنعاء ونحن نقصف الرياض وأبو ظبي و كلما زاد طغيانكم ســــــيقابله 
املزيد من ثباتنا وعزمنا وتصميمنا وابتكاراتنا لكل الوسائل الدفاعية,  في مقابل قتلكم لآلالف املؤلفة من أطفالنا دون رحمة ماذا تتوقعون منا؟

< أرادوا أن يسيطروا على كل املواقع اإلستراتيجية واحليوية في هذا البلد و األعداء كانت حساباتهم السرابية والوهمية أن املسألة لن تكون مسألة ألف يوم بل ألسبوعني 
وكحد أقصى لشهرين

حـــــــيـــــــويـــــــة مــــــــــنــــــــــشــــــــــأة  أو  مــــــــــيــــــــــنــــــــــاء  أو  مـــــــــــــطـــــــــــــار  فـــــــــــــــي  حــــــــــتــــــــــى  قـــــــــــــــــــــــــرار  صـــــــــــــاحـــــــــــــب  يـــــــــــــكـــــــــــــون  أن  مــــــــــســــــــــتــــــــــوى  فـــــــــــــــي  لــــــــــيــــــــــس  نــــــــــظــــــــــرهــــــــــم  بـــــــــحـــــــــســـــــــب  الـــــــــيـــــــــمـــــــــنـــــــــي   >

< شـــعـــبـــنـــا الــــــيــــــوم تــــصــــل صــــــواريــــــخــــــه الــــبــــالــــســــتــــيــــة إلــــــــى وســــــــط الـــــــريـــــــاض وإلــــــــــى قــــصــــر حــــكــــمــــهــــم,  ميــــــن الــــــيــــــوم هــــــو ميــــــن حــــــــٌر بــــكــــل مــــــا لـــلـــكـــلـــمـــة مــــــن مــعــنــى

مـــــعـــــانـــــاتـــــنـــــا لــــــنــــــنــــــهــــــي  داخــــــــلــــــــنــــــــا  مـــــــــــن  الــــــــطــــــــاقــــــــة  نــــــطــــــلــــــق  وأن  الــــــــــــركــــــــــــام  بـــــــــــني  مـــــــــــن  ونـــــــنـــــــهـــــــض  فــــــــــــــرض  إلــــــــــــــى  الــــــــتــــــــحــــــــدي  نـــــــــحـــــــــول  أن  عــــــلــــــيــــــنــــــا   •
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�أن يرفثثع ر�أ�شثثه يقمعونه بع�شاهثثم �أر�دونا �أن نكون 
خثثالل �أيثثام معثثدود�ت �شعب فاقثثد� للحريثثة وفاقد� 
لال�شتقثثالل وم�شتعمثثرة يتجي�ثثس �لكثثثري مثثن �أبنائه 
كجنثثود يدفعثثون �إلثثى �ملعثثارك و�حلثثروب �لعبثيثثة 
و�لإجر�ميثثة و�لفو�شويثثة و�لتخريبيثثة ويخ�شثثرون 
حياتهثثم فيهثثا مقابثثل �لقليثثل من �ملثثال و�لباقثثون �أن 
يكونثثو� �لبع�س منهثثم حر��س يف �ملن�شثثاآت و�لقو�عد 
�لتثثي يفر�شونهثثا يف بلدنا ثم يكونثثون هم من يتجهون 

�إلثثى نهثثب ثثثرو�ت هثثذ� �لبلد 
�شو�ء يف ح�شرمثثوت و�شبوة 
�أو �أي حمافظة من �ملحافظات 
�ليمنيثثة و�أن يكونثثون هم من 
�لتامة  �ل�شيطثثرة  ي�شيطثثرون 
و�ملو�نثثئ  �ملطثثار�ت  علثثى 
وعلثثى كل �لقو�عثثد و�ملو�قع 
�ل�شرت�تيجيثثة و�حليويثثة يف 
هذ� �لبلد و�ن يكون �ليمنيون 
ل �عتبار لهثثم غري مقبول لهم 
�أن يكونثثو� هم مثثن يتحكمون 
من�شثثاأة  �أو  مطثثار  يف  حتثثى 
حيويثثة �أو ميناء �أو �أي موقع 
مهثثم �أو منفثثذ مهثثم ل �ليمني 
�عتبارهثثم  بح�شثثب  بلثثده  يف 
ورغبتهثثم و�إر�دتهثثم لي�ثثس يف 
م�شتوى �أن يكون هو �شاحب 
�لقر�ر حتى يف مطار �أو ميناء 
�أو منفذ �أو �أي من�شاأة حيوية 
�أو �أي مكان مهم وهو يف �ليمن 
لي�ثثس لثثه ذلثثك ثثثم �أن يعملو� 
على ��شتغالل كل �لتناق�شات 
وكل �خلالفات وكل �لتباينات 
�ل�شيا�شثثي  �مل�شتثثوى  علثثى 
وعلثثى �مل�شتوى �ملذهبي على 
م�شتثثوى �عتبثثار�ت متعثثددة 
حتثثى �خلالفثثات �لجتماعية 
ليحولو� �جلميع �إلى حالة من 
�لقتتال و�لتنازع و�لن�شغال 
يف  وهثثذ�  �لبع�ثثس  ببع�شهثثم 
فرت�ت �لفثثر�غ �إذ� مل يكن لهم 
معركة هناك �أو هناك يدفعون 
بالآخريثثن �إليها فحالة �لفر�غ 
ويتعاملثثون بثثكل �متهثثان مع 
�جلميع ثم ل نح�شى باأمن ول 
نح�شى با�شتقثثر�ر �قت�شادي 
�شثثكل  بثثاأي  �شيا�شثثي ول  ول 
من �أ�شثثكال �ل�شتقر�ر يكونو� 
حريتثثه  خ�شثثر  قثثد  �شعثثب 
وخ�شثثر  ��شتقاللثثه  وخ�شثثر 
�أمنثثه وخ�شثثر حريتثثه وخ�شر 
كل مقومات �حليثثاة و�أ�شبح 
م�شتعبد� بكل ما تعنيه �لكلمة 
و�أر�دو� ذلك خالل �أيام قالئل 
وظهثثرت  �لفثثرتة  طالثثت  �إذ� 
م�شتجد�ت خثثارج ح�شاباتهم 
اعت��ربوا اأن �شهري��ن كافي��ني 
عليهثثا  و�لتغلثثب  بح�شمهثثا 
ولكنهم ..�ليمثثن �لذي �أر�دوه 
لثثن يتحقثثق لهم وميثثن �ليوم 
بعثثد �لألثثف يثثوم �شثثار يثثوم 

خمتلفثثا �ل�شعب �ليمني �لذي �أر�دوه ذليال وم�شتعبد� 
ومقهور� هينثثا وخانع ور�كعا وخا�شعثثا وم�شت�شلما 
لهم هثثا هو �ليوم �شعب �شامخ عزيثثز �شامد ثابت حر 
مبثثا تعنيثثه �لكلمثثة وميكن للعثثامل �أن يتغنثثى بحرية 
�ل�شعثثب �ليمنثثي و�ن يفتخر ب�شمثثود �ل�شعب �ليمني 
وميكثثن لالإن�شانيثثة بكلهثثا �أن تنظثثر باإكبثثار و�عتز�ز 
�إلثثى هثثذ� �ل�شعب �ل�شامثثد مع عظيثثم �ملعاناة وكبري 
جثثر�ح  �لكبثثري  �جلثثر�ح  م�شتثثوى  ومثثع  �لتحديثثات 
كبثثرية وغائرة يف هذ� �لبلثثد ويف هذ� �ل�شعب �ل�شامد 
مثثع �جلثثوع �ل�شامثثد مع �لثثربد �ل�شامد مثثع �ملعاناة 
�شامثثد يف وجه قوى �لطاغوت �لتثثي حظرت �إلى هذه 
�ملعركة بثثكل ثقلها وباأحدث �إمكانياتها �شامد� وثابت 
�ل�شعثثب �لثثذي �أر�دوه �أن يكثثون مفل�ثثس مثثن كل �شي 
مفل�ثثس حتى مثثن حريته مفل�س مثثن ��شتقالله ومن كل 
مقوماتثثه و�أر�دوه �شعب �شعيف ل ميتلك �شي ولي�س 
بيثثده �شي هو �ليوم بعد �لألف يثثوم ت�شل �شو�ريخه 

�لبالي�شتية �إلى و�شط معاقلهم �إلى و�شط �لريا�س �إلى 
ق�شرهثثم ق�شثثر حكمهم �إلى حيث رمزيثثة حكمهم مين 
�ليثثوم هثثو مين حر بكل مثثا تعنيه �لكلمثثة حر بعد كل 
تلك �ملحاولت �لكبرية جد� و�لتي ��شتخدم فيها �كرب 
�لو�شائل و�لإمكانات �لع�شكرية بغية �أن ت�شلب حرية 
هذ� �لبلد وهذ� �ل�شعب فعجزت حرية معمقة بالدماء 
حريثثة قوتهثثا وعمقت مثثن جذورهثثا يف �ر�ثثس �ليمن 
�لدمثثاء �لغزيثثرة دمثثاء �لآلف �ملوؤلفثثة مثثن �ل�شهد�ء 
يف  �أر�شتهثثا  حريثثة  �لأبثثر�ر 
�لأر�ثثس مظلوميثثة ل نظري لها 
يف �لعثثامل ومع تلثثك �ملظلومية 
�شمثثود  �لكبثثرية  �لعظيمثثة 
عظيم ل نظري له يف �لعامل فيما 

يقابله من عدو�ن.

ألف يوم قدم فيه 
أبناء شعبنا تضحيات 

عظيمة يسطرها 
التاريخ ونتقرب بها 

إلى الله سبحانه 
وتعالى

بعثثد  �ليثثوم  ميثثن  �ليثثوم 
�لألثثف يثثوم مين �شامثثد يتجه 
مياديثثن  �إلثثى  فيثثه  �لآلف 
�لقتال بثثكل ثبثثات و��شتب�شال 
وميثثن  عظيثثم،  وب�شثثرب 
امل�شح��ني،  كل  في��ه  يفتخ��ر 
�أ�شثثر �ل�شهثثد�ء ومثثن حولهثثم 
ومثثن خلفهثثم، يفتخثثر �جلميع 
ول  وت�شحياتهثثم،  بعطائهثثم 
بثثل  بذلثثك،  �إر�دتهثثم  تنك�شثثر 
�زد�دو� عزمثثا بقثثدر مثثا كانت 
ثباتثثا  �لت�شحيثثات، و�زد�دو� 
�ملعانثثاة،  كانثثت  مثثا  بقثثدر 
وت�شميمثثا  عزمثثا  و�زد�دو� 
م�شتثثوى  يف  �إر�دة  وقثثوة 
�لتحديثثات، ولذلك �ليوم �لذي 
�أطلثثق فيثثه �شاروخ بثثركان2 
�ليمامثثة  ق�شثثر  �إلثثى  لي�شثثل 
لنقثثول  �لريا�ثثس  و�شثثط  يف 
للمعتديثثن،  ولنقثثول  للعثثامل 
كلمثثا �زد�دت جر�ئمكثثم وكلما 
وكلمثثا  وح�شيتكثثم  تعاظمثثت 
ز�د طغيانكثثم �شيقابلثثه �ملزيد 
مثثن �شربنا و�ملزيثثد من ثباتنا 
و�ملزيثثد مثثن عزمنثثا و�ملزيثثد 
مثثن  و�ملزيثثد  ت�شميمنثثا  مثثن 
�لو�شائثثل  لثثكل  �بتكار�تنثثا 
�رتكبتثثم  �أنتثثم  �لدفاعيثثة، 
�جلر�ئثثم  �أب�شثثع  وترتكبثثون 
�إلينثثا  �أتيتثثم  و�أنتثثم  ب�شعبنثثا 
معتديثثن بغري حثثق، بدون �أي 
م�شروعيثثة، ل م�شروعية لكم، 
�لإجر�ميثثة  ممار�شاتكثثم  يف  ل 
�مل�شوؤومثثة  �أهد�فكثثم  يف  ول 
و�ل�شيئة، ما �لثثذي تظنون �أن 
نقابثثل �أفعالكثثم هثثذه، �أفعالكم 

�لوح�شية و�لإجر�مية و�لب�شعة،
ماذ� تظنون؟ �أننثثا �شنفعل يف مقابل ما تفعلونه بنا 
يف مقابثثل قتلكم لثثالآلف �ملوؤلفة من �أطفالنثثا بدون �أي 
رحمة بقيثثم �جلاهلية �لتي كانت تئثثد �لأطفال وتقتل 
�لأطفثثال بدون �أي رحمة وكاأنكم ل تنتمون �أي �نتماء 
�إلى دين ر�شول �هلل حممد �شلى �هلل و�شلم عليه وعلى 
�آلثثه ول مثقثثال ذرة مثثن �لرحمثثة رحمتم بهثثا �أطفالنا 
ول مثقثثال ذرة مثثن �لرحمة رحمتم بهثثا ن�شائنا قتلتم 
منثثا �آلف �لأطفثثال و�آلف �لن�شثثاء قمتثثم بتدمثثري كل 
ما هثثو م�شلحثثة عامة يف بلدنثثا ت�شتهدفثثون كل �شيء 
قمتثثم بح�شار �شعثثب �أكر من ع�شريثثن مليون �إن�شان 
حتا�شرونهثثم �ليوم تعملون بكل جهد �إلى جتويعهم، 
�أنتم تعملون بكل ما ت�شتطيعون لإحد�ث �أكرب جماعة 
يف �لعثثامل بح�شب �عثثرت�ف �لأمم �ملتحثثدة وتريدون 
منثثا يف مقابثثل هثثذ� �جلر�ئم هثثذ� �لعثثدو�ن �لوح�شي 
هثثذ� �لتدمري �لهائل �إهالك �حلثثرث و�لن�شل و�لإف�شاد 

يف الأر���ش اأن نبقى مكبلني الأي��دي وغا�شني الطرف 
ومتجمديثثن �أمامكم، ل ميكثثن �أن نفعل ذلك �أبد�، نحن 
�شعب م�شلم عزيز باإميانه و�شعب حر و�شعب له �إرثه 
�حل�شاري �لكبري ياأبى �لإذلل، ياأبى هذه �ل�شتباحة 
هثثذه �لوقاحة، هثثذ� �لطغيان، هثثذ� �ل�شتكبثثار، هذه 
�لعنجهيثثة، هثثذ� �لطغيثثان �لثثذي ل نظري لثثه �إمنا هو 
عامثثل رئي�شي يف �أن نثثزد�د �إح�شا�شثثا بامل�شئولية ويف 
�أن نتثثزود �أي�شا عزمثثا وت�شميما وقوة �إر�دة، ننطلق 
للت�شثثدي لعدو�نكم بكل مثثا ن�شتطيعه، �أنتم تق�شفون 
�شنعثثاء �شنق�شثثف �لريا�س ونق�شف �أبثثو ظبي، �أنتم 
تعتثثدون علثثى �لق�شر �جلمهثثوري يف �شنعثثاء ت�شل 
�شو�ريخنا �لبالي�شتية �إلى ق�شر �ليمامة يف �لريا�س، 
�أنتثثم تعتدون علثثى من�شاآتنا �حليويثثة و�لقت�شادية 
�شنقابلكم مبثل ذلك �ل�شن بال�شن و�جلروح ق�شا�س.

