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قاهر2M  يباغت معسكر القوات اخلاصة ومرابض األباتشي بنجران
كونية  ح��رب��ًا  ي���واج���ه  م��ن��ف��ردًا  ..ال��ي��م��ن  ي���وم  ألل���ف 
< ت��ق��دم ل��ل��ج��ي��ش ال���س���وري واع���ت���ق���االت ف���ي ال��ب��ح��ري��ن وع��م��ل��ي��ات ل��ل��م��ق��اوم��ة ف���ي فلسطني.

استطالع خاص من اخلطوط األمامية جلبهة حلج
< ضباط وقيادات ألوية وصف من اجليش اليمني ال خير فينا إذا لم نهب

باجلبهات. لاللتحاق  زمالءهم  ويدعون  ودماءنا>>  أرواحنا  لوطن  لهذا   

ينادي اهلل  داعي 
برية.. يا  جوبي 

الع�ام  النفي�ر  حمل�ة 
يفتح  والدفاع  تتواصل 
ب�اب التجنيد الطوعي

في صفحة بشائر النصر ..  تفاصيل اإلجهاز على 145 من جنود ومرتزقة آل سعود بعمليات متنوعة 
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األجهزة األمنية تضبط عناصر 
إجرامية خطيرة بالعاصمة صنعاء

متكن��ت الأجه��زة الأمني��ة واللج��ان ال�ضعبي��ة باأمان��ة بالعا�ضمة م��ن �ضبط 
جمموعة من العنا�ضر الإجرامية املطلوبة للأجهزة الأمنية.

واأو�ض��ح م�ض��در اأمني اأن من �ضمن املجموعة الت��ي مت �ضبطها اأحد العنا�ضر 
الإجرامية اخلطرية و�ضبق واأن حكم عليه بالإعدام يف ق�ضايا حرابة وتنفيذ عدد 

من جرائم الغتيالت.
واأ�ض��ار امل�ضدر اإلى اأن املحكوم عليه بالإع��دام كان قد لذ بالفرار �ضابقا اأثناء 
نقله من ال�ضجن اإلى املحكمة اجلزائية كما مت �ضبط املتورطني يف م�ضاعدته على 

الهرب.
وبهذا اخل�ضو�ص اأ�ضادت قيادة وزارة الداخلية بجهود رجال الأمن ويقظتهم 
العالي��ة وما حققوه من اإجناز اأمني.. موؤكدة اأنها لن تتهاون يف الت�ضدي احلازم 

لكل من يحاول العبث بالأمن وال�ضتقرار.
وع��رت قي��ادة الداخلي��ة ع��ن ال�ضك��ر والتقدي��ر لكاف��ة املواطن��ني ال�ضرف��اء 
املتعاون��ني م��ع رج��ال الأمن .. م�ض��رية اإل��ى اأن املواطنني �ضرك��اء اأ�ضا�ضيني يف 

حتقيق الإجنازات الأمنية واإف�ضال خمططات العدوان واأدواته الإجرامية .

طائرات العدوان تستهدف روضة الشهداء 
في منطقة احلمزات مبحافظة صعدة

ا�ضته��دف طريان العدوان ال�ضع��ودي الأمريكي �ضباح الي��وم ال�ضبت رو�ضة 
ال�ضه��داء وخمزن للكتب املدر�ضية مبنطق��ة احلمزات مبديرية �ضحار يف حمافظة 

�ضعدة.
واأو�ض��ح م�ض��در اأمني باملحافظ��ة اأن طريان الع��دوان الإجرام��ي �ضن غارة 
عل��ى رو�ضة ال�ضهداء مبنطقة احلم��زات مبديرية �ضحار اأدت اإلى تدمري وت�ضرر 

ع�ضرات القبور يف الرو�ضة.
واأف��اد امل�ضدر باأن طريان العدوان �ضن غ��ارة على مبنى حمكمة مديرية بقام 
احلدودي��ة، ومثله��ا على خم��زن للكت��ب املدر�ضية تاب��ع ملدر�ضة حم��زة بن عبد 

املطلب يف احلمزات مبديرية �ضحار ما اأدى اإلى تلف الآلف من الكتب،
واأ�ض��ار امل�ضدر اإل��ى اأن العدو ال�ضعودي �ضن ق�ضف��اً �ضاروخياً ومدفعياً على 
مناطق متفرقة يف مديريات رازح ومنبه وغمر احلدودية بذات املحافظة ما اأدى 

اإلى تدمري وت�ضرر عدد من منازل ومزارع املواطنني.

اإلمارات حتاول تزوير 
ت�������������اريخ سق��������������������������طرى 

وتب������ديل هويتها
اأث��ارت الدع��وات الإماراتي��ة اإل��ى ا�ضتفت��اء �ضك��ان جزي��رة �ضقط��رى عل��ى 
الن�سمام اإل��ى الإمارات ردود فعل غا�سبة يف الأو�س��اط ال�سيا�سية والإعالمية 
والأهلي��ة اليمني��ة. ردود مل تقت�ضر على حدود املع�ضك��ر املناوئ لأبو ظبي، بل 
امت��دت لت�ضمل �ضخ�ضي��ات من داخل اجلزيرة نف�ضها، بات��ت ترى يف ما متار�ضه 

الإمارات داخل الأرخبيل »م�ضدر قلق، ومبعث خلف«
ل تخف��ي و�ضائ��ل الإع��لم الإماراتي��ة حقيقة مطام��ع اأبو ظب��ي يف الأرا�ضي 
اليمني��ة، خ�ضو�ضاً منها جزي��رة �ضقطرى التي تداأب الإم��ارات منذ اأ�ضهر على 
حتويله��ا اإل��ى »م�ضتوطنة« تابعة لها. هذه املطامع جت��اوز اجلهر بها يف الآونة 
الأخ��رية ح��دود احلديث ع��ن »تنمي��ة« اجلزي��رة و»تاأمينه��ا« و»ال�ضتثمار« 
يف ثرواته��ا، ليبل��غ ح��د املطالبة با�ضتفتاء �ضك��ان الأرخبيل عل��ى الن�ضمام اإلى 
الإم��ارات اأو البقاء داخل اليمن، وفق ما دع��ا اإليه باحثون اإماراتيون عر قناة 

»�ضكاي نيوز عربية«.
ج��راأة يبدو وا�ضحاً اأن الإمارات ت�ضع��ى من خللها اإلى جعل �ضيطرتها على 
اجلزيرة اأمرًا واقعاً ل منا�ص منه، والتوطئة ملنع التباحث ب�ضاأنها على طاولة 
اأي مفاو�ض��ات م�ضتقبلية. ياأت��ي ذلك بعدما متكنت اأبو ظب��ي، ُم�ضتغلًة ان�ضغال 
اليمني��ني مبتابعة العمليات الع�ضكرية على اجلبهات كافة، ومبعاجلة تداعيات 
ني عليهم م��ن قبل »التحالف« ال��ذي ُتعّد الإمارات  احل��رب واحل�ض��ار املفرو�ضَ
الع�ض��و الث��اين في��ه، م��ن تثبيت موطئ ق��دم له��ا يف �ضقطرى، حتت �ضت��ار قرار 
جمل���ص الأم��ن ال��دويل 2216، وخ�ضوع اليم��ن للف�ضل ال�ضاب��ع، وبذريعة عدم 

حتول هذا البلد اإلى منطقة تهدد اأمن العامل.

الرئيس يحث أبناء احملافظات اجلنوبية على إدراك ما يخطط له حتالف العدوان

الرئيس يلتقي محافظ عمران وعددا من مشائخ قبائل حاشد 

ح��ث رئي���ص املجل���ص ال�ضيا�ض��ي الأعلى 
�ضال��ح ال�ضماد اأبن��اء املحافظات اجلنوبية 
عل��ى اإدراك م��ا يخطط له حتال��ف العدوان 
�ض��د ال�ضعب اليمني موؤك��دا اأنه ل ي�ضتهدف 

فئة بعينها اأو مكون بذاته.
ونوه الرئي���ص ال�ضماد يف لقاءه م�ضت�ضار 
الرئا�ضة الل��واء خالد بارا���ص اإلى �ضرورة 
اأبن��اء  ل��دى  املجتمع��ي  الوع��ي  تعزي��ز 
املحافظ��ات اجلنوبية مبخطط��ات العدوان 
الت��ي ته��دف اإل��ى ال�ضيط��رة عل��ى ث��روات 

الوطن وخرياته.
وجرى خ��لل اللق��اء مناق�ض��ة الأو�ضاع 
عل��ى ال�ضاح��ة الوطني��ة يف ظ��ل الظ��روف 
ال�ضعب��ة وال�ضتثنائية الت��ي متر بها البلد 

جراء اإ�ضتمرار العدوان واحل�ضار.

وا�ضتعر�ص اللقاء الأو�ضاع يف املحافظات 
اجلنوبي��ة وم��ا متار�ضه �ضلط��ات الحتلل 
الإمارات��ي م��ن قم��ع وتعذي��ب وم�ضايقات 
لأبن��اء الوط��ن يف اجلن��وب وال��دور ال��ذي 
ي�ضطل��ع به اأبن��اء املحافظ��ات اجلنوبية يف 

مواجهة قوى الغزو والحتلل.
حتال��ف  ت�ضعي��د  اإل��ى  اللق��اء  وتط��رق 
الع��دوان وم��ا يرتكب��ه م��ن جرائ��م بح��ق 
املحافظ��ات  خمتل��ف  يف  اليمن��ي  ال�ضع��ب 
وال��دور التكامل��ي لأبن��اء الوط��ن ب�ضورة 
عام��ة واملحافظات اجلنوبي��ة ب�ضكل خا�ص 
يف تعزيز التلح��م والإ�ضطفاف يف الت�ضدي 
للمح��اولت الهادفة النيل من وحدة ال�ضف 

الوطني.
و�ض��دد الرئي���ص ال�ضماد عل��ى �ضرورة 

الوط��ن  اأبن��اء  ب��ني  اللحم��ة  متا�ض��ك 
خا���ص  ب�ضك��ل  اجلنوبي��ة  واملحافظ��ات 
ملواجه��ة التحديات الت��ي فر�ضها العدوان 

واإف�ضال خمططاته.
وق��ال " الأو�ض��اع يف املحافظ��ات الت��ي 
تخ�ض��ع ل�ضلط��ات الحت��لل الإمارات��ي ل 
ت�ضر خاطر، لنت�ض��ار امللي�ضيات الإرهابية 
وزعزعته��ا للأم��ن وال�ضتق��رار وال�ضكين��ة 
العام��ة بالإ�ضاف��ة اإل��ى اأعم��ال الختطاف 

وال�ضطو امل�ضلح والتفجريات وغريها ".
ودع��ا رئي���ص املجل�ص ال�ضيا�ض��ي الأعلى 
اإل��ى  اجلنوبي��ة  املحافظ��ات  اأبن��اء  كاف��ة 
الإ�ضط��لع بدوره��م يف مناه�ض��ة الحتلل 
وتعزيز الت�ضامح والإخاء وت�ضميد اجلراح 

والعمل على دحر الغزاة واملحتلني.

التقى الأخ �ضال��ح ال�ضماد رئي�ص املجل�ص ال�ضيا�ضي 
الأعل��ى اليوم حمافظ عم��ران الدكت��ور في�ضل جعمان 
وع��دد من امل�ضائخ وال�ضخ�ضيات الجتماعية من قبيلة 

حا�ضد.
ج��رى خلل اللق��اء مناق�ض��ة الأو�ض��اع يف املحافظة 
واحتياجاتها من امل�ضاريع اخلدمية والتنموية خا�ضة 
يف ظ��ل ا�ضتمرار العدوان واحل�ض��ار وما خلفه من اآثار 

كارثية على معي�ضة املواطنني.
وتط��رق اللق��اء اإل��ى دور م�ضائ��خ واأبن��اء حمافظ��ة 
عمران يف تعزيز الإ�ضطفاف والتلحم ومتا�ضك اجلبهة 
الداخلي��ة واحلفاظ على الأم��ن وال�ضتقرار وال�ضكينة 

العامة يف املحافظة واملديريات.
ويف اللق��اء رح��ب الرئي�ص ال�ضم��اد باحلا�ضرين من 
م�ضائخ حا�ضد .. م�ضي��دا باملواقف الوطنية وال�ضجاعة 

لهم منذ اندلع فجر الثورة.
وق��ال " �ضع��داء باللتقاء بك��م ونقدر مواق��ف قبيلة 

حا�ض��د يف الدفاع ع��ن الثورة واجلمهوري��ة والوحدة، 
فلقد كانت مواقفها م�ضرفة ونتذكر رموزها ومنا�ضليها 

يف خمتلف املراحل الوطنية".
واأكد رئي�ص املجل�ص ال�ضيا�ضي الأعلى اأن بناء الوطن 

واحلفاظ على اأمنه وا�ضتقراره، م�ضوؤولية اجلميع.
واأ�ضاف " اإن الوطن يتعر�ص اليوم ملوؤامرة خطرية 
ت�ضته��دف النيل من وحدت��ه واأمنه وا�ضتق��راره ونهب 
خرياته وثرواته، وعلينا جميعا ال�ضطلع بامل�ضوؤولية 
يف مواجه��ة ه��ذا الع��دوان ال�ضافر الذي يرتك��ب اأب�ضع 
اجلرائم بحق اأبن��اء �ضعبنا اليمني منذ ما يقارب ثلث 
�ضن��وات، ا�ضته��دف الب�ض��ر واحلج��ر وال�ضج��ر واأهلك 

احلرث والن�ضل".
وتابع " حا�ضد اأكر من اأن ي�ضوهها اخلونة والعملء 
باأفعالهم التي ل متت لليمن وال�ضعب والقبيلة ب�ضلة " 
.. لفت��ا اإلى اأن قبيلة حا�ضد كما كل قبائل اليمن �ضحية 
ملوؤام��رة املعتدين وم��ن اأرادوا اأن تبقى اليمن وقبائله 

رهن م�ضاريعهم ال�ضيقة وال�ضغرية.
 واأكد الرئي�ص ال�ضماد اأن حماولت حتالف العدوان 
ج��ر قبيلة حا�ض��د اإلى مربع الفتن��ة والعنف والفو�ضى 
ان�ض��دم بوع��ي اأبنائه��ا وحتط��م عل��ى اأي��دي رجاله��ا 

امل�ضلحني بالإميان وال�ضدق والثبات.
ولف��ت اإل��ى اأن قبيلة حا�ض��د �ضتظل �ضاحب��ة املكانة 
املمي��زة ب��ني القبائ��ل اليمنية الت��ي ل ميك��ن اأن ترهن 
وعيه��ا اإل هلل وللوط��ن ويراهن عليه��ا يف بناء امل�ضتقبل 

الذي ي�ضتحقه ال�ضعب اليمني.
فيما اأكد اأبناء قبيل��ة حا�ضد اأنهم �ضيكونون وكما هو 
العهد بهم اجلنود الأوفياء مع الوطن واأمنه وا�ضتقراره 

و�ضد دعوات التفرقة والتخريب والفو�ضى.
ووجه الرئي���ص ال�ضماد بالإفراج عن قيادات واأفراد 
م��ن حمافظة عم��ران �ضارك��وا يف الفتن��ة الأخرية مبن 
فيهم وزير الت�ضالت ال�ضابق جليدان حممود جليدان 

وال�ضيخ مبخوت امل�ضرقي.

مصرع عشرات املنافقني وتدمير 7 آليات في عمليات هجومية للجيش واللجان شمال يختل 
لق��ي ع�ضرات املرتزقة م�ضرعه��م وجرح اأخرين يف عمليات هجومي��ة نفذها اأبطال اجلي�ص 
واللج��ان ال�ضعبي��ة يف ال�ضاحل الغرب��ي �ضمال يختل .. وقال م�ضدر ع�ضك��ري اأن الهجوم كان 
قويا وان �ضبع اليات ع�ضكرية مت تدمريها بينما قتل الع�ضرات من مرتزقة لعدوان يف تدمري 
�ضب��ع اآلي��ات لهم يف حمافظة تع��ز، ويف ق�ضف �ضاروخي��ة ومدفعي مبحافظ��ة اجلوف.. ويف 
حمافظ��ة اجلوف قت��ل وجرح العديد م��ن املنافقني يف ق�ض��ف �ضاروخي ومدفع��ي ا�ضتهدف 

جتمعاتهم يف املها�ضمة مبديرية خب وال�ضعف.
كم��ا دمر جماه��دو اجلي�ص واللج��ان ال�ضعبية اآلية حممل��ة باملنافقني ب�ض��اروخ موجه ما 

اأدى مل�ض��رع من كان عل��ى متنها يف مديرية �ضرواح مبحافظة م��اأرب. واأفاد م�ضدر يف ماأرب 
اأن جماه��دي اجلي���ص واللجان متكنوا من تدم��ري اآلية بعد ر�ضدها، كان��ت حمملة باملنافقني 
ب�ض��اروخ موج��ه يف جبهة وادي ربيعة مبديرية �ضرواح م��ا اأدى مل�ضرع من كان على متنها 

من املنافقني.
يذك��ر اأن جماهدي اجلي�ص واللج��ان ال�ضعبية متكنوا من تدمري اآلي��ة حمملة باملنافقني يف 
مديرية �ضرواح ب�ضاروخ موجه ما اأدى الى مقتل واإ�ضابة كل من كان على متنها من منافقي 

العدوان.

تو�ض��ل ح��زب امل�ضت�ض��ارة الأملانية 
وال�ضرتاكي��ون  مريك��ل  اأجني��ل 
الدميقراطي��ون لتف��اق ميه��د لت�ضكيل 
حكوم��ة ائتلفية، من اأبرز نقاطه وقف 
بيع ال�ضلح لأط��راف ال�ضراع باليمن، 
وحتدي��د �ضقف لع��دد اللجئ��ني الذين 

يدخلون البلد �ضنويا.
وقال��ت �ضان��درا �ضيغ��ل القيادية يف 
احل��زب الدميقراطي امل�ضيحي بزعامة 
امل�ضت�ضارة الأملانية اأجنيل مريكل، اإن 
قرار الئت��لف احلكومي الأملاين بوقف 
ال�ض��لح لأط��راف ال�ض��راع يف اليم��ن 

ر�ضالة وا�ضحة من اأملانيا.
م��ع  لق��اءات  يف  �ضيغ��ل  واعت��رت 
و�ضائ��ل اعلمية ووك��الت انباء اليوم 
اأن هذا القرار الأملاين يعد اأي�ضا موؤ�ضرا 
مهم��ا لأوروب��ا وللعامل لوق��ف ت�ضدير 

ال�ضلح ووقف احلرب يف اليمن.

وكانت الرنويج قررت مطلع ال�ضهر 
اجلاري وقف ت�ضدي��ر وبيع الأ�ضلحة 
اإلى الإم��ارات العربية املتحدة ب�ضبب 
يف  اجلاري��ة  احل��رب  يف  م�ضاركته��ا 

اليمن.
با�ض��م  الر�ضمي��ة  الناطق��ة  وقال��ت 

الي�ض��ار  حل��زب  اخلارجي��ة  اللجن��ة 
ال�ضرتاكي يف الرملان الرنويجي جينا 
ر�ضت��اد يف حينه��ا، اإن هن��اك مقرتح��ا 
مقدما للرمل��ان يدعو اإلى وقف ت�ضدير 
لك��ل  الع�ضكري��ة  الأ�ضلح��ة واملع��دات 

الأطراف ال�ضالعة يف حرب اليمن.

اخل����ب����ي����ر ال����ع����س����ك����ري واالس����ت����رات����ي����ج����ي توافق أملاني على منع بيع السالح ملن يحارب اليمنيني 
مأمون أبو نوار لقناة اجلزيرة: 

احلوثيون أداروا املعركة 
بذكاء وحيدوا سالح جو 

العدوان
قال اخلبري الع�ضكري وال�ضرتاتيجي ماأمون اأبو نوار اإن 
طريق  احل�ض��م بوا�ضطة احلرب يف اليمن بات م�ضدودا اأمام 
ال�ضعودي��ة واأن احل��ل ال�ضيا�ض��ي اأ�ضبح حتم��ي على جميع 
الأط��راف.. واأ�ض��ار اأب��و ن��وار يف حديث تلفزي��وين من لندن 
لقن��اة اجلزيرة الف�سائية  تعليقا على ا�سقاط قوات �سنعاء 
لطائ��رة تابع��ة للتحال��ف من نوع ت��ور نيدو اإل��ى اأن الأخري 
ا�ضتخدم اأحدث الطائرات ومل ي�ضتطع ح�ضم املعركة، موؤكدا 
اأن �ضنع��اء  اأدارت الأم��ور امليدانية بذكاء وحيدت الطريان 

اجلوي يف ميادين القتال.
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ومن جانب يخو�ص املجاهدون احلرب الوطنية 
العظم��ى باأ�ضلح��ة خفيفة ومتو�ضط��ة وقدمية �ضد 
ا�ضلح��ة اجل��و والبحر وال��ر املتط��ورة التي هي 
اح��دث املنتج��ات الع�ضكري��ة الغربي��ة ولي�ص هذا 
فح�ض��ب بل الك��م الت�ضليحي املتط��ور الذي ميتلكه 
الغزاة واملرتزقة من اجلرمية ان يقارن مبا ميتلكه 

اليمن.
ان احلرب التي يخو�ضها ال�ضيد القائد وال�ضعب 
واجلي���ص واللج��ان ه��ي ح��رب ا�ضتن��زاف �ضاملة 
ترتك��ز على ك�ضر الرادة وتدم��ري الروح املعنوية 
وحتقي��ق الذلل للخ�ض��م بق�ض��وة واأثبتت حرب 
ال�ضتنزاف الك��رى اأن قوة �ضمود اليمن وحتمله 
وق��وة اإرادت��ه ومت�ضكه بهدفه الأ�ضم��ى، كانت هي 
العنا�ض��ر الأ�ضا�ضي��ة، التي ر�ضخت الثق��ة بعد اأن 
كاد اليم��ن يفق��د و�ضع��ه نتيج��ة تف�ض��ي الرهاب 
والفو�ض��ى الت��ي �ضنعه��ا املجرم��ون واملف�ضدي��ن 
واخلون��ة والعملء قبل العدوان وما اتى العدوان 
ال�ضامل عل��ى اليمن ال كمرحل��ة حا�ضمة ولكن هي 
الق�ض��ى والعن��ف يف تاري��خ اليم��ن واملنطقة من 
حيث التدمري والتجويع والقتل والخ من احلروب 
الق��ذرة املتع��ددة واملتنوع��ة ول تقت�ض��ر احلرب 

عل��ى املواجه��ة الع�ضكرية فقط بل ح��روب كثرية 
جمعها حتالف العدوان يف حرب عدوانية �ضاملة.

ات��ت ا�ضرتاتيجية النق��اذ الوطني التي طرحها 
قائ��د الث��ورة- ال�ضي��د القائ��د عبد املل��ك احلوثي 
حفظ��ه اهلل ون�ض��ره واع��زه كاآلي��ة دفاعي��ة �ضاملة 
وامل�ض��وؤول  اجل��اد  “العم��ل  قاع��دة  عل��ى  ُبني��ت 
وامل�ضتم��ر م��ن القائ��د اإل��ى اجلي���ص اإل��ى اللج��ان 
لنهاك العدو وتفكيك م�ضفوفته و لإيقاع اخل�ضائر 
الب�ضري��ة الكبرية ويف تدمري معدات��ه واأ�ضلحته و 
�ض��ل حرك��ة موؤ�ض�ضات��ه الإدارية والفني��ة واملالية 
و وخل��ق فو�ض��ى بجبهت��ه الداخلي��ة و حتطي��م 
اليمن��ي  التف��وق  ك�ض��ب  واله��دف  معنويات��ه، 
ال�ضرتاتيج��ي وال�ضامل ، الكم��ي واملعنوي، على 
الع��دوان ، توطئًة لدحره يف معرك��ة حا�ضمة وفق 
مراحله��ا امليداني��ة بكافة م�ضتوياته��ا وجمالتها” 
وهذا م��ا حدث ويحدث لذلك تتحق��ق النت�ضارات 

والجنازات اليمنية بثبات وبوعي وادارك.
ات��ت الأه��داف الت��ي حددته��ا القي��ادة الثورية 
عندم��ا خطط��ت حل��رب ال�ضتن��زاف، متم�ضية مع 
م��ا و�ضلت اإليه ق��وات اجلي�ص واللج��ان من الثقة 
ب��اهلل ث��م بالنف���ص، م��ا جعلها ق��ادرة عل��ى الدفاع 

ع��ن نف�ضها وع��ن الوط��ن ب��ل انتقلت اإل��ى مراحل 
الهج��وم ، مع اإنزال اأكر ال�ضربات واأو�ضعها مدى 
بالع��دوان وتنكيل��ه ، والقدرة الدفاعي��ة الوطنية 
على ا�ضتيع��اب ال�ضربات املتنوع��ة التي ميكن اأن 

يوجهها العدوان اإلى اليمن.
واملمي��ز ان املعنوي��ات ل��دى اجلبه��ة الدفاعية 
اليمنية هي �ضلبة وواعية ولديها من الثقة باهلل ثم 
بالنف�ص والقائد والقادة وال�ضلح وتطويره مايلزم 
لتحقيق الن�ضر ولديه��ا من ت�ضليح املقاتل املجاهد 
بالعزم والإ�ض��رار وقوة الإميان وبعدالة الق�ضية 
وارتقت اإلى رفع الكفاءة القتالية والتي اتاحت له 

حتم��ا اأف�ضل اأداء لتحقيق الن�ض��ر كهدف نهائي يف 
كل ميدان .

ه��ذه احلرب تهدف، ب�ضفة عامة، اإلى ا�ضتنزاف 
الغ��زاة مادياً وع�ضكرياً ومعنوي��اً، بتدمري قواتهم 
واإحلاق اأكر قدر م��ن اخل�ضائر الب�ضرية، وبالتايل 
دفع الثمن الذي �ضيتحمله طاملا بقى حمتًل للأر�ص.
لك��ي  الفر�ض��ة  ت��رك  نف�ض��ه، ع��دم  الوق��ت  ويف 
يثب��ت مواقع��ه ويدع��م حت�ضينات��ه، خا�ض��ة بعد 
اأن ب��داأ فق��دو ال�ضيط��رة وانه��ارت املعنوي��ات يف 
�ضفوفه��م ويعي�ضون حالة تف��كك وتخبط عملياتي 

وا�ضرتاتيجي .

يف اخلت��ام.. حتال��ف الع��دوان كب��ري وميتل��ك 
ق��درات ع�ضكرية مالية واعلمي��ة هائلة ومتطورة 
لك��ن يفتق��ر اإلى اه��م مقوم��ات ال�ضم��ود وعنا�ضر 
التفوق واليات حتقيق الجن��ازات والنت�ضارات 
وادواته��م  الغ��زاة  جع��ل  اخلط��ري  الفق��ر  وه��ذا 
الرتزاقي��ة والرهابي��ة يف حالة انه��زام وخ�ضران 
دائ��م .. لذلك اليم��ن ثابت �ضام��د يف اخطر حروب 
القرن احلادي والع�ضري��ن واق�ضاها وينت�ضر فيها 
بعزم وارادة وامي��ان وذلك بف�ضل الوعي والوفاء 

والخل�ص والت�ضحيات اجل�ضام .
اليمن ينت�ضر….

تقارير

احل�����رب الكون�������ية التي يخوضه����������ا احمل����������ارب اليمن��������ي منفردًا  
ح����ق����ائ����ق ع����س����ك����ري����ة واس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ع������ن ن����وع����ي����ة احل���������رب األش���������د ف������ي ت����اري����خ����ن����ا امل���ع���اص���ر

باأل��ف ي��وم ت�ض��ع اأخب��ار احلقيق��ة مكتوب��ة فتقراأه��ا الل�ض��ن 
وحتفظه��ا العقول وت��دور يف خليا الذاك��رة لتداولها عر ال�ضنني 
عل��ى من�ض��ات احلقيق��ة لتخلق وعي��اً وثقاف��ة ومعرف��ة لذلك هي 
م�ضخ��رة مل��ن ي�ضنع��ون احلي��اة واملجد اخلال��د، فطامل��ا احلياة 
تنب�ص باأقدام جماهدينا وت�ضيء نريانهم املقد�ضة جغرافية اليمن 
وم��ا وراء اليمن فنح��ن �ضنبقى ن��دون اجنازاته��م وانت�ضاراتهم 
ومهامه��م املبه��رة واخلالدة ول �ضاأن لن��ا بغريهم فنحن على خط 
خدم��ة حم��اة الدي��ار مت�ضل��ني عل��ى ال��دوام. الف يوم م��ن رحى 
الوغ��ى امل�ضتع��رة ت��دور بعن��ف وبل توق��ف ليعج��ز اأي خبري يف 
العل��وم الع�ضكري��ة اأن يق��راأ حمارب��ي اجلي���ص اليمن��ي واللج��ان 
ال�ضعبي��ة ويدر�ص بنيته��م الفكرية المياني��ة والتنظيمية القتالية 
العملياتي��ة والداري��ة اخلططي��ة اجلديدة م��ن دون اأن ت�ضتوقفه 
العقيدة الع�ضكرية القراآني��ة ال�ضحيحة والأ�ضيلة ومدى الميان 
وال�ضجاع��ة والإق��دام اللذين يتمتع بهما جماه��دو اجلي�ص اليمني 
واللج��ان ال�ضعبي��ة امليام��ني. يف ا�ضتح�ضار التاري��خ مل ن�ضمع اأن 
جي�ض��اً وجلان��ا �ضعبية يف ه��ذا العامل خا���ص هذا الك��م الهائل من 
املع��ارك املتنوع��ة ويف اأك��ر م��ن 47 جبه��ة قت��ال رئي�ضي��ة ترزح 
لقواع��د ام��داد ثابتة ورئي�ضي��ة ومنفذ هجومي متباع��د وملت�ضق 

ونقطة عمليات �ضغرى وكرى ومتو�ضطة.
�ض��واء كان ه��ذا التن��وع جله��ة الطبيع��ة اجلغرافي��ة اأو جلهة 
الأ�ضل��وب و ال�ض��كل اأو جلهة الطريق��ة التي تدار به��ا املعركة، اأو 
جلهة اجتماع عدة معارك خمتلفة يف ال�ضكل وامل�ضمون وامل�ضتوى 
عل��ى جبهة واح��دة انطلقا م��ن اأن معظم جيو���ص العامل حتاكي 
يف خططه��ا الع�ضكرية املو�ضوعة واملر�ضوم��ة الطبيعة والظروف 
اجليو�ضيا�ضية التي ن�ضاأ على اأ�ضا�ضها جي�ص ذلك البلد والتي غالبا 
م��ا تك��ون ثابتة يف احل��روب واملع��ارك .فلم يعرف ع��ن اأي جي�ص 
م�ضنودا بلجان �ضعبية يف العامل انه حارب بطبيعتني خمتلفتني اإلى 
حدود التناق�ص اأحيانا كما يفعل اجلي�ص اليمني واللجان ال�ضعبية 
الذي��ن ليزال��ون يخو�ض��ون اأ�ضع��ب املع��ارك واأعقده��ا ع�ضكرياً 
وتقني��اً، ب��دءًا من ح��روب الق��رى و امل��دن وال�ض��وارع والأحياء 

الآهلة بال�ضكان والأماكن احل�ضا�ضة واملعقدة دميغرافيا، ومرورا 
بح��روب املرتفع��ات واجلب��ال ال�ضاهق��ة والت�ضاري���ص ال�ضعب��ة 
وح��روب ال�ضحارى وال�ضه��ول وحروب املناط��ق والأماكن التي 
حت��وي من�ضاآت ح�ضا�ضة ومواقع هامة وا�ضرتاتيجية كاآبار النفط 
و�ض��دود املياه وحمط��ات تولي��د الكهرباء، ولي���ص انتهاء بحروب 
املنافذ الهجومية الكر خطورة والتي تتت�ضم بالعمل ال�ضتخباري 
القت��ايل النوعي وحروب احلدود املتداخل��ة واملت�ضابكة مع مملكة 

ال�ضيطان ال�ضعودي النجدي 
الوقائ��ع توؤكد اأن جماه��دي اجلي�ص اليمني واللج��ان ال�ضعبية 
باأدائه��م املتما�ض��ك وجاهزيته��م العالي��ة واإ�ضرارهم عل��ى اإعادة 
الأم��ن وال�ضتق��رار اإلى كل �ضر م��ن اأر�ص اليمن ومن��ع املرتزقة 
الإرهابي��ني املاأجورين والغزاة من حتقي��ق ماآربهم ال�ضتعمارية 
ال�ضيطانية املناطقية املذهبي��ة الجرامية لذلك فان اأ�ضود اجلي�ص 
اليمن��ي واللج��ان ال�ضعبية يوا�ضل��ون �ضريهم على نه��ج الأجداد 
البط��ال والقادة الفاحتني الأوائل ويعيدون اأجماد اليمن و�ضعبه 
بالنت�ض��ارات التي حققها رجالته وقادات��ه بحا�ضرنا، واأن دماء 
�ضهدائه��م الطاه��رة الت��ي روت اأر���ص اليم��ن لن تذه��ب �ضدى بل 

�ضتكت��ب ق�ض��ة ن�ض��ر ذهبي تاريخ��ي وحكاية �ضع��ب عزيز �ضامد 
ياأب��ى ال�ضي��م ويرف���ص الهزمية واخل��ذلن. اذًا ب�ضال��ة و�ضجاعة 
اأبطال اجلي�ص اليمني واللجان ال�ضعبية كان لها ترجمة على اأر�ص 
الواق��ع م��ن خلل وقوفهم يف وج��ه الإرهاب وحماربته��م له دفاعاً 
عن تراب اليمن ،فق��د ا�ضتب�ضلوا مقدمني اأرواحهم قرابني لوطنهم 
الغ��ايل و اإن معج��زة اجلي�ص اليمني واللج��ان ال�ضعبية احلقيقية 
ه��ي يف عقيدتهم القراآنية القتالية الت��ي ترتكز على باقة خلقة من 

القيم واملبادئ والخلق ال�ضمحاء.
جي�ضنا وجلاننا قاتلوا ويقاتلون بكل �ضرف و �ضمود و اإخل�ص 
املرتزق��ة والإرهاب و الغزاة العراب و حققوا انت�ضارات كثرية 
و اأف�ضل��وا جناح خمطط��ات النعاج ال �ضع��ود وال زايد و ترامب 
وبينام��ني وال خليف��ة ومن عل��ى �ضاكلتهم م��ن ال ال�ضيطان ، لذلك 
كل احل��ب و التقدي��ر و الح��رتام لكل جن��دي من جن��ود اجلي�ص 
اليمن��ي واللجان ال�ضعبية و ن�ضجع ال�ضباب اليمني على اللتحاق 
ب�ضفوفه��م لأن��ه �ضرف لن��ا جميع��اً اأن نكون �ضمن ه��ذه املنظومة 
الع�ضكرية اجلهادية القتالي��ة الدفاعية. اأن التاريخ �ضي�ضجل يوماً 
باأح��رف من نور اأن اجلي�ص اليمن��ي واللجان ال�ضعبية اأهم عاملني 

يف التاأ�ضي���ص لع�ضر جديد على اجلزيرة العربية واملنطقة وازالة 
املرتزق��ة و دحر الإرهاب و بالتايل فاإن انت�ضار اليمن يعني هزمية 
الع��دوان العراب��ي المريكي ال�ضتعم��اري املتغطر�ص الجرامي 

اجلبان....
لع��ل ال�ضمة الك��رى التي متيزت به منظوم��ة اجلي�ص واللجان 
ال�ضعبي��ة ع��ن بقي��ة املوؤ�ض�ضات الع�ضكري��ة باملنطق��ة والعامل هو 
اميانه��م وعقيدته��م ووطنيه��م العالي��ة واأخلقيته��م ومناقبه��م 
وان�ضباطه��م ووعيهم بدوره��م وتوجههم والتزامه��م بالدفاع عن 
ال�ضعب والوط��ن و الق�ضايا الوطنية وال�ضلمية على حد �ضواء. 
لذل��ك يدون التاري��خ باأقلمه احلرة والنزيهة ب��ان اجلي�ص اليمني 
واللجان ال�ضعبية يلخ�ضون يف اأدائهم واإخل�ضهم وخلل املراحل 
الزمني��ة املختلف��ة ملحم��ة ع�ضكري��ة وطني��ة دفاعي��ة م��ن ملحم 
التاري��خ، ويخط��ون على ال��دوام بقوتهم وعنفوانه��م اأ�ضطورة يف 
الدف��اع والقتال والن�ضال والت�ضحية والفداء، وهم الذين واجهوا 
ويواجه��ون اأكر اجليو�ص واعتاه��ا يف التاريخ املعا�ضر من حيث 
الق��وة الع�ضكرية واملالي��ة اقليمياً وعاملي��اً “ال�ضعودية- امريكا- 
الكي��ان ال�ضهيوين و8 بل��دان اخرى” ..احلقائق على اأر�ص الواقع 
ت�ض��ري اإل��ى تق��دم اجلي���ص اليمن��ي واللج��ان ال�ضعبي��ة يف العديد 
م��ن جبه��ات القتال عل��ى ح�ضاب املرتزق��ة والرهابي��ني والغزاة 
وتكبيده��م خ�ضائر كب��رية فما مت تدمريه من اآلي��ات يكفي لت�ضليح 
جي�ض��ني كامل��ني م��ن جيو���ص ال��دول ال�ضغ��رية .اأم��ا خ�ضائرهم 
يف الرواح فالآل��ة احلا�ضب��ة تعج��ز ع��ن اح�ضائه��م… لكن رغم 
احلقائ��ق الدامغ��ة ح��ول ه��ذا التق��دم والجن��از يح��اول الغزاة 
واملرتزق��ة والرهابيون نفي هذه الق�ضية لك��ي ل تنهار معنويات 
اأع�ضائه��م اأكر مما هم عليه الآن. واإلى هذه اللحظة ي�ضنع حماة 
ال��دار املعجزات ويبتكرون املفاج��اأة وينجزون امل�ضتحيلت وكل 

يوم هم يف جديد بيوم جديد والعاقبة للمتقني .....
حتي��ة اج��لل واكب��ار ملجاه��دي اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبي��ة 
البط��ال امليام��ني يف كل امليادي��ن وال�ضاح��ات. الرحم��ة لل�ضهداء 

وال�ضفاء للجرحى...اليمن ينت�ضر.

