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احلرب الناعمة  .. أساليبها ووسائلها و�يفية مواجهتها 

رجولة رجال الرجال.. خشونة تفتك باحلرب الناعمة

السيد القائد في رسالته حلرائر اليمن مبناسبة ذكرى ميالد الزهراء عليها السالم :

استراتيجيــــــــــــــة قائــــــــد الثــــــورة
أربكت البنتاغون األمريكي وأسقطت عقيدته
 العسكرية  من نافذة أدواتها »السعودية واإلمارات «

تنفيذ  14 عملية هجوميـة
 وتدميـر  23  آليـة ..  والسيطـرة علـى 

موقع القرن ونعشاو بجيزان

جنــــــــوُب اليـــــــــــــــمن : 
صـــــــــــراع الغـــــــــــــــزاة ونكبـــــــــــــــُة 

املرتزقة ومعاناُة املواطن

املرأُة اليمنيُة أسهمت بشكٍل رئيٍس
في كل ما حتقَق من صمود وثبات ونصر 

<  احلــــــرب الـــنـــاعـــمـــة أخـــطـــر بــكــثــيــر وأشــــــد ضـــــــراوة مــــن احلـــــروب
ــــــُر روَح املـــجـــتـــمـــع وعـــقـــيـــدتـــه وإميــــانــــه تــــــدِمّ الـــعـــســـكـــريـــة ألنــــهــــا   

 القناُص اليمني .. 
كتيـــــــــبة قواُمــــــــــــــها فـــــــــــــــرد

< مــجــلــُس األمـــــن فـــي مــجــابــهــة قــــوة الــــــردع الـــصـــاروخـــيـــة الــيــمــنــيــة

< الـــــغـــــرب يــــعــــتــــرف: الــــيــــمــــُن مـــقـــبـــرة لــــإمــــبــــراطــــوريــــات
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إنجازات األجهزة 
األمنية  واللجان 

الشعبية في أسبوع

مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

الناشر/
رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

القبض على عنصرين تابعني ملا يســــــمى 
بتنظيم القاعدة مرتبطني بالعدوان

�صبط��ت الأجه��زة الأمني��ة يف عمليت��ني منف�صلتني عن�صري��ن تابعني ملا 
ي�صمى بتنظيم القاعدة ، يف كل من حمافظتي عمران و تعز ، وقد افاد م�صد 
اأمن��ي اأن القاء القب�ض عل��ى تلك العنا�صر الإجرامية ، جاء نتيجة التحري 
واملتابع��ة لهما كمرتزقة ثبت قيامهما باأعمال ل�صالح العدوان ، وقد ك�صفت 
التحقيق��ات انتماءهم��ا مل��ا ي�صمى بالقاع��دة ، و اعرتفا بتلقيهم��ا توجيهات 
للقي��ام باأعمال اإجرامية ت�صتهدف حياة واأمن املواطنني . واأو�صح امل�صدر 
الأمن��ي اأن اجلماعات الإجرامية التكفريي��ة ، تتلقى توجيهات مبا�صرة من 

دول العدوان ،
و جتن��د عنا�صره��ا لتنفي��ذ خمططاته��ا . موؤك��دا اأن الأجه��زة الأمنية ، 
وبتع��اون املواطنني ا�صتطاع��ت اأن حتبط كل املوؤام��رات الرامية خللخلة 

الو�صع الأمني .

ضبط متهم بالسرقة باإلكراه ، وعصابة 
لسرقة املنازل ، في أمانة العاصمة

�صب��ط رجال الأمن باأمانة العا�صمة ، املتهم ) م. ع. اأ ( ٢٠ عاما لإقدامه 
عل��ى ال�صرقة بالإكراه ، وقد األقي القب�ض عليه بعد اأن تلقت ال�صرطة بالغا 
بتعر���ض اإحدى الن�صاء ل�صرقة حقيبتها وذلك بانتزاعها منها بالقوة ، ومن 
خ��الل او�صاف اجلاين متكنت التحريات مبرك��ز �صرطة اللقية من الو�صول 
اليه ، وقد اأفاد م�صدر باأمن المانة اأن املتهم من ذوي ال�صابق ، وقد اعرتف 

بعدد من ال�صرقات التي ارتكبها موؤخرا .
و يف �صي��اق مت�ص��ل ذك��ر امل�ص��در اأن مرك��ز �صرطة جمال جمي��ل بو�صط 
العا�صمة ، قد �صبط ع�صابة مكونة من اأربعة ا�صخا�ض اأقدمت على �صرقة 
من��زل اأح��د املواطن��ني ، ومت اإحال��ة املتهمني لإج��راءات التحقي��ق متهيدًا 

لتقدميهم للعدالة .

ضبط مطلوبني للعدالة في العاصمة
اأفاد م�صدر باأمن العا�صمة اأن اثنني من املطلوبني اأمنيا الفارين من وجه 
العدال��ة ممن �صدرت بحقهم اأوامر قب�ض ق�صائية لرتكابهم جرائم جنائية 
، ق��د مت �صبطه��م يف عمليت��ني منف�صلت��ني يف كل من مديرية بن��ي احلارث ، 
وال�صبعني ، يف العا�صمة ، ومت اإحالتهم لتخاذ الإجراءات القانونية حلقهم

القبــــــض على ثالثة من عناصر ما يســــــمى 
بتنظيم القاعدة

الإعالم الأمني ١٧ جمادى الآخرة ١٤٣٩ ٥ مار�ض ٢٠١٨م �صبط رجال 
الأم��ن مبديرية ماوية حمافظة تعز ثالثة من املطلوبني اأمنيا ، وقد اأو�صح 
م�صدر اأمني اأن املدعو هيثم الدرباين ، ومعه املدعوان خالد غالب ، و حممد 
ال�صي��د ، هم من عنا�صر ما ي�صمى بتنظيم القاعدة ، الذين مت ت�صخريهم من 
قبل العدوان للقيام باأعمال اإجرامية ت�صتهدف حياة واأمن املواطنني ، وقد 
األق��ي القب�ض عليهم ، اثناء حماولته��م للت�صلل من نقطة ماوية ، منوها اإلى 

اأن تلك العنا�صر ، كانت تخ�صع لرقابة و ر�صد الأجهزة الأمنية .

ضبط كميات مــــــن املطبوعات التكفيرية 
في طريقها إلى مأرب

�صبط��ت �صرط��ة مديرية �صنح��ان مبحافظة �صنع��اء �صيارة نق��ل دينا ، 
حتم��ل مطبوع��ات ذات اأيدولوجية وهابية ، حتر�ض عل��ى الفتنة ، وتدعو 
اإلى التكفري ، وقد اعرتف �صائق ال�صيارة ، انها مر�صلة اإلى ماأرب ، لتدري�ض 

املغرر بهم ، وتر�صيخ الفكر التكفريي املتطرف يف او�صاطهم .
هذا وقد مت اإحالة املتهم وامل�صبوطات ل�صتكمال الإجراءات القانونية .

ضبط متهمني بالسرقة باإلكراه وانتحال 
شخصيات رجال األمن

�صب��ط رجال الأمن يف مديرية ال�صبع��ني باأمانة العا�صمة، املدعو 
)ع. م. اأ ( و املدع��و ) اأ .م. اأ ( والذي��ن اقدم��ا على ال�صرقة بالإكراه 
بح��ق املواطن عادل مر�صد ناجي ونهبه مبلغ مائة األف ريال ، اثناء 
خروج��ه م��ن اأحد حم��الت ال�صراف��ة ، و اأو�ص��ح م�ص��در امني اأن 
�ملتهم��ني �رتكبا جرميتهم منتحلني �ضف��ات �ضباط �أمن . وقد �أحيال 

للتحقيق وا�صتعيدت املنوهبات

ب�صنع��اء  اليمني��ني  العالمي��ني  احت��اد  نظ��م 
اخلمي�ض ندوة فكرية بعنوان " الإعالم الوطني يف 
مواجهة الع��دوان، جتربة ثالثة اأعوام" مب�صاركة 
نخبة من املفكرين والعالميني .. ويف الندوة ا�صار 
رئي���ض احت��اد العالمي��ني اليمني��ني عب��داهلل علي 
�صربي ايل اهمية الندوة لت�صليط ال�صوء علي دور 
الع��الم الوطني املناه�ض واملقاوم للعدوان خالل 

الثالث ال�صنوات املا�صية .
واعترب الع��الم الوطني رديف ا�صا�صي للجي�ض 
واللج��ان ال�صعبي��ة يف مواجه��ة الع��دوان وك�صف 
جرائمه��م الهمجية بح��ق املدني��ني والتظليل التي 
ميار�صون��ه لتزييف احلقائ��ق .. وقدمت يف الندوة 
ورقتا عمل ا�صتعر�صت الأويل التي قدمها مدير عام 
الدرا�صات والبحوث ب��وزارة العالم خالد ح�صني 
قريم��ان " اأو�صاع ال�صحافة والإع��الم الر�صمي يف 
ظل ث��الث �صنوات م��ن الع��دوان، وجرائم حتالف 
العدوان بحق العالمينب واملوؤ�ص�صات العالمية".

يف  الر�صم��ي  الع��الم  دور  الورق��ة  وتناول��ت 
مناه�صة الع��دوان من خالل تقييم احلالة الراهنة 
لو�صائل الإعالم الر�صمية وال�صعوبات والتحديات 

الت��ي واجهته��ا �ص��واء ع��رب ال�صته��داف املبا�ص��ر 
للموؤ�ص�ص��ات العالمي��ة او ال�صتن�ص��اخ واحلظ��ر 

ا�صافة ايل ال�صعوبات املالية و�صحة املوارد.
وتطرق��ت الورق��ة ايل موق��ف وزارة العالم من 
تعددية و�صائل الع��الم والتحديات التي واجهتها 
ال��وزارة ويف مقدمته��ا النف��الت العالم��ي وعدم 
قدرته��ا عل��ي �صيط��رة وتنظي��م و�صائ��ل الع��الم 
اجلدي��دة املرئية وامل�صموعة واللكرتونية، ف�صال 

ع��ن ا�صتعر���ض دور الع��الم اخلارج��ي يف نق��ل 
احلقيقة يف ظل العدوان .

كم��ا تطرق��ت ورق��ة العم��ل اإيل حج��م اخل�صائر 
والنته��اكات الت��ي تعر���ض له��ا و�صائ��ل الع��الم 
الر�صم��ي والوطني ج��راء الع��دوان، والتي بلغت 
نح��و ٥6 ملي��ار و6٨ ملي��ون ري��ال موزع��ة عل��ي 

خمتلف املوؤ�ص�صات العالمية الر�صمية.
فيم��ا تناولت الورق��ة الثانية الت��ي قدمها ع�صو 

املكتب التنفيذي لحتاد العالميني اليمنيني رئي�ض 
جمل���ض ادارة موؤ�ص�صة الث��ورة لل�صحافة والن�صر 
ال�صاب��ق ابو بكر عبداهلل "و�صع ال�صحافة الورقية 
واللكرتونية خالل ٣ �صنوات من العدوان، الواقع 

والتحديات" .
ا�صتعر�ص��ت الورق��ة ال�صعوب��ات والتحدي��ات 
التي واجهتها و�صائل العالم املحلية وقدرتها علي 
ال�صم��ود واملن��اوره وال�صتم��رار يف اداء ر�صالتها 
اأم��ام تر�صانة الع��الم الدعائية التابع��ة للعدوان 
.. وتطرق��ت الورقة ايل الآث��ار الناجمة وامل�صكالت 
الطويل��ة التي خلفها العدوان والتي القت ب�صاللها 
عل��ي منابر الأع��الم الوطني من �صح��ة المكانيات 
واملطلوب��ة  ال�صا�صي��ة  اخل��ام  امل��واد  وتناق���ض 
ل�ص��دار ال�صح��ف ، ا�صاف��ة ايل م�صكل��ة انقط��اع 
الرات��ب وتاث��ري ذل��ك علي تراج��ع و�صع��ف اداء 

الر�صالة العالمية الر�صمية .
وا�صتعر�ص��ت الورق��ة موؤ�ص��رات تق��ومي الداء 
الورقي��ة  لل�صحاف��ة  والخفاق��ات  النجاح��ات 
وال�صيا�ص��ي  اجلغ��رايف  والتوزي��ع  واللكرتوني��ة 

لل�صحف الورقية الر�صمية واحلزبية.

دع��ا الرئي�ض ال�صم��اد الأربع��اء كل من يقف يف 
�صف الع��دوان اإلى الع��ودة اإلى ال�ص��ف الوطني 
لتوحيد الكلمة والت�صالح بني اأبناء البلد الواحد، 
وتوحيد الكلمة والت�صالح بني اأبناء البلد الواحد.
ج��اء ذلك خ��الل لقاءه الي��وم عدد م��ن م�صايخ 
ووجه��اء مديري��ة بن��ي احل��ارث بح�ص��ور اأمني 
العا�صم��ة حم��ود عب��اد وذل��ك يف اإط��ار جه��ود 
امل�صاحل��ة الت��ي ت�صع��ى القي��ادة ال�صيا�صية اإلى 
تطبيقه��ا عل��ى الواق��ع.. ويف اللقاء اأك��د الرئي�ض 
ال�صماد احلر�ض على تطبيع الأو�صاع يف مناطق 
مديري��ة بن��ي احل��ارث بالتع��اون م��ع امل�صاي��خ 
الوط��ن واأهمي��ة  والوجه��اء احلري�ص��ون عل��ى 
اإغ��الق كاف��ة املوا�صي��ع وفت��ح �صفح��ة جدي��دة 
والعم��ل معا ملواجهة الع��دوان.. واأ�ص��اف قائاًل 
" لك��ن بق��اء الو�صع بهذا ال�صكل مهما كان حجم 

اجلراح ل ن�صتطيع التحرك لدعوة الآخرين لرتك 
الع��دوان، لأنه��م �صيقولون ت�صاحل��وا اأول وكما 
اتفقت��م �صناأت��ي ".. كم��ا اعترب لق��اء بني احلارث 
قاعدة لالنط��الق يف بقية املديري��ات واملحافظات 
التي ح�صل فيها بع�ض التباينات ب�صبب الأحداث 

الأخ��رية لتجاوزه��ا وط��ي �صفحته��ا اإل��ى الأبد 
والتح��رك ملواجه��ة الع��دوان بكل �صم��وخ وعزة 
واإب��اء.. ووج��ه الرئي�ض ال�صماد اأم��ني العا�صمة 
مبتابعة الو�صع ع��ن كثب واإعداد برامج للجميع 
�ص��واء ما يتعلق مبواجهة الع��دوان اأو ما يتعلق 

بالتنمي��ة يف مديري��ة بن��ي احلارث وب�ص��ط الأمن 
يخ��دم  ومب��ا  اجلمي��ع  مب�صاهم��ة  وال�صتق��رار 

امل�صلحة العامة.
وقال " قي��ادة اأمانة العا�صم��ة معنية مبتابعة 
الأجهزة الق�صائية والنيابة يف ما يتعلق بالق�صايا 
اجلنائي��ة، بحي��ث ل نفت��ح ثغ��رة لأي كان لياأخذ 
حقه بي��ده بعيدا عن الق�صاء اأو نفتح ثغرة للعدو 
لي�صتغ��ل بع�ض الق�صاي��ا ".. واأ�ص��اف " من لديه 
مطل��ب عل��ى �صاحبه حتى ل��و كان بينن��ا ما بيننا 
فليذه��ب ليطلبه م��ن الق�صاء اأو م��ن النيابة حتى 
ل يح���ض اأح��د اأنها مقا�ص��اة اأغرا���ض اأو ت�صفية 
ح�صاب��ات من املا�صي اأو تاأتي بع�ض الق�صايا باأثر 
رجعي من املا�صي، يجب اأن منثل الدولة والوطن 
ب�ص��كل يلي��ق ونبقى جميع��ا اأخ��وة، بحيث نكون 

اأكرب من كل اجلراح ".

و يطالب الشرطة البريطانية بإطالق سراح الناشط الذي قذف بن سلمان بالبيض

الرئيس صالح الصماد خالل لقاءه مشائخ بني احلارث يدعو من يقف مع العدوان إلى العودة والتصالح

دور اإلعالم الوطني في مواجهة العدوان  في ندوة فكرية الحتاد اإلعالميني اليمنيني

رئيس الثورية العليا يؤكد أهمية مواجهة املؤامرات التي حتاك ضد الوطن
اأك��د رئي���ض اللجن��ة الثوري��ة العلي��ا حممد عل��ي احلوث��ي اليوم 
اخلمي���ض على اأهمية تكاتف جهود اجلمي��ع ملواجهة املوؤامرات التي 
حتاك �صد الوطن.. ج��اء ذلك خالل تد�صني املرحلة الأولى من العام 

التدريبي والعملياتي ٢٠١٨م لالأجهزة الأمنية مبحافظة احلديدة.
وق��ال حممد احلوثي: "اإن الوطن يحتاج اإلى يقظة اأمنية عالية يف 
ه��ذا الظ��رف ال�صتثنائي الذي مي��ر به "، م�صريًا  اإل��ى حاجة الوطن 
جله��ود جمي��ع �ضب��اط ورج��ال �لأمن يف ك�ض��ف خمطط��ات �لعدو�ن 
ومرتزقت��ه وكل م��ن يحاول امل�صا���ض بالأم��ن وال�صتق��رار.. واأ�صاد 
احلوثي بجهود قيادة ال�صلطة املحلية باملحافظة ويقظة رجال الأمن 
والت��ي اأ�صهم��ت يف التغل��ب عل��ى الكثري م��ن التحديات الت��ي فر�صها 
الع��دوان.. من جهته اأكد حمافظ احلدي��دة ح�صن اأحمد الهيج اأهمية 
دعم جهود املوؤ�ص�صت��ني الأمنية والق�صائية، وقال "يجب اأن نحر�ض 

على ا�صتقاللي��ة الأمن والق�صاء باعتبارهما �صل��ب العملية الإدارية 
والتنموي��ة ".. وكان مدي��ر اأمن املحافظة العمي��د عبد احلميد املوؤيد 
اأ�ص��ار يف كلمته اإل��ى اأن تد�صني العمل يف امل�صفوف��ة واملرحلة الأولى 
من الع��ام التدريبي والعملياتي ٢٠١٨م يه��دف اإلى الرتقاء بالعمل 

الأمني وتطويره اإلى اأعلى امل�صتويات.
عقب التد�صني كرم رئي�ض اللجنة الثورية العليا وحمافظ احلديدة 
واملفت���ض الع��ام ب��وزارة الداخلي��ة الل��واء اإبراهي��م املوؤي��د ووكيل 
م�صلح��ة الأح��وال املدني��ة الل��واء حممد احلاك��م، عدد م��ن روؤ�صاء 
�لنيابات ونقابة �ملحامني و�ضباط و�أفر�د �لأمن ومدر�ء �أمن عدد من 

املديريات املربزين واملتميزين يف اأداء واجباتهم.
ح�ص��ر التد�صني وكيل اأول املحافظة حمم��د عيا�ض قحيم والوكالء 
عب��د الرحم��ن اجلماع��ي و�ص��دام نا�ص��ر اآل را�ص��د ورئي���ض النيابة 

العام��ة القا�صي ه��ادي عي�صة ورئي�ض ال�صعب��ة ال�صخ�صية مبحكمة 
ال�صتئناف القا�صي من�صور العرجلي.

طال��ب رئي���ض اللجن��ة الثورية العلي��ا حممد علي احلوث��ي ال�صرط��ة الربيطانية باإط��الق �صراح 
النا�ص��ط الإن�ص��اين ال��ذي األق��ي القب�ض عليه الأربع��اء ب�صبب اإلقائ��ه البي�ض على �صي��ارة ويل العهد 
ال�صع��ودي حمم��د بن �صلمان الذي كان بداأ زيارة اإلى لن��دن... وقال يف تغريدة ن�صرها اخلمي�ض على 
ح�صاب��ه بتويرت " نطالب ال�صرطة الربيطانية بلندن اإطالق �ص��راح النا�صط الإن�صاين الذي قيل اإنه مت 
اإلقاء القب�ض عليه ب�صبب رميه البي�ض على �صيارة بن �صلمان، اأ�صوة باإطالق بن �صلمان الذي يطلق 
وحتال��ف العدوان الآف الأطنان من القنابل وال�صواريخ عل��ى ال�صعب اليمني طوال هذا العدوان، 
م�صيف��ا: فالبي�صة ل تقارن بالقنبل��ة الأمريكية ال�صعودية بالتاأكي��د".. وكان رئي�ض اللجنة الثورية 
العلي��ا قد و�صف حادث��ة قذف ويل العهد ال�صعودي بالبي�ض يف لندن باأنها متثل �صفعة كبرية جدًا ما 

كان يتخيلها اآل �صعود من قبل، لعتيادهم توظيف ما ميلكونه من اأموال لو�صع �صتار على جرائمهم 
وعلى ف�صائحهم".

وحي��ا حممد احلوثي النا�صطني الذين رف�صوا زيارة ويل العهد ال�صعودي احتجاجا على العدوان 
الأمريكي ال�صعودي على اليمن، قائال "وقف املتظاهرون يف لندن اإلى جانب مظلومية ال�صعب اليمني، 
ومت اإلق��اء القب���ض على اأحد املتظاهرين وهو ُيلقي بالبي�ض على �صي��ارة حممد بن �صلمان الذي ُلّقب 
باملج��رم كما هو فعاًل وحقيقة جمرم �صد اأبناء واأطف��ال ال�صعب اليمني، ونحن نحيي املتظاهرين يف 
لندن لأنهم يعّرون اجلرمية باأ�صلوبهم وبطريقتهم، فلذلك نحن ن�صكرهم على اجلهد الكبري جدًا  الذي 

قاموا ويقومون به، والذي ي�صب يف م�صلحة اليمن واليمنيني.
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وستراه يهوديًا أمامك
صادق البهكلي
يبدو� �أن �لكثري منا مل يقتنع بعد �أو مل ي�ضل �إلى ��ضتيعاب �ل�ضبب �حلقيقي ور�ء �نحطاط 
الواق��ع العربي رغم اأنه يكفين��ا ظاهرة عربية واحدة جتعلنا نوؤمن ح��د اليقني بحقيقة مهمة 
يجهله��ا اأو يتجاهله��ا الكثري منا �صن��رتك احلديث عن تل��ك الظاهرة اإلى اأن نعي��د قراءة هذه 

احلقيقة لت�صل اإلينا ال�صورة كاملة..
"اإن الأم��ة لأح��وج م��ا تك��ون اإل��ى اأن تفه��م ما هي ولي��ة الأمر يف دينها، م��ا هي ولية 
�لأم��ر يف �إ�ضالمه��ا، م��ا هي ولي��ة �لأم��ر يف قر�آنها. يج��ب �أن تفه��م، و�إذ� مل نتفه��م ف�ضيفهمنا 
الأمريكيون وعمالوؤهم ليقولوا لنا: هكذا ولية الأمر، وهكذا يكون ويل الأمر، و�صرتاه يهودياً 

اأمامك َيِلي اأمرك".
ه��ذه املقولة له��ا اكرث من ع�صر �صنوات من يوم نطق بها املنط��ق املحمدي القراآين ومن بني 
ثنايا العبد ال�صالح ال�صهيد القائد ال�صيد ح�صني بدر الدين احلوثي و كاأنها ملن يتابع الأحداث 

قيلت البارحة.
و لع��ل البع�ض قراأ ما ن�صرته مواق��ع الكيان ال�صهيوين و هي تتداول ت�صريح رئي�ض وزراء 
الكيان الذي خرج منت�صيا اأمام ال�صحفيني و هو يب�صرهم باجنازاته املتتالية يف جر العرب اإلى 

مربع التطبيع و التبعية لكيانه الدخيل..
و�صنعي��د ن�ص��ر م��ا تتداولته تلك املواق��ع ليكون البي��ان اأبلغ و احلجة كامل��ة حيث ن�صرت 

�صفحة "اإ�صرائيل بالعربية" على �صبكة تويرت ما ن�صه:

رجل وث��اب ومنا�ص��ل وطني خمل�ض 
،ي�ص��ول ويج��ول بني خمتل��ف اجلبهات 
بثق��ة وعزمي��ة ل تل��ني وي�صع��ى وب��كل 
الإمكاني��ات املتاحة لنت�ص��ال الوطن من 
عمق اجلراح التي تعي�صها جراء العدوان 
ال�صع��ودي الأمريكي على بالدنا ..رئي�ض 
بحج��م التحدي��ات الت��ي تواج��ه �صعبنا 
وامتن��ا و�صام��خ ك�صموخ جب��ال �صنعاء 
الأع��داء  يهاب��ه  واحل�صين��ة  املنيع��ة 
ويحب��ه امل�صت�صعف��ون وياأم��ل اليمنيون 
به اخلروج من هذا العدوان الأ�صر الذي 
دمر وا�صتب��اح وانتهك حرمات ومقدرات 

هذا الوطن .
برغم حجم التحديات التي ظلت ترافقه 
من��ذ تولي��ه من�صب رئي���ض اجلمهورية ، 
ومك��ر الأ�صدقاء قب��ل الأع��داء وب�صاعة 
الع��دو ال��ذي اأنفق جل اأموال��ه مقابل اأي 
معلومة قد تو�صلهم اإلى �صخ�ض الرئي�ض 
وقي��ادة وطنية ب��ارزة يتقدمه��ا �صماحة 
ال�صيد القائد عبدامللك بدرالدين احلوثي 
اإّل ان��ه بق��ى مت�صبث��اً مبوقف��ه الوطن��ي 
واإ�ص��راره عل��ى موا�صل��ة الن�صال حتى 

بلوغ الن�صر املوؤزر باإذن اهلل .
اأراء  و�صم��اع  والنزاه��ة  الب�صاط��ة 

الآخرين، ل�صيما تلك التي تخالفه الراأي 
والق��رب من الب�صطاء وتلم���ض اأوجاعهم 
والعم��ل على حله��ا ، م�صاركت��ه الأبطال 
يف ميادي��ن ال�ص��رف والبطول��ة وزيارت��ه 
عن��اء  حتمل��ه   ، للجبه��ات  املتوا�صل��ة 
ال�صف��ر وخط��ورة الو�صع ال��ذي ت�صهده 
بالدن��ا وخو�صه البحار واجل��زر لزيارة 
�ملو�طن��ني �لقابع��ني يف �أو�ض��اط �لبحار 
يف ظ��ل ع��دوان غا�ص��م متغطر���ض ..اي��ن 
جن��د هك��ذا �صجاع��ة يف ظل واق��ع عربي 

واإ�صالمي متخاذل ومرتهن ؟

هذا ه��و الرئي�ض �صال��ح ال�صماد الذي 
�صاح��ات  اإل��ى  اليمني��ني  مالي��ني  خ��رج 
العا�صمة �صنع��اء واملحافظات مباركني 
املجل���ض  يف  درب��ه  ورف��اق  اختي��اره 
ال�صيا�ص��ي الأعل��ى لقي��ادة ه��ذه املرحلة 
�صعبن��ا  حي��اة  يف  واحلرج��ة  الفارق��ة 
معلن��ني بذلك بدء مرحلة هي الأقرب اإلى 
الن�صر يف ظل توافق �صيا�صي و�صعبي قل 

نظريه .
موج��ة  ظ��ل  ..يف  الرئي���ض  فخام��ة 
املوؤام��رات التي حتاك �ص��د وطننا اليوم 

وامل�صاري��ع التمزيقية التي ي�صعى العدو 
املحتل اإلى فر�صه��ا على �صعبنا بكل قبح 
وغطر�صة ياأمل اليمنيون يف قيادتكم لهذه 
املرحلة ومعك��م كل ال�صرفاء من خمتلف 
مكونات �صعبنا اليمني العزيز ال�صيا�صية 
اخل��روج  اإل��ى  والقبلي��ة  والع�صكري��ة 
م��ن ه��ذا الواق��ع املري��ر ال��ذي يتجرعه 
اليمني��ون اليوم ج��راء عدوانية الأعداء 

وب�صاعة اإجرامهم .
ختاماً : ما اأحوجنا اليوم اإلى اللتفاف 
والع�صكري��ة  ال�صيا�صي��ة  قيادتن��ا  ح��ول 
والعم��ل ب��روح الفريق الواح��د لنت�صال 
الوط��ن من ه��ذه املوؤام��رة الب�صعة التي 
حت��اك �ص��د وطنن��ا وتن��ال م��ن �صيادته 
وتنه��ب  وعر�صن��ا  اأر�صن��ا  وت�صتبي��ح 
مق��درات وث��روات �صعبنا يف ظ��ل تواطوؤ 
ودع��م دويل وعربي واإجم��اع على تفكيك 
اأوا�ص��ر الأخوة والوحدة ب��ني اليمنيني 
ل��ذا ل��زم علين��ا جميع��ا ت��رك املناكف��ات 
احلزبية وال�صخ�صي��ة والنفري للجبهات 
للذود عن اأر�صنا وعر�صنا والقت�صا�ض 
لليمني��ني م��ن قب��ح الأع��داء واإجرامه��م 

الفاح�ض بحق اليمن ار�صا وان�صانا .
*حمافظ حمافظة عدن

كثباتها وعظم �صربها ورقي اميانها
ك�صجاعتها وعفتها وف�صاحتها وثقتها بربها

وجدن��ا الكثريات من ن�صاء اليمن يقفن يف وجه عدوان 
اهوج �صيطاين كفاطمة الزهراء ب�صعة النبي الكرمي 

وبنه��ج فاطم��ي ��ضي��ل وحكم��ة بالغ��ة ب��رزن للعامل 
باأ�ص��ره يف مواق��ف تذه��ل العق��ول وحتري الألب��اب فكن 
�لق��دوة لكل حر�ئ��ر �لعامل وكن �ل�ضخ��رة �لتي ق�ضمت 

ظهر العدو 
فذل��ك النهج املحمدي الفاطمي �صنع ن�صاء خارقات ل 

يقهرن ول ينهزمن مهما كان حجم �لأمل وكرب �ملعاناة 
فرايناه��ن يقف��ن كال خل��ف مرت�صها و�صاح��ة جهادها 

املقد�صة 
فتل��ك تق��ف خل��ف زوجه��ا املجاه��د وتك��ون عون��ا له 
فتتكف��ل باإعالة الأ�صرة وتربي��ة البناء وتكون هي الأب 
املعي��ل والم احلانية فتطور من مهارتها يف اخلياطة او 

احلياكة او الطبخ وكثري من جمالت تنمية
ال��ذات كي لت�صغل زوجها عن جهاده او جتعل القلق 

يدب اإلى داخله عليهم 
وتل��ك ت�صنع الكعك وتع��د القوافل وجتمع التربعات 

من اخواتها احلرائر لرفد اجلبهات 
لت��كل ولمتل ليال ونهارا وه��ي ت�صعى لدعم اخوانها 

يف �صاحات اجلهاد مبا ت�صتطيع وباأق�صى جهودها 
وتلك ت�صعى لن�صر املظلومية واي�صالها لكل من غيبت 
عنه��م فنجدها الكاتبة وامل�صورة والثقافية وال�صيا�صية 

ول تياأ���ض مل��ا ميل��ك الع��دو م��ن تر�صان��ات وامكاني��ات 
اإعالمية لإميانها بقوة �صوتها الدامغ للباطل و�صوته

فمهما عال و�نت�ضر فهو �إلى زو�ل و�ضقوط
وتلك تهيئ ابناءه��ا ليلتحقوا بجبهات الكرامة دومنا 
�صع��ف او تراخ��ي ول تقب��ل ان تهان او ت��ذل او تنتهك 
حرم��ة دينها وار�صه��ا وتظل مت�صبث��ة بولدها ف�صاحات 
الع��زة والكرام��ة ه��ي م��ن تلي��ق باأبنائه��ا وبرتبيته��ا 

احليدرية اخلال�صة فال تقبل لهم اإل باأف�صل 
الم��ور فاإم��ا ن�ص��ر يغي���ض الع��دو او �صه��ادة ت�ص��ر 

ال�صديق ...
الفخ��ر  بر�صا�ص��ات  كبده��ا  فل��ذة  ت�صتقب��ل  وتل��ك 

وال�صموخ وابتهالت التقرب هلل تعالى 
فال ت�صمح. للعدو ان ينفذ لها او ي�صعفها ب�صبب وجع 
ف��راق ولده��ا ول ت�صم��ح ل��ه بالق��رتاب م��ن ت�صحياته 
اجل�ص��ام وترمي��ه يف مقت��ل مبوا�صلة ال�ص��ري على درب 
�صهيدها وال�صرار على موا�صلة م�صوار معركة التحرر 

الكربى 
ولي�صعن��ي اأن احتوي جميع املواق��ف العظيمة التي 

راينا فيها ن�صاء اليمن ال�صابرات
من��اذج عظيم��ة قدمته��ا ن�ص��اء اليم��ن يف ه��ذه الثالث 
ال�صن��وات �صط��رت فيه��ا بط��ولت ومالحم وكم��ا راينا 
معجزات اهلل واآياته تتجلى لنا ظاهرة العيان على ايدي 

اولياء اهلل يف كل اجلبهات....... 
راأيناه��ا باأي��دي الفاطميات احلرائر تر�ص��م لنا اجمل 

لوحة لل�صمود والت�صحية والإيثار
فتجلى قول اهلل عز وج��ل فيهن )املوؤمنون واملوؤمنات 
بع�صه��م اولياء بع���ض ياأمرون باملع��روف وينهون عن 

املنكر(
فكن هن من احبنب ال�صيدة فاطمة الزهراء قول وفعال 

فاأ�صبحت الزهراء تباهي بهن 
وا�صبح��ن يف �صم��و وع��زة املوؤمن��ات  يحي��ني ذكرى 
مولده��ا يف افعاله��ن واقواله��ن و�صربه��ن و�صموده��ن 

وكربيائهن وعفتهن 
وكما انت�صرت الزهراء وغلبت الكفر واحزابه 

يف ذلك الع�صر ها هي تغلبهم من جديد 
باأولئك الن�صوة اللواتي تبعن نهجها واقتفني 

اثره��ا فكن نعم الفاطميات وكن مثال لكل املوؤمنات يف 
كل زمان 

فه��وؤلء هن من يهابه��ن العدو ويخ�ص��ى ان تكون كل 
الن�ص��اء فاطميات فال ميكن ان ته��زم اأمة تنجب ابناءها 

ن�صاء يف خطى الزهراء ي�صرن وبنهجها يتم�صكن 
لذلك �صعوا ملحو ال�صي��دة فاطمة من حياتنا ومناخنا 

وكتبنا وثقافتنا 
ول��و كان بيده��م ان يعم��وا اب�صارنا وي�صم��وا اآذاننا 
ع��ن �صم��اع �صريته��ا ومناقبه��ا وحياتها املليئ��ة بالعرب 

والدرو�ض لفعلوا
لك��ن ياأب��ى اهلل اإل ان يت��م ن��وره ولوك��ره املعت��دون 

الظاملون

١- نظري��ة ا�صتح�صار العداء الفر�صي وتعاطي��ه كواقع حلرف البو�صلة وت�صتيت 
الأنظار عن الواقع احلقيقي .

فيما لو متكنوا من ت�صفي��ة الق�صية الفل�صطينية ل�صالح العرتاف باإ�صرائيل كدولة 
حليف��ة لهم وعا�صمتها القد�ض ال�صري��ف ، وتق�صيم و�صرذمة املنطقة وا�صاعة الفو�صى 
واحل��روب والدم��ار فيه��ا ومتك��ني الربيط��اين والمريك��ي وال�صرائيلي م��ن املناطق 
ال�صرتاتيجي��ة فيه��ا كاملراف��ئ احليوي��ة وامل�صايق واملم��رات املائي��ة ومنابع النفط 
والرثوة ، حتما عندها �صيقولون باأن الراف�صة واملجو�ض هم ال�صبب وهم امل�صتفيدون 

من وراء كل ذلك !!
٢- التاريخ احلقيقي توثقه املجريات وت�صتح�صره النتائج .

مث��ل ب�صيط على ذلك بالأم�ض القريب اأدخل��وا المريكي بجي�صه وقواته وتر�صانته 
وا�صاطيله الع�صكرية اإلى املنطقة عرب يافطة وفزاعة العراق و�صدام ح�صني وفتحوا 
ل��ه القواع��د الع�صكري��ة يف كل بلدانه��م وحترك��ت جيو�صه��م امام اجلي���ض المريكي 
م�صتح�صري��ن بذل��ك �صخ�صية “اأبي رغال” التاريخية حتت م��ا �صمي بدرع اجلزيرة 
اخلليج��ي يف معرك��ة ا�صموه��ا عا�صف��ة ال�صح��راء حتت قي��ادة امريكي��ة وم�صاركة 
بريطانية ا�صرائيلية وغربية ومكنوا المريكي من بلدانهم قبل اأن ميكنوه من العراق 
ار�ص��ا وان�صانا ومق��درات وثروة ول ي�صعفني احلديث هنا عن �صرد ولو جزء ب�صيط 
ع��ن ف�صائع وماآ�صي وجرائم المريكان يف �صجن ابو غريب التي ي�صيب لهولها الراأ�ض 
بح��ق ن�صاء وبن��ات واطفال العراق وبحق رجال��ه اي�صا والف معتق��ل كاأبو غريب ، 

وع��ن اأكرث من مليون عراقي ق�صوا قتال وعن اكرث من �صتة مليون عراقي م�صرد حول 
�لعامل .