اليوم هناك معادلة سنفرضها من 
جديد وبكل جهد ومسؤولية

�ليوم هناك معادلة �شنفر�شها من جديد و�شن�شعى 
بكل جثثد وبكل جهثثد ومب�شئوليثثة هذ� يفر�شثثه علينا 
مبد�أنثثا وتفر�شثثه علينثثا �مل�شئوليثثة �إلثثى �أن نبتكثثر 
كل و�شيلثثة م�شروعثثه للدفاع عثثن �شعبنا وعثثن بلدنا 

وملو�جهتكم يف عدو�نكم طاملا ��شتمر هذ� �لعدو�ن.
 �أنتثثم حمقثثى و�أنتثثم جهلثثة و�أنتثثم �أغبيثثاء، �أنتثثم 
جمرمثثون ومتوح�شون، لثثن ت�شتفيدو� مثثن كل �لعرب 
�أبثثد� بد�أ مثثن هذ� �لعثثدو�ن، حتملنا �لكثثثري و�شربنا 
�لكثثثري، مل تتعقلو� ومل تر�جعثثو� ح�شاباتكم وجدمت 
�أنتثثم �أن �مل�شاألثثة �شعبثثة ومكلفثثة علثثى �قت�شادكثثم 
وكبدتكثثم �خل�شائثثر مل تر�جعثثو� ح�شاباتكثثم، كنتثثم 
باأمريثثكا  تثقثثون  �أنتثثم  دفعثثا  وُتدفعثثون  م�شتمثثرون 
و�أمريثثكا ت�شجعكثثم على هثثذ� �لعدو�ن لأنثثه بالن�شبة 
لهثثا �أ�شبثثح م�شدر دخثثل بريطانيثثا كذلثثك و�إ�شر�ئيل 
كذلثثك كلهثثم يثثرون يف هثثذ� �لعثثدو�ن تنفيثثذ� لأجندة 
تخدمهثثم وحتقيقثثا مل�شالح لهم مع مثثا حتقق لهم من 
مكا�شثثب �قت�شادية كبرية لكثثن كاأدو�ت �أدو�ت غبية 
بثثكل ما تعنيثثه �لكلمة �أنتم يف �ملوقثثف �خلا�شر ما �أنتم 
فيثثه وما �شت�شلون �إليثثه يف �لنهاية ل ربح لكم فيه ول 
نتيجثثة �شاحلة لكثثم ول نتيجة نافعة لكثثم ول نتيجة 
مفيدة لكم كلما م�شى �لوقت تتاأثرون �أكر فاأكر بكل 

�لعتبار�ت و�ملقايي�س .
و�لتاريخيثثة  �ملدويثثة  هزميتكثثم  بعثثد  �ملفرت�ثثس 
و�لكبثثرية يف �لعثثر�ق و�شوريثثا بانتهثثاء جماعاتكثثم 
و�ملتوح�شثثة  �ملجرمثثة  هنثثاك  وملي�شياتكثثم  هنثثاك 
وهزميتهثثا �ل�شاحقة كان يفرت�ثثس �أن تاأخذو� �لدر�س 
و�لعثثربة وبعثثد كل هذه �ملثثدة �لطويلثثة يف عدو�نكم 
علثثى �لبلثثد وبعدمثثا �كت�شفتثثم �أن ح�شاباتكثثم بالأيام 
�لقليلثثة و�ملحثثدودة فا�شلثثة وغثثري �شحيحثثة وغثثري 
منطقيثثة يفرت�ثثس �أن تر�جعثثو� ح�شاباتكثثم �أقول لكم 
كفثثى نا�شحثثا لكثثم �أقول لكثثم كفى مهمثثا ��شتمثثر هذ� 
وغطر�شتكثثم  عنجهيتكثثم  �زد�دت  ومهمثثا  �لعثثدو�ن 
و��شتكباركثثم �إمنثثا نزد�د نحن ك�شعثثب ميني �شمود� 
وعزمثثا وثباتا وت�شميما ول خيار لنا بالن�شبة لنا من 
موقثثع مبادئنثثا وقيمنثثا و�أخالقنا ل خيار لنثثا �إل هذ� 
و�لنتيجثثة �لطبيعيثثة �لفطرية، كلمثثا كان ��شتفز�زكم 
�أكثثرب ووح�شيتكم �أكرب كلما ��شتفزنا هذ� لنزد�د عزما 
وت�شميمثثا و�شثثرب� وثباتثثا ويف هثثذ� كلثثه در�ثثس لكم 
وعربة لكم وعظة لكثثم، ونحن ك�شعب ميني و�أتوجه 
�إلثثى �شعبنثثا �لعزيثثز �أهثثم در�ثثس خثثالل هثثذه �لفرتة 
�لطويلثثة �لألثثف يوم يف مو�جهثثة هذ� �لعثثدو�ن �لذي 
لنظثثري له يف هذه �ملرحلثثة يف كل �أرجاء �لأر�س، �ألف 
يوم من �ل�شتباحة لثثكل �شيء، �ألف يوم من �لتجويع 
و�لظلثثم، نحن جربنا �أن �أهم در�ثثس لنا يف هذه �لفرتة 
كلها هثثو �إيجابية وجدو�ية �ل�شمثثود و�لثبات حينما 
�جتهنثثا لن�شمثثد يف هثثذ� �لبلثثد وقررنا �لت�شثثدي لهذ� 
�لعثثدو�ن هثثذ� �ملوقف هثثو �لذي حفظ لنثثا حلد �ليوم 
هذه �حلريثثة �لتي نحن ننعم بها هثثذ� �ل�شموخ وهذه 

�لكر�مة �لتي �حتفظنا بها .

نحن معنيون اليوم إلى االهتمام بكل 
عوامل القوة في مواجهة هذه العدوان 

عبر تعزيز وحدتنا الداخلية
�ليثثوم نحن نحمثثد �هلل �شبحانه وتعالثثى �أول على 
�أن عاننثثا علثثى هثثذ� �ل�شمثثود ون�شكثثره ون�شاألثثه �أن 
يفثثرغ علينثثا �ملزيد من �ل�شثثرب و�أن يعيننثثا فيما بقي 

كمثثا �أعاننا فيمثثا م�شثثى، و�أن يزيدنا تاأييثثد� وتثبيتا 
وتوفيقثثا وت�شديثثد� وعونثثا �إنثثه �شميع �لدعثثاء، نحن 
�ليثثوم معنيثثون بعد كل ما قد ع�شنثثاه مامن قبيلة ول 
من منطقة ول من حمافظة �إل وعا�شت هذه �لتجربة، 
ع�شنثثا �ملاأ�شثثاة ع�شنثثا �ل�شعثثور باملظلوميثثة، ع�شنثثا 
�ملعانثثاة �لتثثي �شنعها �أولئك ظلما وجتثثرب� وطغيانا 
و��شتكبثثار� بغثثري حثثق، ر�أينثثا وح�شيتهثثم، ر�أيناهم 
بوجههثثم �حلقيقي �لأ�شثثود �لإجر�مي �لب�شثثع، ر�أينا 

مظلوميتنثثا باأم �أعيننثثا، ر�أينا 
�أطفالنثثا وهم �أ�شثثالء وجثثهم 
متفحمثثة ور�أينثثا ن�شائنثثا ويف 
كثثثري من �حلثثالت يبقثثى من 
�شعرهثثا  مثثن  �لقليثثل  �ملثثر�أة 
�أ�شثثالء،  �إلثثى  حتثثول  �لباقثثي 
ر�أينثثا كل تلثثك �مل�شاهثثد فيمثثا 
مبا�شثثرة  �لبع�ثثس  �شاهثثده 
مثثن  �لباقثثون  �شاهثثده  وفيمثثا 
خالل �لتلفثثاز وو�شائل �لإعالم 
�ملعانثثاة  ع�شنثثا  و�ل�شثثور، 
�لقت�شاديثثة ونحثثن نعي�شهثثا 
�ليثثوم، وهثثم �شنعوهثثا فيمثثا 
هثثي عليه ومب�شتو�هثثا �لقائم، 
و�أدركنثثا كيثثف �أنهثثم �شيئثثون 
لدرجثثة مل نكن نتخيلها، يعني 
�شعبنثثا  �أبنثثاء  مثثن  �لبع�ثثس 
�لبع�ثثس مل يكثثن يتخيثثل �أبد� 
�ل�شعثثودي  �لنظثثام  يثثرى  �أن 
يخثثادع  �أن  يحثثاول  �لثثذي 
ومعثثه �إذ�عثثة �لقثثر�آن �لكثثرمي 
علثثى  ير�هثثم  �أن  ذلثثك  وغثثري 
هثثذ� �مل�شتثثوى مثثن �لوح�شية 
لثثكل  و�لإجثثر�م و�ل�شتباحثثة 
�شثثيء و�جلثثر�أة �لفظيعة على 
قتل �لأطفثثال و�لن�شثثاء ب�شكل 
جماعثثي و�لإبثثادة �جلماعيثثة 
و�لقثثرى،  �ملثثدن  يف  لل�شثثكان 
تفاجثثئ �لبع�ثثس وعرفنثثا مثثا 
�لذي يريدونه، ور�أينا ما عليه 
�حلال يف �ملناطق �لتي متكنو� 
مثثن �حتاللها كيف حتولت �إلى 
مناطثثق حمتلة بكل مثثا تعنيه 
�لكلمثثة �حلثثال فيهثثا و�لو�قع 
فيها هو و�قع �حتالل، و�لذين 
بركثثب  حلقثثو�  �أبناءهثثا  مثثن 
لأنف�شهثثم  ور�شثثو�  �لعثثدو�ن 
بالعبودية للمعتدين و�خلنوع 
للمعتديثثن و�أن يتحولثثو� �إلثثى 
�أدو�ت يف يثثد �لأدو�ت �أولئثثك 
جتثثردو�  حالهثثم؟  هثثو  كيثثف 
�لإن�شانيثثة  قيمهثثم  مثثن  �أول 
و�لوطنية و�لأخالقية وحلقو� 
و�لإجثثر�م  �لتوح�ثثس  بركثثب 
وتخلو� عن هويتهم �لإن�شانية 
و�لوطنيثثة  و�لإ�شالميثثة 
واأ�شبح��وا جمرم��ني ب��كل م��ا 
تعنيثثه �لكلمثثة حلاقثثا باأولئك 
اأولئ��ك  رك��ب  ويف  املجرم��ني 

املجرمني.
ر�أيناهم �أ�شبحثثو� بال قر�ر 

وبثثال �إر�دة وبثثال حرية وبثثال كر�مة وبثثال رحمة وبال 
�إن�شانية وبال �أخوة وبال قبيلة وبال وطنية.

�ليثثوم يفرت�ثثس �أن نزد�د عزما �إلثثى عزمنا و�شرب� 
�إلثثى �شربنثثا وثباتا �إلثثى ثباتنا �شمودنثثا ثمرته هذه 
�لكر�مة �لتثثي ننعم بها �ليوم هثثذه �حلرية �لتي نحن 
فيهثثا �ليوم وت�شميمنا وتوجهنثثا �إلى كيف نكون �أكر 
قثثوة يف مو�جهثثة هذ� �لعثثدو�ن هو �خليثثار �ل�شحيح 
وهثثو �خليثثار �حلكيم، معنيثثون �ليوم و�أكثثر من �أي 
وقثثت م�شثثى �إلثثى �لهتمثثام بثثكل عو�مل �لقثثوة �لتي 
نزد�د بها قوة يف مو�جهة هذ� �لعدو�ن تعزيز وحدتنا 
�لد�خليثثة و�أل ن�شغي �أبد� لثثكل دعو�ت �ل�شر و�لفتنة 
و�لتفرقثثة �لتي منبعهثثا قوى �لعثثدو�ن وتطلقها قوى 

�لعدو�ن.
�أي �شخ�شيثثة يف هذ� �لبلثثد �أي وجاهة يف هذ� �لبلد 
�شخ�شيثثة �شيا�شيثثة وجاهثثة �جتماعيثثة �أو �شخ�شية 
ع�شكرية كل منثثا يف �أي موقع يف �أي م�شتوى كان ممن 

هو يف موقع م�شئولية �إلى م�شتوى �لإن�شان و�ملو�طن 
�لثثذي لي�س لثثه وجاهثثة �أو م�شئولية معينثثة، كال منا 
لنعثثي جيثثد� �أن دعو�ت �لفرقة، �أن دعثثو�ت �لفتنة �أن 
م�شاعثثي �لت�شتيثثت ل�شملنثثا وجمعنا هثثي و�حدة من 
و�شائل �لعدو�ن علينا هي جزء ل يتجز�أ من �لعدو�ن 

علينا من م�شاعي �إذللنا وقهرنا و��شتعبادنا.

أي شخصية يتصل بها املنافقون 
ليساوموها على 
موقفها حتت أي 
عنوان عليها أن 

تعي أنها أمام اختبار 
تاريخي

�جتماعيثثة  وجاهثثة  �أي 
�أو  �ل�شهثثر�ين  بهثثا  يتو��شثثل 
�شابثثط  �أي  بهثثا  يتو��شثثل 
مثثن  �أي عميثثل  �أو  خمابثثر�ت 
الذي��ن  واملنافق��ني  املرتزق��ة 
�لعثثدو�ن  ب�شثثف  �لتحقثثو� 
موقفهثثا  علثثى  لي�شاوموهثثا 
علثثى  لي�شاوموهثثا  �أو  باملثثال 
و�لوعيثثد  بالتهديثثد  موقفهثثا 
�أو لي�شاوموهثثا علثثى موقفهثثا 
�أو  و�لوعيثثد  بالتهديثثد 
موقفهثثا  علثثى  لي�شاوموهثثا 
و�لتحري�ثثس،  بالإثثثارة 
و�إثثثارة �لعناويثثن �ملذهبيثثة 
�أو  �لعن�شريثثة  �لعناويثثن  �أو 
�أي  �أو  �ملناطقيثثة  �لعناويثثن 
عنثثو�ن لتعي جيثثد� �أنها �أمام 
�ختبار تاأريخي وحقيقي و�أن 
ح�شابهثثا  حت�شثثب  �أن  عليهثثا 
�أمثثام �هلل و�أمثثام هثثذ� �ل�شعب 
و�أمام �لتاأريخ و�أن تعي جيد� 
�أنها �شت�شاأل يوم �لقيامة على 

موقفها.
�لآن نحثثن يف مقثثام �ختبار 
�لثثذي ي�شاومثثك علثثى موقفك 
�شد هذ� �لعدو�ن هو ي�شاومك 
على �إن�شانيتك فهل �شرتخ�س 
�إن�شانيتك؟ هثثو ي�شاومك على 
حريتك هثثل �شتبيثثع حريتك؟ 
وتقبثثل بثثاأن تكثثون عبثثد� مع 
ال�شيئ��ني  للعبي��د  العبي��د 
والقذري��ن  واملنحط��ني 

واملجرمني!.
هو ي�شاومك علثثى كر�متك 
�أهثثل  يثثا  تبثثاع  �لكر�مثثة  هثثل 
�لكر�مثثة؟ هثثو ي�شاومثثك على 
وطنثثك  �شتبيثثع  هثثل  وطنثثك 
ي�شاومثثك  هثثو  تافثثه؟  بثمثثن 
علثثى مبادئك و�أخالقك وقيمك 
ودينك لأن دينثثك يحرم عليك 
�لطغثثاة  �شثثف  يف  تقثثف  �أن 
والظامل��ني  وامل�شتكربي��ن 

واملجرمني واملف�شدين.
 كال منثثا �ليوم من كل �أبناء 
هثثذ� �لبلثثد وجاهثثات �لقبائل 
�شب��اط اجلي���ش الوجاه��ات ال�شيا�شي��ة كل مكونات 
وفئات هذ� �ل�شعب يجب �أن نكون �ليوم �أكر ت�شميما 
علثثى ثباتنا و�أكر و�أعظم �إح�شا�شا بكر�متنا وهويتنا 
و�نتمائنا وقيمنا �لأ�شيلة من �أي وقت م�شى ومن �أي 

مرحلة م�شت.
ح�شثثل مثثن �لدرو�ثثس و�لعرب مثثا يكفي ويفثثي وما 
ي�شاعثثد علثثى �أن نثثزد�د يف معنوياتنا ثباتثثاً و�شمود� 
ومتا�شثثكا، �أن ل ناأبثثه ول نكثثرتث بثثكل �لتهديثثد ول 
�لوعيثثد و�أن لرّ نلتفثثت �أبثثد� �إلى كل م�شاعثثي �لتفرقة، 
�حلفاظ علثثى وحدة �شفنثثا �لد�خلثثي م�شئولية على 
�جلميثثع �لثثكل معني باملحافظثثة عليها مثثن ي�شذ عنها 
فهثثو �خلا�شر هو �خلائب هو �لعائب، من يقبل لنف�شه 
�أن يخثثون وطنه و�أن يخثثون �شعبه و�أن يفتح �شفحة 
جديثثدة مثثع دول �لعثثدو�ن هثثو �ملتحمل لثثكل تبعات 

موقفه �خلاطئ و�شذوذه �ل�شيئ وخيانته �لقبيحة.