.. ق����وة ال ُت��ق��ه��ر ت��ت��ج��س��د ب���احمل���ارب���ني األش������رس ع��ل��ى ال���ك���وك���ب..

ي��وں ت��روي قصص انتصاراتهں وإجن��ازات��ه��ں األسطورية..  وأل��ف 

اعظ�م حرب وطنية مقد�ض�ة وعادلة تخو�ض اّمة ويخو�ضها �ضعب هي الت�ي يخو�ضها اليمن والتي تعد 
اق�ض�ى ح�رب يف تاريخ�ه واق�ضى ح�رب وطنية ت�ضهده�ا املنطقة والع�امل واطولها زمنا وال�ضب�ب يعود اإلى 
ك�رة االعداء م�ن دول وتنظيمات وملي�ضيات وحتالفهم يف خندق واحد ل�ضن الع�دوان ال�ضامل وعلى كافة 
امل�ضتوي�ات تقود هذه املعركة من جانب االعداء دول عظمى �ض�واء اقليمية او دولية واغلب دول العامل توؤيد 
ه�ذا التحال�ف وكل دولة لها منطه�ا يف تاأييد العدوان على اليمن لذلك يخو��ض اليمن حربا وطنية عظمى 

�ضعارها حترير االر�ض وحماية كرامة ال�ضعب و�ضون العر�ض والدفاع عن الدين والهوية والثقافة.
ال�ضب�ب االخ�ر بانها حرب وطني�ة عظمى مل ي�ضهده�ا اي بلد بالع�امل الن اليمن الفق�ر املحا�رص يخو�ض 
احل�رب منف�ردا بدون دعم من اأحد ب�ل اجلميع �ضده وب�دون ا�ضتثناء اال من رحم اهلل م�ن الذين الحول لهم 

والقوة يوؤيدون اليمن بالكلمة فقط يف االعالم اما على االر�ض ال اأحد يدعم او ي�ضاند اليمن ابدًا.

عقي���ّدة وتضحّية
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احل��رب عل��ى اليم��ن اط��اح بالقت�ض��اد ال�ضعودي 
واخلليج��ي م��ن خ��لل النف��اق الع�ضك��ري و�ضفق��ات 
ال�ض��لح م��ع بريطاني��ا والكي��ان ال�ضهي��وين والوليات 
املتح��دة، كما ان ال�ضعودي��ة حاولت ان ت�ضخ مليارات 
ال��دولرات ل�ض��راء الذمم يف المم املتح��دة واملنظمات 
الن�ضانية لتخاذهم ال�ضمت جراء ما يحدث من جرائم 

حرب يف اليمن.
كم��ا انفق��ت ال�ضعودية يف حرب اليم��ن اموال طائلة 
ملرتزقته��ا م��ن ال�ضودانيني وال�ضنغالي��ني والرترييني 
وج��زر القم��ر وغريه��م ليحارب��وا ب��دل م��ن اجلي���ص 
ال�ضع��ودي، واي�ض��ا الرواتب التي �ضخته��ا ملنافقيه يف 
اليم��ن �ضكل��ت �ضربة قا�ضية على القت�ض��اد ال�ضعودي 
خ��لل العوام الثلثة، ما جعلت��ه يلجاأ اإلى تغطية هذا 
العج��ز من خلل فر���ص �ضرائب على ال�ضل��ع الغذائية 
ورف��ع امل�ضتق��ات النفطي��ة ، وتاأتي ه��ذه اخلطوة بعد 

تقلي�ص امليزانية الحتياطية للمملكة.
وي��رى املراقب��ون، ان ه��ذه الم��وال الت��ي �ضختها 
ال�ضعودي��ة يف حرب اليمن، ياأتي حفاظ��اً على امل�ضالح 
المريكي��ة الغربية ال�ضرائيلي��ة يف املنطقة، واليوم ما 
يح��دث يف القط��اع القت�ضاد ال�ضع��ودي خلف ما روج 
له��ا الع��لم ال�ضعودي ح��ول روؤية 2030 ل��� حممد بن 

�ضلمان.
خط��ة  ملم��ح   2016 ع��ام  يف  ال�ضعودي��ة  اأعلن��ت 
عري�ضة للإ�ض��لح القت�ض��ادي والتنمية حتت عنوان 
“روؤي��ة ال�ضعودية 2030” للنهو�ص باقت�ضاد اململكة 

وحتريرها من العتماد على النفط.
وكان��ت اأب��رز نق��اط ه��ذه اخلطة ح�س��ب م��ا اأعلنها 

الأم��ري حممد بن �ضلم��ان الذي يراأ�ص جمل���ص ال�ضوؤون 
القت�ضادية والتنمية باململكة، حتويل �ضندوق �ضيدي 
ل�ضتثمارات العام��ة والتحرر من النفط وطرح اأرامكو 
ال�ضع��ودي  ال�ضي��ادي  �ضن��دوق  لتموي��ل  بالبور�ض��ة 
والبطاق��ة اخل�ضراء من اج��ل حت�ضني مناخ ال�ضتثمار 
و�ضناع��ة ع�ضكري��ة واإع��ادة هيكل��ة قط��اع الإ�ض��كان 
للم�ضاهم��ة يف رف��ع ن�ضب متل��ك ال�ضعودي��ني ومكافحة 
الف�ضاد، لكن هذه الروؤية كانت جمرد �ضعار لو�ضول بن 
�ضلمان اإلى �ض��دة احلكم، واليوم نرى عك�ص ما روج له 

العلم اآنذاك.
وتفيد بع���ص املعلومات القت�ضادي��ة يف ال�ضعودية 
ان ح��رب اليم��ن كلف��ت ال�ضعودي��ة مبال��غ باهظ��ة مل 

يتخيلها اي خب��ري اقت�ضادي، واأب��رز تاأثريات احلرب 
على القت�ضاد ال�ضعودي منذ مار�ص 2015م ك� الآتي:

ارتفاع اأ�ضعار البنزين بن�ضبة 127%، كما مت تطبيق 
�ضريب��ة م�ضافة )�ضريبة مبيعات( بن�ضبة 5% على كل 
�ضيء بهدف توفري 17 مليار دولر و�ضيتم رفع فاتورة 
املي��اه والكهرباء، ورف��ع ر�ضوم الإقامة عل��ى العمالة، 
بالإ�ضاف��ة اإل��ى بي��ع عدد م��ن القطاعات الت��ي عر�ضت 
ع��ر اخل�ضخ�ضة حتت م�ضميات خمتلفة منها مطارات 
ال�ضعودي��ة وم�ضت�ضفياتها وتاأج��ري الطرقات ال�ضريعة 

وغريها.
ه��ذه اجلرع��ة مل تك��ن الأول��ى ولكنه��ا الأك��ر وقد 
�ضبقته��ا ج��رع �ضابقة من��ذ اإعلنهم – م��ن وا�ضنطن – 

احل��رب العدوانية على اليمن واأن الو�ضع القت�ضادي 
يف ال�ضعودية ي�ضري باجتاه النهيار.

ب��ن �ضلم��ان �ضع��ى بع��دة ط��رق لتعوي���ص تكاليف 
احل��رب العدواني��ة عل��ى اليم��ن فت��ارة بتطبيق جرع 
اقت�ضادي��ة، وت��ارة بابت��زاز اأقاربه ك��� الوليد بن طلل 
وغ��ريه م��ن التج��ار بدع��وى حمارب��ة الف�ض��اد، وتارة 
ببيع ع��دد من القطاعات اخلا�ضة بالدولة حتت م�ضمى 
اخل�ضخ�ض��ة، ولكن وح�ض��ب خراء ف��كل الجراءات 
الت��ي اتخذه��ا ل��ن متكنه م��ن تغطي��ة العج��ز العام يف 

ميزانية ال�ضعودية.
اأن هذه اجلرع التي اأ�ضافت اأعباء غري م�ضبوقة على 
ظهر املواطن ال�ضع��ودي تاأتي يف حني يغدق بن �ضلمان 
عل��ى نف�ضه ويعي���ص حالة م��ن الرتف و�ضعي��ه ل�ضراء 
الكث��ري م��ن املمتل��كات به��دف ال�ضه��رة ك�ضرائ��ه ق�ضر 
لوي�ص الرابع ع�ضر يف فرن�ضا مقابل اأكر من 300 مليون 
دولر، و�ض��راء يخ��ت يبل��غ ثمن��ه 500 ملي��ون دولر 
، ولوح��ة “امل�ضي��ح املخل���ص” التي ر�ضمه��ا ليوناردو 

دافن�ضي والتي بلغ ثمنها 450 مليون دولر.
كم��ا وق��ع العاه��ل ال�ضع��ودي يف ماي��و 2017م م��ع 
الرئي���ص الأمريك��ي دونال��د ترم��ب عددا م��ن اتفاقيات 
التع��اون يف العا�ضم��ة ال�ضعودي��ة الريا���ص، وكان��ت 
ال�ضفق��ة الأك��ر يف تاري��خ الع��امل، و�ضمل��ت ال�ضفق��ة 
اأي�ض��اً: دباب��ات، �ضفن قتالية، اأنظم��ة دفاع �ضاروخي، 
رادارات وتكنولوجي��ا الت�ض��الت والأمن ال�ضيراين، 
وُو�ضف��ت ال�ضفقة من قبل وكالت الأنب��اء باأنها تطور 
“مه��م” و”تاريخي” يف علقات الوليات املتحدة مع 
اململك��ة العربي��ة ال�ضعودي��ة. واأعل��ن البي��ت الأبي�ص 

توقي��ع اتفاق��ات تع��اون ع�ضكري م��ع الريا���ص بقيمة 
460 ملي��ار دولر، وق��ال وزي��ر التج��ارة ال�ضع��ودي 
ماج��د الق�ضبي اإن ب��لده منحت تراخي���ص لل�ضتثمار 

بال�ضعودية ل� 23 من كرى ال�ضركات الأمريكية.
ويف اخلت��ام… تتحمل ال�ضعودية العبء الأكر من 
تكالي��ف ح��رب اليمن، وياأت��ي هذا يف ظل زي��ادة نفقات 
الت�ضلي��ح، و ل ي�ضتطيع اأحد حتى ال�ضاعة تقدمي اأرقام 
دقيقة ع��ن تكلفة احلرب التي تقوده��ا ال�ضعودية على 
اليمن حتت ا�ضم “عا�ضف��ة احلزم”، ويعود ال�ضبب يف 
ذل��ك اإلى رف�ص القائم��ني عليها تق��دمي معلومات ميكن 
العتم��اد عليه��ا بهذا اخل�ضو���ص، و ت�ضغ��ط احلرب 
الدائ��رة يف اليم��ن، اأكر فاأك��ر، على اقت�ض��ادات دول 
اخللي��ج املنتجة للنفط، خا�ض��ة ال�ضعودية والإمارات 
بع��د اك��ر م��ن 1000 ي��وم م��ن الع��دوان، و خ��راء 
اقت�ضادي��ون اأو�ضح��وا اأن احل��رب امل�ضتم��رة ت�ض��كل 
ا�ضتنزاف��ا مالي��ا ل��دول اخللي��ج، ل�ضيم��ا م��ع تكاليفها 
الباهظة التي م��ن ال�ضعب حتّملها، يف ظل اأزمة اأ�ضعار 
النف��ط املرتاجعة، وخّلف��ت احلرب اأو�ضاع��ا اإن�ضانية 
�ضعبة يف اليمن، ف�ضل عن تدهور حاد يف اقت�ضاد البلد 
الفق��ري، فيما ت�ضري التقديرات اإل��ى اأن 21 مليون ميني 
)80 % م��ن ال�ضكان( بحاجة اإل��ى م�ضاعدات، واحلرب 
على اليم��ن كان له تاأثري كبري عل��ى م�ضتوى القت�ضاد 
اخلليج��ي، واأن تداعي��ات احلرب تط��اول م�ضتوى ثقة 
امل�ضتثمر، والذي يف�ضل -يف اأغلب الأحيان- ال�ضتثمار 
يف املناطق الأكر ا�ضتق��رارا �ضيا�ضيا واقت�ضاديا، ومن 
تاأث��ريات احل��رب يف اليم��ن، اإل اأن ات�ض��اع اأمد احلرب 

رمبا يعّر�ضها لأ�ضرار كبرية.

ال�ضم��اد”  “�ضال��ح  اليمن��ي  الرئي���ص  ر�ض��م 
ا�ضرتاتيجي��ة جدي��دة ل��� نائب املبع��وث الممي لدى 
اليمن��ي معني �ض��رمي، يف حال اغلق مين��اء احلديدة 
الت��ي تعت��ر ال�ضري��ان الوحي��د لأكر م��ن 19 مليون 
مين��ي.. واك��د ال�ضماد يف ح��ال ا�ضتم��رار العدوان يف 
ت�ضعيده باجتاه احلدي��دة �ضيتم الدخول يف خيارات 
ا�ضرتاتيجي��ة، �ضيتم ا�ضتخدامه��ا يف طريق الل عودة 
واأثن��اء و�ضول احل��ل ال�ضيا�ضي اإلى طري��ق م�ضدود 
ومنها خيارات قطع البحر الأحمر وامللحة الدولية.

خيار قطع البحر الحمر وامللحة الدولية من قبل 
اجلي���ص اليمن��ي واللج��ان ال�ضعبية �ضيوج��ه �ضربة 
كب��رية على القت�ضاد العاملي، ويعتُر البحر الأحمر 
اأحَد طرق امللحة الأ�ضا�ضّية يف العامل، ويتميز مبوقع 
جغ��رايف وا�ضرتاتيجي مهم، لأن��ه ملتقى ثلث قارات 
العامل القدمي، وحلقة و�ضل بني ثلث مناطق اإقليمية 
حيث يربط بني ثلِث ق��اّرات، وهي: اأفريقيا، واآ�ضيا، 
واأوروب��ا، و لقن��اة ال�ضوي���ص املوج��ودة يف �ضمال��ه 
اأهمّية ا�ضرتاتيجّية دولّية مهّمة، واأغلب الدول املطّلة 
علي��ه هي دول عربية، با�ضتثن��اء فل�ضطني، واإريرتيا، 

وهناك العديد من ال�ضواحل العربية املطّلة عليه، مثل 
�ضواحل م�ض��ر، وال�ضعودّي��ة، والأردّن، وال�ضودان، 
ن�ضب��ة  وتق��ّدُر  واليم��ن،  وجيبوت��ي،  وال�ضوم��ال، 
جمم��وع ه��ذه ال�ضواح��ل 90% م��ن اإجم��ايل �ضواحل 

البحر الأحمر.
نظ��رًا لأهمّيت��ه الكب��رية فق��د حر�ض��ت العديد من 
الك��رى للح�ض��ول علي��ه، وجعل��ه منطق��ة  الق��وى 
نف��وذ تابعة لها، وم��ن هذه الدول الولي��ات املتحدة 
الأمريكّية، وفرن�ضا، والحتاد ال�ضوفييتي، واإجنلرتا، 
والكيان ال�ضهيوين، وقد برزت اأهمية البحر الأحمر يف 
اأوق��ات احلروب والأزمات، ففي حرب اأكتوبر يف عام 
1973م مّت اإغ��لق اليمن من م�ضيف باب املندب اأمام 
امللح��ة الإ�ضرائيلّي��ة بالتعاون م��ع جمهورّية م�ضر 
العربّية، واأي�ضاً يف حرب اخلليج الثانية عام 1991م 

مّرت عره خمتلُف اأنواع العتاد احلربّي.
م��ن خلل هذه املعلوم��ات نرى ان تهدي��د ال�ضماد 
للتحال��ف مل ياأت��ي عن فراغ بل جاء ه��ذا التهديد بعد 
معاناة لل�ضعب اليمني واحل�ضار الذي فر�ضه حتالف 
الع��دوان ب�ضوء اخ�ض��ر امريكي بريط��اين ملدة ثلثة 

اع��وام وقد ا�ضار ال�ضم��اد يف كلم��ه اإن املوقف الذي 
�ضمعتموه منا يف جنيف هو املوقف الذي �ضمعتموه يف 
الكويت وم�ضقط وهو املوقف الذي �ضت�ضمعونه اليوم 
وك��ذا املوقف الذي �ضت�ضمعونه من��ا بعد األف عام من 
الي��وم، واثبت اليمانيون انهم قادرون على ا�ضتهداف 
ا�ضرتاتيجي��ة الع��دوان وكان منه��ا اليمامة والراكة 
النووية، اذا ت�ضريحات ال�ضماد تعتر ا�ضرتاتيجية 
اخ��رى يف �ضمن احل��رب بالنف�ص الطوي��ل الذي اعلن 
عنه��ا قائد الثورة اليمنية ال�ضيد عبد امللك بدل الدين 

احلوثي منذ بداية العدوان.
يف احلقيق��ة ال�ضم��اد يرتج��م م��ا وع��د به��ا قائ��د 
الث��ورة يف ح��ني اغ��لق احلدي��دة، قائ��ًل : اأن القوة 
البحري��ة يف اليمن هي قوة دفاعي��ة وت�ضتطيع �ضرب 
الب��وارج احلربية والعت��اد احلربي الق��ادم من قوى 
التحال��ف مبختل��ف اأ�ضكل��ه واأنواع��ه، والي��وم هناك 
موؤام��رات كبرية عل��ى احلديدة واملين��اء وال�ضاحل، 
اإل��ى حد اليوم كن��ا نغ�ض الطرف ع��ن الن�ساط لقوى 
التحال��ف نف�ضه��ا تقدي��را حل�ضا�ضي��ة بع���ص الأم��ور 
على امل�ضتوى الدويل وه��ي تتحرك باطمئنان ب�ضفنها 

النفطي��ة والتجاري��ة واحلربي��ة، بينم��ا نح��ن يف هذا 
البل��د حما�ض��رون ومهددون، وهذا م��ا ل ميكن غ�ص 
الط��رف عنه.. رمبا التحالف بقي��ادة الريا�ص ي�ضعى 
ان يج��رب ورق��ة احلدي��دة، لت��ورط جيو���ض العامل 
وفرن�ض��ا  وبريطاني��ا  املتح��دة  الولي��ات  فيه��ا  مب��ا 
مبا�ض��رة يف حرب اليمن، كم��ا ان جميع العامل يعرف 

ان ال�ضعودي��ة خلل ث��لث �ضنوات م��ن احلرب على 
اليم��ن واجهة ازم��ة اقت�ضادية كب��رية، فلهذا ت�ضعى 
ان تخ��رج م��ن امل�ضتنق��ع اليمني ب��اأي ثم��ن كان ولو 
يك��ون ثمنه انحطاط القت�ساد العاملي، كما يف املقابل 
ال�ضم��اد وج��ه ر�ضالة جلمي��ع ال�ضع��وب واحلكام يف 

العامل من خلل هذا التهديد.

اليمن ترسم استراتيجية البحر األحمر

حرب اليمن بعد إسقاط طائرات التحالف واستهداف العواصم.. التصعيد أو إيقاف احلرب

إنهيار االقتصاد السعودي اخلليجي في ظل االستمرار على احلرب في اليمن

�سيناري��و ا�سق��اط املقات��الت التابع��ة للتحال��ف العرب��ي الغرب��ي 
يف اليم��ن ر�ض��م خارط��ة جديدة يف تغي��ري موازين الق��وى، ومل تاأتي 
وتتحق��ق ه��ذه ال�ضرتاتيجي��ة ال م��ن خ��لل التط��ور يف ال�ضناعات 

الدفاعية والهجومية على ايدي ال�ضعب اليمني ال�ضامد.
بعد اطلق �ضواريخ بالي�ضتي��ة وتكتيكية بعيدة ومتو�ضطة املدى 
عل��ى معاق��ل التحال��ف يف الريا���ص وابوظب��ي والقواع��د الع�ضكرية 
التابع��ة لهم يف احلدود، اليوم ن�سه��د تطور وا�سع يف ا�سقاط مقاتالت 

العدو ال�ضعودي المريكي ال�ضهيوين.
متك��ن اجلي�ص واللجان ال�ضعبية م��ن من ا�ضتهداف طائرتني خلل 
�ساع��ات قليل��ة، الول��ى ا�سقاط الطائ��رة احلربية من ن��وع تورنيدو 
ب�ض��لح منا�ضب اثناء حتليقها يف �ضماء كت��اف احلدودية بني �ضعدة 
وجن��ران، والثانية اإ�ضاب��ة طائرة اخرى ن��وع F15 تابعة للعدوان 
باأجواء العا�سمة �سنعاء بعد �ساعات من اإ�سقاط طائرة “تورنيدو” 

يف �ضماء �ضعدة ب�ضاروخ ار�ص جو.
وه��ذا يدل على تطور نوعي يف ال�ضناع��ات الدفاعية رغم احل�ضار 
والع��دوان، كم��ا ان اطالة امد احلرب يحث ق�ض��م الت�ضنيع الدفاعية 
اليمني��ة ان يبحث عن حلول للتغيري يف موازنة احلرب �ضمن معادلة 

الت�ضعيد بالت�ضعيد.
من��ذ بدء الع��دوان يف مار�ص 2015 قبل ا�سق��اط هاتني الطائرتني،  
متكن��ت الدفاع��ات اجلوي��ة اليمنية م��ن ا�سقاط 5 طائ��رات حربية و 
12 طائ��رة من ن��وع ابات�ضي وطائ��رات جت�ض�ص ابرزه��ا طائرة “اإم 

كي��و” الأمريكي��ة، لكن بعد اليوم �سوف ن�سه��د ا�سقاط املزيد من هذه 
املقات��لت، خ�ضو�ض��اً بع��د ان ا�ضبحت ه��ذه التكنولوجية يف قب�ضة 

اجلي�ص اليمني واللجان ال�ضعبية.
وك�ض��ف قائد الثورة اليمنية ال�ضي��د عبدامللك احلوثي، يف منا�ضبة 

ا�ضب��وع ال�ضهيد يف فراير 2017، عن مفاجاأة جديدة �ضتحول جمرى 
احلرب، متثلت يف تطوير الدفاع اجلوي �ضترتك تاثريها وفاعليتها يف 

الواقع ، وهذا ما ن�ضهده اليوم يف ار�ص الواقع.
وكما ت�ض��ري املعلومات الع�ضكري��ة ان اجلي�ص واللج��ان ال�ضعبية 
متكنوا من ت�ضني��ع وتطوير �ضواريخ خا�ضة تقوم باإنزال الطائرات 
احلربي��ة ع��ر رادارات ونظ��ام دف��اع ج��وي ار���ص- ج��و ق�ض��ري 
ومتو�ضط امل��دى ت�ضبه “راجم��ة “بانت�ضري-اإ���ص1″ الرو�ضي” و ” 

منظومة فريبا”.
وقال��ت امل�ض��ادر اإل��ى اأنه مت ا�ض��لح وتطوي��ر من�ض��ات �ضام-2 
و3 و�ض��ام-6 و�ضواري��خ كتفية �ض��ام-7 و�ضواري��خ ايجل و قاذف 

�ساروخ م/ ط “اإيغل-اإ�ص” املحمول على الكتف.
وكم��ا ي��رى املراقب��ون، ان ح��رب اليمن بع��د ا�ضته��داف عوا�ضم 
الع��دوان )الريا�ض-ابوظب��ي( وا�سق��اط طائرات التحال��ف، �سوف 
يدخ��ل يف م�ضاره اجلديد، اما ن�ضهد ح�ض��ور املزيد من الدبلوما�ضيني 
للتو�ض��ط م��ع حكوم��ة النق��اذ يف �ضنع��اء لوق��ف احل��رب، او تطور 
ارتف��اع وترية الغارات عل��ى املحافظات اليمنية واط��لق املزيد من 

ال�ضواريخ البالي�ضتية اليمنية على ا�ضرتاتيجية العدوان .
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كتب /مالك املداني

اإن كن��ت من متابع��ي قناة امل�ض��رية ف�ضتعرف 
ع��م اأحت��دث ، واإن كنت ل�ضت كذل��ك فيجب عليك 
م��ع  وف��اق  عل��ى  تك��ن  مل  واإن  حت��ى  متابعته��ا 
انتمائه��ا وقناعات مالكيها وما يتبنونه من ق�ضايا 

ومعتقدات وتوجهات !
فكمي��ة املتعة التي تعر�ضها كفيل��ة باأن تن�ضيك 
ك��ل اخللفات وامل�ضاحن��ات ، واأن ترغمك على اأن 
تت�ضمر يف مكانك وا�ضع فوق راأ�ضك علمة تعجب 

بحجم جبل اأُحد اأو اأكر قليل !!
اإن م�ضاه��د الإع��لم احلرب��ي التي تب��ث هنالك 

حتوي من املبالغة حد الإن�ضاف !
واخليال حد الواقعية !

واجلنون حد احلكمة والعقلنية !
ه��ي خرافي��ة لدرج��ة اأن��ك ل��و قراأته��ا يف كتاب 

لظنن��ت اأنه��ا م��ن اأ�ضاطري الع��امل الق��دمي ولكنها 
حقيقة !!

اإن امل�ضاه��د الت��ي تعر���ص ب�ضك��ل �ضب��ه يومي 
والت��ي تظهر تارًة مقاتل ميني حايف القدمني يقوم 

باقتحام ثكنة �ضعودية ويق�ضي على حاميتها !
وتظه��ر ت��ارًة اأخ��رى مقات��ل اأخر ي�ض��ع فوهة 

بندقيته داخل مدفع دبابة !
ت��ارًة تظهر رتل مدجج يلوذ بالفرار من بندقية 

!
واأخرى دبابة ت�ضطدم مبدرعة وهي تفر !

جمموع��ة رج��ال جت��اوزوا حت�ضين��ات العدو 
بوا�ضطة �ضلم حديدي !

رجل اأ�ضعث يحرق دبابة ابرامز بقداحة وعود 
ثقاب !

فتي��ة ي�ضخرون م��ن مروحي��ات الأبات�ضي التي 
فوق روؤو�ضهم !

�ضباب يحملون اأ�ضلحتهم ال�ضخ�ضية ويقطعون 
الأق��دام  عل��ى  �ض��ريًا  الكيلوم��رتات  ع�ض��رات 

ويجندلون بف�ضائل وكتائب متخمة بال�ضلح !
زورق يحي��ل بارج��ة اإل��ى ك��رة ن��ار يف عر�ص 

البحر !
زح��وف تك�ض��ر ، جيو�ص تقر ، �ض��لح يدا�ص ، 
باأب�ض��ط الإمكاني��ات وباأق��ل عدة وعت��اد ، اأمر اأن 
مل يدع��وك اإلى احرتام��ه فالتاأكي��د �ضيدعوك اإلى 

الإعجاب به والندها�ص والذهول !
البع�ص قد يرى فيها �ضجاعة اليمني وباأ�ضه

والبع���ص الأخر �ضريى فيه��ا خوف ال�ضعودي 
وجبنه

البع���ص �ضرياه��ا مث��ارًا لل�ضخري��ة ، والأخ��ر 
�ضيعترها مدعاة للفخر

البع�ص �ضريى هذا ، والأخر �ضريى ذاك
وكث��ري جدًا م��ا �ضيت��م روؤيته ، ولك��ن اأجمل ما 

ق��د ت��راه فيه��ا ه��و اهلل … ه��و اهلل … ه��و اهلل ، 
وب�ضاطة اليمني وب�ضاطة تفكريه ال�ضليم

ال�ضناع��ات  اأح��دث  عل��ى  ب��ه  تف��وق  ال��ذي 
الع�ضكرية واأقوى اجليو�ص املدربة

واأدهى ال�ضرتاتيجيات واخلطط القتالية !
لقد �ضنع��ت الوليات املتحدة دباب��ة الإبرامز 
واأنفقت عليها ما انفقت جلعلها ع�ضية وغري قابلة 
للتدمري من اخلارج ، ومل حت�ضب ح�ضاب اأن اأحدًا 

�ضيحرقها من الداخل !
لقد قامت اململكة ال�ضعودية ب�ضق وقطع ودحي 
ومتلي���ص الأر���ص املحيط��ة بثكناته��ا الع�ضكرية 
بغي��ة من��ع اأح��د م��ن ت�ضلقه��ا والو�ض��ول اإليها ، 
ومل حت�ض��ب ح�ضاب م��ن �ضياأتيها ب �ضلم حديدي 
! جم��رد �ضل��م حدي��دي يع��ر علي��ه حام��ل حتف 

جنودها وحاميتها!
واملقارنات كر !

اإن ه��ذه الب�ضاط��ة وال�ضجي��ة ال�ضليم��ة الت��ي 
متثل��ت يف رجال اليم��ن والتي اأعتره��ا يف نظري 

ثورة يف التفكري والت�ضرف !
�ضت�ض��ع كل ا�ضا�ضيات احل��رب وقواعدها على 
املح��ك ، هذه هي الورق��ة الرابحة وه��ذه اأكر ما 
يخيفه��م ويثري الرع��ب داخل ق�ضوره��م وغرفهم 

املغلقة !
�ضمعته��م يف خط��ر ، اقت�ضادهم مهدد ، كل ما قد 
بنوه واأ�ض�ضوا لبنائه و�ضعوا فيه معر�ص للنهيار 

يف اأي حلظة !
ك��ل املوؤ�ضرات والوقائع ت�ض��ري اأنهم قد ورطوا 
اأنف�ضه��م اأمام اختب��ار غري من�ض��ف ، خري نتيجة 
ميكن اأن حتقق فيه هي “الر�ضوب” وهم يدركون 
ذل��ك اأميا اإدراك وهذا ما يف�ضر اجرامهم الوح�ضي 
وهي�ضتريي��ا القت��ل الت��ي يعان��ون منه��ا ، ف عود 

الثقاب يكون يف اأوج توهجه قبل اإنطفائه ….!

البساطة اليمنية ُتذل العنجهية السعودية وتهزم التكنولوجيا األمريكية

�ضاَه��دُت قبل قليل، م�ضاِهْد حيَّة لقتحام 
رَجال الرجال ملوِقع ال�ضبعة يف جنراْن..

م�ضاِه��ْد تنقب���صُ لها القل��وب، وتق�ضعرُّ 
له��ا الأب��دان، وتهت��زُّ لهوله��ا اجلب��ال، لكن 
جعلوه��ا  روه��ا،  �ضطَّ فعلوه��ا،  اليماني��ني 
ره��ا اأحفاد اأحف��اد الأحفاد،  ملِح��ْم �ضيتذكَّ
اإنه��ا درو�ص يف ميادين امَلعاِرك يَتحريَّ الِفكِر 

عن و�ضِفها..
لَقْد ُقلُت يوًما باأن جبهات ما وراء احلدود 
بالن�ضب��ة للجي���ص ال�ضع��ودي واجليو���ص 
املُ�ضتاأجرة ُيعتر »فيتنام اأُخرى« وبالِفعِل 
فقد احتاَر الأمريكي كيَف ُي�ضاِعد مملكة قرن 
ال�ضيط��ان، وق��د كاَن اآخ��َر ُمق��رتْح اقرتحه 
القائ��د الأمريك��ي اجلرنال)جوزيف فوتيل 
( للجي���ص ال�ضع��ودي هو طريق��ة )املوَقْد( 
واخت�ضاره��ا اأن يو�ضَع اجلنود ال�ضعاودة 
يف موق��ٍع اأ�ضب��ه باملوقد ولي�ص ل��ه فتحة اإل 
باجتاه الَيَمْن، وقد كتبُت بالتف�ضيل عن ذلَك 

يف ِحينه..
جل��اأ  املوَق��ْد؛  طريق��ة  ف�َضل��ْت  وح��نَي 
الأمريكي اإلى خطٍة جديدة حلمايِة اجلنود 
ال�ضع��اودة و�ضم��اِن ع��دِم هروِبه��م وه��ي 
���ص  ن��ة(، وتتلخَّ )املواِق��ع املُعلَّق��ة املُح�ضَّ
يف اأن يو�ض��ع اجلنود ال�ضع��اودة يف مواِقع 
ل ي�ضتطي��ع اأح��ٌد الو�ض��ول اإليها، بع��َد اأن 
نَحتوَه��ا نحًت��ا ب��الآلِت املتخ�ض�ض��ة، ول 
ًة  مُيِكُن الو�ضول اإليها اإل بالطائرات، خا�ضَّ

من جهِة اليمن.. 
واحلدي��ث الي��وَم ع��ن موِق��ع ال�ضبعة، 
م��رات،  ع��دة  اقتحام��ه  متَّ  املوِق��ْع  وه��ذا 
ومتَّ قت��ْل واإح��راق الع�ض��رات م��ن الأطُقم 
واملدرعات يف اقتحاماٍت �ضابقة، وبالطريقِة 
الفيتنامية، )اقتح��ام، جندَلة،اأ�ضر، غناِئم، 
َل اليمانيون  اإحراق، ان�ضحاب(، اليوم و�ضَ
الأقوي��اء الأ�ض��داء، اأويل الباأ���ص والق��وة؛ 
عت  ْت وُقطِّ ليتفاج��وؤوا ب��اأن اجلب��اَل قد ُق��دَّ
عها جزاٌر ماِهر،  وكاأنه��ا قطٌع من اللحم، قطَّ
التفوا ح��ول اجلبِل كنموٍر مرتقبة، واأ�ضوٍد 
متوثب��ة؛ اإلَّ اأن ال�ضع��ود اأم��ٌر م�ضتحي��ل، 
��ق �ضي�ضق��ط بالتاأكيد،  وم��ن يح��اول الت�ضلُّ
تل��َك اجلب��ال  اأ�ض��لء، يف  اإل��ى  و�ضيتم��زق 

ة واإتقان.. املق�ضو�ضة بدقَّ
ُر ويفكر، وي�ضتثرُي جميع  اأخ��َذ القاِئُد ُيفكِّ
مرافقي��ه اأن يعت�ض��روا الأف��كار للخ��روِج 
بح��لٍّ لهذه التقني��ة، اأو بالأ�ضح؛ اخلديعة 
الأمريكي��ة ال�ضعودي��ة اجلدي��دة، وجاءِت 
احلكم��ة اليمانية، لتمت��زَج بالباأ�ِص والقوِة 

اليمانية، ونادى قائُد اجلبهة وقال:
-اأح�ضروا ال�ضلمِل..