وبعد �عو�م قليلة مرت من تلك �لحد�ث مل ي�ضتحو� �ن قالو� عن �ضد�م ح�ضني مامل 
يقله فيه حممد �صعيد ال�صحاف ول عزة الدوري وباأنه كان اأ�صد ال�صنة وبطل العروبة 

وفار�صها الول وان ايران هي وراء كل املو�صوع يف املنطقة !!!
م��ع ذل��ك ولالأ�صف تلك املخلوقات الت��ي تردد مثل هذه الرته��ات امل�صتخفة بالعقول 

رمبا قد ل ت�صدقها لكن مع كرث الرتديد ت�صتهدف العقول وت�صمم القناعات !!
ول��و كلفوا انف�صه��م ونظروا ميينا و�صم��ال يف تلك الدول التي متث��ل منطلق ت�صميم 
الوع��ي خدمة لتوجه��ات وم�صاريع املا�صونية العاملي��ة وراأوا حجم القوات المريكية 
فقط التي دخلت املنطقة من حينها وبنت فيها القواعد الع�صكرية ال�صخمة وا�صتمرت 
بالبق��اء ب��ل زادت فيها عدة وعتادا ، مل��ا راق لهم �صماع او ت��داول ذلك التعاطي وهذا 

ال�صتخفاف الهزيل .
�ليوم مل يعد يحت��اج قبحهم وو�ضاعتهم و�نحطاطهم وعمالتهم لأمريكا ولربيطانيا 
ولإ�صرائي��ل ان ي��ربروه ويوع��زوه اإلى عامل ال�ص��رورة ملواجهة امل�ص��روع الفار�صي 
الفرتا�صي وخطر الراف�صة واملجو�ض وعباد ال�صنام والنار !! وبعبع حزب اهلل @ 
وارهاب حما�ض ! واجرام النظام ال�صوري ! ورجعية وتخلف ابناء ال�صعب اليمني !.
لق��د انق�صع الغطاء وتب��ددت ال�صبابي��ة وت�صاقطت الوراق وب��ات احلق والباطل 

عيانا بيانا ظاهرا لكل النا�ض

معركة الوعي في استحضار التاريخ ،، 

فـــــاطـــــمـــــيـــــات فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة الــــــــعــــــــدوان 

شجاعة الرئيس ..ومالمح النصر املؤزر

بقلم / حزام األسد

بقلم / أمل املطهر

بقلم / طارق مصطفى سالم

ادرك اأن القراء الأعزاء �صيقولون هذا لي�ض غريبا و ما خفي كان اعظم" 
ب��ل و �أي غر�ب��ة و �أي كارثة و �إلى �أي م�ضتوى بل��غ بنا هذ� �لنحطاط �لذي يتو�ضد �أمتنا.. 
اأمتن��ا التي تناه��ز الثالثمائة مليون عربي اأ�صبحت تخدم ٥ مليون يهودي دخيل وملفلفني من 

كل جن�ض ولون..
كان��ت الظاهرة "اللحدية" واحدة من الظواهر التي ل زالت تخد�ض ال�صمري العربي وتنكاأ 
اجل��راح كلما تذكرنا اخليانة العربية ل�صالح اجلماعات ال�صهيونية و �صد الأر�ض و العر�ض 
لك��ن الظاهرة اللحدية تال�صت من جنوب لبنان بعد اأن حرر اأبناء اجلنوب اللبناين وجماهدي 
حزب اهلل مناطقهم من الوجود ال�صهيوين و اأدواته رغم اخلناجر العربية التي كانت جنبا اإلى 

جنب مع البندقية ال�صهيونية..
الي��وم نتفاج��اأ بع�ص��رات الظواهر اللحدي��ة تنبت من بني �صدي��د الواقع العرب��ي املثخن. 
املفارقة تكمن يف كون اخلونة اجلدد اأكرث اخال�صا من حلد اللبناين و املفارقة الأهم اإنهم لي�صو 
جمرد كيانات اأو اأ�صخا�صا تبنتهم ال�صاباك من �صوارع الت�صرد و ال�صياع بل اأ�صخا�صا يقودون 
دول عربية من �أغنى دول �لعامل.. كما هو و��ضح يف �لأنظمة �خلليجية و �لعربية �لتي يقودها 
النظام ال�صعودي اخلائن و حينما ت�صاأل ما حاجتهم اإلى خيانة اأمتهم و و حماولتهم تطويعها 
بالرتغي��ب و الرتهيب لتعمل كجاري��ة على �صرير ال�صهيونية و بال ثمن؟ الإجابة لالأ�صف اأكرب 
من ال�صفر لأن اخلونة اجلدد ل يحتاجون اإلى اأموال اأو اإغراءات اإمنا ذلك نتيجة �صالل رهيب 
وتنك��ر غري��ب هلل ولدينه و كتابه ونبيه و لقيم الأم��ة و مبادئها و قادتها ورموزها و اأعالمها.. 
حي��ث اأ�صبح اليهودي هو من يختار احلاكم العربي لذلك ن�صاهد �صباق حمموم على من يكون 
الأك��رث ج��دارة بالتبعي��ة لل�صهيوني��ة وراأين��ا العجب العجاب م��ن التنازلت ع��ن قيم الأمة 
مقد�صاته��ا و تقدمي العرو�ض و فتح الأج��واء للف�صاد اليهودي حتى اأ�صبح نتانياهو م�صتغربا 
م��ن �ل�ضق��وط �لدرماتيكي �لعرب��ي بني �أح�ضان دولت��ه ول يرتدد يف �لتعبري ع��ن �ضعادته مبا 

اأ�صماها الدول احلليفة و هو ي�صري بالدرجة الأولى اإلى عيال زايد و بني �صعود. 
و حينم��ا نت�صائ��ل م��رة اأخ��رى عم��ا يج��ري يف اليم��ن و يف �صوري��ا و يف الع��راق و ليبيا و 
ال�صومال؟ ما طبيعة الأحداث و املاآ�صي التي ت�صرب وطننا العربي األي�صت النتيجة وا�صحة 

و�صيجب اأي �صخ�ض باأن ما يحدث هو يف خدمة اإ�صرائيل!!
�عتقد �أن �ل�ضورة �أ�ضبحت �لآن و ��ضحة ومل يعد هناك حاجة ملزيد من �لتو�ضيح ل�ضحة 
و حقيق��ة ما قاله ال�صهيد القائد )ر�صوان اهلل علي��ه( و ملزيد من التو�صيح �صنختم هذه املقالة 
بعب��ارة مكلمة للعب��ارة املذكورة اأنفاً حيث ي�صخ�ض فيها ال�صهيد القائد ال�صبب الرئي�صي فيما 

و�صلت اإليه الأمة اليوم، يقول :
" اإن جه��ل الأم��ة يف ما�صيها بولية الأم��ر، واأهمية ولية الأمر هو الذي جعلها �صحية 
ل�صالط��ني اجل��ور، واإن اجله��ل الذي امتد م��ن ذلك الزمن، ويف ه��ذا احلا�صر ه��و نف�صه الذي 
�صيجعله��ا �صحية لأن ميلك تعي��ني ولية اأمرها وتثقيفها مبعاين ولية الأمر فيها، وتعيني من 

َيِلي اأمرها، هم اليهود ال�صهاينة من الأمريكيني والإ�صرائيليني".
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حينما تنهزم ال�صعودية وينتزع منها �صخ�صيتها ونفوذها وهيبتها 
ومتوت اإرادتها تن�صج بالتدريج � كما قلنا � اأخالقيات معّينة تن�صجم 
مع الهزمية النف�صية والع�صكرية التي تعي�صها بو�صفها مملكة حتكم 
�صعب��ا بدون اإرادة، مملكة ل ت�صع��ر بكرامتها و�صخ�صيتها ومكانتها 
وهيبته��ا. بالرغم من و�صوح الطريق وجالء الأهداف وقدرتها على 
التمي��ز املنطقي ب��ني احل��ّق والباطل، وبالرغ��م م��ن اأن منهجية ال 
�صعود ال�صيا�صية والع�صكرية ق��د تك�ّصفت كم�صروع جاهلي متطرف 

يف ث��وب الإ�ص��الم والعروب��ة لينفذ م�صاري��ع �صهيوني��ة _ اأمريكية ، 
ف��اأّن م�صروع امل�صرية القراآنية الذي اأ�ص�ص��ه ووجه بتنفيذه �صماحة 
ال�صي��د القائد قد اّت�صح اأّنه التعب��ري ال�صيل عن الإ�صالم والعروبة 
يف معرك��ة ثانية مع اجلاهلية احلديثة “جاهلية داع�ض ال�صعودية” 
بالرغ��م من و�صوح كل ذلك بعد الهدن��ة التي اأعلنها الطرفني والتزم 
بها الطرفني.... ب��داأت ال�صعودية نتيجة لفق��دان اإرادتها الع�صكرية 
تن�ص��ج اأخالقية معّين��ة تن�صجم م��ع هزميتها النف�صي��ة، والروحية 

والخالقي��ة والع�صكري��ة وبه��ذا كان �صماح��ة قائ��د الث��ورة ال�صيد 
عب��د املل��ك احلوثي حفظه اهلل ب��ني اخالقيتني ب��ني اأخالقية الهزمية 
الت��ي تعي�صها ال�صعودية قبل ان تنه��زم فعلياً منذ ٢6 مار�ض ٢٠١٥ 
م واإل��ى العام ٢٠١٨م وب��ني الخالقية املحمدي��ة القراآنية الخرى 
التي يبثها وين�صرها �صماح��ة ال�صيد القائد يف الر�ض اليمنية والتي 
ه��ي اأخالقية الإرادة والت�صحية والعزمي��ة والكرامة والتي حققت 
العج��از الع�صكري العملياتي املوازي لل�صم��ود ال�صعبي ال�صلب.. 
كان �صماح��ة ال�صيد القائد يواجه تلك الأخالقية ال�صعودية اخلبيثة 
التي تر�صخت، ور�ّصخت م��ن املفاهيم اخلادعة واخلبيثة عن العمل 
ال�صتعم��اري الو�صائي املتعدد عل��ى انه عمل وطني �صلمي توعوي 
ح��ر و�صلي��م ما ي�ص��ّل طاقات التح��رك ال�صعبي الث��وري واحلكومي 
اجلديد، لذلك ّغري ال�صيد القائد عبد امللك احلوثي حفظه اهلل ون�صره 
تل��ك الخالقي��ة “اخالقية الرته��ان واجلنب والعبودي��ة والتي هي 
اخالقي��ة العبيد واجلواري والعمالء واخلونة” دون تاأخر و�صرب 
بل�صان احلكم��ة والن�صيحة فلم يِع ال�صرار والعبيد ف�صرب بيد من 
حدي��د، لأن��ه كان يواجه الأخالقي��ة املري�صة املتخلف��ة التي متثلت 
يف اولئ��ك الذين ل يوقن��ون ول يوؤمنون باحل��ق والعدالة واحلرية 
وال�صتقالل ب��ل مفاهيم حريته��م “عبودي��ة” وا�صتقاللهم “عمالة” 
وقوته��م “ارته��ان” ونقائه��م “تط��رف وتكف��ري” لذل��ك كان ي�صرح 
يف خطابات��ه اجلليل��ة كيفي��ة حمارب��ة اأخالقي��ة الهزمي��ة مب�ص��روع 
الت�صحي��ة ومن هنا جتلى م�صروع ال�صه��ادة الذي حقق الجنازات 

والنت�ص��ارات و�صنع بيئة وطنيه واعي��ة وعي قراأين امياين وطني 
ث��وري ثري ج��دًا...... ان الهزمي��ة الخالقية الت��ي نالتها مملكة ال 
�صع��ود وحتالفه��ا هي ان الت��زام اجلي�ض اليمني واللج��ان ال�صعبية 
بثب��ات العملي��ات القتالي��ة كان نابع م��ن قوة تنظيمي��ه ولوج�صتية 
وعملياتي��ه وان ال��ردود الدفاعية كانت قوي��ة وحا�صمة و�صريعة و 
تاأت��ي بعد عمليات ع�صكرية منظمة ينفذه��ا املرتزقة واخلونة حتت 
م�صم��ى “اجن��ازات وهمي��ة” ويهزم��ون هزمي��ة ع�صكري��ة مب�صرع 
قادته��م وجنودهم وتدمري �لياته��م و�خالقية باأعد�د كبريه لنهم مل 
يلتزمون ب��اي قاعدة ع�صكرية او اختالقية �صحيحة اأبدا. لذلك هذه 
هزمية اخالقية بامليدان الع�صكري اما الهزمية الخالقية يف اجلانب 
ال�صرتاتيج��ي ف��ان قائ��د الث��ورة حتدث ع��رب ممثلي��ه ان يتعاملوا 
م��ع الغ��زاة بكرام��ة و�صجاع��ة وحكم��ة وذكاء وح��ذر وبواقعي��ة 
كب��رية ومبنهجي��ة ثابت��ة ل تتغ��ري عك�ض الغ��زاة الذي��ن ينتهجون 
نه��ج املتحولني “ي��وم متغطر�ص��ني والي��وم الخ��ر اذلء �صاغرين 
”.يقدم��ون ا�صي��اء ويلغونها كذباً بعد ذل��ك يراوغون ثم يوافقون 
وهك��ذا يعملون ورغم ذلك يهزمون اخالقياً لن ممثلي قيادة الثورة 
باجلانب ال�صرتاتيجي ثابتي املوقف والكلمة والهدف والغاية لذلك 
ذهب��و� �إلى كل مكان بالع��امل لطرح ملف �حلرب �لعدو�نية وحلولها 
وا�صبابها بكل قّوة لذلك يلوذ الغزاة من كل ميدان ا�صرتاتيجي ومنه 
ميدان املفاو�صات طيلة ثالثة اعوام لنهم ل ميتلكون �صيئا ليقدموه 
�ص��وى انهم جمرمون غزاة مهزوم��ون ماأزومون يبحثون عن خمرج 
م��ن مقام املتغطر�صني الوبا�ض لذلك ت�صود الدنيا يف وجوهم كل يوم 
وينكل��ون وي�صحق��ون كل �صاع��ة يف املي��دان و�صيظل��ون غارقني اإلى 
ان يرفع��وا ايديهم �صاغري��ن واليام بيننا لن اهلل وع��د ال�صابرين 

املتوكلني عليه بالن�صر واليمن ينت�صر و�صينت�صر...

العدو السعودي.. بني الهزمية األخالقية والعسكرية

املعركة الع�صكرية ب��كل م�صتوياتها ا�صبحت 
حرب عقلي��ه ع�صكري��ه ا�صرتاتيجية "احرتاز-
ا�صتباق" فمن ي�صبق خطوه هو املنت�صر ويجب 
ان يحاف��ظ املنت�ص��ر عل��ى خطوت��ه املتقدم��ة 
لذلك ه��و بعيد ع��ن م�صتنق��ع ال�صتن��زاف فيما 
عدوه غ��ارق يف ال�صتنزاف لأن��ه متاأخر خطوه 
خط��وه  املتاأخ��ر  لن  الع�صكري��ة  العملي��ات  يف 

كل خطط��ه وعمليات��ه مك�صوف��ه ووا�صحة قبل 
تنفيذه��ا لذلك يح��اول الغزاة انت��زاع اخلطوة 
املتقدمة التي خطاها اجلي�ض واللجان ال�صعبية 
من اأج��ل حرف م�صارها الى م�ص��ار ت�صادي اي 
ا�صتن��زاف اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة نظ��را 
لنجاح اجلي�ض واللجان ال�صعبية طيلة ٣ اعوام 
من ابقاء حرب ال�صتنزاف تاأكل اأخ�صر الغزاة 

واملرتزقة وياب�صهم وه��ذا ما حدث.. لذلك يريد 
الغزاة تغي��ري قاعدة ال�صتن��زاف �صد اجلي�ض 
واللج��ان فيم��ا ت��درك قي��ادة الث��ورة وقي��ادة 
العمليات��ي  امل�ص��روع  ه��ذا  واللج��ان  اجلي���ض 
وتوجهات��ه لكن ورغم املحاولت الغازية ال ان 
عمليات �جلي�ش و�للجان �ل�ضعبية مل تتغري ومل 
تخرج عن الجراء العملياتي املتنوع"دفاعي-

هجوم��ي".. البع���ض ينتظ��ر اقتح��ام جن��ران 
والبع���ض ينتظ��ر مهاجم��ة ع��دن بال�صواري��خ 
هج��وم  �ص��ن  ينتظ��ر  والبع���ض  البالي�صتي��ه 
وا�صع عل��ى ال�صاح��ل الغربي وامل�صكل��ة ان كل 
ه��وؤلء لي�ض لديه��م ادنى دراية ع��ن احل�صابات 
الع�صكري��ة ولي�ص��ت لديهم الى الي��وم رغم الكم 
الهائ��ل م��ن التفا�صيل ع��ن املعرك��ة ان احلرب 

كوني��ه اق�ص��د ل يع��ون ول يدرك��ون م�صت��وى 
التح��دي.. ل يفهمون اننا نواجه حتدي اقليمي 
عاملي ا�صرتاتيجي �صامل بكل ما تعنيه الكلمة من 
خماط��ر وعواقب ونتائج حتدد م�صتقبل الوطن 
وال�صعب.. نحن اليوم على امل�صتوى الع�صكري 
ام��ام قاعدتني يجب التعام��ل معه بيقظه وحذر 
وب�صال��ة وه��ي احلف��اظ عل��ى الت��وازن الزمني 
والعمليات��ي والنتائ��ج واله��داف ام��ام العدو 
بالإمكان��ات املتاحة والتوظي��ف ال�صليم واملقنن 
واملثم��ر. لذل��ك الوعي مه��م والدراي��ة اهم قبل 

احلديث وا�صدار احلكم

اعداد / ف�ؤاد اجلنيد
عندم�ا ت�رى ب�اأم عيني�ك كيان�ًا اأو دول�ة متتلك مالي�ن من الب��ر، وبح�زته�ا اأحدث 
االأ�سلح�ة الفتاك�ة، وال ي�جد فيه�ا من يدافع عنه�ا ويحمي ترابها، فتاأك�د اأنها مهالك 
املمال�ك. وعندم�ا ترى تل�ك احلثالة نف�سها تلج�اأ مرغمة ل�راء املرتزقة م�ن كل ا�سقاع 
االأر��ض حلماي�ة اأر�سه�ا وثراه�ا، فاأعلم اأنك اأم�ام اأجنب خمل�ق�ات الك��ن، واأن رج�لة تلك 

اجلغرافيا مل تعد �ساحلة لالإ�ستهالك االآدمي.

وجهان لـ جنب واحد
ب��كل تفاٍن واإخال�ض يبح��ث مرتزقة العدوان عن 
ذرائ��ع ومربرات للط��ريان الذي �صح��ق الع�صرات 
م��ن قاداتهم يف نهم، كيف ل، والتحالف يف قامو�صهم 
يج��ري باأمر اهلل، وكل ما يفعله م��ن �صروف املوت 
مي�صي كم��ا ر�صمته ال�صماء، يبحث��ون عن مربرات 
وتعلي��الت لتل��ك اجلرائ��م ال�صديق��ة، لإن حتال��ف 
الع��دوان منه��ك هو الآخ��ر وم�صغ��ول بالبحث عن 
ذر�ئ��ع حتف��ظ ماء وجه��ه، بع��د �ضق��وط طائر�ته 
منظوم��ات  و�ص��رب  وال�صتطالعي��ة،  احلربي��ة 
دفاع��ه املتط��ورة بع��د ثالث��ة اأع��وام م��ن ح��رب 
الأر���ض املحروق��ة. يبحث هوؤلء ويبح��ث اأولئك، 
ف��داأب العبي��د اأن يبقوا عبيدا حت��ى ولو كانت تلك 
العبودية ثمنا حلياتهم، وح�صب اخلونة حزمة من 

اأوراق وحفنة من دراهم.
ذرائع كرتونية

لي�ص��ت امل��رة الأول��ى ولن تك��ون الأخ��رية التي 
ين�ص��ب فيها حتال��ف الع��دوان اإخفاقات��ه املتتالية 
للخيان��ة �لد�خلي��ة، و�إ�ضقاط طائر�ت��ه خللل فني، 
فه��و  التكتيك��ي.  لالن�صح��اب  وانك�ص��ار زحوفات��ه 
نف�ص��ه م��ن ين�ص��ب م�صرع جن��وده ل�صرب��ة �صم�ض 
اأو انق��الب م��ن اآلي��ة ع�صكري��ة، وين�ص��ب م�ص��رع 
كب��ار �صباط��ه وقاداته ل�صكتة قلبي��ة مفاجئة. هذا 

الت�صلي��ل الإعالم��ي الر�صم��ي والتزيي��ف ال�صريح 
يف ن�ص��ر الأخب��ار والتعلي��ق على الوقائ��ع، يعك�ض 
تخب��ط الع��دوان يف خيبات��ه، وعج��زه ال�صديد عن 
��ضتيع��اب �ل�ضدمات �لتي مل تك��ن يف ح�ضبان �أكرب 
املت�صائم��ني. ويف املقاب��ل، تك�صف الغب��اء العجيب 
ال��ذي تزرعه حكوم��ات الع��دوان وتغذيه يف عقول 
مواطنيه��ا، اإل��ى درج��ة ي�صه��ل معه��ا ا�صتحمارهم 
وت�صليله��م بروايات ل يقبله��ا عقل را�صد. فتقلبات 
وحمط��ات  الكهرب��اء،  بانقط��اع  تت�صب��ب  املن��اخ 
التحلي��ة واملط��ارات الع�صكرية فري�ص��ة خملوقات 
ف�صائي��ة ومذنب��ات واأج��رام �صماوية، اأم��ا اقتحام 
مدنهم و�إ�ضقاط مو�قعه��م فيعود �إلى متائم �ل�ضحر 
و�صخابي��ط ال�صعوذة امللفوف��ة يف �صواعد املقاتلني 
اليمني��ني، وكل تلك الروايات �ص��ادرة عن الناطق 
�لر�ضم��ي با�ضم حتال��ف �لعدو�ن، �ل��ذي مل ي�ضعفه 

�صواد وجهه لإخفاء �صواد خيباته.

مقذوفات مينية
وح�ص��ب الرواي��ات ال�صعودية، ف��اإن ال�صواريخ 
البالي�صتي��ة اليمني��ة الت��ي اأرق��ت ماآق��ي العدوان، 
لي�ص��ت اأك��رث من مقذوفات م��ن الأرا�ص��ي اليمنية، 
وكل امل�صاب��ني جراءه��ا مقيم��ون ميني��ون يف مدن 
اليمني��ة  املقذوف��ات  اأن  اإل  ال�صع��ودي.  اجلن��وب 

قابلة للخف���ض والإ�صافة ح�ص��ب طبيعة الت�صليل 
واأهداف��ه. فعندم��ا اأرادت مملك��ة ال�ص��ر التخن��دق 
وراء املقد�ص��ات جلل��ب ال�صتعط��اف، اعرتفت اأن 
مقذوف��ا مينيا ا�صتطاع اأن يع��رب كل املدن متجاوزًا 
كل املناط��ق الع�صكرية واأجه��زة الر�صد والرقابة، 
وزعمت اأن لول عناية اهلل واعرتا�صه يف �صماء جدة 
ل��كان بي��ت اهلل احل��رام يف خ��رب كان. وعندما تريد 
ارت��داء جبة ال�صحي��ة جتد اأن املقذوف��ات اليمنية 
متطر دموع ممثله��ا يف الأمم املتحدة وهو ي�صتنجد 
�لع��امل لإنقاذ بالده من ميلي�ضيات تدك مدن جنوب 
اململك��ة بال�صواري��خ البالي�صتي��ة. وعندم��ا تري��د 
الهروب من الإخف��اق والف�صل، تزعم اأن املقذوفات 
يتم اعرتا�صها قبل انطالقه��ا، واأخرى قبل اأن تبلغ 
هدفه��ا، كل ذلك مبا يتنا�صب م��ع هواها املرحلي يف 
ح�ض��د نقاط �ضيا�ضية وقومي��ة تقت�ضيها كل مرحلة 

جديدة من مراحل القتال.

عنصر املفاجأة اليمني
اإن عن�ص��ر املفاج��اأة ال��ذي يت�صل��ح ب��ه اجلي�ض 
اليمن��ي وجلانه ال�صعبي��ة يرافقه عن�ص��ر التوثيق 
احلرب��ي، وال��ذي ب��دوره يفن��د حج��ج الع��دوان 
ويدح�ض الإفرتاءات والأكاذيب، ويجرب العدوان 
على الإعرتاف اأخريًا بعد م�صاهدته ملقاطع الفيديو 
التي توث��ق احلدث ب��اأدق تفا�صيله. ه��ذا التوثيق 
اأزع��ج الع��دوان منذ بداي��ة احلرب عل��ى حدوده، 
لدرج��ة اأن املبع��وث الأممي اإ�صماعي��ل ولد ال�صيخ 
اأ�ص��اف ذات م��رة بن��دًا ملفاو�صات م�صق��ط، ين�ض 
عل��ى �ص��رورة اأن يتوقف الإع��الم احلربي عن بث 
م�صاه��د الإقتحام��ات يف مدن اجلن��وب ال�صعودي، 
وعر�ض �صور الأ�صرى وجثث القتلى. ومع ذلك، ل 
ي��زال املواطن اخلليجي يف غيبوبة تامة مما يحدث 
ك��ون �حلرب مل مت�ضه نف�ضي��اً �أو �قت�ضادياً و�أمنياً، 
وج��ل اهتماماته بعي��دة عن مو�ص��وع اأي �صراع، 

وكاأنه يف كوكب بعيد عن الأر�ض.

سرقة الشموخ واإلباء
اأرادت الريا���ض يف ت�ص��رف العاج��ز الذلي��ل اأن 

تن�ص��ج لها جمدا وتاريخا كم��ا فعلت اأبو ظبي التي 
اأرادت اأن ت�صن��ع تاريخ��ا هالمي��ا من خ��الل �صرقة 
اأ�صج��ار دم الأخوي��ن م��ن جزيرة �صقط��رى، فزعم 
الإع��الم ال�صع��ودي اأن البط��ل ال�صنديد الذي حمل 
على ظه��ره زميله امل�صاب قاطعا ع�ص��رات الأمتار 
حتت �مطار �لر�ضا�ش مل يكن �إل �ضابطا �ضعوديا، 
واأن املقط��ع ال��ذي ن�ص��ره الإعالم احلرب��ي مفربكا 
ومزيف��ا غر�صه قلب احلقائ��ق وممار�صة الت�صليل. 
اإن مث��ل ه��ذه الأعم��ال الطفولي��ة الت��ي ينتهجه��ا 
الع��دوان ل�صناعة انت�ص��ارات مزيف��ة وم�صروقة، 
اأعمال مث��رية لل�صفقة، تعك�ض احلالة الواهنة التي 
و�ص��ل اإليها العدوان معنويا ونف�صيا، وتوؤكد مبا ل 
يدع جمال لل�صك كيف اأن ثبات اليمنيني ورجولتهم 
جنوده��م  وت�صي��ب  البع��ران،  مراهق��ي  حت��رج 
اجلبناء مبزيد من فوبيا اخلوف والهلع، وتزيد من 

اإميان املخل�صني املرابطني باأن ن�صر اهلل قريب.

تصنيع حربي مستمر
يف الوق��ت ال��ذي ظ��ن الع��دوان اأن��ه بل��غ الرثيا 
بتكنولوجي��ا ع�صكري��ة متط��ورة، كان��ت خمرجات 
الت�صني��ع اليمني مترغ كربيائ��ه يف الرثى، وبينما 
كان��ت الإم��ارات تنت�صي مبنظومة دف��اع جديدة يف 
م��اأرب، كانت تهديدات الرئي�ض ال�صماد توؤتي اأكلها 
وجتع��ل منظومة “باك” يف خ��رب كان. هذا الغرور 
املتعج��رف املتزامن مع القت��ل وال�صحل واحلرق، 
قابلته اليمن املغلوبة على اأمرها ب�صناعات جديدة 
بني هجومية ودفاعية، وز�منت ذلك باإ�ضقاط �ملزيد 
م��ن طائرات الع��دوان الإ�صتطالعي��ة التي تالحقها 
لعن��ة “اخلل��ل الفني” حت��ى اللحظ��ة. اإن املعادلة 
الب�صيط��ة الت��ي ميك��ن لأغب��ى رج��ل يف املعم��ورة 
ا�صتيعابه��ا واإدراكه��ا اآلي��اً، ه��ي املقارن��ة ب��ني م��ا 
تخرج��ه مليارات النفط اليومي��ة، وبني ما تخرجه 
طاق��ات بلد يجابه امل��وت وحيدًا وه��و يرتبع على 

�ضد�رة �لدول �لأ�ضد فقرً� يف �لعامل منذ عقود.

مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــذرائـــــــــــــــــــــــــــــع

لــــــلــــــتــــــوعــــــيــــــة الـــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة.. حــــــــقــــــــائــــــــق هــــــــــــاّمــــــــــــة..
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ب�ضعب��ه  وق��وي  �ضر���ش  �ليم��ن  �ن  تتخي��ل  مل 
وحماربيه اإلى هذه الدرجة رغم الفو�صى والنهيار 
وال�صراع الداخلي، اأوهم��ت نف�صها وخدعت ذاتها 
باأن اليم��ن يباع وي�صرتى باملال وكم لواء ع�صكري 
�صي�صيط��ر عليه باأ�صب��وع لذلك �صّلط��ت على اليمن 
ادواته��ا باملنطق��ة« ال�صعودية- الم��ارات ودول 
عربية واقليمية اخرى« لكن تلقت اأمريكا وادواتها 
وادوات ادواته��ا اأك��رب هزمية ع�صكري��ة واعالمية 
و�صيا�صي��ة ل��ن تن�صاه��ا م��دى تاريخه��ا ان ا�صتمر 
تاريخها القذر �صد اليمن. البع�ض يقول ان معركة 
اليم��ن هي �صد ال�صعودي��ة وحتالفها العربي ولكن 
يتجاه��ل ه��وؤلء املغفل��ون ان امل�ص��رف واملخط��ط 
وامل��زود الت�صليح��ي والداعم اللوج�صت��ي واملانح 
للغط��اء ال�صيا�صي ال��دويل هي امري��كا اذن احلرب 
اأمريكية �صد اليمن بكل ماتعنيه الكلمة من معنى.. 
بطبيع��ة احل��ال ان رهان��ات ال�صعودي��ة بالوكال��ة 
ع��ن امريكا هي كارثي��ة لأنها رهانات عل��ى اجّلياِد 
اخلا�صرة ول تقف عند ذلك احلد فبعد ثالثة اعوام 
م��ن احل��رب واحل�صار والعدوان ق��د يكون حمور 
ال�صعودي��ة - الإمارات-امريكا قد جنح يف َهْنَد�َصِة 
ملي�صيات ارتزاقية م�صادة، كما يف دول اخرى ، كما 
ق��د يكون هذا املحور قد جنح يف دفع امراء احلرب 
وميلي�صياتهم باملحافظات اجلنوبية وال�صرقية اإلى 
متّني البوؤ�ض الذي كانوا يعي�صونه قبل ال�صتعانة 
به��م على احل��ال الراه��ن. ولكن حتى ه��ذا، يثبت 
الآن، اأن��ه كان رهاناً عل��ى اأح�صنة خا�صرة، اأ�صعل 

اليم��ن كله، وح��رق الأخ�ص��ر والياب���ض فيه، ولن 
تلبث النريان حتى و�صلت اإلى من اأ�صعلها اي اإلى 

ال�صعودية والمارات....
ال�صعودي��ة...ل متتل��ك اأي ممي��زات اأو مقومات 
توؤهله��ا اأن تك��ون دولة اإقليمية عظم��ى كما خدعها 
المريكي��ون، �ص��وى امل��ال، وامل��ال ل ي�صن��ع قوة 
وهيمنة ابدًا .. ل متتلك اي اأهداف م�صتقلة .. لآنها 
اداة ق��ذرة للم�صروع ال�صهي��وين المريكي، ولأنها 

دولة تعجز عن حماية نف�صها فتنفذ اجندة، وتدعم 
ح��روب قذرة حلماي��ة نف�صها عرب تنفي��ذ �صيا�صات 
واأجن��دات اأمريكية وا�صرائيلية … وامل�صتفيد من 
حروبها القذرة “الكيان ال�صهيوين-امريكا” .لذلك 
ه��ي وحتالفه��ا يخ�ص��رون املعرك��ة ب��كل املقايي�ض 
امام اليم��ن لن اليمن ا�صتطاع اإل��ى اليوم ان ينقل 
املعرك��ة ال�صرتاتيجي��ة اإل��ى الداخ��ل ال�صع��ودي 
ا�صاف��ة اإل��ى اف�ص��ال كاف��ة املخطط��ات الع�صكرية 

ومنع حتقيق حتالف العدوان ادنى الهداف على 
الر���ض اليمني��ة ول نن�صى ان اخل�صائ��ر الب�صرية 
والآلية واملالية التي تكبدتها ال�صعودية والمارات 
ل تعو���ض ولي�ص��ت بال�صهل��ة بل فادح��ة جدا جدا 
وخ�صو�ص��ا ان النفاق املايل فاق طاقة الدفع املايل 
المن وا�صبح النفاق املايل على احلرب يف مرحلة 
خطر يه��دد القت�صادين ال�صع��ودي والماراتي يف 

ظل البتزاز المريكي والوروبي الكبري لهما ...

الرهان��ات الغازي��ة وا�صح��ة وجلية...راهن��ت 
انهي��ار  عل��ى  والم��ارات  وامري��كا  ال�صعودي��ة 
“احل�ص��ار  فر�ص��ت  لذل��ك  الوطن��ي  القت�ص��اد 
اخلان��ق” وف�صلت وراهنت ال��دول الغازية الثالث 
وحتالفه��م عل��ى فو�ص��ى �صعبي��ة م�صلح��ة ب�صبب 
املن�ص��اآت   ” دم��رت  لذل��ك  املعي�صي��ة  الو�ص��اع 
التجارية وال�صناعية” وف�صلوا وراهنت على فئة 
من امل�صايخ بجمي��ع املحافظات ب�صكل عام وب�صكل 
خا���ض املربع الو�ص��ط” �صنعاء-عمران-ذمار” 
لذلك �صخت املليارات ل�ص��راء الذمم وراهنت على 
خلخل��ة اجلبه��ة الداخلية ال�صعبية ع��رب الت�صليل 
والتحري��ف واحل��رب النف�صي��ة ون�ص��ر الرج��اف 
قوته��م  ع��ن  ومعلوم��ات  و  والوعي��د  والتهدي��د 
وعتاده��م وف�صل��ت وراهن��ت عل��ى نف��اذ الذخرية 
والعتاد الع�صكري لذلك فتحت ٤6 جبهة يف خم�صة 
م�ص��ارح عمليات ع�صكرية ك��ربى راهنت على �صق 
وحدة التالحم ب��ني ال�صعب والقيادة لذلك جي�صت 
اجليو���ض العالمي��ة املختلفة للرتويج م��ا ي�صمى 
الف�ص��اد وما ي�صم��ى املح�صوبية وف�صل��ت وراهنت 
عل��ى اخليان��ة العفا�صي��ة امللي�صاوي��ة الت��ي قادها 
وتزعمه��ا عل��ي عفا���ض وف�صلت وانته��ت مب�صرعه 
وم�ص��رع اغل��ب ق��ادة اخليان��ة وف�صل��ت رهانات 
كث��رية جدا ولكنه��ا ف�صل��ت ف�صال ذريع��ا وانت�صر 
اليم��ن “قي��ادة و�صعبا وجي�ص��ا وجلان��ا وقبائل” 
ب�صم��وده ووعي��ه وح�صم��ه وثبات��ه بت�صديه لكل 

الرهانات واف�صلها و�صحقها بعون اهلل وتاأييده .