< قتلتــــــم منــــــا آالف األطفال والنســــــاء واســــــتهدفتم كل شــــــيء وحاصــــــرمت أكثر مــــــن 20 مليون إنســــــان لتجويعهم وتريدون منــــــا أن نبقى مكبلــــــي األيدي ومتجمديــــــن أمامكم؟
< أرادونــــــا أن نكــــــون خــــــال أيــــــام شــــــعبًا فاقــــــدًا للحريــــــة ومســــــتعمرًا يتجيــــــش أبنــــــاؤه كجنــــــود ُيدفعــــــون للمعــــــارك العبثيــــــة ويخســــــرون حياتهــــــم فيها مقابــــــل القليل مــــــن املال

القصــــــر  علــــــى  تعتــــــدون  أنتــــــم   >
اجلمهوري في صنعاء وتصل صواريخنا 

البالستية إلى قصر اليمامة بالرياض

منشــــــآتنا  علــــــى  تعتــــــدون  ِأنتــــــم   >
احليوية ونحن نقابلكم باملثل

< اليوم هناك معادلة سنفرضها من 
جديد وبكل جهد ومسؤولية

< أنتــــــم حمقــــــى وجهلة وأغبيــــــاء ولم 
تتعقلــــــوا وتراجعــــــوا حســــــاباتكم رغــــــم 

أنكم وجدمت أن املسألة صعبة

< البعــــــض مــــــن أبناء شــــــعبنا لــــــم يكن 
يتخيــــــل أن يرى النظام الســــــعودي على 

هذا املستوى من الوحشية واإلجرام

< رأينــــــا مــــــا عليــــــه احلال فــــــي املناطق 
التــــــي متكنوا من احتالهــــــا والواقع فيها 

هو واقع احتال

التوحــــــش  بركــــــب  حلقــــــوا  الذيــــــن   >
واإلجــــــرام أصبحــــــوا با قرار وبــــــا إرادة 

وبا رحمة وبا وطنية

الكرامــــــة  هــــــذه  ثمرتــــــه  صمودنــــــا   >
واحلرية التي نحن فيها اليوم

< نحــــــن معنيــــــون اليوم إلــــــى االهتمام 
بــــــكل عوامــــــل القــــــوة فــــــي مواجهــــــة هذه 

العدوان عبر تعزيز وحدتنا الداخلية

<  دعوات الفتنة وتشتيت شملنا هي 
واحدة من وسائل العدوان علينا

< أي شــــــخصية يتصل بها املنافقون 
أي  حتــــــت  موقفهــــــا  علــــــى  ليســــــاوموها 
عنــــــوان عليها أن تعي أنهــــــا أمام اختبار 

تاريخي

املرحلــــــة  فــــــي  نســــــعى  أن  يجــــــب   >
القادمــــــة إلــــــى تعزيز الوحــــــدة الداخلية 

وتثميرها عمليًا

< نحــــــن في مرحلــــــة املســــــؤولية فيها 
على اجلميع

< بلدنــــــا يواجه حتديًا مصيريًا, نكون 
أو ال نكون

أن  معنيــــــة  الدولــــــة  مؤسســــــات  كل   >
تتجه إلى الشعب وأن يلتقي اجلميع في 

حالة تعاون

< علينــــــا أن نتوجــــــه لنحــــــول التحدي 
إلى فرصة وننهض من بني الركام

فيهــــــا  الصاروخيــــــة  القــــــوة  جتربــــــة   >
درس مهم لكل أبناء البلد

< مدى الصواريخ متوســــــع ومســــــتمر 
واليد الطولى ســــــتنال مــــــن أماكن أخرى 

ان شاء الله

<تعاوننــــــا باهتمــــــام وعــــــزم وتصميم 
وتفاهمنا ميكن أن يباركه الله سبحانه 

ونصنع الكثير ونغير الكثير

<  ال يكفــــــي أن نتوجــــــع لهــــــذه املعاناة 
بــــــل أن نطلــــــق الطاقة في داخلنــــــا لننهي 

املعاناة

<الســــــنوات التي مضت لــــــم يكن فيها 
ال حــــــرب وال صــــــراع فــــــي هذا املســــــتوى 

وكانت كلها أزمات

< البلــــــد كان يعيــــــش فــــــي أزمــــــة وفــــــي 
حالة فقر في الســــــنوات ما قبل العدوان 
فنحــــــن أمــــــام واقــــــع عانينــــــا فيه مــــــن إرث 

املاضي
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يجثثب �أن نكون �أكر متا�شكا ووحثثدة وتاآخيا �أمام 
اأولئ��ك املجرمني هذا ه��و املوقف ال�شحي��ح ثم يجب 
�ليوم �أن ن�شعى يف �ملرحلة �لقادمة �إلى تعزيز �أو �إلى 
تثمري هثثذه �لوحدة، هذ� �لتعاون، هثثذ� �لتفاهم، هذ� 
�لتاآخثثي، هذ� �لتما�شثثك، �إلى تثمثثريه عمليا من خالل 
�أن�شطة عمليه ت�شرتك فيه �لدولة مع �ل�شعب وتتحرك 
فيها موؤ�ش�شات �لدولثثة �شمن �أن�شطة م�شرتكة مع كل 
الكفاءات مع كل املبدعني مع كل املفكرين مع كل اأبناء 

هذ� �لبلد.
نحن يف مرحلة، �مل�شئولية 
فيها م�شئولية �جلميع مرحلة 
تاريخية،  مرحلثثة  ��شتثنائية 
بلدنثثا يو�جثثه حتالفثثا دوليثثا 
و�إقليميثثا، فيثثه �أكثثرب �لثثدول 
و�أغنى �لثثدول، و�أ�شو�أ �لدول 
بلدنثثا  و�إجر�مثثا،  عدو�نيثثة 
يو�جه حتديا م�شرييا، نكون 
�أو ل نكثثون، بلدنا فيها يو�جه 
�ختبار� كبري�، وهو يف موقف 
كبثثري ي�شتدعثثي مثثن �جلميع 
�لتعثثاون، و�أن يعثثي �جلميع 

م�شوؤوليتهم.

كل مؤسسات الدولة 
معنية أن تتجه إلى 
الشعب وأن يلتقي 

اجلميع في حالة 
تعاون

�لدولثثة  موؤ�ش�شثثات  كل 
�ليثثوم معنية بثثاأن تتجه �إلى 
هذ� �ل�شعب، تبثثذل له كل ما 
ت�شتطيثثع، ويقثثف معهثثا هذ� 
�جلميثثع  ويلتقثثي  �ل�شعثثب، 
حالثثة  يف  تعثثاون،  حالثثة  يف 
��شتثمثثار لثثكل �لطاقثثات لكل 
�لكفاء�ت، لثثكل �لقدر�ت لكل 
�خلثثرب�ت، �أن نتوجثثه عمليا 
لنحثثول �لتحدي �إلى فر�شة، 
ولنحول �لأخطار �إلى فر�س 
عظيم��ة، ننه�ش م��ن بني كل 
هثثذ� �لثثركام، ونتحثثرك مثثن 
ب��ني كل ه��ذه املعان��اة حتى 
للقثثوة  �لتجربثثة  ننه�ثثس، 
فيهثثا  جتربثثة  �ل�شاروخيثثة 
در�ثثس مهثثم لثثكل �أبنثثاء هثثذ� 
�لبلد، من �شاروخ �ل�شرخة 
�إلى بثثركان 2، من �ل�شاروخ 
�جلبهثثة  �إلثثى  يحمثثل  �لثثذي 
لينطلق م�شافة اثنني كيلو اأو 
ثالثة كيلثثو، �إلثثى �ل�شاروخ 
�لذي يعرب �أكر من �ألف كيلو 
مرت، و�ملثثدى م�شتمر، �ملدى 
متو�شع، �ليد �لطولى �شتنال 

�إن �شاء �هلل �أماكن �أخرى.
نحثثن �شعثثب لنعثثي جيد� 
�أننثثا بثثاهلل تعالثثى وبتحمثثل 
وبالأمثثل  �مل�شوؤوليثثة، 
�لياأ�س  �لعظيثثم، ومبحاربثثة 

والك�ش��ل  والعاجزي��ن،  والعج��ز  واليائ�ش��ني، 
وال�شع��اف  واملهمل��ني،  والإهم��ال  والك�شل��ني، 
نف�شي��ا-  املهزوم��ني  امل�شوؤولي��ة،  ع��ن  املتن�شل��ني 
�لتحرك من و�قع �إح�شا�شنثثا بامل�شوؤولية، و�إدر�كنا 
للخطثثر، ويعلثثن بالتحدي وبالعثثزم �لعظيم، �لعزم 
�لإمياين، �لعزم �ليماين، �لهمة �ليمانية، �لتي تطاول 

�لفرقدين.
نتحرك لنبدع، لنعالج كل هذه �مل�شاكل �لتي نعاين 
منها، لنو�جثثه هذه �لتحديات بكل �أ�شكالها، تعاوننا 
باهتمثثام وعثثزم، وت�شميم وقثثوة �إر�دة، وتفاهمنا، 
وحتويل كل �جلهثثود و�لطاقات �إلى جهود م�شرتكة 
وطاقات موحدة، ت�شب يف �جتاهات موحدة، ميكن 
�أن يباركثثه �هلل �شبحانثثه وتعالثثى، في�شنثثع �لكثري، 
ويتغري لنا �لكثري، ويبارك �هلل لنا يف �لكثري و�لكثري.

ال يكفي أن نتوجع لهذه املعاناة بل أن 
نطلق الطاقة في داخلنا لننهي املعاناة

نحثثن نعثثاين وحجثثم معاناتنثثا كبثثري بفعثثل �أولئك 
املعتدي��ن، املجرم��ني الطغاة، ولكن ل يعن��ي ذلك اأن 
نبق��ى م�شت�شلم��ني اأو متفرج��ني على واقعن��ا، وعلى 
معاناتنثثا، وعلثثى م�شتثثوى مظلومياتنثثا، ل يكفثثي �أن 
نئثثن و�أن نتوجثثع لهذه �ملعانثثاة، �أو �أن نبقى يف حالة 
اأن  ب��ل  ل،  اإحب��اط،  اأو  ياأ���ش 
�لكامنثثة  �لطاقثثة  نطلثثق هثثذه 
يف د�خلنثثا �إلثثى و�قثثع �لعمل، 
تكفثثي  �لدولثثة  موؤ�ش�شثثات  ل 
لوحدهثثا  وتتحمثثل  لوحدهثثا 
وتثثرتك لوحدها؛ لتنثثوء بهذ� 
�لعثثبء، وحتمل هثثذ� �حلمل، 
ول �ل�شعب يبقى هناك لوحده 
�لطاقثثات  مثثن  �لكثثثري  وفيثثه 
واملبدع��ني  والكف��اءات، 
هناك  والعملي��ني،  واملفكري��ن 
يتوثبثثون  بيوتهثثم  يف  �لكثثثري 
توثبا رغبة بكل جد لأي عمل، 
وهنثثاك �لكثري لديهثثم �لأفكار، 
ولك��ن حني ل يكون هناك تاق 
ب��ني الر�شم��ي وال�شعب��ي، بني 
موؤ�ش�شات �لدولثثة ونخب هذ� 
�ل�شعثثب وكفاء�ت هذ� �ل�شعب 
وطاقات هذ� �ل�شعب وخرب�ت 
هثثذ� �ل�شعثثب، هثثذ� هثثو �لذي 
ينق�شنثثا �ليوم، هثثذ� هو �لذي 
يوؤثثثر �إلثثى حد مثثا، ويفاقم من 

معاناتنا وم�شاكلنا.
ثم موؤ�ش�شثثات �لدولة �ليوم 
معنيثثة و�أكثثر مثثن �أي وقثثت 
م�شثثى على �لتحثثرك �جلاد يف 
ت�شحيح و�شعها، لأن �لو�شع 
يكثثن  مل  و�شثثع  هثثو  �ملا�شثثي 
مبنيثثا ملو�جهة حتديثثات بهذ� 

�مل�شتوى.
كانثثت �مل�شاألثثة يف �ملا�شثثي 
مبنيثثة على ح�شابثثات �أخرى، 
لبنثثاء  نه�شويثثة  ح�شابثثات  ل 
هذ� �لبلثثد وهثثذ� �ل�شعب، ول 
ح�شابثثات ملو�جهثثة حتديثثات 
بهثثذ� �مل�شتوى وبهثثذ� �ل�شكل، 
جه��ات  معين��ني،  م�شوؤول��ني 
معينثثة، ح�شبثثت �أمورها كلها 
على �أ�شا�س �لرتهان للخارج، 
�خلثثارج،  علثثى  و�لعتمثثاد 
و�خل�شثثوع للخثثارج، فال هي 
بنت �قت�شاد� حمليا مبا تعنيه 
الكلمة، ع�شرات ال�شنني م�شت 
�أيثثن هثثو �لقت�شثثاد �لوطني؟ 
�أين م�شتوى �لإنتاج �لوطني، 
�أيثثن هثثو �لكتفثثاء �لذ�تي، ل، 
بنو� كل �شثثيء يف �ملا�شي على 
ذروة  يف  �أزمثثات،  و�شعيثثة 
حكمهثثم، ويف ظثثل متكنهثثم من 
�ل�شيطثثرة و�ل�شتحو�ذ يف هذ� 
�لبلثثد كانو� يف نف�ثثس �لوقت يف 
حالثثة �أزمات، و�لبلثثد يف حالة 
�أزمثثات، وكنثثا من جرعة �إلثثى جرعثثة، ول كان هناك 
�قت�شثثاد وطني يبنثثى، ول �كتفاء ذ�تثثي يتحقق، ول 
معاجلثثة للم�شثثاكل �لقت�شاديثثة، كانت كلهثثا �شنو�ت 
�أزمات، وكان كل عام مي�شي �أزمة جديدة تاأتي، هكذ� 
هثثو �ملا�شي، وما �أنت يف حرب دولية ول �إقليمية، ول 
�شثثر�ع بهذ� �مل�شتثثوى، ول حتديات بهثثذ� �مل�شتوى، 
وقرو�ثثس ما كانت تنفثثك، يف �لوقت �لذي كانت جتبى 
فيثثه عائثثد�ت �لنفط مثثن كل �ملحافظثثات، و�ل�شر�ئب 
مثثن كل �ملحافظات، و�جلبايثثات و�لن�شب و�لحتيال 
مثثن كل �ملحافظات، ومن كل �ملثثو�رد، يف �لوقت �لذي 
ت�شثثاف فيثثه مبالثثغ هائلثثة مثثن �لقرو�ثثس، وت�شاف 
�إليهثثم �أي�شثثا بع�س من �لأمو�ل �لتثثي طلبوها من هنا 
�أو هنثثاك، و�لو�شثثع �أزمثثة، و�لبلثثد يعي�ثثس يف �أزمة، 
و�ملعانثثاة د�ئمثثة، و�ل�شعثثب يعي�ثثس يف �أكثثر �أبنائه 
حالة �لفقر �ملدقع، هذ� هو �حلا�شل، هذ� هو �لقائم يف 

�ل�شنو�ت �ملا�شية ما قبل �لعدو�ن.