ابت�ضَم اجلميع، ابت�ضامِة الثقة، ورفعوا 
ر  اأكفه��م نح��َو ال�ضم��اء قائل��ني » الله��َم ي�ضِّ
ْد » وكان اهللُ معه��م، وكان الإع��داُد  و�ض��دِّ
كُر  ُمرافقهم، وكاَن الإقداُم اأماَمهم، وكاَن الذِّ

عاء هم�ضهم..  والت�ضبيُح حديثهم، وكاَن الدُّ
لكنه��ا  الطويل��ة،  ال�ض��لمِل  رافقته��م 
وه��ي  و�ضمَت��ْت،  انكم�َض��ْت،  بح�ضرته��م 
ُه��م الطاه��رة، وُتفاِخ��ُر �ضلمِلَ  تلِم���ُص اأكفَّ
��ُل اأقدام اأطَه��ر واأ�ضَرف  الع��امل باأنها �ضُتقبِّ
اأق��دام  واأحَك��م  واأتق��ى  واأق��وى  واأ�ضج��ع 

مقاتلني يف هذا العامِل ال�ضامِت اجلباْن..
حترَّك اجلميع يف و�ض��ح النَّهار، وما اإن 
و�ضل��وا اأ�ضف��َل تل��َك اجلب��اِل املق�ضو�ضة، 
�ُضك��ًرا هلل، عل��ى  األ�ضنته��م  حت��ى �ضج��َدْت 
الع��دو  عَم��ى  وعل��ى  الو�ض��ول؟،  �ضلم��ِة 
وطريانه وكامرياته، مت��ددت ال�ضلمُل بعد 
انكما�ضها، وت�ضلَق عليها املجاهديَن الواِحَد 

تلَو الآخر، 
م��ن  اأق��لَّ  وكان��وا  ع��وا،  توزَّ تقدم��وا، 
الع�ض��رة، واأك��َر م��ن اخلم�ض��ة، كلُّ واحٍد 
يع��رُف مكان��ه، ويع��رف مهمت��ه، ويع��رُف 
بو�ضلت��ه، وكاأنه��م ن�ضي��ٌم ل �ض��وَت لُه ول 

اإثارة..
بداأت اأ�ضواُت الأع��داء ت�ضُل اأ�ضماعهم، 
�ض��ودايٌن مُي�ِض��ُك بر�ضا���صٍ كب��ري اأو مدف��ٍع 
وكاأن��ه  وي�ض��رة،  مين��ًة  ُيحرُك��ه  حدي��ث، 
ُب ظه��وَر دبابٍة م��ن اجلب��اِل املُقابلة،  يرتقَّ

وُيغني اأغنية الغربة ال�ضهرية، ويقول
»ا�ضتقِت لأطفال بلدنا، ا�ضتقت لل�ضودان 
ونا�ض��و، يام��ا يف الغرب��ة املزلة، يام��ا فيها 
ُكَت��ار ِتقا�ُضوا ، ا�ضتق��ت للون�ضدة الريدة، 
وا�ضتقت لخواين ال�ضغ��اُر، وا�ضتقت لأمي 
وكلَما، ا�ضتقَت لل�ضودان ونا�ضوا » ويجبه 
�ضع��ودي وهو ُيقلِّ��ُب ر�ضا�ض��ه الإ�ضرائيلي 

بني يديه، قائًل
» ا�ضتمِت��ع يا زول مبكاف��اأة امللك �ضلمان 
5000 ريال« فرُيد علي��ه ال�ضوداين« يازول 
دا اخلم�ض��ة اآلف ليك��وم اإنت��وا اإحن��ا لينا 

زبعمية ب�ص«
ُك �ِضف��اُه اأح��ُد املهاجم��ني بقوله  وتتح��رَّ
تعال��ى« وم��ا رمي��َت اإذ رمي��َت ولك��ن اهلل 
ر�ضا�ض��ة،  اأول  معه��ا  وتنطل��ُق  رم��ى« 
فت�ضتق��رُّ يف جبهِة ال��زول ال�ضوداين، وتتابُع 
ال�ضرخات والر�ضا�ضات، وتتطايُر روؤو�ُص 
ال�ضعاودة، ويه��رُب بع�ضُهم من موقٍع اإلى 
موق��ع، ول يجدوَن اأماَمه��م �ضوى القفُز من 
اجلب��اِل ال�ضاهق��ِة التي ق�ضوه��ا لتحميهم، 
لأكره��م  كان��ت  الباأ���صِ  اأويل  اأق��داَم  لك��نَّ 
اأ�ضرع، ور�ضا�ُص املُحاربني اليمنيني كانت 
بْت طريقهم اإلى ال�سقوِط يف  اأ�س��َوْب، و�سوَّ

اأماكنهم، اأو رفِع اأيديهم بال�ضت�ضلم، 
لقد كانْت اأ�ضواُت �ضراِخ وبكاِء وولولِة 
اجلن��ود ال�ضعاودة وم��ن معهم من مرتزقِة 
الع��امل مت��لأُ اجلب��ال، وي��رتدُد �ضداه��ا يف 
لت  الهواتِف الل�ضلكية املفتوحة، حتى و�ضَ
اإلى �ضرِب طائراِت الأبات�ضي ، والذي وقَف 
مَتفرًج��ا، عاجًزا عن ِفع��ل �ضيئ، وهو يرى 

الأ�ضوَد قد انح�ضَرت ب��ني القطيع، والدماء 
ن��ة، ومن كل  تتطاي��ُر من كل حج��رٍة حُم�ضَّ

موقٍع ُم�ضيَّْد..
ال�ضع��اودة  اجلن��وِد  م��ن  خوًف��ا  م��اَت 
م��ن مات، وم��اَت تردًي��ا من ه��َرْب، و�ضقَط 
م�ضرًج��ا بدمائه من و�ض��َع عينيه يف عيني 
اأ�ض��ٍد ُمهاِجم، كان��ت مذبح��ة ال�ضعاودة يف 
عقِر دارهم، يف جنران، يف ال�ضبعة، مذبحًة 
اأو�ض��ِع  م��ن  التاري��ُخ  تاريخي��ة، �ضتدُخ��ل 
الأب��واب، وهي ت�ضفي غلي��َل كل طفٍل يتيم، 
وكل بي��ٍت مه��دم، وكل طريٍق مقطوع، وكل 
بئ��ٍر مدف��ون، وكل مزرع��ٍة حمروق��ة، وكل 

بنيٍة حتتيٍة خمربة..
ذاُت ال�ض��لمِل معرك��ٌة مياني��ٌة خال�ضة، 

واخ��رتاٌع مين��ي فري��د، ل يق��لُّ باأ�ًض��ا ول 
تنكيًل من قنا�ضات و�ضواريخ ومنظومات 

خُمرتعة جديدة...
ذاُت ال�ض��لمِل، ومنظومة الدفاع اجلوي 
وزل��زال،  ب��ركان  و�ضوراي��خ  والبح��ري، 
جعلت م��ن الع��دو ال�ضعواأمريك��ي يق�ضُف 
الأبري��اء يف �ضنع��اء م��ن اأعل��ى ال�ضم��اء، 
بع�ضراِت الغ��ارات، بقنابٍل عنقودية؛ لعلَُّه 
ي��واري �ضوءت��ه الت��ي ك�ضَفه��ا اليماني��ون 

الأبطال، جًوا وبحًرا، وبًرا،
عل��ى  وتَغلَّب��وا  داره،  عق��ر  يف  واأت��وه 
اآخ��َر م��ا تفتََّق به عق��ل الأمريك��ي حلمايته 
وحت�ضين��ه،  تاأمين��ه  وبع��َد  وم�ضاعدت��ه، 

. و�ضلوا اإليه رجال الرجال بال�ضلمِلْ

تقارير

َ��الِل��ں! ال��ّس������������ ذاُت 

مقبرة التورنيدو !
كتب / د/مصباح الهمداني

م��ا يزال �ضدى كلم��ة القائد يُرج جدران مملكة ال�ضيطان وحلفها الإجرامي اجلبان، منذ قال 
يوًم��ا« اأنا قول وفعل« وقال يف غ��ريه« نحن ب�ضدد تطوير دفاعاتنا اجلوية« واأ�ضاف يف ثالث« 
والبحري��ة«، وم��ع ارتعا�ِص طبلِت الغ��زاة، واأقداِم ُمرتزق��ة الغزاة ، كانت الأي��ادي اليمنية 
كِر  الطاه��رة النقية؛ ُترتِجَم حروَف القاِئِد يف معزوفاٍت هند�ضية، ومل�ضاٍت حديدية، مطليٌة بالذِّ

والإميان، وخملوطٌة باحلكمِة والإتقان...
�ضمُع��وا جميعهم الق��ول، وما تاأخ��َر الِفعل، فاأُحرَق املط��ار، واندثرِت الق�ض��ور، وا�ضتعلِت 
القواِع��د، وتقاَطرِت ال�ضواريُخ البالي�ضتية كمطٍر من �ضجيل، ما يكاُد يغيُب عن الريا�ص، حتى 
ُينِزَل الرعب والهلَع يف جنران، وبل ا�ضرتاحة ُيذيَق املرتزقِة اأ�ضدَّ ال�ضواء يف �ضواحي ِنهم، ول 

يطيب له خاطٌر اإل بزيارة بقايا املرتزقِة يف اجلوف...
وم��ع ا�ضتعاِل ال��رِّ بناٍر ملتهبة يف اأياٍم قليل��ة، كان البحُر ورجاله يف اأ�ض��دِّ ال�ضوِق، لإ�ضعاِل 
بركاِن امليلد، والحتفاُل ب�ضنِة الن�ضر 2018 بطريقٍة ذهبيٍة مميزة، فكحلوا تقنيات واإمكانيات 
العدو بالُكحِل اليمني، واأخذوا العرو�ضة الأمريكية يف كامِل زينتها، وبكل ر�ضاها ورغبتها، بل 
ان�ضاق��ت اإليهم مطيعًة منق��ادة، حتى اأو�ضل��وا الغوا�ضة الأمريكية املتطورة اإل��ى برِّ الأمان، 
وودعوا العام وا�ضتقبلوا عاًما بالفاتنة ال�ضفراء، والتي هي يف طريقها لُتخلِّف لرجال احلربية 

ون... قوافل من رحِمَها امل�ضُ
والي��وَم ه��و ال�ضابَع من ال�ضهر الأول، وفي��ه ياأبى رجاُل اجلويِة وفر�ض��اَن الطريان، ونبلء 
الف�ض��اء، اإلَّ اأن ُيرتِجموا احلرَف الثال��ث لقائدهم اإلى معجزٍة اأر�ضيٍة جوية، ويدُخُل الت�ضديد 
والت�ضنيع اليمني املُبارك، لُيبِطَل كيَد ما �ضنعوا، وما على تثبيته اجتمعوا، ويقتحُم ال�ضاروخ 
اليمني الإمي��اين؛ دهاليز مفخرِة ال�ضناعة الأوربية والتي اجتمعت على �ضناعتها دوٌل كثريٌة 
ها على  منه��ا اأملاني��ا واإيطاليا وبريطانيا، وي�ضتقرُّ اليمني العربي الأ�ضي��ل يف اأح�ضائها، ويجِرُ
هِر واملج��د، يف اأر�ِص العزة  اأن ترك��َع �ضاغ��رًة ذليل��ة، يف اأر�ِص �ضعدة ال�ضاب��رة، يف اأر�ِص الطُّ

والفخر، يف اأر�ِص اأويل الباأ�ص ال�ضديد، يف اأر�ِص احلكمِة والإميان...
اأ�ضِقطت طائرة التورنيدو احلربية العملقة، املقاتلة واملطاردة، والتي حتلق بحمولٍة ثقيلة 
ب�ضرع��ة اأ�ضرع من ال�ضوت، ومتتل��ك ال�ضواريخ القادرة على التخفي من الرادارات، والتي مل 
يت��م اإ�ضقاطه��ا اأبًدا يف اأي حرٍب يف الع��امل اإل مرًة واحدة كانت ب�ض��اروخ باتريوت اأمريكي... 

وهي التي قتَلْت املاآت بل الآلف من اأطفال ون�ضاء ومزارع وج�ضور ومدار�ص وم�ضت�ضفيات..
اأُ�ضِقَط��ت باأي��اٍد ميانية وبقيادة اإمياني��ة، فيما ل يزال �ضلمان وابنه املهف��وف ُي�ضقطا اأكفهما 

القذرة على وجوه عبيدهم الأذلء يف الفنادق، ويقولون لهم بعَد كلِّ ملطام
»كَذبُتم علينا، اأفقرمتونا، فرقتم �ضمَل عائلتنا، ورطتمونا، هذه اأ�ضبَحت فيتنام اليمن«

وتتوال��ى امللطي��م ويتبعها الب��ن واأبيه قائلني« اأي��َن اآخر رمق يا ملع��ني، وُهم ُي�ضقطون 
الطائرات«

ولأنَّ احلكم��ة والإمي��ان والباأ�ُص والق��وة ميانية بن�ص القراآِن وال�ضن��ة، فقد اأ�ضبحْت رمال 
مي��دي واملخ��ا وجبال نه��م واجلوف و�ض��رواح مقابٌر للعم��لِء ومرتزقته��م، واأ�ضبحِت املياه 
مق��رًة ل�ضفادعه��م املُ�ضتاأج��رة، واأ�ضبحت ِودي��اٌن كاملة كوادي جارة مق��رًة للدبابات، وها 
ه��و القائُد ورجاله العظماء يد�ضنون بداية مرحلة جديدة بعن��وان مقابر الطائرات، و�ضيكون 

لتوريندو مقرٌة خا�ضة ت�ضتحقها مبا قد اأجرمْت ...
وختاًما : �ضكًرا هلل.

و للقائ��ِد ولرجال الت�ضنيع واجلوي��ة والبحرية وامليادين، ولكل جماه��ٍد حٍر بطٍل األف األف 
حتية ومثلها لأهلهم ال�ضرفاء الأنقياء املخل�ضون.
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ت�ض��ري بلدن��ا �ضيئ��اً ف�ضيئ��اً نح��و تر�ضي��خ املعادل��ة 
الك��رى. �ضيا�ض��ة ال�ض��ر ال�ضرتاتيجي ب��داأت باتخاذ 
منحى ت�ضاعدي بعد اأ�ضهر قليلة على العدوان لتبداأ من 
حدود خمي�ص م�ضيط، ومتّر عر حدود جّدة والريا�ص، 

و�ضوًل اإلى معادلة ذات اأبعاد بّرية وبحرية وجوية.
ويب��دو اأن ال�ضعودية التي ا�ضتباح��ت اليمن باأر�ضه 
و�ضمائ��ه و�ضعبه خ��لل ال�ضنوات الث��لث املا�ضية على 
موع��د م��ع معادل��ة جدي��دة، كتل��ك التي حمل��ت عنوان 

املّرة. هذه  �ضاملة  اأّنها  الريا�ص" اإل  "معادلة 
معادالت البّر

ب��داأت املعادل��ة الأول��ى ب��ني ق��وات اجلي���ص اليمني 
واللجان ال�ضعبية م��ن خلل �ضاروخ �ضكود ال�ضوفياتي 
ال��ذي ا�ضتهدف قاع��دة خالد بن عب��د العزيز اجلوية يف 
مدينة "خمي�ص م�ضيط" جنوب ال�ضعودية والتي تعتر 
من اأه��م القواعد اجلوية، لي�ضّكل علمًة فارقة يف جمرى 

احلرب عر تاأ�ضي�ضه ملعادلت جديدة.
توال��ى الع��دوان، وتوال��ت مع��ه املع��ادلت الرّي��ة 
التي جاءت نتيج��ة للجهود اجلبار للق��وة ال�ضاروخية 
اليمنية التي جنحت يف تعديل �ضاروخ �ضكود البال�ضتي 
عر زي��ادة م��داه اإلى اأبعد م��ن 800 كيلوم��رت، لي�ضّكل 
ال�ض��اروخ اجلديد الذي حم��ل ا�ضم "ب��ركان 1" عنواناً 
ملرحل��ة بال�ضتية جديدة طال��ت قاعدة امللك فهد اجلوية 
يف منطق��ة الطائ��ف جنوب ال�ضعودية والت��ي تبعد اأكر 

من 500 كلم عن احلدود اليمنية.
ا�ضتم��ّر العداون، فتوالت مع��ه املعادلت التي طالت 

العا�ضم��ة ال�ضعودّية هذه املّرة عر �ضاروخ "بركان2" 
املطّور من "بركان1" م�ضتهدفاً قاعدة ع�ضكرية �ضعودية 
يف منطقة املزاحمية غ��رب الريا�ص. مل تقت�ضر املعادلة 
على اأط��راف الريا�ص، ب��ل اأدخلت املج��ازر ال�ضعودية 
بح��ّق ال�ضعب اليمني مط��ار امللك خالد ال��دويل، ولحقاً 
ق�ض��ر اليمامة يف معادلة الريا�ص ع��ر �ضاروخ "بركان 

اأت�ص2".

معادلة البحر
مب��ا اأّن العدوان مل يكن بّري��اً فح�ضب، بل ا�ضتخدمت 
قوات التحالف العربي البحر الأحمر ملهاجمة الأرا�ضي، 

ف�ض��ًل ع��ن حما�ضرة موان��ئ الإغاثة، كان ل ب��ّد من رّد 
بحري يردع العدوان.

ب��داأ الرد اليمني م��ن خلل ا�ضته��داف �ضفن وزوراق 
حربي��ة تابعة لكل م��ن ال�ضعودي��ة والإم��ارات، لي�ضّكل 
ا�ضته��داف الفرقاط��ة ال�ضعودّي��ة "مدين��ة" منعطف��اً يف 
املعادل��ة البحري��ة، كونها وهي من ب��ني اأربع فرقاطات 
متتلكه��ا البحرية ال�ضعودية �ضنع��ت يف فرن�ضا جميعها 
م��زودة بحزم��ة ت�ضليحي��ه وتقني��ات ح��رب اإلكرتونيه 
وتخف��ي و مبهب��ط طائ��رات ملروحي��ة متو�ضطة احلجم 
مث��ل يوروكوبرت دوفني ويوروكوب��رت بانر وطائرة اإن 

اإت�ص90.

حاول��ت ال�ضعودّي��ة اإظه��ار الأم��ر عل��ى اأّن��ه تهديدًا 
للملح��ة يف البح��ر الأحم��ر، اإل اأن اجلان��ب اليمني اأّكد 
اأن الأم��ر يقت�ض��ر على ال�ضفن والب��وارج التي ت�ضتهدف 
الأرا�ض��ي اليمني��ة، لك��ّن التط��ورات الأخ��رية املتمّثلة 
تق��وده  ال��ذي  العرب��ي  التحال��ف  ت�ضعي��د  با�ضتم��رار 
ال�ضاح��ل  عل��ى  احلدي��دة  مدين��ة  باجت��اه  ال�ضعودي��ة 
اليمن��ي، دفعت باجلان��ب اليمني للحديث ع��ن خيارات 
ا�ضرتاتيجية، منها خيارات قطع البحر الأحمر وامللحة 
الدولي��ة، وفق ما اأعلن رئي�ص املجل�ص ال�ضيا�ضي الأعلى 
�ضال��ح ال�ضماد، خلل لقائه نائ��ب املبعوث الأممي اإلى 

اليمن معني �ضرمي.
�ضري��ان ه��ذه املعادل��ة �ضي�ض��ّكل عام��ل �ضغ��ط كبري 
عل��ى اجلانب اليمن��ي، اإل اأّن��ه لي�ص للأخري م��ا يخ�ضره 
يف حال ا�ضتمّر الع��دوان، وبالتايل �ضريتد هذا الأمر على 
اجلانب ال�سعودي ب�سغوط دولية متنعه من ا�ستهداف 

احلديدة وحما�ضرة مينائها.

نحو معادلة اجلّو
بقيت معادلة اجلّو هي الأ�ضعب على القّوات اليمنية 
نظ��رًا للتفّوق الت�ضليحي الذي متتل��ك ال�ضعودية ب�ضبب 
�ضفقاته��ا مع وا�ضنطن. ورغم جن��اح القّوات اليمنية يف 
 ،16-F  اإ�سقاط طائرتني حربيت��ني �سعوديتني من نوع
F-15 و14 واثن��ني م��ن  ن��وع  وطائ��رة مقاتل��ة م��ن 
مروحيات الأبات�ضي وعدد من الطائرات بدون طّيار، اإل 

اأن القوات مل تتحّدث حينها عن معادلة ردع.

موؤخ��رًا، وبع��د �ساع��ات قليلة عل��ى اإ�سق��اط طائرة 
حربي��ة لتحالف العدوان من طراز تورنيدو �ضمال �ضرق 
حمافظة �ضع��دة، اأعلنت الدفاعات اجلوي��ة عن اإ�ضابة 
طائرة اإف15 تابعة للعدوان يف �ضماء العا�ضمة �ضنعاء 
ب�ضاروخ اأر�ص جو، ليتّم احلديث عن مفاجاأة من �ضاأنها 

تغيري قواعد احلرب مع ال�ضعودية ودول التحالف.
هذه املفاجاأة ظهرت على ل�ضان م�ضاعد ناطق اجلي�ص 
اليمن��ي العقي��د عزي��ز را�ض��د الذي حت��ّدث ع��ن تفعيل 
و�ضي��ك ملنظومة دفاعات جوية جديدة للجي�ص واللجان 
ال�ضعبية، قائ��ًل: "ن�ضتطيع اأن نقول ب��اأن م�ضاألة حتييد 

طائرات العدوان دخلت حيز التنفيذ".
يبق��ى الرهان على جناح ه��ذه املعادلة رهن امليدان، 
اإل اأن الإع��لن عنه��ا بعد اأكر من عام��ني ون�ضف ي�ضي 
بنج��اح جزئ��ي على اأق��ّل تقدير، كون املع��ادلت الرّية 
والبحرية لهذه القّوات اأذهلت ال�ضديق قبل العدو الذي 

مل ياأخذها على حممل اجلّد ابتداًء.
املع��ادلت اليمنية ورغم قفزاته��ا النوعّية خلل اأقّل 
م��ن ثلثة اأع��وام، اإّل اأّنه��ا تبقى مع��ادلت دفاعّية واإن 
حمل��ت طابع��ا هجوميا، وه��ذا ما ظه��ر يف كلم الرئي�ص 
ال�ضم��اد الأخ��ري عندم��ا ق��ال "ه��م مي��رون م��ن مياهنا 
ببواخره��م و�ضعبنا ميوت جوع��ا، واإن اأرادوا اأن نعود 
اإل��ى طاول��ة املفاو�ض��ات نح��ن جاه��زون وم�ضتع��دون 
للتفاهم��ات و�ضيجدون منا ما مل يجدوه يف املا�ضي لي�ص 
تن��ازل واإمن��ا حر�ض��ا عل��ى حقن دم��اء ال�ضع��ب وعلى 
اأم��ن وا�ضتق��رار املنطق��ة"، فه��ل �ضتف�ّض��ر الريا�ص هذا 

امليدان. بر�ضم  الإجابة  "احلر�ص" بالعجز؟ 

متكن��ت الق��وات اجلوي��ة اليمنية �ضباح ي��وم الثنني 
املا�ض��ي م��ن اإ�ضاب��ة طائ��رة اف-15 حربي��ة �ضعودي��ة 
ف��وق �سنعاء �سبقه��ا ب�ساعات اإ�سقاط طائ��رة اخرى من 
ن��وع "تورني��دو" يف مديرية كت��اف يف حمافظ��ة �ضعدة، 
الت��ي  الطائ��رة  ان  ال�ضعودي��ة  الدف��اع  واعلن��ت وزارة 
�ضقط��ت ف��وق �ضنع��اء ج��راء عط��ل فن��ي، ال ان عر�ص 
الإع��لم احلربي، التاب��ع ل�"اأن�ض��ار اهلل"، يف وقت لحق 
ملقطع فيديو يظهر فيه عملية ا�ضتهداف الطائرة احلربية 
ال�ضعودي��ة ب�ض��اروخ ار���ص ج��و، دح���ص الدع��اءات 
ال�ضعودي��ة معلن��ا انت�ض��ارًا جدي��دًا للمقاوم��ة اليمني��ة 
عل��ى ح�ضاب ق��وى العدوان ال�ضعودي. ع��لوة على ذلك 
تق��وم الق��وات ال�ضاروخي��ة اليمني��ة با�ضته��داف دوري 
ملناط��ق الداخل ال�ضعودي وخ�ضو�ضاً الريا�ص يف الآونة 
الخ��رية، حي��ث ا�ضتهدفت قاع��دة امللك فه��د اجلوية يف 
منطق��ة الطائف جن��وب ال�ضعودية والت��ي تبعد اأكر من 
500 كلم ع��ن احلدود اليمنية وبعده��ا قامت با�ضتهداف 

ق�ضر اليمامة يف الريا�ص املقر الرئي�ضي للملك �ضلمان .
ويعد جناح القوات اليمنية باإ�سقاط الطائرة املتطورة 
وا�ضتهدافه��ا املتك��رر للريا���ص بال�ضواري��خ البال�ضتية، 
تقدماً وتط��ورا يف القدرة ال�ضاروخي��ة للمقاومة اليمنية 
وانق��لب املوازي��ن ل�ضال��ح اليم��ن يف كل امليادي��ن عل��ى 
ح�ضاب ال�ضعودية. وبح�ضب �ضحيفة جريوزاليم بو�ضت 
ال�ضرائيلي��ة ت�ضع��ى ال�ضعودي��ة الى ا�ضتع��ادة امليادين 
التي خ�ضرتها ب�ضبب ال�ضواريخ اليمنية عر �ضراء القبة 

احلديدة ال�ضرائيلية.

وبح�ض��ب ال�ضحيف��ة، ق��ال تاج��ر اأ�ضلح��ة اأوروبي يف 
ال�ضعودي��ة، اإن اململك��ة تدر���ص �ض��راء اأ�ضلح��ة ع�ضكرية 
الإ�ضرائيلي��ة  نظ��ام احلماي��ة  ذل��ك  اإ�ضرائيلي��ة، مب��ا يف 
الن�ض��ط، والذي مت تطويره باأنظم��ة الدفاع املتقدم حيث 
قام ال�ضعوديون بفح�ص الأ�ضلحة الإ�ضرائيلية يف اأبوظبي 

بدولة الإمارات.
ويف ال�ضي��اق، ذك��رت القناة العا�ض��رة الإ�ضرائيلية اأن 
ال�ضعودية اأعلنت عن اهتمامها ب�ضراء اأنظمة قبة احلديد 
م��ن اإ�ضرائيل عر قنواتها الغري مبا�ضرة يف تل ابيب. كما 
   ”Basler Zeitung“   وذكرت ال�ضحيفة ال�ضوي�ضرية
يوم الثن��ني املا�ضي، اأن احلكومة ال�ضعودية اأعربت عن 

رغبتها يف �ض��راء منظومة "القبة احلديدية" الإ�ضرائيلية 
امل�ضادة لل�ضواريخ ل�ضتخدامها يف حربها �ضد احلوثيني 

يف اليمن.
وذك��ر التقري��ر اأن ال�ضعودي��ة تدر���ص �ض��راء معّدات 
ع�ضكرية اإ�ضافية من اإ�ضرائيل، مبا يف ذلك منظومة الدفاع 
امل�ضادة للدباب��ات "ترويف" )Trophy( التي �ضّنعتها 
�ض��ركات اإ�ضرائيلي��ة. وُزع��م التقري��ر اأي�ض��ا اأن خ��راء 
ع�ضكري��ني �ضعودي��ني فح�ض��وا التكنولوجي��ا الع�ضكرية 

الإ�ضرائيلية يف اأبو ظبي.
ووفقا لتقرير ال�ضحيفة ال�ضوي�ضرية، يف ت�ضرين الأول 
املا�ض��ي اجتمع��ت جه��ات ا�ضتخباراتية م��ن كل البلدين 

معا لتعزيز التعاون بينها، وناق�ضت اإمكانية عقد اجتماع 
اآخر بني روؤ�ضاء الهيئات ال�ضتخباراتية يف كل البلدين.

القبة احلديدية ليست بحديدية
ويق��ول خمت�ض��ون يف جم��ال ال�ضناع��ة ال�ضاروخي��ة 
ان نظ��ام القب��ة احلديدي��ة لي���ص بنظام دفاع��ي موثوق، 
حيث يقول الدكتور موط��ئ �ضيفر خبري هند�ضة الطريان 
والف�ضاء واحلائز على جائزة اأمن اإ�ضرائيل، اأن منظومة 
)القّب��ة احلديدّية( ه��ي اأكر خدعة �ضهده��ا العامل حيث 
اثبت��ت التج��ارب ع��دم كفاءات��ه حي��ث ل يوج��د الي��وم 
اأي �ض��اروخ ي�ضتطي��ع اعرتا���ص �ضواري��خ اأو قذائ��ف 
�ضاروخي��ة، والقّب��ة احلديدّية عبارة ع��ن �ضوء �ضوتي 
يعرت���ص فقط الراأي الع��ام الإ�ضرائيل��ّي وبالطبع نف�ضها 
اأي�ًض��ا، ففي الواقع، جميع النفج��ارات التي ن�ضاهدها يف 
الأجواء هي تدمري ذاتي، فل يوجد اأي �ضاروخ خرج من 
القبة احلديدّية اعرت�ص �ضاروخ واحد على الأقل اأطلق 

من قطاع غزة، على حّد تعبريه.
وتوؤك��د مقاطع فيدي��و و�ضور و�ضه��ادات عيان جناح 
ن�ضب��ة مرتفعة م��ن ال�ضواريخ يف الو�ض��ول اإلى اأهدافها، 
كم��ا حت��دث حملل��ون ع�ضكري��ون اإ�ضرائيلي��ون ع��ن اأّن 
ا�ضتم��رار جل��وء الإ�ضرائيلي��ني للملج��ئ للحتم��اء م��ن 
�ضواري��خ غزة هو اأكر دليل عل��ى علمهم ب�ضعف وعجز 

منظومة القّبة احلديدّية.
ا�ضتمرار العتماد الع�ضكري ال�ضعودي على الغرب

ويحم��ل العلن عن احتمالية �ض��راء ال�ضعودية للقبة 
احلدي��دة ال�ضرائيلي��ة يف طيات��ه ر�ضائ��ل كث��رية، منه��ا 

ان امري��كا ل��ن ت�ضم��ح للريا���ص يف التنوي��ع يف ال�ضيا�ضة 
اخلارجي��ة، وخا�ض��ة الع�ضكري��ة منها. ومث��ال على ذلك 
قال��ت الهيئ��ة الفدرالي��ة الرو�ضية يف �ضه��ر اكتوبر 2017 
املا�ض��ي ان ال�ضعودية و رو�ضيا اتفقتا على توريد "اإ�ص- 
400" واأنظم��ة "كورن��ت-اأي اإم" امل�ض��ادة للدباب��ات، 
وراجمات �ضاروخية من ن��وع "تو�ص-1 اأي"، وقاذفات 
قناب��ل يدوية من ط��راز "اأي جي اإ���ص-30"، ور�ضا�ضات 
كل�ضنيك��وف م��ن نوع "اأي ك��ي-103" ال��ى الريا�ص ال 
ان ال�ضغ��ط المريك��ي عل��ى ال�ضعودي��ة اجره��ا عل��ى 
اع��ادة النظ��ر والتفك��ري مالي��اً يف التفاقية، ب��ل اجرتها 
على التفك��ري مالياً ب�ضراء نظام القبة احلديدة من الكيان 

ال�ضرائيلي ح�ضرًا.
للقب��ة  ال�ضعودي��ة  �ض��راء  ان  الق��ول  ميك��ن  ختام��اً، 
احلدي��دة ال�ضرائيلي��ة ل��ن مين��ع املقاوم��ة اليمني��ة من 
ال�ضتم��رار يف القت��ال، وذل��ك لنه��م ميتلك��ون �ضيا�ض��ة 
ال�ض��ر ال�ضرتاتيج��ي الت��ي ل ميلكه��ا احد م��ن �ضعوب 
املنطق��ة والت��ي اثبتت فعاليتها بعد اك��ر من 1000 يوم 
من الع��دوان ال�ضعودي على اليمن، ا�ضافة الى امتلكهم 
ملع��ادلت ا�ضرتاتيجية اخرى مل ت�ضتخ��دم حتى ال�ضاعة 
يف املي��دان وه��ذا ما ظهر يف كلم الرئي���ص ال�ضماد الأخري 
عندم��ا قال "ه��م ميرون م��ن مياهنا ببواخره��م و�ضعبنا 
ميوت جوعا، واإن اأرادوا اأن نعود اإلى طاولة املفاو�ضات 
نحن جاهزون وم�ضتع��دون للتفاهمات و�ضيجدون منا ما 
مل يج��دوه يف املا�ضي لي�ص تنازل واإمنا حر�ضا على حقن 

دماء ال�ضعب وعلى اأمن وا�ضتقرار املنطقة".

اليمن ينتقل مرحليًا بثبات ..من سياسة الردع االستراتيجي إلى سياسة الطاقة الهجومية..

ال�������������������ري�������������������اض ع����������������ل����������������ى  غ�������������������رب�������������������ي  ض����������������غ����������������ط  أم  ال�������������������ل�������������������ه  أن�����������������������ص�����������������������ار  ض�����������������������د  دف�����������������������اع�����������������������ي  درع 
ق�������ب�������ة ح��������دي��������دي��������ة إس�������رائ�������ي�������ل�������ي�������ة ف����������ي ال�������س�������ع�������ودي�������ة..

ال�����ي�����م�����ن ي����س����ي����ر ن�����ح�����و امل�������ع�������ادل�������ة ال������ش������ام������ل������ة: ب������������رًا وب��������ح��������رًا وج������������ّوًا 

�ضيا�ضتن��ا الع�ضكرية الدفاعي��ة لزالت ا�ضرتاتيجية يف املج��ال ال�ضاروخي 
بعي��د املدى كون الق��ّوة ال�ضاروخية لزال��ت م�ضتمرة يف انته��اج م�ضار الردع 
النظائ��ري ل�ض��لح ال��ردع الغ��ازي »�ض��لح اجلو« رغ��م ان ثلث �ضن��وات من 
املواجه��ة الغت معادلة الردع الغازي لف�ضل��ه الذريع يف حتقيق ادنى الهداف 
الرئي�ضي��ة للغ��زاة املعلوم��ة واأدنى اله��داف ال�ضرتاتيجي��ة املتدرجة اي�ضا 
وب��ات ذراع �ض��لح اجلو هو �ض��لح ا�ضتنزاف لتحالف الغ��زاة قاتله على كافة 
امل�ضتوي��ات رغ��م اعتم��اد الغزاة علي��ه ب�ضكل كام��ل يف املعرك��ة امل�ضتعرة منذ 
3 �ضن��وات.... املنتظ��ر واملقلق للغ��زاة الذي انتج ت�ضعي��دا �ضيا�ضيا واعلميا 
امريكي��ا ا�ضتباقي��ا �ضد اليم��ن هو منع انتق��ال القوة ال�ضاروخي��ة اليمنية من 
مرحل��ة ال��ردع اإلى مرحل��ة الرعب وهذه املرحل��ة هي ا�ضتخ��دام اليمن الطاقة 
الهجومي��ة الق�ض��وى متو�ضطة املدى وبعيدة امل��دى »ال�ضواريخ البالي�ضتيه« 
ويبدو بل ق�ضف اليمامة يوؤكد ان هذه املرحلة بداأت مرحلياً وان العامل الزمني 

العملياتي لزال جمهول للعامة لكن هذه املراحل بطبيعة احلال تخ�ضع ب�ضكل 
�ض��ارم للح�ضابات الع�ضكرية اليمنية املطروحة من �ضماحة قائد الثورة وقادة 
املوؤ�ض�ض��ة الدفاعية اليمنية »اجلي���ص واللجان ال�ضعبية« وهذه احل�ضابات هو 
موج��ه الزامي لتحقيق الن�ضر فق��ط ولي�ص انتقامي��ه دون ح�ضابات م�ضتقبليه 

ذات طابع ا�ضرتاتيجية باملواجهة وما بعدها...
عموم��ا م�ضار املعركة ال�ضامل يف حالة الم��ان ال�ضرتاتيجي بالن�ضبة لليمن 
ام��ا بالن�ضبة للغ��زاة فهي يف احلالة املمنهج��ة القاتلة لذلك م��ا ي�ضرده العلم 
الغ��ازي هو خ��ارج الواقع العمل��ي لن ال�ض��رد الت�ضليلي والتهويل��ي الغازي 
انح�ض��ر يف دائرة احل��رب النف�ضية الفا�ضلة املف�ضوح��ة �ضد ال�ضعب واجلي�ص 
واللج��ان ولرف��ع معنوي��ات ق��وات الغ��زاة واملرتزق��ة وجماهريه��م اجلاهلة 
املعلولة التي تعي�ص حالة اخلداع والبوؤ�ص والتمرد على الواقع املهزوم الذين 

يعي�ضونه للبحث عن بديل يطمئن حالهم املنهار من ناحية اخرى... 