أمريكا راهنت على اجلياد اخلاسرة .. فخسرت املعركة أماں اليمن

ف��� »�ليم��ن « �لفقري �ملحا�ض��ر مل يفاجئ ق��ادة حتالف �لغز�ة 
وعل��ى راأ�صهم قادة اجلي�ض المريكي يف حجم تر�صانة �صواريخ 
اليم��ن وازدياد عددها وتنوعها ومدياته��ا ودقة تهديفها فح�صب 
ب��ل ذكاء ا�صتخدامها الزمني واجلغ��رايف منحها اف�صلية التفوق 
ال�صرتاتيج��ي عل��ى �صالح��ي اجل��و والبح��ر الغازي رغ��م قدم 
ال�صواري��خ لكن مت حتديثها وتطويره��ا ، فاجاأهم اأي�صاً ا�صاليب 
ومه��ارات وتكتيكات مقاتل��ي اجلي�ض واللجان القت��ايل ومتكنهم 
بكاف��ة اجلبه��ات الدفاعي��ة والهجومي��ة من حتقي��ق انت�صارات 
واجن��ازات ع�صكري��ة ا�صطوري��ة عل��ى كاف��ة امل�صتوي��ات �صواء 
املعن��وي او العمليات��ي او اخلطط��ي او التكتيك��ي او النف�ص��ي 
او اللوج�صت��ي او ال�صتخب��اري ولي���ض هذا بح�ص��ب، بل ادارة 
املعركة وفق ح�صابات ع�صكرية وجغرافية وزمنية دقيقة جدا ل 
تتوفر لدى قوات حتالف الغزاة رغم امتالكهم لكافة المكانات و 
النظم��ة الع�صكرية الدفاعية والهجومية والتح�ص�صية املتطورة 
ج��دا وبح�صب ت�صريح��ات امل�صوؤول��ني الع�صكري��ني المريكيني 
ال�صهي��وين،  الكي��ان  يف  ال�صرتاتيجي��ني  اخل��رباء  وتعليق��ات 
تواج��ه جيو���ض الغ��زاة واملرتزق��ة اأزم��ة ع�صكري��ة حقيقية يف 
ا�صرتاتيجيتهم وتكتيكاتهم الع�صكرية نتيجة اأ�صباب عدة اأهمها:

١- �ت��كال �لقي��ادة �لغازي��ة و�لرتز�قي��ة �ملف��رط على �ضالح 
اجلو والبحر، ويعزو بع�ض اخلرباء الع�صكريني ذلك لكون قادة 
الغ��زاة ال�صعوديني والماراتيني ومن معهم م��ن قادة التحالف 
الغ��ازي غري مهني��ني ول حمرتفني ول ميتلك��ون ادنى خربة او 
معلوم��ة �صحيحة عن من يقاتلون وكيف يقاتلون واين يقاتلون 
ومتى يقاتلون انها كارثة مبعنى الكلمة ح�صب و�صفهم ادت اإلى 

نيل حتالف الغزاة هزائم تلو هزائم .
٢- ا�صاف��ة اإل��ى ذلك العتم��اد املطل��ق على �ص��الح الدبابات 
و املدرع��ات يف املع��ارك الربي��ة م��ع اعط��اء دور ثان��وي ل�صالح 
امل�ص��اة املرتهل عدمي اخل��ربة واملعتمد عل��ى احلماية اجلوية، 
وم��رد ذلك هو اأي�ص��ا العقي��دة الع�صكرية الغازي��ة امل�صتن�صخة 

من العقائد الغربية وخ�صو�ص��ا المريكية والتي تعطي اأولوية 
لتقلي���ض عدد الإ�صاب��ات يف جنودها وحتقي��ق ن�صر �صريع عرب 
احلرب اخلاطفة بعيدة املدى التي تعتمد على احلركة ال�صريعة 
للدبابات و�ملدرع��ات عرب وخلف خطوط �جلي�ش و�للجان حتت 
غط��اء ج��وي ومدفع��ي ولك��ن ه��ذه ال�صرتاتيجية نال��ت الف�صل 
وتكب��د م��ن طبقوها الهزمي��ة ال�صوداء، وعلى �ص��وء اثبات ذلك 
فق��د اجلي�صان ال�صعودي والماراتي ما يقارب 6٥% من ا�صطول 
الدباب��ات واملدرعات املتطورة يف غ�ص��ون ثالثة اعوام فقط مما 
اأج��رب ال�صعودي��ة والم��ارات وخ�صو�ص��ا ال�صعودي��ة اإلى عقد 

�صفقات ت�صليح جديدة.
٣- افتقار ال�صتخب��ارات الع�صكرية الغازية ملعلومات دقيقة 
عن �إمكانات »�جلي�ش و�للجان �ل�ضعبية« ومر�كز قيادتهم وكمّية 
اأ�صلحته��م وتكتيكاته��م القتالية وخمازن اأ�صلحته��م وذخائرهم، 
فاأح��د اأكرب اجن��ازات اجلي�ض واللجان ، منذ ب��دء العدوان على 
اليم��ن ، هو من��ع ال�صتخب��ارات الغازي��ة من اخ��رتاق �صفوف 
اجلي�ض واللجان من خالل �صن حمالت تطهري ا�صتخبارية �صاملة 

ا�صتهدفت �صبكات
التج�ص���ض الت��ي تعم��ل ل�صال��ح الغ��زاة والق�ص��اء على ٩٥% 
م��ن قواعد العم��الء الجه��زة ال�صتخبارات الغازي��ة وهذه من 
اق�ص��ى ال�صرب��ات الت��ي يناله��ا الغ��زاة يف تاريخه��م الع�صكري 

وال�صتخباري
٤- تاأث��ري الت��كال املتزاي��د عل��ى التكنولوجي��ا الع�صكري��ة 
عل��ى الق��درات القتالي��ة للمقاتل��ني ، خا�صة عند ف�ص��ل الدبابات 
واملدرع��ات يف حتقي��ق تق��دم ميداين عل��ى اأر���ض املعركة خالل 
مو�جه��ة خ�ضم �ضر���ش وعنيد وحمرتف مث��ل مقاتلي » �جلي�ش 

واللجان ال�صعبية «.
كم��ا �أن �جلي�ش �ل�ضعودي و�لمار�ت��ي مل يخو�ضا �أي حروب 
بري��ة اب��دا وجنوده��م و�صباطه��م اعت��ادوا على حي��اة الرتف 
والأم��ان، كما اأن اجلي�ض ال�صع��ودي والماراتي يفتقرون اليوم 

لل�ضب��اط و�لق��ادة �ملتمر�ض��ني يف �د�رة �حل��روب لن �برز قادة 
اجلي���ض ال�صعودي والمارات��ي مت ت�صفية املئات منهم من رتبة 
ل��واء اإل��ى عميد اإلى عقيد اإلى نقيب اإلى م��الزم مما ن�صر اخلوف 
والهل��ع والرتب��اك يف و�ص��ط اجلي�ص��ني ال�صع��ودي والماراتي 
ادى اإل��ى فق��دان الثق��ة باأنف�صه��م، ا�صاف��ة اإلى ذل��ك معظم قادة 
املرتزق��ة الع�صكري��ني الكب��ار الذي��ن اعتم��دوا عليه��م يف ادارة 
املع��ارك مت ت�صفيته��م وخ�صو�ص��ا ق��ادة ال�ص��ف الول والثاين 
و�لثالث ومل يتبق �ض��وى من يقطنون يف �لغرف �ملكيفة يف مارب 
وع��دن وخارج اليمن وه��وؤلء غري موؤهل��ني الإدارة اي معركة.  
» �جلي���ش و�للج��ان« قام مقاتلوه��م �لبطال �لغي��ارى �ل�ضد�ء 
-رجال الباأ���ض ال�صديد بتحقي��ق اجنازات ع�صكري��ة ا�صطورية 
ومهمة متثل��ت بح�صن قراءته��م للهجمات الغازي��ة والرتزاقية 
الربي��ة والتح�ص��ري لها با�صتم��رار ب�صكل متمي��ز وحمرتف، فقد 
اأثب��ت اجلي�ض واللجان �صمود مقاتليه��م على اجلبهات املتقدمة 
واأن القي��ادة الع�صكري��ة العلي��ا والفرعي��ة للجي���ض واللجان قد 
ح�صبت الأمور الع�صكرية بدقة متناهية وكانت النتائج امليدانية 
مبه��رة للغاية فاجاأت الغزاة واملرتزقة وكبدتهم خ�صائر ب�صرية 
والي��ة كبرية. كما اأن ح�صن وده��اء وذكاء واحرتافية ا�صتخدام 
ال�صواري��خ التكتيكية امل�صادة للدبابات واملدرعات وو�صعها يف 
نق��اط ��ضرت�تيجية مكنت �ملقاتلني �لبو��ضل من تدمري �ملدرعات 
والدبابات الغازية والرتزاقية بكميات كبرية و�صل حركتها مما 
من��ع الغ��زاة واملرتزقة من حتقي��ق اي اجناز ع�صك��ري مهم او 
احت��الل مواقع ع�صكرية مهمة على الأر�ض تفر�ض �صيطرة نارية 

على نطاق جغرايف وا�صع.
انواع��ه  بكاف��ة  البالي�صتي��ة  ال�صواري��خ  ا�صتخ��دام  اي�ص��ا 
وف��ق ح�صاب��ات ع�صكري��ة قالبه للموازي��ن ومغ��رية للح�صابات 
وموؤث��رة عل��ى جمريات احل��رب ب�صكل كام��ل وه��ذه اي�صا تعد 
احد ركائ��ز ال�صرتاتيجي��ة الدفاعية التي طرحه��ا ال�صيد القائد 
وف��ق �صوابط وقواعد دقيقة ومهمة جلب��ت الجناز والن�صر يف 
كل �صرب��ة �صاروخية وه��ذه اجلزئية البالي�صتي��ة خلقت تفوق 
ا�صرتاتيج��ي عل��ى �صالح اجلو والبحر الغ��ازي مما احدث جدل 
بني قادة الغزاة واعرتفوا اعرتافات �صريحة بتاأثري ال�صواريخ 
�لبالي�ضتي��ة �ليمني��ة على جمري��ات �ملعركة وحتقي��ق نتائج مل 
يتوقعه��ا احد. عموما قراأ المريكيون ان املعركة يف اليمن غريت 
نظري��ات وعقائد ع�ضكرية كث��رية ومل يعد من �ملقبول �لنظر �إلى 
التكنولوجيا الع�صكرية املتطورة على انه �صالح يجلب الن�صر يف 
اي معركة وان املقاتل وعقيدته الع�صكرية وال�صرتاتيجية التي 
يطبقه��ا بحذافريه��ا هي ال�صا���ض وال�صل لذلك معي��ار ال�صالح 
املتط��ور انه معيار يحقق ن�صر ه��ذا امر انتهى بالن�صبة لهم وان 
لزال��وا م�صتمرين يف ه��ذا عرب و�صائل العالم م��ن اأجل احلفاظ 
عل��ى مبيع��ات ال�ص��الح وحماي��ة العقي��دة والهيب��ة الع�صكري��ة 
�لمريكية م��ن �ل�ضقوط ولكن �لو�قع �لعملي و�لعلمي يك�ضف �ن 
المريكي��ون اخذوا درو�صا ع�صكريا قا�صية من اليمن لن ين�صوها 
وان ال�صرتاتيجي��ة الدفاعي��ة اليمني��ة يج��ب ان تدر���ض بكاف��ة 
تفا�صيله��ا ومعرفة ا�صرارها وحيثياته��ا يف معاهدهم ومراكزهم 

وكلياتهم الع�صكرية

أربــــكــــت الـــبـــنـــتـــاغـــون األمــــريــــكــــي وأســـقـــطـــت عــقــيــدتــه استراتيجية »السيد القائد«
العسكرية من نافذة أدواتها »السعودية واإلمارات «

اليمن ينه�ض ع�سكريًا وبقّ�ة بعد واأد الفتنة و بن �سلمان يعرتف بهزمية جي�سه وحتالفه في�ستعيد باجلي�ض الباك�ستاين كتعزيز 
للجي�ض ال�س�داين للدفاع عن مدنه اجلن�بية كحد ادنى واجلرنال االمريكي ف�تيل قائد القيادة املركزية االأمريكية يديل ت�ريحا 
قبل ي�من وهي للمرة الرابعة منذ ثالثة اع�ام ت�سدر منه ت�ريحات مف�سلة عن اليمن وجي�سه وجلانه و�س�اريخه وكل ت�ريح 

يتحدث به عن املخاوف االأمريكية فتارة بق�ة مقاتليه و�سم�د �سعبه وتارة بتط�ر �س�اريخه وامتالكه م�روعا ل�سناعة ال�س�اريخ 
وهكذا يتحدث قادة البنتاغ�ن باإرباك عن البلد الفقري ب�سعبه ال�سامد املحا�ر وجي�سه املحرتف وجلانه البا�سلة لذلك ايقن املحلل�ن 

واخلرباء الع�سكري�ن االمريكي�ن وال�سهاينة واالعراب يف جممل حتليالتهم الع�سكرية اأن احلرب العدوانية على اليمن امل�ستمرة غرّيت 
الكثري من النظريات والعقائد الع�سكرية يف العامل، كما اأنها دفعت بالق�ى اال�ستعمارية الإعادة النظر يف حقيقة م�ازين الرت�سانة 

الع�سكرية املتط�رة و�سبل قيا�سها يف م�سارح احلرب، وهذا ما اوجزه االعالم الغربي يف تقارير خا�سة.

م��ن ميادي��ن الجه��اد  أحم��د عاي��ض أحمد
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قال املبعوث الأممي ال�صاب��ق اإلى اليمن اإ�صماعيل ولد 
ال�صي��خ اأحم��د اإنه لي�ض هن��اك من ي�صتطي��ع التاأثري على 
احلوثي��ني يف اليمن للقبول بتن��ازلت تر�صي ال�صعودية 
واخلارج.. يف اعرتاف �صمني منه بعدم تبعيتهم لإيران 
ح�صبم��ا تروج ال�صعودية وحلفائه��ا الغربيني.. وحتدث 
ولد ال�صيخ يف مقابلة له مع اأخبار الأمم املتحدة ر�صدها 
الكوي��ت وت�صريح��ه  “امل�ص��اء بر���ض” ع��ن مباحث��ات 
الأخ��ري اأم��ام جمل���ض الأم��ن ب��اأن هن��اك ب��وادر تب�ص��ر 
باإمكاني��ة التف��اق، ويف الوق��ت ذات��ه ت�صكيك��ه مب�صاعي 
اأن�ص��ار اهلل والتلوي��ح باأنه��م يعرقل��ون احل��ل ال�صلمي، 
حت��دث قائاًل: “اأن��ا يف احلقيقة حاول��ت اأن اأ�صحح هذه 
النقط��ة. اأول ما زل��ت ملتزما مبا قلته، ولك��ن �صاأف�صر ما 
اأعني��ه. جمي��ع الأطراف اليمني��ة يف راأي��ي م�صوؤولة عن 
ع��دم التو�صل اإلى حل بطريقة اأو باأخ��رى ولكن كان من 
الوا�ص��ح يف الكوي��ت، من ناحي��ة املعلوم��ات التي كانت 
موجودة، اأنن��ا كنا قريبني جدا من التفاق”.. وقال ولد 

ال�صيخ الذي تولى من�صبه يف اأبريل ٢٠١٥ وانتهت فرتة 
عمل��ه يف ٢٨ فرباي��ر املا�ص��ي، يف حوار مع اأخب��ار الأمم 
املتحدة: “الأزمة اليمنية اأزمة موؤملة بكل املعايري، ومن 
ال�صع��ب جدا اأن نفهم �صب��ب ا�صتمرار هذه الأزمة، لكننا 

نعرف اأن مالمح احلل موجودة”.
ويرى مراقب��ون اأن املبعوث الأممي يف اآخر اإحاطة له 

اأم��ام جمل�ض الأمن الدويل ب�ص��اأن اليمن حاول تقدمي اآخر 
خدم��ة لل�صعودية وحلفائها يف اآخر يوم عمل له كمبعوث 
اأمم��ي اإل��ى اليمن م��ن خالل م��ا طرحه يف جمل���ض الأمن 
وحديثه عن اأن اأن�صار اهلل هم من يعرقلون احلل ال�صلمي 

يف اليمن عرب مت�صكهم بال�صالح.
اأط��راف  مب�صاع��ي  ال�صي��خ  ول��د  اأ�ص��اد  واأن  و�صب��ق 
�صنع��اء “اأن�صار اهلل وحلفائهم” يف التعاطي مع احللول 
ال�صيا�صي��ة ال�صلمي��ة لإنه��اء احل��رب يف اليم��ن، وهو ما 
ي��راه مراقبون اأن��ه تناق�ض وا�صح ب��ني مواقفه ال�صابقة 
ومواقفه احلالية التي تغريت بعد رف�ض اأطراف �صنعاء 
ا�صتمراره عمله كمبعوث اأممي اإلى اليمن وعدم اللقاء به 
كاأطراف تفاو�ض ر�صمية يف زيارته الأخرية ل�صنعاء قبل 
6 �أ�ضه��ر تقريباً، ب�ضبب ��ضطفاف��ه ور�ضوخه لل�ضغوط 
ال�صعودية والإماراتي��ة والأمريكية والربيطانية لإدانة 
�صلط��ات �صنعاء وعدم القبول مبا يطرحونه من وجهات 

نظر للحل ال�صلمي يف اليمن.

قالت جمل��ة “فورين بولي�ص��ي” الأمريكية 
اإن “ال�صتبدادي��ني يتزاي��دون يف جميع اأنحاء 
�لع��امل، لك��ن �لتاري��خ يبني �أنهم عل��ى �لغالب 
عاجزون واأ�صعف مما يبدون عليه”، مت�صائلة 
بالق��ول: “ماذا عن ويل العهد ال�صعودي حممد 

بن �صلمان.
واأ�صافت ال�صحيفة، يف مقال للكاتب �صتيفن 
اأ. ك��وك، “برغ��م اأن احل��رب يف اليم��ن تعت��رب 
كارثة خمزية، ف��اإن ابن �صلمان يحاول ت�صكيل 
عقد اجتماعي جديد، بجعل بالده تكون مركزًا 

لال�صتثمار”.
وتاب��ع اأ. ك��وك بالق��ول اإن “اأ�صل��وب اب��ن 
�صلمان لتنفيذ التغي��ري يعتمد على ا�صتحواذه 
عل��ى اأكرب ق��در من ال�صلط��ة، وبينم��ا ل يبدو 
اأن موؤيدي��ه يكرتث��ون اإزاء ه��ذا الأم��ر، فاإنهم 
ه��م الذين �صيدفع��ون ثمن الف�ص��ل يف التغيري، 

وخا�ص��ة يف حال تطورت املعار�صة وانت�صرت 
عل��ى نط��اق وا�ص��ع”. وق��ال اأ. ك��وك: “اب��ن 

�صلمان اأ�صعف مما يبدو عليه”.

متابعات صحفية

»فورين بوليسي«:
محمد بن سلمان أضعف مما يبدو عليه

صحيفة رأي اليوم : محمد بن سلمان يعترف 

بهزمية اجليش السعودي في حرب اليمن
تناولت ال�صحف الغربية والعربية على نطاق وا�صع الأوامر امللكية ال�صعودية ال�صادرة اأم�ض 
الثالث��اء وت�صمنت الإطاحة بكل قادة اجلي�ض ال�صعودي، وربط��ت التقارير الف�صل ال�صعودي يف 
اليم��ن بتل��ك التغيريات.. وخ�ص�صت �صحيف��ة راأي اليوم ال�صادرة من لن��دن افتتاحيتها لتناول 
ه��ذا املو�ص��وع موردة معلوم��ات خطرية على ل�ص��ان ويل العهد ال�صعودي حممد ب��ن �صلمان عن 
اكت�صاف��ه مل�صتوى اجلي�ض ال�صعودي خالل ح��رب اليمن.. وبح�صب ال�صحيفة، ذكر م�صدر غربي 
زار اململك��ة العربي��ة ال�صعودية يف الأ�صهر القليلة املا�صي��ة، والتقى الأمري حممد بن �صلمان، ويل 
العه��د ال�صع��ودي، يف جل�ص��ة خا�صة حت�صل��ت ال�صحيفة على بع���ض تفا�صيله��ا، اأن الأمري بن 
�صلم��ان كان يف قم��ة الغ�صب من اأداء القوات امل�صلحة ال�صعودي��ة يف حرب اليمن، لدرجة اأنه قال 
“اإن م��ن اأه��م اإجن��ازات هذه احلرب اأنها ك�صفت لنا اأنه ل يوجد لدينا جي�ض يرتقي اإلى م�صتوى 
طموح��ات اململك��ة وخططه��ا امل�صتقبلي��ة يف التحول اإلى ق��وة ع�صكري��ة اإقليمية عظم��ى تواجه 
التحديات اخلطرية التي تواجهها”.. واأ�صارت ال�صحيفة اإلى اأن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه بقوة 
ه��و عم��ا اإذا كانت هذه التغيريات �صتحدث حتول يف ميادين القتال يف اليمن، وخا�صة على جبهة 
احلدود ال�صعودية اليمنية امللتهبة، التي تفيد تقارير قادمة منها اأن اجلماعات امل�صلحة احلوثية 
حقق��ت تقدم��ا ملمو�صا فيها رغم �صع��ف قدراتها الت�صليحية؟ وهل �صتخف��ف من حدة النتقادات 
الدولي��ة حلج��م اخل�صائ��ر الب�صرية واملادية، من ج��راء الق�صف اجلوي واحل�ص��ار اخلانق وما 
ت�صبب��ه م��ن معاناة وفقر وجوع لأكرث من ٢٣ مليون مين��ي؟ واأ�صافت اأنه “من ال�صعب الإجابة 
ع��ن ه��ذه �ل�ضئلة، خا�ضة �أنه مل مير �إل يوم و�حد عليه��ا، �أي �لتغيري�ت، ولكن ما نحن و�ثقون 
من��ه يف هذه ال�صحيفة “راأي اليوم” اأن احلل الع�صك��ري الذي جرى جتربته ملدة ثالث �صنوات، 
م��ن ال�صع��ب اأن يح�صم احل��رب ويخرج اململكة من ماأزقه��ا”.. وكانت قن��اة العربية ال�صعودية 
ذكرت يف خرب ر�صده املرا�صل نت اأن القرارات ال�صادرة عن امللك جاءت بتو�صيات من جنله ويل 

العهد حممد بن �صلمان.

»معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى« : يؤكد عالقة 
التغييرات العسكرية السعودية بفشلها في اليمن 

وأولوية أمريكا اآلن هي إنهاء احلرب الستحالة النصر فيها
ق��ال ” معهد وا�صنط��ن ل�صيا�ص��ات ال�صرف 
تغ��ري  ق��د  ال�صعودي��ة رمب��ا  ” ب��اأن  الأدن��ى 
تكتيكاتها يف اليمن حتت �صتارة تطوير وزارة 
الدف��اع ، مو�صحا اأن التحول ل��ه مغزي �صيما 
وحمم��د ب��ن �صلم��ان وزي��ر للدف��اع و�صيق��وم 
بزي��ارة وا�صنطن خالل ال�صه��ر املقبل لإجراء 
حمادث��ات �صتك��ون اليمن اأهم تل��ك املحادثات 
مل  �ل�ضعودي��ة  �لق��و�ت  �أن  �ملرك��ز  و�أك��د   ..
تك�ص��ب املعركة ب�صكل ناجح م��ع “اأن�صار اهلل 
” ، م�ص��ريًا اإل��ى اأنه يف الوقت ال��ذي ا�صتولت 
الوح��دات الع�صكرية املتحالفة م��ن الإمارات 
على مدينة ع��دن ال�صاحلية ومعظم اجلنوب، 
متّكن “اأن�صار اهلل” من الحتفاظ ب�صمال غرب 
اليمن الذي ي�صم ح��وايل ثالثة اأرباع ال�صكان، 
مو�صح��اً اأن الأ�ص��واأ م��ن ذلك م��ن وجهة نظر 
الريا���ض، ه��و اأن اململك��ة خ�صرت ج��زءًا من 
اأرا�صيه��ا ل� اأن�ص��ار اهلل .. وا�صاف املركز باأن 

وا�صنط��ن تريد م��ن الريا�ض ب��اأن ت�صعى جلل 
دبلوما�ص��ي للح��رب ، ع��ن طريق اإع��ادة فتح 
قن��وات اأت�ص��ال عن طريق م�صقط م��ع اأن�صار 
اهلل ، وم��ن ث��م تفريقهم ع��ن الإيراني��ني ، لكن 
املعه��د �صدد على اأنه من ال�صابق لأوانه القول 
م��ا اإذا كان��ت التغيريات اجلدي��دة يف �صفوف 
امل�صوؤولني ال�صعوديني �صتعك�ض حتوًل يف هذا 
الجتاه اأو عزماً على اإحراز انت�صار ع�صكري.

واأك��د املرك��ز ان الو�صع الإن�ص��اين يف اليمن 
ينعك���ض �صلبا على وا�صنط��ن والريا�ض �صيما 
بع��د اأن ا�صبح��ت وا�صنط��ن تنظ��ر ب��اأن هذه 
احل��رب ل ميك��ن النت�ص��ار فيه��ا ، وبرغم ان 
ويل العه��د �صي�صي��د بالتغ��ريات الجتماعي��ة 
والقت�صادي��ة الت��ي �صيجلبه��ا اإل��ى وا�صنطن 
خ��الل زيارت��ه اإل ان ال�صغ��ط علي��ه لإنه��اء 
احل��رب يف اليمن �صيكون م��ن اأولويات جدول 

الإعمال الأمريكي .

مجلة »ذا أمريكان كونسرفيتف األمريكية« :
صعب  اكتشاف  أعتاب  على  السعودية   
هو أن اليمن مقبرة إلمبراطوريات أخرى 

واحلوثيون يحظون باحترام كبير
“احلقيقة املرة والطريق ال�صعب”، هذا ما و�صف مايكل هورتون، 
كبري حمللي ال�صوؤون العربي��ة يف موؤ�ص�صة “غيم�صتون” واملحلل البارز 
يف �صح��ف “ذا نا�صيون��ال اإنرت�صت” و”الإيكونوم�ص��ت”، ما ت�صري اإليه 
ال�صعودية حالي��ا.. وقال هورتون يف حتليل ن�صره يف جملة “ذا اأمريكان 
كون�صرفيت��ف” الأمريكية اإن ال�صعوديني على اأعتاب اكت�صاف “الطريق 

لالإمرباطوريات”. اأخرى  مقربة  “اليمن  واأن  األ  ال�صعب”، 
اأنف�صهم  �صيدمرون  “ال�صعوديون 
قب��ل اأن يدم��روا اليم��ن”، كانت تلك 
املقولة التي نقله��ا هورتون عن اأحد 
م�صايخ القبائل يف اليمن، عن احلرب 
الت��ي تدخل يف عامه��ا الرابع.. وقال 
املحل��ل الأمريك��ي: “يف بداية حرب 
اليمن، تفاخ��ر ويل العهد ال�صعودي، 
ب��اأن  �صلم��ان،  ب��ن  حمم��د  الأم��ري 
احلرب �صت�صتغ��رق اأ�صابيع اأو رمبا 
ب�صع��ة اأ�صه��ر، بهدف اإظه��ار القوة 
الع�صكري��ة للمملكة �ص��د احلوثيني، 

لك��ن تل��ك �حلرب مل تك��ن جمرد �حتف��ال لالأمري �لطم��وح”.. وتابع: “مل 
ي��درك امل�صوؤولون ال�صعوديون اأن اليم��ن ت�صدت للرومان يف عام ٢٥ قبل 
�ملي��الد، كم��ا مل يفلح معها �مل�ضري��ون يف �ل�ضتينات، وه��ا هي �ل�ضعودية 
والإمارات حتاولن ك�صر القاع��دة التي ا�صتمرت منذ قرون”.. وم�صى: 
“الأكادميي��ون واملحلل��ون وال�صحفي��ون ي�صعرون دوم��ا باحلرية من 
الدوام��ة البدائي��ة للفو�صى يف اليم��ن، لكن احلكمة تقول دوم��ا اإن اللغز 
اليمن��ي مرب��ك، ع�صّي با�صتم��رار على الفهم، فه��و ل يوجد منوذج ميني 
حم��دد، ميك��ن اأن ت�ص��ري علي��ه”.. واأ�ص��ار اإل��ى اأن “الغرب��اء ل يفهمون 
طبيع��ة اليم��ن كاليمني��ني اأنف�صه��م، لذل��ك عل��ى ال�صعودية اأن ت��درك اأن 
الوق��ت منا�صب حاليا لإنهاء ذلك ال�صراع، واإقناع اليمنيني باجللو�ض مع 
بع�صه��م بع�صا والبدء يف اإعادة بن��اء بلدهم”.. واختتم: “وجود القوى 
اخلارجي��ة ب�صورة اأطول يف اليم��ن، �صيزيد من اأمد ذلك العمل، ويجعل 

اخلطر يقرتب ب�صورة اأقرب اإلى ال�صعودية والإمارات”.

الدرا�ص��ات يف  مراك��ز  اأك��رب  اأح��د  اعت��رب 
اأملاني��ا اأن وفاة الرئي���ض ال�صابق علي عبداهلل 
�صال��ح اأدت اإلى تعقيد الو�ص��ع يف اليمن اإلى 
جان��ب تعقيدات��ه ال�صابقة اأ�صا�ص��اً، لكنه اأكد 
يف الوق��ت ذاته اأنه م��ن الوا�صح اأن حتالفات 
�أن�ض��ار �هلل مل تتاأث��ر بذل��ك �لق��در �ل��ذي مت 
ت�صوي��ره يف و�صائل الإع��الم، م�صيفاً بالقول 
لي�صوا  احلوثي��ني  اأن  اأي�ص��اً  الوا�صح  “م��ن 
قريب��ني م��ن الهزمي��ة اأو ال�صع��ف” وا�صتند 
اإلى ه��ذه النتيجة بالنظر اإلى قوة اأن�صار اهلل 
قد تنامت وزادت بع��د مقتل �صالح وتعززت 
�صلطته��م ومتكنوا م��ن اإح��كام قب�صتهم على 
اأكرب اأجزاء املن�صئات الع�صكرية مبا فيها من 
عتاد ع�صكري ومعدات كانت موجودة يف تلك 
املع�صكرات الت��ي كان �صال��ح ي�صيطر عليها، 
كم��ا لفت اإل��ى اأنه “من غ��ري املحتمل الق�صاء 

على حركة احلوثيني يف الوقت القريب”.
الأمل��اين  الدرا�ص��ات  ملرك��ز  تقري��ر  ونق��ل 

“قنط��رة” عن كبري املحلي��ني ال�صيا�صيني يف 
موؤ�ص�ص��ة رن��د، بي��ث جرب��ل، ال��ذي اأكد على 
اأن��ه ل يعترب وف��اة �صالح مي��زة لطرف على 
اآخ��ر، متوقع��اً اأن تن�ص��اأ مرحل��ة جديدة من 
ال�صراع وتزيد من وترية التدهور احلا�صلة 
يف البالد، كما رّج��ح اأن يوؤدي ذلك اإلى اإعادة 
ترتيب امل�صالح ب��ني الف�صائل املعقدة داخل 

اليمن.
يوج��د  ل  اأن��ه  املرك��ز  تقري��ر  واأ�ص��اف 
املناط��ق  يف  اهلل  لأن�ص��ار  معار�ص��ة  اأي 
املعار�ص��ني  واأن  عليه��ا  ي�صيط��رون  الت��ي 
م��ن املوؤمتري��ني غ��ري متواجدي��ن يف اليم��ن 
ومعظمه��م يف املنفى ولي�ض مبقدورهم حتدي 
الغرب��ي،  اأن�ص��ار اهلل يف �صنع��اء وال�صم��ال 
م�صريًا اإن اأن�صار اهلل ا�صتطاعوا احلفاظ على 
حتالفهم مع القبائ��ل وتيار املوؤمتر املتحالف 
معه��م وهو ما جع��ل من امل�صتحي��ل بعد ذلك 

اإخراجهم من �صنعاء.

اأن  م��ن  الرغ��م  عل��ى  اأن��ه  اإل��ى  واأ�ص��ار 
»�لتحال��ف« �ل��ذي تق��وده �ل�ضعودي��ة حقق 
بع���ض النجاحات املحدودة، ف��اإن الكثري من 
اليمني��ني ينظ��رون اإليه��م على اأنه��م احتالل 
احلمل��ة  ب�صب��ب  وذل��ك  وع��دوان،  اأجنب��ي 
اجلوي��ة الوح�صي��ة واحل�ص��ار القت�صادي، 

بح�صب قول املركز الأملاين.
اأن  الأمل��اين  املرك��ز  تقري��ر  خت��ام  ويف 

ال�صيا�ص��ات الت��ي ا�صتم��ر التحال��ف بقي��ادة 
ال�صعودي��ة يف اتخاذها �ص��د اليمنيني عززت 
من موق��ف اأن�ص��ار اهلل يف الدفاع ع��ن البالد، 
موؤك��دًا يف الوقت ذاته اأنه “حتى لو ان�صحبوا 
من الأرا�صي التي ي�صيطرون عليها يف الوقت 
احل��ايل اإلى معقلهم يف �صع��دة، فاإن املحللني 
يف مرك��ز الدرا�ص��ات يعتق��دون اأن احلوثيني 

ي�صتطيعون موا�صلة القتال ل�صنوات”.

مركز الدراسات األملاني “قنطرة”: من الواضح أن احلوثيني ليسوا قريبني من الهزمية أو الضعف

. أخبار األمم املتحدة: بعد انتهاء فترة عملة .. ولد الشيخ يعترف بأنه ليس هناك من ميكنه التأثير على احلوثيني

»ميـــــــــدل إيســــــــــــــــــــــت آي«:
خطط إماراتية إلنشـاء إمارة ثامنة في اليمن

فلسطني اليوم عن نتنياهو: السعودية سمحت للطيران عبور أجوائها من وإلى الهند
اأعل��ن رئي���ض وزراء كيان العدو ال�صهيوين بنيامني نتنياهو، اأن ال�صعودي��ة منحت �صركة طريان الهند )اإير اإنديا( 
�لإذن للط��ري�ن فوق �أر��ضيها عرب م�ضار�ت جديدة من و�إلى »تل �أبيب«.. وبح�ضب و�ضائل �لإعالم فقد �أدلى نتنياهو 
به��ذا الإعالن خالل حديث مقت�صب ملرا�صلني �صهاين��ة يف وا�صنطن بعد اجتماعه مع الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب 
ومل يرد �أي تاأكيد من �مل�ضوؤولني �ل�ضعوديني �أو طري�ن �لهند..  وكانت م�ضادر عربية قالت قبل ٣ �أيام �إن �ضركة »�إل 
ع��ال« ال�صهيوني��ة للطريان تقدمت بطلب ر�صمي لل�صلط��ات ال�صعودية لل�صماح لها بالتحلي��ق باأجوائها وقت عبورها 
للهن��د.. ويف ال�صه��ر املا�ص��ي اأعلنت �صرك��ة طريان الهند اأنه��ا تعتزم البدء يف ت�صي��ري ثالث رح��الت اأ�صبوعيا اإلى تل 
�أبيب عرب �لأر��ضي �ل�ضعودية لكن �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين يف �لريا�ش قالت يف ذلك �لوقت �إنها مل متنح �أي �إذن 
لط��ري�ن �لهند... وتنظم �ضركة طري�ن »�إل عال« �ل�ضهيونية �أربع رحالت �أ�ضبوعيا �إلى مومباي لكنها ت�ضتغرق �ضبع 
�صاعات لأنها تاأخذ م�صارا جنوبيا �صوب اإثيوبيا ثم �صرقا جتاه الهند لتفادي املجال اجلوي ال�صعودي. وتقول و�صائل 

الإعالم ال�صهيونية اإن امل�صارات اجلديدة فوق الأرا�صي ال�صعودية قد تقل�ض مدة ال�صفر مبا يزيد عن �صاعتني.

ن�ض��ر موقع »ميدل �إي�ض��ت �آي« �لربيطاين مقاًل 
لرئي���ش حتري��ر �ملوقع �لأمل��اين »ج�ضتي���ش ناو« 
جيك��وب رميان، قال في��ه: يف الوقت الذي ترددت 
في��ه الريا�ض يف ا�صتخ��دام قوات بري��ة يف اليمن، 
ف��اإن الإم��ارات و�صعت ق��وات برية كب��رية على 
الأر���ض، وقامت با�صتخدام مئ��ات املرتزقة ذوي 
الكف��اءة العالية من اأمري��كا اجلنوبية؛ ليحاربوا 
بالوكال��ة عنه��ا، لفت��اً اإل��ى اأن الإم��ارات اأن�صاأت 
�صبكة من �صجون التعذيب اخلا�صة بها يف جنوب 
اليمن، حيث يختفي اآلف امل�صتبه بهم بالإرهاب، 
وحي��ث هناك تق�صيم وا�ص��ح للوظائف فالإمارات 
تع��ذب و»�أمريكا حتق��ق«، و��ضتطاعت �لإمار�ت 
فع��اًل اإن�صاء نظ��ام اأمني م��واز يف جن��وب اليمن، 
وياأخذ جنود هذا النظام اأوامرهم مبا�صرة من اأبو 
ظبي.. واأ�صاف رمي��ان: يجب النظر اإلى الوجود 
الإماراتي يف اليمن من منظور �صامل، فبال�صيطرة 
عل��ى مراكز جتارية مهم��ة فاإن الإم��ارات ت�صعى 
اإل��ى اإقامة بنية جتارية عاب��رة للحدود الإقليمية 
تغط��ي ال�صرق الأو�صط واأبع��د من ذلك؛ لتو�صيع 
جتارته��ا النفطية مع اأوروبا واأمري��كا ال�صمالية، 

وبه��ذا اله��دف ت�صق اأب��و ظبي طريقه��ا بالقوة يف 
بني��ة الطاق��ة والبنية الأمني��ة يف املنطقة ب�صرعة 
فائق��ة: م��ن اإريرتي��ا اإل��ى اأر���ض ال�صوم��ال اإلى 

بنغازي..
 وراأى الكاتب اأن هذه املطامع جت�ّصدت يف اليمن 
بع��دة طرق مهم��ة ا�صرتاتيجي��اً، كال�صيطرة على 
جزي��رة مي��ون يف م�صي��ق باب املن��دب، وحتويل 
جزي��رة �صقط��رى يف خليج ع��دن اإل��ى م�صتعمرة 
اإماراتي��ة ع�صكرية و�صياحية، و�صيطرة الإمارات 
عل��ى �صبكة م��ن موانئ اليم��ن.. واأكد رمي��ان اأن 
الق��وات الإماراتية تعد ب�ص��كل عام قوات حمتلة، 
وتطب��ق م�ص��روع تق�صيم اليم��ن، م�ص��ريًا الى اأن 
الإم��ارات بداأت بجني ثمار  حم��اولت النف�صال 
بعد ا�صتثمار املليارات يف البنى التحتية، وت�صليح 

امللي�صيات النف�صالية يف جنوب اليمن.
واأ�ص��اف الكات��ب: ما يه��دف الإماراتي��ون اإلى 
حتقيق��ه هو اإقلي��م تابع -اإم��ارة ثامنة يف جنوب 
اليم��ن- ميكنها بجغرافيتها املهم��ة ا�صرتاتيجياً، 
ت�صاع��د  اأن  للطاق��ة  التحتي��ة  البني��ة  وتوف��ري 
الإمارات على ال�صعود لت�صبح قوة طاقة عظمى.
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وا�ص��ل الع��دوان الأمريك��ي ال�صع��ودي ا�صته��داف الن�صاء 
والأطف��ال يف عدد من حمافظ��ات اجلمهورية خالل يوم الحد 

١6 جماد الثاين املوافق ٢٠١٨/٣/٥م.
ومنه��ا ا�صت�صهاد ث��الث ن�صاء يف اإغارة لط��ريان العدوان 
�صم��ال العري�ض يف مديرية موزع مبحافظ��ة تعز ، كما �صن 
الطريان اإغارة اأخرى �صمال �صرق مع�صكر خالد باملديرية 
.. كم��ا ا�صت�صه��د طف��الن واأ�صيبت ام��راأة وطفلها جراء 
ق�صف �صاروخ��ي ومدفعي �صع��ودي ا�صتهدف مناطق 
متفرق��ة م��ن مديري��ة رازح احلدودي��ة ، وتعر�ص��ت 
منطق��ة الغور مبديري��ة غمر و منطقة الرق��ة التابعة 

ملديرية حيدان لق�صف �صاروخي �صعودي .
و�ص��ن  طريان العدوان  ت�ص��ع اإاإغارات على 
منطقتي طيبة ال�صم والقذاميل مبديرية كتاف 
و اإغارة على منطقة احلجلة مبديرية رازح يف 

حمافظة �صعدة .
اإل��ى ذل��ك �ص��ن الط��ريان املع��ادي اأرب��ع 

اإغ��ارات على مديرية �ص��رواح يف حمافظة 
م��اأرب و ١٨ اإغارة على مديريتي حر�ض 

وميدي مبحافظة حجة .