البلد كان يعيش في أزمة وفي حالة فقر 
في السنوات ما قبل العدوان فنحن أمام 

واقع عانينا فيه من إرث املاضي
فنحثثن �أمثثام و�قثثع عانينا فيثثه مثثن �إرث �ملا�شي، 
�ملا�شثثي �لذي كان حالة من �لإهمال، حالة من �نعد�م 
�لبنثثاء �حلقيقثثي، �شحيثثح، بنثثو� لنا "�شويثثة" مباين 
"�شوية" طرق،  لنا  بنوها، وبنو�  "�شويثثة" وز�ر�ت 
قليل جد�، وبع�ثثس �جل�شور، دمرها  "�شويثثة" قليل 
�لعدو�ن، لكن مل يبنو� لنا �قت�شاد� وطنيا، �ل�شتري�د 
هو �ملعتمد كل �لفرتة �ملا�شية، و�لإنتاج يكاد يكون يف 
نقطة �ل�شفر، مثثع �أننا بلد ميتلك كل �ملقومات �ملهمة، 
بلثثد زر�عي مبا تعنيه �لكلمثثة، وحما�شيلنا �لزر�عية 
مثثن �أح�شثثن �ملحا�شيثثل يف كل �لعثثامل، و�ملز�رعثثون 

يعانون يف كل �لفرت�ت �ملا�شية.
قول��وا يل مت��ى، اح�شب��وا ثاثني �شن��ة، خال هذه 
الثاث��ني �شن��ة كان امل��زارع عندنا مرت��اح؟ مدعوم؟ 
متوفثثر لثثه كل �لدعم؟ ت�شثثوق منتجاتثثه، "و�إل" كان 
�ملثثز�رع خثثالل هثثذه �لفثثرتة كلهثثا �إذ� �أ�شبثثح عندنا 
منتجا زر�عيا معينا وبع�شا من �ملحا�شيل �لتي تورد 
�إلثثى �ل�شوق، مثثا ننتبه �إل و�أدخل �إلثثى �لبلد �أ�شعاف 
م�شاعفة من نف�ش املحا�شيل ل�شرب املزارعني، ينتج 
بلدنا عدد� �شخمثثا ومتنوعا من �ملحا�شيل �لزر�عية، 
كل حم�شول منها "ياأتثثي �لتجار وبتغا�س من �لدولة 
فثثريى �ملز�رع نف�شه ما هنثثاك نتيجة ما هناك ت�شويق 
ملح�شولثثه �لزر�عثثي، يبقثثى معاين"، علثثى مدى زمن 
طويل �ملز�رع يعاين من توفثثري مادة �لديزل، �مل�شاألة 
�لآن بد�أنثثا �لآن نعاين من م�شكلة �لديزل؟ من �أول يوم 
نعثثاين مثثن م�شكلثثة �لديزل، �ملثثز�رع يعاين مثثن توفري 
�مل�شتلزمثثات �لزر�عيثثة �لتثثي يحتثثاج �إليهثثا يف حماية 
�ملح�شثثول �لزر�عي، بدل من �أنن تتوفر له �ملكافحات 
�ل�شليمثثة �ملالئمة للطبيعثثة وغري �ل�شثثارة بالإن�شان 
يدخثثل �إلثثى �لبلثثد �أعثثد�د هائلثثة جثثد� مثثن �ملبيثثد�ت 
و�ملكافحثثات �خلطثثرة و�ملمنوعة و�ملحظثثورة، �لتي 
�شكلت خطر� كبري� على �شحتنا يف هذ� �لبلد، وت�شيب 
كثثثري من �أبناء هذ� �لبلد بال�شرطان وباأمر��س فتاكة، 
كذلثثك ي�شثثاب �لإن�شثثان بفريو�ثثس �لكبثثد، كثثم عندنا 
ماي��ني اأ�شيبوا بال�شرط��ان وعندنا ماي��ني اأ�شيبوا 

بفريو�س �لكبد، و�أمر��س كثرية �نت�شرت.
�لو�شثثع �ل�شحثثي كيف كان �لو�شثثع �ل�شحي على 
�ملثثدى �ملا�شي بكلثثه، كان �أكر �أبنثثاء �ليمن من يعاين 
مثثن �أمر��ثثس �شحيثثة خطرة يحتثثاج �إلى �ل�شفثثر �إلى 
خثثارج �لبالد، وتفويج �أ�شبوعثثي �إلى �لأردن للعالج، 
�إلثثى م�شر، �إلى دول �أخرى للعالج، كل هذه �ل�شنو�ت 
�ملا�شيثثة مل ينب يف بلدنثثا م�شت�شفى و�حثثد يكفينا عن 

�ل�شفر �إلى �خلارج.
عهود ي�شفهثثا �لبع�س بالزدهثثار! �أو يذرف عليها 
�لدمثثوع! �أي عهثثود هثثذه؟ �أي عهود هثثذه؟ م�شت�شفى 
و�حثثد فقط يبنى يف هثثذ� �لبلد يغنينا عثثن �ل�شفر �إلى 
�خلارج، ول م�شت�شفى و�حد، و�لكثري ي�شطرون �إلى 
�ل�شفر �إلى �خلارج، وعندما �أغلقت �ملنافذ ومنعنا من 
�ل�شفثثر �إلى �خلارج بقي �لكثثثري ميوتون بدون دو�ء، 
لي�ثثس لأن �مل�شكلة فقط م�شكلة �ليوم، بل كانت م�شكلة 

�لأم�س وتفاقمت �ليوم بفعل �لعدو�ن.
تلثثك �ل�شيا�شثثات �لغري بنثثاءة �لتي �أديثثر بها بلدنا 
يف كل �ملر�حثثل �ملا�شيثثة ومل ينب فيهثثا بناء حقيقي يف 
هذ� �لبلد، ل �لو�شثثع �لزر�عي ول �لو�شع �لتجاري، 
ول �لو�شثثع �ل�شحثثي، ول �لتعليثثم علثثى نحثثو بنثثاء 
وفعثثال يثمر ثمرة عظيمثثة تكون نه�شة حقيقية يف كل 
�ملجالت، مع �أن لدينا �لفر�س على �مل�شتوى �لزر�عي 
علثثى �مل�شتوى �لتجثثاري، لدينا �لكثثثري من �لرو�ت، 
�شعب كثري �لعدد، كل �لفر�س موجودة، لكن على كل 
ال�شن��وات املا�شية على مدى ع�ش��رات ال�شنني كانوا 
يثثربرون �إخفاقهم وف�شلهم وعثثدم �هتماهم ببناء هذ� 
�لبلد و�لعناية بهذ� �ل�شعب باأننا بلد فقري وبال مو�رد، 
وكذبثثو�، كذبو� ل�شنا بدون مثثو�رد، لدينا كل �ملو�رد، 
لدينا كميات هائلة من �لنفط، بع�شها �أخرجوه، وكان 
ينهب �لكثري منه، وعائد�ته كانت ت�شيع، وبع�شها مل 
ي�شتخرج ��شرت�شاء لدول معينة، �أر�دت �أن �لنتظار 
حتى يتهيثثاأ لها فر�شثثة �ل�شيطرة �ملبا�شثثرة لت�شرقه، 
�أمثثثال �لنظثثام �ل�شعثثودي برعايثثة �شثثركات �أمريكية 

وغربية، و�لنظام �لإمار�تي كذلك.
فنحثثن �أمثثام و�قع لنتفهم فيثثه م�شاكلنثثا، من ياأتي 

وي�شثثور وكاأن �لو�قع نتاج هذه �ملرحلة بالتحديد �أو 
للظثثرف �لر�هن بالتحديد، ثم ياأتثثي ليقول �أنتم �شبب 
يف م�شاكلنثثا �حلاليثثة، ل يا �أخي، ل�شنثثا �شببا يف ذلك، 
�ل�شبثثب هو �لعثثدو�ن وقبثثل �لعثثدو�ن �شيا�شات غري 
بناءة، �أدير بهثثا بلدنا وع�شناها �أزمات، تذكر، "تذكر 
�شويثثة، تذكر مثثن متى بدك" من بعد ع��ام ثمانني اإلى 
�ليثثوم، تذكر، كيثثف كان كل عام يرتفع فيثثه �لأ�شعار 
�أكثثر، ي�شثثوء �لو�شثثع �لقت�شثثادي �أكثثر، �شنويثثا، 

ي�شتطيع �أي �شخ�س �أي حملل 
�قت�شثثادي �أو �شيا�شي، �أو �أي 
كادر �قت�شادي �أن ياأتي لي�شع 
قائمثثة وكيثثف كانثثت �لأزمات 
تتفاقثثم، مثثن �شنة �إلثثى �أخرى 
حتثثى  �أخثثرى،  �أخثثرى،  �إلثثى 
كاد �لبلثثد �أن ي�شثثل �إلى حافة 
�لنهيثثار لثثول ثثثورة �حلادي 
و�لع�شريثثن مثثن �شبتمثثرب، مع 
عالقات دولية، مع بيع و�شر�ء 
حالثثة  مثثع  بكلثثه،  �لوطثثن  يف 
�رتهثثان 100 % للخ��ارج، م��ع 
بيثثع ملناطق كثثثرية و�شفقات 
مثثع  �حلثثدود،  يف  كثثثرية 
معمثثع..، كل ذلثثك و�لأزمثثات 
قائمة، و�مل�شاكل د�ئمة، �ليوم 
ياأتي لن�شتاأنف مرحلة جديدة، 
مرحلثثة نو�ئثثم فيها جنبثثا �إلى 
كر�متنثثا،  حريتنثثا،  جنثثب، 
لنبنثثي  نه�شتنثثا،  ��شتقاللنثثا، 
مو�جهثثة  و�قثثع  مثثن  نه�شثثة 
بكر�مثثة،  وبكر�مثثة،  حتثثدي، 
ميكثثن �أن نبني لنثثا و�قعا قويا 
بتعاوننا، بال�شتفثثادة من كل 
�لطاقثثات مثثن كل �ملثثو�رد مثثن 
كل مثثا هثثو متثثاح، وبالتثثوكل 
على �هلل، وبالتقوى هلل، }َوَمن 
ْل َعَلثثى �هلَلرّ َفُهَو َح�ْشُبُه{،  َيَتَوَكرّ
َلرّثثُه  َيْجَعثثل  �هلَلرّ َ ثثِق  َيَترّ }َوَمثثن 
َرًجا*َوَيْرُزْقثثُه ِمثثْن َحْيُث َل  خَمْ

َيْحَت�ِشُب ۚ{.
علثثى  �مل�شوؤوليثثة  �ليثثوم 
�جلميثثع، م�شكلثثة �لكثثثري هي 
�لنتظثثار، ننتظثثر، قثثد يكثثون 
معينثثة،  خثثربة  �أنثثت  لديثثك 
كفثثاءة معينة، طاقثثة معينة، 
�أنثثت  ولكثثن  معينثثة،  روؤيثثة 
منتظر، حترك، �خرج طاقتك، 
�خثثرج روؤيتثثك، قدم �أفثثكارك، 
ن هذ�  وموؤ�ش�شات �لدولثثة توؤِمرّ
�لإطثثار مثثن �لتالقي مثثع �أبناء 
�ل�شعب، هذ� �شيء مهم �ليوم، 
و�أ�شا�شثثي �ليثثوم، و�شثثروري 
�أي  لنثثا  يكثثون  ول  �ليثثوم، 
تفكثثري �إل كيثثف نبنثثي �أنف�شنا 
لنكثثون �أكثثر قثثوة يف مو�جهة 
هثثذ� �لتحدي وهثثذ� �لعدو�ن، 
هثثذ� �لذي يجثثب �أن تتجه �إليه 
�لأذهثثان و�لثثروؤى، و�لأعمثثال 
�إليثثه  وتتجثثه  و�ملو�قثثف، 
�لهتمامثثات، هذ� هثثو �مل�شار، 

م�شثثار بنثثاء، م�شار معاجلثثة م�شاكل، م�شثثار تعاون، 
تكاتثثف، تظافثثر للجهثثود، هذ� هثثو �ل�شثثيء �ل�شحيح 

�لذي يجب �أن نركز عليه، و�أن نهتم به.
ثثثم كذلثثك ناأمثثل �أن ير�جثثع �جلميثثع يف �ملنطقثثة 
مو�قفهثثم، �شيمثثا �أن �لفرتة �لأخرية �شهثثدت �نك�شافا 
للموق��ف ال�شع��ودي يف طبيع��ة الرتب��اط باإ�شرائيل 
و�لتاآمثثر على �مل�شجد �لأق�شى و�لقد�س، و�لتاآمر على 
ال�شع��ب الفل�شطين��ي، وب��ات الكث��ري م��ن الإعاميني 
اخلليجي��ني ل يختلف��ون عن املحلل��ني الإ�شرائيليني، 
جثثد�،  �شيئثثة  بطريقثثة  ويتحدثثثون  �لنغمثثة،  نف�ثثس 
ويهاجمون �ل�شعب �لفل�شطيني، وي�شيئون �إلى �لأمة 
�لإ�شالمية، وين�شبون �لعد�ء ب�شدة لكل من له موقف 
حثثر م�شثثوؤول جتثثاه �لق�شيثثة �لفل�شطينيثثة و�مل�شجد 
الأق�ش��ى واملقد�ش��ات والقد���ش، بات��وا وا�شحني يف 
عد�ئهثثم �ل�شديد لكل من يتم�شك بجدية بق�شايا �لأمة، 
وبات��وا مف�شوح��ني يف م��دى انحطاطه��م وعمالته��م 

وحتركهثثم �شمثثن �لأجنثثدة �لأمريكيثثة بثثدون حدود 
ول �شو�بثثط ول قيود، يعني تعثثرو�. �أ�شبحو� عر�ة 

�ليوم، ب�شو�أتهم �لقبيحة يف �لعمالة و�خليانة.

نأمل أن يراجع اجلميع في املنطقة 
مواقفهم سيما أن الفترة األخيرة 

كشفت تواطؤ السعودية على القدس 
وفلسطني

ناأمثثل �أن ير�جع �جلميع يف 
�ملنطقة، �لثثدول، �حلكومات، 
�ل�شعثثوب، �لنخب، �لكيانات، 
جتثثاه  مو�قفهثثم  �ملكونثثات 
مظلومية �شعبنا �لعزيز، فهي 
مظلوميثثة غري م�شبوقة، ناأمل 
مثثن �لثثدول �حلثثرة و�لثثدول 
بع��ني  تنظ��ر  اأن  املتح��ررة 
بهثثذ�  نكتفثثي   - �مل�شوؤوليثثة 
التعب��ري- بع��ني امل�شوؤولية، 
�إلى معاناة �شعبنا ومظلومية 
�شعبنثثا، وكل يح�شب ح�شابه 
م��ا بين��ه وب��ني اهلل، بالن�شبة 
معانثثاة  �لإ�شالمثثي،  لعاملنثثا 
�لو�جثثب  كبثثرية،  �شعبنثثا 
�لإن�شاين  و�لو�جب  �لإ�شالمي 
يفر�س علثثى كل �لأحر�ر وكل 
من بقثثي فيهم �إن�شانية �إلى �أن 
يتعاملثثو� بطريقة خمتلفة مع 
م�شتثثوى �ملعانثثاة �لتي يعاين 

منها �شعبنا.

ضرورة دعم اجلبهات 
والتظافر في حفظ 

الوحدة الوطنية 
وتفعيل النقاط 

اإلثناعشر
�أتوجثثه  �لثثكالم  �آخثثر  يف 
�إلثثى �شعبنثثا �لعزيثثز باحلثثث 
�أهميثثة  علثثى  و�لتاأكيثثد 
بالرجثثال  للجبهثثات  �لدعثثم 
و�لإمكانثثات، تظافثثر �جلهود 
�لو�شثثع  يف  و�لتعثثاون 
�لد�خلثثي يف مو�جهثثة �ملحنة 
�حل�شثثار  مثثع  �لقت�شاديثثة 
فيثثه  خالفثثت  �لثثذي  �ل�شديثثد 
قثثوى �لعدو�ن حتثثى �لأنظمة 
الدولي��ة والقوان��ني الدولية، 
�أغلقثثت �ملنافذ نهائيا، وهذ� ل 
ت�شتند فيه ل �إلى قر�ر جمل�س 
�أمن ول �إلثثى �أي �شيء، ولكن 
لي�س غريبا عليهثثم �أن يكونو� 
هكثثذ�، نحثثن معنيثثون �ليثثوم 
علثثى م�شتثثوى كل �ملكونثثات 
�جلهثثات  كل  �لبلثثد  هثثذ�  يف 
و�أن  جهودهثثا  تتظافثثر  �أن 
تتعثثاون يف بر�مج عمل، كذلك 
موؤ�ش�شثثات �لدولة �أن تتجه يف 
تفعي��ل )النقاط الإثني ع�شر( 
�لتثثي �أكدنا عليها فيما م�شثثى، ووقته �ليوم ملح �أكر 

من �أي وقت �آخر.
وليثثثق �شعبنا �أنثثه ب�شموده وثباتثثه وتوكله على 
�هلل و�شثثربه �لعظيثثم يف قثثر�ره وخيثثاره �مل�شثثوؤول 
و�ل�شحيثثح و�ملبدئثثي و�لإن�شثثاين و�لأخالقي و�حلر، 
طاملثثا ثبت وطاملا �شرب، وطاملثثا �عت�شم باهلل و�عتمد 
– �أن �لعاقبثثة لثثه بالن�شثثر  علثثى �هلل، ووثثثق بثثاهلل 
باحلرية، و�أن �لعاقبثثة على عدوه بالهو�ن و�خلزي، 
والعواق��ب التي توعد اهلل بها الظامل��ني وامل�شتكربين 

و�لطغاة و�ملف�شدين.
ن�شثثاأل �هلل �شبحانه �أن يرحم �شهد�ءنثثا �لأبر�ر، �أن 
ي�شفي جرحانا، �أن يفثثك �أ�شر�نا، �أن ين�شرنا بن�شره، 

و�أن يوؤيدنا بتاأييده، ويعيننا بعونه.
و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

اليمنــــــي الشــــــعب  العالــــــم أن يفتخــــــر بصمــــــود  لــــــكل  الكلمــــــة وميكــــــن  ثابــــــت حــــــر مبــــــا تعنيــــــه  اليــــــوم شــــــعب شــــــامخ عزيــــــز صامــــــد  هــــــو  لهــــــم  أرادوه ذليــــــًا  الــــــذي  الشــــــعب   >
التاريــــــخ مــــــدى  علــــــى  الشــــــعب  هــــــذا  أجيــــــال  مــــــن  جيــــــل  أي  حــــــكاه  قــــــد  مــــــا  بأعظــــــم  وثباتهــــــم  وصمودهــــــم  األوفيــــــاء  الرجــــــال  بطــــــوالت  عــــــن  القادمــــــة  األجيــــــال  ســــــتحكي   >