؟
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استشهاد خمسة مواطنني وإصابة 
آخرين في 30 غارة للعدوان

جرائم العدوان

جرائمالعدوان

اإذا كان ال�ضوؤال اأيًا من حقوق االإن�ضان مل ينتهكها العدوان ال�ضعودي االأمريكي يف اليمن؟، فاإن االإجابة بكل تاأكيد مل يبق اأي حق من احلقوق 
التي كفلها الدين واملواثيق واالأعراف الدولية واالإن�ضانية اإال واأنتهكها ، وجتاوز ذلك اإلى جرائم احلرب واالإبادة اجلماعية.

فخالل األف يوم ونيف مل يرتك حتالف العدوان ُجرمًا اإال وارتكبه يف اليمن، وال اأخ�رصًا وال ياب�ضًا اإال وا�ضتهدفه و اأمعن يف ارتكاب اجلرائم 
اأنواع االأ�ضلحة والقنابل والذخائر العنقودية املحرمة  املروعة وجرائم احلرب واالنتهاكات اجل�ضيمة واالأ�ضد خطرًا، م�ضتخدما خمتلف 

دوليًا يف ظل جتاهل دويل مريب.  
وقد قابل ال�ضمت والتواطوؤ الدويل تزايدت االنتهاكات واجلرائم الوح�ضية بحق اأبناء اليمن، ففي كل اأ�ضبوع نر�ضد للقراء الكرام 

اجلرائم التي يرتكبها العدوان على مدى اأيامه. 

وا�ضل ط��ريان العدوان ال�ضع��ودي الأمريكي ارت��كاب اجلرائم 
املروع��ة با�ضتخدام القنابل العنقودي��ة خلل �ضاعات يوم اخلمي�ص 
املا�ض��ي24 ربي��ع الثاين 1439ه��� املواف��ق 11_1_2018م ، ما اأدى 
اإل��ى ا�ضت�ضه��اد و اإ�ضابة 32 مواطن��اً مبحافظة �ضع��دة بينهم ن�ضاء 

واأطفال.
حي��ث ا�ضت�ضه��د 12 مواطناً واإ�ضي��ب اآخر بغارة لط��ريان العدوان 
ا�ضتهدف��ت �ضوق��اً �ضعبياً مبنطق��ة وادي اآل اأبو جب��ارة مديرية كتاف، 
كم��ا ا�ضت�ضهد خم�ض��ة مواطنني اإثر غارتني ا�ضتهدفت��ا �ضيارة يف املنطقة 

نف�ضها.
كم��ا ا�ضت�ضهد طفلني واإ�ضابة رجل وثلث��ة اأطفال اآخرين يف غارة على 
من��زل مبنطقة املحج��ر يف مديرية باق��م، واأ�ضيبت امراأت��ان وطفلة جراء 

غارة اأخرى ا�ضتهدفت منزًل باملديرية ذاتها.
وا�ضت�ضه��دت طفلت��ان وجرح��ت امراأة وطف��لن اآخران ودّم��ر منزلن يف 
غ��ارات لط��ريان العدوان على منطقة ت�ضدان مبديري��ة غمر احلدودية، فيما 

ا�ضت�ضهد مواطن من اأبناء مديرية �ضدا بنريان حر�ص احلدود ال�ضعودي.
و�ض��ن طريان العدوان ثلث غ��ارات على مع�ضكر كه��لن وا�ضتهدف ق�ضف 

�ضاروخي ومدفعي �ضعودي منطقة الغور مبديرية غمر احلدودية .
كما اأن طريان الع��دوان �ضن �ضل�ضلة غارات على اأمانة العا�ضمة، وا�ضتهدف 

ب��� 33 غ��ارة منطق��ة الغو���ص و�ضلع هم��دان مبحافظ��ة �ضنعاء ا�ضتخ��دم فيها 
القنابل العنقودية.

و�ض��ن الطريان املعادي غارتني على مديرية �ض��رواح مبحافظة ماأرب وثلث 
غارات على مزرعة اأحد املواطنني مبديرية التحيتا يف حمافظة احلديدة.

�ضن ط��ريان الع��دوان ال�ضعودي الأمريك��ي اأكر من 
30 غ��ارة عل��ى �ض��ت حمافظات ي��وم الثن��ني  21 ربيع 

الثاين 1439ه� املوافق 8_1_2018م اأ�ضفرت عن ا�ضت�ضهاد 
واإ�ضابة عدد من املواطنني وخ�ضائر كبرية يف ممتلكاتهم.

واأ�ضيب��ت امراأة جراء ق�ض��ف �ضاروخي ومدفعي �ضعودي 
عل��ى مناط��ق متفرق��ة م��ن مديري��ة رازح احلدودي��ة مبحافظة 

�ضعدة.
فيما ا�ضت�ضهد خم�ضة من العاملني يف مبنى الروة ال�ضمكية مبيناء 

اخلوب��ة يف مديري��ة اللحية مبحافظة احلدي��دة اإثر غ��ارات ا�ضتهدفت 
املبنى.

يف �ضياق مت�ضل �ضن طريان العدوان خم�ص غارات على حمافظة �ضعدة 
حي��ث اأ�ضي��ب ثلثة مواطنني يف غارت��ني على مدينة �ضع��دة، بالإ�ضافة اإلى 

غ��ارة على منطقة م��ذاب مبديرية ال�ضفراء واأخرى عل��ى منطقة القد مبديرية 
رازح احلدودية ومثلها على منزل مواطن يف مديرية باقم.

ي�ض��ار اإل��ى اأن ط��ريان العدوان �ضن 4 غ��ارات على منازل وم��زارع املواطنني يف 
مديري��ة نهم وغارتان ا�ضتهدفتا منزًل وم�ضجدًا يف املديرية ذاتها، فيما اأ�ضيب مواطن 

اإثر غارتني على منزل يف منطقة الأ�ضراف ومزرعة يف منطقة احلقة باملديرية.
كم��ا اإن ط��ريان الع��دوان �ض��ن غ��ارة عل��ى مديري��ة �ض��رواح مبحافظ��ة م��اأرب، فيما 

ا�ضت�ضه��دت ام��راأة بر�ضا�ص قنا�ضة ملرتزق��ة العدوان يف مديرية املت��ون حمافظة اجلوف، 
فيما �ضن الطريان 11 غارة على مديريتي حر�ص وميدي مبحافظة اجلوف.

أكثر من 100 شهيد وجريح بأكثر من 200غارة للعدوان على عدة محافظات
طيران العدوان يشن سلسلة 

غارات على ثالث محافظات
ال�ضع��ودي  الع��دوان  ط��ريان  �ض��ن 
الأمريك��ي �ضل�ضلة غ��ارات على حمافظات 
تع��ز وحجة وماأرب اأدت اإلى ا�ضت�ضهاد 12 

مواطناً خلل �ضاعة يوم الثلثاء املا�ضي .
حي��ث ا�ضت�ضه��د 12 مواطن��ا اإث��ر غ��ارات 
ا�ضتهدف��ت �ضيارات حممل��ة بالفحم يف منطقة 

النجيبة مبديرية موزع حمافظة تعز .
كما �ضن الط��ريان ت�ضع غارات على مديريتي 
حر���ص ومي��دي مبحافظ��ة حج��ة وغ��ارة على 

مديرية �ضرواح مبحافظة ماأرب.
كم��ا اأن ق�ضف��اً �ضاروخي��اً ومدفعي��اً �ضعودي��اً 
املواطن��ني  وم��زارع  من��ازل  يف  باأ�ض��رار  ت�ضب��ب 
ورازح  منب��ه  مديريت��ي  م��ن  متفرق��ة  مبناط��ق 

احلدوديتني مبحافظة �ضعدة .

�ض��ن ط��ريان الع��دوان ال�ضع��ودي الأمريكي 
25 غارة عل��ى خم�ص من حمافظات اجلمهورية 
بالإ�ضاف��ة اإل��ى ع�ض��ري، يف حني اأ�ضي��ب طفلن 
ق�ض��ف  اإث��ر  املواطن��ني  ممتل��كات  وت�ض��ررت 
�ضاروخ��ي ومدفع��ي �ضع��ودي عل��ى املديريات 
احلدودي��ة خلل �ضاعات يوم الأحد املا�ضي 20 

ربيع الثاين 1439ه� املوافق 7�1�2018م .
البداي��ة كان��ت م��ن حمافظ��ة �ضع��دة حي��ث 

ا�ضتهدف طريان العدوان بغارة مزرعة دواجن 
يف منطقة دماج مبديري��ة ال�ضفراء، و �ضن غارة 

على منطقة الظاهر مبديرية امللحيط .
كم��ا اإ�ضاب��ة طفل��ني ووق��وع 

ممتل��كات  يف  اأ�ض��رار 
ق�ض��ف  اإث��ر  املواطن��ني 

ومدفع��ي  �ضاروخ��ي 
�ض��وق  عل��ى  �ضع��ودي 

كم��ا   ، منب��ه  مديري��ة  يف  احلف��رة 
ا�ضته��دف ق�ض��ف مماث��ل مناط��ق متفرق��ة من 

مديرية رازح .
الع��دوان  ط��ريان  و�ض��ن 
مديري��ة  عل��ى  غارت��ني 
مبحافظ��ة  �ض��رواح 
غ��ارة  و   ، م��اأرب 
على منطق��ة اليتمة 
خ��ب  مبديري��ة 
يف  وال�ضع��ف 
حمافظ��ة اجلوف 
ث��لث  �ض��ن  كم��ا   ،
غ��ارات على القاعدة 
مبحافظ��ة  البحري��ة 

احلديدة .
كم��ا اأن ط��ريان الع��دوان �ض��ن 
يف  مواط��ن  مزرع��ة  عل��ى  غ��ارة 
منطق��ة اأف�ض��ر مبديري��ة كحلن 
عل��ى  غ��ارة   11 و  ال�ض��رف 
مي��دي  و  حر���ص  مديريت��ي 

مبحافظة حجة .
وفيم��ا وراء احل��دود �ضن 
الطريان خم���ص غارات على 

جمازة يف ع�ضري .

طيران العدوان يرتك�ب جرائم مروعة 
صعدة مبحافظة  مواطن�ًا   32 ضحيتها 

غارة على خمس محافظات وإصابة طفلني 
بقصف صاروخي على املديريات احلدودية

الع��دوان  ط��ريان  �ض��ن 
ال�ضع��ودي الأمريك��ي �ضل�ضل��ة 
غ��ارات على حمافظت��ي �ضعدة 
و�ضنعاء اأدت اإلى ا�ضت�ضهاد عدد 
م��ن املواطن��ني خ��لل �ضاعة يوم 

الأربعاء املا�ضي .
اأ�ضيبت ام��راأة وطفلني بجروح 
يف  من��زل،  تدم��ري  اإل��ى  بالإ�ضاف��ة 
غارات لطريان الع��دوان ال�ضعودي 

الأمريكي ب�ضعدة.
واأكد م�ضدر حملي ب�ضعدة اإ�ضابة 
ام��راأة وطفل��ني وتدمري من��زل بغارة 
لط��ريان العدوان ال�ضع��ودي الأمريكي 

غم��ر  مبديري��ة  ت�ض��دان  منطق��ة  عل��ى 
احلدودية.

واأ�ض��اف اأن ط��ريان الع��دوان ع��اود 
ا�ضته��داف منطقة ت�ض��دان مبديرية غمر 

احلدودية بغارتني.
ا�ضت�ضهد طفلن واأ�ضيب رجل وثلثة 
اأطفال بجروح، اليوم الأربعاء، يف غارة 
لطريان الع��دوان ال�ضع��ودي الأمريكي 

ا�ضتهدفت منزل ب�ضعدة.
ارتك��ب  ق��د  الع��دوان  ط��ريان  وكان 
جرمي��ة، ا�ضت�ضهد فيها طف��لن واأ�ضيب 
بغ��ارة  اآخري��ن  اأطف��ال  وثلث��ة  رج��ل 
لط��ريان الع��دوان ا�ضتهدف��ت من��زل يف 

منطقة املحجر مبديرية باقم ب�ضعدة.
وا�ضت�ضه��د مواطن من اأبن��اء مديرية 
�ض��دا احلدودية بن��ريان حر�ص احلدود 
احل��دود  حر���ص  بن��ريان  ال�ضع��ودي، 

ال�ضعودي.
كما �ضن ط��ريان الع��دوان ال�ضعودي 
حمافظ��ة  عل��ى  غ��ارة   32 الأمريك��ي 

�ضنعاء، با�ضتخدام قنابل عنقودية.
حيث ا�ضتهدفت الغارات منطقة �ضلع 
هم��دان خملف��ة اأ�ض��رار كب��رية مبنازل 
وممتل��كات املواطن��ني. وق��د ا�ضتخ��دم 
الطريان املعادي قناب��ل عنقودية خلل 

ق�ضفه للمنطقة.

طيران العدوان يستخدم القنابل العنقودية واألسلحة الذكية لقتل اليمنيني

طيران العدوان يشن أكثر من 40 
غارة على محافظتي صعدة وصنعاء
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جبهة مأرب :

تنفيذ عملية هجومية والتصدي 
حملاولتي تسلل وقنص 25 منافقًا

نفذ اأبطال اجلي�ص واللجان ال�ضعبية عملية هجومية على مواقع املرتزقة يف وادي 
ربيع��ة مبديرية �س��رواح و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفه��م.، كما ا�ستهدف �سالح 
املدفعية مواقع وجتمعات املرتزقة يف وادي ربيعة خلف تبة املطار مبديرية �ضرواح 
و�سق��وط قتلى وجرح��ى يف �سفوفهم. كما متك��ن اأبطالنا من اف�س��ال حماولتي ت�سلل 
للمنافقني على �ضل�ضلة جبال ال�ضرق��ي ومنطقة �ضنومة بالأطراف ال�ضرقية ال�ضمالية 
حلري��ب القرامي���ص وتدم��ري اآلية ع�ضكرية تابع��ة للمنافقني ب�ض��اروخ موجه يف تبة 
املط��ار ب �ض��رواح وم�ض��رع م��ن كان عل��ى متنه��ا .. املنافق ط��ارق �ضال��ح فرا�ص 

اجلهم��ي متاث��را بجروح��ه الت��ي ا�ضي��ب بها قب��ل ايام 
بن��ريان اجلي���ص واللج��ان يف ال�ضيق بجبه��ة �ضرواح 

وكذل��ك م�ض��رع القي��ادي املرت��زق �ضال��ح عبداهلل 
الدول��ة اجلهمي احد �سباط ق��وات النجدة مباأرب 
وقائ��د موق��ع ذنه متاأث��را بجراحه بع��د ان ا�ضيب 

يف جبه��ة �ض��رواح قبل ف��رتة..  فيم��ا متكنت وحدة 
القنا�ضة من ح�ضد روؤو�ص املرتزقة وبلغت 

قن�ضهم اإح�ضائية من مت 
ل  خ��ل
م  ي��ا لأ ا
املا�ضية 
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الأي��ام  البي�ض��اء خ��لل  �ضه��دت حمافظ��ة 
املا�ضي��ة عملي��ات بطولية لأبط��ال اجلي�ص 
املح��اولت  وبرغ��م  ال�ضعبي��ة  واللج��ان 
امل�ضتمرة ملرتزقة الع��دوان حماولة التقدم 
عل��ى مواق��ع املجاهدي��ن اإل اأن زحوفاته��م 
حتولت اإلى مقا�ضل لهم حيث لقي الع�ضرات 

منهم م�ضرعه��م وجرح اآخري��ن فقد ت�ضدى 
اأبطالن��ا ملحاول��ة  حماول��ة ت�ضل��ل ملرتزق��ة 
الع��دو يف منطق��ة الدي��زل مبديري��ة الزاه��ر 
وم�ضرع اعداد من املرتزقة كما �ضد اأبطالنا 
حماولت��ي زح��ف لق��وى الع��دوان يف جبه��ة 
الع�ضا���ص بقيف��ة وذي ناع��م ومقت��ل وجرح 

العدي��د من املنافقني وكذل��ك اإف�ضال حماولة 
ت�ضلل باجتاه مواقع اجلي�ص واللجان يف ذي 
ناع��م وتكبي��د املنافقني خ�ضائ��ر يف الأرواح 
مواق��ع  باجت��اه  لزح��ف  الت�ض��دي  وكذل��ك 
اجلي���ص واللجان يف منطقة ذي ناعم وتكبيد 

املنافقني خ�ضائر يف الأرواح
كم��ا انفج��رت عبوت��ني نا�ضفت��ني باملنافقني 
مبنطق��ة  زح��ف  ملحاول��ة  الت�ض��دي  اأثن��اء 
يف  وجرح��ى  وقتل��ى  الزاه��ر  يف  الأج��ردي 

�ضفوفهم.
كما متكن اأبطال وحدة القنا�ضة من قن�ص 2 

من املنافقني يف مكريا�ص
وم��ن �ضم��ن املرتزق��ة القتل��ى واجلرحى يف 

ممن مت التعرف على اأ�ضمائهم مايلي

من: كل  • م�ضرع 
الع��ود  املناف��ق مبخ��وت احم��د عو���ص   -

املرادي
�ضلف���ع  احم��د  عبداحلكي���م  املناف��ق   -

املرادي
- املنافق كمال �ضيف علي ح�ضن ال�ضهباين

املنافق ح�ضني اأحمد حممد احلميقاين
املنافق اأحمد ح�ضني حممد احلميقاين

وا�ضابة املنافق اخل�ضر حممد مو�ضى 
بن��ريان اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبي��ة يف 

ك�ضاد املح�ضن

واإ�ضابة:
- املنافق اأحمد النهبلي املرادي

- املناف��ق اأحمد �ضلف��ع املن�ضوري 
املرادي      - املنافق حممد زبن اهلل 
الرا�ض��دي امل��رادي       - املناف��ق 

نايف م�ضاعد قريع املرادي
- املناف��ق عكي��زان امل��رادي يف 

جبهة القنذع

00 571414 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
م���������������������دف���������������������ع���������������������ي

ع�����م�����ل�����ي�����ات ق���ص���ف 
ص����������������������������اروخ����������������������������ي

م�������������������������ل�������������������������خ�������������������������ص
ل�����������ل�����������ع�����������م�����������ل�����������ي�����������ات 
ال�����������ع�����������س�����������ك�����������ري�����������ة

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

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ

رصد بشائر النصر ليوم السبت 19 ـ 24 ربيع ثاني 1439والموافق 6 ـ 11_1_2018م
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تنفيذ 14 عملية هجومية وتدمير 14 آلية وقنص 84 ومصرع 65 والتصدي ل� 11 محاولة   زحف وتسلل وقاهر 2M يسحق معسكر القوات اخلاصة ومهبط األباتشي بنجران

جبهة  البيضاء :

وتدمير هجومي��ة  4عملي��ات  تنفي�ذ 
وقنص 6 مرتزقة ومصرع العشرات في عمليات متنوعة للجيش واللجان الشعبية

جبهة  تعز :

″ نف��ذ ابطال اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبية كمينا 
حمكم��ا لطقم يحمل 7 مرتزقة ومت احراقه �ضمال 
يخت��ل ب املخا وم�ضرع م��ن كانوا على متنه كما 
اأغار اجلي�ص واللج��ان على مواقع �ضمال مع�ضكر 
خال��د بجبهة م��وزع ويكب��دون املرتزق��ة خ�ضائر 
يف الأرواح وتنفي��ذ عملي��ة هجومي��ة على مواقع 
املرتزق��ة يف اجلحملي��ة وا�ضته��داف جتمع لهم يف 
الت�سريف��ات و�سق��وط قتل��ى وجرح��ى كم��ا �سقط 
الع�ض��رات من املرتزق��ة يف 4 عمليات هجومية على 

مواق��ع املرتزقة غرب تبة احلرزي��ن و�ضرق مع�ضكر 
خالد يف موزع والعملي��ة الثالثة على مواقع املرتزقة 
يف الزه��اري باملخ��ا ومتك��ن اأبطالن��ا خ��لل العملي��ة 
الهجومي��ة عل��ى الزه��اري من اإح��راق اآلي��ة ع�ضكرية  
واعطاب اآليتني واأ�ضر 2 من املنافقني و�سقوط ع�سرات 
القتل��ى واجلرح��ى يف �ضفوفهم كما �ض��ن اأبطالنا عملية 
هجومي��ة رابعة عل��ى مواقع املنافق��ني يف قرية البوالع 
واجلدير �سمال غرب مدينة موزع ، العملية اأدت ل�سقوط 
قتلى وجرحى يف �ضفوف املنافقني واأ�ضر 4 منهم وتدمري 

اآلية
وق��د متك��ن اأبطال اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبية م��ن تدمري 
اآليت��ني بعبوتني نا�ضفتني �ضمال يختل و�ضمال مع�ضكر خالد 

وم�ضرع وجرح طواقهمن 
″ مدفعي��ة اجلي�ص واللجان ت�ضتهدف جتمعات للمنافقني يف 

منطقة 
ة  جل��ر ا

���ص  و لعر ا م��ني و ل�ضر با
و�سق��وط قتل��ى وجرحى يف �سفوفه��م كما مت تدم��ر مدرعة 
اإماراتي��ة �ضمال يختل وم�ضرع من ك��ان على متنها وحتليق 
مكث��ف لطائ��رات الأبات�ض��ي يف م�ضرح العملي��ة وكذلك تدمري 
اآلية ع�ضكرية حمملة مب��ا يقارب 15 مرتزقا بعبوة نا�ضفة يف 

جبهة موزع.
كم��ا �ضن �ض��لح املدفعية ق�ضفاً مدفعياً ط��ال مواقع املرتزقة 
�ضم��ال مع�ضك��ر خال��د ويف التبة الغربي��ة يف منطق��ة ال�ضيار 

ال يزال العدو يخدع نف�ضه ويورطها اأكر يف دماء اليمنيني فال يوجد موؤ�رص اأنه �ضيفهم 
واأن املي�دان ه�و وحده هو م�ن �ضيعلمه واأن �رصب�ات اأبطالنا هي وحدها جر��ض االإيقاظ الوحيد 
حلال�ة الغرور والرنج�ضية والبجاح�ة املفرطة التي يعي�ضها جمانني العظم�ة يف ق�ضور اآل �ضعود 
وعي�ال زاي�د.. وم�ع اإدراك ابطالنا اأن امليدان هو اخلي�ار الوحيد الإنهاء الع�دوان االإجرامي ويف 
خط�وات حا�ضم�ة نحو احل�ضم الع�ضك�ري �ضن اأبطالنا خ�الل االأ�ضبوع املا�ض�ي الكثر من 
العملي�ات البطولي�ة وال�رصب�ات ال�ضاروخي�ة كما برزت خ�الل االأي�ام املا�ضية وحدة 

الرج��ال املوؤمن��ون الواثقون ب��اهلل �ضبحانه له��م مهمة واحدة 
هي التقدم للإم��ام وعدم الرتاجع مهما كانت التحديات ومهما 
كان��ت املهم��ات لأنهم مطمئن��ون اإل��ى م�ضتقبلهم واثق��ون باأن 
م��ن معهم ه��و من يدب��ر ال�ضم��اوات والأر�ص ولذل��ك جندهم 

�ضورها وفاءًا ميثلون اجلندية مع اهلل يف اأبهى 
م��اً  ا لتز ا عة و �ضجا و

م��ا  وه��و 
يظه��ر 

�ضل��وك  يف 
لن��ا  بطا اأ
ن  بط��و ا ملر ا
ميادي��ن  يف 
املت�ضدون  ال�ض��رف 
وجن��ود  لأتب��اع 

ن  ل�ضيط��ا وق��د كان��ت لأبطالن��ا ا

يف جبه��ة جيزان ا�ضبوعاً �ضاخناً يلقن��ون فيه جنود اآل �ضعود 
ومرتزقته��م اأ�ضد األ��وان العذاب فخلل الأي��ام املا�ضية �ضنت 
الق��وة ال�ضاروخية �ضربات م�ضددة وحمكم��ة ومزلزلة حيث 

دك��ت مع�ضكر املعزاب ب�ض��اروخ زلزال 2 كم��ا دكت اأي�ضا 
واملنافق��ني  ال�ضعودي��ني  للجن��ود  جتمع��ات 

ب�ضلي��ة  املو�ض��م  بواب��ة  يف 
الكاتيو�ض��ا  �ضواري��خ  م��ن 

واإل��ى  خمتلف��ني  وقت��ني  يف 
جان��ب ال�ضرب��ات ال�ضاروخي��ة ك��ان 

�ض��لح املدفعية ميط��ر بحمم قذائف 
مدفعيت��ه عل��ى جتمع��ات اجلن��ود 

�ض��رق  م�ضتح��دث  يف  ال�ضعودي��ني 
جحفان ومركز جلح وموقع الكر�ص وقرية 

ق��وى والغاوي��ة وموقع املعط��ن وم�ضتح��دث القرن 
وام القط��ب �سق��وط قتلى وجرحى وف��رار من تبقى 

و�ضيارات الإ�ضعاف تهرع اإلى املكان.
كم��ا لقي الع�ض��رات من جن��ودي اآل �ضعود 

نفذت��ا  يف  هجوميت��ني  بعمليت��ني  م�ضرعه��م 
قب��ل  اجلي�ص م��ن  اأبط��ال 

ن  للج��ا ا و
عل��ى  ال�ضعبي��ة 

ال�ضبك��ة  موق��ع 
باخلوبة.

كم��ا متكن اأبطالن��ا اأي�ضاً م��ن اإعطاب 
اآلية ع�ضكرية يف موقع الدخان.

وبتوفي��ق من اهلل متكنت اأيادي رجال القنا�ضة 
م��ن قن���ص 6 جن��ود �ضعودي��ني يف موق��ع 

جحفان وقرية قوى وموقع جبل الدخان.

مقتل العشرات من املرتزقة خالل تصدي أبطال اجليش واللجان الشعبية ألكثر من 5 زحوفات 

جن�ود س�عوديني وتنفي�ذ عمليت�ني هجوميت�ني على 
جتمعاتهم في الشبكة وزلزال 2 يدك معسكر املعزاب

جبهة جزيان :

6 قنص

متك��ن اأبط��ال جبهة ع�ضري � بتوفيق اهلل � من تلقني جنود ومرتزقة اآل �ضعود درو�ص يف الباأ�ص اليمني حيث ح�ضدت وحدة القنا�ضة 
روؤو�ص 8 مرتزقة وجندي �ضعودي يف الربوعة وجندي اآخر غرب موقع جمازة وقبالة منفذ علب وموقع �ضبحطل كما دكت مدفعية 

اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبية جتمعات اجلن��ود ال�ضعوديني واملنافقني خلف موقع امل�ضيال ويف منف��ذ علب وخلف �ضبحطل ومع�ضكر 
احلداد واحلاجب وقلة ح�سن بالربوعة و�سقوط الع�سرات من القتلى واجلرحى يف �سفوفهم 

جبهة عسري :

8 قنص

العدو السعودي يعترف
اإعلم الع��دوان ال�ضعودي يعرتف 
مب�ض��رع واإ�ضابة 17 م��ن جنوده يف 

جبهات ماوراء احلدود

القتلى:
ال��ق��ح��ط��اين  ال����ي����زي����دي  ج���م���ع���ان   -
- مبارك جابر ابن �ضنيج اآل �ضري الوادعي
- عبداهلل جراد اآل جماي�ص ال�ضفياين ال�ضهري 
���ض��ع��ي��د احل��م��ي��داين  - حم��م��د م���ه���دي 



                  

السيطرة على تبة املنقاف االستراتيجية وعلى جبل احلمام والتباب 
احمليطة به في القبيطة وتنفيذ عملية هجومية واسعة بكرش 

001414658411 ع����������م����������ل����������ي����������ة 
ه�������ج�������وم�������ي�������ة

آل������������������������ي������������������������ات 
وم���������درع���������ات 
ت�����دم�����ي�����ره�����ن

ب���������������ني ج��������ن��������ود 
س����������ع����������ودي����������ني 
م�����رت�����زق�����ة ل��ق��و 
م�������ص�������رع�������ه�������م

ب���������������ني ج��������ن��������ود 
س����������ع����������ودي����������ني 
وم�����������رت�����������زق�����������ة 
ق����ن����ص����ه����م مت 

م�����������������ح�����������������اوالت 
9زح�����ف وت��س��ل��ل بشائر

النصر

األحـــد
2018/1/14م املوافق 28 ربيع ثاني 1439هـ العدد )247(

تنفيذ 14 عملية هجومية وتدمير 14 آلية وقنص 84 ومصرع 65 والتصدي ل� 11 محاولة   زحف وتسلل وقاهر 2M يسحق معسكر القوات اخلاصة ومهبط األباتشي بنجران

جبهة لحج :

جبهة نهم :

جبهة نجران :

وتدمير7 هجومي��ة  4عملي��ات  آلياتتنفي�ذ  وقنص 6 مرتزقة ومصرع العشرات في عمليات متنوعة للجيش واللجان الشعبية

جبهة  تعز :

منطقة 
ة  جل��ر ا

���ص  و لعر ا م��ني و ل�ضر با
و�سق��وط قتل��ى وجرحى يف �سفوفه��م كما مت تدم��ر مدرعة 
اإماراتي��ة �ضمال يختل وم�ضرع من ك��ان على متنها وحتليق 
مكث��ف لطائ��رات الأبات�ض��ي يف م�ضرح العملي��ة وكذلك تدمري 
اآلية ع�ضكرية حمملة مب��ا يقارب 15 مرتزقا بعبوة نا�ضفة يف 

جبهة موزع.
كم��ا �ضن �ض��لح املدفعية ق�ضفاً مدفعياً ط��ال مواقع املرتزقة 
�ضم��ال مع�ضك��ر خال��د ويف التبة الغربي��ة يف منطق��ة ال�ضيار 

بال�ضلو وجتمعات للمنافقني يف احلريقية ويف 
تب��ة ال�ضيمن و�ض��رق مع�ضكر الم��ام مبديرية 

مبديرية ذباب
كم��ا ت�ض��دى اأبطالن��ا ملحاولت��ي ت�ضل��ل باجتاه 

مواق��ع اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبي��ة يف جبهت��ي 
ال�ضق��ب واملفالي���ص بحيف��ان وق�ض��ف جتمعات 

املنافقني باملدفعية
ومن �ضم��ن قتلة املرتزقة يف جبه��ة تعز الذين مت 

ر�ضد اأ�ضمائهم:
املنافق حممد ال�ضبئي
املنافق بكيل �ضرحان

املنافق حممد ال�ضري 
املنافق فهيم العولقي 

املنافق حممد الك�ضميمي
املنافق عبدالوهاب �ضعد

 القيادي املرتزق عبد الرحمن ال�ضبيحي املعني من قبل 
قوى العدوان قائد كتبية ومقتل عدد من مرافقيه

بن��ريان اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبية يف اجلبه��ة الغربية 
وجبهة ال�ضاحل بتعز

وج��رح 5 اآخري��ن بن��ريان اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبية يف 
جبهة املخا

كم��ا متكنت وحدة القنا�ضة م��ن قن�ص 6 مرتزقة يف مناطق 
خمتلفة من تعز

�لدف�اع �جلوي بتمكنها من ��صقاط طائ�رة تورنادو� �أوروبية �ل�صنع يف �صم�اء �صعده و�إ�صابة �أخرى يف 
�ضماء �ضنعاء كما �ضن اأبطالنا عملية نوعية وغر م�ضبوقة على موقع ال�ضبعة ال�ضعودي م�ضتخدمني 

�ضالمل لتجاوز حت�ضينات العدو وقتل كل من كان متواجد يف املوقع تبع ذلك �رصبة بال�ضتية على 
مراب��ض االبات�ضي ومع�ضكر القوات اخلا�ضة بنج�ران كما �ضيطر اأبطالنا على مواقع ا�ضرتاتيجة 

هامة يف حلج. وي�ضتمر ال�ضمود وتتوا�ضل العمليات البطولية لبوا�ضل اجلي�ض واللجان ال�ضعبية 
ِذي�َن َظَلُموا اأََيّ  واثق�ني بن��رص اهلل متوكلني على اهلل راج�ني معيته وتوفيق�ه.. } َو�َضَيْعَلُم اَلّ

ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن { ..واإليكم موجز ب�ضائر الن�رص لهذا االأ�ضبوع.
امل�ض��روع  حمل��ة  ه��م  هك��ذا 
واأبط��ال يف  ن��زال  رج��ال  الق��راآين 
والدف��اع  امل�ضت�ضعف��ني  خدم��ة 
عنه��م يتحرك��ون على �ض��وء القراآن 
الك��رمي وتعاليم��ه، يرف�ض��ون ال�ضيم 
هلل  اإل  يركع��ون  ل  الإذلل  وياأب��ون 
�ضبحانه، ولأنهم يفهمون اأ�ضباب الن�ضر 
الإله��ي ويف مقدم��ة ذلك الت��ويل ال�ضحيح 
هلل ولر�ضول��ه للإم��ام عل��ي واأع��لم الهدى 
ويدرك��ون اإن ذل��ك مفت��اح الن�ض��ر و�ضب��ب 
املعي��ة الإلهي��ة فيحقق اهلل عل��ى اأيديهم باقل 
الإمكاني��ات اأ�ضي��اء عظيم��ة ترتق��ي مل�ضت��وى 
الآي��ات كم��ا �ضاهدناه وه��م يحرق��ون الدبابات 
البرام��ز )بولع��ات وكرت��ون( وم��ا �ضاهدن��اه 
هذا الأ�ضب��وع خلل اأقتحام اأبط��ال جبهة جنران 

موق��ع ال�ضبعة ال�ضعودي وال�ضيطرة عليه بعد قتل 
حاميت��ه م�ضتخدم��ني )ال�ض��لمل( لهو دلي��ل وا�ضح 
اأن م��ن يرتبطون باهلل �ضبحانه ويثق��ون به باأنه من 
يعط��ي الأ�ضي��اء الب�ضيط��ة فاعليته��ا وتاأثريه��ا كما 
كان لع�ض��ى مو�ضى تاأثريها الكبري يف وجه جروت 
فرع��ون.. اأن تلك العملية البطولية اأ�ضبحت حديث 
العامل كل��ه وا�ضابت الكثري باحلرية والذهول وهم 
ي�ضاهدون رجال اليم��ن اأويل الباأ�ص ال�ضديد يعتلون 
حت�ضين��ات الع��دو ويقتل��ون جن��وده اأم��ام عد�ضة 
الكام��ريا وحت��ت م��راأى طائ��رات الع��دو واقم��اره 
ال�ضناعي��ة كم��ا متكن��وا يف ذات املوقع م��ن احراق 

خمزن اأ�ضلحة با�ضتهداف مدفعي 
ومل تك��ن تلك العملية الهجومية هي الوحيدة بل 
نف��ذ اأبطال جبهة جنران عملي��ة اأخرى على مع�ضكر 
البق��ع قبال��ة منفذ_اخل�ض��راء تزام��ن م��ع العملية 

ق�ضف �ضاروخي ومدفعي عل��ى جتمعات املنافقني 
وم�س��رع  �سفوفه��م  يف  وجرح��ى  قتل��ى  و�سق��وط 
القي��ادي املناف��ق العقي��د ح�ض��ني ال�ضراب��ي اأركان 
حرب لواء الوحده التابع للمنافقني بنريان اجلي�ص 

واللجان ال�ضعبية يف جبهة البقع، 
كم��ا الق��وة ال�ضاروخي��ة �ضفع��ة قا�ضي��ة اأخرى 
بدكه��ا مراب�ص البات�ضي ومعك�ضر القوات اخلا�ضة 
بنجران ب�ضاروخ بال�ضتي قاهر تو ام وكذلك اطلق 
�ض��اروخ زل��زال2 على جتمع��ات مرتزق��ة اجلي�ص 

ال�ضعودي يف موقع عبا�ضة قبالة منفذ اخل�ضراء. 
كم��ا �ضنت مدفعي��ة اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبية 
ق�ضف��اً مدفعي��اً طال العدي��د من مواق��ع وجتمعات 

يف  كم��ا  ومرتزق��ه  ال�ضع��ودي  اجلي���ص 
تبة ناي��ل وذورع��ني وبوابة �ضله 

ويف موق��ع املخ��روق وموق��ع 

واملخ��روق  ال�ضدي���ص  و  القي��ادة  وتب��ة  ال�ضبك��ة 
وعبا�ض��ة والرملي��ة قبال��ة منفذ اخل�ض��راء وموقع 
الطلع��ة موق��ع ال�سبع��ة و�سق��وط عدد م��ن القتلى 
واجلرح��ى يف �ضفوفهم. كما اأنفج��رت عبوة نا�ضفة 
بع��دد م��ن اجلن��ود ال�ضعودي��ني يف طري��ق نهوق��ة 
وتفج��ري طقم ع�ضكري �ضع��ودي حممل باملرتزقة يف 