جرائم العدوان

جرائمالعدوان

العدوان يواصل ارتكاب أبشع املجازر الوحشية بحق اليمنيني وأغلب ضحاياها األطفال والنساء 
ها ه� العام الرابع على االب�اب على ال�سعب اليمني يف ظل عدوان اأمريكي �سع�دي همجي، وخاللها اأرتكب العدوان اأب�سع 

اجلرائم بحق االأبرياء اليمنين اأغلب �سحاياه ن�ساء واأطفال، فال يكاد مير ي�م من االع�ام الثالثة املا�سية اإال وي�سن طريان 
العدوان ع�رات االإغارات على امل�اطنن واملمتلكات العامة واخلا�سة... كل تلك اجلرائم اأتت بت�اط�ؤ دويل واأممي.

وبالتزامن مع ذلك داأبت �سحيفة احلقيقة على ر�سد ون�ر كل اجلرائم املرتكبة ب�سكل اأ�سب�عي، لعلها تك�ن دافعا ملن ال زال 
يتفرج يف ردع العدوان، وحما�سبته على ما ارتكبه بحق اليمنين، فمقارعة العدو يف ميادين اجلهاد واجب ديني، ناهيك عن انه 

واجب اإن�ساين واأخالقي لرفع الظلم عن امل�ست�سعفن. 

خـــالل الثـــالثة األعــــوام:

�صن طريان الع��دوان الأمريكي ال�صعودي 
خ��الل  حمافظ��ات  اأرب��ع  عل��ى  اإغ��ارة   ١٩
�صاعات يوم ال�صب��ت ١٥ جماد الثاين املوافق 
٢٠١٨/٣/٤م، واأ�صي��ب طف��ل اإث��ر انفج��ار 
قنبل��ة م��ن خملف��ات الع��دوان يف حمافظ��ة 

�صعدة .
حيث اأن طريان الع��دوان �صن اإغارة على 

منطقة �ص��وار الأ�صفل يف بن��ي معني مبديرية 
رازح حمافظة �صعدة ، فيما تعر�صت مناطق 
�صاروخ��ي  لق�ص��ف  املديري��ة  م��ن  متفرق��ة 
ومدفع��ي �صعودي.. كما اأ�صيب طفل  بجراح 
خطرة اإثر انفجار قنبلة من خملفات العدوان 

يف منطقة اآل فا�صل مبديرية حيدان .
و�ص��ن ط��ريان الع��دوان اإغارت��ني عل��ى 

منطق��ة عطان وث��الث اإاإغارات على 
جب��ل عيب��ان واإغ��ارة عل��ى منطق��ة 

 ال�صباحة ب�صنعاء ..
 يذكر اأن الط��ريان املعادي �صن ثالث 

اإغارات على مديري��ة �صرواح مبحافظة 
اإغ��ارات عل��ى مديريت��ي  م��اأرب و ت�ص��ع 

حر�ض وميدي يف حمافظة حجة .

19 إغارة على أربع محافظات وإصابة طفل بقنبلة من مخلفات العدوان

العدوان األمريكي السعودي يواصل استهداف النساء واألطفال

إحصائية الضحايا املدنيني 
وإغارات العدوان في صعدة 

خالل شهر فبراير املنصرم
الأمريك��ي  الع��دوان  ارتك��ب 
وق�صف��ه  طريان��ه  ع��رب  ال�صع��ودي 
ال�صاروخ��ي واملدفع��ي يف حمافظ��ة 
�صعدة خ��الل �صهر فرباي��ر املن�صرم 
اجلرائ��م  اأب�ص��ع  ٢٠١٨م  للع��ام 
الوح�صي��ة بح��ق الأطف��ال والن�ص��اء 
والكبار وال�صغ��ار واملن�صاآت العامة 
وامل�صاج��د  والأ�ص��واق  واخلا�ص��ة 
وكل م��ا له عالق��ة بحي��اة املواطنني 
و�صط �صمت وتواطئ مف�صوح لالأمم 

املتحدة واملجتمع الدويل.
وم��ن خالل الر�ص��د ال�صهري لق�صم 
الإعالم��ي  �صع��دة  ملرك��ز  الر�ص��د 
يف  املدني��ني  ال�صحاي��ا  لإح�صائي��ة 
املحافظة خالل �صهر فرباير املن�صرم 
فقد بلغ عدد ال�صحايا ٥٨ �صهيد و ٥١ 

جريح توزعت كالتايل :
 طفل ] ١6 �صهيدًا و ١١ جريحاً  [

 ن�صاء ] ٥ �صهداء و ٩ جرحى [
 رج��ال ] ٣٧ �صهي��دًا و ٣١ جريحاً   

]
فيما �صج��ل ق�صم الر�ص�������د للمركز 
٢٣٠ اإغ��ارة �صنه��ا ط��ريان العدوان 
ال�صع��ودي الأمريك��ي عل��ى حمافظة 

�صع��دة خ��الل �صه��ر فرباي��ر للع��ام 
٢٠١٨ خلف��ت اأ�ص��رار مادي��ة كبرية 
وتوزع��ت   ، املواطن��ني  مبمتل��كات 

الإغارات على املديريات التالية :

) اإغارة   ٣٧  ( الظاهر  – مديرية 
) اإغارة   ١( ال�صفراء  – مديرية 

) اإغارة   ٥٢  ( باقم  – مديرية 
) اإغارات   ٩  ( حيدان  – مديرية 

) اإغارة   ١٤  ( رازح  – مديرية 
) اإغارات   6  ( �صاقني  – مديرية 
) اإغارة   ١٩  ( �صحار  – مديرية 

) اإغارات   ٨  ( �صعدة  – مديرية 
) اإغارتان   ٢  ( غمر  – مديرية 
اإغارة(  ٧٠  ( كتاف  – مديرية 
) اإغارة   ١١  ( جمز  – مديرية 

) اإغارة   ١  ( منبه  – مديرية 
الع��دوان  حتال��ف  اأن  اإل��ى  ي�ص��ار 
الأمريك��ي ال�صع��ودي ي�صتهدف اأبناء 
ال�صع��ب اليمن��ي ال�صامد من��ذ ال�٢6 
مار���ض ٢٠١٥م، م�صتخدم��ا خمتل��ف 
الأ�صلحة املحرمة دوليا خملفاً الآلف 
معظمه��م  واجلرح��ى  ال�صه��داء  م��ن 

اأطفال ون�صاء.

�ص��ن ط��ريان الع��دوان الأمريك��ي 
ي��وم  خ��الل  اإغ��ارة    ٤٢ ال�صع��ودي 
الأربع��اء  ١٩ جم��اد الث��اين املواف��ق 
اإل��ى  اأدى  م��ا  ٢٠١٨/٣/٨م، 
ا�صت�صه��اد ثمانية مواطن��ني واإ�صابة 
واأطف��ال،  ن�ص��اء  بينه��م  اآخري��ن   ١٣
وا�صتهدف ق�صف �صاروخي ومدفعي 
�صع��ودي مناطق متفرق��ة باملديريات 
احلدودي��ة.. فقد جنم عنها ا�صت�صهاد 
امراأة وطفل��ة واإ�صابة ت�صعة اآخرين 
يف  ناي��ل  اآل  مبنطق��ة  اأ�صرت��ني  م��ن 
�صعدة..و�صن الطريان املعادي اأربع 

اإغ��ارات على مع�صكر كه��الن، وثالث 
منطق��ة  يف  املختبي��ة  عل��ى  اإغ��ارات 
واأرب��ع  جم��ز،  مبديري��ة  اجلعمل��ة 

اإغارات على مديرية باقم.
�صاروخ��ي  ق�ص��ف  وا�صته��دف 
ومدفعي للع��دو ال�صع��ودي منطقتي 
منب��ه  مبديري��ة  عم��ر  واآل  الدو�ص��ة 
 ، غم��ر  مبديري��ة  الغ��ور  ،ومنطق��ة 
مناط��ق متفرق��ة م��ن مديري��ة باق��م 
احلدودية.. ي�صار اإلى ا�صت�صهاد �صتة 
موطنني بينهم ن�صاء واأطفال واإ�صابة 
اأربع��ة اآخري��ن يف اإغ��ارة  ا�صتهدف��ت 

�صم��الن  منطق��ة  يف  مواط��ن  من��زل 
مبحافظة �صنعاء .  

يذكر اأن الطريان املعادي ا�صتهدف 
باأرب��ع اإغ��ارات مديري��ة نه��م ، و�صن 
خم�ض اإغارات على �صرواح مبحافظة 
ماأرب، وثالث اإغارات على مطار تعز 
ال��دويل وغارتني عل��ى منطقة الذكرة 

مبديرية التعزية باملحافظة .
باإغ��ارة  الط��ريان  ا�صته��دف  كم��ا 
منطق��ة العرف��اف مبري�ض يف حمافظة 
عل��ى  اإغ��ارة    ١٥ و�ص��ن   ، ال�صال��ع 

مديريتي حر�ض و ميدي يف حجة.

استشهاد ثـمانية مواطنني وإصابة 13 
آخرين جراء 42  إغارة لطيران العدوان  

وا�ص��ل الع��دوان الأمريك��ي ال�صعودي 
ا�صتهداف املواطنني يف عدد من حمافظات 
اجلمهورية خ��الل �صاعات ي��وم الثنني  
١٧ جماد الث��اين املوافق ٢٠١٨/٣/6م 
م��ا اأدى اإل��ى ا�صت�صه��اد طف��ل وج��رح 
خم�ص��ة مواطن��ني.. حي��ث ا�صت�صه��د 
طفل وج��رح خم�صة مواطنني جراء 
قذيفة اأطلقها مرتزقة العدوان على 

�ص��وق اجلمل��ة مبديرية �صال��ة يف حمافظة 
تع��ز.. كم��ا اأن ط��ريان الع��دوان �صن �صبع 
اإغ��ارات عل��ى مناطق ر�صاح��ة وحمجوبة 
وطيب��ة ال�ص��م والف��رع مبديري��ة كتاف يف 
حمافظة �صعدة ، ودمرت اإغارات الطريان 
من��زل مواطن يف منطق��ة الأزهور مبديرية 

رازح احلدودية.
ي�ص��ار اإلى اأن الع��دو ال�صعودي ا�صتهدف 

طق  منا
م��ن  متفرق��ة 

مديري��ة رازح باأك��رث م��ن 
١٠٠ �ص��اروخ وقذيف��ة وقذائ��ف �صوئي��ة 
، وتعر�ص��ت منطقت��ا اآل ال�صي��خ و اآل عم��ر 
مبديرية منب��ه لق�صف �صاروخ��ي ومدفعي 
�صع��ودي.. كم��ا اأن الط��ريان �ص��ن غارت��ني 
عل��ى مديري��ة �ص��رواح مبحافظ��ة م��اأرب، 
واإغارة عل��ى منطقة حمال��ة مبديرية كر�ض 
يف حمافظ��ة حل��ج، كما �ص��ن ١٧ اإغارة على 
مديريت��ي حر�ض ومي��دي مبحافظة حجة.. 
ويف جن��ران �صن طريان الع��دوان الأمريكي 
ال�صعودي ثالث اإغ��ارات على موقع الطلعة 

وغارتني على موقع ال�صبكة.

صـاروخ   100 مـن  وأكثـر  إغـارات  سلسـلة 
وقذيفـة تسـتهدف مناطـق متفرقـة بصعدة

طيران العدوان يشن عشرات اإلغارات على صعدة واحلديدة وحجة وصنعاء وجنران
وا�ص��ل ط��ريان الع��دوان ال�صع��ودي الأمريك��ي 
خ��الل �صاعات يوم الثالث��اء  ١٨ جماد الثاين املوافق 
٢٠١٨/٣/٧م ، �ص��ن اإغارات��ه وق�صفه على خمتلف 
املحافظات خملفا اأ�صرارا مادية يف املمتلكات العامة 
واخلا�ص��ة.. ففي حمافظة �صعدة، ا�صتهدف طريان 
الع��دوان مديرية حي��دان ب� ٣ اإغ��ارات، فيما �صن ٥ 
اإغ��ارات على منطقت��ي بركان وبني مع��ني مبديرية 
رازح احلدودي��ة، و6 اإغ��ارات عل��ى منطقت��ي الق��د 
والأزه��ور مبديري��ة رازح اأي�ص��اً، وغارت��ني عل��ى 
منطقة طخي��ة مبديرية جمز.. كم��ا ا�صتهدف ق�صف 
�صاروخ��ي ومدفع��ي �صع��ودي مناط��ق متفرق��ة يف 
ويف  احلدودي��ة..  ومنب��ه  وغم��ر  رازح  مديري��ات 
حمافظة احلديدة، �صن طريان العدوان غارتني على 

م�صنع زي��وت جوار الن��ادي ال�صياحي 
مبديري��ة املراوع��ة، و٨ اإغ��ارات عل��ى 

م��زارع املواطنني مبديري��ة التحيتا، و6 
ويف  اجلراح��ي..  مديري��ة  عل��ى  اإغ��ارات 

الع��دوان  حمافظ��ة م��اأرب، �ص��ن ط��ريان 
اإغارة عل��ى مديرية �صرواح.. ويف حمافظة 

�صنع��اء، ا�صتهدف طريان الع��دوان مديرية 
نه��م ب��� ٤ اإغ��ارات جوي��ة، فيم��ا �ص��ن اإغارة 

يف وق��ت لح��ق عل��ى منطق��ة حمل��ي مبديرية 
نه��م اأي�ص��اً.. ويف حمافظ��ة حج��ة، �ص��ن طريان 

العدوان ٩ اإغارات على مديريتي حر�ض وميدي 
ط��ريان  ا�صته��دف  جن��ران،  ويف  احلدوديت��ني.. 

العدوان موقع الطلعة ب� ٥ اإغارات جوية.



ا

م�ا ت�زال �س�اع�د اأبطال اجلي��ض واللج�ان ال�سعبية تلق�ن اجلي��ض الغ�ازي ومرتزقته اأق�س�ى ال�سفع�ات واأنكى 
ال�رب�ات حي�ث ت�سه�د جبهات ما وراء احل�دود عمليات ن�عي�ة و�ساخن�ة واأبطالنا ي�سط�رون اأروع املالحم 

البط�لي�ة ويحقق�ن انت�سارات ميداني�ة عظيمة ويلحق�ن بالعدو خ�سائ�ر فادحة وكما هي يف جبهات 
م�ا وراء احل�دود هي اأ�سد على املرتزقة يف جبهات الداخل حيث �سهدت ميدي حمرقة كربى ملرتزقة 

اجلي��ض ال�سع��دي اجلنج�ي�د يف زحف فا�س�ل اأودى بهم الى مهال�ك �سحراء مي�دي ومل يعد منهم 
�س��ى م�ن يخرب بنكب�ة تاريخية مل يعرفه�ا اأوغاد الب�سري املرت�زق كما ن�كل اأبطالنا يف جبهة 

اجل��ف باملرتزق�ة واأذاق�هم ال�يالت حيث �سن�ا عملياتهم هج�مي�ة وا�سعة ومن حماور عدة 
اأخذت اأعن�اق املرتزقة اأخذ عزيز مقتدر وباملثل �سهدت جبهات تعز عمليات هج�مية 

منكل�ة وعلى اأن الع�رات من املرتزقة �سقط�ا يف �سعاب ووديان جبهة ناطع بالبي�ساء 
يف حماول�ة فا�سل�ة وغبية للزحف على م�اق�ع ابطالنا الذين كان��ا لهم باملر�ساد 

ف�ردوا بهم واأ�سل�هم جحيم امل�ت..
كم�ا �سهدت جبهات م�اأرب وال�سالع وحلج عمليات بط�لي�ة ينفذها اأبطال 

اجلي��ض واللجان الذين م�ا وه�ن�ا وال الن�ا اأو تراجع��ا فاإما ن�ر ي�سفي 
�س�دور ق�م م�ؤمنن اأو �سه�ادة يف �سبيل اهلل واأي �سه�ادة اأعظم واأغلى 

منها واأي عطاء اأكرب واأكرم من عطاء اهلل �سبحانه وتعالى.
واإل�ى ح�سيل�ة مت�ا�سعة لعمليات جن��د اهلل ن�ثقها لالأجيال 

القادمة كدرو�ض تاريخية ومالحم لن متحى.

مـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــص
لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات 
الـــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريـــــــــــة

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

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ
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خالل سـته أيام : أبطـال اجليش واللجان الشـعبية ينفـذون 14 عملية هجومية واسـعة ويدمـرون 20 آلية ويقنصـون 24 من جنود 
ومرتزقة آل سـعود وأكثر من 50 عملية قصف مدفعي و11 عملية قصف صاروخي اسـتهدفت مواقع اجليش السعودي ومرتزقته

العدو يعترف
 ⚪ اع��الم العدوان ال�صع��ودي يعرتف مب�صرع رئي���ض الرقباء علي بن 
ف��الح القنطا�ض ال �صليم��ان احلرقان العبيدي القحط��اين بنريان اجلي�ض 
واللج��ان ال�صعبية كما اأعرتف الع��دو مب�صرع ٣ من جنوده يف مواجهات 
م��ع اجلي���ض واللج��ان يف جبهات م��ا وراء احل��دود  - يو�ص��ف مزيد زيد 

الع�صيلي البديري - عبداهلل م�صعاب - ابراهيم حممد 

جبهة لحج : 
⚪ عملي��ة هجومي��ة للجي�ض واللج��ان ال�صعبية 
على مو�قع �ملنافقني يف جبل �حلمام و�ضقوط قتلى 

وجرحى يف �صفوفهم
⚪ م�ص��رع واإ�صاب��ة اأعداد كبرية م��ن املنافقني 
خ��الل اإف�ص��ال زحف مكث��ف على منطق��ة ال�صزنانة 

مبديرية القبيطة

جبهة جزيان

3 عمليـات هجوميـة نوعيـة وإحـراق 3 آليات وأسـر 4 مرتزقـة واغتنام أسـلحة 
ومصرع العشـرات من جنود آل سعود بينهم 13 جنديًا وضابطًا بنيران وحدة القناصة

الع�صرات  �صق��ط 
من القتلى واجلرحى 
اجلن��ود  �صف��وف  يف 
ومرتزقته��م  ال�صعودي��ني 
اإث��ر ق�ص��ف مكث��ف ا�صتهدف 
الط��وال  منف��ذ  يف  جتمعاته��م 
وبوابة املو�ص��م ويف موقع بوجان 
موق��ع  يف  احلث��رية  و  واجلاب��ري 
املحط��م وم�صتحدث قزع وجنوب قرية 
اخلقاق��ة وقري��ة حام�ص��ة ويف الرم�ص��ة 
�للح��ج �ضق��وط  �لط��و�ل ويف قري��ة  ومنف��ذ 

الع�صرات من القتلى واجلرحى.
�صاروخي��اً  ق�صف��اً  ال�صاروخي��ة  �صن��ت  كم��ا 

ب�صواريخ الكاتيو�صا على جتمعات للجنود ال�صعوديني 
واملنافق��ني يف بواب��ة املو�ص��م ويف مع�صكر 

�مل��ر�ين ويف بو�ب��ة �ملو�ض��م و�ضق��وط 
قتلى وجرحى يف �صفوفهم 

عملي��ات  اأبطالن��ا  �ص��ن  كم��ا 
هجومي��ة نوعي��ة عل��ى مواقع 
يف  ال�صع��ودي  اجلي���ض 
�حلث��رية و�ضق��وط ع��دد من 
القتلى واجلرحى يف �صفوفهم 

اآلياته��م  م��ن  ع��دد  واعط��اب 
الع�صكرية

كما نف��ذ اأبطال اجلي�ض واللجان 
ال�صعبي��ة عملي��ة نوعي��ة اأخ��رى على 

موق��ع القرن��ع ونع�ص��او واإح��راق ٣ اآلي��ات ع�صكري��ة 
ومقتل وجرح عدد من اجلنود ال�صعوديني 

واغتنام اأ�صلحة متو�صطة وخفيفة
اأن  ع�صك��ري  م�ص��در  وق��ال 
اأبطال اجلي���ض واللجان نفذوا 
عل��ى  ثالث��ة  نوعي��ة  عملي��ة 
مواق��ع اجلي���ض ال�صع��ودي 
واملرتزقة قبال��ة مركز قي�ض 

بجيزان
امل�ص��ر الع�صكري: م�صرع 
ع�صكري��ني �صعوديني ومرتزقة 
واإعط��اب طقم ع�صك��ري �صعودي 

خالل العملية بجيزان

واأ�ص��اف امل�ص��در الع�صكري اأن اأبطالن��ا متكنوا من 
اأ�صر ٤ من املرتزق��ة خالل العملية النوعية قبالة مركز 

قي�ض بجيزان
كما نف��ذ جماهدو اجلي���ض واللج��ان ال�صعبية كمني 
نوع��ي لآلي��ات اجلي���ض ال�صع��ودي واح��راق اآليت��ني 
ودوري��ة وم�صرع وا�صابة م��ن كان عليهن من اجلنود 
وكذل��ك اإنفج��ار اآلي��ة ع�صكري��ة للجن��ود ال�صعودي��ني 
بعب��وة نا�صف��ة يف مرك��ز نع�ص��او الع�صك��ري وم�صرع 
م��ن كان عل��ى متنه��ا كم��ا ا�صتهدفت جتمع��ات اجلنود 
ال�صعودي��ني واإ�صابة معدل عيار ١٤ بقذائف بي ١٠ يف 

قرية اخلقاقة
ومتكن بف�صل اهلل اأبطال وحدة القنا�صة من قن�ض 
١٣ جن��دي �صع��ودي يف مواق��ع متفرق��ة م��ن جبه��ة 

خالل �صته اأيام نفذ اأبطال اجلي�ض واللجان ال�صعبية 
6 عمليات هجومية نوعي��ة توزعت على النحور التايل 
⚪ م�صدر ع�صكري : م�صرع وجرح العديد من املنافقني 
يف عملي��ات هجومية للجي�ض واللجان على مواقعهم يف 
تع��ز .. ⚪امل�صدر الع�صكري: هج��وم مباغت على عدد 
من مواق��ع املنافقني يف بري با�صا يوق��ع قتلى وجرحى 
يف �صفوفه��م.. ⚪ امل�ص��در الع�صك��ري: مهاجمة مواقع 
املرتزق��ة يف القحيف��ة بجبه��ة حمري يف مديري��ة مقبنة 
خلف��ت قتلى وجرحى يف �صفوف املنافقني.. ⚪ امل�صدر 

الع�صك��ري: عملي��ة هجومي��ة عل��ى مواق��ع املنافق��ني 
يف منطق��ة ال�صرم��ني �ص��رق مديري��ة �صال��ة وخ�صائر 
ب�صري��ة يف �صفوفه��م.. ⚪ جماه��دو اجلي���ض واللج��ان 
ال�صعبية ينف��ذون عملية نوعية عل��ى مواقع املنافقني 
يف ع�صق وج�صر ال�صباب واجلمارك بحيفان واملفالي�ض 

و�ضقوط عدد من �لقتلى و�جلرحى يف �ضفوفهم
⚪ عملي��ة نوعي��ة عل��ى مواق��ع منافق��ي الع��دوان 
الع��دو  وتكبي��د  ال�صرم��ني  يف  الأمريك��ي  ال�صع��ودي 
خ�صائر يف الأرواح والعتاد.. كما متكن اأبطالنا من �صد 

حماولة ت�صلل للمنافقني يف الدار البي�ض بجبهة حمري 
و�ضقوط عدد من �لقتلى و�جلرحى يف �ضفوفهم وكذلك 
اإف�ص��ال حماولة ت�صل��ل ثانية ملنافقي الع��دوان جنوب 
ال�صاح��ل الغرب��ي وا�صته��داف جتمعاته��م باملدفعي��ة 

و�ضقوط ع�ضر�ت �لقتلى و�جلرحى يف �ضفوفهم
للمنافق��ني  جتمع��ات  املدفعي��ة  �ص��الح  دك  فيم��ا 
واآلياتهم يف مناط��ق متفرقة مبديرية موزع وي�صتهدف 
جتمع��ات املنافق��ني يف ب��ري با�ص��ا جتمع��ات املنافقني 
يف قحف��ة مبنطقة حم��ري مديرية مقبن��ه و�ضقوط قتلى 
وجرح��ى يف �صفوفه��م .. كم��ا متك��ن اأبط��ال اجلي���ض 
واللج��ان من اإحراق اآلية ع�صكري��ة للمنافقني يف جبهة 
حمري وتدمري مدرعتني تابعة لقوى العدوان ب�صاروخ 
موجه واإحراقها يف جبهة ال�صاحل الغربي وتدمري اآلية 
ع�صكرية تابعة للمنافقني بق�صف مدفعي غرب موزع.. 
وكان��ت القوة ال�صاروخية قد اأطلقت �صاروخ زلزال٢ 
عل��ى جتمع��ات للمنافق��ني واآلياته��م جن��وب الهاملي 
حمقق��ة اإ�صاب��ات مبا�ص��رة.. وبت�صدي��د م��ن اهلل متكن 
اأبط��ال وح��دة القنا�صة م��ن قن�ض ٨ م��ن املنافقني يف 

جبهة ال�صاحل الغربي خالل ال�صاعات املا�صية

جبهة تعز

6 عمليـات هجومية نوعيـة والتصدي حملاولتي  
تسـلل وتدمير آليتني ومدرعتني وقنص 8 مرتزقة

عملية  ال�صعبية  واللجان  اجلي�ض  جم��اه��دو  نفذ 
بقيفة  القرن  جبهة  يف  املنافقني  مواقع  على  هجومية 
قتلى  و�ضقوط  مدفعي  �إ�ضناد  �لعملية  م��ع  ت��ز�م��ن 

وجرحى يف �صفوفهم
كما متكن اأبطال اجلي�ض واللجان ال�صعبية من ك�صر 
زحف مكثف للمنافقني يف جبهة ناطع تزامن مع الزحف 
و�صن  وال�صتطالع  احلربي  للطريان  مكثف  حتليق 
طري�ن �لعدو�ن �كرث من خم�ش غار�ت و�ضقوط قتلى 
خم�ض  من  اكرث  الزحف  ا�صتمر  �صفوفهم  يف  وجرحى 

�صاعات
وممن عرف منهم ممن لقي م�صرعه حتي الن التالية 

ا�صمائهم: 
الربيح  �صوعان  عبدالقادر  امل��رت��زق/  ١.العقيد 

امل�صعبي 
٢.املرتزق /عادل بديرة املن�صوري امل�صعبي 

هادي  كرنون  عبدال�صالم  املرتزق/ادهم  ٣.القيادي 

عشرات املرتزقة ينتحرون بزحف فاشل في جبهة
 ناطع وعملية هجومية تسحقهم في جبهة القرن

ح��اول مرتزقة اجلي�ض ال�صع��ودي تنفيذ زحف على 
مواق��ع اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة فت��م التنكيل بهم 
ومتزيقه��م �صر مم��زق حيث ذكر م�ص��در ع�صكري تابع 
للجي�ض واللجان مبيدي اأن املرتزقة نفذوا زحفاً وا�صعاً 
يوم الأحد املا�صي بداأ ال�صباح وا�صتمر ل�صاعات حتت 

غطاء جوي جتاوز ٥٠ غارة دون اأي تقدم
مرتزق��ة  زح��ف  اأن  الع�صك��ري  امل�ص��در  واأ�ص��اف 
اجلي�ض ال�صعودي بينهم جنود �صودانيون باجتاه منفذ 
حر�ض ف�صل ف�صاًل ذريعاً، وم�صرع وجرح العديد منهم

كم��ا متك��ن اأبط��ال جبه��ة مي��دي م��ن تدم��ري دبابة 
تابع��ة ملرتزق��ة اجلي���ض ال�صع��ودي ب�ص��اروخ موجه 
�صمال �صحراء مي��دي وم�صرع طاقمها واإحراق اآليتني 
ومدرع��ة ع�صكري��ة تابع��ة للمنافق��ني �صم��ال �صحراء 
مي��دي يف ا�صتهداف مدفعي كما �صن��ت مدفعية اجلي�ض 
واللجان ق�صفاً مدفعياً ا�صتهدف جتمعات وحت�صينات 
مرتزق��ة اجلي���ض ال�صعودي �صمال �صح��راء ميدي ويف 
منفذ الطوال و�صمال �صحراء وكانت ال�صربات م�صددة 

و�صيارت ال�صعاف تهرع الى املكان امل�صتهدف

مقتلة واسعة ملرتزقة اجليش السعودي بينهم 
سودانيون في زحف فاشل وتدمير دبابة 

ومدرعة وإحراق آليتني في صحراء ميدي 

جبهة ميدي :



ا

00 5011142420 عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات قـــصـــفـــًا صــــاروخــــيــــًاقــــصــــفــــًا مـــدفـــعـــيـــًا
هـــــــجـــــــومـــــــيـــــــة

صـــــــــــــريـــــــــــــعـــــــــــــًا 
بــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات 
قـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــص

آلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة مت 
تـــــــــدمـــــــــيـــــــــرهـــــــــا 
واعـــــــطـــــــابـــــــهـــــــا 
واحـــــــــــراقـــــــــــهـــــــــــا

مـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــص
لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات 
9الـــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريـــــــــــة بشائر

النصر

األحـــد
2018/3/11م املوافق 23 جماد الثاني 1439هـ العدد )255(

خالل سـته أيام : أبطـال اجليش واللجان الشـعبية ينفـذون 14 عملية هجومية واسـعة ويدمـرون 20 آلية ويقنصـون 24 من جنود 
ومرتزقة آل سـعود وأكثر من 50 عملية قصف مدفعي و11 عملية قصف صاروخي اسـتهدفت مواقع اجليش السعودي ومرتزقته

جبهة عسري:جبهة نجران:

3 عمليـات هجوميـة نوعيـة وإحـراق 3 آليات وأسـر 4 مرتزقـة واغتنام أسـلحة 
ومصرع العشـرات من جنود آل سعود بينهم 13 جنديًا وضابطًا بنيران وحدة القناصة

واأ�ص��اف امل�ص��در الع�صكري اأن اأبطالن��ا متكنوا من 
اأ�صر ٤ من املرتزق��ة خالل العملية النوعية قبالة مركز 

قي�ض بجيزان
كما نف��ذ جماهدو اجلي���ض واللج��ان ال�صعبية كمني 
نوع��ي لآلي��ات اجلي���ض ال�صع��ودي واح��راق اآليت��ني 
ودوري��ة وم�صرع وا�صابة م��ن كان عليهن من اجلنود 
وكذل��ك اإنفج��ار اآلي��ة ع�صكري��ة للجن��ود ال�صعودي��ني 
بعب��وة نا�صف��ة يف مرك��ز نع�ص��او الع�صك��ري وم�صرع 
م��ن كان عل��ى متنه��ا كم��ا ا�صتهدفت جتمع��ات اجلنود 
ال�صعودي��ني واإ�صابة معدل عيار ١٤ بقذائف بي ١٠ يف 

قرية اخلقاقة
ومتكن بف�صل اهلل اأبطال وحدة القنا�صة من قن�ض 
١٣ جن��دي �صع��ودي يف مواق��ع متفرق��ة م��ن جبه��ة 

جيزان .
الع�صرات  لقي  كما 

جبه��ة  يف  م�صرعه��م 
الزهور عرف من اأ�صمائهم 

كاًل من:
١_ املنافق عبداهلل الوادعي - 

٢_ املنافق عبداهلل مفرح العليلي- 
٣_ املنافق مرعي جذمي العبديل

ب��در  امل��الزم  املناف��ق   : واإ�صاب��ة   
جربين احلنو�ص��ي- املنافق حممد �صبيب 

مو�صى- املناف��ق مبارك بن �صعدي بن رجاء 
اللوي���ض ال�صم��ري-  امل��الزم املرت��زق عبدرب��ه 

احمد عبداهلل القردعي املرادي 

�ضق��وط قتل��ى وجرحى م��ن �جلنود �ل�ضعودي��ني و�حر�ق خم��زن �أ�ضلحة خالل 
عملي��ة اغ��ارة نفذها جماه��دوا اجلي�ض واللج��ان ال�صعبية على موق��ع ال�صبعة 

الع�صكري
 كم��ا نف��ذ اأبطال اجلي���ض واللجان ال�صعبي��ة عملية هجومي��ة ثانية على 
مو�ق��ع �جلي�ش �ل�ضعودي يف �لطلعة و�ضقوط عدد من �لقتلى و�جلرحى 

يف �صفوفه��م كم��ا نف��ذ اأبطالن��ا 
عملية هجومية ثالثة على مواقع 

يف  ال�صع��ودي  اجلي���ض  مرتزق��ة 
الطلعة وم�صرع وجرح اأعددًا منهم .. 

في��ا �صن �صالح املدفعية التابع للجي�ض 
واللج��ان ق�صفاً مدفعي��اً ا�صتهدف جتمعات 

للجن��ود ال�صعودي��ني يف موق��ع ال�صبع��ة ويف 
رج��ال  وطلع��ة  وال�صدي���ض  ال�صبك��ة  موقع��ي 

وتبت��ي احلم��ر والقنا�ص��ني وم�صتح��دث ال�صدي�ض 
وجتمع��ات مرتزق��ة اجلي���ض ال�صعودي قبال��ة عليب 

ويف �صح��راء البق��ع ويف �صحراء الأجا�ص��ر وقبالة جبال 
علي��ب و�ضقوط عدد من �لقتلى و�جلرحى يف �ضفوفهم.. كما 

ق�صف ال�صاروخية جتمع��ات اجلنود ال�صعوديني واآلياتهم يف 
موق��ع �صق��ام..  كما متكن اأبطالن��ا من اإعطاب طقم��ني ع�صكريني 

مبعدل ر�صا�ض يف �صحراء البقع قبالة جنران وتدمري اآلية ع�صكرية 
تابع��ة للمنافقني من قبل وحدة الهند�صة للجي�ض واللجان ال�صعبية يف 

�صحراء الجا�صر واإحراق خمزن اأ�صلحة للجي�ض ال�صعودي خلف موقع 
املخروق بقذائف املدفعية..

 كم��ا متكنت وح��دة القنا�صة من قن�ض ٢جنود �صعودي��ني يف حماية موقع 
الهجلة وموقع الع�صة

عملية هجومية
 على مواقع املرتزقة في جبل أم الرياح وسقوط قتلى 

وجرحى وقنص 6 من املرتزقة قبالة منفذ علب
�ص��دد رجال املدفعية الأبطال حمم قذائفهم على جتمعات مرتزقة اجلي�ض ال�صعودي 
قبال��ة منف��ذ عل��ب والتباب املج��اورة للمنف��ذ بقذائ��ف املدفعية وجتمع��ات مرتزقة 
اجلي���ض ال�صعودي �صرق جبل �صبحط��ل ويف موقع احلداد وقلة ح�صن بالربوعة.. 
كم��ا لقي الع�ص��رات من مرتزقة اجلي���ض ال�صعودي م�صرعهم ج��رح اآخرين اإثر 
عملي��ة هجومي��ة على مواقعه��م يف جبل اأم الري��اح.. كما متك��ن اأبطال وحدة 

القنا�صة من قن�ض 6 من مرتزقة اجلي�ض ال�صعودي قبالة منفذ علب.

جبهة الجوف:جبهة البيضاء:

عملية  ال�صعبية  واللجان  اجلي�ض  جم��اه��دو  نفذ 
بقيفة  القرن  جبهة  يف  املنافقني  مواقع  على  هجومية 
قتلى  و�ضقوط  مدفعي  �إ�ضناد  �لعملية  م��ع  ت��ز�م��ن 

وجرحى يف �صفوفهم
كما متكن اأبطال اجلي�ض واللجان ال�صعبية من ك�صر 
زحف مكثف للمنافقني يف جبهة ناطع تزامن مع الزحف 
و�صن  وال�صتطالع  احلربي  للطريان  مكثف  حتليق 
طري�ن �لعدو�ن �كرث من خم�ش غار�ت و�ضقوط قتلى 
خم�ض  من  اكرث  الزحف  ا�صتمر  �صفوفهم  يف  وجرحى 

�صاعات
وممن عرف منهم ممن لقي م�صرعه حتي الن التالية 

ا�صمائهم: 
الربيح  �صوعان  عبدالقادر  امل��رت��زق/  ١.العقيد 

امل�صعبي 
٢.املرتزق /عادل بديرة املن�صوري امل�صعبي 

هادي  كرنون  عبدال�صالم  املرتزق/ادهم  ٣.القيادي 

امل�صعبي 
٤.املرتزق /�صالح بن �صالح مبارك امل�صعبي 

٥.املرتزق /احمد �صالح الربيح امل�صعبي.
6.املرتزق /�صالح عبداهلل املطهري امل�صعبي. 