 
< منــــــذ زمــــــن طويــــــل ونحــــــن نعاني من 

توفير مادة الديزل

عندمــــــا  كانــــــوا  اليمــــــن  أبنــــــاء  أكثــــــر   >
توجــــــب  خطيــــــرة  أمــــــراض  مــــــن  يعانــــــون 
عليهــــــم الســــــفر إلــــــى اخلــــــارج ولــــــم يبنى 
مستشــــــفى واحد يغنينا عن الســــــفريات 

إلى اخلارج

 < ليثق شــــــعبنا أنه بصمــــــوده وصبره 
ومتســــــكه بخيــــــاره احلر واعتمــــــاده على 
اللــــــه أن العاقبــــــة لــــــه بالنصــــــر واحلريــــــة 

ولعدوه بالهوان واخلزي

< قــــــرار التصدي للعدوان لم ولن نندم 
عليه أبــــــدًا وما زادتنا ممارســــــات العدوان 

الوحشية إال إميانًا بهذا اخليار والقرار

< لــــــم نــــــزدد خــــــال كل هــــــذه الفترة إال 
عزمًا وتصميمــــــًا وإصــــــرارًا واطمئنانًا إلى 

صحة هذا القرار

< فــــــي مقابــــــل ألــــــف يــــــوم مــــــن القصف 
باألســــــلحة احملرمــــــة دوليــــــًا كان هنــــــاك 
ألف يوم من الصمود أثبت خاله شعبنا 

أن إراته لن تنكسر

<  ألــــــف يــــــوم قــــــدم فيــــــه أبناء شــــــعبنا 
التاريــــــخ  يســــــطرها  عظيمــــــة  تضحيــــــات 

ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى

<  أعظم التضحيات كانت للشهداء الذين 
سيمجدهم التاريخ ولعائاتهم الذين قدموا 

الكثير وكانت مواقفهم عظيمة

كثيــــــرًا  عانــــــوا  الصابــــــرون  جرحانــــــا   >
بسبب شح اإلمكانات الطبية في بلدنا

< مع أننا بلد زراعي املزارعون كانوا 
يعانون خال الثاثني سنة املاضية

< املشكلة مشكلة األمس وتفاقمت 
اليوم بفعل العدوان

<على مــــــدى عشــــــرات الســــــنني كانوا 
يبــــــررون فشــــــلهم بأننا بلــــــد فقير ودون 

موارد وهذا كذب

< يســــــتطيع أي محلــــــل اقتصــــــادي أن 
يأتي ليرى كيف كانــــــت تتفاقم األزمات 
مــــــن  والعشــــــرين  احلــــــادي  ثــــــورة  لــــــوال 

سبتمبر

< ميكــــــن أن نبني واقعًا قويــــــًا بتعاوننا 
واالســــــتفادة من كل ما هو متاح وبتقوى 

الله

< نأمل أن يراجع اجلميع في املنطقة 
األخيــــــرة  الفتــــــرة  أن  ســــــيما  مواقفهــــــم 
كشفت تواطؤ الســــــعودية على القدس 

وفلسطني

مفضوحــــــني  باتــــــوا  الســــــعوديون   >
بعمالتهــــــم وحتركهــــــم ضمــــــن األجنــــــدة 

األمريكية بدون حدود

احلــــــرة  والــــــدول  القــــــوى  مــــــن  نأمــــــل   >
معانــــــاة  إلــــــى  املســــــؤولية  بعــــــني  النظــــــر 

ومظلومية شعبنا

< ضــــــرورة دعــــــم اجلبهــــــات والتظافر 
في حفظ الوحدة الوطنية

< مؤسســــــات الدولة مسؤولة بتفعيل 
النقاط اإلثناعشر التي حتدثنا عنها

موقفــــــك  علــــــى  يســــــاومك  الــــــذي    >
ضــــــد العــــــدوان يســــــاومك علــــــى حريتك 

وإنسانيتك وكرامتك ووطنك

< يجــــــب أن نكون اليوم أكثر تصميمًا 
على ثباتنا وانتمائنا إلى قيمنا األصيلة
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وذكثثر �ملركثثز �أن عثثدد �جلرحثثى 
بلثثغ 21،812، بينهثثم 2،722 طفال، 
و2،233 �مر�أة، 16857 رجاًل، فيما 
جتاوز ع��دد النازح��ني اثنني مليون 

و�شتمائة وخم�شون �ألفا.
و�أ�شار �ملركثثز �إلى �أن عدد �ملنازل 
�ملدمثثرة و�ملت�شثثررة جثثر�ء ق�شف 
�لعدو�ن قد بلغ 409،356، كما دمر 

�لعدو�ن 826 م�شجًد�.
ويف تفا�شيثثل موثقثثة لثثدى �ملركز 
يف جانثثب �لتعليم و�لإعثثالم فقد بلغ 
عثثدد �ملد�ر�ثثس و�ملعاهثثد �لتعليمية 
ومعهثثد،  مدر�شثثة   827 �ملت�شثثررة 
و118من�شاأة جامعية، و30 من�شاأة 

�إعالمية.
�لتحتيثثة  �لبنثثى  جانثثب  ويف 
و�خلدميثثة  �حلكوميثثة  و�ملن�شثثاآت 

�ملت�شثثررة من ق�شثثف �لعدو�ن، �أكد 
�ملركز �لقانوين �أن �لعدو�ن ��شتهدف 
�شحًيثثا  ومرفًقثثا  م�شت�شفثثًى   301
و174  حكوميثثة  و1.684من�شثثاأة 
حمطة ومولثثد كهرباء، و524 خز�ًنا 
و�شبكة ميثثاه، و387 �شبكة وحمطة 
�ت�شالت، و106 من�شئاآت ريا�شية.
ويف �ملن�شئاآت �لأثرية و�ل�شياحية 
�لتثثي  �لأثريثثة  �ملعثثامل  عثثدد  بلثثغ 
211معلمثثا،  �لعثثدو�ن  ��شتهدفهثثا 

و255 من�شاأة �شياحية.
ويف جانب �لنقل ذكرت �لإح�شائية 
15مطثثاًر�،  ��شتهثثدف  �لعثثدو�ن  �أن 
و14ميناًء، و2144 طريًقا وج�شًر�، 
و��شتهد�ف 3378�شيلة نقل، و548 

ناقلة غذ�ء، و251 ناقلة وقود.
�لتجاريثثة  �ملن�شثثاآت  خانثثة  ويف 

�أن  و�لزر�عيثثة ذكثثرت �لإح�شائيثثة 
عدد �ملن�شثثاآت �لتجاريثثة �مل�شتهدفة 
بلغ 6،393 من�شثثاأة، و2،256 حقاًل 
زر�عًيا، و593 �شوًقا جتارًيا، و300 
م�شنثثع، و337 حمطة وقود، و692 
خمزن غثثذ�ء، و245 مزرعة دو�جن 

ومو��شي.
�ملركثثز  �إح�شائيثثة  �أن  يذكثثر 
�لقانثثوين للحقثثوق و�لتنميثثة �شملت 
جثثر�ء  �ملبا�شثثرة  �خل�شائثثر  فقثثط 
�لق�شثثف �ملبا�شثثر من قبثثل �لعدو�ن 
ال�شع��ودي الأمريك��ي، يف حني تويف 
مئ��ات الآلف م��ن اليمني��ني نتيج��ة 
�حل�شار �لقت�شادي �ملفرو�س على 
�ليمن وق�شف �ملن�شئات �ل�شحية يف 

�لبالد.
و�أكثثدت وز�رة حقثثوق �لإن�شثثان 

عثثدد  �أن  �ملا�شثثي  �أغ�شط�ثثس   29 يف 
املدنيني الذين توفوا جراء العدوان 
و�حل�شار 247 �ألثثف مو�طن نتيجة 
�نعثثد�م �لأدويثثة و�نت�شثثار �لأوبئة 
و�شثثوء �لتغذيثثة و�أمر��ثثس �لف�شثثل 

�لكلوي.
�ل�شعثثودي  �لتحالثثف  �أن  يذكثثر 
�لأمريكثثي بثثد�ء يف 26 مار�س 2015 
ب�شثثن عثثدو�ن ع�شكري علثثى �ليمن، 
وم��ا زاد م��ن معان��اة اليمني��ني ه��و 
و�إغثثالق  �لقت�شثثادي  �حل�شثثار 
�ملو�نئ و�ملطثثار�ت �ليمنية وق�شف 
و�لتجاريثثة  �ل�شناعيثثة  �ملن�شئثثات  
والزراعي��ة وه��و م��ا جع��ل ماي��ني 
اليمنيني يعانون من تردي الأو�شاع 

�لقت�شادية و�ملعي�شية و�ل�شحية.

االصول املادية :
• 25 مليثثار دولر ..تكلفثثه �أوليثثه لالأ�شثثر�ر �لتثثي طالت 
�لأ�شثثول �ملادية يف مر�فثثق �خلدمات �لجتماعيثثة �لأ�شا�شية 

و�لبنية �لتحتية و�لإ�شكان تقدر تكلفتها �لأولية ، منها
. 19.83 مليثثار دولر تكلفثثة �أوليثثة لالأ�شثثر�ر �لتثثي طالت 
�لوحثثد�ت �ل�شكنية و�لبنيثثة �لتحتية �حل�شريثثة حتى يونيو 

2017م ،
2. 5 مليثثار دولر خ�شائثثر مبا�شرة تكبدها قطثثاع �لكهرباء 

خالل 1000 يوم من �لعدو�ن.
• 770 مليثثون دولر تكلفثثه �وليثثه لالأ�شثثر�ر �لتي طالت 

�لطرق و�جل�شور
• 480 مليثثون دولر تكلفثثه �وليثثه لالأ�شثثر�ر �لتي طالت 

قطاع �ملياه و�ل�شرف �ل�شحي
• مليثثار دولر تكلفثثه �وليه لالأ�شثثر�ر �لتي طالت �لقطاع 

�ل�شحي جر�ء �لعدو�ن
• 7 مليثثار دولر تكلفثثه �وليثثه للخ�شائثثر �ملبا�شثثرة �لتي 
�لنفطثثي يف خمتلثثف  �لنتثثاج  توقثثف  �ليمثثن جثثر�ء  تكبدهثثا 

�لقطاعات .
 

�لقطاع �خلا�س :
75 مليثثار دولر خ�شائثثر �وليثثه تكبدهثثا �لقطثثاع �خلا�ثثس 
�ليمنثثي نتيجثثة �لعثثدو�ن و�حل�شثثار منهثثا 39 مليثثار دولر 
خ�شائثثر مبا�شرة نتيجثثة �ل�شتهد�ف �ملمنهج مثثن قبل طري�ن 

�لعدو�ن �ل�شعودي على �مل�شانع و�ملن�شاآت �لتجارية .
قطاع �لت�شالت :

76 مليثثار ريثثال خ�شائثثر قطثثاع �لت�شالت �ليمنثثي ب�شبب 
�ل�شتهثثد�ف �ملبا�شثثر من قبل طري�ن �لعثثدو�ن لأكر من 400 
موقثثع و�شبكثثة �ت�شثثالت منهثثا 333 حمطثثة �إر�شثثال هو�ئية 
�خلا�شة بالتغطية لهو�تف �لنقال �لتابعة ل�شركة مين موبايل 

وال�شركات الأخرى اخلا�شة واحلكومية وذلك خال عامني.
�ل�شيد �لبحري :

3،1 مليثثار دولر خ�شائثثر تكبدها قطثثاع �ل�شيد �لبحري يف 
�ليمثثن خ�شائر ب�شبب �حلرب و�ل�شيد �جلائر وتدمري �ل�شعب 

�ملرجانية نتيجة من قبل بو�رج �لعدو�ن �لبحرية ، وت�شاعف 
ه��ذه اخل�شائ��ر جراء قي��ام الع��دوان بح�ش��ر ن�ش��اط ال�شيد 
�لتقليثثدي يف 12 منطقثثة بحرية وت�شبب بحرمثثان ما يزيد 50 
�لف �شيثثاد تقليدي ميار�شون مهنة �ل�شيثثد يف �شو�حل �لبحر 
�لحمثثر كمثثا مت ��شتهثثدف قو�ربهثثم ودمثثر �ملو�نثثئ �لبحرية 
و�ل�شثثو�ق ومر�كثثز �لتجميع ولذ�ت �ل�شبثثب �أنخف�س �ل�شيد 
�لتقليدي بن�شبة 75 % يف تعز واحلديدة بالإ�شافة اإلى ح�شر 
ن�شاط التقليدي يف �شواحل ح�شرموت و�شواحل اأبني من قبل 

�لقو�ت �لإمار�تية .
 

القطاع الزراعي :
16 مليثثار دولر خ�شائثثر قطثثاع �لزر�عثثة �ليمنثثي جثثر�ء 
�لعثثدو�ن و�حل�شار منها 13،7 مليار دولر خ�شائر 720 يوم 

منها
• 703.9 مليون دولر خ�شائر �أوليه للموؤ�ش�شات و�ملز�رع 

�حلكومية و�لتعاونية
• 500 مليثثون دولر فقدها �لقطثثاع �لزر�عي من قرو�س 

ت  � عثثد م�شا زر�عيثثة �شبثثق �لتفاق عليهثثا مع �لدول و
�ملانحة

 •

�جلمعيثثات  تكبدتهثثا  �وليثثه  خ�شائثثر  دولر  112.3مليثثون 
و�لتعاونيات �لزر�عيثثة كخ�شائر غري مبا�شرة جر�ء �لعدو�ن 

و�حل�شار
• 5،2 مليار دولر خ�شائر �وليه تكبدها �لنتاج �لزر�عي 

جراء العدوان واحل�شار خال العامني الولني منها :
1. 145،1 مليون دولر خ�شائر �وليه للحبوب

2. 589.9 مليون دولر خ�شائر �وليه تكبدها قطاع �لفو�كه
3. 58 مليون دولر خ�شائر �وليه تكبدها قطاع �لبقوليات

4. 3،8 مليثثار دولر �أ�شثثر�ر طالثثت �ملحا�شيثثل �لنقديثثة 
و�لقت�شاديثثة كالثثنب �ليمنثثي و�لقطثثن و�ملنتجثثات �لزر�عية 

�لنقدية �لخرى
• 6،7 مليثثار دولر خ�شائثثر �وليثثه تكبدهثثا قطاع لروة 

�حليو�نية منها :
نتيجثثة  �لدو�جثثن  قطثثاع  خ�شائثثر  دولر  مليثثار   5،5  .1

ف  � �شتهثثد ل �ملبا�شثثر للمئثثات مثثن �ملثثز�رع �
ق  نفثثو الدواج��ن و م��ن  املاي��ني 
ع  تفثثا ر � ر و �شعثثا �
ف  عثثال لأ ئثثر � خ�شا و

�لت�شويق
 1  .2
مليار دولر 
ئر  خ�شا

لثثروة  �
نتيجثثة  �حليو�نيثثة 
�ل�شتهثثد�ف و�لنفوق 

.
3. 135،9 مليثثون 
دولر خ�شائثثر �أولية 
للنحل و�نتاج �لع�شل 

�ليمني
• 302،5 مليون دولر 
خ�شائثثر �أوليثثه يف �لقطثثاع 

�لزر�عي �ليمني نتيجة توقف �ل�شادر�ت �ليمنية للخارج
�لقطثثاع  �وليثثه تكبدهثثا  مليثثون دولر خ�شائثثر   478.5 •
�ليثثادي �لعاملة يف قطاع �لزر�عثثة خ�شائر �جمالية على مدى 
عام��ني من احل��رب وم��ن املتوق��ع اأن تتجاوز الن�ش��ف مليار 

دولر .
 

قطاع النقل :
2،5 مليثثار دولر خ�شائر �وليه تكبدها قطاع �لنقل �لبحري 

و�لربي و�جلوي �ليمني جر�ء �لعدو�ن و�حل�شار منها :
1. 2 مليثثار دولر خ�شائثثر �وليثثه للطري�ن �جلثثوي �ليمني 
وجثثر�ء ��شتهثثد�ف �ملطثثار�ت و�لتجهيز�ت �ملالحيثثة و�لفنية 
و�جهثثزة �لت�شثثالت و�لثثر�د�ر�ت وتوقف حركثثة �ل�شفر من 

و�إلى �ليمن .
2. 900 مليثثون دولر خ�شائثثر �وليثثه تكبدهثثا قطثثاع �لنقل 
�لبحثثري نتيجة �لعثثدو�ن و�حل�شار منهثثا 300 مليون دولر 
خ�شائر مينائي احلديدة واملخا خال العامني املا�شيني فقط .
3. 19مليثثون دولر خ�شائثثر مبا�شثثرة تكبدها قطثثاع �لنقل 

�لربي .
 