�ضحراء البقع قبالة منفذ اخل�ضراء
كما متكنت وحدة القنا�ضة � بف�ضل اهلل � من قن�ص 

4 جنود �ضعوديني يف موقع ال�ضبكة

نفذ جماه��دو اجلي���ص واللجان ال�ضعبي��ة عملية 
هجومي��ة وا�ضعة عل��ى مواقع املنافق��ني يف حمالة 
بكر���ض ويعلن��ون ال�سيط��رة عل��ى و�سق��وط عدد 
م��ن القتل��ى واجلرح��ى يف �ضفوفهم كم��ا متكنوا 
من ك�ض��ر زحف للمنافقني عل��ى التبة اخل�ضراء 
وجبل احلمام مبديرية القبيطة وينفذون عملية 

هجومية م�ض��ادة على مواقع املنافق��ني وا�ضتعادة 
التب��ة الت��ي تق��دم فيها املنافق��ني و�سق��وط عدد من 
القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم وكذلك احراق مدرعة 
ع�ضكري��ة تابع��ة للمنافقني ب�ض��اروخ موجهة خلف 
تب��ة املحروق��ات جن��وب كهب��وب بف�ض��ل اهلل متكن 
اأبط��ال اجلي�ص واللجان ال�ضعبية من ال�ضيطرة على 

جبل احلمام والتباب املحيطة به يف القبيطة.
كما �ضن��ت الق��وة املدفعي��ة وال�ضاروخية 

ق�ضفاً مدفعي��اً و�ضاروخياً على جتمعات 
املنافقني يف ال�ضقي��اء و�ضرق كهبوب 

كهبوب

تنفيذ 3 عمليات إغارة وتدمير مدرعة 
وإحراق أخرى وقنص 5 منافقني

نف��ذ جماهدو اجلي�ص واللج��ان ال�ضعبية عمليتني اإغارة على املنافق��ني يف اطراف ال�ضفينة 
واملحروق بالقتب ومواقع يف منطقة احلول وخ�ضائر يف �ضفوفهم كما نفذوا عملية اإغارة 

ثالثة على مواقع املنافقني يف عيدة باملجاوحة ويوقعون فيهم قتلى وجرحى.. كما 
متك��ن اأبطالنا من اح��راق مدرعة ع�ضكرية ب�ضاروخ موج��ه واإعطاب مدرعة 

ع�ضكري��ة ب�ض��اروخ موجه يف احل��ول بجبهة نهم وم�ض��رع من كان على 
متنه��ا كما لق��ي املنافق طه حم�ضن ح�ض��ن العتابي م�ضرعه بنريان 

اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبية بجبه��ة نهم.. كم��ا متكنت وحدة 
القنا�ضة من قن�ص 5 منافقني يف جبهة نهم

ثباته��م  الأبط��ال  ي�ضتم��د  حينم��ا 
وقوتهم م��ن قوة اهلل �ضبحان��ه والتوكل 
علي��ه والوث��وق به فاإن��ه هو م��ن يربط على 
قلوبهم ويثبت اأقدامهم وميدهم بجنود من عنده 
فتاأت��ي عملياتهم عذاب اإلهي ي�ضطره اهلل لأعدائه على 
اأي��دي املوؤمن��ني املجاهدين من جنوده وه��و ما يحدث يف 
جبه��ة اجلوف الت��ي ل تتوقف عملياته��م الهجومية و�ضخونة 
معاركه��م وتنكيله��م ب�ضرذمة الرتزاق واخليان��ة والنفاق فخلل 
الأ�ضب��وع املا�ض��ي نكل ابطالن��ا مبجاميع املنافق��ني بعمليات هجومية 
عل��ى مواقعه��م يف �ضرين مبديري��ة خب وال�ضغ��ف وم�ضرع اأع��داد منهم 
، �ضب��ق العملي��ة مت�ضيط بالأ�ضلح��ة ومت اغتنام عدد من العت��اد.. وقال م�ضدر 
ع�ضك��ري من جبهة اجل��وف باأن ابطال اجلي���ص واللجان ال�ضعبي��ة اتبعوا العملية 
الهجومي��ة بعملية اإغ��ارة على مواقع املنافقني يف وادي �س��واق ب الغيل و�سقوط قتلى 
وجرح��ى يف �ضفوفهم.. واإلى جانب تنفيذ العمليات الهجومية متكن اأبطال اجلي�ص واللجان 
بجبه��ة اجلو م��ن ك�سر زحف للمنافق��ني الأول على امله�سامة باليتمة و�سق��وط قتلى وجرحى يف 
�سفوفهم كما متكنوا اأي�ساً من ك�سر زحفني للمنافقني يف جبهة اليتمة مبديرية خب وال�سعف و�سقوط 
ع��دد من القتلى واجلرح��ى يف �ضفوفهم ترافق مع الزحف حتليق للط��ريان احلربي حيث �ضن اأكر من 4 
غارات دون اإحراز اأي تقدم ولقي الع�ضرات من املنافقني م�ضرعهم وممن عرف من اأ�ضماء �ضرعاهم كًل من :

القيادي املنافق جلل اأحمد حم�ضن احلا�ضدي         القيادي املنافق علي نا�ضر حمامة           املنافق يحيى �ضنب 
فرحان         املنافق علي نا�ضر اجلمايل          املنافق فهد عبدربه حبيبه        املنافق مبخوت دخنه مفعول                املنافق 
عب��د الرحم��ن مهي��وب ال��وايف            بنريان اجلي�ص واللجان يف جبهة اليتم��ة           كما متكنت وحدة القنا�ضة من قن�ص 10 

منافقني يف امل�ضلوب واملتون

اقتحام موقع الضبعة والسيطرة عليه ودك مرابض األباتشي 
2M ومعسكر القوات اخلاصة بصاروخي بالستي نوع قاهر

متك��ن اأبط��ال جبهة ع�ضري � بتوفيق اهلل � من تلقني جنود ومرتزقة اآل �ضعود درو�ص يف الباأ�ص اليمني حيث ح�ضدت وحدة القنا�ضة 
روؤو�ص 8 مرتزقة وجندي �ضعودي يف الربوعة وجندي اآخر غرب موقع جمازة وقبالة منفذ علب وموقع �ضبحطل كما دكت مدفعية 

اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبية جتمعات اجلن��ود ال�ضعوديني واملنافقني خلف موقع امل�ضيال ويف منف��ذ علب وخلف �ضبحطل ومع�ضكر 
احلداد واحلاجب وقلة ح�سن بالربوعة و�سقوط الع�سرات من القتلى واجلرحى يف �سفوفهم 

جبهة عسري :
مواقع  ودك  س�عوديني  وجنديني  منافقني 

ومرتزقته  الس�عودي  اجليش  وجتمع�ات 
بقذائف املدفعية 

جبهة 
الجوف :

للجي���ص  التاب��ع  املدفعي��ة  �ض��لح  �ض��ن 
واللجان ال�ضعبة ق�ضف��اً على مواقع املرتزقة 
وجتمعاته��م �ضم��ال �ضح��راء ميدي كم��ا اأطلقت 
القوة ال�ضاروخية عددًا من �ضورايخ الكاتيو�ضا على 
جتمعات للجن��ود ال�ضعوديني ومرتزقتهم �ضمال �ضحراء 
مي��دي         كم��ا لق��ي ع��دددًا م��ن املرتزقة م�ضرعه��م بنريان 
اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبي��ة ع��رف منه��م كل م��ن:           املنافق 

وج��دان عب��د الوا�ض��ع ح�ض��ن ال�ضبي��ع          املناف��ق علي اأحم��د �ضعيد 
الرحبي           املنافق عبداجلبار ال�ضمري         املنافق يا�ضر علي حممد 
يو�ض��ف مه��دي         بن��ريان اجلي���ص واللجان ال�ضعبي��ة يف جبهة ميدي     
م�ضرع املرتزق حممد �ضمري اجلرادي      املرتزق يا�ضر الرار.. النقيب 
املرتزق علي احمد �ضيعد الرحبي.. وكانت وحدة القنا�ضة � بت�ضديد من 
اهلل � ق��د متكنت خلل الأيام املا�ضية من قن�ص 10 من مرتزقة اآل �ضعود 

يف �ضحراء ميدي.

جبهة نهم :

القتلى:
ال��ق��ح��ط��اين  ال����ي����زي����دي  ج���م���ع���ان   -
- مبارك جابر ابن �ضنيج اآل �ضري الوادعي
- عبداهلل جراد اآل جماي�ص ال�ضفياين ال�ضهري 
���ض��ع��ي��د احل��م��ي��داين  - حم��م��د م���ه���دي 

دك���������ام  ع������ل������ي  ي������و�������ض������ف   -
جم��ر���ض��ي  ع���ل���ي  ع���ب���دال���ع���زي���ز   -
القحيمي ح�ضن  بن  عامر  رقباء  رئي�ص 
فطيح اآل  ق��رط��ان  حممد   / اآول  رق��ي��ب 
ف��������روان اآل  ع����اي���������ص  ح����������زام 
ه�����ي�����ف ع��������ب��������داهلل ال����ق����ح����ط����اين

إصابة:
ال����زه����راين ع���ب���دال���ع���زي���ز  خ����ال����د   -
احل���وي���ط���ي  ال���ن���وي���ج���ع���ي  خ����ال����د   -
احل��وي��ط��ي الطقطقي  ع��ب��دال��رح��م��ن   -
- حممد ال�ضويه احلويطي      - حممد بن 
جابر ع�ضريي    - ويل حكمي  - خالد احمد هملن
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التسلل:
ه��و اح��د ال�ضالي��ب واملن��اورة داخ��ل وخل��ف 
خطوط الع��دو لتنقيذ مهمة قتالي��ة او ا�ستطالعية 

او ا�ضتطلعية قتالية.
مالحظة:

عندم��ا يطل��ق م�ضطل��ح دوري��ة ا�ضتطلعي��ة ل 
يج��وز له��ا ال�ضتب��اك ال يف حال��ة ال�ضط��دام اما 
ال�ضتطلعي��ة القتالي��ة يج��وز له��ا ال�ضتب��اك عند 

روؤية هدف ثمني.
 

*الهدف من التسلل
- جلب املعلومات

-اجتي��از خط��وط الع��دو نح��و الداخ��ل وم��ن 
الداخل الى اخلارج

- الإف��لت م��ن الط��وق الع�ضك��ري واللتح��اق 
باملجاميع اجلهادية دون ا�ضتباك

- تنفي��د عمليات جهادية خل��ف وداخل �ضفوف 
العدو

- تنفيد عمليات امنية
- تنفيد عمليات امنية
-اللتفاف على العدو

- زرع اللغام
 

*حركات التسلل:
- الزحف البطيئ) يكون يف املرحلة الخرية من 

الت�ضلل(
-الزحف ال�ضريع) ويكون يف املناطق املك�ضوفة(
- م�ضية النمرة) لجتياز �ضواتر قليلة الرتفاع(
- م�ضي��ة اجلم��ل او م�ضي��ة ال�ضي��اد ) تك��ون يف 

الر�ص امل�ضتورة القريبة من العدو(
*ملحظ��ة يج��ب ال�ضتفادة من جمي��ع حركات 

امل�ضري مع مرعاة مبداأي التموية وال�ضتتارة
 

ملحظات للمجاهدين اأثناء الت�ضلل:
-عدم التوقف) متابعة امل�ضري(

-تفادي ال�ضتباك
-التحرك �ضمن مبداأ احلركة والتامني

- مرعاة  التموية وال�ضتتار
-اتقان حركات امل�ضري

-ل تزحف اينما ميكنك امل�ضري
-ل تزعج احليوانات

-ا�ضتغ��ل ال�ضوات املوجودة للتقدم ) ا�ضوات 
العوا�ضف، خرير املياه، ا�ضوات احليوانات(

 
*مبادئ واضاءات في التسلل:

- ان اف�ضل و�ضيلة لجتياز الرا�ضي املك�ضوفة 
اخلطوة ال�ضريعة ثم الزحف ال�ضريع

-ا�ضتغلل العوامل الطبيعية للت�ضلل
) �ضع��ف الروؤي��ة للع��دو يف الظلم-المط��ار-

العوا�ضف-وعندما تقع ال�ضم�ص بعني العدو(
املخاط��رة  ع��دم  القائ��د  الخ  عل��ى  يج��ب   -

وال�ضتهتار بدماء املجاهدين
) ان ي�ضتح��ق اله��دف املنتخ��ب ه��ذه املجازف��ة 

والت�ضحية(
- حترك العنا�ضر املت�ضلل باعداد �ضغري لتفادي 

اخل�ضائر الكبري يف �ضفوف جماهدينا(
 

*اخل�الص�ة :
ان اله��دف م��ن الت�ضل��ل ه��و تدري��ب املجاه��د 
على امله��ارة يف املي��دان وال�ضتفادة م��ن القدرات 

الع�ضكرية لدينا
الر���ص  وا�ضتخ��دام  الع��دو  ل��دى  والثغ��رات 

وال�ضاتر وال�ضلح ب�ضكل جيدة،
واختي��ار الطريق الف�ضل الى العدو دون ك�ضف 

املجاهد وتاأمني عن�ضر املباغثة للعدو

اإن احلرب تعتمد على عن�ضر املفاجاأة ملنع العدو من ال�ضمود 
واملقاوم��ة . وتعت��ر املفاجاأة من اأقوى عوام��ل الن�ضر واأبعدها 
اأث��رًا يف حتديد م�ض��ري احلروب وتعتر من اأه��م مبادئ احلرب 

واأ�ضدها خطرًا .
واملفاج��اأة )املباغتة( يف املجال الع�ضكري �ضيء قدمي قدم الفن 
الع�ضك��ري وقد �ضعى القادة لتحقيقها يف كل الع�ضور اإ�ضافة اإلى 
اأن اأهم مبادئ الفن الع�ضكري التي تطبق يف الأعمال القتالية على 

جميع امل�ضتويات �ضواء يف املعركة اأو احلرب عموماً .
ويف ع�ضرن��ا احل��ايل يتمي��ز بالتق��دم ال�ضناع��ي والتكنولوجي 
والتط��ور ال�ضري��ع واملذه��ل ملع��دات القت��ال واملع��دات الفني��ة 
الت�ضلي��ح  لأن��واع  الفائق��ة  التدمريي��ة  والق��درة  والإلكرتوني��ة 
العدي��دة مم��ا ي��وؤدي اإلى ازدي��اد الإمكاني��ات لتحقي��ق املفاجاأة 
وب�ض��كل عل��ى امل�ضت��وى ال�ضرتاتيج��ي والعملياتي وه��و عامل 
املفاج��اأة الت��ي يح�ض��ل عليه��ا اأح��د الأط��راف املتحارب��ة عامًل 
رئي�ضي��اً يف اأرباك اخل�ضم و�ضل حركته نتيجة ال�ضربات املفاجئة 
الت��ي ترب��ك الق��ادة والقيادات وجتعله��ا غري ق��ادرة على اتخاذ 
الق��رارات احلكيمة واملتوازنة وتنفيذ مراحل املعركة التي �ضبق 
التخطي��ط له��ا وبالت��ايل تك��ون قراراتها فوري��ة ومقي��دة باأعمال 

الطرف الذي متكن من احل�ضول على املفاجاأة .
 

املفاجأة املقترنة بالسرية
اإن املفاج��اأة املقرتنة بال�ضرية واخل��داع واجلراءة ميكنها اأن 
تغ��ري توازن القوى ب�ض��كل حا�ضم واأن مته��د لأنت�ضارات اأ�ضخم 

بكثري من املتاحة يف احلروب املعا�ضرة جترى ممار�ضة املفاجاأة 
ال�ضيا�ضي��ة والقت�ضادي��ة وال�ضايكلوجي��ة والتقني��ة يف ال�ضل��م 

واحلرب علة على املفاجاأة الع�ضكرية التقليدية . 
كما وتعت��ر املفاجاأة هي القدرة عل��ى مباغتة العدو يف املكان 
والزم��ان غري املتوقعني من جانبه مما يربك اأعماله ويقلل فاعلية 
كل خطط��ه املو�ضوعة وم��ن ثم يتم �ضمان ن��ريان مقدمة جلانب 
الق��وات منذ بدء العملية متهد لنجاح حمتم��ل ف�ضًل عن التخبط 
الذي �ضوف ي�ضيبه ويفق��ده ال�ضيطرة على اإمكان اتخاذ قرارات 
م�ضتقل��ة بعيدًا ع��ن ردود الأفع��ال املفرت�ضة وتتحق��ق املفاجاأة 
ب�ضكل عام من خلل اإخفاء النوايا و�ضرية اأعمال التح�ضري ف�ضًل 
ع��ن توظيف اخلداع ب�سكل جيد خلدم��ة فكرة العملية وان�سباط 
العم��ل بو�ضائ��ل املوا�ض��لت املختلف��ة اإ�ضاف��ة اإل��ى ل�ضتخ��دام 
اجلدي��د دائم��اً من ال�ض��لح والو�ضائ��ل وميكن حتقي��ق املفاجاأة 
يف الهج��وم من خ��لل القيام باأعمال املن��اورة اجلريئة للوحدات 
املتقدم��ة ووحدات الإحاطة اأو اللتف��اف وكذا توجيه ال�ضربات 
لأجنحة وموؤخ��رة العدو واأعمال البحري��ة ل �ضيما عند الهجوم 
بق��رب اأو بجن��ب �ضاح��ل ويف الدف��اع ميكن اأن تتحق��ق من خلل 
اإخف��اء النظ��ام الدفاع��ي مبا يحويه م��ن مكونات ونظ��م النريان 

واملوانع والتجهيزات الهند�ضية واملخابرة والإدارية وغريها .
وتعت��ر املفاجاأة نتاجاً خل��داع ناجح كما اإنها ت��وؤدي بدورها 

اإل��ى املباداأة وامت��لك زمام املوقف وهذا ما ميك��ن اأن يوؤدي اإلى 
اإفقاد العدو لتوازنه لفرتة لي�ضت ق�ضرية.

 
لقد ّعرف الباحثون املفاجأة مبا يلي :

اأوًل : ه��ي اأعم��ال قتالي��ة مفاجئ��ة للع��دو وتق��وم به��ا قواتنا 
بتوجيه �ضربة اإليه يف مكان ووقت وقوة مل يكن يتوقعها . 

ثانياً : هي مباغتة العدو ومبوقف مادي اأو معنوي غري متوقع 
مب��ا يفقده القدرة على جمابهة هذا املوقف برد فعل �ضبق اإعداده 
وت�ضطره اإلى اتخاذ قرارات �ضريعة ل تتفق مع املوقف ال�ضائد 

ثالث��اً : ه��ي اإح��دى مبادئ ف��ن القتال الت��ي توؤدي اإل��ى اإحراز 
الن�ضر واإجناح املعركة حيث تتيح الفر�ضة لتكبيد العدو خ�ضائر 
فادح��ة يف اأق�ضر وقت كم��ا ت�ضعف اإرادته وحترم��ه من اإمكانية 

القيام مبقاومة منظمة .
رابع��اً : اإن املفاج��اأة ومنه��ا ع��دة عوامل اأخرى مث��ل ال�ضرية 
واخلداع والإبداع واجلراأة ميكنها اأن حتول ح�ضم ميزان القوى 
لتمهي��د الطري��ق لن�ضر رغ��م الف��ارق الكبري يف اجله��ود املبذولة 
ولي���ص م��ن ال�ضروري اأن يجه��ل العدو فق��ط اأن ل يفهم الفحوى 
الكامل��ة لها مما يجعله متاأخ��رًا بدرجة ل متكنه من العمل �ضدها 

بكفاءة يف الوقت املنا�ضب . 

لب��د م��ن التاأكي��د عل��ى اأن ك�ض��ف اأ�ض��رار وخط��ط وت��داول 
املعلوم��ات الع�ضكرية ب��كل تاأكيد ي�ضتفاد منها الع��دو وحيث اإن 
الر�ض��د ال�ضتخب��اري للع��دو ي�ضتفيد م��ن انف��لت املعلومات يف 
اإع��داد خطط��ه الدفاعي��ة والهجومية اإ�ضاف��ة اإلى اأن ه��ذا الأمر 
يهدد الأمن الوطني وتوؤدي اإلى عدم ال�ضتقرار واإيقاع اخل�ضائر 

بالأرواح واملعدات .
اإن كتم��ان ال�ضر م��ن الق�ضايا التي ينبغي اأن ل يغفل عنها وعن 
اأهميته��ا من قبل املقاتلني الذين يهتمون برتبية اأنف�ضهم وتزكيتها 
على مكارم الأخ��لق اإن كل �ضر يوؤدي اإف�ضاوؤه اإلى مف�ضدة �ضواء 
على امل�ضت��وى الفردي اأو الجتماعي فهذا ال�ضر يجب كتمانه من 
ب��اب حرمة الإ�ضرار بالنف���ص اأو الآخري��ن اأو اإيذائهم فل يعطي 
ه��ذا ال�ض��ر اإلى من ميكن اأن ترتتب عل��ى اإعطائه له تلك املحاذير 
ول ري��ب يف ك��ون ه��ذا الأم��ر �ض��وف يوؤدي اإل��ى امل�ضاع��دة على 
جن��اح املقاتل��ني يف اأعمالهم العام��ة والجتماعي��ة والدينية مما 
ي��وؤدي اإلى توفري كثري من الأج��واء والإمكانيات والعوامل التي 
ت�ضاعد الكثري على الأخذ ب�ضبل الإميان ما يعفي نحو بناء النف�ص 

وتهذيبها وال�ضري يف طريق القرب الإلهي .
توج��د م��وارد كث��رية لكتم��ان ال�ضر منه��ا ما يتعل��ق باجلانب 
ال�ضخ�ض��ي والعائل��ي ومنه��ا م��ا يرتب��ط باجلان��ب ال�ضيا�ض��ي 

والقت�ضادي ومنها ما يرتبط باجلانب الأمني والع�ضكري :
اأوًل : اجلان��ب ال�ضخ�ض��ي والعائلي : ففيما يرج��ع اإلى حياة 
الإن�ض��ان اليومي��ة والعائلي��ة والت��ي تبق��ى عل��ى حف��ظ بع���ص 
الأ�ض��رار اخلا�ض��ة واخلا�ضعة للتب��دل والتغيري فم��ن كتم �ضره 
اأمكن��ه جتن��ب الأخطاء فقد ورد عن الإمام عل��ي م )من كتم �ضره 

كانت اخلرية بيدة(.
ثانياً : اجلانب ال�ضيا�ضي والقت�ضادي : وهو خا�ص بالعاملني 
يف ه��ذا املجال وعليهم التحرز من اإف�ضاء اأي معلومة ميكن لها اأن 

ت�ضر مب�ضالح املواطنني .
ثالث��اً : اجلانب الأمني والع�ضكري : ولعله اأكر املوارد اأهمية 
لكتم��ان ال�ضر لأن الع��دو ي�ضتفيد من املعلوم��ات املف�ضاة ب�ضرعة 

ويلحق ال�ضرر بالبلد
رابع��اً : اجلان��ب الديني وه��ذا يرتب��ط باإف�ضاء ا�ض��رار الدين 
مما قد ي�ضتغله الأع��داء للت�ضنيع على الدين وامل�ضلمني .علماً اأن 
كتم��ان ال�ضر يتم ع��ن.. الأ�ضدقاء الذي��ن ل م�ضلحة �ضرورية يف 

معرفتهم بال�ضر ولأعداء.

ثقافة عسكرية
ال�����ت�����س�����������������������������������������������������ل�����ل م���������ب���������ادئ���������ه وأه�����������داف�����������ه   

امل������ف������اج������أة )امل������ب������اغ������ت������ة( ف�������ي امل�������ج�������ال ال����ع����س����ك����ري
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اأك��د قائد الث��ورة الإ�ضلمية يف اإيران اآي��ة اهلل �ضيد علي 
خامنئ��ي، الثلث��اء املا�ض��ي، ان اجلمهوري��ة ال�ضلمي��ة 
تواج��ه حرب��ا من��ذ اأربعني عام��ا، وان ماجرى م��ن �ضغب 
وتخري��ب مل يكن حادثة عادية، متوعدا الرئي�ص المريكي 

دونالد ترامب بالرد على م�ضرحياته اجلنونية.
واأ�ضاف قائد الثورة، خلل لقائه ح�ضدا من اأهايل مدينة 
ق��م مبنا�ضب��ة الذك��رى ال�ضنوي��ة لنتفا�ضتها �ض��د النظام 
امللك��ي البائد، ا�ض��اف: ان جميع الت�ضرف��ات التي قام بها 
الع��داء خ��لل اربع��ني عاما م�ض��ت هي هجم��ات م�ضادة 
للث��ورة ب�ضبب انها اقتلعت جذوره ال�ضيا�ضية يف البلد، ما 
ادى به��م الى �ضن هجمات م�ض��ادة ب�ضكل منتظم، اذ يعود 
اليه��ا بع��د ان مين��ى بالف�ضل يف كل م��رة، لكن��ه يعجز عن 
حتقي��ق هدفه بف�ض��ل �ضمود ال�ضع��ب و�ضلبته الوطنية، 
ويف هذه املرة اي�ضا وقف ال�ضعب ب�ضلبة وقوة يف مواجهة 
ام��ريكا وبريطانيا واملقيمني يف لن��دن، وقال لهم لقد ف�ضلتم 
هذه املرة و�ضتوؤولون الى الف�ضل يف املرات القادمة اي�ضا.. 
واأك��د ان الثورة الإ�ضلمية اقتلعت جذور العدو من البلد 
ة اأي�ضاً قال  م��ن الناحي��ة ال�ضيا�ضي��ة، مو�ضحا: ه��ذه امل��َرّ
ال�ضع��ب بكِلّ قوة خماطباً اأمريكا وبريطانيا و�ضاكني لندن 
ة اأي�ضاً، ولن ُتفلح��وا يف املرات  اأنك��م مل ُتفلح��وا هذه امل��َرّ

القادمة.
وتوع��د اآي��ة اهلل اخلامنئ��ي، الرئي�ص المريك��ي دونالد 
ترام��ب بالرد، وق��ال ان هذا ال�ضخ���ص ل يت�ضف بالتزان 
عل��ى الظاه��ر، لك��ن علي��ه ان يعل��م ان ه��ذه امل�ضرحي��ات 

اجلنونية لن متر دون رد.
وا�ض��اف: ان امريكا ت�ضعر بال�ضخط للغاية، لي�ص مني، 
بل منكم ومن �ضعب ايران وحكومتها اي�ضا، وهي �ضاخطة 
على الث��ورة ال�ضلمية ب�ضبب هزميته��ا النكراء امام هذه 

الثورة العظيمة.
وقال: ان امل�ضوؤولني المريكيني جلاأوا الى الت�ضريحات 
اجلوف��اء، حي��ث يقول رئي�ضه��م ان حكومة اي��ران تخ�ضى 
م��ن �ضعبها. ل لي�ص كذل��ك، ان حكومتنا منبثقة عن �ضعبها 
وتعم��ل من اجله، وقد ت�ضلمت زم��ام المور بتفوي�ص منه 

وتعتم��د عليه فلماذا انت خائف م��ن ال�ضعب اليراين؟ ولو 
مل يكن هذا ال�ضعب، فلم تكن هناك حكومة.

وا�ض��اف: يق��ول الرئي���ص المريك��ي ان حكوم��ة ايران 
تهاب بط�ص امريكا، "فلو كنا نهابكم كيف ا�ضتطعنا طردكم 
م��ن ايران يف عق��د ال�ضبعينات، وها نحن ق��د طردناكم من 

املنطقة برمتها يف العقد اجلاري".
واو�ض��ح قائد الثورة ان ال�ضعب اليراين حينما راأى ان 
العملء ل يتوقفون ع��ن اعمال ال�ضغب، خرج يف تظاهرات 
�ضمل��ت جميع املدن ال�ضغ��رية والكبرية يف خمتلف ارجاء 

البلد خلل ايام متتالية.
وقال اآية اهلل خامنئي: ان ال�ضراع بني النظام ال�ضلمي 
واعدائ��ه مل يح��دث من��ذ ع��ام واح��د او ثلث��ة او خم�ضة 
اع��وام، ب��ل يج�ض��د معرك��ة اي��ران حكوم��ة و�ضعب��ا م��ع 
العداء، ومعركة ال�ضلم مع مناوئيه، وهي م�ضتمرة ولن 

تتوقف بعد ذلك اي�ضا.
وتاب��ع: هناك مثل��ث للعداء ن�ضط خلل ه��ذه الحداث 
ومل يب��داأ ن�ضاطات��ه ام���ص او اليوم وامنا ح��اك خمططاته 

وفق��ا مل��ا ح�ضلن��ا عليه م��ن دلئ��ل معلوماتي��ة والتي برز 
بع�ضه��ا يف ت�ضريحاته��م وبع�ضها الآخ��ر بلغتنا عن طرق 

ا�ضتخبارية.
وق��ال: ان ه��ذا املثل��ث يتمثل احد ا�ضلع��ه باملخططات 
المريكي��ة وال�ضهيوني��ة الت��ي و�ضع��ت من��ذ ا�ضهر حيث 
يت��م البدء يف امل��دن ال�ضغ��رية والتقدم باجت��اه العا�ضمة 
وال�ضل��ع الث��اين لهذا املثل��ث يتمثل بالم��وال الطائلة التي 
متنحه��ا النظم��ة املحاذي��ة للخلي��ج الفار�ض��ي، حي��ث ان 
ه��ذه املمار�ض��ات تتطل��ب نفق��ات باهظ��ة والت��ي ليتقبلها 
المريكي��ون وال�ضل��ع الثال��ث له��ذا املثلث يتمث��ل بزمرة 

املنافقني الرهابية.
وا�ض��اف: منذ ا�ضهر ك��ان العداء يع��دون هذا املخطط 
وق��د اق��رت و�ضائ��ل اع��لم املنافقني، خ��لل ه��ذه اليام، 
ب�ضلته��م م��ع المريكي��ني حي��ث ان ه��ذه الزم��رة تقبلت 
بتقدمي خدماتها يف تنفيذ هذا املخطط وعقد لقاءات مع هذا 
ال�ضخ���ص او ذاك وابراز ا�ضخا�ص م��ا يف الداخل والبحث 

عنهم وتقدمي الدعم لهم لتوجيه دعوات للنا�ص.

ان  البحريني��ة  الوف��اق  جمعي��ة  اعت��رت 
اعتق��ال النظ��ام البحرين��ي النائ��ب الرمل��اين 
ال�ضاب��ق ال�ضي��خ حم��زة الدي��ري ع��امل الدين 
البحرين��ي بع��د ا�ض��دار حك��م علي��ه بال�ضجن 
ملدة عام بتهم��ة الت�ضامن م��ع اعلى �ضخ�ضية 
ديني��ة يف البحرين اآية اهلل ال�ضيخ عي�ضى قا�ضم 
عم��ل م��دان ومرفو���ص وه��ذا الإعتق��ال ياأتي 
�ضم��ن م�ضل�ض��ل العت��داء عل��ى علم��اء الدين 
يف البحري��ن ال��ذي مل يتوق��ف وه��و م�ض��روع 
وا�ض��ع وممنهج وياأتي �ضم��ن عملية الزدراء 
والكراهي��ة وامته��ان كرام��ة وحق��وق اأبن��اء 

املذهب اجلعفري يف البحرين.

وطالب��ت الوف��اق ب�ض��رورة حت��رك العامل 
لوقف م��ا يتعر�ص له اأبن��اء املذهب اجلعفري 
ال�ضخ�ضي��ات  و  املوؤ�ض�ض��ات  م�ضت��وى  عل��ى 

وحرية املعتقد والتفكري.
الدي��ن  علم��اء  كرام��ة  امته��ان  ان  واك��دت 
وق��د  مب��كان  ال�ضعوب��ة  م��ن  ملرحل��ة  و�ض��ل 
ملئ��ت ال�ضجون بهم فقط لنه��م ا�ضحاب راأي 
ويطالب��ون بال�ضلح واخلري للبحرين واهلها 
جميع��اً، م�ض��ددة على �ض��رورة الف��راج عن 
العلماء الذين اعتقلوا موؤخ��رًا ال�ضيخ الديري 
وال�ضي��خ العايل وال�ضيد حميي وال�ضيد امل�ضعل 
وال�ضيخ الق�ضعمي وكل علماء الدين املعتقلني.

البحرين.. السلطات البحرينية تعتقل الشيخ حمزة الديري

سوريا  .. اجليش السوري يتقدم في أرياف حلب وحماة وإدلب ودمشق

العراق
احلشد الشعبي يعتقل أعدادا 

كبيرة من الدواعش الهاربة في 
قرى شرق احلويجة

اأعل��ن اآم��ر الل��واء 56 يف احل�ضد ال�ضعبي  احلاج ح�ضني عل��ي جنم، الثلثاء 
املا�ض��ي، ع��ن اعتقال اعداد كبرية م��ن عنا�ضر داع�ص الهارب��ني يف قرى �ضرق 

احلويجة.
وق��ال جنم ان ” اللواءي��ن ال�ضاد�ص واخلم�ضني والثال��ث يف احل�ضد واللواء 
34 جي���ص عراق��ي يوا�ضلون عملي��ات فر�ص المن يف املح��ور ال�ضرقي لق�ضاء 
للحويج��ة جن��وب كركوك ” لفت��ا الى ان “الق��وات متكنت م��ن الو�ضول الى 
قرى البو حمدان �سرق احلويجة مرورًا بقرى / النجا�سية / بابو جان / قرية 

النكار / احلمدانية / احلمدونية”.
وا�ض��اف جنم ان��ه “خلل العملي��ات يف املح��ور ال�ضرق��ي للحويجة متكنت 

القوات العراقية من اعتقال اعداد كبرية من عنا�ضر داع�ص الهاربة”.

فلسطين
سرايا القدس: عملية نابلس 
تؤكد أن كل محاوالت اقتالع 

املقاومة لن تفلح

اجلي���ص ال�ض��وري وحلف��اوؤه يتقدم��ون 
يف اري��اف اإدل��ب وحل��ب وحم��اة ودم�ضق 
ويقرتب��ون  قري��ة   28 عل��ى  وي�ضيط��رون 
م��ن ال�ضيط��رة عل��ى مط��ار اأب��و ال�ضه��ور 
الع�ضكري عقب مواجهات عنيفة مع جبهة 

الن�ضرة والف�ضائل املرتبطة بها.
يف ادلب تابع اجلي�ص ال�ضوري وحلفاوؤه 
عملياته��م يف ريف ادل��ب اجلنوبي ال�ضرقي 
وي�ضيط��رون عل��ى ق��رى “ر�ض��م النيا���ص 
 – – رئيفه  – جب البي�ص  – العزيزي��ة 
البياع��ه ال�ضغ��ريه -البياع��ه الكب��ريه – 
را���ص الع��ني – البوي��در – كول��ة البويدر 
– ر�ضم اجلح�ص – ر�ضم الرج – العادليه 
– زف��ري  – ام طم��اخ -ر�ض��م اخل�ض��وف 
�ضغ��ري – زف��ري كبري – ر�ض��م الدب�ضية – 
ر�ضم عابد – ر�ضم عابد بويطة – ام جرين  
” وتل �ضلمو بعد مواجهات  – اأم ج��ورة 

مع “جبهة الن�ض��رة” والف�ضائل املرتبطة 
به��ا. وبذلك اأ�ضبح اجلي���ص واحللفاء على  

اطراف مطار ابو ال�ضهور الع�ضكري.
ال�ض��وري  اجلي���ص  �ضيط��ر  حل��ب  ويف 

وحلف��اوؤه عل��ى تل��ة “اب��و روي��ل” وتل��ة 
“املقرة” جنوب بلدة “ابو رويل” بريف 
حل��ب اجلنوبي بعد مواجه��ات مع “جبهة 

الن�ضرة” والف�ضائل املرتبطة معها.

كم��ا �ضيطر اجلي���ص ال�ض��وري وحلفاوؤه 
عل��ى ق��رى “حواري��ن – رمل��ة – مزيعلة 
ال�ضبحة  ال�ضيخ” وتل  – ر�ضم  – ن��وارة 
جنوب غرب مدين��ة خنا�ضر يف ريف حلب 
م��ع  مواجه��ات  بع��د  ال�ضرق��ي  اجلنوب��ي 
“جبهة الن�ضرة” والف�ضائل املرتبطة بها.
ويف حم��اة اأي�ضاً تاب��ع اجلي�ص ال�ضوري 
وحلف��اوؤه عملياتهم يف ري��ف حماة ال�ضمايل 
“اأم  قريت��ي  عل��ى  وي�ضيط��رون  ال�ضرق��ي 
مي��ال” جنوب غرب بل��دة الرهجان و “ام 
�ضهري��ج” جنوب غرب قري��ة احل�ضناوي 
الن�ض��رة”  “جبه��ة  م��ع  مواجه��ات  بع��د 

والف�ضائل املرتبطة بها.
كم��ا �ضيط��ر اجلي�ص ال�ض��وري يف دم�ضق 
عل��ى عدة كتل من البنية يف حميط “كراج 
احلجز” بحر�ضتا �ضم��ال �ضرق دم�ضق بعد 

مواجهات مع املجموعات امل�ضلحة.