٧.املرتزق /عبداهلل �صالح امل�صعبي 
٨.املرتزق /عبدالكرمي يحيى لهب�ض امل�صعبي 

٩.املرتزق /عبداهلل علي الرقابي 
١٠.املرتزق /احمد حممد لعور امل�صعبي 

١١.املرتزق /رامي احمد احلازبي امل�صعبي 
١٢.املرتزق /عبداخلالق نا�صر امل�صعبي 

١٣.املرتزق /احمد حممد لبه�ض امل�صعبي. 
١٤.املرتزق /علي عو�ض علي امل�صعبي .

١٥.املرتزق /غالب نا�صر احمد امل�صعبي. 
١6.املرتزق /غالب �صالح ح�صني العقيلي

على  �صاروخيا  ق�صفا  ال�صاروخية  �صنت  كما 
جتمعات للمنافقني يف مكريا�ض

اأغ��ار جماهدي اجلي���ض واللجان عل��ى مواقع منافقي 
�لع��دو�ن يف �ملها�ضمة �ضبقها ق�ضف مدفعي و�ضقوط قتلى 
وجرح��ى يف �صفوفه��م كم��ا نف��ذوا عملي��ة هجومية على 
مواق��ع املنافقني يف وادي القعيف مبديرية خب وال�صعف 

وم�صرع وجرح الع�صرات منهم بينهم قيادات
وق��ال م�ص��در ع�صك��ري اأن اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان 
بجبه��ة اجلوف نف��ذوا عملية هجومي��ة وا�صعة من ثالث 
اجتاه��ات على مواقع املنافقني يف جبهة امل�صلوب �صملت 
موقع �لهيج��ة و�لغرفة و�لزرقة و�ضقوط ع�ضر�ت �لقتلى 

واجلرحى يف �صفوفهم
كم��ا نفذوا عملية هجومية رابعة على مواقع املنافقني 
يف �صف��ر احلناي��ا بجبه��ة ح��ام واح��راق اآلي��ة حممل��ة 
بالأ�ضلح��ة و�لذخائر و�ضقوط ع��دد من �لقتلى و�جلرحى 
يف �صفوفه��م. كما متكن اأبط��ال اجلي�ض واللجان ال�صعبية 
م��ن تدمري اآلي��ة تابعة ملنافقي الع��دوان بعبوة نا�صفة يف 

�صحراء اليتمة مبديرية خب وال�صعف وم�صرع طاقمها
كم��ا انفج��رت عبوت��ني نا�صفت��ني باآليت��ني ع�صكريت��ني 

للمنافق��ني الأول��ى يف جبه��ة ح��ام  والثاني��ة يف منطق��ة 
املها�صمة وم�صرع من كان على متنهن

كم��ا دك �صالح املدفعية جتمعات للمنافقني واآلياتهم يف 
�صح��راء اليتمة وقرن بن �صامان على جتمعات للمنافقني 

يف مع�صك��ر احلزم وجبهتي �صربي��ن واملها�صمة مبديرية 
خب و�ل�ضعف. ومتك��ن �أبطالنا من �إحباط حماولة ت�ضلل 
ملنافقي العدوان باجتاه جبهة وقز يف مديرية #امل�صلوب 

وقتلى وجرحى يف �صفوف العدو

3 آليات مبن  4 عمليـات هجوميـة واسـعة وتدميـر 
فيهن بكمائن ناسـفة فـي اليتمة وحام واملهاشـمة

عشرات املرتزقة ينتحرون بزحف فاشل في جبهة
 ناطع وعملية هجومية تسحقهم في جبهة القرن

3 عمليات هجومية
 على مواقع الضبعة والطلعة وتدمير آلية 

وإعطاب طقمني وإحراق مخزن لألسلحة

جبهة الضالع : 
 ⚪ جماه��دو اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة ينف��ذون عملية هجومية عل��ى مواقع 

املنافقني يف عقبة مكريا�ض وتكبيد العدو خ�صائر فادحة يف الأرواح والعتاد

جبهة مارب:
 ⚪ ق�ص��ف مدفع��ي يدك جتمعات منافق��ي العدوان يف الزغن وامليمن��ة مبديرية �صرواح 

حمققاً اإ�صابات مبا�صرة.
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ل ب��َدّ يف البداية اأن نع��ِرّف املق�صود باحلرب الناعمة، 
ه��ا م�صطل��ٌح غري �صائد يف بلدنا ب��ل يف منطقتنا، بل هي  لأَنّ
م�صطل��ٌح جدي��ٌد يف ال�صتعمال العامل��ي، وعلى الرغم من 
م�صابهته��ا يف امل�صمون مل�صطلحات اأخرى كانت ت�صتخدم 
للتعبري عنها باأ�صكال خمتلفة: كحرب املعنويات، وغ�صل 
العق��ول، والغ��زو الثقايف، واحل��رب ال�صيا�صي��ة.... فاإَنّ 
احل��رب الناعمة هي التي ت�صتخدم الق��وة الناعمة، التي 
عرفها جوزيف ناي١ بقوله: "القدرة على احل�صول على 
ما تريد ع��ن طريق اجلاذبية بدًل ع��ن الإرغام"٢. واإمنا 
ه اأب��رز ال�صخ�صي��ات الأمريكية  انطلقن��ا م��ن تعريف��ه لأَنّ
الذي��ن كتب��وا عن ه��ذا املو�صوع حديث��اً، واأ�ص��در كتاباً 
بعن��وان "الق��وة الناعم��ة"، وبالتايل فاإَنّ كل م��ا نراه من 
حت��ركات اأمريكي��ة يف مواجه��ة �صعوب منطقتن��ا ويف كل 

حلظة ومرحلة.
اإذًا عندم��ا نتح��دث ع��ن ق��وة ناعم��ة تري��د اأن تقتحم 
بلدانن��ا واأفرادن��ا، اإمن��ا نتح��دث ع��ن م�ص��روٍع اأمريك��ي 
معا�ص��ر، اختار الق��وة الناعم��ة املقابلة للق��وة ال�صلبة 
)املادي��ة الع�صكرية(، لعج��زه عن الو�ص��ول اإلى اأهدافه 

عن طريق القوة ال�صلبة.
وت�صتفي��د الق��وة الناعم��ة م��ن كل املوؤث��رات والرموز 
الب�صري��ة والإعالمية والثقافي��ة والأكادميية والبحثية 
والتجاري��ة والعالقات العام��ة والدبلوما�صية، فال ترتك 

جانباً من جوانب التاأثري اإَلّ وتدخل من خالله.
النف�صية واحلرب  الناعمة  احلرب  بني  • الفرق 

��ز احل��رب الناعم��ة باأ�صاليبه��ا عل��ى ال�صتمال��ة  ترِكّ
والإغواء واجلذب، من دون اأن تظهر للعيان، ومن دون 
ز احل��رب النف�صية  اأن ت��رتك اأي ب�صم��ات. يف ح��ني ترِكّ
والدعاية على اإرغ��ام العدو وتدمري اإرادته ومعنوياته 

ب�صورة �صبه مبا�صرة وعلنية.

اإَنّ الو�صائ��ط والأدوات امل�صتخدم��ة اليوم يف احلرب 
الناعم��ة متوفرة ويف متناول اجلميع من دون ا�صتثناء، 
ودخلت اإلى كل البيوت ٢٤/٢٤ �صاعة وعلى مدارها، يف 
ح��ني اأَنّ احلرب النف�صية توجه ب�ص��كل اأ�صا�ض نحو كتٍل 
منظمة ومرتا�ص��ة ومتما�صكة و�صلب��ة، مثل: اجليو�ض 
واحلكوم��ات واملنظمات التي ت�صيط��ر وتهيمن ب�صورة 
كلي��ة على وع��ي وميول الراأي الع��ام. فاحلرب الناعمة 
ت�صته��دف اجلميع، ويف كل الأوق��ات، وبو�صائل متنوعة 
ج��دًا، وبجاذبية. اأما احل��رب النف�صية فتتجه لإ�صعاف 
الراأ�ض والقدرة واحلكام واملوجهني ومتا�صك اجلماعة، 
على قاعدة اأنه��ا اإذا اأ�صعفتهم اأ�صقطتهم في�صهل التاأثري 
عل��ى النا���ض، فال يبق��ى للجماع��ة قائد موؤث��ر، وي�صقط 
القائد عند جماعته، ول ي�صمد احلاكم اأمام ال�صغوطات 

فيف�صل يف توجيه الرعية التي تتخلى عنه، وهكذا...
ه��ذا الفرق ه��و ال��ذي ُيظهر لنا ك��م هي ق��درة القوة 

الناعم��ة على اأن تدخل اإلى كل تفا�صيل حياتنا بدًءا من 
الأطف��ال وانتهاءًا بال�صيوخ م��ن دون متييٍز بني الرجال 

والن�صاء.
* القوة الناعمة مع اإبلي�ض

الق��وة الناعم��ة ب�صورته��ا املعا�ص��رة م��ن الأبحاث 
�جلدي��دة يف و�ضطن��ا ويف �لع��امل، ولك��َنّ �هلل تعال��ى قد 
فن��ا على القوة الناعم��ة منذ بدء اخلليقة مع اإبلي�ض،  عَرّ
عندما ذكر احل��وار الذي جرى بينه وبني اإبلي�ض، الذي 
رف���ض ال�صجود لآدم علي��ه ال�صالم، فط��رده من اجلنة، 
عنده��ا طلب طلب��اً واحدًا م��ن رب العاملني، ⚪َق��اَل َرِبّ 
َل��ى َي��ْوِم ُيْبَعُث��وَن⚪ فا�صتج��اب اهلل تعالى له  َفاأَنِظ��ْريِن اإِ
باإبقائ��ه حياً اإل��ى نهاية احلياة الدنيا،  ث��م اأعلن اإبلي�ض 
ها اإرادة اهلل  اجتاه��ه للو�صو�صة والإف�صاد والإغ��واء، اإَنّ
تعال��ى، اأن يك��ون اإبلي�ض رمزًا للف�ص��اد والنحراف، من 
دون اأن ميل��ك ال�صيط��رة املادي��ة املبا�ص��رة عل��ى اأحد، 

فه��و يعمل بالإغ��واء والزين��ة والتدلي���ض والو�صو�صة، 
ف��ال يقوم بعمل ع�صكري، ول يق��وم بعمل مادي مبا�صر، 
فكل اأعمال��ه تدور حول التدلي���ض والزينة والو�صو�صة. 
ويتحم��ل النا���ض م�صوؤولي��ة الختي��ار باأعماله��م، حيث 
يك��ون تاأثريه عل��ى الذين ي�صتجيبون ل��ه، اأما املوؤمنون 
فلن ي�صتجيبوا له لتم�صكهم بطريق ال�صالح واإخال�صهم 

هلل تعالى.
وكيفي��ة  الناعم��ة  احل��رب  وو�صائ��ل  اأ�صالي��ب   •

مواجهتها
ما هي اأ�صاليب وو�صائل احلرب الناعمة التي ت�صتخدم 
ع��ادًة؟ اخ��رتت طريق��ة عر���ض الأ�صالي��ب والو�صائل ، 
يتبعه��ا تق��دمي بع���ض اإجاب��ات املواجهة بع��د احلديث 
عنه��ا، كي ل اأوؤخر املعاجلات دفع��ًة واحدة، واإْن كانت 
طريق��ة العر���ض يف بع���ض الفق��رات الأخ��رى تتن��اول 

الأ�صاليب والو�صائل ب�صكل منف�صل عن املواجهة.
والت�صالت:  • الإعالم 

ه��ي الأم��ر املبا�ص��ر ال��ذي ت�صتخدم��ه الي��وم احلرب 
الناعم��ة يف اأو�ص��ع نطاقها بعناوين خمتلف��ة )في�ض بوك، 
تويرت، وو�صائل الت�صال املختلفة، والتلفزة، والقنوات 

الف�صائية العاملية، وهكذا.
واأنت��م تعلم��ون اأن اأك��رث امل�صل�ص��الت اأو الأف��الم التي 
تعر�ض هي يف الواق��ع اأفالم هادفة مبجملها، حتى بع�ض 
الأفالم التي تبتغي الربح التجاري املبتذل فاإَنّها جميعها 

توؤدي دورها يف احلرب الناعمة. 
يقوم��ون بت�صوير خيانات زوجية وي��ربرون اخليانة 
ويجعل��ون املتف��رج يتعاط��ف م��ع اخلائ��ن اأو اخلائنة، 
وعندم��ا يرّوج��ون للحرية م��ن خالل الف�ص��اد والنحالل 
يف  املف�ص��وح  والأداء  اللبا���ض،  يف  املبتذل��ة  والطريق��ة 
العالق��ات بني اجلن�ص��ني، فاإمنا يري��دون اإث��ارة الغرائز 

والأهواء ليخرج الإن�صان من �صوابطه وقواعده الثقافية 
والأخالقية والدينية.

وتالحظ��ون اأي�صاً يف كثري من احلالت، عندما يح�صل 
�ص��ٌخ اإعالم��ٌي مكث��ف حلادثة ب�صيط��ة وعادي��ة فت�صبح 
حادث��ة �لع��امل، بينم��ا جت��ري جر�ئم وح��و�دث خطرية 
مت��ر يف ن�ص��رات الأخبار كخرٍب ع��ادي ل قيمة ل��ه.. ومن 

ال�صاليب:
واملفاهي��م  ال�صع��ارات  ب��ث  احلقائ��ق:  تلفي��ق   -١
اخلاطئ��ة، وتزيينه��ا وت�صوي��ه املفاهي��م ال�صائ��دة. ه��م 
يتحدثون عن احلداثة، ويق�صدون باحلداثة ترك املا�صي 

بكل ما فيه على قاعدة اأنه اأ�صبح مرادفاً للتخلف!
الثقافي��ة  املنظوم��ة  حت��اول  الفكري��ة:  التبعي��ة   -٢
ا ال�صتكبار من خالل  الغربي��ة ال�صيطرة علينا، لياأخ��ذ مَنّ
هذه التبعي��ة كَلّ �صيء. فاإذا ما اأ�صبحت اأفكاُرنا اأفكاَرهم 
وقناعاُتن��ا قناعاتهم، عندها ي�صبح��ون الأ�صاتذة ونحن 

التالمذة، وي�صبحون القادة ونحن الرعَيّة. 
ة التاأث��ري الفكري، يقول  ويف جم��ال التاأكيد على اأولوَيّ
روب��رت رايلي مدي��ر اإذاعة �صوت اأمري��كا: "اإن الطبيعة 
احلقيقية لل�صراع اليوم ه��و �صراع امل�صروعية يف عقول 
وقل��وب النا���ض وال��راأي الع��ام، ولي���ض �ص��راع الق��وى 
الع�صكرية، اإن احلروب تخا���ض ويتم حتقيق الن�صر اأو 
الهزمي��ة فيه��ا يف �صاحات العقول والقل��وب قبل اأن ت�صل 

اإلى ميادين القتال". 
فالعمل على العقل والقلب والفكرة، وهذه هي البداية، 
م��ن هن��ا ندع��و يف عملي��ة املواجهة اإل��ى تاأ�صي��ل ثقافتنا 
واأفكارنا، واأن ل نكون من�صحقني اأمام الثقافات والأفكار 
التي يطرحها ال�صتكبار علينا، ول نتلَقّى ال�صعارات التي 
يطلقها حتت عنوان اأممي اأو عاملي اأو معا�صر اأو اأمريكي 

اأو غربي، بل اأن تكون لنا قناعتنا وثقافتنا.

الحرب الناعمة

احلـــــــــــرب الـــــنـــــاعـــــمـــــة أســــالــــيــــبــــهــــا ووســـــائـــــلـــــهـــــا وكــــيــــفــــيــــة مــــواجــــهــــتــــهــــا

احل���ق���ي������ق���ة / خ�����ا�ض 
ال يخيفنك هدير املدافع واأزيز الطائرات، و ال ي�سعف باأ�سك �سهيق النريان 
وزفري البنادق، فاإمنا هي معركة خفيفة، م�ساحاتها حم�س�رة يف كيل�مرتات 
املتقن،  املجاهدين  من  نفر  وب�سعة  اأنت  فيها  وامل�ستهدفن  اجلغرافيا،  من 
ونتيجتها اإما ن�ر و متكن، واإما ف�ز ب�سهادة متنحك ج�از العب�ر اإلى حياة 
اأن تخافه مرات ومرات، وحتذره  ما يجب عليك  اإن  املعب�د.  جديدة بج�ار 
يف  تباغتك  التي  الباردة  ال�سامتة  احلرب  تلك  ه�  وبرهة،  حلظة  كل  يف 
زر.  و�سغطة  اأيق�نة  بلم�سة  وفكرك  اأح�سائك  يف  وتت�غل  اللحظة،  ن�س�ة 
املالين من بني جلدتك، هديرها  العامل، وامل�ستهدفن فيها  م�ساحتها كل 
ت�سكيك ناعم، ونارها �سه�ة وعاطفة، وبندقيتها اإ�ساعة وت�سليل، وطريانها 

�سبكات ال�اي فاي وجمال�ض املحايدين. 

ما هي احلرب الناعمة..؟؟
ّتع��د احل��رب الناعم��ة اأخ�ص��ن يف حقيقته��ا ويف نتائجه��ا م��ن احلرب 
الع�صكري��ة، لأنه��ا ت�صتهدف النفو���ض وتقتلها من الداخ��ل وحتول الفرد 
اإل��ى جمن��د رخي�ض يعم��ل ل�صال��ح اأعدائه، ويق��ف �صد �صعب��ه، واأمته، 
اأو يق��ف موق��ف املتفرج اأمام كل م��ا يتعر�ض له وطنه و�صعب��ه، م�صتلباً 
عاج��زًا عن اإ�صت�صعار امل�صوؤولية، ناهي��ك عن التحرك لفعل اأو قول �صيء 
يك��ون ذا نتيجة اإيجابية. منذ �صن��واٍت طويلة كانت ُت�صتخدم العديد من 
امل�صطلح��ات والتي ل تختل��ف يف فحواها عن م�صطل��ح احلرب الناعمة 
ال��ذي يعتم��د على الق��وة الناعم��ة. فقد ا�صُتخدم��ت الكثري م��ن املفاهيم 
الت��ي ت�ص��ف عملية �صعي دول��ٍة اأو طرٍف ما، للتاأث��ري يف فكر ووعي دولٍة 
اأخرى اأو طرٍف اآخر. ومن تلك امل�صطلحات، ما عربرَّ عنه الربيطانيون ب� 
»�حل��رب �ل�ضيا�ضية«، �أو ما �أ�ضماه �لنازيون �لأملان ب� »حرب �لدعاية«. 
فيم��ا خرج م�ضطلح »�حلرب �لباردة« و�لذي �أُطلق على �ل�ضر�ع �لندِّي 
ج الكثري  ب��ني رو�صيا واأمريكا بعد انهيار الحت��اد ال�صوفيتي. يف حني رورَّ
م��ن �ملفكرين �لعرب و�مل�ضلمني، ملا ُي�ضمى ب��� »�لغزو �لثقايف و�لفكري«، 
وا ع��ن امل�صمون نف�صه. كما اأن من اأك��رث امل�صطلحات رواجاً على  لُيع��ربرِّ
�صعي��د ال�صاح��ات الإعالمي��ة والعلمي��ة والع�صكري��ة وال�صيا�صي��ة، هو 
م�ضطل��ح »�حلرب �لنف�ضية« �ل��ذي ير�ضخ يف عقول �ضعوبنا. ُي�ضاف �إلى 
تل��ك �مل�ضطلحات �لكثري، ك� »ح��رب �لأع�ضاب« �أو »حرب �لعقول«. �أما 
الي��وم، فاإن اجلام��ع لهذه امل�صطلح��ات مع حلظ الخت��الف يف التف�صري 
العلمي لها، من دون وجود فارٍق كبري يف معناها واأهدافها، فهو ُم�صطلح 
»�حل��رب �لناعمة«، و�ل��ذي ب��ات �أد�ًة �ضامتة يف �ل�ض��ر�ع �حلايل �لذي 

يجتمع فيه زبانية �لعامل على �ضعبنا �أر�ضا و�إن�ضانا.

أدوات احلرب الناعمة
��دة، تت�ضارع  يف زم��ٍن يعي���ش فيه �لع��امل �لعديد م��ن �لتحديات �ملُعقَّ
الدول يف م��ا بينها حتت عناوين �صيا�صي��ة منطلقاتها اقت�صادية، نالحظ 
فيه��ا ا�صتخ��دام القوة الع�صكري��ة دون اأن نلح��ظ الأدوات الأخرى التي 
ه��ي يف الواق��ع اأ�ص��د خط��ورة، ويف مقدمته��ا احل��رب الناعم��ة التي يتم 
فيها ا�صتب��دال الدّبابة بالإعالم، واجليو���ض بالعمالء، والحتالل املادي 

بالحت��الل الفكري والأيديولوج��ي، واحتالل الأب��دان باحتالل النفو�ض 
والأرواح والعق��ول، وتكري���ض هزمي��ة الف��رد واملجتمع يف اأّي ق��ارٍة اأو 
خارط��ة م��ن دون حاج��ة ل�صتخدام الق��وة الع�صكرية. وعنده��ا، ي�صهل 
ا�صتعب��اد الأّمة، ومن ثم اخرتاقها وهزميته��ا. وتتطلب احلرب الناعمة 
تاأ�صي���ض غرفة تفك��ري ا�صرتاتيجية ذكية ي�صودها العق��ل الهدام يف غرٍف 
اإعالمية اإلكرتونية وا�صتخبارية، وعرب ا�صتخدام قنوات الإعالم العربّي 
املتاأمرك اأو الإعالم الغربي املعّرب، وكذلك و�صائل التوا�صل الجتماعي 
كالفي�صب��وك وتوي��رت والوات�ض اب، والهدف اخ��رتاق الوعي اليمني من 
خ��الل بث ال�صائعات ون�صر الت�صليل والتزييف. اإن احلرب الناعمة التي 
تعتم��د عل��ى �أد�ة »�لق��وة �لناعمة« و�لتي ق��د ُي�ضميه��ا �لبع�ش �حلرب 
ال�صامت��ة اأو الهادئ��ة، ه��ي احل��رب التي ِبتن��ا اليوم جنوده��ا، وُن�صاهم 
فيه��ا دون اأن ندري، وهي احلرب التي بات��ت اأداة املُ�صتعمرين الفكرية، 
والت��ي اأف�ص��ت اإل��ى تاأ�صي�ض واقٍع م��ن الف��راغ ال�صيا�ص��ي والجتماعي 
تعي�صه املجتمعات اليمنية اليوم، والذي ُيخالف اأو ُيناق�ض واقع الُر�صد 
ال�صيا�ص��ي والجتماع��ي الذي يجب اأن ترتقي له ه��ذه املجتمعات، لنجد 
فج��اأة اأننا يف معرك��ٍة مفرو�صٍة علينا، نعي�ض ظروفه��ا من دون اأن نكون 

حتى الآن يف م�صتوى التخطيط ملواجهتها.

إدراك متأخر..!!
الغربي��ة،  وكذل��ك  والإ�صرائيلي��ة  الأمريكي��ة  املجتمع��ات  اأدرك��ت 
الق��وة الفائق��ة لالإع��الم، واأعارته اهتمام��ا كبريا حتى و�ص��ل اإلى ما هو 
علي��ه الآن، و�صخ��رت له م��ن الإمكان��ات ومن الأم��وال ال�ص��يء الكثري، 
فبوا�صطت��ه ت�صيط��ر ال��دول على العق��ول، ويت��م ا�صتخدام��ه يف التلميع 
و�لت�ضلي��ل و�لهج��وم. ومل يدرك �ملجتمع �لعرب��ي �أهمية �لإعالم ودوره 
يف ر�ص��م مالم��ح احل��روب اإل يف الأح��داث التي وقعت عربي��ا مبا ي�صمى 
الربي��ع العرب��ي، وعرفت حينه��ا اأن الإعالم قوة فتاك��ة اأطاحت باأنظمة 
واأزاح��ت وخلخلت اأنظمة احلك��م باأخرى، وط��راأت تغريات وحتولت 
ك��ربى �صاهم��ت يف خلق خريط��ة جدي��دة، وكان على راأ�صه��ا الفي�صبوك 
و�لو�ت�ض��اب وتويرت ورفاقهما من مو�قع �لعامل �لفرت��ضي. ويف �لوقت 
نف�صه اأدرك��ت ال�صعوب العربية وانظمتها ف�صل الق��وة التقليدية املمثلة 
بالأ�ضلح��ة �لأر�ضي��ة و�جلوية �لثقيل��ة و�خلفيفة، وعرف��ت �أنها مل تعد 
متث��ل �لهيمن��ة يف �ل�ضتمر�ر و�لبقاء، بل ظهرت �أمن��اط خمتلفة تتنا�ضب 

وتتناغم وطبيعة املرحلة.
غرف صهيوامريكية مغلقة

تعم��ل غ��رف احل��رب الناعم��ة الت��ي يديره��ا الع��دوان عل��ى تفجري 
املتناق�صات يف الداخل اليمني وتاأجيج ال�صراعات الدينية وبّث الفو�صى 
واإقن��اع اليمني��ني اأّنهم عاجزون ميت��ون، واأن هذه احل��رب هي �صبب ما 
و�صل��وا اإلي��ه م��ن حال. وي�ص��رتك يف غرف ه��ذه احلرب ف��رق مو�صادية 
�ص��ة يف هذا املجال، ووحدة تخطيط اإلك��رتوين تابعة للمخابرات  متخ�صّ
الأمريكي��ة، ووحدة �صهيوني��ة معروفة با�ص��م SIGINT والتي فيها 
م�صتعرب��ون ك��رث يوّجهون عق��ول ال�صب��اب العربي وامل�صل��م يف و�صائط 
الت�صال ويخلطون احلابل بالنابل م�صتغّلني يف ذلك غياب احل�ّض الأمني 
والثقاف��ة الأمنية عن��د كثرٍي من ال�صباب العرب��ّي وامل�صلم، ويف طليعتهم 
اليمني��ون وال�صوري��ون وكل مواطني دول املقاوم��ة واملمانعة. وت�صمل 
ق��وى احل��رب الناعم��ة اأي�ص��ا الأدب وامل�ص��رح والإعالن��ات واملواق��ع 

الإلكرتوني��ة والربامج الفنية، �ص��واء باللغة الغربي��ة اأو اللغة العربية 
التي تنت�صر مل�صموٍن غربٍي تغريبي.

توظيف العدوان الناعم
عملت قوى �لعدو�ن على جتنيد خاليا »�لطابور �خلام�ش« �لتي تقود 
»ح��رب �ل�ضاع��ات« ، وجن��دت يف �ضفوفها �لآلف من موؤي��دي �لعدو�ن 
ومرتزقت��ه لتنفي��ذ عملي��ات ح��رب ناعمة يف �أو�ض��اط �جلماه��ري لإ�ضاعة 
املخ��اوف ومتزيق اجلبهة الداخلي��ة وتوجيه الراأي الع��ام نحو ق�صايا 
�صغ��رية بعي��دًا ع��ن جبه��ات املواجه��ة املبا�ص��رة للع��دوان. ومار�صت 
خالي��ا »�لطاب��ور �خلام���ش« دوره��ا �لتخريبي ط��و�ل �لف��رتة �ملا�ضية 

منخرط��ة  مدرو�ص��ة  يف ب�ص��ورة 

�أو�ضاط �لنا���ش يف �ملر�فق و�ملد�ر�ش و�جلامعات 
والأحي��اء  امل�صاج��د  ويف  الإع��الم  وو�صائ��ل 
والتجمع��ات اليومي��ة للنا�ض خمتلق��ة ال�صائعات 
لتثبي��ط العزائ��م والت�صكيك يف ق��درة الدولة على 
ال�صمود، واإ�صاعة املخاوف حيال الو�صع الأمني 
واملعي�صي للمواطنني، والت�صكيك يف النت�صارات 
الت��ي يحققه��ا اأبطال اجلي���ض واللج��ان ال�صعبية 

تارة، وال�صتخفاف به��ا تارة اأخرى، بالإ�صافة الى حتري�ض املواطنني 
باملطالب��ة بالرواتب، وب��ث م�صاعر ال�صتياء من ت��ردي بع�ض اخلدمات 
الأ�صا�صية وحتميل اأن�صار اهلل كامل امل�صوؤلية، وغريها من طوفان اأدوات 
احل��رب الناعمة. حتى و�صل احلال ببع�ض الأب��واق موؤخرا اإلى الدفاع 
ع��ن حتال��ف العدوان يف اجلرائم الت��ي يرتكبها، بالرغم م��ن اأن العدوان 

نف�صه قد اأعرتف بها ون�صبها اإلى اأخطاء يف املعلومات على الأر�ض.

مناذج ألدوات احلرب
عند اإ�صت�صهاد اإي قائد ميداين للجي�ض وجلانه ال�صعبية ت�صارع قنوات 
ومواق��ع العدوان اإلى و�صفه باأنه الرجل الثاين يف جماعة اأن�صار اهلل بعد 
قائ��د امل�صرية، واإلى الي��وم تكررت هذه العبارة ع�ص��رات املرات، وذلك 
من اجل ا�صع��اف نف�صية ومعنويات املجاهدي��ن. كذلك حر�ض العدوان 
عل��ى الرتكيز على مدن ومواقع معينة واعطائه��ا اأهمية اإ�صرتاتيجية يف 
الإعالم على اأن ال�صيط��رة عليها �صيغري م�صار املعركة ل�صالح العدوان، 
ثم يقوم بال�صيطرة عليها حتى يظن اجلميع اأن جي�صنا وجلاننا يف موقف 
قت��ايل �ضعيف ب�ضبب �ضقوط ه��ذه �ملدن، �لتي هي يف �حلقيقة ل تقدم ول 
توؤخر. وم��ن ال�صائعات وحم��الت الت�صليل والتزيي��ف جند م�صطلحات 

وعب��ار�ت منت�ضرة يف �أو�ضاط �لثقافة �ملجتمعية ك� ميني يقتل ميني، �هلل 
يح��ق احلق، فتن��ة ملعونة الزم بيتك، وكاأن املعرك��ة معركة �صراع بني 
فريق��ي كرة قدم، اأو حمرتيف �صطرجن، اإلى جانب الكثري والكثري جدا من 
النم��اذج الت��ي ل يت�صع املجال لذكرها هنا. ه��ذا التو�صيف يفقد املعركة 
جوهره��ا، وي�ص��كك يف ق�صيته��ا، وقد ي�ص��ل اإلى النيل من يق��ني العقيدة 

القتالية للمجاهدين.

مواكبة مينية للتحديات
��م علينا  اإن التحدي��ات احلالي��ة، والع��دوان الغا�ص��م عل��ى البالد، حترِّ
الحت��كام للق��وة الع�صكرية م��ن منطلق الدف��اع عن النف���ض، خ�صو�صاً 
عندم��ا ُتفر���ض علينا معركة وجودية، لكن م��ا ل يجب اأن نغفل عنه، هو 
اأن ل��كل ح��رٍب ثمناً، وعملي��ة بقائنا يف م�صت��وى ردة الفعل، جتعلنا على 
امل�صت��وى ال�صرتاتيج��ي يف موق��ع ال�صعف، لذلك دع��ت احلاجة اإلى 
مواءمة الإجن��ازات الع�صكري��ة وال�صيا�صية باإجن��ازات هجومية، 
وجت�ص��دت يف توغل جي�صنا البطل 
م��دن  اإل��ى  ال�صعبي��ة  وجلان��ه 
اجلنوب ال�صعودي بالتوازي مع 
البالي�صتية  �صواريخن��ا  زيارات 
ال�صع��ودي  الداخ��ل  عم��ق  اإل��ى 
ذل��ك  لك��ن  دقيق��ة.  ولإه��داف 
ل يجعلن��ا نغف��ل حال��ة الر�ص��د 
ال�صيا�صي والجتماعي ك�صرورة 
حتمي��ة يف معرك��ة م��ع ع��دوان 
قذر ب��كل املقايي�ض، وه��و ما يجعلنا 

اإل��ى  اأدمغ��ة نحت��اج  مقارع��ة  ي�صتطيع��ون  مفكري��ن 
وا�صع��ي ا�صرتاتيجي��ات �صناع��ة الفك��ر، وموؤ�ص�ص��ي منظومات 
التدم��ري الذات��ي عرب ا�صرتاتيجي��ات الإبداع املُ�ص��اد، وهذا ما 
ت�صل��ح ب��ه �صعبنا العظي��م من الوع��ي العميق والفك��ر النظيف 
والإدراك احل�صي��ف، بل وهزم احل��رب الناعمة تلك باإنت�صارات متتالية 
ومت�صل�صل��ة يف معرك��ة الوعي، واف�صل اخلطط التي يه��دف بها العدوان 
ليجع��ل اليمنيني اأدواٍت يف تدمري نف�صها عرب تدمري املجتمعات والق�صاء 

على وعيها.

مسك اخلتام
يج��ب القول وبيقني اإنه وعل��ى الرغم من احتدام املع��ارك الع�صكرية 
وف��ارق �لإمكان��ات، ف��اإن �ملعركة �ملُلّح��ة �ليوم باتت »معرك��ة �لوعي«. 
فالتاري��خ اأورد اأن املع��ارك واحلروب الع�صكرية �صت��وؤدي اإلى تغيرٍي يف 
الأط��راف احلاكمة لل�صعوب اأو الدول وقدرته��ا على التاأثري والنفوذ اأو 
م��ا ُي�ضطلح على ت�ضميته �لي��وم »فر�ش �ملعادلت«. لك��ن �لتاريخ �أورد 
اأي�ص��اً اأن احل��روب دائماً م��ا تنتهي، ويك��ون ثمنها بع��د انتهائها ولي�ض 
خ��الل احل��رب، باخت�صار، احلاجة بات��ت ملحة، لنجعل م��ن جماهدينا 
الأ�صاو�ض واأفراد �صعبنا ال�صامد الذين ُيقّدمون الكثري من الت�صحيات يف 
معرك��ة اليوم، لنجعلهم اأهاًل لقب�ض الثمن امل�صتقبلي ولي�ض دفعه. وذلك 
ل ميكن �أن يكون دون �لإنت�ضار يف »معركة �لوعي« �لتي �ثبت �ليمنيون 

جميعا اأنهم اأهلها ونا�صها، واملنت�صرون فيها قلبا وقالبا.

رجـــــــولـــــــة رجــــــــــــال الــــــــــرجــــــــــال.. خـــــشـــــونـــــة تــــفــــتــــك بـــــــاحلـــــــرب الـــــنـــــاعـــــمـــــة..
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خ��الل اجلل�صة الأخ��رية ملجل�ض الأمن ال��دويل �صهدنا 
�إحب��اط حماول��ة ثالثة م��ن �لأع�ض��اء �لغربي��ني د�ئمي 
الإ�صالمي��ة  ا�ص��م اجلمهوري��ة  في��ه حل�ص��ر  الع�صوي��ة 
الإيرانية يف احلرب الطاحن��ة والعبثية لل�صعودية على 
�ل�ضع��ب �ليمني �مل�ضلم و�مل�ض��امل، بحجة �ضلوع طهر�ن 

يف تزويد اجلي�ض اليمني بال�صالح!
العارف��ون بخفاي��ا الأم��ور وق��راءة ما ب��ني ال�صطور 
يدرك��ون حقيق��ة م��ا ي��دور خل��ف الكوالي�ض وم��ا تقوم 
ب��ه وا�صنط��ن ولن��دن وباري���ض م��ن ت�صدي��ر ملي��ارات 
ال��دولرات م��ن ال�ص��الح الفت��اك �صهريا اإل��ى ال�صعودية 
لتمك��ني الآل��ة ال�صعودي��ة املجرم��ة من قت��ل الألوف من 
املواطن��ني اليمني��ني العزل وه��دم دوره��م وم�صاجدهم 
وم�صافيه��م على روؤو�صهم، دون ذنب لهم، ودون حتقيق 

اأي ن�صر ع�صكري، طيلة ال�صنوات الثالث املا�صية.
اأم��ا ب�ص��اأن الدع��اءات التي طرح��ت يف جمل�ض المن 
ح��ول تزويد ايران لليمنيني )املعتدى عليهم( بالأ�صلحة 
دون اأي دلي��ل وبين��ة، وياأتي هذا يف ظ��ل ا�صتمرار تاأكيد 
امل�صوؤولني يف �صنعاء عل��ى اأن �صواريخهم املطورة هي 
حملية ال�صنع من نوع “�صكود” و”تو�صكا” و”بركان” 
و”زل��زال” وغريه��ا، وم��ا برح��ت ت�ص��ل اإل��ى اأهدافها 
الع�صكري��ة يف عمق الأرا�ص��ي ال�صعودية وعلى احلدود 

مع اليمن وقبالة �صواحله على البحر الأحمر.