قطاع الكهرباء:
6 مليار دولر خ�شائر �وليثثه تكبدها قطاع �لكهرباء �ليمني 

ب�شورة مبا�شرة منذ بد�أ �لعدو�ن و�حل�شار منها :
1. 2مليثثار و77 مليثثون و243 �لثثف دولر خ�شائثثر �وليثثه 
لالأ�شثثر�ر �لتثثي طالت �ملوؤ�ش�شثثات �لتابعة لهثثا للكهرباء خالل 

�لعام �لول من �لعدو�ن
2. 659 مليثثون و 163 �لثثف دولر تكلفثثه �ل�شثثر�ر �لتثثي 

طالت �ملنظومة �لكهربائية
3. 750 مليثثون دولر تكلفثثه �وليثثه للخ�شائثثر �لتثثي طالت 
م�شاريثثع توليد �لطاقثثة �لكهربائية �لتابعثثة للموؤ�ش�شة �لعامة 

للكهرباء .
4. 500 �لف دولر تكلفه �وليه للخ�شائر �لتي طالت وحدة 

م�شروع �لنقل و�لتوزيع و�لتحكم.

تقارير

خسائر اجلانب االقتصادي في 
1000 ي�����وں م����������ن ال�����ع�����دوانالقطاعني العام واخلاص خالل 

العدوان  جراء  املدنيني  ال�صحايا  عدد  اأن  م�صتقلة  مدنية  اإح�صائية  ك�صفت 
ال�صعودي  العدوان  من  يوم   1000 خالل  اليمن  على  الأمريكي  ال�صعودي 
الأمريكي على اليمن قد بلغ 35415 ما بني �صهيد وجريح. واأكدت اإح�صائية 

عدد  اإجمايل  اأن  الثنني،  م�صاء  والتنمية،  للحقوق  القانوين  املركز  ن�رصها 
فيما  امراأة،   2،027 طفًا،   2،887 بينهم  من   13،603 لدية  املوثقني  ال�صهداء 
املدنيني. من  جميعهم  اأن  موؤكدا  رجًا،   8،689 الرجال  من  ال�صهداء  عدد  بلغ 

35415 ما بني شهيد وجريح خالل
 1000 ي�������������وں م����������ن الع���������������دوان
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�أوردت وكالة “�شبوتنيك” �لإخبارية 
�لأربعثثاء)13 دي�شمثثرب 2017( عثثن �أن 
“�إ�شر�ئيثثل” دعت ويل �لعهد �ل�شعودي 
�إلثثى �لتو�شثثط فيمثثا ُي�شمثثى مبحادثثثات 

ال�شام مع الفل�شطينيني.
ونقلثثت �لوكالة عثثن �شحف �شعودية 
قولهثثا �إن ��شر�ئيثثل وجهثثت دعثثوة لويل 
�لعهد حممد بن �شلمان للقدوم �إلى �لبالد 
لقي��ادة مفاو�شات ال�ش��ام بني ا�شرائيل 
وفل�شط��ني ك�”دليل على �لدفء �ل�شريع 
يف عالقثثات باململكة �خلليجيثثة و�لدولة 

�ليهودية”.
ي�شر�ئيثثل  �ل�شهيثثوين  �لوزيثثر  وكان 
كات�ثثس �أو�شثثى بثثاأن تاأخثثذ �ل�شعوديثثة 
للفل�شطيني��ني  وتاأت��ي  املب��ادرة  بزم��ام 
م رعايتهثثا، مو�شحثثا باأنثثه علثثى  وتقثثدرّ
��شتعد�د للتفاو�س مع مثل هذه �لقيادة 
�ل�شعوديثثة، د�عيا �مللثثك �شلمان لتوجيه 
دع��وة اإل��ى بنيام��ني نتنياه��و لزي��ارة 

�ل�شعودية ولويل �لعهد حممد بن �شلمان 
لزيارة �إ�شر�ئيل.

و�أكثثد كات�ثثس – وهثثو �أحثثد �أع�شثثاء 
حثثزب �لليكثثود �ليميني وقائثثد ع�شكري 
�ل�شر�ئيلثثي  �لثثوزر�ء  رئي�ثثس  لثثدى 
بنيامني نتانياه��و – على �أن “�إمكانيات 

�ل�شعوديثثة �لقيادية توؤهلهثثا للعب دور 
“ال�شعودي��ني  �إن  م�شيفثثا  �لو�شيثثط”، 
قادرون على قيثثادة �ملفاو�شات و�تخاذ 
عثثن  بالنيابثثة  �ملنطقثثة  يف  �لقثثر�ر�ت 
الفل�شطينيني، مردف��ا “اإن الفل�شطينيني 
�تخثثاذ  علثثى  قادريثثن  وغثثري  �شعفثثاء 

�لقر�ر�ت”.
�أن  �إلثثى  “�شبوتنيثثك”  و�أ�شثثارت 
�ل�شعوديثثة و��شر�ئيل ل تقيمان عالقات 
�لعالقثثات  �أن  �إل  ر�شميثثة،  دبلوما�شيثثة 
“�لربيثثع  بينهمثثا بثثد�أت بالتطثثور بعثثد 
�لعربثثي”، عندمثثا “�كت�شفثثت �إ�شر�ئيل 
عثثدو�  �ل�شعوديثثة  �لعربيثثة  و�ململكثثة 

م�شرتكا، وهو �إير�ن”.
و�دعثثى كات�ثثس �أن �إ�شر�ئيثثل ت�شعثثر 
بالقلثثق �إز�ء قيام �إيثثر�ن بتعزيز نفوذها 
على طثثول �حلدود �ل�شماليثثة لإ�شر�ئيل 
مثثع �شوريا ولبنان عن طريق حزب �هلل. 
وقثثال كاتثثز “ل نحتاج �إلثثى �أى ر�شالة، 
ونحثثن نعرف جيد� مثثا تفعله �إير�ن وما 

هي نو�ياها”.
ولفتثثت �لوكالة �إلى �إن قثثر�ر �لرئي�س 
�لأمريكي دونالد تر�مثثب �عتبار �لقد�س 
عا�شمثثة �أبديثثة للدولثثة �لعربيثثة؛ �أثار 

غ�شبا �شديد� يف �لعامل �لإ�شالمي.

ن�شرت �شحيفة �لغارديان �لربيطانية مقال للكاتب 
�أويثثن جونثثز �شن فيه هجومثثا لذعا علثثى ويل �لعهد 
�ل�شعثثودي حممد بثثن �شلمان و�حلكومثثة �لربيطانية 
و��شفثثا �حلرب على �ليمثثن باأنها »و�حثثدة من �أكرب 

�جلر�ئم على وجه �لأر�س«.
وقثثال جونثثز �إن �ل�شعوديثثة حتظى بدعثثم �لغرب 
بينم��ا تع�شف باليم��ن مطالبا الربيطاني��ني بالتحرك 
�شريعا، ومنع �حلكومة من ممار�شة هذ� �لدور با�شم 

�ل�شعب �لربيطاين.
ويو�شح جونز �أن �ل�شعودية تق�شف �ليمن بقنابل 
ح�شلثثت علثثى �لكثثثري منهثثا مثثن بريطانيثثا، و��شفثثا 
�حلرب يف �ليمن باأنها “و�حدة من �أكرب �جلر�ئم على 

وجه �لأر�س”.
وعثثن بثثن �شلمثثان، قال جونثثز �إنه يف �لوقثثت �لذي 
تتحثثدث فيثثه �لتقاريثثر عثثن �شثثر�ء �لأمثثري حممد بن 
�شلمان لق�شر يف فرن�شا تبلغ قيمته 300 مليون دولر 
ولوحة “�مل�شيح �ملخل�س” مببلغ 450 مليون دولر 
ويخت فثثاره مببلغ 500 مليثثون دولر، يعاين �أطفال 

�ليمن من جماعة مدمرة.
وي�شثثري جونز �إلثثى �أن عدد� مثثن �لفائزين بجائزة 
نوبل لل�ش��ام و�شخ�شي��ات رفيعة ومثقف��ني وجهوا 
خطابا لقثثادة �ململكثثة �ملتحثثدة و�لوليثثات �ملتحدة 

وفرن�شا طالبوهم فيه بوقف “�حلرب يف �ليمن”.
ووجه جونز �نتقاد�ت لذعة لل�شعودية، قائال �إنها 

باليمن”. تع�شف  بينما  �لغرب  بدعم  “حتظى 
ويقول جونز �إن بريطانيا ت�شارك يف �مل�شوؤولية عن 
مقتثثل 60 �ألف �شخ�س يف �حلثثرب �مل�شتمرة يف �ليمن 
منثثذ نحو �ألف يوم ومعاناة نحثثو 18 مليون �شخ�س 

مثثن نق�ثثس �لطعثثام و�ملثثاء وعثثن حاجثثة 22 مليونا 
للدو�ء ب�شكل عاجل يف �لبالد.

ويوؤك��د جونز اأن �شك��وت املواطن��ني الربيطانيني 
على مثثا تفعلثثه حكومتهثثم منحها �حلريثثة للت�شرف 
دون قيود ومنثثح �ل�شعودية �لأ�شلحة لتت�شرف دون 

ر�دع يف �ليمن.

بالي�شتيثثا  �هلل” �شاروخثثا  “�أن�شثثار  �أطلثثق 
علثثى �ل�شعوديثثة، �لثالثثثاء، وقالثثت �لريا�ثثس 
�إن �ل�شثثاروخ مت �إ�شقاطثثه، بينمثثا قالت تقارير 
�إخباريثثة �أخثثرى �إن عمليثثة �عرت��شثثه كانثثت 

فا�شلة.
“باتريثثوت” يف  و�إذ� ثبثثت ف�شثثل منظومثثة 
اإ�شقاط �ش��اروخ “�أن�شار �هلل” �لأخري، �إ�شافة 
�إلثثى �أنبثثاء ف�شثثل �عرت��ثثس �شثثاروخ �آخثثر يف 
نوفمثثرب/ ت�شرين �لثثثاين �ملا�شي، فاإن ذلك يقود 
للرجثثوع �إلثثى تاريثثخ “�لباتريثثوت” يف حثثرب 
�خلليثثج عثثام 1991، وفقثثا ملجلثثة “نا�شيونال 

�إنرت�شت” �لأمريكية.
ففي عامي 1991 و2017 كان هناك معلومة 
غثثري �شحيحة تقثثول �أن �لباتريثثوت جنحت يف 
�عرت��س �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية، ومت �لرتويج 

لنجاح هذه �ملنظومة على نطاق و��شع.
�أنهثثا مل ت�شقثثط حتثثى  يقثثول  �لو�قثثع  لكثثن 
�ل�شو�ريخ ق�شرية �ملدى، ما يعني �أنها �شتكون 
�أكثثر ف�شثثال يف حالثثة ��شتخد�مهثثا لعرت��ثثس 
�شو�ريخ متطورة مثل تلك �لتي تطورها كوريا 

�ل�شمالية.
ولفتت �ملجلة �إلى �أن �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية 
�أطلقهثثا �لعر�قيثثون عثثام 1991 و�لتثثي  �لتثثي 
يطلقهثثا “�أن�شثثار �هلل” عثثام 2017 مت تطويرها 
بثثذ�ت �لأ�شلثثوب �لثثذي ت�شمثثن زيثثادة طثثول 

�ل�شاروخ وتخفيف ر�أ�شه �حلربي.

ويف حالثثة �شاروخ “�أن�شار �هلل” �لذي يطلق 
عليثثه “بثثركان — 2ۚ �أدى �لتطوير �إلى زيادة 
مثثدى �ل�شثثاروخ �إلثثى 600 كم، لكن هثثذ� �لأمر 
�أدى �إلثثى خطثثاأ غثثري مق�شثثود �أدى �إلثثى �إفقثثاد 
�ل�شثثاروخ �تز�نه يف �آخثثر م�شاره �شبه �لد�ئري 

�لذي ي�شلكه �إلى �لهدف.
ووفقثثا للمجلثثة فثثاإن فقثثد �ل�شثثاروخ �تز�نه 
رمبا ي��وؤدي اإلى حتطم��ه اأثن��اء ال�شقوط احلر 
حطثثام  �أن  �إلثثى  م�شثثرية  �لأر�ثثس،  �جتثثاه  يف 
من�شثثات  قبثثل  مثثن  ر�شثثده  يتثثم  �ل�شثثاروخ 
�شو�ريخ “�لباتريوت”، �لتي تر�شد ر�د�ر�تها 
هذ� �حلطثثام على �أنه �أكر من �شاروخ، وتقوم 

باإطالق �شو�ريخها عليه.
ويف هذ� �حلالة تنطلق �شو�ريخ �لباتريوت 
�مل�شممثثة لالنفجار على بعد �أمتار من �أهد�فها، 
وفقثثا للمجلثثة �لتي �أ�شارت �إلثثى �أنه يتم فح�س 
�شظايثثا �شو�ريخ �شكود �لتثثي حتطمت ب�شبب 
فق��دان الت��زان اأثن��اء ال�شقوط احل��ر باجتاه 
بو��شطثثة  تدمريهثثا  مت  �أنثثه  علثثى  �لأر�ثثس، 
�ملجلثثة:  وتابعثثت  �لباتريثثوت..  �شو�ريثثخ 
�شو�ريخ  حتققثثه  �لتثثي  �ملفرت�ثثس  “�لنجثثاح 
�لباتريوت يف هذ� �حلثثالت يكون غري حقيقي، 
لأن �خللل يف تطوير �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية هو 
ال��ذي ي��وؤدي اإلى تدمريه��ا اأثناء الهب��وط اإلى 
�لأر�س ولي�ثثس تفجريها بو��شطثثة �ل�شو�ريخ 

�لتي تنطلق من �لأر�س.

الغارديان: احلرب على اليمن واحدة من أكبر اجلرائم على وجه األرض

وكالة»ســــــبوتنك«:  »إس������رائيل« وّجه������ت دعوة لولي العهد الس������عودي 
لزيارتها وقيادة املفاوضات مع الفلسطينيني

مجلة »ناشيونال إنترست« األمريكية:

 صواريخ »أنصار الله« استطاعت كشف 
أكذوبة .. الباتريوت األمريكية

ك�شف وزير �خلارجية �ل�شعودية عادل �جلبري 
عن �أن دول �خلليج لديهثثا خارطة طريق لتطبيع 
�لعالقثثات مع �إ�شر�ئيثثل” تعتمد على بثثدء عملية 
�ل�شالم يف �ل�شرق �لأو�شط بح�شب مقابلة �أجرتها 
معثثه قناة “لإر�ن�س 25” �خلمي�س )14 دي�شمرب 

.)2017
عثثدم  �جلبثثري  و�دعثثى 
مثثع  عالقثثات  وجثثود 
�إ�شر�ئيثثل، لكنه �أكد وجود 
لتطبيثثق  خريطثثة طريثثق 
�إ�شر�ئيثثل  مثثع  �لعالقثثات 
عثثرب مثثا ُت�شمى مببثثادرة 
�ل�شثثالم �لعربيثثة “، وقال 
يف مقابلثثة مثثع فرن�شا. 24 
عمليثثة  لدينثثا  كان  “�إذ� 
�شثثالم وت�شويثثة �شلميثثة، 
عالقثثات  �شنقيثثم  فاإننثثا 
طبيعية مثثع جميع �لدول 
�لثثدول  �لعربيثثة وجميثثع 

�لإ�شالميثثة، و�لعالقات �لطبيعية تعني �لعالقات 
�لدبلوما�شية، و�لعالقات �لتجارية”.