اأك��دت �ضرايا القد�ص اجلناح الع�ضكري حلركة اجلهاد الإ�ضلمي يف فل�ضطني 
م�ضاء الثلثاء اأن عملية نابل�ص املوجعة توؤكد اأن كل حماولت اقتلع املقاومة 
واجتثاثه��ا مل ول��ن تفلح وهي م��ا زالت ق��ادرة على حتديد املوع��د والطريقة 

والأ�ضلوب املنا�ضب للتنفيذ.
وقال��ت ال�ضراي��ا يف ت�ضريح مقت�ض��ب:" اأن عملية نابل�ص املوجع��ة توؤكد اأن 
كل حماولت اقتلع املقاومة واجتثاثها مل ولن تفلح وهي ما زالت قادرة على 

حتديد املوعد والطريقة والأ�ضلوب املنا�ضب للتنفيذ".
واأو�ضح��ت �ضراي��ا القد���ص اأن عملي��ة نابل�ص توؤك��د على دميوم��ة املقاومة 
وحيويته��ا واأن ال�ضع��ب الفل�ضطين��ي ل��ن يتخلى عن ه��ذا النه��ج املقد�ص �ضد 

اإرهاب الحتلل وم�ضتوطنيه ل�ضرتداد حقوقه امل�ضلوبة.
يذكر اأن م�ضتوطن �ضهيوين قتل م�ضاء الثلثاء، بعملية اإطلق نار غرب قرية 

املحتلة. الغربية  ال�ضفة  �ضمال  يف  نابل�ص  "تل" جنوب 
م��ن جهة اخ��رى ا�ضت�ضهد �ضاب، م�ضاء اليوم اخلمي���ص، خلل مواجهات مع 

قوات الحتلل ال�ضهيوين �ضرق خميم الريج و�ضط قطاع غزة.
وقال املتحدث با�ضم وزارة ال�ضحة بغزة اأ�ضرف القدرة، اإن الفتى اأمري عبد 
احلمي��د اأبو م�ضاع��د )16 عاماً( ا�ضت�ضه��د بعد اإ�ضابته بطلق ن��اري يف ال�ضدر 
خ��لل مواجهات م��ع قوات الحتلل قرب تلة "اأم ح�ضني��ة" �ضرق الريج فيما 

اأ�ضيب ثلثة اآخرون .
واأ�ض��ار اإلى، اأنه جرى نقل امل�ضابني للم�ضف��ى لتلقي العلج، وا�ضًفا حالتهم 

باملتو�ضطة.
واأف��ادت م�ضادر حملي��ة، با�ضت�ضهاد ال�ض��اب علي عمر منر قين��و )17عاًما( 
بر�ضا���ص الحتلل خلل املواجهات التي اندلعت يف بلدة عراق بورين جنوب 

مدينة نابل�ص.

ايران .. املرشد األعلى للثورة اإلسالمية في إيران: 

مسرحيات »ترامب« اجلنونية لن متر دون رد
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: ك�ضف��ت �ضحيف��ة �ضوي�ضري��ة عن وجود 
العربي��ة  اململك��ة  ب��ني  ع�ضك��ري  حتال��ف 
ال�ضعودي��ة وكي��ان الع��دو ال�ضهي��وين منه��ا 
م�ض��روع �ض��راء القب��ة احلدي��دة لعرتا�ص 
�ضواري��خ اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبي��ة اإلى 
جان��ب اأنظم��ٍة دفاعي��ٍة للدباب��ات واأ�ضلح��ة 
اأخ��رى تنوي ال�ضعودي��ة �ضراءها من الكيان 

ال�ضهيوين.
وك�ضفت ال�ضحيفُة ال�ضوي�ضريُة عن وجوِد 
�ض��ري” ب��نَي ال�ضعودي��ِة وكي��ان  “حتال��ف 
تعتراِن��ه  م��ا  بوج��ِه  ال�ضهي��ويِنّ  الحت��لِل 
“الع��دوَّ الإيراين” امل�ضرتك، ل�ضيما التعاون 
الع�ضك��ري، حيث تفيُد م�ضادُر ب��اأن الريا�َص 
اإ�ضرائيلي��ٍة  اأ�ضلح��ٍة  �ض��راَء  ��ا  حاليًّ تدر���ص 
القب��ة  وكذل��ك  للدباب��اِت  دفاعي��ٍة  واأنظم��ٍة 
احلديدي��ة لعرتا�ص ال�ضواريِخ القادمِة من 

اليمن”.
ويف موؤ�ض��ٍر اآخَر على وجوِد علقاٍت مكثفة 
ب��ني الطرفني، قال��ت ال�ضحيفُة اإن��ه “علوًة 
عل��ى ذل��ك، يوؤك��ُد مراقب��وَن م��ن ت��ل اأبي��ب 

والريا���ص عل��ى اأن التع��اوَن ب��نَي الأجه��زة 
الأمنيِة الإ�ضرائيلية وال�ضعودية متقدٌم جدا، 
ا اأيَّ تعاون مع  واإن كانت اململكُة تنفي ر�ضميًّ

“اإ�ضرائيل”.
ولفت��ت ال�ضحيف��ُة اإل��ى ظه��وِر ع��دد م��ن 
ال�ضخ�ضي��ات ال�ضعوديِة علًنا م��ع م�ضوؤولنَي 
�ضهاين��ٍة  “فف��ي اأكتوب��ر املا�ض��ي، اجتم��َع 
رئي�ض��ا املخاب��راِت ال�ضابق��اِن يف “ت��ل اأبي��ب  
وال�ضعودي��ة لتب��ادِل وجه��اِت النظ��ر ح��ول 
جه��اِز  رئي���ُص  وكان  الأمريكي��ة،  ال�ضيا�ض��ِة 
ترك��ي  ال�ضاب��ِق  ال�ضع��ودِيّ  ال�ضتخب��اراِت 
الفي�ضل اأجرى حمادث��اٍت مع رئي�ِص املو�ضاِد 

ال�ضابِق اأفرامي هاليفي”.
اقرتاح��اِت  اإل��ى  ال�ضحيف��ُة  واأ�ض��ارت 
قدموه��ا  بارزي��َن  اإ�ضرائيلي��نَي  م�ضوؤول��نَي 
لتعزي��ِز العلقِة مع الريا���ص، ومنها اقرتاح 
وزيِر النقِل ال�ضهيويِنّ ي�ضرائيل  كات�ص اإقامة 
خطِّ �ضكِة حديٍد يرب��ُط ميناَء حيفا مع الدول 
اخلليجي��ِة وكذلك الطلب من امللِك ال�ضعودي 
دع��وَة رئي�ِص ال��وزراِء الإ�ضرائيل��ي بنيامني 

نتنياهو اإلى الريا�ِص والتعهد باإقامِة علقاٍت 
دبلوما�ضيٍة كاملٍة مع تل اأبيب.

   وكان��ت �ضحيف��ة “اأود ني��وز” ذكرت يف 
وقت �ضابق اأّن الكيان الإ�ضرائيلي عر�ص على 
اململكة العربي��ة ال�ضعودية تكنولوجيا القبة 
احلديدية وتوظيفه��ا على احلدود مع اليمن 
يف ظل عجز اململكة على �ضد هجمات اجلي�ص 
اليمني واللجان ال�ضعبي��ة ال�ضاروخية على 

املناطق احلدودية.
واأ�ض��ارت ال�ضحيف��ة اإل��ى اأّن “اإ�ضرائيل” 
“القب��ة  نظ��ام  ال�ضعودي��ة  بي��ع  عر�ض��ت 
احلديدي��ة” ال�ضاروخ��ي يف يوني��و 2014، 
خلل اجتماع �ضفري الكي��ان ال�ضهيوين، مدير 
عام وزارة اخلارجية، دوري غولد، مع كبري 
م�ضت�ض��اري امللك ال�ضع��ودي �ضابق��اً، اللواء 
املتقاع��د اأن��ور ع�ضق��ي، يف معه��د “جمل���ص 

العلقات اخلارجية” يف وا�ضنطن.
خ��لل  الإ�ضرائيلي��ني  اأّن  اإل��ى  ولفت��ت 
الجتم��اع، اأي��دوا العدوان ال�ضع��ودي على 
اليم��ن ولكنه��م اأعرب��وا ع��ن خماوفه��م م��ن 
تداعيات��ه ب�ضب��ب ع��دم حتقي��ق ال�ضعودي��ة 
ويف  احل��رب،  ه��ذه  يف  خا���ص  اإجن��از  اأي 
الوق��ت نف�ضه، اأعرب الكي��ان الإ�ضرائيلي عن 
ا�ضتع��داده للتع��اون مع اجلي���ص ال�ضعودي 
لتوظي��ف تكنولوجيا القب��ة احلديدية مقابل 

الهجوم ال�ضاروخي اليمني.
لق��ي  الق��رتاح  اأّن  ال�ضحيف��ة  وذك��رت 
ترحيب��اً كبريًا من قبل حممد بن �ضلمان الذي 
يق��ود العدوان، واأمر مبتابعة ه��ذه امل�ضاألة. 
م�ض��ريًة اإلى اأّن مزيدا من املفاو�ضات �ضتعقد 
م��ن اأجل تنفيذ هذا التف��اق الع�ضكري خلل 

رحلة الوليد بن طلل اإلى فل�ضطني املحتلة.

ق��ال موقع ميدل اإي�ضت مونيت��ور الريطاين، اإن 
اإم��ارة اأبوظب��ي -امل�ضارك��ة يف حتال��ف العدوان 
ال�ضعودي على اليمن- ق��د كّثفت من حتركاتها يف 
حمافظ��ة ح�ضرموت �ضرق الب��لد، لتدعيم نفوذها 

يف اأكر حمافظات اليمن، واأغناها بالنفط.
واأ�ض��اف املوق��ع -يف تقري��ر ل��ه- اأن��ه يف ظ��ل 
اليمن��ي،  الغرب��ي  ال�ضاح��ل  يف  القت��ال  ت�ضاع��د 
وحمافظ��ة �ضب��وة والبي�ض��اء و �ض��رق �ضنع��اء، 
ا�ضتدعت اأبوظبي حماف��ظ ح�ضرموت اللواء فرج 
البح�ضن��ي، للق��اء ويل العه��د حمم��د ب��ن زايد، يف 
اإ�ض��ارة وا�ضحة اإلى تدخ��ل الإمارات يف القرارات 
ال�ضيادي��ة اليمني��ة، وم��دى م��ا و�ضل��ت اإلي��ه من 

�ضيطرة على اليمن.
واأ�ض��ار التقرير اإلى اأن الإمارات ت�ضتغل دورها 
يف ت�ضكي��ل م��ا �ُضم��ي بق��وات نخب��ة ح�ضرموت يف 
مدين��ة امل��كل، لتعزي��ز نفوذه��ا، بحي��ث �ض��ارت 

اأبوظب��ي تتحك��م يف موان��ئ حمافظ��ة ح�ضرموت، 
واأن�ضاأت مراكز اعتقال ملئات من املحتجزين.

واأو�ض��ح التقري��ر اأن اللق��اء ال��ذي جم��ع ب��ن 
زاي��د واللواء فرج، مل ي�ض��م اأي م�ضوؤول اأو ممثل 
ع��ن وزارة النق��ل التابعة حلكومة الف��ار عبدربه 
من�ض��ور هادي املقيم يف ال�ضعودي��ة، اإذ اأمر حممد 
ب��ن زاي��د بفت��ح طري��ق اأم��ام اخلط��وط اجلوي��ة 
الإماراتي��ة »الحت��اد« اإل��ى مطار الري��ان مبدينة 
امل��كل.. وح��ول م��ا و�ضل��ت اإلي��ه الإم��ارات م��ن 
تدخ��ل يف القرار ال�ضيادي اليمني، قال التقرير، اإن 
الإع��لن عن افتتاح املطار جاء من اأبوظبي ولي�ص 
م��ن عدن، وجاء على ل�ضان ب��ن زايد ولي�ص رئي�ص 
الوزراء اليمني.. وقراأ موقع ميدل اإي�ضت مونيتور 
يف خطوات الإم��ارات يف حمافظة ح�ضرموت، اأنها 
تاأتي يف حماولت لله��روب من ال�سغوط الدولية، 
املناط��ق  يف  الإن�ض��ان  حلق��وق  انته��اكات  عق��ب 

الت��ي ت�ضيطر عليه��ا اأبوظبي يف حمافظ��ات اليمن، 
وخا�ضة اإن�ضاء 18 �ضجناً يف املحافظات اجلنوبية، 
وبالأخ���ص يف عدن واملكل، والت��ي �ضملت عمليات 
تعذي��ب.. ويقول التقري��ر، اإن خط��وات الإمارات 
تاأت��ي بعد ن�ض��ر تقاري��ر ع��ن انته��اكات الإمارات 
حلق��وق الإن�ضان باليمن، لتب��دو وكاأنها ت�ضتجيب 

مل��ا ن�ض��ر يف ال�ضحاف��ة.. ولف��ت التقري��ر اإل��ى اأن 
تقاري��ر اأخ��رى تفي��د ارت��كاب الإم��ارات عمليات 
تعذيب واختطاف، بح��ق مواطنني ون�ضطاء، كما 
ُتته��م الإمارات اأي�ض��اً باإ�ضعاف ه��ادي وحكومته 
يف املناط��ق اجلنوبية، الت��ي ت�ضعى للنف�ضال عن 

اليمن.

ن�ض��ر موقع “باتريوت بو�ضت” مقال��ة الأربعاء)3 يناير 2017( حتت 
عن��وان “اإج��راءات اململك��ة العربية ال�ضعودي��ة املقلق��ة يف اليمن” انتقد 
خللها الكات��ب ا�ضتمرار الوليات املتحدة بدع��م احلرب ال�ضعودية على 

اليمن بالرغم من تفاقم الأزمة الإن�ضانية هناك.
جون�ض��ون”  “ت��ود  املقال��ة  كات��ب  ا وق��ال  ذ مل��ا “
ت�ضتم��ر حكوم��ة الولي��ات املتح��دة يف دع��م 
النظ��ام امللكي ال�ضعودي بامل��وارد الع�ضكرية 
بالرغ��م م��ن اأنه بات من الوا�ض��ح كل يوم اأن 
ال�ضعودية تقت��ل املدنيني ب�ضكل ع�ضوائي يف 

اليم��ن؟” لفت��ا اإل��ى اأن ه��ذا ال�ضوؤال 
بداأ املزيد من الأمريكيني بطرحه 

م��ع تزايد الأدلة على اأن احلكومة 
ال�ضعودي��ة تخل��ق اأزم��ة اإن�ضانية يف 

�ضبه اجلزيرة العربية.
ولف��ت الكات��ب اإل��ى اأن الكث��ري م��ن 
يدرك��ون  المريكي��ني  املواطن��ني 
ف��ى  المريكي��ة  الع�ضكري��ة  العملي��ات 

العراق و�ضوري��ا وافغان�ضتان اإل اأن معظمهم ل يدرك 
ال�ضراع الكبري الذى ي�ضرتك فيه اأمريكيون فى اليمن.

واأ�ضار الكاتب اإلى اأن ال�ضعودية �ضنت احلرب على اليمن 
والبنية من��ذ قراب��ة الثلث �ضن��وات وق�ضف��ت خللها املدني��ني اليمنيني 

التحتي��ة احليوي��ة، واأوقفت �ضحن��ات امل�ضاع��دات الإن�ضانية م��ن املواد 
الغذائي��ة والإم��دادات، واأ�ضهم��ت يف اأ�ض��واأ تف�ض��ي للكول��ريا يف التاري��خ 
املعا�ض��ر.. واأو�ضح��ت املقال��ة اأن عدم وج��ود �ضلط��ة متما�ضكة يف 
اليم��ن جعلها اأر�ضا خ�ضب��ة للمنظمات الإرهابي��ة، م�ضرية اإلى 
تقاري��ر توؤك��د ت�ضاعف قوة تنظيم داع���ص الإرهابي يف العام 
املا�ض��ي. وحّذر الكاتب م��ن اأن الأزمة الإن�ضانية يف اليمن 
ل��ن ت��وؤدي اإل اإلى املزي��د م��ن الفو�ضى يف 

املنطقة.
ترام��ب  اإدارة  “جون�ض��ون”  وطال��ب 
والكوجنر�ص بدرا�ضة ال�ضيا�ضة الأمريكية يف 
اليمن ب�ضكل اأ�ضا�ضي، داعيا اإلى احلكومة 
الأمريكي��ة اإلى درا�ضة م��ا ميكن عمله 
لو�ض��ع حد ملعان��اة ال�ضع��ب اليمني 
ب��دل من ال�ضتم��رار يف تق��دمي امل�ضاعدات 

الع�ضكرية للقوات ال�ضعودية.
وّح��ذر الكاتب من اأن ف�ضل الكونغر�ص واإدارة 
ترام��ب يف حتقيق ذلك �ضيعزز النظرة ال�ضائدة يف 
العامل العرب��ي باأن الوليات املتحدة اأكر اهتماما 

القتل  ب��دل م��ن �ضن��ع ال�ض��لم، موؤك��دا اأن اأف�ض��ل خدمة بت�ضهي��ل 
مل�ضالح الدولة على املدى الطويل ميكن تاأمينها من خلل اإجبار احلكومة 

ال�ضعودية على تغيري اأ�ضاليبها الوح�ضية.

في حوار مع قناة »التلفزيون 
العربي« صحفي سعودي يكشف 

ما يفعله محمد بن سلمان 
بالعائلة املالكة

ك�ض��ف الكات��ب والإعلم��ي ال�ضعودي، جم��ال خا�ضقج��ي، اأن ويل العهد 
ال�ضع��ودي الأمري حممد بن �ضلمان، يقوم حالي��ا بتقلي�ص العائلة املالكة يف 
ال�ضعودية.. وقال خا�ضقجي، يف حوار مع قناة “التلفزيون العربي”، اأم�ص 
الإثن��ني، اإن بن �ضلمان “يعيد ترتيب البي��ت املالك ال�ضعودي”، معترا اأن 
“ل توجد اأهداف  اأنه  للملكة”.. واعتر الإعلم��ي ال�ضعودي  “ه��ذا مفيد 
�ضيا�ضي��ة وراء العتقالت يف ال�ضعودية واأكد اأي�ضا غياب معلومات وفرية 
ح��ول ما يجري داخل فندق “ريتز كارلتون”، الذي يقيم فيه حاليا الأمراء 

املعتقل��ون، مبين��ا اأن الأنب��اء املتداول��ة 
ل ميك��ن نفيه��ا اأو تاأكيده��ا و”م��ا �ضرب 
للإع��لم �ضائع��ات”.. الكات��ب ال�ضحفي 
جم��ال خا�ضقج��ي: احلك��م يف ال�ضعودية 
ُح�ض��م للأم��ري حمم��د ب��ن �ضلم��ان، وق��د 
ي�ض��در قريب��ا ق��رارات جريئ��ة بتقلي�ص 
البي��ت امللكي .. وزع��م خا�ضقجي، اأنه ل 
يوجد �ضراع على ال�ضلطة يف ال�ضعودية، 
موؤك��دا اأن “احلك��م يف ال�ضعودي��ة ح�ضم 
للأم��ري حمم��د بن �ضلم��ان”، فيم��ا ك�ضف 
اأن��ه “قد ي�ض��در قريب��ا ق��رارات جريئة 
ال�ضع��ودي”..  امللك��ي  البي��ت  بتقلي���ص 
واأع��رب الكات��ب ال�ضع��ودي ع��ن دعم��ه 
له��ذه ال�ضيا�ضي��ة، مو�ضح��ا اأن “وج��ود 

10 اآلف اأم��ري يف ال�ضعودي��ة يت�ض��رف كل واح��د منهم كمل��ك �ضغري ي�ضر 
باململك��ة اقت�ضادي��ا وي�ضيع الف�ض��اد والتبعية ب��ني اآلف املواطنني”.. كما 
دع��م خا�ضقجي حملة مكافحة الف�ضاد، التي جتري يف ال�ضعودية بقيادة ويل 
العهد، قائل، “يجب اأن نوؤازر الأمري حممد بن �ضلمان يف حربه على الف�ضاد 
ويجب اأن تقوم ال�ضحافة بدورها يف ذلك”.. ويرى خا�ضقجي راأي القائلني، 
اإن م�ضتقب��ل ال�ضعودي��ة يف خطر غ��ري �ضحيح، م�ضريا اإل��ى اأن الأو�ضاع يف 
اململك��ة “م�ضتق��رة الآن ولديه��ا الإمكاني��ات الكب��رية والدع��م ال�ضعب��ي 
لل�ضتم��رار يف الإ�ضلح��ات”، م�ضيف��ا، “نعي���ص نهاية الدول��ة الرعوية يف 

ال�ضعودية” وفق قوله .

موقع “باتريوت بوست”: كاتب 

أمريكي يدعو اإلدارة األمريكية إلى 
إنهاء معاناة الشعب اليمني بداًل من 

تصدير األسلحة إلى السعودية
ن�ض��ر موقع “باتريوت بو�ض��ت” مقالة الأربع��اء)3 يناير 2017( حتت 
عن��وان “اإج��راءات اململك��ة العربي��ة ال�ضعودي��ة املقلقة يف اليم��ن” انتقد 
خلله��ا الكات��ب ا�ضتمرار الولي��ات املتحدة بدعم احل��رب ال�ضعودية على 

اليمن بالرغم من تفاقم الأزمة الإن�ضانية هناك.
وق��ال كات��ب املقالة “تود جون�ض��ون” “ملاذا ت�ضتم��ر حكومة الوليات 
املتح��دة يف دع��م النظ��ام امللكي ال�ضع��ودي باملوارد الع�ضكري��ة بالرغم من 
اأن��ه بات من الوا�ض��ح كل يوم اأن ال�ضعودية تقت��ل املدنيني ب�ضكل ع�ضوائي 
يف اليم��ن؟” لفتا اإلى اأن هذا ال�ضوؤال ب��داأ املزيد من الأمريكيني بطرحه مع 
تزاي��د الأدل��ة عل��ى اأن احلكوم��ة ال�ضعودية تخل��ق اأزمة اإن�ضاني��ة يف �ضبه 
اجلزي��رة العربية..ولف��ت الكاتب اإلى اأن الكثري م��ن املواطنني المريكيني 
الع�ضكري��ة  العملي��ات  يدرك��ون 
المريكي��ة فى الع��راق و�ضوريا 
معظمه��م  اأن  اإل  وافغان�ضت��ان 
ل ي��درك ال�ض��راع الكب��ري ال��ذى 
ف��ى  اأمريكي��ون  في��ه  ي�ض��رتك 
اليم��ن.. واأ�ض��ار الكات��ب اإلى اأن 
ال�ضعودي��ة �ضن��ت احل��رب على 
اليمن منذ قراب��ة الثلث �ضنوات 
وق�ضفت خللها املدنيني اليمنيني 
احليوي��ة،  التحتي��ة  والبني��ة 
امل�ضاع��دات  �ضحن��ات  واأوقف��ت 
الإن�ضاني��ة م��ن امل��واد الغذائية 
والإم��دادات، واأ�ضهم��ت يف اأ�ضواأ 
تف�ض��ي للكول��ريا يف التاري��خ املعا�ض��ر.. واأو�ضحت املقال��ة اأن عدم وجود 
�ضلطة متما�ضكة يف اليمن جعلها اأر�ضا خ�ضبة للمنظمات الإرهابية، م�ضرية 
اإل��ى تقارير توؤكد ت�ضاعف ق��وة تنظيم داع�ص الإرهاب��ي يف العام املا�ضي. 
وح��ّذر الكات��ب من اأن الأزم��ة الإن�ضاني��ة يف اليمن لن ت��وؤدي اإل اإلى املزيد 
من الفو�ضى يف املنطقة... وطالب “جون�ضون” اإدارة ترامب والكوجنر�ص 
بدرا�ض��ة ال�ضيا�ضة الأمريكية يف اليمن ب�ض��كل اأ�ضا�ضي، داعيا اإلى احلكومة 
الأمريكية اإلى درا�ضة ما ميكن عمله لو�ضع حد ملعاناة ال�ضعب اليمني بدل 
م��ن ال�ضتمرار يف تقدمي امل�ضاعدات الع�ضكرية للق��وات ال�ضعودية.. وّحذر 
الكات��ب م��ن اأن ف�ض��ل الكونغر���ص واإدارة ترام��ب يف حتقيق ذل��ك �ضيعزز 
النظ��رة ال�ضائ��دة يف الع��امل العربي ب��اأن الولي��ات املتحدة اأك��ر اهتماما 
بت�ضهيل القتل بدل من �ضنع ال�ضلم، موؤكدا اأن اأف�ضل خدمة مل�ضالح الدولة 
عل��ى املدى الطويل ميكن تاأمينها من خلل اإجبار احلكومة ال�ضعودية على 

تغيري اأ�ضاليبها الوح�ضية.

متابعات صحفية

صحيفة »أود نيوز« السويسرية: 

السعودية تستعني بالكيان الصهيوني للتصدي للصواريخ اليمنية

وإس���رائ���ي���ل  أم���ري���ك���ا  ت����ق����ول:  ف���رن���س���ا  ويك«:  »نيوز  فــي 

وال����س����ع����وي����ة ت�����ق�����ود ال����ع����ال����م ن����ح����و احل���������رب م�����ع إي�������ران

ح��ض��رم��وت وت��ب��ت��ل��ع  ال��ي��م��ن  س��ي��ادة  تنتهك  اإلم������ارات  مونيتور:  إيست  ميدل 

موقع بيزنس اينسايدر  ينشر 
تفاصيل أكثر دقة عن مهام 

املركبة األمريكية “رميوس 600” 
بعد اصطيادها في الساحل الغربي

ن�ضر موقع بيزن�ص اين�ضايدر الأمريكي ال�ضهري تقريرًا اأعده مرا�ضل 
املوق��ع ال�ضحف��ي واملح��رر الأمريك��ي كري�ضتوف��ر وودي، وقد ن�ضر 
التقرير حتت عنوان : )احلوثيون ي�ضتولون على ما يبدو باأنه مركبة 
ُم�ض��رية حتت املاء تابعة للبحرية الأمريكي��ة قبالة �ضواحل اليمن(. 
اأظهر �ضريط فيديو ُن�ضر يوم الثنني اأن قوات احلوثيني ا�ضتولت على 
مركب��ة تابعة للبحرية الأمريكي��ة ُم�ضرية حتت امل��اء قبالة �ضواحل 
اليم��ن.. ويظهر الفيديو، اأربعة رجال يرت��دون معدات الغو�ص وهم 
مي�ضكون مبركبة ُم�ضرية حتت املاء، مت حتديد نوعها لحقاً على اأنها 
غوا�ضة ُم�ضرية من نوع “رميو�ص 600” عليها �ضعارات من ال�ضركة 

امل�ضنعة “هيدرويد” وال�ضركة الأم، “كونغ�ضرغ”.
كم��ا ُطبع على املركبة ا�ضم “�ضموكي”، هذا ومل يوؤكد امل�ضوؤولون 
من ال�ضطول اخلام�ص للبحرية المريكية، الذى تقع م�ضئوليته على 
البحر الحمر وم�ضيق هرمز واخلليج الفار�ضي، ما اذا كانت املركبة 
تابع��ة للوليات املتحدة كما مل يقدم��وا اأي معلومات حول العمليات 
التي كانت تنفذها املركبة يف املنطقة.. وقال م�ضوؤول يف وزارة الدفاع 
الأمريكية ل �ضبكة يو اأ�ص اأن اأي نيوز اأن مثل هذه املركبات املُ�ضرية 
حت��ت امل��اء هو نظ��ام ت�ضتخدم��ه البحرية كج��زء من عملي��ة درا�ضة 
الأر�ض��اد اجلوي��ة.. “دان جيتنج��ر”، مدير مركز درا�ض��ة املركبات 
املُ�ض��رية يف كلي��ة ب��ارد، وه��ي كلية فنون ح��رة خا�ض��ة يف الوليات 
املتح��دة تاأ�ض�ضت �ضنة 1860، مقره��ا يف مدينة نيويورك قال ل ” يو 
اأ���ص اأن اأي ني��وز” عن الغوا�ضة “رميو���ص”: “لقد �ضممت رميو�ص 
لكي تعمل يف املياه ال�ضحلة، ا�ضافة اإلى عملها يف املناطق ال�ضاحلية، 
وه��ي م�ضممة لتعم��ل بتقني��ة التحكم الذات��ي ب�ضكل كام��ل اأي�ضاً”.. 
واأ�ض��اف اأي�ضاً “قد تكون هذه املركبة املُ�ضرية حتت املاء هي الأكر 
اإن  تقدم��ا وتط��ورًا مقارن��ة مبثيلته��ا”.. وق��ال “جيتينج��ر” اأي�ضاً 
رميو���ص 600 تكل��ف ح��وايل امللي��ون دولر وذلك حتى قب��ل اإ�ضافة 
ع��دد من املي��زات ال�ضافية لها والتي تكلف مبال��غ كبرية وذلك ملهام 
حم��ددة، م�ضيفا اأن ال�ضتخدامات الأك��ر �ضيوعاً للبحرية الأمريكية 
كانت يف مهمات اإزال��ة الألغام وال�ضتخبارات واملراقبة وال�ضتطلع 

واكت�ضاب املعلومات حول الأهداف البحرية.
وت�ض��ري املعلومات التي توج��د على موقع ال�ضرك��ة امل�ضنعة اإلى 
اأن رميو���ص 600 ه��ي “الع�ض��و الأك��ر تنوع��اً من حي��ث املهام بني 
مثيلتها” من عائل��ة هدرويد من املركبات امل�ضرية حتت املاء، حيث 
اأن ه��ذه الغوا�ض��ة الت��ي يت��م التحكم بها ع��ن بعد ميك��ن اأن تعمل يف 
عم��ق ي�ضل اإلى 600 مرت وميكن اإعادة ت�ضكيل هيكل املركبة ملختلف 
احلم��ولت، وباإمكانها اأن ت�ضافر ب�ضرع��ة ت�ضل اإلى 4.5 عقد بحرية، 
وي��رتاوح طوله��ا ما ب��ني 9 اأق��دام اإلى 18 ق��دم، ح�ض��ب التجهيزات 

امل�ضافة اليها.
يذك��ر باأن م��ن بني ا�ضتخدام��ات “رميو�ص 600” غ��ري الع�ضكرية 
ه��ي ال�ضتجابة حلالت الط��وارئ، والبح��وث البحري��ة، والر�ضوم 
البياني��ة، ومراقب��ة املحيطات، وعل��م الآثار.. وق��ال “جيتينجر” اإن 
رميو���ص 600 ت�ضتطي��ع العم��ل لوق��ت ي�ض��ل حل��وايل 20 �ضاعة من 
ال�ضتخ��دام الت�ضغيلي، م�ضريًا اإل��ى اأنها طفت على ال�ضطح بعد مهمة 

ومت اعرتا�ضها قبل اأن يتمكن م�ضغلها من ا�ضتعادتها.
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يف اإطار الزيارة اأجرينا عددا من اللقاءات مع 
عدد م��ن القيادات الع�ضكري��ة وامليدانية وكانت 

على النحو التي:

• بالصمود األسطوري استطعنا ان نكسر 
كل النظريات العسكرية

حي��ث كان��ت البداية مع الل��واء نبي��ل ال�ضامعي 
وال��ذي كان رده عل��ى �ضوؤالنا ب�ض��ان الر�ضالة التي 
يود اي�ضالها ونحن على اعتاب انتهاء العام الثالث 
للعدوان؟ نقول للإخوة املجاهدين  وال�ضامدين يف 
جبه��ات القتال نح��ن اليوم بهذا الثب��ات وال�ضمود 
النظري��ات  كل  نك�ض��ر  ان  ا�ضتطعن��ا  ال�ضط��وري 
الع�ضكرية  التي تدر�ص يف اعلى كليات العامل والتي 
تق��ول اإلى اليوم من ميل��ك البحر ميلك الن�ضر ، من 
ميل��ك اجلو ميل��ك الن�ض��ر ، الي��وم اثبتن��ا بنظرية 
جديدة تقول من ميلك الرجال املخل�ضني من ميلك 
العقي��دة ال�ضادقة والق�ضي��ة العادلة ميلك الن�ضر 
انها نظري��ة جديدة �ضتدر�ص يف جمي��ع اأكادمييات 
الع��امل ، نحن بثباتن��ا ب�ضمودنا ا�ضتعن��ا ان نزيل 
تلك النظريات "الوهمية " واحلمدهلل فالن�ضر قادم 

بعون اهلل .

رغم  وفاشلة  واهنة  املنافقني  • زحوفات 
الغطاء اجلوي واإلمداد اللوجستي 

وحول ال�ضتماتة التي يقوم بها منافقو العدوان 
م��ن زحوف��ات حت��دث الل��واء ال�ضامع��ي قائل: يف 
احلقيق��ة الزحوف��ات الت��ي يق��وم به��ا املنافق��ون 
ه��ي واهن��ة وهي كالزب��د " غث��اء كغث��اء ال�ضيل " 
مل يكت��ب ول��ن يكت��ب له��ا ال�ضم��ود ام��ام �ضلب��ة 
مقاتلين��ا البوا�ض��ل ، ه��م ل ميتلك��ون اي عقي��دة 
ي�ضتن��دون اليها وه��ي  اي�ضا مفرغة م��ن اي هدف 
عدا الرتزاق، وهم يعملون مبا يقدم لهم ا�ضيادهم 
، لكن ب�ضمودن��ا وثباتنا ك�ضرنا كل تلك الزحوفات 

رغم الغطاء اجلوي والبحري والمداد اللوج�ضتي 
الل حم��دود ال انها كانت واهن��ة لن هذه هي قوة 
ال�ضتكب��ار والظل��م  والطغيان، الي��وم نحن نحمل 
ق�ضي��ة امل�ضت�ضعف��ني ، ق�ضية املظلومي��ة وبثباتنا 
و�ضمودن��ا ه��ي ق�ضية وط��ن ق�ضية حري��ة  �ضعب 

و�ضنظل بعون اهلل ما حيينا  �ضامدين. 

عالية,  قتالية  طاقة  ميتلكون  • املقاتلون 
يس������تمدونها م������ن خ������الل تنفيذه������م برنامج 

رجال الله  
فيم��ا و�س��ف العمي��د الرك��ن / عب��داهلل ح�س��ن 
مغاوي��ر  الول  الل��واء  قائ��د  احلا�ض��ري  جمي��ل 
حج��م املعنوي��ات املوجودة ل��دى املقاتلني يف خط 
املواجهة قائ��ل: املعنويات يف اجلبهة هي م�ضتمدة 
م��ن اهلل �ضبحان��ه وتعال��ى ، واملقاتل��ون ميتلك��ون 
طاق��ة قتالية عالية ،تنفي��ذ برنامج رجال اهلل  يعمل 
على رفع املعنويات لدى املقاتلني ب�ضكل م�ضتمر ملا 
يحمله من قيمة عظيمة يف ال�ضر وحالة اجلهوزية 
الدائم��ة ملواجه��ة الع��دو  وه��و م��ا ن�ضح ب��ه كافة 
جماه��دي اجلي���ص واللج��ان باحلف��اظ واملداومة 
عل��ى تطبيقه والتقليل من الف��راط يف تناول القات 

مل��ا يت�ضبب به م��ن اآثار غري �ضحي��ة واخذ احليطة 
واحلذر احلذر من الغفلة عن العدو.