وه��ذا ل يعني فقط اأن هناك قدرات �صاروخية كبرية 
ل ت��زال تتوفر لدى اليمنيني مما �صب��ق اأن ح�صلوا عليه 
م��ن م�صتودعات اجلي���ض اليمني ال�صخم��ة وخمزوناته 
الك��ربى طيلة حكم �صالح، بل يعني كذل��ك اأن جزءًا من 
تلك القدرات �صهد بع�ض التطوي��ر والتحديث بالإ�صافة 
اإل��ى اإنتاجه��م اأنواع��اً جدي��دة اأخ��رى م��ن ال�صواريخ، 

حمليا.
اأك��رث م��ن ذل��ك؛ ف��اإن املظلوم��ني اليمني��ني متكن��وا 
مب�صاعدة خرباء من ت�صني��ع طائرات دون طيار قادرة 
عل��ى القيام مبه��ام ا�صتطالعي��ة واأخرى حلم��ل روؤو�ض 

متفجرة للدفاع عن بلدهم.
ولع��ل ت�صريحات علي عب��د اهلل �صالح توؤكد املخزون 
ال�صرتاتيجي الهائل والكم الكبري من العتاد والذخرية، 
حي��ث ق��ال �صال��ح يف مقابل��ة �صحفي��ة يف �صه��ر يوني��و 
٢٠١٧، �إن �إي��ر�ن مل تدخل طلقة و�ح��دة �إلى �لأر��ضي 
اأن كل ال�صواري��خ البالي�صتي��ة  اإل��ى  اليمني��ة، م�ص��ريًا 
اليمنية ه��ي خمزونات ا�صرتاتيجية جمعه��ا عندما كان 
رئي�ص��اً، م�صيفاً باأنه��ا �صواريخ “ال�صهي��د احلي”، وقد 
�ص��دد حينه��ا عل��ى اأن ه��ذا املخ��زون ال�صخم ل��ن تطاله 

ال�صواريخ والطائرات ال�صعودية اأبدا.
وتخل���ض حتليالت معظ��م اخل��رباء الع�صكريني اإلى 
اأن تلك املنظومة م��ن ال�صواريخ البالي�صتية والطائرات 

�ملوجه��ة لدى ق��و�ت �ليمنيني، و�إن مل تك��ن قادرة على 
معاجل��ة اخللل يف موازين القوة م��ع القوات ال�صعودية 
واملتحالف��ة معها، اإل اأنها ت�صكل قوة ردع ل ي�صتهان بها 

يف الدفاع عن �صنعاء.
يف املقاب��ل ف��اإن ال��دول الغربي��ة ذاته��ا -م�صاف��اً اإلى 
ال�صعودي��ة – ت�ص��ب الزي��ت عل��ى الن��ار امل�صتعل��ة يف 
اليم��ن. وم��ن امله��م الإ�ص��ارة اإل��ى اأن��ه ل ميك��ن ح�صر 

العتاد الع�صكري للق��وات التابعة ملن�صور هادي، كونها 
تتلق��ى دعم��اً مفتوح��اً م��ن ال�صعودية، بل هن��اك العديد 
من امل�صاع��دات الع�صكرية الغربي��ة املعلنة واخلفية له 
وملرتزقت��ه، حي��ث اأفرج��ت الوليات املتح��دة، يف العام 
٢٠١٤، ع��ن م�صاعدة ع�صكري��ة ملن�صور هادي بقيمة ٢6 
ملي��ون دولر، لتعزيز قدرات قوات��ه العميلة لل�صعودية 
والم��ارات، اإ�صاف��ة اإل��ى م�صاع��دة بقيم��ة ١.٢ ملي��ون 

دولر لدعمه.
اإل��ى  ت�صع��ى  الأمريكي��ة  الإدارة  اأن  بالذك��ر  جدي��ر 
�نخ��ر�ط �أكرب و�أو�ضع يف ح��رب �ليمن، حيث طلب وزير 
الدف��اع الأمريكي، جيم�ض ماتي���ض، يف �صهر مار�ض/اآذار 
املا�صي، من البي��ت الأبي�ض رفع القيود املفرو�صة على 
م�صاعدات وا�صنطن الع�صكرية للدول اخلليجية الغازية 

لليمن.
ونقل��ت �صحيف��ة “وا�صنط��ن بو�ص��ت” حينه��ا، ع��ن 
م�صوؤولني يف اإدارة الرئي�ض ترامب، اأن الطلب الذي تقدم 
ب��ه ماتي�ض، مل�صت�ص��ار الرئي�ض الأمريك��ي ل�صوؤون الأمن 
القومي، اللفتنانت جرنال هربرت ماكما�صرت، ين�ض على 
اأن “الدعم املح��دود” لل�صعودية و الإمارات يف اليمن ل 

ي�صاعد على مواجهة “التهديدات امل�صرتكة”.
اإذن فق��د كان الفيتو الرو�ص��ي الأخري يف جمل�ض الأمن 

الدويل يف حمله، لأن طهران بريئة من هذا التهام.
�لعجيب يف �لأمر �أن �ل�ضتكبار يحث �لعامل على خنق 
املظلوم��ني اليمنيني املعت��دى عليهم وت�صدي��د احل�صار 
عليهم ويدعو )وميار�ض عمليا( لدعم اآل �صعود املعتدين 
وميده��م بكل اأن��واع ال�صالح والعتاد، لي��ل نهار، ليقتلوا 
امْلُ�ْصِلِم��نَي  ]اأََفَنْجَع��ُل  امل�صامل��ني؛  امل�صلم��ني  جريانه��م 
ُكُمونَ* )٣6([ )�صورة  َكامْلُْجِرِمنَي )٣٥( َما َلُكْم َكْيَف حَتْ

القلم/ �ض ٥6٥(

حــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــديمجلس األمن.. في مجابهة قوة الردع الصاروخية اليمنية

ر ضّباط احلرب على اليمن عوضًا عن وقفها بن سلمان ُيغِيّ

العقيدة األمريكية وآمال بن غوريون في اليمن !!!

فرنسا في  مقيم  لبناني  بقلم/ فيصل جلول – باحث 

بقلم / زيد أحمد الغرسي 

ال�صاِئ��ع يف حظائ��ر �صب��اق اخليل ه��و التم�ّصك باحل�ص��ان الراِبح 
وحت�ص��ني اأدائ��ه وبالت��ايل المتناع عن تغي��ريه ، لذا ُيق��ال بقدر من 
ال�صخري��ة وال�صتهج��ان من الَعَب��ث اإق�صاء ح�صان راب��ح يف �صباق 
حُمت��ِدم. وم��ا ي�ص��ّح يف �صباق اخلي��ل ي�صّح يف احلي��اة اليومية ويف 
احل��روب اأي�ص��اً. فالقائد احلكيم ل ُيغ��رِيّ �صابطاً حّق��ق انت�صارات 

على جبهات القتال .
من ه��ذا الباب ينبغي اإلق��اء ال�صوء على التغي��ريات الأخرية يف 
اجلي���ض ال�صعودي وقد �صملت رئي�ض الأركان وقائد القوات اجلوية 
وقائ��د الق��وات الربية وبع���ض الأمراء م��ن ُحّكام املناط��ق القريبة 
م��ن خطوط �لقتال مع �ليمن. وكان �ملل��ك �ل�ضعودي قد غرّي من قبل 
قائ��د القوات البحرية وبذلك يك��ون التغيري قد �صمل اأ�صلحة اجلي�ض 
الأ�صا�صية، م��ا ي�صتدعي �صوؤاًل م�صروعاً ح��ول �صبب اأو اأ�صباب هذا 

التغيري الذي طراأ خالل احلرب املُ�صتِعرة وامل�صتمرة على اليمن.
يف البل��دان “املُتخّلف��ة” ومنه��ا بلدانن��ا، ثم��ة خوف م��ن اجلياد 

الراِبح��ة فيتم تغيريها حت��ى ل ت�صّكل خطرًا على احُل��ّكام الفا�صلني 
كما كانت احلال بني الرئي�ض امل�صري ال�صابق اأنور ال�صادات ورئي�ض 
اأركان��ه العبق��ري والناِج��ح جدًا �صع��د الدين ال�ص��اذيل، فهل ينطبق 

الأمر على التغيريات ال�صعودية؟
اأ�صتبعُد متاماً هذه املعادل��ة لأن الأ�صماء امل�صمولة بقرار التغيري 
لي�ص��ت معروف��ة بتج��ارب ع�صكرية ناجح��ة. ناهيك ع��ن اأن اجلي�ض 
�ل�ضع��ودي مل يخ���ش حرباً جدية منذ �لع��ام ١٩٣٤ وكانت يف اليمن 
اأي�ص��اً. ومب��ا اأن الكف��اءة لي�ص��ت �صبب��اً يف التغي��ري على م��ا اأح�صب 
فالراِج��ح اإذن ه��و الف�ص��ل، حتى ل نق��ول الهزمي��ة، يف احلرب على 
اليم��ن املمت��دة من��ذ الع��ام ٢٠١٥.. اإن تغيري قائد الق��وات اجلوية 
يعن��ي اأن ال�صواري��خ البالي�صتي��ة اليمني��ة ُت�صيب اأهدافه��ا بن�صبة 
عالي��ة، واأن الغارات ال�صعودية النتقامي��ة ُت�صيب يف الغالب الأعم 
اأهداف��اً مدنية ول تلح��ق الأذى املتوّخى بقواع��د ال�صواريخ وُبنية 
اإطالقه��ا اللوج�صتية . ولعّل تغيري قائد القوات الربية يحمل املعنى 

نف�ص��ه . هنا اأي�ص��اً الف�صل ُمرّج��ح بن�صبة كب��رية. فالإعالم احلربي 
اليمني يعر���ض فيديوهات يومية عن مواقع �صعودية مت ا�صتهدافها 
وعن اأ�صرى �صعوديني وقعوا باأيدي القوات اليمنية، ف�صاًل عن ف�صل 
الق�ص��م الأكرب من الهجمات املُ�صاّدة الت��ي �صّنتها القوات ال�صعودية 
الربي��ة عل��ى مواقع ع�صكرية مينية. اأما جبه��ات القتال داخل اليمن 
فم��ا زال��ت عل��ى حالها من��ذ اأكرث م��ن �صنت��ني يف نهم وتع��ز وماأرب 

واجلوف وال�صاحل.
يب��دو جلياً اأن  تغي��ري قادة الأ�صلحة الربي��ة واجلوية والبحرية 
يف اجلي���ض ال�صعودي يف ِخ�صّم احلرب اليمني��ة هو اعرتاف �صمني 
بف�ص��ل احل��رب يف حتقي��ق اأهدافه��ا، وذل��ك رغ��م التغطي��ة الدولية 
ال�صامل��ة واحل�صار القاِتل وتزويد اململكة باأف�صل الأ�صلحة الغربية 

ومبعلومات ا�صتخبارية عرب الأقمار ال�صطناعية.
وف�ص��ل احل��رب لي���ض حم�ص��ورًا بجبه��ات القتال فق��ط، بل ميتد 
اإل��ى مناطق �صيطرة الق��وات ال�صعودي��ة والإماراتية يف املحافظات 
ال�صرقية واجلنوبية. ذلك اأن اإدارة هذه املناطق حتتاج اإلى موازنات 
�صخم��ة م��ن �صاأنه��ا، اإذا م��ا طال اأم��د احل��رب، اأن تنه��ك القت�صاد 
ال�صع��ودي والإماراتي. من جهة اأخ��رى يواجه التحالف ال�صعودي 
الإمارات��ي �صعوبات جدية يف �صبط اإيقاع القوى اليمنية املُنق�صمة، 
واحل��وؤول دون احرتابها، ف�صاًل عن حمارب��ة داع�ض والقاعدة التي 
توؤ�ّص���ض كل منها كيانات م�صتقّلة بعيدًا عن امل��دن الأ�صا�صية.. ف�صل 
احل��رب املزدوج على جبهات القتال ويف اإدارة املناطق التي حتتلها 
ق��وات التحال��ف ال�صعودي يكف��ي لتف�ص��ري الإج��راءات الأخرية يف 
�لق��و�ت �مل�ضلحة، لكن��ه باملقابل ل يكف��ي لتحميل �ل�ضّب��اط �ملُقالني 
نتائج الف�صل والقول اإن قادة اآخرين ميكن اأن يحّققوا نتائج اأف�صل، 
اأو ميكن اأن يغرّيوا معادلت احلرب. ولعّل التدقيق يف لغة الإقالت 
ُيظِه��ر اأن امللك ال�صعودي وويّل عهده  قد حر�صا على اإحاطة التغيري 

بق��دٍر م��ن احلي��اد واعتب��اره اأم��رًا روتيني��اً. وق��د اجته��د حمّللون 
�صعودي��ون باإبع��اده ع��ن حرب اليم��ن والق��ول اإنه ُيع��رّب عن رغبة 
ويّل العه��د باإ�ص��راك ال�صب��ان ومتكينهم من قيادة اجلي���ض وال�صماح 
لل�ضب��اط �لذين دخلو� يف �ض��ن �لتقاعد �أن ي�ضتفي��دو� من تقاعدهم.. 
وه��ذا يتنا�ص��ب براأيهم م��ع خطة الأم��ري حمّمد بن �صلم��ان ٢٠٣٠.. 
يف�صي م��ا �صبق اإلى نتيجة اأ�صا�صية يف احل��رب على اليمن موجزها 
اأن اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة بات��ت اأ�صرية ح��رب افرت�صت اأنها 
�صرتبحه��ا خالل اأ�صابيع، فاإذا بها بعد ث��الت �صنوات يف خط البداية 
مع تعقيدات اإ�صافية يف املناط��ق اخلا�صعة ل�صيطرتها، وا�صتنزاف 

اقت�صادي ُمر�ّصح للتفاُقم مع طول اأمد احلرب.
لك��ن م��اذا عن تفتيت اليم��ن وتدم��ريه األي�ض هذا ن�ص��رًا �صعودياً 
��ْدع يف بالدهم واإعادة  اإماراتي��اً؟ األ يحتاج اليمني��ون اإلى راأب ال�صَ
اإعماره��ا، وه��ذا يحتاج اإل��ى ربع ق��رن يف احلد الأدن��ى؟ وماذا عن 

النظام الفديرايل األي�ض ك�صباً للحرب؟
تنط��وي هذه الأ�صئل��ة على اأجوب��ة ل ت�صّب يف م�صلح��ة اململكة 
العربي��ة ال�صعودي��ة، ذلك اأن اليم��ن املُفّتت واملُح��رَتب والفو�صوي 
على حدود منطق��ة �لحتياطي �لنفطي �لأول يف �لعامل لي�ش م�ضدرً� 
�صتتوّل��ى  املُرَتقب��ة  ال�صيناريوه��ات  كل  ويف  والأم��ان.  لال�صتق��رار 
ال�صعودية والدول اخلليجية اإعادة اإعمار ما دّمرته حربهم ، يف حني 
تتوّق��ف طبيع��ة الفيدرالية على نتائج احلرب ، فه��ي �صّيئة حقاً اإذا 
ربحت اململكة احلرب وفر�صت �صروطها على املهزومني واأقل �صوءًا 

اإذا ربحها اجلي�ض اليمني واللجان ال�صعبية.
يف حدي��ث �صه��ري ق��ال رئي���ض الأركان الفرن�ص��ي ال�صاب��ق بي��ري 
دوفيليي��ه �إن �أق��وى جي�ش يف �لعامل ل ي�ضتطي��ع تدمري �أيديولوجية 
متين��ة ي�صتع��ّد ُمعتنقوه��ا للم��وت م��ن اأجله��ا. ل اأدري يف اأي وقت 

ل. �صتتو�صّ

جغ��رايف  موق��ع  م��ن  ميث��ل  مب��ا  اليم��ن  احت��الل 
ا�صرتاتيجي هام يط��ل على الكثري من املمرات الدولية 
املائي��ة وميا يحتويه م��ن ثروات طبيعي��ة هائلة ياأتي 
يف �صياق حتقي��ق الهداف المريكي��ة وال�صرائيلية ، 
فالع��دو ال�صرائيل��ي يريد ال�صيطرة عل��ى باب املندب 

كهدف ا�صرتاتيجي اعلنه منذ ن�صاأة الكيان الغا�صب .
حي��ث وقف بن غوري��ون بعد عام من اع��الن اإن�صاء 
الكي��ان ال�صهي��وين عل��ى املين��اء " الذي ي�صم��ى حاليا 

ميناء ايالت " وقال .

" اتطلع إلى اليوم الذي تسيطر اسرائيل على 
هذا واشار إلى البحر االحمر وباب املندب " 

عل��ى  بالقب���ض  اك��رث  تت�ص��ح  اطماعه��ا  ان  كم��ا 
اجلا�صو���ض ال�صرائيل��ي " ب��اروخ " يف احلدي��دة عام 
١٩٧٢م وال��ذي كان��ت مهمت��ه توفري معلوم��ات حول 
اجل��زر اليمني��ة املطل��ة على ب��اب املن��دب للمخابرات 

ال�صرائيلي��ة .. حينه��ا كان الرئي���ض ال�صهي��د ابراهيم 
احلمدي ي�صغل من�صب رئي�ض الركان العامة باجلي�ض 
اليمن��ي ، وهو الذي اك��د خالل رئا�صت��ه لليمن ان باب 
املندب ميني ، و�صعى لعقد قمة عربية افريقية جلميع 
الدول املطلة على البحر الحمر يف تعز ، لكن الوليات 
املتح��دة المريكية اوعزت للنظ��ام ال�صعودي باغتيال 
هذا القائد قبل جناح م�صروعه .. واخريا ولي�ض اخريا 
بقل��ق رئي���ض وزراء كي��ان الع��دو ال�صهي��وين بنيامني 
نتنياهو ليلة جناح ثورة ٢١ �صبتمرب على باب املندب 
.. ولذل��ك �صع��ت ا�صرائيل خ��الل الع��دوان لبناء اكرب 
مر�صد مراقبة يف القرن الفريقي يطل على باب املندب 
ملراقب��ة كل ال�صف��ن التجاري��ة التي متر م��ن امل�صيق ، 
وان�ص��اأت قاعدة ع�صكرية يف جزي��رة ميون املطلة على 
امل�صي��ق ، ب��ل و�ص��ل الم��ر مل�صاركة بع���ض جنودها 
يف جبه��ات تع��ز ، و�صعت لتعزيز تواجده��ا الع�صكري 
يف ال��دول الفريقي��ة املطلة عل��ى امل�صيق م��ن ال�صفة 

الخرى كال�صودان واثيوبيا وارترييا وغريها .
بداي��ة  فمن��ذ  المريكي��ة  املتح��دة  الولي��ات  ام��ا 
الع��دوان �صع��ت لحتالل جزي��رة �صقط��رى ، والعمل 
عل��ى بناء قاعدة ع�صكرية كب��رية فيها ، كون اجلزيرة 
ه��دف ا�صرتاتيجي لها تع��رب عنه العقي��دة الع�صكرية 

المريكية بقولها 

" من يسيطر على سقطرى يسيطر على البحار 
العاملية السبعة " .

وحر�ص��ت عل��ى احت��الل املم��رات الدولي��ة الت��ي 
ت�ص��رف عليه��ا اليم��ن يف البحر الحم��ر وخليج عدن 
والبح��ر العرب��ي ، وذل��ك باحت��الل مين��اء امل��كال يف 
ح�صرم��وت ، وميناء عل��ي ب�صبوة ،.وقاع��دة العند 
الع�صكري��ة بلح��ج ، واخ��ريا دخول ق��وات الحتالل 
اإلى حمافظة املهرة ، �ص��واء بتواجد قواتها مبا�صرة 
او   ، و�صوداني��ة  واماراتي��ة  �صعودي��ة  اوبق��وات   ،

ميلي�صياتهم من اليمنيني .
كم��ا عمل��ت بريطانيا عل��ى ا�صتع��ادة تواجدها يف 
جن��وب اليم��ن ، م��ن خالل تواج��د خربائه��ا يف عدن 
، وان�ص��اء غرف��ة عملي��ات له��م يف مع�صك��ر البحري��ة 
بالتواه��ي ، بذريعة جتهي��ز قوات البحري��ة اليمنية 
واإع��ادة تاأهيل ميناء عدن ، او اإن�صاء ميناء يف �صقرة 
باأب��ني .. هذه الطماع تنفذه��ا دول ال�صتعمار حتت 
عن��وان م��ا ي�صم��ى ال�صرعي��ة الت��ي ترف���ض اإعادتها 
اإل��ى ع��دن ، وباأدواته��ا يف املنطقة ممثل��ة بالنظامني 
ال�صع��ودي والماراتي ، او عنا�صر القاعدة وداع�ض 
التي توفر لها الذرائع لحتالل البلد بذريعة مكافحة 
ما ي�صمى الرهاب ، كم��ا حدث موؤخرا يف ح�صرموت 
و�صب��وة عندم��ا اعلن��ت ق��وات الحت��الل عمليت��ني 
لتطه��ري وادي ح�صرموت ، ومنطقة ال�صعيد ب�صبوة 
من الرهاب " .. وهي التي افرجت عن احد ع�صر من 
قي��ادات القاعدة وداع���ض يف ح�صرموت قبل ايام من 

انط��الق العملي��ة .. " لكن يف حقيق��ة المر مت اخراج 
عنا�ص��ر القاعدة وداع�ض من هذه املناطق اإلى جبهة 
البي�ص��اء مل�صارك��ة مرتزق��ة الع��دوان �ص��د اجلي�ض 
واللج��ان ال�صعبي��ة ، ون�صرت ملي�صياته��ا على طول 
�صاح��ل حمافظة �صبوة وكل املناط��ق الغنية بالنفط 
و�لغاز و�ملع��ادن مب�ضاركة خ��رب�ء و�ضباط �جانب 
.. وت��داول نا�صط��ون مقرب��ون م��ن ق��وات النخب��ة 
احل�صرمي��ة �صيطرته��ا على مناجم ذه��ب يف الوادي 
، كان��ت حت��ت �صيطرة عل��ي حم�صن الحم��ر واولد 
الحم��ر وعائلة عفا�ض ، وبع�ض قي��ادات ال�صالح ، 
وبنف���ض م�صرحي��ة حترير امل��كال العام قب��ل املا�صي 
اعلن��ت ق��وات الحتالل تطهري ال��وادي خالل يومني 
، وال�صعي��د خ��الل ي��وم ، يف زمن غ��ري منطقي حتى 
للم�صاف��ر الذي ي�صاف��ر بال انقطاع يف ه��ذه املناطق ، 
حي��ث ل ي�صتطيع ان يجتازها يف هذا الوقت فما بالكم 

باملواجهات والكر والفر وووووالخ ..
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معسكرات التأهيل والتدريب تواصل رفد اجلبهات بتخريج دفع عسكرية وأمنية جديدة   

 من يقف وراء تدمير السلم األهلي في عدن
حتول��ت املحافظ��ات اجلنوبي��ة اإل��ى �صاحات 
�صراع نفوذ مفتوحة بني قوى داخلية وخارجية 
، وحتول��ت م��ن حمافظ��ات اأمنه اإل��ى حمافظات 
ي�صك��ن ارجائها اخل��وف واخل�صية م��ن النتقال 
اإل��ى م��ن الأ�ص��واء اإل��ى ال�صي��ئ ، ف��كل الحداث 
الت��ي تتكرر �صباح��اً وم�صاء يف اجلن��وب تك�صف 
ع��ن �ضقوط �أخالق��ي و�إن�ضاين ل ط��ر�ف �ل�ضر�ع 
الذي��ن �صفكوا حرمة الدم��اء ، وا�صتلبوا احلقوق 
و�ص��ادروا احلري��ات وفر�ص��وا و�صايته��م على 

اجلنوب دون تفوي�ض من اأحد 
فعدن اليوم حتولت اإلى م�صرح للقتل بدم بارد 
، ومعتقل للمئات بل لالآلف من ابنائها ، وانتقلت 
م��ن ال�صتق��رار وال�صكينة اإل��ى ع��دم ال�صتقرار 
و�لفو�ض��ى ، ففي �ملدينة �لت��ي مل ترف�ش �لعنف 
، باتت الغتي��الت وال�صطو والعتقالت ظواهر 

يومية منذ عامني.
فاجلماع��ات امل�صلحة تتقا�ص��م املدينة وتن�صر 
رعبه��ا يف ارجائه��ا ، وامل�صكل��ة الك��ربى اأن تل��ك 
امللي�صي��ات تقتل ب��زي ر�صمي وتنه��ب املمتلكات 
ب��ذات الزي الذي وجد حلماي��ة املدينة وم�صالح 

اأهله��ا ، فالنتهاكات يف ع��دن واجلرائم املمنهجة 
الت��ي ت�صهده��ا املدين��ة اأكان��ت اغتي��الت لأئم��ة 
ارا�ص��ي  عل��ى  ل�صط��و  اأو   ، امل�صاج��د  وخطب��اء 
وممتل��كات الدول��ة وكذلك املواطن��ني ، اأو تبادل 
مواجه��ات م�صلح��ة ب��ني جمهول��ني ، اأو اعتق��ال 
مدنيني ، باتت توؤرق حياة �صكان املدينة وت�صيء 

لتاريخها العتيق 
فف��ي ع��دن فق��ط قت��ل ي�ص��ول ويج��ول القتلة 
ويه��ددون  الدي��ن  رج��ال  ليقتل��وا  املجهول��ني 
الإعالمي��ني ويقتحم��ون من��ازل املواطنني ، ويف 
�صوارعه��ا وازقتها قتل ٢٢ اإم��ام وخطيب م�صجد 
، وقت��ل م��ا يق��ارب ٢٧٨ �صخ�ص��اً خ��الل عامني ، 
وفيه��ا فقط باتت ما ت�صمي بداع�ض تنفذ عملياتها 
يف اأط��راف النه��ار اأو يف اثن��اء اللي��ل وتعلن عن 
ذلك من داخل عدن دون خ�صية من اأي م�صايقات 

اأمنية .
ويف عدن فقط .. ي�صيطر م�صلحون خارج نطاق 
القان��ون عل��ى املوان��ئ واملط��ارات ويتحكم��ون 
مبل��ف املدين��ة اخلدمي والأمن��ي ، وفيه��ا اأي�صاً 
تعي���ض ال�صلط��ات املحلية حتت رحم��ة الدخالء 

اجلدد على املدينة. 
املوؤ�صف اإن عدن ال�صالم ،، باتت رهينه ملراهقي 

العنف وم�صرحاً مل�صروع احتالل تدمريي خارجي 
حول ع��دن اإلى مدينة اأ�صباح بع��د اأن كانت تعج 
باملواطنني وامل�صتثمرين م��ن كل ارجاء اليمن .. 
وعل��ى الرغم من ذلك هناك م��ن يعمل على اإدارة 
عدن بقوة الفو�ص��ى والبط�ض ، وهناك من يتلذذ 

مبعان��اة عدن وابنائه��ا ، كل ذلك يجرى مل�صلحة  
املحتلت��ني ال�صعوديني والإماراتي��ني وهم يعمل 
عل��ى تدم��ري ال�صل��م الأهل��ي يف ع��دن وا�صت��الب 
الأمن وال�صتقرار يف املدين��ة وافراغ املدينة من 

حمتواها التقليدي.

جنوب اليمن.. صراع الغزاة ونـ�ـــــــــبة املرتـــــــزقة.. ومعاناة املواطن
بعَد ما يقارُب الثالثَة اع�اٍم من العدواِن ال�سع�دي االماراتي على ال�سعِب اليمني يبدو َاّن العالقَة بن املحتل 
االمارات�ي والعدي�ِد من الق�ى احلليفة لها �سابقًا بداأْت تتغري، ففي اط�اِر ال�راِع القائم يف جن�ب اليمن بَن 
الغ�زاة االإماراتين وال�سع�دي�ن وكذلَك بَن االخ�اِن وبع��ضِ الق�ى االخرى اتهم�ت حك�مُة الفار هادي 
عل�ى ل�ساِن وزي�ِر النقل فيها االم�ارات بن�ِر جي��ٍض وع�ساب�اٍت مناطقية ودعِم القاع�دة وداع�ض وتفتيِت 
اليم�ن.. هذا بينما وا�سل املحتل االمارات�ي �سيا�ساِتها يف اجتثاِث االخ�ان من اجلن�ب ومنعت ت�اجَدهم يف 
العدي�ِد من املحافظاِت اجلن�بية. االمارات التي �سيطرت على اباِر الغاز والنفِط يف �سب�ة وح�رم�ت اي�سا 
ُمتَهم�ًة م�ن قبِل االخ�ان ب�سِن غاراٍت قاتلة على جتمعاِتهم الع�سكري�ة يف اجلبهات كاَن اخَرها ما حدَث يف 

جبهِة نهم التي ُقتل فيها ع�راُت اال�سخا�ض بيَنهم قياداٌت يف ق�اِت ما ي�سمي بال�رعية. 

ي�ا�سل ق�سم التدريب والتاأهيل عملية ا�ستقبال املتط�عن من االأحرار 
الرغبن بااللتحاق مبع�سكرات التدريب ورفد جبهات اجلهاد املتفرقة.

يف حن يتم رفد اجلبهات باملقاتلن امل�ؤهلن بدنيا وع�سكريا، من الدفعات 
املتخرجة التي ت�سهدها املناطق الع�سكرية املتعددة، باالإ�سافة اإلى رفد 

االأمنية بالعديد من الدفع املتخرجة بعد تلقيهم تدريبات ع�سكرية واأمنية 
تت�اكب مع التط�رات امليدانية.

تخرج دفعة عسكرية حملت اسم الشهيد عبدامللك محسن أبو طالب
فخ��الل اليومي��ني املا�صي��ني �صه��دت املنطق��ة الع�صكري��ة 
اخلام�صة حفل تخريج دفع��ة ع�صكرية جديدة با�صم  ال�صهيد 
عبداملل��ك حم�ص��ن اأبوطالب، وذل��ك بح�صور رئي���ض اللجنة 
الثورية العليا حممد عل��ي احلوثي وقائد املنطقة الع�صكرية 

يو�صف املداين.
وق��د وزع الإعالم احلرب��ي �صور وم�صاه��د فيديو لتخرج 
دفع��ة ع�صكرية ومن��اورة با�صم )) ال�صهي��د عبدامللك حم�صن 

اأبوطالب(( يف املنطقة الع�صكرية اخلام�صة.

 ويف احلفل اقيم عر�صا ع�صكريا رمزيا ملجاميع من الدفعة 
املتخرج��ة اأمام احلا�صرين، لتنطل��ق بعدها املجاميع لتنفيذ 
من��اورة ع�صكرية بالذخ��رية احلية ومهاجم��ة مواقع العدو 

الفرتا�صية.

تخرج دفعة عسكرية ومناورة " الوفاء 
للشهداء" من املنطقة العسكرية السابعة

�صه��دت املنطق��ة الع�صكري��ة ال�صابع��ة حفل 
تخرج دفع��ة ع�صكرية ومن��اورة حملت اأ�صم " 

الوفاء لل�صهداء".
الت��ي  وامل�صاه��د  ال�ص��ور  اأظه��رت  وق��د 
ع�صكري��ا  عر�ص��ا  احلرب��ي  الإع��الم  وزعه��ا 
رمزي��ا للت�صكي��الت الع�صكري��ة الت��ي تت�صمنها 
الدفع��ة اأثن��اء مرورها فوق العل��م الإ�صرائيلي 

والأمريكي.
وبعد العر�ض الع�صكري انطلقت الت�صكيالت 

املتخرج��ة لتنفي��ذ من��اورة ع�صكري��ة، لتطبيق 
ما تلق��وه من تدريبات خالل م��دة الدورة، ويف 
املن��اورة ا�صتخدم��ه الذخائ��ر احلي��ة ملختلف 
ال�صلح��ة اخلفيف��ة واملتو�صطة اأثن��اء مهاجمة 

املواقع الفرتا�صية للعدو. 
�ص��ور م��ن م�صاهد وزعه��ا الإع��الم احلربي 
لتخ��رج دفع��ة ع�صكري��ة ومناورة حتم��ل ا�صم 
))الوف��اء لل�صه��داء(( يف املنطق��ة الع�صكري��ة 

ال�صابعة ... 

صــــــــــعــــــــــدة تــــشــــهــــد 
حــفــل تـــخـــرج دفــعــة 
جــــديــــدة مــــن قــــوات 
األمـــــــــــــن املـــــــركـــــــزي  
والنتق��ال اإل��ى اجلبه��ة المني��ة  فق��د نظم 
ب�صعدة عر�ص��اً ع�صكرياً مبنا�صبة تخرج دفعة 

جديدة من قوات الأمن املركزي يف املحافظة .
قي��ادة  ح�صرت��ه  ال��ذي  العر���ض  وخ��الل 
الأمني��ة  القي��ادات  م��ن  وع��دد  املحافظ��ة 
والع�صكرية بارك حمافظ املحافظة حممد جابر 
عو���ض للخريج��ني  تخرجهم من ه��ذه الدورة 
الأمني��ة التي �صتعينهم للقي��ام مب�صوؤوليتهم يف 

خدمة الوطن واملواطنني.
واأ�ص��ار اإل��ى اأن ذل��ك يع��د اجن��ازًا لالأمن يف 
املحافظ��ة، متمنياً اأن يكون��وا منوذجاً يحتذى 

به يف العمل والإخال�ض.
م��ن جانب��ه اأك��د خريج��و الدفع��ة اجلديدة 
جاهزيته��م الكامل��ة خلدمة املحافظ��ة وتعزيز 
الأمن وال�صتقرار �صمن مهامهم املحددة وبكل 

اإخال�ض واإتقان.

ويف اأطار الدف��ع املتخرجة تخرجت 
م��ن املنطقة الع�صكرية اخلام�صة دفعة 

ع�صكرية حملت اأ�صم الباأ�ض ال�صديد،
 بح�ص��ور رئي���ض اللجن��ة الثورية 
العلي��ا حمم��د عل��ي احلوث��ي ووزير 

الدفاع اللواء الرك��ن حممد العاطفي 
الل��واء  اخلام�ص��ة  املنطق��ة  وقائ��د 
يو�ضف �ملد�ين وع��دد �ضباط �ملنطقة 

اخلام�صة .
وقد اأظهرت امل�صاه��د وال�صور التي 

وزعها الإعالم احلربي �صور اخلرجني 
اأثناء ا�صتماعه��م لكلمة رئي�ض الثورية 

مبنا�صبة التخرج..
 يذكر باأن الدفعة �صت�صكل رافد قويا 

لزمالئهم املرابطني يف اجلبهات. 