و�أكد وزيثثر �خلارجيثثة �أن �ل�شعودية ما ز�لت 
ملتزم��ة بحل الدولتني راف�ش��ا الإدعاءات القائلة 

باأن �ل�شعودية تعمل ل�شالح ��شر�ئيل، قائال “لقد 
كان موقفنثثا مثثن �لقد�ثثس و��شحثثا د�ئمثثا، ونحن 
نعتقد يف حل الدولت��ني على اأ�شا�ش قرارات الأمم 
�ملتحثثدة ذ�ت �ل�شلثثة ومبادرة �ل�شثثالم �لعربية، 
ونحثثن نعتقد �أنثثه يف �لنهاية �شيكثثون لدينا دولة 

فل�شطينية على حدود 67ۚ.
علثثى  �جلبثثري  و�أ�شثثر 
�أن �إد�رة تر�مثثب ” جادة 
ب��ني  ال�ش��ام  حتقي��ق  يف 
والع��رب  الإ�شرائيلي��ني 
“�ل�شيا�شة  �أن  “، م�شيفثثا 
د�ئمثثا  كانثثت  �ل�شعوديثثة 
داعم��ة لفل�شطينيني و “ل 

متلي عليهم”.
هثثذه  �أن  يذكثثر 
بعثثد  تاأتثثي  �لت�شريحثثات 
�شهيثثوين  وزيثثر  دعثثا  �أن 
�ل�شعثثودي  �لعهثثد  ويل 
حممد بثثن �شلمثثان لزيارة 
��شر�ئيثثل لقيادة ما ي�شمى مبفاو�شات �ل�شالم مع 
“�إ�شر�ئيل”، وبعد �أن �علن دونالد تر�مب مدينة 

�لقد�س عا�شمة �أبدية للدولة �لعربية.

قنــــــاة »إلرانــــــس 25« : ل������دى دول اخللي������ج خارطة 
طريق لتطبيع العالقات مع »إسرائيل«

يف  متخ�ش�شثثة  �أملانيثثة  جملثثة  �شككثثت 
�لبيثثان  �شحثثة  يف  �لع�شكريثثة  �ل�شثثوؤون 
�ل�شعثثودي �لثثذي زعثثم �ن دفاعاته �جلوية 
�عرت�شت �ل�شاروخ �لثثذي �أطلق من �ليمن 
�لثالثاء �ملا�شي باجتاه ق�شر �ليمامة �مللكي 

بالعا�شمة �ل�شعودية �لريا�س.
ون�شثثرت جملة “تيلثثه بولي�ثثس” تقريرً� 
يقثثول يف مطلعثثه “قيثثل باأنثثه مت �عرت��ثثس 
�ل�شثثاروخ �حلوثي �لثاين عثثن طريق نظام 
�لدفثثاع �ل�شاروخي �لأمريكثثي. ولكن هناك 
�شك يف هثثذ� �لأمر، �إذ �أن �لثقثثة بهذ� �لنظام 

�أ�شبحت على �ملحك”.
وتطرق تقرير �ملجلثثة �لأملانية ب�شخرية 
�لفيلثثم �لق�شثثري �لثثذي �نتجتثثه �ل�شعودية 
ويحاكي هجوماً �شعودياً على �إير�ن ينتهي 
�أنثثه  بال�شيطثثرة علثثى طهثثر�ن، و�أ�شافثثت 
بعيثثد� عن �لأفالم ،  �لو�قع  �أر�س  “وعلثثى 
حدث هجثثوم �شاروخي �آخر على �لريا�س. 
وبثثثت قناة �لعربيثثة �ل�شعودية  خربً� يفيد 
باعرت��شثثه ويف �حلثثال كانثثت هنثثاك ردود 
�أفعال م�شادة و�شريعة على �أو�شع نطاق”.
و�أ�شثثار �لتقريثثر �إلى ما ن�شثثره �ل�شحفي 
“بابثثاك  �جلثثو،  �شثثالح  يف  و�ملتخ�ش�ثثس 
تغفائثثي” يف �شفحته مبوقع تويرت وت�شمن 
ومعلومثثات  �شريعثثة   ل�شو�ريثثخ  �شثثور� 
موجثثزة تتناق�س مع ق�شة �ل�شاروخ �لذي 
مت �عرت��شثثه. ون�شثثر مقطثثع لفيديثثو يظهر 
�شحابثثة من  �لدخان و�شثثط �ل�شماء �لزرقاء 
ير�فقثثه بيان يقثثول �أن خم�شة من �شو�ريخ 
نظثثام �لباتريثثوت �لتابعة لل�شثثالح �جلوي 

�ل�شعثثودي قد ُ�طلقت علثثى  �شاروخ بركان 
كان متجها �شوب �لريا�س”.

و�أ�شثثاف �أن “�شو�ريثثخ �لدفثثاع �أخفقت 
هدفهثثا و�أ�شثثاب �ل�شاروخ �حلوثثثي هدفه 
دون �أي عائق” م�شريً� �إلى �أن �ملقاطع �لتي 
عر�شها �لعالم �ل�شعثثودي متناق�شة حيث 
يظهثثر يف �لبد�يثثة خم�شة �شو�ريثثخ تنطلق 
لعرت��س �ل�شاروخ فيما �للقطة �لتي تزعم 
�عرت��ثثس �ل�شثثاروخ ت�شمنثثت �شاروخثثاً 
و�حدً� للدفاع �جلثثوي و�ختفت �ل�شو�ريخ 
�لأربعثثة �لأخرى رغم �أنها �نطلقت يف م�شار 

و�حد.
وت�شثثري �ملجلة �إلى �أن هناك مقطع فيديو 
�آخثثر ن�شره  �ل�شحفي”بابثثاك تغفائي”  فيه 
جمموعثثة لقطات لهثثو�ة �لت�شويثثر تو�شح 
�حلفثثر على �أر�شية حديقة قيثثل �أنها �أماكن 

�شقوط راأ�ش ال�شاروخ احلوثي.
لت�شريثثح  �أنثثه وفقثثا  و�أ�شافثثت �ملجلثثة 
�لثثذي  بر�ثثس،  فر�ن�ثثس  وكالثثة  مر��شثثل 
�أجلماينثثه  “فر�نكفورتثثر  �شحيفثثة  نقلتثثه 
ظهثثر  �نفجثثار  دوي  �ُشمثثع  ت�شايتثثوجن”، 

�لثالثاء يف �لريا�س.
وختمثثت �ملجلثثة تقريرهثثا بالقثثول “لقد 
تب��ني فعا اأن نظ��ام الباتري��وت مل يقدم ما 
وعثثد به تر�مب من حماية وبالتايل لن يكون 
لهثثذ� تاأثثثري كبثثري فقط علثثى �شفقثثات بيع 
�لأ�شلحثثة، بل �أي�شثثا على �ل�شعثثور بالأمن 
لدى �حللفاء يف �ل�شثثرق �لأو�شط و�أوروبا. 
وقد تولثثد �لآن �لنطباع بثثاأن �أنظمة �لدفاع 

�جلوي �لرو�شية هي �ملطلوبة حاليا”

.وكالة البحرين اليوم: 
الس������عودية تزيد موازنة »الدفاع« 
للع������ام املقب������ل إلى 56 ملي������ار دوالر 

أمريكي
�أعلنثثت وز�رة �ملالية �ل�شعودية زيثثادة �لإنفاق �لع�شكري يف 
مو�زنثثة �لعثثام �ملقبثثل 2018 لتبلثثغ 210 مليار ريثثال �شعودي، 
�أي مايعثثادل )56 مليار دولر �أمريكثثي( بزيادة قدرها 10% عن 

190.9 مليار ريال �ملعتمدة لعام 2017.
ووفقثثا لبيثثان ميز�نية �لدولثثة لعام 2018 �لثثذي ت�شمن لأول 
مثثرة تفا�شيل حمدودة عثثن كيفية �إنفاق ميز�نيثثة �لدفاع؛ �شيتم 
تخ�شي�ثثس 10.2 مليثثار ريثثال من �إجمثثايل تخ�شي�شثثات �لدفاع 
لث”بر�مج وم�شاريع �لتنمية �جلديدة”.. و�شيتم تخ�شي�س مبلغ 
�إ�شثثايف قدره 26.5 مليثثار ريال �شعودي ملجموعثثة من �لأن�شطة 
�لر�مية �إلى تعزيز �لقدر�ت �لع�شكرية مع دعم �لقطاع �ل�شناعي 
�ملحلثثي. كمثثا �شيتم توفثثري 3.5 مليثثار ريال لدعم قطثثاع �لتعليم 
�لع�شكثثري.. وك�شفت وثائثثق �مليز�نية �أي�شثثا �أن �لإنفاق �لفعلي 
علثثى �لدفثثاع لعثثام 2017 من �ملتوقثثع �أن ي�شل �إلثثى 224 مليار 
ريثثال، بزيثثادة قدرها 17.4% ع��ن 190.9 مليار ريثثال �مل�شوب 
عليثثه يف �مليز�نيثثة �لأوليثثة لل�شنثثة، وبالتثثايل، فثثاإن ميز�نية عام 
2018 متثل زيثثادة كبرية عن �مليز�نية �ملعتمثثدة لعام 2017.. 
وتك�شثثف هذه �لأرقام �أن ميز�نية �لدفاع �ل�شعودية �شتكون ثالث 
اأك��رب ميزانية يف العامل بعد كل م��ن الوليات املتحدة وال�شني.. 
ُيذكثثر �أن �لإنفاق �لع�شكري �ل�شعودي �رتفع من 27 مليار دولر 

عام 2010 لي�شل �إلى 56 مليار يف مو�زنة �لعام �ملقبل.

مجلــــــة »تيلــــــه بوليس«األملانية: تق������دم أدلة تثبت 
فش������ل الدفاعات اجلوية السعودية في اعتراض 

الصاروخ اليمني على قصر اليمامة
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وســط  إلـــى  البالستية  صــواريــخــه  تــصــل  الــيــوم  شعبنا 
الرياض وإلى قصر حكمهم, أنتم تقصفون صنعاء 

ونحن نقصف الرياض وأبو ظبي.

ُح����ف����اُة ق��������وٌم   ..  » اآَي��������اِت��������ِه  َوِم�����������ْن   «
ق����ري����ٌب ف�����ت�����ٌح   .. اآَي����������اِت����������ِه«  »َوِم��������������ْن 
ع���ظ���ي���ٌم مي��������ٌن   .. اآَي����������اِت����������ِه«  »َوِم���������������ْن 

ُع����رو�����شٌ ت����ه����وي   .. اآَي�������اِت�������ِه«  »َوِم�����������ْن 
خ����ال�����شٌ ����������ا  اأنَّ  .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 

����ا ب����اأنَّ ال�����ُك�����ربى   .. اآَي��������اِت��������ِه«  »َوِم������������ْن 
ُخ���ِل���ق���ن���ا ����������ا  اأنَّ  .. اآَي����������اِت����������ِه«  »َوِم��������������ْن 
اع��ت�����ض��م��ن��ا ��������ا  اأنَّ  .. اآَي��������اِت��������ِه«  »َوِم�����������ْن 
ح��م��ل��ن��ا �����������ا  اأنَّ  .. اآَي����������اِت����������ِه«  »َوِم��������������ْن 
���ب���ع���ن���ا اتَّ ����������ا  اأنَّ  .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 
َن���������رَشن����ا ����������ا  اأنَّ  .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 
اأف���ق���ن���ا �����������ا  اأنَّ  .. اآَي����������اِت����������ِه«  »َوِم��������������ْن 
اأت���ي���ن���ا �����������ا  اأنَّ  .. اآَي����������اِت����������ِه«  »َوِم���������������ْن 
����ض���َدق���ن���ا ����������ا  اأنَّ  .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 
) ����رَشخ���ن���ا   ( �������ا  اأنَّ  .. اآَي������اِت������ِه«  »َوِم���������ْن 
خ���اب���وا ب�����احل�����زِم   .. اآَي�������اِت�������ِه«  »َوِم����������ْن 
��ف��ن��ا ُق�����ضِ ذا  ك����م   .. اآَي�������اِت�������ِه«  »َوِم�����������ْن 
وق���ف���ن���ا �����������ا  اأنَّ  .. اآَي����������اِت����������ِه«  »َوِم��������������ْن 
����ض���ربن���ا ����������ا  اأنَّ  .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 
ن���َف���رن���ا �����������ا  اأنَّ  .. اآَي����������اِت����������ِه«  »َوِم��������������ْن 
َب������َرزن������ا ملَّ��������ا   .. اآَي����������اِت����������ِه«  »َوِم���������������ْن 
ع�����اٍم األ���������ُف  ل�����و   .. اآَي��������اِت��������ِه«  »َوِم������������ْن 
ح����دي����دًا ن�����غ�����دوا   .. اآَي��������اِت��������ِه«  »َوِم�����������ْن 
وع����ي����ٌد �����������ا  اأنَّ  .. اآَي����������اِت����������ِه«  »َوِم���������������ْن 
ح����اَرُب����ون����ا َم�������ْن   .. اآَي��������اِت��������ِه«  »َوِم�����������ْن 
اإل���ي���ن���ا ع�����������اَدْت   .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 
������ا اأنَّ  .. احل�������رب  يف  اآَي��������اِت��������ِه«  »َوِم�����������ْن 
�ضعبي ��ن��ع  ���ضُ ِم�����ْن   .. اآَي������اِت������ِه«  »َوِم��������ْن 
رب���ي ����ض���ب���ح���ان   .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم������������ْن 
ج��ح��ي��ٌم وط����ن����ي   .. اآَي��������اِت��������ِه«  »َوِم������������ْن 
ب���اأر����ض���ي ف�������رٌد   .. اآَي��������اِت��������ِه«  »َوِم������������ْن 
����رٍب �����ضِ ك�������لِّ  يف   .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 
ِم���ي���دي ( اآَي�����اِت�����ِه« .. ) ���ض��ح��راُء  »َوِم������ْن 
ُق���ِت���ل���ن���ا م���ه���م���ا   .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 
���ض��َل��ك��ن��ا ����������ا  اأنَّ  .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 
ح���م���ي���ٌم دُم�����ن�����ا   .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 
ن��ن��م��وا ب���ال���ق���ت���ل   .. اآَي��������اِت��������ِه«  »َوِم�����������ْن 
ُذِه����ل����ن����ا �����������ا  اأنَّ  .. اآَي����������اِت����������ِه«  »َوِم��������������ْن 
ارًا اخ�����������رشِ ِزدن�������ا   .. اآَي������اِت������ِه«  »َوِم���������ْن 
ال��ت��ح��م��ن��ا ���������ا  اأنَّ  .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم������������ْن 
���ض��ع��ٌب ����لَّ  م����ا �����ضَ  .. اآَي�������اِت�������ِه«  »َوِم����������ْن 
ال�����ت�����ول اأنَّ   .. اآَي����������اِت����������ِه«  »َوِم��������������ْن 
������ا اأنَّ  .. ال����ن����ا�����ش  يف  اآَي��������اِت��������ِه«  »َوِم�����������ْن 
ال����رباي����ا دون   .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 
ح��ت��م��ًا ����ض���ت���ع���وُد   .. اآَي��������اِت��������ِه«  »َوِم�����������ْن 
ب���ن�������رٍش ُف�����زن�����ا   .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 
) م���و����ض���ى   ( ال���ي���م���ن���يِّ  ���ض��ع��ب��ن��ا  يف  اأرى 
و����ض���ع���ب���ي  .. ��������رَشَف�������ًا  ��������������ِه  لأُمِّ َف������������ُردَّ 
������ض�����ربًا اهلل  غ�������ر  ������ع������ُه  ُي������ر�������ضِ ف������ل������ْم 
الأَُب�������������اُة ال������ق������وُم  ������ن������ا  اأنَّ  ..  ) ب�����ق�����وٍم 
���������ُش الأق���������ط���������اُر ن���������رشًا ِب�����ن�����ا ت����ت����ن����فَّ
ع����ظ����ي����ٌم ربٌّ  روؤو���������ض��������ن��������ا  ف�������ف�������وق 