القوات  أمام ضباط وجنود  • هنالك مجال 
املس������لحة بأن يس������جلوا لهم رصيدًا وطنيًا 

في التصدي للعدوان
*ووجه اللواء احلا�ضري ر�ضالة عر ال�ضحيفة  
قائال  لي�ض هنالك جمال امام �سباط وجنود القوات 
امل�ضلحة �ض��وى  ان ي�ضجلوا له��م ر�ضيدا وطنيا يف 
الت�ضدي للعدوان، ولي�ص هناك جمال اآخر  فالوطن 
الي��وم هو يف اأم�ص احلاجة لأبنائ��ه البوا�ضل الذين 
اعده��م ودربه��م و ادخره��م ملثل هذا الي��وم وعلى 
اجلميع ان يلتحق��وا باجلبهات القتالية والوحدات 
ي�ضتقبله��م  م��ن  طليع��ة  يف  و�ضنك��ون  الع�ضكري��ة 
بالأح�ض��ان ونرح��ب به��م، وعليه��م ال�ضتفادة من 
الق��رار ال�ض��ادر من قائد امل�ض��رية القراآني��ة ب�ضاأن 
العفو العام والطمئن��ان ب�ضاأن املخاوف التي عمد 
الع��دوان اإل��ى زرعها لردعه��م بها من الع��ودة اإلى 
�ضف الوطن، وعلى املرتددين  ان يح�ضموا موقفهم 
يف مغ��ادرة ظ��لل املن��ازل والتوجه اإل��ى اجلبهات 
والتخل�ص من الآثار ال�ضلبية الناجمة عن التخاذل 

يف مثل هذه املرحلة احل�ضا�ضة .

كم��ا عليه��م ان يعلم��وا ان النف��ري يف �ضبي��ل اهلل 
ي�ضفي اطمئنانا يف النف���ص و�ضعورا بالقوة وربطا 
على القل��وب فيما يتعل��ق بهواج�ص اله��ل والولد 
، وان الت��وكل عل��ى اهلل يجل��ب الرعاي��ة اللهي��ة 
للنافرين وذويهم ف��ل يجعلهم من�ضغلني باأي �ضيء 

غريه بل ويرزقهم من حيث مل يحت�ضبوا.

ل������ه  يح������ق  ال  وطن������ه  ع������ن  يداف������ع  ال  • م������ن 
العيش فيه

من جهت��ه رحب العميد الرك��ن من�ضور العذري 
قائ��د اللواء 15 مبن اأتى لزيارات اجلبهة ملا لها من 
اأهمي��ة يف رفع معنوي��ات للمقاتلني وفيم��ا ينقلونه 
من �ضموده��م ال�ضطوري اإلى العامل  وك�ضف زيف  

ابواق العدوان ومنافقيهم.
*وحول ا�ضتفهامنا عن معنويات املقاتلني فكانت 
اإجابته بالن�ضب��ة للمعنويات اأنها مرتفعة اإلى عنان 
ال�سم��اء فتواجده��م يف اخلطوط المامي��ة هو نابع 
ع��ن قناعة را�ضخ��ة لديهم ب�ض��رورة الت�ضدي لهذا 

العدوان الغا�ضم.
وق��ال يف املقابل نوجه ر�ضالتنا اإلى بقية اخواننا 
يف الق��وات امل�ضلحة الذين ليزال��ون يف بيوتهم اإلى 
النف��ري اإلى جبه��ات القتال واللتح��اق بزملئهم يف 

معرك��ة الدفاع عن الوط��ن والر�ص والعر�ص وان 
يرتك��وا حال��ة التخ��اذل التي ل��ن تاأتي ب��اي نتيجة 
فالوطن لب��د ان تكون دعائمه وركائ��زه من ابنائه 
، ول جم��ال للتقاع�ص عن ذلك ومن يتقاع�ص يف مثل 
ه��ذا الظ��رف ينطبق علي��ه املث��ل القائ��ل "وطن ل 

نحميه ل ن�ضتحق العي�ص فيه". 
*اأما بالن�ضب��ة للعدوان ومنافقي��ه فنقول لهم 
: ل متن��وا انف�ضك��م يف تركي��ع ابن��اء ه��ذا الوط��ن 
العظي��م وان اليم��ن لن يك��ون �ض��وى لليمنيني ولن 
نقب��ل بالرتحيب باملحت��ل المارات��ي او ال�ضعودي 
والمريك��ي فم��ن ميكنه الت�ضديق ان ه��وؤلء البدو 
الرح��ل ي�ضتطيع��ون ان يركع��وا �ضع��ب احل�ضارة 
العريق هذا هو امل�ضتحيل بعينه، وحتما لي�ص هناك 
اي ان�ض��ان ميتلك ادنى امل�ضاعر الدينية او ذرة من  
الن�ضاني��ة ول ت�ضتفزه تلك املجازر الوح�ضية بحق 
الن�ض��اء والطفال التي يرتكبها العدوان ال�ضعودي 

المريكي. 

* ل������ن نبخل على هذا الوط������ن العظيم مهما 
كانت حجم التضحيات

وح��ول ا�ضتف�ضارنا حول هل توج��د نوايا قادمة 
يف التح��رك لتطه��ري جن��وب الوط��ن م��ن املحت��ل 

وطردهم.. كان رد العمي��د العذري بالقول ال�ضعب 
اليمني له جتارب حافلة يف ذلك فقد متكن ال�ضعب يف 
الت�ضعينيات من احلفاظ على وحدة ترابه رغم كل 
التحديات والعوائق  وحدتنا الع�ضكرية  ا�ضتفادت 
من الدرو�ص وهي تعمل على وترية واحدة للإعداد 
وتطوير قدرته��ا الع�ضكرية وهي كما عهدها الوطن 
ل��ن تكون بخيلة على هذا الوطن العظيم مهما كانت 

حجم الت�ضحيات.
خط��وط  يف  ال�سعبي��ة  للحا�سن��ة  *وبالن�سب��ة 
�ضم��ود  يف  ا�ضا�ضي��ا  دورا  تلع��ب  فه��ي  املواجه��ة 
املقاتل��ني يف تل��ك املناط��ق وه��م كم��ا هو ح��ال كل 
ال�ضرف��اء من اأبناء الوطن جزء ا�ضا�ضي يف ال�ضمود 
والت�ضحية �ضد العدوان الغ��ازي حيث ان الغالب 
م��ن احلا�ضنة هي تق��ف يف �ضف الوط��ن و�ضيادته 
ع��دا القليل ال��ذي نتمن��ى ان يعودوا اإل��ى ر�ضدهم 
ويقارن��وا بال�ضواهد احلا�ضرة يف اجلنوب عن قبح 

املحتل وب�ضاعته.

وحاشد  كبير  إقبال  هناك   : حلج  • محافظ 
على معسكرات التجنيد

وح��ول حج��م القب��ال عل��ى عملي��ة التح�ضي��د 
والتجني��د اإلى اجلبه��ات اأكد ال�ضي��خ اأحمد جريب  
حماف��ظ حمافظة حلج باأن هن��اك اقبال حا�ضد على 
مع�ضك��رات التجنيد التي دعت الي��ه وزارة الدفاع 
ممثلة بالقيادة ال�ضيا�ضية بفتح ابواب التجنيد امام 
ال�ضرفاء والبطال من ابناء هذا الوطن يف امل�ضاركة 
يف املعرك��ة امل�ضريي��ة يف حترير الوط��ن واحلفاظ 
على �ضيادت��ه، وهناك اقبال كبري م��ن قبل ال�ضباب 
ورغب��ة ج��ادة يف اللتح��اق باملوؤ�ض�ض��ة الع�ضكرية 
لي���ص ل�ض��يء �ض��وى الدف��اع ع��ن الوط��ن وكرامته 

وا�ضتقلله.

ملعركة  املعسكرات  لرفد  • اس������تعدادات 
التحرير

*ويف نف���ص ال�ضي��اق اأك��د ال�ضيخ وحي��د اخل�ضر 
مدير ع��ام مديري��ة امل�ضيمر  ا�ضتع��داده وكل ابناء 
مديري��ة امل�ضيمر لرفد املع�ضك��رات ملعركة التحرير 
القادم��ة ومثلم��ا كان��ت ردف��ان  منطلق��ا  لتحري��ر 
اجلن��وب من امل�ضتعمر الريطاين ها هي اليوم تعيد 

الكرة وما ا�ضبه اليوم بالبارحة .
* من جهته الرائد اأحمد هميل  احد ابطال اجلي�ص 
املرابط��ني علي ال�ضه��ول واجلب��ال يف مديرية طور 
الباح��ة  اك��د ان  العي�ص ل يحلو ل��ه اليف اجلبهات 
واعظ��م اللحظ��ات تك��ون له وه��و ين��كل بالعدوان 

الذي اهلك احلرث والن�ضل  وقتل الطفال. 
*يف حني عر املقدم عميد البيتل ال�ضبيحي  ركن 
امداد اللواء 119 قائل "مل ا�ضعر بالعزة والكرامة  
ال يف هذه  احلرب  ومل ا�ضعر اننا قوة ا�ضرتاتيجية 
ال عندم��ا راأي��ت  ه��ذا التكالب ال��دويل علينا حينها 
�ضع��رت بعظم��ة امل�ض��روع والق�ضية الت��ي نحملها  
ول��ن يهداأ لنا ب��ال او يغم�ص لنا جفن ال وقد حترر 

الوطن من دن�ص الغزاة واملحتلني 
 وبهذا  نتمنى ان نكون قد وفقنا لنقل جزء ب�ضيط 
م��ن معنويات ابطال اجلي���ص واللجان ال�ضعبية  يف 

حمور حمافظة حلج . 

احل�����ق�����ي�����ق�����ة ف���������ي اس�������ت�������ط�������الع خ�����������اص م���������ن اخل���������ط���������وط األم��������ام��������ي��������ة ف���������ي ج�����ب�����ه�����ة حل���ج   

قي�����������ادات األل�����������وية والضب���������اط ف�����ي اجل�����ب�������هات يوج�������ه��������������ون 
دع�������������وة للمت�������قاعس���������ني م��������ن الق���������وات املسل��������حة مبراجعة 

حس��������اب������������ات����������هں وال������������وق�������������وف ف����������������ي ص���������ف الوط����������������ن
يف اط�ار احل�ض�د والتعبئة  العامة  وزيارة اجلبهات وبناء علي توجي�ه  الرئي�ض �ضالح ال�ضماد القائد االأعلى للقوات 
امل�ضلح�ة واالم�ن. . ق�ام حماف�ظ حمافظة حلج اأحمد جري�ب بزيارة جبهات القت�ال  حي�ث كان يف ا�ضتقباله  عدد من 
ق�ادة االألوي�ة الت�ي تتبع  املنطقة الرابعة، وخالل الزي�ارة  مت تفقد اجلبهات القتالية يف جبه�ة القبيطة -حلج يف طور 
الباح�ة – ال�رصيج�ة – كر�ض وتفقد اح�وال املقاتلني املرابطني يف هذه الثغور املقد�ض�ة يف هذه املرحلة التي تاأتي 

واعالم العدوان يروج عن اكاذيب بانت�ضارات وهمية لقوى العدوان يف بع�ض املواقع هناك االمر الذي جعلنا نتحرك 
اإل�ى هن�اك الإي�ضال ر�ضالة اإلى الغزاة واملحتلني بطبيعة الواقع التي تاأتي دائما عك�ضية عما يروج له وننقل حجم 
املعنوي�ات العالي�ة والت�ضميم اال�ضطوري ل�دى املقاتلني يف موا�ضلة معركة حترير الوطن م�ن الغزاة واملحتلني حتى 

اأخر قطرة من دمائهم الزكية.. وقد مت اأجراء عدد من اللقاءات �ضنطرق اليها فيما يلى :

احلقيقة/
جمي������������ل املق�����������رمي 

بدماء  املعسكرات  لرفد  الرسمي  التوجه  ضمن  تأتي  زيارتنا  ج��ري��ب:  أحمد  حل��ج  محافظ 
جديدة من ابناء محافظة حلج  ملواجهة العدوان وحترير البلد من الغزاة.

العميد الركن نبيل السامعي: استطعنا بقوة الله كسر كل النظريات العسكرية وما نخوضه 
سيدرس في  األكادمييات العسكرية العاملية.

العميد احلاضري:  ندعو كل من تبقي من القاعدين في منازلهم  من ضباط وجنود وصف  
العودة اليوم معسكراتهم  فألخير فينا اذا لم نهب لهذا الوطن أروحنا ودماءنا.
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محافظة البيضاء.. تدشني حملة 
التجنيد ورفد اجلبهات في البيضاء

د�ضن حمافظ البي�ضاء عل��ي حممد املن�ضوري الإثنني 
املا�ض��ي حمل��ة التجني��د التطوعي ورف��د اجلبهات حتت 
�ضع��ار " انف��روا خفاف��ا وثق��ال ".. ويف التد�ض��ني ال��ذي 
ح�ض��ره حم��ود �ضثان ووكي��ل املحافظة عب��داهلل اجلمايل 
وقائ��د الأم��ن املرك��زي �ضب��ار ط��لن وقي��ادات ال�ضلطة 
اأك��د  املحلي��ة والتنفيذي��ة وال�ضخ�ضي��ات الجتماعي��ة، 
حمافظ البي�ضاء اأهمية التلحم وال�ضطفاف يف مواجهة 
الع��دوان وخمططات��ه.. واأ�ضار اإلى اأهمي��ة التحاق اأبناء 
موؤك��دا   .. الع�ضكري��ة  بال��دورات  البي�ض��اء  مديري��ات 
�ض��رورة دف��ع �ضب��اب املحافظ��ة للتجنيد ع��ر وزارتي 
الدف��اع والداخلية وخا�ضة اأن املحافظة مل تنال ن�ضيبها 

خلل الفرتة املا�ضية يف هذا اجلانب.
بالأم��ن  تنع��م  البي�ض��اء  حمافظ��ة  اأن  اإل��ى  ولف��ت 
وال�ضتق��رار، م��ا يتطلب ت�ضافر جه��ود اجلميع يف �ضبيل 
احلفاظ على ال�ضكين��ة العامة .. مثمنا الإنت�ضارات التي 
ي�ضطره��ا اأبط��ال اجلي���ص واللج��ان ال�ضعبي��ة يف الدفاع 
ع��ن الوط��ن وكرامته وع��زة اأبن��اءه .. واأ�ض��اد املحافظ 
املن�ض��وري بالدور الن�ض��ايل لأبناء البي�ض��اء يف خمتلف 
الث��ورة  ع��ن  الدف��اع  التاريخي��ة ودوره��م يف  املراح��ل 

واجلمهورية ومواجهة العدوان ومرتزقته.
فيم��ا اأك��دت ع��دد من الكلم��ات اأهمي��ة توحي��د ال�ضف 
الوطن��ي ومواجهة خمطط��ات قوى الع��دوان التدمريية 
والعم��ل بكل جهد م��ن اأجل احلفاظ عل��ى وحدة اجلبهة 

الداخلية ورفد اجلبهات باملال والرجال.

محافظة تعز .. تدشن حملة التجنيد 
التطوعي مبديريتي صالة والتعزية بتعز

د�ض��ن وزير اخلدم��ة املدنية والتاأمينات طلل عق��لن حملة التجنيد التطوع��ي مبديريتي �ضالة 
والتعزية مبحافظة تعز.. ويف التد�ضني اأ�ضاد الوزير عقلن مب�ضتوى الإقبال والتفاعل الكبري لأبناء 
تع��ز على اللتحاق بجبهات ال�ضرف والعزة والكرامة للدفاع عن الوطن وامنه وا�ضتقراره .. واأكد 
اأن اأبناء تعز �سيظلون يف مقدمة ال�سفوف ملواجهة العدوان ومرتزقته واإ�سقاط خمططات العدوان 

التي ت�ضتهدف متزيق الوطن ونهب ثرواته وتدمري مقدراته .
ح�ضر التد�ضني من�ضور اللكومي ومدير مكتب املحافظ رامي اجلندي وعدد من القيادات املحلية 

والأمنية والتنفيذية والوجهاء وال�ضخ�ضيات الجتماعية.

محافظة احلديدة.. قبائل الدريهمي 
مبحافظة احلديدة تعلن النفير العام 

وتندد بجرائم العدوان 
نف��ذت قبائ��ل الدريهم��ي مبحافظة احلدي��دة  مبنا�ضبة م��رور ال��ف 1000يوم من 
ال�ضم��ود والتحدي ملواجه��ة العدوان الغا�ض��م وقفة قبلية م�ضلح��ة بح�ضور وجهاء 
وم�ضائ��خ وقي��ادات ال�ضلطة املحلي��ة باملديرية. واعلن��ت القبائ��ل يف وقفتها امل�ضلحة 
النف��ري الع��ام ورفد اجلبه��ات باملال والرج��ال والتحرك العملي والفعل��ي قول وفعل 
لرف��د مع�ضكرات التدريب والتاأهيل التابعة لوزارة الدفاع اليمنية التي دعت اإلى فتح 
باب الت�ضجيل الطوعي لرجال و�ضباب وقبائل اليمن .  واكدت القبائل ان على اجلميع 
اأن يتح��رك من واقع امل�ضوؤولية الديني��ة والجتماعية وال�ضيا�ضية والعمل على ح�ضد 
املقاتلني لدح��ر ومواجهة حتالف العدوان ال�ضعودي الأمريكي الذي يريد اأن يخ�ضع 
ويركع ويعمل على اهلك احلرث والن�ضل لهذا ال�ضعب العظيم الذي ل ميكن اأن يقبل 
بااأن تدا�ص وتهان عزته وكرامته داعيني قبائل اليمن اإلى هبة �ضعبية والوقوف �ضفا 

واحدا �ضد الغزاة املحتلني.

محافظة عمران ..  تدشني حملة التجنيد 
التطوعي في محافظة عمران

�ضم��ن حملة )انف��روا خفافاً وثق��اًل ( د�ضن الي��وم حمافظ حمافظ��ة الأخ الدكتور 
في�ض��ل جمع��ان حملة التجني��د التطوع��ي واحل�ض��د والتعبئة ورفد اجلبه��ات.. ويف 
التد�ض��ني ال��ذي ح�ضره ع��دد من قي��ادات الجه��زة الع�ضكري��ة والأمنية وع��دداآ من 
الوجاه��ات وال�ضخ�ضي��ات الجتماعي��ة ،حث الم��ني العام للمحافظ��ة على �ضرورة 

امل�ضارعة لللتحاق بركب التجنيد الطوعي للدفاع عن الوطن ار�ضاً واإن�ضانا .
واأ�ض��ار اإلى اأهمية التفاعل القوي مع احلملة ليك��ن مب�ضتوى املوؤامرة على البلد، 

موؤكدًا اأن ذلك يعد واجباً على كل ميني قادر على حمل ال�ضلح .
ولف��ت املحاف��ظ جعم��ان  اإل��ى اأن��ه يح��ق لل�ضع��ب اليمن��ي اأن يفخ��ر ب��كل اأبطاله 
املجاهدين من رجال اجلي�ص واللجان ال�ضعبية وعلى راأ�ضهم القوات اجلوية والدفاع 
اجلوي جلهودهم اجلبارة يف مواجهة �سلف قوى العدوان وهمجيتها واخرها ا�سقاط 

طائرتني من نوع تورنيدو والخرى  f15 يف الجواء اليمنية.
ح�ض��ر التد�ضني اأمني املحافظة �ضالح املخلو�ص وكيل حمافظة عمران اأمني فرا�ص 
ورئي���ص جهاز المن ال�ضيا�ضي العميد حمم��د ال�ضتوي وعدد من قيادات مكون ان�ضار 

اهلل مبديريات املحافظة.

محافظة رمية.. تدشني املرحلة األولى 
لعملية التجنيد الرسمي مبحافظة رمية

د�ض��ن يف حمافظة رمية بداية الإ�ضبوع املا�ضي عملية التجنيد الر�ضمي عر وزارة 
الدف��اع لللتح��اق مبع�ضك��رات التدريب، موؤكدي��ن يف وقفة احتجاجي��ة موا�ضلة رفد 
اجلبه��ات بامل��ال والرج��ال.. اللقاء ح�ضره وكي��ل املحافظة العميد �ضال��ح العيا�ضي 
وع��دد م��ن الوجهاء وال�ضخ�ضي��ات الجتماعي��ة.. واأكد اجلميع يف وقف��ة احتجاجية 
م�ضلح��ة دعمهم ووقوفهم اإلى جانب رج��ال الأمن، مباركني للجميع انت�ضارات اأبطال 
اجلي�ص واللجان ال�ضعبية يف جبهات القتال، موؤكدين رفدهم للجبهات باملال والرجال 
والدف��ع باملقاتل��ني لللتح��اق مبع�ضك��رات التجني��د الر�ضم��ي ع��ر وزارة الدف��اع.. 
امل�ضارك��ون دعوا الأحرار م��ن اأبناء الوطن بالدفع باأبنائه��م واللتحاق بركب اأبطال 

اجلي�ص واللجان ال�ضعبية يف معركة الن�ضر والتحرير.

محافظة احملويت.. تدشني حملة النفير العام 
ملواجهة العدوان مبديرية الرجم باحملويت

د�ضن��ت مبديري��ة الرجم حمافظة املحوي��ت الثلثاء املا�ضي حمل��ة النفري العام يف 
مواجه��ة الع��دوان .. واأكد م�ضائخ ووجهاء واأبناء مديري��ة الرجم اأهمية رفد جبهات 

ال�ضرف والبطولة بالرجال والعتاد ملواجهة العدوان وخمططاته .
تخلل التد�ضني بح�ضور مدي��ر عام املديرية حممد الب�ضل وقيادة ال�ضلطة املحلية، 
عرو�ص م�ضلحة ملنت�ضبي الأم��ن واللجان ال�ضعبية باملديرية وق�ضائد �ضعرية.. واأكد 
بي��ان �ض��ادر ع��ن امل�ضاركني يف احلمل��ة ا�ضتم��رار اأبناء مديري��ة الرج��م يف التح�ضيد 
والتعبئ��ة ملواجهة الع��دوان والدفاع عن الوط��ن واأمنه وا�ضتق��راره.. و�ضدد البيان 
عل��ى تعزي��ز التلحم وال�ضطف��اف ووحدة اجلبه��ة الداخلية .. م�ضي��دا مبا ي�ضطره 

اأبطال اجلي�ص واللجان ال�ضعبية من انت�ضارات يف خمتلف اجلبهات.

د�ضن حمافظ حجة هلل عبده ال�ضويف 
الأربع��اء مبديري��ة كح��لن ال�ضرف حملة 
التجني��د الطوع��ي حت��ت �ضع��ار " انفروا 

خفافا وثقال ".
وكي��ل  ح�ض��ره  ال��ذي  التد�ض��ني  ويف 
املحافظ��ة حمم��د حفي��ظ والدكت��ور ط��ه 
املحلي��ة  ال�ضلط��ة  وم�ضئ��ويل  احلم��زي 
والعلم��اء  التنفيذي��ة  املكات��ب  وم��دراء 
الجتماعي��ة،  وال�ضخ�ضي��ات  وامل�ضائ��خ 
اأ�ض��اد املحافظ ال�ضويف بت�ضحي��ات اأبناء 
املديري��ة يف مواجهة الع��دوان ال�ضعودي 
الت��ي  ملوؤامرات��ه  والت�ض��دي  الأمريك��ي 

ت�ضتهدف النيل من اليمن اأر�ضا واإن�ضانا.
واأ�ض��ار اإل��ى اأن اأبن��اء املديري��ة كان��وا 
ال�ضباق��ني يف رفد اجلبهات باملال والرجال 
يت�ض��دون  وه��م  ال�ضه��داء  اأوائ��ل  وم��ن 
متع��ددة  الع��دوان  ق��وات  لزحوف��ات 
اجلن�ضي��ات يف جبه��ات الع��زة وال�ض��رف 
�ضيخلده��ا  وبط��ولت  ملح��م  و�ضط��روا 

التاريخ يف ان�ضع �ضفحاته.
واعت��ر حمافظ حج��ة الرتتيبات التي 
يق��وم به��ا اأبن��اء املديري��ة لت�ضي��ري قافلة 
غذائي��ة كب��رية لأبطال اجلي���ص واللجان 
ال�ضعبي��ة وك��ذا التجهي��زات القائمة لرفد 

جبه��ات الع��زة وال�ض��رف بالرج��ال دليل 
وا�ضح��ا عل��ى وطنيته��م وا�ضت�ضعاره��م 

مل�ضئوليتهم.
فيما اأكد مدير مكتب التخطيط والتعاون 
ال��دويل باملحافظ��ة عبدالرحم��ن امللح��اين 
يف كلم��ة باإ�ض��م اأبن��اء املديري��ة ا�ضتعداد 
اأبناء مديرية كح��لن ال�ضرف التوجه اإلى 
جبه��ات الع��زة وال�ض��رف والوق��وف اإلى 
جانب اأبط��ال اجلي�ص واللج��ان ال�ضعبية 
ملواجه��ة الع��دوان وال��ذود ع��ن حيا���ص 

الوطن وترابه الطاهر.
الوجه��اء  ع��ن  كلمت��ان  القي��ت  كم��ا 

ا�ضتعر���ص  الجتماعي��ة  وال�ضخ�ضي��ات 
مراح��ل ال�ضمود والت�ض��دي التي خا�ضها 
اأبن��اء مديرية كحلن ال�ض��رف يف مواجهة 
الع��دوان.. موؤك��دة اأن املئ��ات م��ن اأبناء 
املديري��ة �ضيتوجهون اإل��ى جبهات العزة 
وال�ض��رف كما �ضيت��م ت�ضي��ري القوافل تلو 
حت��ى  اجلبه��ات  يف  للمربط��ني  القواف��ل 

حتقيق الن�ضر.
ح�ض��ر التد�ض��ني مدي��ر مكت��ب ال�ضحة 
العامة وال�ضكان باملحافظة الدكتور امين 
مذك��ور ومدي��ر ع��ام الوح��دة التنفيذي��ة 

للنازحني خالد العبايل.

محافظة حجة.. محافظ حجة يدشن حملة التجنيد الطوعي مبديرية كحالن الشرف

محافظة ذمار.. تدشني حملة التجنيد مبديريات ميفعة عنس عتمه واحلداء وجهران وجبل الشرق بذمار

محافظة إب.. مناقشة خطة تدشني حملة التعبئة في القفر  واملخادر وحبيش والشعر بإب وتدشني احلملة في ريف إب
ناق���ص اجتماع مبحافظ��ة اإب اخلمي���ص برئا�ضة وكيل 
املحافظ��ة راكان النقي��ب، �ض��م قيادات ال�ضلط��ة املحلية 
مبديريات القفر واملخادر وحبي�ص وال�ضعر، خطة تد�ضني 

حملة التعبئة العامة والتح�ضيد يف مواجهة العدوان .
الدف��اع  وزارة  من��دوب  بح�ض��ور  الجتم��اع  واأق��ر 
الإج��راءات الكفيلة باإجناح احلملة مبا يكفل رفد جبهات 

ال�ضرف والبطولة بالرجال والعتاد.
ودع��وا اإل��ى ح�ض��د الطاق��ات وتكثي��ف اجله��ود خلل 

املرحل��ة الراهن��ة لإجن��اح احلمل��ة والت��ي تع��د ثم��رة 
ن�ض��ال ال�ضعب اليمني يف مواجهة ق��وى ال�ضتكبار و�ضد 

خمططاتها.
عل��ى ذات ال�ضعيد د�ضنت مبديري��ة ريف اإب اخلمي�ص 

حملة التعبئة العامة والتح�ضيد يف مواجهة العدوان .
واأك��د امل�ضارك��ون يف الوقف��ة القبلية الت��ي اأقيمت على 
هام���ص تد�ضني احلملة، ا�ضتمراره��م يف ال�ضمود ملواجهة 
الع��دوان ورف��د اجلبهات بامل��ال والرج��ال حتى حتقيق 

الن�ض��ر امل��وؤزر.. واأ�ضار بيان �ض��ادر عن الوقف��ة اإلى اأن 
اأبن��اء مديرية ريف اإب كغريهم من اأبن��اء اليمن ما�ضون 
يف طري��ق التحرر م��ن الو�ضاي��ة والتبعية ول��ن يفرطوا 
اأرواحه��م  قدم��وا  الذي��ن  ال�ضه��داء  ودم��اء  بت�ضحي��ات 

رخي�ضة من اأجل الوطن خلل األف يوم من العدوان .
ودع��ا امل�ضارك��ني كاف��ة اأبن��اء الوط��ن اإل��ى مزي��د من 
ال�ضم��ود والتلح��م ووح��دة ال�ضف واحلف��اظ على اأمن 

وا�ضتقرار الوطن وتفعيل موؤ�ض�ضات الدولة.

ح�ض��ني  حمم��د  ذم��ار  حماف��ظ  د�ض��ن 
التجني��د  حمل��ة  اخلمي���ص  املقد�ض��ي 
الطوعي��ة بالق��وات امل�ضلح��ة يف مديري��ة 
ميفعة عن�ص حتت �ضع��ار "انفروا خفافا 

وثقال".
وخ��لل التد�ض��ني اأكد املحاف��ظ اأهمية 
مب��ادرة اأبناء املديري��ة واأبناء املحافظة 
�ضف��وف  يف  لللتح��اق  عام��ة  ب�ض��ورة 

القوات امل�ضلحة من خلل حملة التجنيد 
الطوعية التي دعت اإليها وزارة الدفاع.

الت��ي  النت�ض��ارات  اأن  اإل��ى  واأ�ض��ار 
تتحق��ق يوميا يف خمتل��ف مواقع ال�ضرف 
والتلح��م  التعزي��ز  تتطل��ب  والبطول��ة 

وخا�ضة يف ظل ت�ضعيد قوى العدوان.. 
ح�ض��ر التد�ض��ني مدير مديري��ة ميفعة 
عن�ص علي ح�ضني الكب�ضي وال�ضيخ قناف 

ر�ضاد امل�ضري.
كما د�ضن��ت مبديريات عتم��ه وجهران 
واحل��داء وجب��ل ال�ضرق حمافظ��ة ذمار 
يف  الطوعي��ة  التجني��د  حمل��ة  اخلمي���ص 
الق��وات امل�ضلح��ة حت��ت �ضع��ار "انفروا 

خفافا وثقال".
ونظمت مبنطقة كومان مبديرية عن�ص 
وقف��ة احتجاجي��ة واأخ��رى مبدينة ذمار 

يف اإط��ار خط��ة احل�ضد والتعبئ��ة العامة 
امل�ضاندة حلملة التجنيد الطوعي.

احل�ض��د  جلن��ة  رئي���ص  واأو�ض��ح 
عبا���ص  باملحافظ��ة  العام��ة  والتعبئ��ة 
العمدي اأن حمل��ة التجنيد الطوعية عر 
وزارة الدف��اع تهدف لتعزي��ز التلحم يف 
مواجه��ة العدوان ورف��د جبهات ال�ضرف 

بالرجال ملواجهة العدوان

د�ض��ن اأم��ني العا�ضم��ة حمود 
املا�ض��ي  الإثن��ني  عب��اد  حمم��د 
والث��ورة  �ضع��وب  مبديري��ات 
وبني احل��ارث باأمانة العا�ضمة 
حمل��ة التجني��د التطوعي حتت 

�ضعار" انفروا خفافا وثقال" .
ال��ذي  التد�ض��ني  حف��ل  ويف 
ح�ض��ره وكلء اأمان��ة العا�ضمة 
علي القف��ري وابراهيم املاخذي 

ها�ض��م  امل�ضاع��دون  وال��وكلء 
عقب��ة  وحمرو���ص  الوزي��ر 
وناج��ي القو�ضي وم��دراء عموم 
املديري��ات .. اأك��د عب��اد اأهمي��ة 
ا�ضتم��رار ه��ذا الزخ��م والتفاعل 
مديري��ات  خمتل��ف  يف  الر�ضم��ي 
امانة العا�ضمة من اجل احل�ضد 
للتجني��د الطوعي الر�ضمي ورفد 

اجلبهات بالرجال والعتاد.

وثم��ن اأمني العا�ضم��ة جهود 
وتفاعل جميع م��دراء املديريات 
املجال���ص  واع�ض��اء  وامن��اء 
املحلي��ه والعق��ال وامل�ضائ��خ يف 
اإجن��اح ه��ذه احلمل��ة الوطني��ة 
الوط��ن  ع��ن  الدف��اع  �ضبي��ل  يف 
والت�ضدي للعدوان الغا�ضم بكل 

المكانيات والو�ضائل. 
امان��ة  وكي��ل  اأ�ض��اد  كم��ا 

اخلدم��ات  لقط��اع  العا�ضم��ة 
اأبن��اء  بتفاع��ل  ال�ضق��اف  عل��ي 
و�ضباب املديريات و دور مدراء 
واأع�ض��اء  واأمن��اء  املديري��ات 
والعق��ال  املحلي��ة  املجال���ص 
يف  الإجتماعي��ة  وال�ضخ�ضي��ات 
احل�ض��د للتجني��د الطوع��ي عر 

وزارة الدفاع.
ب��دوره ثمن خال��د املداين دعم 

اأمانة العا�ضم��ة حلملة التجنيد 
الأمان��ة  مبديري��ات  الطوع��ي 
م��ن  ا�ضت�ضع��ارا  ياأت��ي  وال��ذي 
اجلمي��ع مب�ضئولي��ة الدف��اع عن 

الوطن و�ضيادته.
واأك��د امل��داين عل��ى التح��رك 
اجلاد للجميع ازاء هذا العدوان 
الغا�ض��م وان ه��ذا التح��رك ه��و 

الذي �ضي�ضنع الن�ضر قريبا .

أمانة العاصمة .. تدشن حملة التجنيد الطوعي في مديريات شعوب والثوره وبني احلارث في أمانة العاصمة

�ضنع��اء  مبحافظ��ة  د�ضن��ت 
الأح��د املا�ض��ي حمل��ة التجنيد 
خفاف��ا  انف��روا  �ضع��ار”  حت��ت 
املحاف��ظ  بح�ض��ور  وثق��ال” 
املنطق��ة  وقائ��د  قطين��ة  حن��ني 
الل��واء  ال�ضاد�ض��ة  الع�ضكري��ة 
الرك��ن حمم��د يحي��ي احلاوري 
ووكلء املحافظة وال�ضخ�ضيات 

الجتماعية وامل�ضائخ.
اأ�ض��ار املحافظ  ويف التد�ض��ني 
قطين��ة اإل��ى �ض��رورة ا�ضتمرار 
رفد اجلبهات باملزيد من الرجال 

والعتاد مب��ا يكفل تعزيز �ضمود 
املرابط��ني و�ض��ول اإل��ى الن�ضر 

املوؤزر.
واأك��د اأهمية اإي��لء الدفاع عن 
الوط��ن ومواجهة الع��دوان كل 
جه��د باعتب��ار اأن اخلط��ر الذي 
يتعر���ص ل��ه اليم��ن، ي�ضتدع��ي 
م��ن جميع اأبن��اءه الوقوف �ضفا 
املوؤام��رة  ه��ذه  اأم��ام  واح��دا 
الدولية .. لفتا اإلى اأهمية الدور 
بالعق��الء واحلكم��اء يف  املن��اط 
ال�ض��ف  وح��دة  عل��ى  احلف��اظ 

واإعان��ة  للمخرب��ني  والت�ض��دي 
الدولة للقيام بواجبها وردع كل 

فا�ضد ومتهاون.
ودعا كافة اأبناء املحافظة اإلى 
حتم��ل امل�ضوؤولي��ة يف الت�ض��ّدي 
اجلبه��ات  ورف��د  واملواجه��ة 
بالرجال واملال وال�ضلح وقوافل 
الدع��م الغذائي��ة واحلفاظ على 
التلح��م ب��ني خمتل��ف املكونات 
ال�ضيا�ضية وعدم الجنرار وراء 
الأكاذيب التي يروج لها الأعداء 

ومرتزقتهم .

محافظة صنعاء  تدشني حملة جتنيد مبحافظة صنعاء

 د�ض��ن حماف��ظ �ضع��دة حمم��د جابر عو���ص، يوم 
الأربع��اء، حمل��ة التجني��د التطوعي ورف��د اجلبهات 

حتت �ضعار " انفروا خفافا وثقال ".
ويف التد�ض��ني ال��ذي ح�ض��ره ع��دد م��ن القي��ادات 
الأمني��ة والع�ضكري��ة، دع��ا املحاف��ظ عو���ص اأبن��اء 
املحافظ��ة اإل��ى النفري العام ورفد اجلبه��ات بالرجال 

والإلتح��اق مبع�ضك��رات التدري��ب التابع��ة ل��وزارة 
الدف��اع للم�ضاركة يف معرك��ة ال�ضرف والبطولة دفاعا 

عن الوطن وعزته وكرامته.
الكامل��ة  املحافظ��ة جهوزيته��م  اأبن��اء  اأك��د  فيم��ا 
وا�ضتعداده��م الدفع بالرجال اإلى مع�ضكرات التجنيد 
وموا�ضلة ال�ضمود حتى حترير كل �ضر من الوطن.