تـــــــخـــــــرج دفـــــــعـــــــة عـــــســـــكـــــريـــــة بـــــــاســـــــم "الـــــــبـــــــأس 
الـــشـــديـــد" مـــن املــنــطــقــة الــعــســكــريــة اخلــامــســة
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اتفق��ت كل الروؤى على عظمة و�صالب��ة املقاتل اليمني 
رغ��م امكانيات��ه الب�صيط��ة واختلف��ت مب��دى الإر�صادات 
والتعبريات التي تنم ع��ن فخر وعزة بامل�صتوى البطويل 
�ل��ذي حقق��ه ه��ذ� �ملقات��ل متحدي��اً كل �أ�ضلح��ة �لع��امل ، 
واأثب��ت املقات��ل اليمن��ي ج��دارة وكف��اءة غ��ري معهودة 
خ��الل دفاعه ل�صد حتالف الع��دوان المريكي ال�صعودي 
على اليمن بالرغم م��ن توا�صع �صالحه واملتمثل يف اأغلب 
الأوق��ات بالكال�صنك��وف البندقية ، وبالرغ��م من امتالك 
�لع��دو لأحدث �لأ�ضلح��ة على م�ضتوى �لع��امل وطائر�ت 
�ل�ضتطالع وطائر�ت �ل� »�إف ١6« واملروحيات الأبات�صي 
وغريه��ا م��ن الأ�صلح��ة املتط��ورة و الأقم��ار ال�صناعية 
وغريه��ا من اأجه��زة الر�صد الت��ي ت�صتطي��ع ر�صد كل ما 
يتح��رك عل��ى الأر�ض حت��ى اخلط��وات الب�صيط��ة للنمل 
، وم��ع ذلك ا�صتط��اع املقاتل اليمني التخف��ي من كل هذه 
الأجه��زة والأقم��ار ال�صناعية وا�صتط��اع اأن يتوغل بكل 
�صجاع��ة يف اأر�ض الع��دو ب�صالحه ال�صخ�ص��ي املتوا�صع 
واأن يدمر اأب��راج املراقبة ويقتح��م بب�صالة غري معهودة 
مع�صك��رات الع��دو ال�صعودي وي�صتويل عل��ى اأ�صلحته بل 

وي�صعل النار يف دبابات ومدرعات العدو بالولعة .
وا�صتط��اع املقات��ل اليمن��ي اأن يه��ني اأح��دث اأ�صلح��ة 
الع��دو باإمكاني��ات متوا�صع��ة جدا وكل ذل��ك كان ب�صبب 
الثقة املطلق��ة باهلل والعزمية والمي��ان بالق�صية املحقة 
والعادلة والإرادة والثقافة التي يتمتع بها املقاتل اليمني 
وهي ثقاف��ة اجلهاد وال�صت�صه��اد ،واثبت اأن��ه اأ�صطورة 
الع�صر احلدي��ث واأنه اأقوى من الأ�صلح��ة التكنولوجية 
احلديث��ة واأك��رث فاعلية م��ن القناب��ل النووي��ة والذرية 
والنيرتونية وغريها من اأنواع الأ�صلحة اجلوية والربية 

والبحرية التي تتفاخر بها دول ال�صتكبار.
ولأن الإ�ص��الم ل يقب��ل الهزمي��ة ف��اإن ه��ذه املعادل��ة 
ج�صده��ا املقات��ل اليمن��ي ق��وًل وعم��اًل يف ميادي��ن القتال 
ب�صفته��م م�صلمني ويقاتل��ون دول ال�صتكب��ار والطغيان 
والج��رام م��ن اليه��ود والن�ص��ارى وعمالئه��م م��ن دول 
اخللي��ج وبع�ض ال��دول العربي��ة لهذا ل يوج��د للهزمية 
يف قامو�صه��م اأي مكان بل ي�صع��ون الن�صر ن�صب اعينهم 
ومي�ص��ون قدم��اً الى الم��ام، ومعروف ع��رب التاريخ ان 
اليم��ن مقربة الغ��زاة واأن اليمنيني رج��ال اأ�صداء حتدث 
عنه��م حتى الق��راآن الكرمي وله��م اليد الطول��ى يف ن�صرة 
الإ�ص��الم منذ يومه الأول ولهم م�ص��اركات قوية وم�صرفة 
يف ن�ص��رة ق�صاي��ا الأم��ة العربي��ة والإ�صالمي��ة ،واأثبت 
�ملقات��ل �ليمني للعامل �أن ق��وة �لعزمية و�لإر�دة و�ضالح 

الإمي��ان هو اأقوى من �صالح احلدي��د ،وقد ثبت ذلك فعاًل 
باأن��ه ا�صد فت��كاً وتاأثريًا من ال�صواري��خ العابرة للقارات 
والطائ��رات احلديث��ة والب��وارج وال�صف��ن احلربية لأنه 

يحظى بتاأييد من اهلل �صبحانه وتعالى.
وّيع��د القّنا�ض م��ن اأفتك واأخط��ر الأ�صلح��ة الب�صرية 
الت��ي ميكن احل�صول عليه��ا، لقدرته عل��ى اإجادة مهمته 
والختف��اء والو�صول لأ�صعب الأه��داف بخفة و�صرعة، 
فمنذ احلرب العاملية الأول��ى وحتى احلروب القائمة يف 
بع���ش مناطق �لعامل �ليوم، كان �لقن�ش هو �ملهدد �لأول 
للحي��اة لدى كافة اجليو�ض واملقاتلني وخ�صو�صاً القادة 
وامل�صوؤول��ني ، لأن اإجادته مقرون��ة بالقدرة العالية على 
التخف��ي والتواري ع��ن اأنظار اخل�ص��م با�صتخدام طرق 

متنوعة ل يتقنها غريه.
اإن دخ��ول وح��دات القنا�صة خ��ط ال�صتباك مع قوات 
الغ��زو والحت��الل واملنافق��ني ، ياأت��ي �صم��ن اخليارات 
ال�صرتاتيجية للجي���ض واللجان ال�صعبية، يف الدفاع عن 
الوط��ن وتكبي��د العدو خ�صائ��ر ب�صرية فادح��ة، وينت�صر 
قنا�ص��و اجلي���ض واللج��ان يف خمتل��ف جبه��ات القت��ال 
الداخلي��ة واخلارجي��ة �صد ق��وات الع��دوان ومرتزقته، 
وياأت��ي هذا النت�صار الوا�صع لالأهمية التي تتميز بها هذه 
الوح��دات الع�صكري��ة، ومقدرتها على اإح��داث تغيري يف 
�ص��ري املعركة الربية،ويتواج��د قنا�صة اجلي�ض واللجان 
يف اأك��رث املناط��ق اجلغرافي��ة خطرًا عل��ى حياتهم، وهي 
الأبات�ص��ي وال���)اإف  اأم��ام ط��ريان  املفتوح��ة  املناط��ق 
١6( التاب��ع للع��دوان، هو دلي��ل على مهارته��م العالية، 
ويقاتل��ون دون غط��اء ج��وي م��ن الط��ريان اأو ب��ري من 
الدباب��ات واملدرع��ات، عل��ى خ��الف عدوهم ال��ذي ميلك 
كل تلك املزاي��ا الع�صكرية، لكنهم مع ذل��ك متكنوا بف�صل 
اهلل م��ن اإح��راز اإجنازات ميدانية ي�صع��ب على غريه من 
قنا�ض��ي �لعامل �ضنعه��ا يف نف�ش �لظ��روف �ل�ضعبة �لتي 
يعي�صه��ا، وبالت��ايل ي�صتحقون اأن يحتل��وا املرتبة الأولى 
عل��ى قائم��ة اأف�صل القنا�ص��ني يف التاريخ، للع��دد الكبري 
م��ن اجلنود ال�صعودي��ني والإماراتي��ني واملنافقني الذين 

�صقطوا �صرعى اأمام ر�صا�صاته.
ويف املع��ارك الت��ي يخو�صه��ا اأبطال اجلي���ض واللجان 
ال�صعبي��ة �ص��د ق��وات الغ��زو واملرتزق��ة التابع��ني لها، 
تت�ص��در وح��دات القنا�ص��ة اليمني��ة املرتب��ة الأول��ى يف 
املع��ارك الربية من حيث تكبيد الع��دو خ�صائر فادحة يف 
الأرواح، ملا ميتلكه هذا املقاتل ال�صبح من مهارات قن�ض 
وتخفٍّ عالية احرتف من خاللها تنفيذ املهمة امللقاة على 

عاتقه يف اأكمل وجه.
وكان من اأكرث التحديات �صعوبة التي ا�صابت الغزاة 
باجلنون واله�صترييا رغم ا�صتخدام كافة تقنيات الك�صف 
املتطورة ال وهي حتديد موق��ع القنا�صني اليمنيني بعد 
وق��وع  هجمات �صيده��م التي ت�صتاأ�ص��ل جمجمة جندي 
غ��ازي او مرت��زق ،لذل��ك ه��م ا�صب��اح  ،التموي��ه  نهجهم  
،والتخف��ي  ا�صلوبه��م يحتم��ون خل��ف اأج�ص��ام تخفيه��م 
كال��ركام ال��ذي ي�صتخ��دم كع���ض ي�صت��رت خلف��ه القنا�ض 
اليمن��ي ثم يختار املوق��ع الع�صكري املنا�ص��ب وامل�صيطر 
والذي يطل��ق منه النار بدقة تام��ة ومتناهيه ول يخطئ 

هدفه الذي يكون القلب اأو اجلمجمة .
رج��ال �صدق��وا ماعاه��دو اهلل علي��ه ،  ت��كاد الأع��ني ل 
تراه��م فق��د عجز جمه��ر الع��دوان الأمريك��ي ال�صعودي 
وبقي��ة اآلت��ه الع�صكرية ع��ن روؤيتهم وك�صفه��م، مهمتهم 
انت��زاع الأرواح م��ن اأج�ص��اد الغ��زاة ومرتزقتهم بهدوء 
و�صم��ت، لي�ض فقط يف الليل كما هي عادة ظهورها، ولكن 
يف النهار اأي�صاً ،والأعرية النارية التي تخرج من فوهات 
اأ�صلحته��ا ل ت�صتق��ر اإل يف جمجم��ة اأو قل��ب الهدف بدقة 

متناهية، كما و�صف ذلك الزامل ال�صهري:
م��ا بيننا ب��ني القبائل م��ن رمى ** ما نرم��ي ال القلب 

ول اجلمجمة
ويف الزامل الخر الذي يقول:

ارم��ي الع��دو يف را�صه ب��ني عيون��ه …….. ما �صّيع 
الطلقة على �صيقانه

مما خلق موج��ة من الذعر يف �صفوف القوات املعادية 
التي يرى اأفراده��ا فجوات على جباه رفاقهم، فيعي�صون 
يف رع��ب ا�صطياده��م بر�صا�صات يجهل��ون م�صدرها ول 
ميكنه��م تفاديه��ا، اأطلقها �صي��ادون ماه��رون يف وحدات 

القنا�صة التابعة للجي�ض واللجان ال�صعبية.
ولي���ش غريب��اً �أن ينده���ش �لع��امل مبه��ار�ت �لقنا�ش 
اليمني ل�صيما وان ا�صطياد القنا�صة لقادة ع�صكريني من 
ق��وى العدوان هو عمل �صعب ول ميكن لأي كان اإجادته 

كونهم ل ميتلكون �صجاعة 
التق��دم يف املي��دان ، غري 
اليمني��ني  القنا�ص��ة  اأن 
اأثبت��وا تفوقه��م يف ه��ذا 
املج��ال، اإذ يتمكنون من 
ا�صطي��اد الع�ص��رات من 
قي��ادات ع�صكرية لقوات 

حتال��ف الع��دوان ومرتزقت��ه ، بح�ص��ب معلوم��ات 

تداولتها و�صائل اإعالمية، وهو ما جعل كل قواعد احلرب 
تتك�ص��ر حت��ت اأق��دام ه��وؤلء املقاتل��ني، حي��ث ح�ص��دت 
وح��د�ت �لقنا�ض��ة �أرو�ح �ملئات من �جلن��ود و�ل�ضباط 
م��ن جن�صي��ات  والإماراتي��ني ومرتزقته��م  ال�صعودي��ني 
خمتلف��ة، وتظه��ر املقاطع التي ين�صره��ا الإعالم احلربي 
ب�ص��كل م�صتمر لعمليات قن���ض ت�صتهدف جنودًا و�صباطاً 
لق��وى الع��دوان ومرتزقتهم، م��دى فاعلية ه��ذا ال�صالح 
الب�ص��ري الفتاك يف قل��ب موازين املعرك��ة خ�صو�صاً اأنه 
ي�صتم��د قوته م��ن م�صوؤولية الدفاع عن وطن��ه �صد قوى 

الغزو والحتالل.
وخ��الل الع��ام املن�ص��رم ٢٠١٧م ، متكنت تل��ك الِفرق 
من قن���ض اأكرث من ٣٩٩ �صابطاً وجندي��اً �صعودياً، وفق  
اح�صائي��ات ن�صرت لعمليات القن���ض التي قامت بها هذه 

الوح��دات يف كل م��ن جي��زان وجن��ران وع�ص��ري، اأم��ا 
يف اجلبه��ات الداخلي��ة فع��دد م��ن اأر�صلته��م فرقة 

القنا�ص��ة اإل��ى اجلحي��م يتج��اوز ٢٠٠٠ من 
قادة وجنود العدوان واملرتزقة.

احلرب��ي  الت�صني��ع  وكان 
ال�صعبي��ة  واللج��ان  للجي���ض 

ك�ص��ف يف ١٩ يناي��ر ٢٠١6، ع��ن 
�ص��الح قنا�ص��ة جدي��دة خارقة 
لل��دروع حملية ال�صن��ع، يبلغ 
مداه��ا ٣ اآلف م��رت، وعي��ار 

اأن  اأي   ،١٤.٥ ذخريته��ا 
ر�صا�صاته��ا تت�صاب��ه يف 

ر�صا�صات  مع  حجمها 
املدف��ع الر�صا���ض، م��ا 
عل��ى  فعال��ة  يجعله��ا 

ال��دروع  اأن��واع  خمتل��ف 
ت  ن��ا �صا خلر ا و

،واإدخالها 

ميدان املواجهة، ح�صب م��ا اأفادت به معلومات ع�صكرية 
والت��ي اأك��دت الأداء املتميز لهذا ال�ص��الح اجلديد ودقته 
املتناهي��ة يف اإ�صاب��ة اله��دف، وجه��ود تطوي��ره ما زالت 

م�صتمرة.
ول �ص��ك يف اأن التاري��خ �صيف�ص��ح مكان��اً لئق��اً له��وؤلء 
القنا�ص��ني اليمني��ني، فاأع��داد مهول��ة م��ن ق��وى الغ��زو 
و�ملرتزق��ة �أ�ضقطتهم بنادقهم حملية �ل�ضنع يف ظروف مل 
يجربه��ا �أي قنا�ش ح��ول �لعامل وعلى م��ر �لتاريخ، ومل 
ي�صتطع التط��ور الع�صكري للعدو اكت�صاف اأماكنهم حتى 
الآن ،ليحت��ل القنا�ض اليمني املرتب��ة الأولى بال منازع، 
كون��ه ه��زم نظ��راءه م��ن خمتلف بق��اع الأر���ض، وغدت 
الإجنازات التي حققتها هذه الوحدات كابو�صاً يطارد من 

ينتظرون دورهم لاللتحاق بقائمة �صحايا القنا�صة.

ـــــــــــا فــــــــــــــرد ــــة قـــــوامـــــهــــــ ـــــ ــــتــــيــــبـــــ الــــــقــــــنــــــاص الــــــيــــــمــــــنــــــي.. �ـ

هـ�ـذا تدير اإلمارات عملية السيطرة على موانئ اليمن وباب املندب ..
من��ذ قرابة ثالث �صن��وات �صيطرت دول��ة الإمارات العربي��ة املتحدة 
عل��ى مدين��ة ع��دن ومينائه��ا الإ�صرتاتيج��ي يف جن��وب اليم��ن، وكان 
دخول �لق��و�ت �لإمار�تية حتت غطاء »قو�ت عب��د ربه من�ضور هادي« 
والتحالف ال�صعودي الداعم له، ومنذ اليوم الأول عمدت دولة الإمارات 
اإل��ى ترتيب وتقوي��ة نفوذها يف عدن وحتديدا املين��اء عرب بناء ومتويل 
ودع��م ميلي�صي��ا خا�صة اأطلق��ت عليها حزام الأمان ح��ول عدن ويقودها 
عيدرو���ش �لزبي��دي، �لذي �عرتف ي��وم �أم�ش �لثالث��اء ب�ضقوط مع�ضكر 
جبل احلديد اأكرب املع�صكرات التي تقودها جماعة الإمارات بيد القوات 

املوالية لهادي.
م�ض��ادر مينية مطلعة قالت يف حديث ل��� »موقع �لعهد �لأخباري« �أن 
»�لإم��ار�ت تعمل وفق �أجندة خا�ضة تتلخ���ش بال�ضيطرة على �ملو�نئ 
و�جل��زر �ليمنية«، وقالت �مل�ضادر �أن »�لإم��ار�ت حافظت على عالقات 
وّدي��ة م��ع الرئي�ض اليمن��ي ال�صابق علي عب��داهلل �صالح، وف��ور و�صول 
قواته��ا اإل��ى عدن ا�صتجلب��ت اليها بقاي��ا احلزب ال�صرتاك��ي، واأع�صاء 

احلراك اجلنوبي الداعمني لتق�صيم اليمن«.

االمارات تسعى للسيطرة على جميع موانئ اليمن
و�أ�ضاف��ت �مل�ض��ادر �أن »�لإم��ار�ت ��ضتغلت حاجة �لنا���ش و�لفقر�ء 
خ�صو�ص��ا لتجنيده��م وعر�ص��ت عليه��م روات��ب مغري��ة للخدمة حتت 
اأمرتها«، مو�صحة:« عليكم اأن تت�صوروا رجال فقريا تاأتي اإليه وتعر�ض 
عليه معا�صا ودخاًل �صهرياً وهو ل ميلك قوت يومه ماذا يفعل �صوى تلقف 
�لفر�ض��ة؟«.. �مل�ض��ادر قال��ت �أن »�لولي��ات �ملتح��دة �لأمريكية �ضلمت 
الإم��ارات العربية املتح��دة ملف ال�صيطرة عل��ى املوانئ ال�صرتاتيجية 
واجل��زر املهم��ة املطلة على ب��اب املندب وعلى طرق التج��ارة البحرية 
ونقل �لنفط على مد�خل �خلليج �لعربي«، وقالت �مل�ضادر �أنه »مبوجب 
هذا التوكيل الأمريكي ا�صتاأجرت دولة الإمارات ميناء ع�صب الأريرتي 
عل��ى البح��ر الأحم��ر مل��دة ت�صع��ة وت�صع��ون عام��اً، وبنت في��ه قاعدة 
ع�صكرية، كما تبن��ي الإمارات مرفاأ يف ال�صومال، و�صيطرت على جزيرة 
�صقط��رى اليمنية ال�صرتاتيجية وجزيرة مي��ون اليمنية اي�صاً عند باب 

املن��دب، وه��ي تفر���ض �صيطرتها على ميناء ع��دن اأي�صا م��ا يكمل دورة 
ال�صيط��رة الت��ي ي�صعى اإليه��ا الأمريكي عل��ى باب املن��دب والتي �صوف 
جتعل��ه م�صتقال عن الإعتم��اد م�صتقبال على م�صيق هرم��ز الذي ت�صيطر 

عليه اإيران ع�صكريا«.
وت�ض��ري �مل�ض��ادر �ليمين��ة �إل��ى �ن »�خلط��ة �لأمريكي��ة �ل�ضعودي��ة 
�لإمار�تيه تق�ضي بال�ضيطرة على �ليمن ومترير خطوط �نابيب نفط من 
ال�صعودي��ة الى باب املندب عرب الأرا�صي اليمني��ة، ما يجعلهم بعيدين 

عن النفوذ الإيراين يف م�صيق هرمز«.

اخلالف االماراتي القطري
�مل�ض��ادر �ليمني��ة تقول �ن »�أح��د �أهم �أ�ضباب �خل��الف بني �لإمار�ت 
وقط��ر يكمن يف هذا ال�صعي الإماراتي لل�صيطرة على املوانئ املطلة على 

ب��اب املندب ما يفقد قط��ر اأهمية ميناء الدوحة الذي و�صعته ب�صكل كبري 
لي�صب��ح اأه��م من ميناء دب��ي الإماراتي، كما اأن دول��ة الإمارات العربية 
املتح��دة تعمل م��ن هذا اجلان��ب على عزل قط��ر وجعل عملي��ة ت�صدير 
�لغ��از �لقطري �لى �لعامل حتت �ضيط��رة �لإمار�ت جغر�فيا ولوجي�ضتيا 

وبالتايل اإ�صعاف دولة قطر«.
وت�ص��ري امل�ص��ادر ال��ى اأن هن��اك ا�صب��اب اأخ��رى للخ��الف الماراتي 
�لقط��ري منها »وجود �ل�ضي��خ يو�ضف �لقر�ض��اوي يف �لدوحة، لل�ضغط 
عل��ى الإمارات وال�صعودي��ة عرب فتاوى له يدافع فيه��ا عن قطر يف وجه 
ال�صعودي��ة والإم��ارات بل و�صل��ت به الأم��ور الى اإ�ص��دار ت�صريحات 
ت�صب��ه الفتوى انتقد فيها الإم��ارات وحكامها، ما جع��ل الأخرية ت�صدر 
بحق��ه مذك��رة اعتقال دولية قب��ل عدة �صنوات، ويتول��ى �صاحي خلفان 
متيم قائ��د �صرطة دبي ال�صابق مهمة مهاجمة قطر وحكامها على ح�صابه 

يف موقع التوا�صل الإجتماعي تويرت«.

ابن زايد وابن سلمان
و توؤك��د �مل�ض��ادر وجود »�تفاق ب��ني ويل �لعه��د �لإمار�تي حممد بن 
زاي��د، وويل العه��د ال�صع��ودي حمم��د بن �صلم��ان حول تق�صي��م اليمن«، 
وت�ض��ري �إلى �ن »�ل�ضعوديني مل يكونو� على تو�فق مع �لإمار�تيني على 
ه��ذ� �ملو�ضوع عند بد�ية �لهجوم �لع�ضك��ري على �ليمن غري �أن �لتورط 
ال�صعودي يف حرب اليمن وا�صتمرار احلرب اأكرث من األف يوم وهو الذي 
توقع اأنها �صت�صتمر اأ�صبوعني على اكرث تقدير اأثر على موقفه«، وت�صيف 
�مل�ضادر �ن »�ل�ضعوديني ل يهمهم تق�ضيم �ليمن حالياً، و�إن مل يجاهرو� 
بهذا الأمر وتك�صف اأن ال�صفري ال�صعودي يف اليمن زار موؤخرا ميناء عدن 
وقدم تقريرا للقيادة ال�صعودية حول امليناء وال�صيطرة الإماراتية عليه 

ولكن دون اأن حترك ال�صعودية �صاكنا يف هذا الأمر«.
وت�ضي��ف �مل�ض��ادر �ليمني��ة �أن »حمم��د ب��ن �ضلم��ان يو�ج��ه م�ضكلة 
كبرية م��ع بع�ض القوى من اليمنيني ال�صمالي��ني ومنهم حزب الإ�صالح 
ورجالت القبائل وهوؤلء يرف�صون رف�صا قاطعا تق�صيم اليمن واإنف�صال 
اجلن��وب عن ال�صم��ال وتتميز ه��ذه الفئة م��ن النا�ض بق��وة ال�صكيمة يف 
املواجه��ات الع�صكري��ة ولديه��م تدري��ب قوي وه��م م�ص��رون على قتال 

احلراك اجلنوبي«.
يف ال�صياق تبدو ال�صعودية يف ماأزق مع رئي�ض اجلمهورية واحلكومة 
ال�صرعي��ة الت��ي تدعيها متمثلة بعب��د ربه من�صور ه��ادي الذي ل يذهب 
ال��ى ع��دن يف اجلن��وب وغ��ري م�صم��وح ل��ه الذه��اب اإل��ى ح�صرموت يف 
�ل�ضمال وبالت��ايل »لي�ش له �أية قيمة �ضعبية و�ضرعية« ومن �ملعروف �أن 
ال�صعودي��ة �صنت عدوانها الع�صكري على اليم��ن بحجة اإعادة ال�صرعية 

اليمنية التي تدعيها ورئي�صا عبد ربه من�صور هادي.
و�صيط��رت القوات التابع��ة للحراك اجلنوبي املدعوم��ة اإماراتيا يوم 
الثالث��اء املا�صي على مدينة عدن بعد معارك عنيفة ا�صتمرت يومني وما 
زال رئي�ض احلكومة التابعة لعبد ربه هادي من�صور حما�صرا يف املربع 

الرئا�صي يف عدن.
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اهلل  اأن�ص��ار  حلرك��ة  الن�صائي��ة  الهيئ��ة  نظم��ت 
باأمان��ة العا�صمة، ن��دوة ثقافية �صيا�صي��ة تربوية 
حتت �صع��ار" الزهراء اأمن��وذج للرتبي��ة القراآنية 
"ميالد  " مبنا�صب��ة اليوم العاملي للم��راأة املوؤمنة 

فاطمة الزهراء عليها ال�صالم".
وتناولت الندوة ثالث اأوراق عمل، قدمت الأولى 
ع�صو املكتب ال�صيا�صي لأن�صار اهلل اأخالق ال�صامي 
بعنوان " الزهراء قدوة ن�صاء اليمن " ا�صتعر�صت 
حياة فاطمة الزهراء عليها ال�صالم ودورها يف ن�صر 

الإ�صالم وت�صحياتها ورف�صها للظلم.
يف  اليمني��ة  امل��راأة  �صم��ود  اأن  اإل��ى  واأ�ص��ارت 
مواجهة العدوان الهمجي دليل على الوعي والثقة 
واليق��ني بن�ص��ر احلق، موؤك��دة اأن امل��راأة اليمنية 
�صتظ��ل اأ�صطورة خالدة بوعيه��ا والتزامها بثباتها 
وحبها هلل ودينه واقتدائها ب�صيدات ن�صاء العاملني.
ولفت��ت الورقة الثانية التي قدمته��ا اأمة اخلالق 
العمدي بعن��وان "النموذج الأمث��ل" اإلى �صرورة 
رج��وع امل��راأة امل�صلمة اإل��ى الق��دوة احلقيقية لها 
والتم�ص��ك بتل��ك النم��اذج الراقي��ة والعظيم��ة ويف 

مقدمتها فاطمة الزهراء )ع(.

العل��م  اأه��ل  اهتم��ام  �ص��رورة  عل��ى  و�ص��ددت 
والباحثني باإظهار مواقف الزهراء )ع( وم�صاركتها 
يف خمتل��ف الأزمات وجهوده��ا وجهادها يف ن�صرة 
الإ�صالم وتربيتها لأهل بيت الر�صالة وتثقيف ن�صاء 
امل�صلم��ني والوقوف يف وج��ه املعتدين ؛ خا�صة يف 
ظ��ل الظروف الراهن��ة التي مير به��ا الوطن جراء 

العدوان المريكي ال�صعودي وح�صاره اجلائر .
فيما اأكدت الورقة الثالثة بعنوان "الزهراء )ع( 
منوذجن��ا يف الفداء والت�صحي��ة " وقدمتها حورية 
�صتني حاجة املراأة اليمنية يف ظل العدوان الغا�صم 
اإلى القدوة والأ�صوة يف البطولة واجلهاد وال�صرب 
والت�صحي��ة والإيثار والتي متث��ل فاطمة الزهراء 

)ع( النموذج الأمثل لها.
وقال��ت: "اإن الزه��راء )ع( مبا حملت��ه من القيم 
النبيل��ة واملثل العلي��ا مثلت بر�صيده��ا التاريخي 
العظي��م كل مع��اين الإن�صاني��ة والف�صيل��ة والكمال 
الب�ص��ري"، م�صرية اإلى حمط��ات ومواقف يف حياة 
الزهراء )ع( مثلت درو�صاً ومناقب تربوية قراآنية.
وكان��ت املن�صقة العامة للهيئة الن�صائية لأن�صار 
اهلل بالأمان��ة ابت�ص��ام املحط��وري ق��د اأ�ص��ادت يف 

افتت��اح الندوة ب�صمود امل��راأة اليمنية يف مواجهة 
الن��دوات  اإقام��ة  يف  الفاع��ل  ودوره��ا  الع��دوان، 
والفعاليات وامل�ص��ريات والوقفات املنددة بجرائم 
العدوان، وكذا م�صاهمتها يف رفد اجلبهات بالرجال 

واملال والغذاء.
واأو�صح��ت اأن ثب��ات امل��راأة اليمني��ة وحتمله��ا 

مل�صئوليتها الوطنية والدينية خالل فرتة العدوان 
يعك���ض مدى مت�صكها بدينه��ا وا�صتلهامها الدرو�ض 

من حياة فاطمة الزهراء )ع(.
�صعدة: وقفة م�صلحة يف منبه.. وفعالية ثقافية 

حلرائر حيدان
خ��رج اأبناء منطقتي بني خويل ومدينة جاوي يف 

مديري��ة منبه احلدودية غ��رب حمافظة �صعدة يف 
وقفة م�صلح��ة تاأكيدًا على موا�صل��ة التح�صيد اإلى 

جبهات القتال.
امل�صاركون اأدانوا ما يقوم به العدوان من جرائم 
بحق املدنيني مبحافظة �صع��دة والتي كان اآخرها 
جرمي��ة منطقة حف�صني ومنطق��ة قحزة، م�صددين 
على �صرورة الوقوف بحزم اأمام النتهاكات بحق 

الأبرياء من الن�صاء والأطفال.
�إل��ى ذل��ك �أقام��ت حر�ئ��ر منطق��ة ف��وط �لتابعة 
ملديري��ة حي��دان مبحافظ��ة �صعدة فعالي��ة ثقافية 
"املقاطع��ة للمنتج��ات الأمريكي��ة  حت��ت عن��وان 

والإ�صرائيلية يف متناول اجلميع".
امل�ص��اركات رفع��ت �صع��ارات من��ددة بجرائ��م 
الع��دوان الأمريك��ي ال�صع��ودي وح�صارهما الآثم 
عل��ى اأبن��اء ال�صع��ب اليمن��ي معت��ربات املقاطعة 
الإ�صرائيلي��ة  الأمريكي��ة  للمنتج��ات  القت�صادي��ة 
الأمريكي��ة  الغطر�ص��ة  مواجه��ة  يف  �ص��رورة 
وم�ضروعه��ا �لدموي يف �ملنطق��ة و�لذي مل يرحم ل 

�صغريًا ول كبريًا.

نــــدوة فـــي صــنــعــاء حتـــت شــعــار »الــــزهــــراء )ع( أمنـــــوذج لــلــتــربــيــة الــقــرآنــيــة«

صـــــــنـــــــعـــــــاء: صــــــلــــــح قـــــبـــــلـــــي يـــنـــهـــي 
قــضــيــة ثــــأر فـــي ســنــحــان وتــقــديــں 
قـــــــافـــــــلـــــــة غــــــــذائــــــــيــــــــة لــــلــــجــــبــــهــــات  

واأعي��ان  م�صاي��خ  م��ن  و�صاط��ة  اأنه��ت 
ووجه��اء مديري��ة �صنحان ق�صي��ة ثاأر بني 

اأقارب دامت لأكرث من ٣ �صنوات.
وتاأت��ي ه��ذه املب��ادرة يف اإط��ار توحي��د 
ال�صف��وف وتوجي��ه الطاق��ات نح��و العدو 
اخلارجي لالأم��ة، وبح�صور طريف اخلالف 
يف  والأعي��ان  امل�صاي��خ  ح�ص��ره  لق��اء  يف 
�صنح��ان، حي��ث مت اإنه��اء اخل��الف و�ص��ط 
تاأكي��د جمي��ع احلا�صري��ن وحر�صهم على 
طي املا�صي والتوجه نحو العدو الأ�صا�صي 
لل�صعب والوطن وجمابهة العدوان بكل ما 

اأمكن.
يف ح��ني قدم��ت اأ�ص��ر �صه��داء بي��ت عبد 
القادر �ص��رف الدين قافل��ة غذائية وعينية 
دعم��اً وعوناً للمجاهدي��ن يف جبهات القتال 
املتع��ددة.. القافلة التي حملت ا�صم "قافلة 
ال�صمود والثبات والوفاء لدماء ال�صهداء"، 
�صم��ت م��وادا غذائية وعيني��ة وبع�صا من 

م�صتلزمات املجاهدين يف اجلبهات.
كم��ا ق��دم اأبن��اء مديري��ة ب��الد الرو���ض 
يف حمافظ��ة �صنع��اء قافل��ة دع��ٍم غذائي��ة 
ونقدي��ة للمرابط��ني من جماه��دي اجلي�ض 
اللجان ال�صعبي��ة يف جبهات العز وال�صرف 
ال�صع��ودي  الع��دوان  ق��وى  مبواجه��ة 

الأمريكي ومرتزقته.
غذائي��ة  م��واد  عل��ى  احت��وت  القافل��ة 
متنوع��ة، ومبال��غ نقدي��ة ت��ربع به��ا اأبناء 
املديرية دعماً ورفدا للمجاهدين يف جبهات 

القتال.
القافلة جاءت �صمن وقفة �صعبية لأبناء 
بالد الرو�ض اأك��دوا خاللها ح�صورهم لبذل 
الغ��ايل رخي�ص��ا يف �صبي��ل اهلل وذودًا ع��ن 
حيا�ض اليمن وكرامة اأبنائه، م�صريين اإلى 
اأن القبيل��ة اليمني��ة بوعيها حلقيقة اخلطر 
الداه��م ت�صطر اأروع املالح��م يف الدفاع عن 

الأر�ض والعر�ض.

احلــــديــــدة: تـــقـــدمي قــافــلــة مـــن أبـــنـــاء مـــديـــريـــة الــضــحــى .. وحـــرائـــر 
جــزيــرة كــمــران يــنــفــذن وقــفــة حتــت شــعــار ) انـــفـــروا خــفــافــًا وثــقــااًل(

ذمار: تدشني حملة احلشد والتعبئة في مخالف منقذة بعنس  عدن: أهالي ضباط جنوبيون محتجزون في السعودية يطالبون باإلفراج عنهم
د�ص��ن حماف��ظ ذم��ار حمم��د املقد�ص��ي يف 
منطقة خم��الف منقذه مبديري��ة عن�ض حملة 
احل�صد والتعبئة العام��ة للقوات امل�صلحة.. 
ويف التد�ص��ني اأك��د املحاف��ظ املقد�ص��ي اأهمية 
اإجناح حملة احل�صد والتعبئة العامة والدفع 
الع��ودة  ال��ى  امل�صلح��ة  الق��وات  مبنت�صب��ي 
لوحداتهم واإ�صناد زمالئهم يف مواقع ال�صرف 
والبطول��ة واحلفاظ على النت�ص��ارات التي 

حتققت يف خمتلف اجلبهات.
واأ�ص��ار اإل��ى اأن النت�ص��ارات التي حتققت 
يف خمتل��ف اجلبه��ات وال�صم��ود ال�صط��وري 

لأبط��ال الق��وات اجلي���ض واللج��ان ال�صعبية 
اأف�صل خمططات العدوان.

ولف��ت اإلى املج��ازر الت��ي يرتكبه��ا حتالف 
الع��دوان والآث��ار الت��ي خلفه��ا احل�صار على 
خمتل��ف جوانب احلياة .. مبين��اً اأن العدوان 
دم��ر البنى التحتية ب��دء باملدار���ض واملعاهد 
وامل�صت�صفي��ات  وامل�صان��ع  واجلامع��ات 
وامل�صاجد والطرق واملنازل وكل املن�صاآت منذ 

ثالث �صنوات يف ظل �صمت املجتمع الدويل.
ودع��ا املحاف��ظ املقد�صي منت�صب��ي القوات 
امل�صلحة اإلى العودة لوحداتهم واإجناح حملة 

احل�صد والتعبئ��ة العامة وامل�صاركة يف �صرف 
الدف��اع ع��ن الوط��ن وعزت��ه وكرامت��ه.. فيما 
اأ�ص��ار رئي�ض جلن��ة احل�صد والتعبئ��ة العامة 
باملحافظ��ة العمي��د الرك��ن ح�ص��ني عبدالقادر 
اإلى اأن حملة احل�ص��د والتعبئة العامة تهدف 
ال��ى تفعي��ل دور منت�صب��ي الق��وات امل�صلح��ة 
واإعادته��م الى وحداته��م وتلم���ض همومهم.. 

مبينا اأن احلملة �صت�صمل خمتلف املديريات.
ح�ص��ر التد�ص��ني م�صت�ص��ار املحاف��ظ قناف 
امل�ص��ري ونائ��ب مدي��ر الأم��ن عل��ي احلربي 

وم�صئول التالحم القبلي عبا�ض العمدي.

طال��ب ذوو �ضباط جنوبيون حمتجزون يف �ل�ضعودية 
لرف�صهم القتال �صد اجلي�ض واللجان ال�صعبية يف جبهات 

احلدود بالإفراج عنهم.
ونقل موقع "عدن الغ��د" املقرب من العدوان عن ذوو 
�ل�ضب��اط قوله��م: �إن �أبنائه��م معتقل��ني ل��دى �ل�ضلط��ات 
ال�صعودي��ة من��ذ ٣ اأ�صه��ر ب�صب��ب رف�صه��م امل�صارك��ة يف 
اجلبهات احلدودية ومطالبتهم بالعودة اإلى عدن ح�صب 

التفاق قبل ذهابهم للتدريب.
واأ�صار الأهايل اأن ٤٤ �ضابطا و�ضف �ضباط من منت�ضبي 
القوات اخلا�ص��ة ليزالون يف ال�صج��ون ال�صعودية دون 

حترك من جانب حكومة الفار هادي.

وتعتقل �ل�ضعودية �ملئات من �ضباط و�أفر�د ما ي�ضمى 
باللواء اخلام�ض حر�ض ح��دود، والذي مت جتنيد اأفراده 
من جن��وب اليمن حلماية حدودها، يف �صجون �صرية منذ 
مطل��ع �صهر يناي��ر املا�صي، بته��م "التمّرد عل��ى الأوامر 

الع�صكرية ال�صعودية".
م��ن  مقّرب��ة  وحقوقي��ة  اخباري��ة  مواق��ع  وتناقل��ت 
العدوان، خالل الأي��ام املا�صية، معلومات تفيد بتعّر�ض 
�ملئ��ات من �ضباط و�أفر�د �لل��و�ء، لعملية تنكيل من قبل 
ال�صلط��ات ال�صعودي��ة على خلفي��ة رف�صه��ا امل�صاركة يف 

الدفاع عن الأرا�صي ال�صعودية يف جبهات احلدود. 

نف��ذت حرائر جزيرة كم��ران مبحافظة 
احلديدة وقف��ة احتجاجية م�صلحة حتت 
�صعار )انف��روا خفافا وثق��ال( اأعلن فيها 
وقوفه��ن وم�صاندته��ن لإخوانه��ن رج��ال 
الع��زة  جبه��ات  يف  املرابط��ني  الرج��ال 
والكرام��ة وتق��دمي الغ��ايل والرخي���ض يف 

�صبيل العي�ض بحرية وكرامة وا�صتقالل.
الع��دوان  جم��ازر  احلرائ��ر  وادان��ت 
الب�صع��ة واجلماعية التي يرتكبها طريان 
حتال��ف الع��دوان الأمريك��ي ال�صع��ودي 
بح��ق اأبناء ال�صع��ب اليمن��ي طيلة ثالثة 
الآلف  ع�ص��رات  �صحيته��ا  راح  اأع��وام 
الأبري��اء م��ا ب��ني �صهيد وجري��ح ومفقود 

ناهيك عن تدمري البني��ة التحتية وفر�ض 
احل�صار املطب��ق واإغ��الق املنافذ الربية 
والبحري��ة واجلوية.. يف ح��ني نظم اأبناء 
مبحافظ��ة  ال�صح��ي  مديري��ة  وقبائ��ل 
احلدي��دة وقفة قبلية م�صلحة اأعلنت فيها 
نفريه��ا الع��ام ورفده��ا للجبه��ات بامل��ال 
والرج��ال حت��ت �صع��ار "انف��روا خفاف��ا 
وثق��ال".. وخ��الل الوقف��ة قدم��ت قبائ��ل 
مديري��ة ال�صحي قافلة احتوت على مواد 
غذائي��ة وموا�ص��ي ومبالغ نقدي��ة لرجال 
الع��زة  جبه��ات  يف  املرابط��ني  الرج��ال 
والكرام��ة، من��ددة بالع��دوان واحل�صار 

واإغالق املنافذ البحرية والربية.

حجة: اجتماع ملناقشة 
األوضاع االقتصادية 

باحملافظة 
اجتم��ع حماف��ظ حج��ة ه��الل ال�ص��ويف م��ع جت��ار 
املحافظ��ة ملناق�ص��ة الأو�صاع القت�صادي��ة وامل�صاكل 
الت��ي تواجهه��ا العملي��ة التجاري��ة والقت�صادي��ة يف 

املحافظة.
وخ��الل الجتم��اع، طم��اأن التجار اأبن��اء املحافظة 
باأن اأزم��ة النفط والغاز املختلق��ة ل بد من حلحلتها، 
متعهدي��ن بنب��ذ اجل�ص��ع والطم��ع ل��ذي ي�صع��ى ل��ه 
بع���ض التج��ار املعروفني بال�ص��م، وحت�صني ظروف 
املواطن��ني مب��ا ي�صم��ح له��م باجتي��از الأزم��ة الت��ي 

افتعلتها جهات فا�صدة.