اُت �����ُل املُ����������َت����������َغ����������رَّ ِب��������ِه��������م ت�����ت�����������ض�����كَّ
�����ض����ت���������ض����ه����دُه ال���������ض����م����ا وال�����ك�����ائ�����ن�����اُت
���ه���ي���ن���اُت ( ت����ِخ����رُّ ل�����ُه ال����ُق����وى ) املُ���َت�������ضَ
ُ اجل�������������راُح ال���������ض����اِف����ن����اُت وت����ن����ت���������رشِ
ُت�������راِق�������ب�������ُه ال�����������ض�����ع�����وُب ال������ث������ائ������راُت
جن������������يُء ك�����م�����ا جت������������يُء املُ������ع������ج������زاُت
ال����ُب����غ����اُة َع������ِق������َل  ل�����و   ..  ) ����ن  مي����ان����يِّ  (
ال����ُع���������ض����اُة واف��������������َرَق   .. اهلل  ب���ح���ب���ل 
ال�����ُدَه�����اُة ف����ارَت����َب����َك   .. ال������ُق������راآن  ُه������دى 
ال������زك������اُة ت����غ����م����رن����ا   .. اهلل  ر�������ض������ول 
ال����ِف����ئ����اُت ال����ت����ق����ِت  ع���ن���دم���ا   ) ����ًا  ع����ل����يَّ  (
ان������ِف������الُت ف�����ي�����ِه  م������ا  ُك���������لُّ   .. ب����ع���������رٍش 
�����َن�����اُت ك����م����ا ي�������اأِت�������ي ال�������ُه�������دى وال�����ب�����يِّ
واأع���������َم���������ْت غ������َرن������ا املُ����ت����ن����اِق���������ض����اُت
ال����ُط����غ����اُة ف����اه����ت����زَّ   ) ال����ب����در  ب����ن   ( م����ع 
) ال����ذاري����اُت   (  ) ��ف��اُت  ال��ع��ا���ضِ  ( ف��ن��ح��ُن 
ون��������اَح��������ْت م������ن اإب�������ان�������ا ال������ط������ائ������راُت
ك����م����ا ت������ِق������ُف اجل�������ب�������اُل ال���������ض����اخم����اُت
وم��������ا ث����ُق����ل����ت ع���ل���ي���ن���ا ال���ت�������ض���ح���ي���اُت
����ت����ن����ا الأم�����������اك�����������ُن واجِل���������ه���������اُت ف����ل����بَّ
املُ���ن�������ض���ئ���اُت ( ���رت ) اجل���������واري  ت�������ض���مَّ
���اُة ! ْت ع��ل��ى اجل���ب���ِل احَل�������ضَ َ مل���ا ان���ت�������رشَ
) ع����������اُت  ُم����������َدرَّ  ( احل������دي������َد  وت����ف����ت����ِق����ُد 
ُت�����َغ�����������شُّ ِب���������ِه احل�����ن�����اج�����ُر وال�������ِرئ�������اُت
��������وا ل������و ُق����ب����ي����ل احل���������رب م����ات����وا ��������نَّ مَتَ
�����ح�����ًة ُق��������ران��������ا ال�����������ض�����اخِم�����اُت ُم�����������ض�����بِّ
) �����الُت  ُم�����ر������ضَ  ( ع��ل��ي��ه��م   ) ب�����راك�����ٌن   (
����ف����اُت ����ح����ت ال���������روؤو����������شُ ال����ق����ا�����ضِ جت����نَّ
ت����������������زوُل م������ك������ائ������ٌد وُم�������������وؤام�������������راُت
ع����ل����ى اأط���������راف���������ِه اح������������رَق ال�������ُغ�������زاُة
) ال������ب������اِرج������اُت   ( راأَت�������������ُه  اإذا  ت�����ِف�����رُّ 
ق�������ت اجل������ي������و�������شُ ال�������زاِح�������ف�������اُت مت�������زَّ
ِب������ه������ا م�������ن ك���������لِّ ع�����ا������ض�����م�����ٍة ُرف������������اُت
ال���������ض����احِل����اُت ( ال����ب����اق����ي����اُت  ف���ن���ح���ُن ) 
امل�������م�������اُت ِب�������ه�������ا  مُي�������������رُّ  ل  ط������ري������ق������ًا 
ُف�����������راُت ول������ن������ا   .. اأع�������دائ�������ن�������ا  ع�����ل�����ى 
امل�����ئ�����اُت ي������اأت������ي   .. خ����م���������ض����ًة  ُع  ن�������������ودِّ
؟! ����ن����ُب����الُت  �����ضُ اأْم   .. اأن����ُف���������ٌش  اأه���������ذْي 
واأورق��������������ت ال������ِع������ج������اُف ال����ي����اِب���������ض����اُت
ال�����ض��ت��اُت  ) اأم���ري���ك���ا   ( ِح����ل����َف  َق  وم��������زَّ
ي��������ق��������وُد ُخ���������ط���������اُه اأع�����������������الٌم ُه���������������َداُة
لأُم�������ت�������ن�������ا ال�����������ض�����ف�����ي�����ن�����ُة وال������ن������ج������اُة
ُح�������َم�������اُة اأن���������������ض�������اٌر   .. اهلل  ل����ب����ي����ت 
����ض���الُة  ) الأق�������ض���ى  امل�����ض��ج��د   ( يف  ل���ن���ا 
ع����ل����ى ي��������ِد ����ض���ع���ب���ن���ا املُ���������ض����ت����وط����ن����اُت
ال�������ِه�������ب�������اُت ���������������ض�������ُه  ُت�������دنِّ مل  ك�������������رمٍي 
�����ع�����اُت وق�������د ُح��������ِرَم��������ْت ع����ل����ي����ِه املُ�����ر������ضِ
ت����������������ُه احل������ي������اُة اإل������������ى ال������رح������م������ن ردَّ
ال����ث����ب����اُت ه�������ذا   .. اآَي���������اِت���������ِه«  »َوِم�������������ْن 
ي��اأت��ي ����ض���وف  ِم�����ْن )   .. اآَي�����اِت�����ِه«  »َوِم�������ْن 
��������ض�������اُت ت��������ع��������وُد م����������دائ����������ٌن وُم�������ق�������دَّ
! ث���������ب���������اُت  مي�����������ٌن  ج�����ب�����ه�����ات�����ن�����ا  ويف 

إلى الشرفاء في سوريا وغيرها الذين 
يتواصلون معي ويبدون قلقهم على اليمن 

�بلغكثثم وبثقثثه عالية  ، �ن �ليمن فيهثثا رجال مل يعرف �لتاريخ و�لكثثون ول �ل�شاطري مثل رجولتهم  
ل تخ�شثثو� علثثى �ليمن لن فيها رجال �شرفثثاء �آمنو� باهلل و�لوطن ويد�فعون عثثن �ر�شهم وعر�شهم 
وكر�متهم وقر�رهم �مل�شتقل.. قد يظن بع�شكم �ين �بالغ �و متحم�س .. �ق�شم لكم باهلل �ين متو��شع يف 
تو�شيثثف هوؤلء �لرجال �ملقاتلون حيث �نهم حما�شرون مثثن 3 �شنو�ت جو� وبر� وبحر� و�شماوؤهم 
م�شتباحة ب ن�شف مليون غارة حتى �لن و�لطري�ن مينعهم من ��شتعمال �ية �آلية مهما �شغرت ول 
يوجثثد فيهثثم رجل و�حد يقب�س ر�تبا �و ذهثثب للقتال ملزما ويو�جهون �و�شثثخ و�قذر �شالح �شنعه 
�لن�شثثان حتى �لن ويو�جهون عدو �قذر من �لقثثذ�رة ذ�تها وكل عدة قتالهم يحملونها على �كتافهم 
ول ي�شتخدمون �شوى �رجلهم فقط يف �ملعارك وبع�شهم يحمل ز�ده لأيام �ي�شا .. �نحني لهاماتكم يا 

رجال �ليمن يا رجال �لرجال .. يا رجال �هلل .. مليون رحمة لأرو�ح �شهد�وؤكم �لكر�م .. 

َوِمْن آَياِتِه
للشاعر/الكبير معاذ اجلنيد

رئيس اجلالية السورية في اليمن  يكشف كيف جنت
صنعاء قبل أيام بأعجوبة من أكبر مذبحة في تاريخها

رس���������ال���������ة مي�����ن�����ي�����ة ب�����ال�����س�����ت�����ي�����ة م���������ن حت���������ت األن�������ق�������اض
صــــــــــــــــــــــــادق الــــــبــــــهــــــكــــــلــــــي

بعثثد �لثثف يثثوم مثثن �لعثثدو�ن تكت�شثثف 
يف  وقامثثرت  غامثثرت  �أنهثثا  و��شنطثثن 
�لطريثثق �خلطثثاأ و�أن �ل�شعثثب �لثثذي مل 
يح�شثثب له �أي ح�شثثاب يف مو�زين �لقوة 
�أ�شبح ي�شرب ق�شثثور حلفائها وقو�دي 
م�شاريعها وموؤ�مر�تهثثا ومل يعد بع�شري 
عليه �أن يدمر مكامن �لوجع �لأمريكي يف 
�أي بقعة على وجه �جلزيرة �لعربية بل 
�أ�شبح قادرً� �أن مي�شك بخا�شرة �قت�شاد 
�أمريثثكا �ل�شيقثثة عثثن طريق عقثثر ناقتها 
�حللوب و�لتحكم باأهم م�شيق يف �لعامل 
�لبال�شتيثثة  �ليمنيثثة  �لر�شائثثل  ولأن   ..
كانت خمتثثارة بدقة وعنايثثة و�لهد�ف 
كانثثت متدرجثثة لعل دول �لعثثدو�ن تعي 
�ملفهثثوم و�ملعنثثى ولكن �لغثثرور ونظرة 
�ليمنيثثة  بالقيثثادة  �ل�شتخفثثاف دفعثثت 
لتوجيثثه ر�شالثثة حتذيريثثة �أخثثرية عثثن 
طريثثق ��شتهثثد�ف ق�شثثر �ليمامثثة تلثثك 

�ل�شربثثة �أيقثثن �أنهثثا دقت بعنثثف �أبو�ب 
�أ�شحاب �لقر�ر يف لندن وو��شنطن ورمبا 
يف كل دول �ل�شتكبثثار وكانثثت تاأثثثري�ت 
�ل�شربثثة �شادمة بكل معنثثى �لكلمة ومل 
ياأتثثي هثثذ� �لتعبري علثثى ل�شثثان �حلاكم 
�لأمريكثثي و�لربيطثثاين جمازيثثاً بثثل كان 
تعبريً� حقيقيثثاً و�ل�شدمثثة كانت قا�شية 
وعنيفثثة فهذ� �لعثثامل �ملخاتثثل �ل�شامت 
وهوؤلء �لذين �رهقونا ب�شعار�ت حقوق 
�لن�شان و�حلريثثة و�لدميقر�طية تركو� 
�ل�شعثثب �ليمنثثي ينزف حتثثت �لأنقا�س 
ويتفحم حتثثت قنابل �أمريثثكا وبريطانيا 
وفرن�شثثا و�إيطاليثثا و�لكثثثري �لكثثثري من 
خز�ئثثن  علثثى  تز�حمثثت  �لتثثي  �لثثدول 
م�شيخثثات �خلليثثج كالذبثثاب وهي تعلن 
يريثثده غلمثثان  مثثا  لتقثثدمي  ��شتعد�دهثثا 
بنثثي �شعود وعيثثال ز�يد فامتثثالأت غرف 
عمليثثات �لعدو�ن باخلثثرب�ت �لع�شكرية 

و�لفرن�شيثثة  و�لأمريكيثثة  �لربيطانيثثة 
وحتثثى �ملرتزقثثة و�جليو�ثثس �ملوؤجثثرة 
تدفقثثو� علثثى �ليمثثن ب�شثثكل مل يحدث يف 
�أي حثثرب على وجثثه �لأر�ثثس لأنهم كما 
قلثثت �أخطثثاأو� يف ح�شاباتهثثم، �عتثثربو� 
�ل�شعثثب �ليمني يف مو�زيثثن �لقوة �شفر 
�شعبثثاً  �أن  يتوقعثثو�  مل  �ل�شمثثال  علثثى 
كاليمن �شينه�س كالعنقثثاء قوياً بال�شتياً 
�شاعق��اً م��ن ب��ني ماي��ني الطن��ان م��ن 
�لبثثارود و�لرمثثاد و�لدمثثار كانثثت حرباً 
ر�بحثثة بالن�شبثثة لهثثم حربثثاً ل خ�شثثارة 
فيهثثا لكن �ليوم �لثثذي بعد �لألف يوم من 
عدو�نهثثم �لهمجي �أ�شبح �لعامل ي�شتنكر 
وي�شج وينثثدد وي�شجب لأن ذلك �ليمني 
�لذي ظلت طائثثر�ت �لتايفثثون �لوربية 
و�ل�شبح �لأمريكية و�ف 16 �ل�شهيونية 
متثثزق �أ�شثثالءه وتناثثثر ج�شثثده �لهزيل 
�أ�شبح يطلق �شاروخاً بال�شتياً لبعد من 

1000 كم وهذ� 
غثثري مقبول ول 

معقثثول ولن يتم �ل�شكثثوت عليه لأن هذه 
هي مبثثادئ �أمريكا �لتي ل ميكن �أن تقبل 
بك �شوى ذلياًل خا�شعثثاً تتقبل �شفعاتها 
وت�شتقبثثل قنابلها بكل �شرب ولن متنحك 
�شوى دموعك تذرفهثثا على ما تبقى منك 

ومن بلدك.
�ليوم بعد �لألف قالت �لر�شالة �لبال�شتية 
�ليمنيثثة مثثا يكفي ويفي وعلثثى و��شنطن 
�أن  و�أدو�تهثثا  ومرتزقتهثثا  وحلفائهثثا 
تعثثي كل حرف فيهثثا فالوقت لي�ثثس وقتاً 
للتنديد وجترمي �ل�شحية بل وقت �أيقاف 
�لعثثدو�ن �أو �نتظثثار �ملزيد من مفاجئات 
�لثثرد و�لثثردع فمعادلثثة �ل�شعثثب �ليمني 
�لتي �أعلنها قائدة �حلكيم هي باملخت�شر 
)حربنثثا بثثد�أت وخيار�تنثثا �ت�شعثثت ول 

عدوان اإل على الظاملني(.  

قثثال رئي�ثثس �جلاليثثة �ل�شوريثثة باليمثثن علثثى نا�شيثثف �إن 
�لعا�شمثثة �ليمنيثثة جنثثت باأعجوبثثة مطلع �ل�شهثثر �جلاري 
مثثن حمرقة كانت �شتخلف مئثثات �آلف �ل�شحايا، يف �إ�شارة 
لالنقالب �لذي قاده �لرئي�س �ل�شابق علي عبد�هلل �شالح على 

احلوثيني وانتهى يف غ�شون 48 �شاعة.
جثثاء ذلك يف �شفحثثة رئي�س �جلالية �ل�شوريثثة علي نا�شيف 
مبوقثثع �لفي�شبثثوك قال فيثثه “بكل ثقثثة وم�شوؤوليثثة �بلغكم 
�أ�شدقائثثي لثثو �ن �خلطثثة �لتثثي �نطلقثثت بد�ية هثثذ� �ل�شهر 
يف �شنعثثاء جنحثثت لكانثثت �شنعثثاء حمتلثثة �ليثثوم من قبل 

�لتحالف �لعربي بقيادة �ل�شعودية و�لإمار�ت ل �شمح �هلل.
و�أ�شثثاف نا�شيثثف »وبثقثثة �أكثثرب �أي�شثثاً �بلغكثثم كان عثثدد 
�ل�شحايثثا �ليثثوم ز�د على ن�شف مليثثون �شحية على �لأقل، 
�هلل وحده كان يعرف كم هي �شتكون حجم �خل�شائر و�لدمار 
لثثو جنحت �خلطثثة.. و�عترب نا�شيثثف �أن »�لتدخل �لإلهي« 
هثثو من �نقثثذ �شنعاء مثثن �لكارثثثة بقولثثه »�ن �هلل �شبحانه 
وتعالثثى تدخثثل ب�شثثكل مل �ألحظه من قبثثل ومل ��شمع به يف 
�أي مكان يف �لعامل بهذه �ل�شرعة و�لتاأثري �شنعاء وجو�رها 

�ليوم �آمنة جد� و�حلمد هلل«.

�حلقيقة / خا�س
تاأكي��دًا لرتباط ال�شعب اليمن��ي الوثيق بق�شايا الأمة امل�شريي��ة ويف مقدمتها ق�شية 
فل�شط��ني واملقد�ش��ات ورف�ش��اً للموؤامرة الأمريكي��ة على القد�ش ال�شري��ف ويف �شياق 
دفاعنثثا �ملقد�ثثس عثثن �أر�شنثثا وكر�متنثثا يف مو�جهثثة �لعثثدو�ن �لأمريكثثي �ل�شعودي 
�لإجر�مثثي وفد�ًء للقد�س و�ملقد�شات نفذت كتائب ع�شكرية حديثة �لتخرج يف �ملنطقة 
ا قادمون"  �لع�شكريثثة �ل�شاد�شثثة منثثاورة ع�شكرية نوعية حتت عنثثو�ن " يا قد�ثثس �إنرّ
متهيدً� لرفد �جلبهات ودخول ميادين �لت�شدي للعدو�ن �لإجر�مي �لذي يقتل �لأبرياء 

من �لأطفال و�لن�شاء وينتهك �حلرمات ويبيع �ملقد�شات.

مناورة عسكرية في املنطقة السادسة حتت عنوان »يا قدس إّنا قادمون«

!