م����ح����اف����ظ����ة ص��������ع��������دة.. ت������دش������ني ح����م����ل����ة ال���ت���ج���ن���ي���د 
ورف����������������������د  اجل���������ب���������ه���������ات ف�����������ي م�������ح�������اف�������ظ�������ة ص������ع������دة
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م��ن يتاأم��ل القراآن الك��رمي يجد انه مل ي��وزع العامل الإ�ضلم��ي، اأو للأر�ص اإلى 
قطاعات، وكل قطاع م�ضوؤوليتها تخت�ص بجهة معينة، اأو مبن يف داخلها.. خطاب 

القراآن خطاب واحد: يا اأيها الذين اآمنوا، يا اأيها النا�ص، هكذا يخاطب. 
ث��م اإذا كن��ا يف واقعنا نعي�ص حالة من اللمب��الة مبا يحدث، واإذا ما كان هناك 
تفاعل اأمام ما يحدث، فلي�ص اأكر من جمرد تاأمل ل يتحول اإلى موقف! هل اأن هذه 
احلال��ة ميكن اأن يكون لها اأ�ضل يف ديننا؟! اأي اأنه بتوجيهاته، برتبيته ربانا على 
هذا النحو، ترك فينا هذا الأثر، فها نحن نعي�ص حالة اللمبالة، حالة الل اإهتمام 

مبا يحدث.
اأعتق��د - اأي�ضاً - اأن توجيهات القراآن الكرمي، توجيهات الر�ضول )�ضلوات اهلل 
عليه وعلى اآله(، �ضرية اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�ضلم( كلها تخلق روحاً اأ�ضمى، 

واأرقى، واأعل من هذه الروحية التي نحملها.
اإذًا فم��ن اأي��ن اأتينا؟ م��ن اأين اأتينا؟ عندم��ا نرى اأنف�ضنا، ونح��ن ن�ضمي اأنف�ضنا 
ط��لب علم، ون�ضم��ي اأنف�ضنا علم��اء، ون�ضمي اأنف�ضن��ا متعلمني، ون�ضم��ي اأنف�ضنا 
مر�ضدي��ن، فِم��ن اأي��ن اأتينا حتى اأ�ضب��ح واقعنا على ه��ذا النح��و؟! اهلل �ضبحانه 
وتعال��ى يف القراآن الك��رمي، باعتباره كتاب حياة، كتاب تربي��ة، كتاب عمل، �ضهد 

على اأن هذا الكتاب ي�ضتطيع اأن يخلق روحاً عالية من خلل ما ن�ضاهده من نظرة 
اأولئ��ك العظماء، مثل الأنبي��اء )�ضلوات اهلل عليهم(، كالنب��ي )�ضلوات اهلل عليه 
وعل��ى اآله( وكالإمام علي )عليه ال�ض��لم(، وكاحل�ضن، وكاحل�ضني، واأمثالهم من 

العظماء.
وه��و ه��ذا القراآن ال��ذي بني اأيدين��ا، هو هذا الق��راآن الذي بني اأيدين��ا.. هل اأن 
الر�ض��ول )�ضل��وات اهلل عليه وعلى اآل��ه( كان لديه كتاب اآخ��ر؟ اأو اأن الإمام علياً 
)عليه ال�ضلم( كان لديه كتاب اآخر؟ اأنه كان لدى ذلك اجليل من الأ�ضخا�ص الذين 
انطلق��وا فغ��ريوا جمرى احلي��اة، وجمرى التاري��خ، واأ�ضبحنا نعي���ص نعمة ما 
بذل��وه، واآثار ما بذلوه من جهود عظيم��ة يف �ضبيل هذا الدين، هم عظماء، وكانوا 
يرون اأنف�ضهم يف نف�ص الوقت اأن كل ما هم عليه اإمنا هو من خلل الإهتداء بالقراآن 
الك��رمي، واأن تل��ك الروح العالي��ة التي يحملونه��ا اإمنا هي جت�ضيد ل��روح القراآن 

الكرمي.
القراآن الكرمي بني اأيدينا، ملاذا غابت تلك الروحية ب�ضكل ملمو�ص؟ غياب ب�ضكل 
ملمو���ص؟ كل هذه ت�ضاوؤلت تفر�ص نف�ضها علينا، باعتبارنا - كما كررت - طلب 
عل��م، وباعتبارنا نحمل األقاب: اأ�ضتاذ، وعامل، ونحوها من الألقاب.. كلها تفر�ص 

نف�ضه��ا علينا، هل هناك م�ضوؤولية علينا، اأم اأن��ه ل م�ضوؤولية علينا اأبدًا؟ هل نحن 
مع��ذورون اإذا م��ا قدمنا عل��ى اهلل �ضبحان��ه وتعالى ومل يكن لن��ا اأي عمل يف هذه 
احلي��اة؟ يف جم��ال ن�ض��ر ه��ذا الدين، يف جم��ال الدفاع عن��ه، يف جم��ال تنفيذ تلك 

التوجيهات التي نقراأها يف القراآن الكرمي، هل هناك مرر؟.
واإذا كن��ا نتف��ق مع اأنف�ضنا - بن��اء على قواعد معينة من هن��ا، اأو هناك - فهل 
فع��ًل ميكن اأن يكون ذلك مررًا لنا اأمام اهلل �ضبحانه وتعالى؟ ونحن نقطع باأن ما 
جن��ده مررًا لنا هو اأي�ضاً مررًا للأجيال م��ن قبلنا ومن بعدنا، اأي اأن ما تعتره 
اأنت مررًا لك انطلقاً على قواعد معينة، اإذًا اأنت حتكم باأنه يعد مررًا لل�ضابقني 
وللحق��ني، لكن ملاذا ال�ضابقون كانوا يختلفون عنا؟ ثم اإذا افرت�ضنا اأن اللحقني 
�ضيكون��ون على هذه الطريق��ة، اأجيال تاأتي على هذا النح��و، فمتى �ضيفرت�ص اأن 
يك��ون هن��اك اإ�ضلح؟ مت��ى يفرت�ص اأن يك��ون هناك عمل لإعلء كلم��ة اهلل؟! متى 
يفرت���ص اأن يكون هناك عم��ل يف الدفاع عن الإ�ضلم وامل�ضلمني، يف مواجهة اأعداء 
اهلل؟ متى ميكن اأن يكون هناك عمل يف مواجهة هذه الأحداث التي اأمامنا؟! �ضواء 
يف واقعن��ا نح��ن، اأو امتدت، وبالطبع الف�ض��اد ل ينتهي، الف�ض��اد يبقى، والباطل 

يبقى اإذا مل ياأت من يوقفه.

 يف واقعن��ا العمل��ي ويف واق��ع حياتن��ا وتعاطين��ا م��ع كل 
امل�ضتج��دات م��ن حولنا، الإن�ض��ان يتح��رك يف واقعه العملي 
عل��ى اأ�ضا�ص ث��لث اعتب��ارات مهم��ة وموؤث��رة يف كل اأعماله 
وت�ضرفاته و�ضلوكيات��ه. اأولها الدافع، الإن�ضان دائما حينما 
يعم��ل عم��ل اأو يق��ول ق��ول اأو يتح��رك حت��ركا اأو يت�ضرف 
ت�ضرف��ا �ضبق ذلك دافع يف نف�ض��ه، هذا الدافع قد يكون دافعا 
غريزي��ا بالغريزة قد يكون دافعا اإن�ضاني��ا ب�ضمريه الإن�ضاين 
وفطرت��ه الإن�ضاني��ة قد يكون دافعا كذل��ك اإميانيا منطلقا من 
حالة اإميانية بغ�ص النظرعن �ضحة هذا الت�ضرف من عدمها 
لك��ن كدافع هذه قد تك��ون اأبرز الدواف��ع، الدوافع الغريزية 
الدوافع الإميانية الدوافع الإن�ضانية. العامل الثاين هو عامل 

اأي�ض��ا مهم وكب��ري واأ�ضا�ض��ي وبالن�ضبة للإن�ض��ان ولزم،هو 
الق��درة اإذا امتلك الإن�ض��ان القدرة مع الداف��ع، القدرة على 
ت�ض��رف معني اأو على فع��ل وعمل معني فيفعل واإل قد يكون 
ل��دى للإن�ض��ان داف��ع لأعم��ال كث��رية اأو ت�ضرف��ات ولكنه ل 
ميتل��ك القدرة املبا�ض��رة اأو القدرة اللزم��ة التي هي عبارة 
ع��ن اإمكانات معين��ة اأو ما �ضاكل ذلك والق��درة هي اأمر لزم 

للفعل وللت�ضرف.
العام��ل الثالث الذي يح�ضبه الإن�ض��ان ويوؤثر يف ت�ضرفاته 
واأعمال��ه و�ضلوكيات��ه النتائ��ج ،الإن�ض��ان يح�ض��ب ح�ض��اب 
النتائ��ج املرتتب��ة على فع��ل معني اأو ت�ضرف مع��ني اأو كلم 
مع��ني وه��ذه النتائ��ج يف ح�ضاب��ات الإن�ض��ان قد يلح��ظ فيها 

اجلان��ب الإيجاب��ي فيما يتحقق ل��ه من وراء ه��ذا الت�ضرف 
اأو ه��ذا امل�ضع��ى اأو ه��ذا ال��كلم وفيم��ا ير�ض��ي اأو يلبي من 
خلل��ه رغبة نف�ضية اأو نتائج تتحقق له ومطالب ورغبات اأو 
يح�ض��ب ح�ضاب اجلانب ال�ضلب��ي يف الت�ضرف اأو يف الفعل اأو 
يف ال��كلم اإلى اآخره … هذه النتيجة ال�ضلبية وال�ضيئة التي 
هي انعكا�ص لعمله اأو لكلم قد يح�ضب ح�ضابها يف األ يفعل اأو 
يف اأن يفعل اأو اأن يفعل ويلحظ اعتبارات معينة واحتياطات 
معين��ة ولكن الإن�ضان يح�ضب ح�ض��اب النتائج قد تكون هذه 
النتائ��ج ال�ضلبي��ة الت��ي ح�ض��ب ح�ضابها منها م��ا مي�ص به يف 
واقعه العتباري واملعنوي مبا مي�ص ب�ضخ�ضيته باحرتامه 
بكرامته بعر�ضه ب�ضرفه باأهميته بقيمته املعنوية اأو ما مي�ص 

ب��ه يف حيات��ه اأو يف �ضاأنه امل��ادي يف نف�ض��ه اأو يف ممتلكاته اأو 
غري ذلك. فالإن�ضان به��ذه الثلثة العتبارات، الدافع وكذلك 
الق��درة وكذلك النتائج يتحرك، ولهذه العوامل الثلثة تاأثري 
موؤك��د عل��ى ت�ضرفات��ه وعل��ى اأعمال��ه. ونح��ن يف واقع هذه 
احلياة نتفاوت يف مدى تعاملن��ا امل�ضوؤول وت�ضرفنا الواعي 
وان�ضباطن��ا، يك��ون الإن�ض��ان يف واقعه العمل��ي يف كلمه يف 
ت�ضرفات��ه يف اأعمال��ه واعي��ا وم�ض��وؤول ويتعام��ل بح�ض��اب 
�ضحي��ح للأم��ور وباعتب��ارات، نتف��اوت، يعن��ي الداف��ع يف 
م�ضت��واه ويف طبيعته ل��ه علقة بهذا الق��درة لها علقة حتى 
القدرة عل��ى الن�سب��اط والتعاطي مب�سوؤولي��ة وح�ساباتنا 

للنتائج تختلف من �ضخ�ص اإلى اآخر 

ثقافي

نحن يف هذه الف��رتة الأخرية - كما نعرف جميعاً - نعي�ص 
و�ضعي��ة خط��رية جدًا، و�ضعي��ة جتلت فيها خط��ورة بالغة، 
وتك�ضف��ت فيه��ا خماط��ر ج�ضيم��ة، خط��ورة عل��ى الإ�ض��لم 
وامل�ضلم��ني، على ما تبقى من الإ�ضلم، وما تبقى من امل�ضلمني 

يف الواقع.
وكلنا ن�ضمع، وكلن��ا نرى ما يدور يف هذا العامل، وعلينا اأن 
ن�ضاأل اأنف�ضن��ا - باعتبارنا طلب علم - هل طالب العلم يعني 
م��اذا؟ هل الذي يحمل علماً؟ يعني علم ماذا؟ كلنا نقول: نحن 
ط��لب علم دي��ن، وعامل دي��ن، ومعلم عل��وم �ضرعي��ة دينية، 

الدين الذي نت�ضرف باأن ن�ضمي اأنف�ضنا طلب علمه هو دين اهلل 
�ضبحان��ه وتعالى؟. نحن اإذًا - باعتب��ار اأن دين اهلل تعالى هو 
الإ�ض��لم - نحن اإذًا م�ضلمون، فمتى ما �ضمعنا اأن هناك هجمة 
�ضر�ضة، وخطورة بالغة على الإ�ضلم فمن الطبيعي اأن نعرف 
اأن��ه هذا الدين، ه��ذا الدين الذي نحن نت�ض��رف بطلب علومه، 
ونحم��ل علومه، هذا الدين ال��ذي ندين به، ونعتقد اأنه يتوقف 

على الإلتزام به، والهتداء به جناتنا يف الدنيا ويف الآخرة.
ونحن اإذًا م�ضلمون، فعندما ن�ضمع اأن هناك خطورة بالغة، 
هناك هجمة �ضر�ضة �ضد امل�ضلمني، فاإن امل�ضلمني هم اأنا واأنت، 

واأمثالنا يف خمتلف بقاع البلد الإ�ضلمية. 
اأن اأك��ون طال��ب عل��م، اأن اأك��ون م�ضلم��اً، ثم اأ�ضم��ع واأرى 
الأح��داث الكث��رية تدور من ح��ويل �ضد الإ�ض��لم وامل�ضلمني، 
ث��م ل األتف��ت التفاتة جادة، ول اأهت��م، ول اأفكر، ول اأ�ضت�ضعر 
اخلط��ورة، ول اأبحث عن حل، ذلك يعني اأن الأ�ضياء بالن�ضبة 
لن��ا جم��رد عناوين فقط، �ض��واء ما ن�ضمي��ه اإ�ضلم��اً ندين به، 
وم��ا ن�ضمي اأنف�ضنا به كم�ضلم��ني، ت�ضبح جمرد عناوين فقط؛ 
لأن��ه لي���ص باإمكان اأح��د منا اأن يت�ض��ور - واإن كان��ت تلك قد 
تكون حالة نف�ضي��ة لدينا جميعاً - اأنه عندما ن�ضمع حرباً �ضد 

الإ�ض��لم وامل�ضلم��ني اأن الإ�ضلم �ضيء هن��اك، وامل�ضلمون هم 
فئات من النا�ص هناك. . الإ�ضلم هو هذا الدين الذي ندين به، 
وامل�ضلم��ون هم نحن، امل�ضلمون هم نحن، لك��ن يبدو اأن هناك 
�ضعورًا: اأ�ضمع باحلرب على الإ�ضلم، والهجوم على الإ�ضلم، 
واخلطورة على امل�ضلمني، فاأت�ضور اأنهم اأولئك، اأولئك، لي�ص 
بالتحديد من اأولئ��ك! والإ�ضلم �ضيء هناك!. لو كنا ن�ضت�ضعر 
- حقيق��ة - اأن اخلطورة هي موجهة لهذا الإ�ضلم، ولنا نحن 
كم�ضلم��ني، رمبا ت�ضل امل�ضاعر لدينا حية، لرمبا تركت اأثرًا يف 

اأن تخلق نوعاً من الوعي، واليقظة اأمام ما يحدث.

قــراءة كتاب اهلل بتاأمل، وقــراءة اأحداث احلياة بتاأمل، وقراءة النفو�س، 
و�ســلوكيات النا�ــس بتاأمل هي ما ي�ســاعد الإن�ســان على اأن يهتــدي، على اأن 

ي�سرت�سد، على اأن ي�ستفيد من خالل القراآن الكرمي.

..؟ ل��������������������ك  ع��������������������ن��������������������وان  م����������������ج����������������رد  اإلس���������������������������������������الم  ي����������������ك����������������ون  م�������������ت�������������ى 

ال��������������دي��������������ن  ف���������������������ي  ل��������������ه��������������ا  أص����������������������������ل  ال  ال���������������������الم���������������������ب���������������������االة  ح���������������������ال���������������������ة  

ث������������الث ع���������وام���������ل ي������ت������ح������رك اإلن�����������س�����������ان ع������ل������ى أس�������اس�������ه�������ا ف���������ي احل������ي������اة 



الصاعدون إلى السماء
 عبداحلفيظ حسن اخلزان

الإنتم��ا علمتمون��ا  يا �ضاعدين ال�ضلما    
هل ت�ضحبون ملئكا   تهديكم��و ط��رق ال�ضما ؟!
الأجنم��ا تتقدم��ون  اأم ت�ضعدون كواكبا   
العم��ى اأبال�ض��َة  دا�ض��ْت  فتمونا فتيًة     �ضَرّ
الدم��ا ماأُدب��َة  ُته��دون  وَرَقيتموا من اأجلنا   
واحلم��ى املح��ارم  كل  اأنتم اأجُلّ من افتدى   
م��ا تنُدّ العمي��ل  وه��وى  مات اخلوؤون مهانًة   
م��ا َتكُرّ نزي��د  وبك��م  وبكم ت�ضرف ع�ضرنا   
و�ضَلّم��ا الب��لَد  وحم��ى  �ضلى عليكم رُبنا   

مف����������اج��������������������آت
كلمات / ضيف الله سلمان

������ُع������وَدا �������ضُ �������ا  ع�������َنّ ُم������ب������ل������ٌغ  م�������ن  األ 
واأم������ري������ك������ا ال����ل����ع����ي����ن����َة وال�������ي�������ه�������ودا... 
ب���غ���ي���اً ال���������ع���������دوان  ������َد  �������ض������َعّ م�������ا  اإذا 
�������ُع�������ودا... ��������ضَ ُن�������ْره�������ق�������ُه  اهلل  ب������ع������ون 
َري���������ٍب  ب�������������دوِن  ن������ح������ُن   ِ اهلَلّ ج�������ن�������وُد 
اجل�������ن�������ودا..  �������َن�������ُح�������ُه  مَيُ اهلِل  ون�����������ض�����ُر 
ُك�����������ْرى  اهلِل  ب�������وع�������دِ  ث�������ق�������ٍة  ع������ل������ى 
ال�������������ُوُع�������������وَدا... اهلّلُ  ح�����ق�����ق  ق�������د  ب�����ن�����ا 

�����َب�����اِع(ُم�����َف�����اَج�����اآٌت  ّ ون�����ح�����ُن ع�����ل�����ى)ال�����������ضِ
�����������وَدا... اإل����������ى اوك��������اره��������ا ج����ئ����ن����ا اأُ������������ضُ
)َزي�������ٍد( ب�������اإْق�������َداِم)احُل���������������ض�������نِي(وب�������اأ��������صِ
�����ُم�����وَدا... ال�����������ضُ اهلِل  ه������دى  م�����ن  ُز  ُن��������َع��������ِزّ
�������َلّ�������َم ال�����َع�����ل�����َي�����ا(ُح�����َف�����اًة َن�������ا)��������ضُ َع�������َرْ
... واخُل���������ل���������وَدا  ف���ي���ه���ا  امل������ْج������َد  ون����ل����ن����ا 

ك���������ض����رن����ا َق��������������ْرن َ������ض�����ي�����ط�����اٍن َم�������ِري�������ٍد 
������َن������ا ل�����ل�����ّط�����واِغ�����ي�����ِت اخل��������������دودا... وُد�������ضْ
����اً �������ُدّ ب����اأ�����ضَ وح��������نَي ال�����ب�����اأ������صِ ن����ح����ُن اأ��������ضَ
... ُع��������������ْوَدا  اأ��������ض�������ِدّ  ون�����ح�����ُن  وت����ن����ّك����ي����ًل 
ام�������ت�������داد  ِ اهلَلّ ِة  ل�����������ق�����������َوّ ون��������ح��������ُن 
����ض���ن���ق���ه���ُر ح����ل����َف اأم�����ري�����ك�����ا ال����������ّل����������ُدوَدا...

الأحـــد 
2018/1/14م املوافق

28 ربيع ثاين 1439هـ
العدد )247(

ه�����ذا ال���ش���ع���ب م��ع��ن��ي ب��ح��ك��م امل���س���ؤول���ي���ة أم������ام ال����ل����ه، وب��ح��ك��م 
امل��س��ؤول��ي��ة أم���ام أنفسنا وأم����ام أج��ي��ال��ن��ا أن ن��ت��ح��رك ب��ك��ل جد 
ون���ت���ص���دى ل���ه���ذا ال������ع������دوان، ال������ذي ت���ش���رف ع��ل��ي��ه أم��ري��ك��ا 

وتتحرك فيه بأدواتها اإلقليمية.

م��ن من��ا ل يتذك��ر ح��رب 94 وكيف اأنه��ا مل تكن 
اإل امت��دادا حل��روب اأمريكا الهادف��ة ل�ضتئ�ضال ما 
تبق��ى لل�ضرتاكية من وج��ود يف املنطقة والتاأ�ضي�ص 
للمرحل��ة احلالية من الحتلل من منا ل يتذكر كيف 
وق��ف العامل متفرجا على تلك احلرب الظاملة ما عدا 
النواة الأولى حلركة اأن�ضار اهلل على راأ�ضهم يف ذلك 
الوق��ت ال�ضي��د ح�ضني ب��در الدين احلوث��ي ر�ضوان 
اهلل علي��ه الذي وقف حتت قبة الرمل��ان منددا بتلك 
احلرب وداعيا لوقفه��ا ووقف الظلم والقتل والنهب 

وال�ضلب بحق اأبناء اجلنوب
ه��ذا املوقف النبيل ال�ضجاع الك��رمي كلف ال�ضهيد 
القائ��د ر�ض��وان اهلل علي��ه ال�ضيء الكث��ري خ�ضو�ضا 
واأن �ضلطة عفا�ص والإخوان راأت فيه الرجل الوحيد 
ال��ذي ميكن ل��ه وملواقف��ه املنا�ض��رة للمظلومني اأن 
ميثل خطرا عليها ك�ضلطة قائمة على النهب وال�ضلب 
واخل��داع واملوؤامرات..وعليه فق��د �ضعت للنيل منه 
وحاول��ت ب�ضت��ى الط��رق والو�ضائل لأك��ر من مرة 
ت�ضفيت��ه وعندم��ا عج��زت �ضن��ت عليه حرب��ا ظاملة 

�ضيف 2004
م��ا نري��د قول��ه هن��ا للجنوب��ني اأنه��م وب��دل من 
رد اجلمي��ل له��ذا الرج��ل العظي��م والت�ضام��ن معه 
تنك��روا جلميل��ه بل وكان��وا يف طليعة ق��وات عفا�ص 
يف احل��رب عليه واأذكر اأننا كنا ن�ضاألهم كاأفراد اأثناء 
احل��رب وبعد احلرب ملاذا وما ال�ضبب الذي جعلكم 
تقدم��ون على حماربة من ت�ضام��ن معكم ودافع عن 
مظلوميتكم فكان اجلواب ياأتي من كل واحد �ضاألناه 

مظلومني" كلنا  نفعل  ما  ع�ضكرية  "اأوامر 
امله��م مل يكتف��وا بامل�ضاركة يف قت��ل ال�ضهيد القائد 
ب��ل �ضارك��وا بفاعلي��ة يف بقي��ة احل��روب ال�ضت وما 
تله��ا م��ن ح��روب للتكفريي��ني يف �ضع��دة وعمران 
وحجة واملناطق الو�ضطى وكنا اأثناء تلك احلروب 
ع��ر و�ضائ��ل الع��لم  املق��روءة وامل�ضموعة نوجه 

له��م الن�ض��ح ونق��ول باأنن��ا ل�ضنا اأع��داء له��م واأننا 
واياهم م�ضتهدفني لعدو واحد واأن العني المريكية 
والإ�ضرائيلي��ة واخلليجية على جن��وب اليمن اأكر 
من �ضماله لكنهم مل يلتفتوا اإلينا ومل يعريوا ن�ضحنا 

اأي اهتمام .
اليوم وبع��د ثلثة اأعوام من الع��دوان الأمريكي 
ال�ضعودي نعيد �ضوؤالن��ا للجنوبيني ما ال�ضبب الذي 
دف��ع بكم لتكون��وا الي��وم يف طليعة ق��وات التحالف 
الإجرام��ي الأمريك��ي ال�ضعودي نح��ن مل نكن يوما 
اأع��داء لكم وواهلل ما طلبنا منكم �ضيئا اإل اأن تتنبهوا 
ملوؤامرات اأعدائنا واعدائكم ول جتعلوا من اأر�ضكم 
اأوك��ارا لأدوات اأمريك��ا "القاع��دة وداع�ص" تنطلق 
منها للإغ��ارة علين��ا وقتلنا يف امل�ضاج��د والأ�ضواق 
والطرقات وما دخلنا بلدكم اإل للقت�ضا�ص من تلك 

العنا�ض��ر الإجرامي��ة وكف �ضرها عن��ا وعنكم ومع 
ذل��ك مل تكون��وا اأوفي��ا معنا كم��ا مل تكون��وا اأوفياء 
م��ع قائدن��ا تاأم��رمت م��ع اأعدائن��ا علين��ا وقاتلتمونا 
اأ�ض��د قتال معه��م فماذا جنيتم وم��ن وراء ذلك هاهم 
م��ن حذرناكم منه��م يحتل��ون اأر�ضك��م وي�ضادرون 
ومن�ضاآتك��م  ثرواتك��م  يف  ويتحكم��ون  قرارتك��م 
ومطاراتكم وجزركم وها انتم ت�ضاقون للموت ب�ضكل 
خمي��ف ينذر بانقرا�ص �ضبابك��م يف خمتلف اجلبهات 
بل ه��دف ول ق�ضية ويف مدنكم وقراك��م ل ي�ضتطيع 
ب�ضع��ة اأ�ضخا���ص اأن يجتمعوا خوف��ا من تفجريات 
القاعدة اأم��ا ال�ضجون الإماراتي��ة فممتلئة باأبنائكم 
يتول��ى تعذيبه��م خ��راء اأمريكي��ون وا�ضرائيليون 
وفوق هذا فقر وغلء وكبت وانعدام اأمن وا�ضتقرار 
ه��ذا ما جنيتموه من وراء نكرانك��م للجميل وقتالكم 

لنا ظلما وعدوانا فهل اآن الأوان لأن تفيقوا

عابد حمزة

ن������������اك������������رو اجل������م������ي������ل

كتب /عدنان عالمة

لق��د ن��ال اإقتح��ام موق��ع ال�ضبع��ة اإهتم��ام املراقب��ني الع�ضكري��ني 
وال�ضيا�ضي��ني الأجانب واملحليني وذلك لقلة عدد املهاجمني على موقع 
حم�ض��ن طبيعيا ب�ضبب وجوده على را���ص جبل م�ضرف على املناطق 
اليمني��ة وال�ضعودي��ة وروؤي��ة مك�ضوف��ة ب�ضرية مبا�ض��رة وبالأجهزة 

وبدون اأية عوائق بزاوية °360.
وقد اأ�ض��اف ال�ضعوديون عوائق اأخرى ب�ض��ق طريق التفايف لي�ضل 
اإل��ى املوقع يف قمة اجلبل ب�ضكل ميثل اجلب��ل عائقا طبيعبيا على �ضكا 
حائ��ط اأمل�ص بعلو 5 اأمتار تقريبا ي�ضتحي��ل الت�ضلق عليه. وقد خطف 
اإ�ضتعم��ال ال�ضلم املعدين اإهتمام و�ضائل الإعلم بحيث مت الرتكيز عليه 

وغابت الإجنازات الإ�ضرتاتيجية الأخرى .
ونظ��را للإجن��از النوع��ي الذي مت يف ه��ذه العملية ل ب��د من تقدير 
جه��ود اجلن��ود املجهولي��ني يف اإجن��اح ه��ذا الإقتحام ملوق��ع ال�ضبعة 

الإ�ضرتاتيجي.
ف��اأي عملية ع�ضكرية متر بعدة مراح��ل رئي�ضية �ضرورية للو�ضول 

اإلى التنفيذ .وميكن تلخي�ضها بالتايل :-
*1- حتديد الهدف.*

*2- ا�ضتطلع الهدف.*
*3- التخطي��ط الدقي��ق وتوف��ري التجهي��زات اللزم��ة واملنا�ضبة 
لله��دف. وتت�ضم��ن اآلي��ة الو�ض��ول لله��دف واآلي��ة ال�ضتب��اك واآلي��ة 

الن�ضح��اب واختيار ع��دد وعديد عنا�ض��ر الهجوم املبا�ض��ر وعنا�ضر 
الدعم والإ�ضناد القريب والبعيد .*

*4- اإجراء مناورة تنفيذ بناء على اخلطط املر�ضومة.*
*5- التنفيذ امليداين*

نح��ن راأينا النتيج��ة فقط بف�ض��ل توثيق كامريا م�ض��وري الإعلم 
احلرب��ي ولكن النتيجة املميزة كانت بركة الت�ضديد الإلهي واإخل�ص 
اجلن��ود املجهولني و�ضجاعة واإقدام وب�ضالة املنفذين الذين ل يهابون 

�ضيئا .
لق��د تقدم املجاه��دون الذين ي�ضاوي عددهم ع��دد اأ�ضابع اليدين يف 

اأر�ضهم املغت�ضبة
)مناط��ق جنران وجيزان وع�ضري كانت اأرا�ص مينية ومت احتللها 
م��ن قبل اآل �ضع��ود عام 1926( واثق��و اخلطوات مطم��اأين النف�ص اإلى 
اأق�ض��ى الدرج��ات بحي��ث مل يتخ��ذوا اأي اإج��راء دفاع��ي اإحتياطي يف 

طريقهم اإلى املوقع .
وك��ان اللف��ت حم��ل �ضّلم مع��دين طوي��ل قابل للط��ي م��ن الأملنيوم 
امل�ضق��ول . ومل اأج��د اأي تف�ضري علمي لع��دم انك�ضافه��م ب�ضبب اأ�ضعة 
ال�ضم���ص املنعك�ضة على جوانبه امل�ضقولة والتي تظهر على بعد مئات 

الأمتار.
ويعت��ر الإقتحام عملية ع�ضكري��ة �ضامتة ولي�ض��ت �ضاخبة بدليل 
عدم ا�ضتعمال اأي ق�ضف متهيدي قبل الهجوم اأو لتغطية الن�ضحاب .

وما لفتني هو قتال املجاهدين باللبا�ص ال�ضعبي التقليدي وبع�ضهم 
كان حافيا .

وال��ذي ميز الهج��وم ه��و ال��روح الإ�ضت�ضهادية واخل��رة القتالية 
املرتاكم��ة يف املواجه��ات . فا�ضتفاد املجاهدون م��ن عن�ضري املفاجاأة 
واملباغت��ة فك��ان اإط��لق الن��ار باأي��د اإميانية وقل��وب ل ته��اب املوت 

اأ�ضابت مقتل �ضريعا حلامية املوقع .
وك��ان املجاه��دون يتنقل��ون ب�ضهول��ة و�ضل�ض��ة ب��ني د�ض��م املوقع 

وبهامات مرفوعة .
وكانت اأجمل اللقطات حني بدا املجاهدون �ضاخمني على قمة موقع 
ال�ضبع��ة بحي��ث تقل���ص �ضموخ اجلب��ل بفعل ق��وة اقدامه��م واإجلل 
واحرتام��ا وتقدي�ضا لبطولتهم . ومل يعريوا انتباههم لتدخل طائرات 

البات�ضي الهجومي التي تدخلت بعد فوات الأوان .
وق��د �ضاه��م غب��اء وحم��ق الق��ادة ال�ضعودي��ون الذي بن��وا املوقع 
املح�ض��ن بالد�ض��م وال�ضوات��ر ويف اعتقادهم باأن هذه الأب��راج العالية 
كافي��ة لردع حت��ى التفك��ري مبهاجمتها ولك��ن اإمي��ان واإرادة اليمنيني 

اأذلتهم وكان الإجناز التاريخي خري م�ضداق للآية الكرمية :
ِل  *)ُه��َو اَلّ��ِذي اأَْخَرَج اَلِّذيَن َكَفُروا ِم��ْن اأَْهِل اْلِكَتاِب ِم��ْن ِدَياِرِهْم ِلأََوّ
وُنُهْم ِمَن  ُه��ْم َماِنَعُتُهْم ُح�ضُ َنّ وا اأَ �ْض��ِر ″ َما َظَنْنُت��ْم اأَْن َيْخُرُجواۖ  َوَظُنّ احْلَ
ْع��َب ″  ُ ِم��ْن َحْي��ُث مَلْ َيْحَت�ِضُب��واۖ  َوَق��َذَف يِف ُقُلوِبِه��ُم الُرّ ِ َفاأََتاُه��ُم اهلَلّ اهلَلّ
ارِ(.  وا َيا اأُويِل اْلأَْب�ضَ ُيْخِرُب��وَن ُبُيوَتُهْم ِباأَْيِديِهْم َواأَْيِدي امْلُوؤِْمِننَي َفاْعَتِرُ

احل�ضر- 2*
*فتحية اإكبار وتقدير من القلب لكل من �ضاهم يف تنفيذ هذا الإجناز 

املميز .*

اإلجناز املميز في اقتحام موقع الضبعة احملصن جدا طبيعيا بفضل موقعه على قمة جبل في جنران

150 مليون ريال وقافلة غذائية من أبناء 
محافظة حجة للمرابطني في اجلبهات.

 ق��دم اأبن��اء حمافظة حجة  اخلمي�ص املا�ضي  قافل��ة غذائية لأبطال اجلي�ص واللجان 
ال�ضعبية املرابطني يف جبهات العزة وال�ضرف.

ت�ضمن��ت القافل��ة اأك��ر م��ن 300 �ضيارة حتت��وي على مئ��ات من املوا�ض��ي واملواد 
الغذائي��ة والأدوي��ة وامللب���ص والع�ضائر واملي��اه واحللويات بقيم��ة 50 مليون ريال 

اإ�ضافة اإلى مبلغ 45 مليون 391 األف ريال .
واأ�ض��ار اأبن��اء حمافظة حجة اإل��ى اأن القافلة التي جاءت متزامن��ة مع تد�ضني حملة 
التجني��د الطوع��ي، لي�ضت الأولى ولن تك��ون الأخرية، بل �ضيتبعه��ا قوافل للمرابطني 
يف جبه��ات ال�ضم��ود .. موؤكدين تفاعلهم مع حملة التجنيد الطوعي التي د�ضنت مبدينة 

عب�ص حتت �ضعار »انفروا ثقال او خفافا » .
ولف��ت البي��ان اإل��ى اأن ما يقدم��ه اأبناء حجة للجي���ص واللجان ال�ضعبي��ة اأقل واجب 
للت�ضحي��ات الت��ي ي�ضطرها املرابط��ني يف الدفاع ع��ن حرية وا�ضتق��لل الوطن و�ضون 
تراب��ه الطاهر من دن�ص املعتدين .. م�ضيدا مبا حتققه القوة ال�ضاروخية من اإجنازات 

لردع املعتدين .
وخ��لل ت�ضيري القافل��ة وتد�ضني حملة التجني��د الطوعي بح�ضور وك��لء املحافظة 
وقي��ادات اأع�ضاء ال�ضلط��ة املحلية وم��دراء املكاتب التنفيذية مبديري��ات املحافظة .. 
اأ�ض��ار حماف��ظ حجة هلل عب��ده ال�ضويف اإل��ى اأن ال�ضع��ب اليمني ع�ضي عل��ى الغزاة 

والبغاة واملحتلني .
ولف��ت اإل��ى اأن حمافظة حجة كانت و�ضتظل خط الدف��اع الأول للوطن .. مبينا اأن ما 
يقدمه اأبناء حجة من دعم مادي ومعنوي �ضخي ل يقل اأهمية عن ت�ضحيات املرابطني 

يف جبهات ال�ضرف والبطولة ملواجهة و�ضد العدوان ومرتزقته.
واأ�ض��اد املحافظ ال�ض��ويف بتفاعل كل اأبن��اء املحافظة جتاه حمل��ة التجنيد الطوعي 
والت��ي متث��ل هبة �ضعبية ملواجه��ة قوى ال�ضتكب��ار العاملي .. منوه��ا بجهود م�ضئويل 
املديري��ات وجهوده��م يف ت�ضيري ه��ذه القافلة واملدد الذي �ضيكون ل��ه اأثرا معنويا على 

رجال الرجال يف مواقع العزة .