إب: تدشني املرحلة الثانية من حملة التعبئة العامة في ثالث مديريات 
د�صن املرحلة الثانية م��ن حملة التعبئة العامة والتجنيد 
التطوع��ي الر�صم��ي، يف مديري��ات املخ��ادر والقف��ر وحبي�ض 
عرب وقفة قبلي��ة م�صلحة..ويف التد�صني ال��ذي ح�صره وكيل 
حمافظ��ة اإب راكان النقي��ب اأعل��ن امل�صارك��ني ب��دء املرحلة 

الر�صم��ي..  التطوع��ي  للتجني��د  الثاني��ة 
الع��زة  طري��ق  يف  م�صيه��م  موؤكدي��ن 
الع��دوان  له��ذا  والت�ص��دي  وال�صم��وخ 
امل�صارك��ني  ا.وا�ص��اد  الغا�ص��م  الربب��ري 
الكب��ري م��ن  يف بي��ان وقفته��م بالتع��اون 
قب��ل اأبن��اء ووجه��اء املديري��ات الث��الث 
وتفاعله��م م��ع حمل��ة التعبئ��ة والتجنيد 
يف مرحلته��ا الول��ى..  ودع��وا منت�صب��ي 
الق��وات امل�صلحة والأمن الذين لزالوا يف 
منازلهم ال��ى تلبية نداء الواجب الوطني 
والدف��اع ع��ن حيا���ض الوط��ن فاملوؤامرة 

كب��رية وتك�صف��ت مالحمها.. تخلل��ت فقرات الوقف��ة العديد 
م��ن الكلمات منها كلم��ة لل�ص��وؤول الثق��ايف باملحافظة ح�صام 
القطاب��ري وكلمة با�صم ابناء القوات امل�صلحة والأمن القاها 

العميد قحطان العمري.
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ل تت�سور اأبدًا باأن معنى امل�ساألة يف مواجهة اأهل الكتاب هو: اأن تتجه بعينيك اإلى ]نيويورك[ اأو اإلى اإ�سرائيل اأو اإلى ]لندن  

اأو ]باري�ــس  اأو نحوهــا، بــل مــن هنا العمــل يبداأ يف مواجهتهــم من هنا مــن الداخل؛ لأنهم - وهــم يف جمال اأن ي�سربــوا الأمة- 

يتغلغلــون اإلى داخلها مبختلف و�سائلهم اخلبيثة، }َوَي�ْسَعْوَن يِف اْلأَْر�ِس َف�َسادًا{ ف�سادًا ثقافيًا، ف�سادًا اأخالقيًا، ف�سادًا اقت�ساديًا، 

ف�سادًا يف البيئة، ف�سادًا يف كل جمالت احلياة.

مـــــــن مــــــهــــــام أولــــــــيــــــــاء الــــــلــــــه تــــطــــهــــيــــر أرضـــــــــــه مـــــــن املــــفــــســــديــــن

هــــــدى الــــلــــه لـــيـــس أمـــــامـــــه عـــــوائـــــق فـــــي واقــــــــع احلـــيـــاة

}اإَِنّ اَلِّذي��َن َكَفُروا َلْن ُتْغِن��َي َعْنُهْم اأَْمَواُلُه��ْم َول اأَْولُدُهْم 
اِر{ كلم��ا يتحدث عن  ِ �َصْيئ��اً َواأُوَلِئ��َك ُهْم َوُق��وُد الَنّ ِم��َن اهلَلّ
اله��دى يتح��دث ع��ن اأ�صياء اأخرى ق��د متثل موان��ع مثاًل اأو 
تب��ني لأ�صحابه��ا فتكون بال�ص��كل الذي ي�صرفه��م عن هدى 
اهلل. يتن��اول ه��ذا يف مق��ام التهديد: هذه ل��ن تغني عنكم من 
�هلل �إذ� مل ت�ضتجيبو� لهدى �هلل، وو�قفني على ما �أنتم عليه، 
تائه��ني فيما اأنتم عليه ، م�صغول��ني باأموالكم واأولدكم ، لن 
تدفع عنكم من اهلل العقوبة التي كانت ب�صبب اأنكم اأعر�صتم 
ع��ن اله��دى وان�صرفتم عنه } َل��ْن ُتْغِنَي َعْنُه��ْم اأَْمَواُلُهْم َول 

اِر{  ِ �َصْيئاً َواأُوَلِئَك ُهْم َوُقوُد الَنّ اأَْولُدُهْم ِمَن اهلَلّ
ه��ذه امل�صاألة هامة فيم��ا يتعلق باجلان��ب العملي للنا�ض 
؛ لأن الكث��ري م��ن اإطالقات الآيات الكرمي��ة ل تكون معناها 
دائم��اً الآخ��رة فق��ط ، الآخ��رة ، الآخرة ، الآخ��رة… اأنه 
كث��ري من اأموالهم ، كثري  من اأولدهم ، كثري من اإمكانياتهم 
الكب��رية لن تغني عنهم ، لن متثل وقاية متى ما اأراد اهلل اأن 
ي�صرب��وا على اأي��دي اأوليائه ، لن متثل منع��ة بالن�صبة لهم 
مت��ى ما اأراد اهلل اأن ي�صربوا}َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم{ اأي لن تدفع 
عنك��م ال�صيء الذي اأراد اهلل اأن ينالكم ب�صبب ان�صرافكم عن 

هديه ،ب�صبب طغيانكم ب�صبب جتربكم ، وحتى هنا يف الدنيا 
، حتى هنا يف الدنيا قبل الآخرة ؛ ولهذا قال بعد: } َواأُوَلِئَك 
��اِر{ لن تدفع عنهم يف الدني��ا ؛ لأن الكثري منا  ُه��ْم َوُقوُد الَنّ
ي��رى مث��اًل طرفاً اآخر ، ي��راه عندهم جي�ض كث��ري ، وعندهم 
اأم��وال كث��رية ، وعندهم اإمكانيات كب��رية، فيكون عنده ما 
ه��و الذي ميك��ن اأن نعمل! لكن اأنت عندم��ا ت�صري على هدى 
�هلل ، وعلى دين �هلل ، �أمل نقل بالأم�ش �إنه يجب �أن نفهم دين 
اهلل ؟ اأن م��ن مهم��ة اأولي��اء اهلل يف دينه اأن يتم عل��ى اأيديهم 

تطهري اأر�صه .

وه��ذه الق�صية اأ�صا�صي��ة فاآخرين جتد مث��اًل عندما تكون 
اأن��ت ت�ص��ري عل��ى ه��دى اهلل وق��د اأراد اهلل اأن يك��ون النا�ض 
ُ ِباأَْيِديُك��ْم َوُيْخِزِهْم  ْبُهُم اهلَلّ على ه��ذا النحو:}َقاِتُلوُه��ْم ُيَعِذّ
ْرُك��ْم َعَلْيِهْم{ األي�ض هذا �ص��يء جاء من جهة اهلل، من  َوَيْن�صُ
اهلل؟ اإذًا فل��ن تغن��ي عنه��م اأموالهم ول اأولده��م ، لن تغني 
عنه��م اإمكانياتهم الكبرية، ول جيو�صه��م الكثرية ! األي�صت 
اجليو���ض تتاأل��ف من اأولده��م ؟ �صواء عل��ى م�صتوى الفرد 
اأو عل��ى م�صتوى دولة ، وجمتم��ع الكافرين �صواء كان على 
م�صتوى فرد وعنده اأموال وعنده اأولد وعنده… ب�صكل ما 
يظهر وكاأنه حمتاج اإلى �صيء اأو كانوا جمتمعاً ؛ لأنه عادة 
اجلي���ض ال��ذي يتاألف من��ه مثاًل النا���ض، ال��ذي يتاألف منهم 
جي���ض دول��ة معينة، ما ه��م يكونون من اأبن��اء تلك الدولة، 

على ح�صب قوانينهم ، ولو منح ما ي�صمونها جن�صية؟.

وه��ذه كلها جتده��ا ق�صية يف القراآن الك��رمي ب�صكل كبري 
اأنه هدى اهلل هو بال�صكل الذي ل ميكن اأن يكون هناك اأمامه 
عوائ��ق يف واقع احلياة اأب��دًا واملهام املنوطة باأوليائه هي 
اأي�ص��اً تكون به��ذا ال�صكل؛ ولهذا قلن��ا يف حديث �صابق اإنه 
عندما ياأت��ي بع�ض النا�ض يفهم مو�ص��وع: ]الإمام علي[ 
عندما يقولون: ]تولى فقام فالن وفالن وفالنة واجتمعوا 
اأه��ل ك��ذا وعار�ص��وه وقاتل��وه ث��م ق��ام وقاتل��وه ث��م قام 
وقاتل��وه..[ اأنه اأحياناً قد يكون ه��ذا من دور الإمام علي 
�ملن��وط ب��ه: �أن ت�ضرب على يديه ه��ذه �لفئات �لتي كفرت 
به��دى اهلل، اأعر�صت عن��ه وعار�صته، م��ن اأدواره؛ ولهذا 
ق��ال: اإن ر�صول اهلل )�صلي اهلل عليه وعلى اآله و�صلم( اأمره 
بقتال ))الناكثني والقا�صطني واملارقني(( اأنه �صيقاتل على 
تاأوي��ل الق��راآن كما قاتل ر�صول اهلل )�صل��ي اهلل عليه وعلى 

اآله و�صلم( على تنزيله.

هن��ا ق��ال: }َقاِتُلوُهْم{ ه��ذا دور من اأدوارك��م بالن�صبة 
ْبُهُم  للمف�صدين يف الأر�ض بالن�صبة للكافرين بهدى اهلل }ُيَعِذّ
ُ ِباأَْيِديُك��ْم{ )التوب��ة: م��ن الآي��ة١٤( ما يعن��ي هذا اأنه  اهلَلّ
من��وط بكم �ل��دور �ملنوط بكم �ضيكون �لط��رف �لآخر بهذ� 
ال�ص��كل ال��ذي ماذا؟ ل تغني عنه اأموال��ه ول اأولده األي�ض 
هذا يعني اأن اهلل يفتح املجال؟ ل ميكن يقول: }َقاِتُلوُهْم{ 
ويرتك الآخرين عبارة عن كتل من ال�صلب اإل ويكونون هم 
ْولُدُهْم{  بالن�صب��ة لواقعهم }َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم اأَْمَواُلُهْم َول اأَ
ل��ن تدفع عنهم ما هو من جه��ة اهلل، وما هو من اهلل ي�صدق 
عل��ى م��ا ه��و على اأي��دي جن��وده �ص��واء كانوا جن��ود من 

ِ ُجُنوُد  اأوليائه اأو جنود من مالئكته اأو جنود من… }َوهلِلَّ
َم��اَواِت َواْلأَْر�ِض{ ولذا جاء بعدها: }ُقْل ِلَلِّذيَن َكَفُروا  ال�َصّ

َهاُد{ . َم َوِبْئ�َض امْلِ �َصُروَن اإَِلى َجَهَنّ �َصُتْغَلُبوَن َوحُتْ
األي�ص��ت ق�صي��ة �صتغلب��ون اأي ل��ن تنفعك��م اأموالكم ول 
اأولدك��م لن تغني عنك��م اأموالكم ول اأولدك��م؟ األي�ض هنا 
�صتغلب��ون؟ يف مواجهة من؟ األي�صت يف مواجهة جنوده من 
املوؤمن��ني مع ر�صول اهلل )�صل��ي اهلل عليه وعلى اآله و�صلم( 

يف بدر ويف غريها ؟ ما هم غلبوا؟.
اإذًا ه��ذه حالة ثابت��ة داخل القراآن الك��رمي تن�صف كثريًا 
م��ن الأ�صياء التي تاأت��ي داخل نف�ض كل واحد ينظر للطرف 

الآخ��ر وكاأنه ]من ال��ذي ي�صتطيع[ ل ، اع��رف هذه �صنة 
اإلهي��ة فق��ط ا�صتغ��ل اأن��ت يف �صبيل��ه ، �صر اأنت عل��ى هداه 
فت�صب��ح اأن��ت جندي��اً م��ن جن��وده ي�ص��رب بك اأع��داءه ، 
وعندم��ا ي�صرب ب��ك اأعداءه �صيكون اأع��داوؤه بهذا ال�صكل: 
ْولُدُه��ْم{ اأو تق�صر اأنت  }َل��ْن ُتْغِنَي َعْنُه��ْم اأَْمَواُلُه��ْم َول اأَ
ي�صرب��ك باأعدائه ول تغني عنك اأنت ل اأموالك ول اأولدك 
. األ�صن��ا وجدنا اآخرين يف البالد العربي��ة ح�صل لهم هذه؟ 
ممن كان��وا طواغيت ومتجربين ما اأغن��ت عنه ل جيو�صه 

ول اأ�صلحته ول اأمواله!.

فامل�صاأل��ة �صب��ه متقارب��ة، اأو متماثل��ة يف اخلط��اب، 
اأولياء اهلل يتحركون ويتم عل��ى اأيديهم �صرب اأعدائه، 
لكن اأولياءه باملعنى املطلوب، من ي�صريون على كتابه 
ولي���ض فقط عناوين معين��ة ]�صبيل اهلل![ واأ�صياء من 
هذه لي�صت �صدقاً ، اأو من هم حم�صوبون على دينه وهم 
معني��ون ب��اأن يتحرك��وا فريف�صون ي�صرب��ون هم ولن 
تغني عنهم اأمواله��م ول اأولدهم ، مثلما حكى يف الآية 
الأخ��رى: }ُق��ْل اإِْن َكاَن اآَباوؤُُك��ْم َواأَْبَناوؤُُك��ْم َواإِْخَواُنُك��ْم 
اَرٌة  ْفُتُموَها َوجِتَ َواأَْزَواُجُك��ْم َوَع�ِصرَيُتُك��ْم َواأَْم��َواٌل اْقرَتَ
ْوَنَها اأََح��َبّ اإَِلْيُكْم ِمَن  َتْخ�َص��ْوَن َك�َصاَدَها َوَم�َصاِك��ُن َتْر�صَ
 ُ ِتَي اهلَلّ وا َحَتّى َياأْ َبّ�صُ ِ َوَر�ُصوِل��ِه َوِجَهاٍد يِف �َصِبيِلِه َفرَتَ اهلَلّ
ُ ل َيْه��ِدي اْلَق��ْوَم اْلَفا�ِصِق��نَي{  ل تعد تغني  ِباأَْم��ِرِه َواهلَلّ

عنكم هذه كلها، ت�صربوا .
اأعن��ي: فامل�صاألة بالن�صبة للنا�ض اإم��ا اأن يحاولوا اأن 
يكون��وا هم اأولياء هلل فيتم عل��ى اأيديهم �صرب اأعدائه، 
اأو يقع��دون فيت��م �صربه��م عل��ى ي��د اأعدائ��ه األي�ض اهلل 

َلُّة اأَْيَن  ِرَبْت َعَلْيِه��ُم الِذّ قال هن��اك يف بني اإ�صرائيل: }�صُ
ا�ِض{ يف نف�ض  ِ َوَحْبٍل ِم��َن الَنّ َم��ا ُثِقُف��وا اإَِلّ ِبَحْبٍل ِمَن اهلَلّ
 ِ ُم��وا ِبَحْبِل اهلَلّ ال�صي��اق الذي يق��ول للنا���ض: }َواْعَت�صِ
َجِميعاً{  �عت�ضمو� بحبل �هلل �أنتم، ما مل قد يعطي حباًل 
لأولئك في�صربونكم اأنتم �صبب ، اأ�صباب، هي عبارة عن 
�صبب ، اعت�صموا بحبل اهلل �صبب بينكم وبينه ليوؤيدكم 
لين�صرك��م لريفعك��م عن الو�صعي��ة ال�صيئة الت��ي اأنتم 
فيه��ا لت�ضبحو� جنودً� ل��ه ت�ضربون �آخري��ن ما مل فقد 
ميكن  الآخرين يعطيهم حباًل من عنده ومن عند النا�ض 

في�صربونكم .
ل يوج��د حال��ة ف��راغ، ل يوجد منطقة ف��راغ يف دين 
اهلل على الإطالق اإمنا فقط ت�صري على هديه فتكون اأنت 
ُ ِباأَْيِديُك��ْم َوُيْخِزِهْم  ْبُه��ُم اهلَلّ من جن��وده }َقاِتُلوُه��ْم ُيَعِذّ
ْرُك��ْم َعَلْيِهْم{ ولهذا كانت معروفة عند امل�صلمني  َوَيْن�صُ

الأوائل.
من الدر�ض الثاين ع�صر – من درو�ض رم�صان. 

على  ويسيرون  يتحركون  من  هم  الله  أولــيــاء 
ومسميات معينة  عناوين  فقط  وليس  كتابه 

عندما ترى نف�صك اأنه ل ينطلق منك مواقف تثري اأهل الباطل، ول تثري اأهل الكفر، ول تثري املنافقني، اأنك ل�صت 
على �صيء، واإذا كنت ترى اأنك على الإ�صالم كله فاأنت تكذب على نف�صك، وتكذب على دينك.

اإن الإ�صالم هو الذي حرك حممدًا )�صلوات اهلل عليه وعلى اآله( فلماذا هذا الإ�صالم ل يحرك الآخرين؟ ملاذا كان 
حمم��د )�صل��وات اهلل عليه وعلى اآله( وعلي واحل�ص��ن واحل�صني واآخرون ممن كانوا يتحرك��ون .. فقط كان ذلك 

الإ�صالم الذي كان مودياًل قدمياً هو الذي كان يحتاج النا�ض يتحركوا من اأجله؟
�أم��ا �إ�ض��الم هذ� �لع�ضر فهو �إ�ضالم م�ضامل ل يحتاج منك �أن تتحرك �ضد �أحد؟!. ول �أن تثري �ضدك �أحدً�؟ ول �أن 
جترح م�صاعر اأحد، حتى الأمريكيني، ل تريد اأن جترح م�صاعرهم اأن تقول: )املوت لأمريكا( قد جترح م�صاعرهم 
وم�صاعر اأوليائهم، وهذا �صيء قد يثريهم علينا، اأو قد يوؤثر على عالقتنا و�صداقتنا معهم، اأو يوؤثر على م�صاعدات 

تاأتي من قبلهم، ل نريد اأن جنرح م�صاعرهم.
ه��ذا الإ�ص��الم لي���ض اإ�صالم حمم��د )�صلوات اهلل علي��ه وعلى اآل��ه( الذي حرك ر�ص��ول اهلل يف ب��در واأحد وحنني 
والأح��زاب وتب��وك وغريه��ا ه��و القراآن، الذي ح��رك علي��اً يف كل مواقعه هو الق��راآن، واأنت تق��ول وتدعو اهلل اأن 
يح�ص��رك يف زم��رة حممد. األ�صنا نقول هكذا؟ ندعو اهلل اأن يح�صرن��ا يف زمرة حممد؟ حترك بحركة حممد )�صلوات 
�هلل علي��ه وعل��ى �آله( حترك بحركة علي، وحممد وعلي مل يكونو� �أك��رث من �لقر�آن هل تفهمون هذ�؟ مل يكن لديهم 

اأكرث من القراآن.
ل عذر للجميع امام اهلل �ص�٨.

تــــثــــيــــر  مــــــــــواقــــــــــف  مـــــــنـــــــك  يــــــــصــــــــدر  لــــــــــم  إذا   
مــــــــقــــــــصــــــــرًا تــــــــــــــــــــــزال  ال  فـــــــــــأنـــــــــــت  الـــــــــــبـــــــــــاطـــــــــــل 



و�صّل��م  اهلل  و�صّل��ى  العامل��ني  رّب  هلل  احلم��ُد 
عل��ى خامت اأنبيائه و�صّيد ر�صل��ه حممد وعلى اآله 

الطاهرين
يف الذك��رى الإ�صالمية املبارك��ة ) ذكرى مولد 
ال�صّديق��ة الطاهرة �صّيدة ن�ص��اء العاملني فاطمة 

البتول الزهراء( 
ِب�صَع��ة ر�ص��ول اهلل �صّل��ى اهلل علي��ه وعلى اآله 
و�صّي��دة ن�صاء اأه��ل اجلنة، نبارك ل��كّل املوؤمنات 
يف �أرج��اء �لع��امل �لإ�ضالمي كاّفة به��ذه �ملنا�ضبة 
العزيزة، والتي هي بحق جديرٌة باأن تكون يوماً 
عاملي��ا للمراأة امل�صلمة، وحمّط��ة تربوية وثقافية 
لال�صتله��ام ل��كل مع��اين ال�صمّو والف�ص��ل واملجد، 
فح��ّق لأمتنا الإ�صالمية اأن تفخ��ر باأرقى واأ�صمى 
من��وذج للم��راأة الت��ي ج�ّص��دت الكم��ال الإن�صاين 
والإمي��اين يف كل اأبعاده وجوانب��ه، فكانت الرقم 
الأول للمراأة يف ذل��ك منذ بداية الوجود الب�صري 
انيا على  واإلى قي��ام ال�صاعة، وُمِنَحْت و�صام��اً رَبّ
ل�صان ر�ص��ول اهلل حممد �صلى اهلل عليه وعلى اآله 
باعتبارها �صّيدة ن�ص��اء العاملني واملوؤمنني واأهل 

اجلنة.
لقد ق��ّدم الإ�ص��الم منوذج��ه الأرق��ى واملتمّيز 
والق��دوة يف الواق��ع الإن�ص��اين للم��راأة امل�صلم��ة، 

واأثب��ت اأّن��ه ر�صم له��ا الطري��ق لالرتق��اء يف �ُصَلّم 
الكم��ال المي��اين والرتق��اء الإن�ص��اين عل��ى نحٍو 
حقيقي و�صليم و�صحيح وعظيم ومقد�ض، ولي�ض 
كم��ا يفعل اأع��داء الإن�صانية الي��وم وعلى راأ�صهم 
اأرباب الف�صاد والرذائل بقيادة اأمريكا واإ�صرائيل 
�لذي��ن ي�ضعون �إلى �لنحطاط بامل��ر�أة و�لإف�ضاد 
له��ا وحتويله��ا اإلى �صلع��ة رخي�ص��ة لال�صتغالل 
والقي��م،  الأخ��الق  له��دم  وو�صيل��ة  ال�صيا�ص��ي، 
وعنوان��اً لتفكي��ك املجتم��ع وبعرثت��ه والتمزيق 

لن�صيجه الجتماعي.
جمتمعن��ا  لندع��و  املنا�صب��ة  به��ذه  واإّنن��ا   
اليقظ��ة  اإل��ى  امل�صلم��ات  واأخواتن��ا  الإ�صالم��ي 
العالي��ة جت��اه كل مكائ��د الأع��داء وم�صاعيه��م 
ال�صيطانّي��ة اخلبيث��ة الهادف��ة اإلى تدم��ري القيم 
والأخ��الق كو�صيل��ة خط��رية لتدم��ري جمتمعن��ا 

الإ�صالمي، الذي ل��و خ�صر ِقَيَمُه واأخالقه 
وُبنيت��ه الإجتماعي��ة املتما�صكة - من 

امل�صلم��ة -  الأ�ص��رة  خ��الل متا�ص��ك 
وجّوها الرتبوي والأخالقي لأ�صبح 

جمتمع��اً �صائعاً ومف��ككاً ومتمّيعاً 
و�صاقط��اً ومتخّلي��اً ع��ن ق�صاياه 

م�صوؤليات��ه  ع��ن  ��اًل  ومتن�صّ

وبالت��ايل َي�ْصُه��ل عل��ى اأعدائ��ه توجي��ه ال�صرب��ة 
القا�صية ل��ه يف اللحظة التي فقد فيها كل عنا�صر 
التما�صك والقّوة الميانّية والخالقية واملعنوية 
والعملية، وه��ذا ما يرغب به اأع��داوؤه وي�صعون 
ل��ه كما قال اهلل تعالى يف كتاب��ه الكرمي ب�صاأنهم } 

َف�َصادًا َواهلّلُ َل ُيِحبُّ َوَي�ْصَع��ْوَن يِف الأَْر���ضِ 
 } املائدة6٤.امْلُْف�ِصِدي��َن 

ّن  ظ اإ حلف��ا ا
الأخالق عل��ى 

ال�صرعي��ة، ومراعاَته��ا  الإ�صالمي��ة وال�صواب��ط 
يف النه�ص��ة الإ�صالمي��ة وحركة احلي��اة العاّمة، 
واحلر���ضَ عل��ى ال�صتق��الل احلقيق��ي، واحلذَر 
م��ن التبعي��ة العمي��اء والتقلي��د الغب��ي لالإعداء 
متّث��ل ال�صمان��ة لف�صل م�صاعي الأع��داء يف اأخطر 
ح��رب ي�صنونه��ا عل��ى عاملن��ا الإ�صالم��ي والت��ي 
ُعِرَف��ت باحلرب الناعمة، والتي ُترّكز على الغزِو 
يف  للمجتم��ع  وال�صته��داف  والثق��ايف،  الفك��ري 
مبادئه واخالقه وقيم��ه، والتي ل بّد من التحّرك 
اجلاد لتح�صني جمتمعن��ا الإ�صالمي ويف طليعته 
فئة ال�صب��اب والنا�صئ��ة ذكورًا واإناث��اً جتاهها، 
وباعتباره��ا اأخط��ر بكث��ري واأ�ص��د �ص��راوة م��ن 
احل��روب الع�صكري��ة، فتلك تدّم��ر روح املجتمع 
وعقيدت��ه واإميان��ه، اأّم��ا الع�صكري��ة فه��ي اأق��ل 
خط��ورة منها واذا حافظ��ت الأّمة على مبادئها 
واأخالقها وقيمها وعمل��ت على تر�صيخها 
وتفعيلها انت�صرت ب��ال �صٍكّ يف معركتها 
الع�صكري��ة ويف معركته��ا احل�صارية 

اأي�صاً.
ول يفوتن��ا اأن ُن�صي��د مبجتمعنا 
اليمن��ي يف حفاظِه اإل��ى حٍدّ كبري 
على اأ�صالت��ه وقيمه، واملوؤّمل 

م��ن العلماء واملثّقفني وحمل��ة الوعي اأن يقوموا 
العناي��ة  يف  مب�صوؤليته��م  وينه�ص��وا  بواجبه��م 
باملجتم��ع، والعم��ل ال��دوؤوب عل��ى ن�ص��ر الوعي 
والتب�ص��ري لالأّم��ة جت��اه مكائ��د الأع��داء للحذر 
منه��ا ولتنمية القيم والأخالق الإ�صالمية وتربية 
الن���ضء عليه��ا وتفني��د مزاع��م الأع��داء الزائفة 
الرامية لهدم القي��م ولتعزيز اللتزام بال�صوابط 
ال�صرعية الإلهي��ة الكفيلة ب�صون املجتمع امل�صلم 

واحلفاظ على كرامته و�صالمته الأخالقية.
كم��ا ُن�صي��د باإع��زاٍز واإج��الل بامل��راأة اليمنية 
وت�صحياتها و�صربه��ا و�صمودها يف ِظِلّ الو�صع 
الراه��ن ال��ذي يعاين في��ه �صعبنا امل�صل��م العظيم 
ال�صع��ودي  الأمريك��ي  الهمج��ي  الع��دوان  م��ن 
�لظ��امل على م��دى ُقر�بة ثالثة �أع��و�م، و�أَ�ضهمْت 
ب�صكٍل رئي�ص��ي يف كّل ما حتّقق من �صمود وثبات 
ون�ص��ر... �صائل��ني اهلل تعال��ى الن�ص��ر ل�صعبن��ا 
الأبراروال�صف��اء  ل�صهدائن��ا  والّرحم��ة  املظل��وم 
للجرح��ى... والتوفي��ق ملر�صاته لأبن��اء �صعبنا 

واأّمتنا الإ�صالمّية...
 اإّنه ويّل الهداية والتوفيق،،
عبدامللك بدرالدين احلوثي

٢٠/ جم��ادى الآخ�رة / ١٤٣٩ه�

الأحـــد 
2018/3/11م املوافق

 23 جماد الثاين 1439هـ 
العدد )255(

 املــنــتــمــون إلــــى مـــبـــادئ احلــــق والـــعـــقـــل واخلــيــر 
يــــقــــفــــون فــــــي وجـــــــه قـــــــوى الــــبــــغــــي فــــــي مـــوقـــع 

املسؤولية اإللهية.

ق���د ج���ئ���ُت اأدن������و م���ن ح��م��ى ال����زه����راِء 
وال����������ود م����ك����ت����وب ب����ل����ون ���ص��م��ائ��ي

ي����ا ح����اج����ب الأن�����������وار اأب����ل����غ زه����رة 
ب���رج���ائ���ي ه����اه����ن����ا  اأين  ل���ل���ح�������ص���ن 

ح��ي��در ع����ن  ال����دج����ى  اأق�����اوي�����ل  واأزح 
وع�����ن ال���ب���ت���ول ال���ط���ه���ر وال��ع�����ص��م��اِء

وع������د م�����ن ال����رح����م����ن م���ه���م���ا ح���رف���وا 
الأع�����������داِء ع���ل���ى  ن�������ص���ر  م�����ن  ب�����د  ل 

ط����وب����ى ل���ه���ا ومل�����ن ت�������ص���ري م�����ص��اره��ا
اأه�������ل ال���ك�������ص���اء ����ص���ي���اء ك����ل م�������ص���اِء

واأت�����ي�����ُت اأح����م����ل ب��ال�����ص��ل��وع م���ودت���ي
وث������ن������اِء ل�����ه�����ف�����ٍة  يف  وحم�����ب�����ت�����ي 

ه����ل ت�����ص��م��ح��ني مب����دح����ة اأ����ص���ف���ي ب��ه��ا 
ق���ل���ب���ي امل����ع����ل����ل ف����امل����دي����ح دوائ�������ي

اأن��������ت ف�������ص���ول ك���ت���اب���ت���ي اأب����واب����ه����ا 
م���ن���ذ ال����غ����الف واأ�����ص����ط����ر الإه����������داِء

���ص��ع��ادت��ي  ����ص���ر  اأراِك  ح����زن����ُت  ف�������اإذا 
يف ����ص���دق ���ص��وت��ك راح���ت���ي و���ص��ف��ائ��ي

وم����ت����ى ي����ع����د ال����ت����ائ����ه����ون من����اذج����ا 
ج����وف����اء ك����ن����ِت من����وذج����ي ورخ����ائ����ي

ك�����ل ال���ن�������ص���اء �����ص����وى ط���ري���ق���ك ه��ني 
م����ن جم���م���ل احل�����اج�����ات والأ�����ص����ي����اِء

ب���ن���ت احل���ب���ي���ب حم���م���د ن������ور ال���ه���دى 
خ������ري ال������ربي������ة ����ص���ي���د ال�������ص���ف���ع���اء

ب��خ�����ص��ال��ه��ا  ح���ك���ي���م���ة  ال������ك������رام  اأم 
ون���ق���ائ���ه���ا اأن�����������ص�����ودة ال���ف�������ص���ح���اِء

م������اذا اأق�������ول ع����ن ال���ب���ت���ول ف�����ص��اأن��ه��ا 
ب���ال���ف���خ���ر ح�������رّي اأح����������رف الإم����������الِء

م��������اذا ي����ق����ول امل������ادح������ون وق����دره����ا 
ال����ع����ل����ي����اِء ذروة  يف  وم����ق����ام����ه����ا 

ال�����ص��ن��ا  ذات  يف  ال�����ص��ع��ر  ي���ق���ول  م�����اذا 
ومب������ا ت���ف���ي���د ف�������ص���اح���ة ال�������ص���ع���راِء

روح���������ي ت���ب���ن���ت ب�����امل�����دائ�����ح ق���رب���ة 
ف����ي����ه����ا اأع�������ان�������ق ق����م����ة اجل�����������وزاِء

زه���������راء ����ص���ي���دة ال���ن�������ص���اء واإن����ه����ا 

ن��ف�����ض ال���ر����ص���ول ج��ل��ي��ل��ة الأ������ص�����واِء
ه������ي ف�����اط�����م ع������ن ك������ل ع����ي����ب ح����رة 

رداِء وخ�������ري  م���ن���ب���ت���ه���ا  وال����ط����ه����ر 
ف�����ص��ل��ه��ا  ي�����ص��اب��ق  ذا  م����ن  ف���اط���م  ه����ي 

ال���ب���ل���غ���اِء و����ص���ي���د  ال����و�����ص����ي  زوج 
ال���ه���دى  اأع��������الم  واأم  احل�������ص���ني  اأم 

م�����ن ن�������ص���ل ط�����ه اأن�����ب�����ل ال����ك����رم����اِء
ف��������اإذا �����ص����األ����َت ف����اإن����ه����ا م����ن ه��ا���ص��م 

م���ف���ط���وم���ة ع�����ن �����ص����رية ال�������ص���ف���ه���اِء
ال���ك���وث���ر  يف  ف����اإن����ه����ا  ����ص���ك���ك���َت  واإذا 

امل���ح���ف���وظ واق���������راأ اآي�������ة الإ������ص�����راِء
وارج������ع اإل�����ى الإن�������ص���ان ت��ع��ل��م ���ص��ره��ا 

وه�����ي �ل�������ض���ر�ط �مل�����ض��ت��ق��ي��م �إز�ئ������ي
اأمن������������وذج ال����ط����ه����ر ال����ن����ق����ي وع���ف���ة 

ال�����ص��ع��راء يف  والأح���������زاب  ال���ط���ور  يف 
ال������ق������دوة احل�������ص���ن���ى وخ������ري ه���دي���ة 

وال������ع������روة ال����وث����ق����ى ب�������دون ع���ن���اِء
ف���ل���م حت������ار ال�����ي�����وم اأق���������الم الأل������ى 

زع�����م�����وا امل�����دي�����ح ل�������ص���ذج ون�������ص���اِء
ه����ل م����ن ت���دن�������ض ب���ال���ق���ب���ائ���ح ف��ع��ل��ه��ا 

اأمن�����������وذج ي����ه����دي اإل��������ى ال���ع���ل���ي���اِء
وه����ل ال���ت���ي ت��ر���ص��ى ال���ي���ه���ود ط��ري��ق��ة 

ت�������ص���م���و مب��ن��ط��ق��ه��ا اإل��������ى الأدب����������اِء
اأت����ك����ون خ�������ص���راء ال���دم���ن اأ����ص���ط���ورة 

وه������ل ال����ت����ي ك�����ص��ف��ت ����ص���ت���ار ح���ي���اِء
اآي������ات������ه  يف  اهلل  ي������ق������ول  اأف������������ال 

ال���غ���را اأت�����ت مت�����ص��ي ع��ل��ى ا���ص��ت��ح��ي��اِء
وه�����ل ال��ن��ط��ي��ح��ة واخل���ل���ي���ع���ة وال���ت���ي 

���ص��ق��ط��ت م����ع ال����رغ����ب����ات والأه����������واِء
وه����ل ال���ن���م���وذج م���ن ت���ك���ون رخ��ي�����ص��ة 

وح���������ذاِء ت���������ارة  ن����ع����ل  ����ص���ع���ث  يف 
ب�����ص��م��ك��ه��ا  ال�������ص���م���اء  ف���ط���ر  وال�������ذي  ل 

والأر������������ض �����ص����واه����ا م����ع الأح�����ي�����اِء
وح�����ص��ب��ن��ا  ال���ن���ج���اة  ه����ي  ال���ب���ت���ول  اإن 

ولئ�����ي �����ص����ط����ور  يف  ت���ظ���ه���ر  ب�����د  ل 

في حمى الزهراء..
للشاعرة/  أحالم شرف الدين

عام 2018 عام العار واخلزي والتنكيل لقوى التحالف.. 
تقرير عسكري خلسائر العدوان منذ بداية العام اجلاري

أوال العتاد البري.
. مدرعة    ٢٠ §  تدمري 

. دبابة    ٥ §  تدمري 
. خمتلفة  اآلية   ١٢٥ واإعطاب  §  تدمري 

§  لي�صب��ح بذل��ك ن��اجت خ�صائ��ر العت��اد 
الربي ١٥٠ اآلية .

ثانيا العتاد اجلوي.
�إ�ضق��اط طائ��رة جت�ض�ضيه و�حدة  §  مت 

لقوى العدوان .

ثالثا العمليات املتنوعة .
  اإحراق ٣ خمازن اأ�صلحة .

  قن�ض 6٩ جندي �صعودي .
  قن�ض ١٤٥ مرتزق من مرتزقة العدوان .

  ك�صر ٥١ زحف لقوى العدوان . 
اأكرث من ٤٨ عملية هجومه  §  كما مت �صن 

على مواقع املرتزقة .

الصواريخ البالستية 

. M٣ �صواريخ نوع قاهر٢  
  �صاروخ بالي�صتي ق�صري املدى .

ع��ن  يك�ض��ف  مل  بال�ضتي��ة  �ضو�ري��خ   ٣   
نوعه��ا مب�صارك��ة �ص��الح اجل��و امل�ص��ري ومت 
خالله��ا تدمري الدفاعات اجلوية للعدو باك ٣ 

واملتمركزة يف املخا .
ع��ن  يك�ض��ف  مل  بال�ضتي��ة  �ضو�ري��خ   ٣   
نوعه��ا مب�صارك��ة �ص��الح اجل��و امل�ص��ري ومت 
خاللها ا�صتهداف مقر قيادة القوة الإماراتية 

والدفاعات اجلوية باك ٣ يف ماأرب .
  لي�صبح بذلك ناجت ال�صواريخ البالي�صتية 

١٠ �صواريخ .

الصواريخ التكتيكية 

  ٣ �صواريخ �صنع حملي نوع زلزال ١ 
  6 �صواريخ �صنع حملي نوع زلزال ٢

  ١٩٢ �صاروخ نوع كاتيو�صا

  ٣ �صواريخ مطور حمليا نوع غراد
  لي�صب��ح بذلك ن��اجت ال�صواري��خ العادية 

٢٠٤ �صاروخ
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